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Editorial

Zimné číslo ChemZi
je tu
teľky Nobelovej ceny za chémiu z roku

čie z roku 1929 nám znova pripomína

2009 prof. Ady Yonath je odložená a

významnosť chémie v spoločnosti na

plánovaná na rok 2104. Súhrnné info

Slovensku. Veď len pre porovnanie,

o zjazde a prezentácii Evy Wille o

najstaršou univerzitou na Slovenku je

publikovaní v časopisoch ChemPubSoc

Univerzita Komenského, ktorá je len

Europe, ktoré gestoruje aj Slovenská

o 10 rokov staršia ako Slovenská che-

chemická spoločnosť, sa dočítate na

mická spoločnosť. Môžeme byť teda

nasledujúcich stranách. V Tatrách sme

právom hrdí na to, že sme CHEMIKMI.

si dôstojne pripomenuli aj 265. výročie

S touto prestížou ide však aj záväzok

narodenia Leopolda Antona Ruprechta,

pokračovať profesionálne na nastúpe-

a ako tradične ho dostávate do rúk za-

významného chemika 18. storočia, ro-

nej ceste, ktorú už 85 rokov budujeme.

čiatkom roka, kedy trocha bilancujeme

dáka zo Smolníka a profesora na sláv-

Verím, že sa nám podarí pri tejto príle-

ten rok minulý, 2013 a zasa trocha sno-

nej Bergakadémii v Banskej Štiavnici.

žitosti vtiahnuť viacej mladých ľudí do

váme plány na ten rok prichádzajúci,

Tejto významnej osobnosti chémie na

„divotvornej skúmavky chémie“ ako

teda rok 2014.

Slovensku bude venované nasledujúce

aj popularizovať chémiu laickej verej-

letné číslo ChemZi.

nosti. A na to je práve ChemZi tu a Vy
s ním.
D. Velič

Začnem naším Tatranským zjazdom,
ktorý máme ešte v dobrej pamäti. Na

Týmto sa pomaly dostávam k roku

našom spoločnom 65. Zjazde chemi-

2014, kedy Slovenská chemická spo-

kov sa nás opäť zišlo veľa. A hoci

ločnosť, ako najstaršia stavovská spo-

☺,

Eva ju skvele

ločnosť na Slovensku, bude oslavovať

zaskočila. Prednáška a návšteva nosi-

svojich 85 rokov. Toto významné výro-

nám Ada ochorela
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Medzi Dynamitkou a Dimitrovkou

N

áš časopis uverejnil v rokoch
2011 a 2012 sériu článkov o
histórii bratislavského chemického priemyslu pod názvom Od Dynamitky po Dimitrovku od
Tomáša Dérera. Autor čiastočne nadväzuje a dopĺňa svoju pekne vypravenú
knižku z roku 2012 Vzostup a zánik
bratislavskej Dynamitky1. Obe práce
končia reálnym pohľadom na súčasný
už viac ako 20 rokov trvajúci neutešený
stav kedysi prekvitajúceho priemyselného giganta nášho hlavného mesta.
Žiaľ, autor sa pri všetkej snahe nevyhol
niektorým nepresnostiam a opomenul
niektoré kľúčové momenty a tak nedostatočne informovaný čitateľ môže
získať skreslený obraz o istých fázach
vývoja fabriky. Pokúsim sa ako pamätník niečo z toho uviesť na správnu
mieru.
Vývoj v prvých povojnových rokoch
bol zložitý a tak neprekvapuje, že autor sa v ňom dobre neorientuje a dopúšťa sa nepresností. Podnik, opustený
nemeckým vedením, sa dostal hneď
po oslobodení pod národnú správu,
čo však ešte nebolo znárodnenie. K
nemu došlo až dekrétom z 28. októbra
1945 (presný názov operácie bol znárodnenie poštátnením) a vyhláškou ministerstva priemyslu (7. marca 1946).
Znárodnený chemický priemysel spadal
pod Československé chemické závody,
n. p. (gen. riaditeľ JUDr. Martínek),
na Slovensku pod Chemické závody
na Slovensku, oblastné riaditeľstvo, so
sídlom na Hviezdoslavovom námestí
(neskoršie budova Chemoprojektu resp.
Chempiku). História krátkej existencie
tohto úradu ešte čaká na spracovanie.
Riaditeľ Dynamitky Ing. Viliam Ríša
(1898-1968) viedol výstavbu Baťovho
podniku v podtatranskom Svite, kde
bol cez vojnu riaditeľom. V Bratislave
sa staral o výstavbu závodu na výrobu
viskózového hodvábu (Závod mieru),
kam v roku 1951 po jeho dokončení
prešiel. V roku 1954 bol odsúdený pre
sabotáž, vo väzení bol 2 roky do čiastočného uvoľnenia politických pomerov
(1956). Potom mohol pracovať len vo
Výskumnom ústave miestneho hospodárstva a tam riešil (naslovovzatý odborník na chemické vlákna) problematiku
znižovania nákladov v práčovniach.
Uvádzanie veľkých investícií do prevádzky často naráža na problémy, v
prípade Závodu mieru boli však príčiny trochu kuriózne. Zahájenie výroby
spadalo do roku 1951, do obdobia,
keď prebiehala celoštátna bombastická
akcia prevodu administratívnych pracovníkov do výroby (77 500) a státisíce
zamestnancov a ich rodinných príslušníkov žili niekoľko mesiacov v strese,
aký osud ich stihne. Vtedy sa brati-
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slavskí „úradníci“ hromadne nahrnuli
do nového Závodu mieru, iste aj pod
dojmom fám o dobrých zárobkoch v
chemickom priemysle. Je pochopiteľné,
že s osadenstvom, ktoré nemalo vzťah
k manuálnej práci a nevedelo takmer
nič o chémii, museli nastať pri zábehu
výroby ťažkosti.
Meno bulharského revolucionára
dostala Dynamitka v lete roku 1951
- staré meno bolo už neúnosné, veď v
západnom Nemecku existovala firma
rovnakého mena. Nový názov však znel
Závod Juraja Dimitrova a rozšíril sa na
ChZJD až po reorganizácii (tuším, že
roku 1957), keď sa opäť pripojil Závod
mieru (ako 1. cech) a jeho riaditeľ
Michal Bróska sa stal výrobným námestníkom. Bolo to v období, keď podnikovým riaditeľom ChZJD bol Vincent
Krahulec, ako T. Dérer správne konštatuje, jeden z radu politických exponentov v riaditeľskej funkcii. Autorovo
tvrdenie že V. Krahulec riadil podnik
vojenskými metódami sa patrí ešte zosilniť, metódy boli často až despotické
a šírili sa celým podnikom zhora nadol.
Pravda, vtedajšou optikou išlo o zlatú
éru Dimitrovky, keď priemerne 3-krát
do roka dostávala červené zástavy vlády
alebo ministerstva a rozličné iné pocty.
V. Krahulec odišiel v roku 1963 do
vládnych funkcií a za krátky čas zomrel
za nie celkom jasných okolností.
Podstatné doplnenie vyžaduje časť
o začiatkoch výskumnej činnosti v
Dynamitke v povojnových rokoch. Ako
autor správne konštatuje, výskumný
ústav sa začal budovať už v roku 1946.
Išlo skutočne o iniciatívu Ing. Mikuláša
Furdíka (1905 - 1967), lebo vyhláška,
ktorá ukladala znárodnenému priemyslu
rozvíjať výskum, vyšla až koncom roku
1946. Už v 2. čísle Chemických zvestí²
mohol M. Furdík ohlásiť otvorenie
ústavu a v 6. čísle vyšla z ústavu prvá
publikácia³ o význame mikroelementov
vo výžive rastlín. Pri personálnom obsadení ústavu M. Furdík využil svoje
skúsenosti a známosti z predvojnového
zamestnania vo výskumnom ústave
firmy Baťa v Zlíne. Tento ústav stál po
vojne pred zánikom. Revolučné horúce
hlavy, pre ktoré bol Baťa kapitalistický
vydriduch, nemali pre výskum ako
nepotrebné haraburdie žiadne porozumenie. Okrem toho mnohí pracovníci,
ktorí tam prišli za vojny zo zatvorených
vysokých škôl (Oto Wichterle, Stanislav
Landa), odišli. M. Furdík povolal do
Bratislavy početnú skupinu zo Zlína na
čele s Dr. Rudolfom Smržom, ktorý sa
stal v Bratislave zástupcom riaditeľa
ústavu a vedúcim výskumu, Ing.
Vilémom Tichým (vedúci oddelenia
organickej chémie) a Ing. Jaroslavom
Auerhahnom (vedúci konštrukcie). U

R. Smrža
možno zavážila tiež
blízkosť
Viedne,
odkiaľ pochádzal a asi predpokladal, že
po upokojení pomerov tam bude môcť
ľahko cestovať. J. Auerhahn sa zase
vracal do mesta, kde strávil mladosť
(jeho otec tu bol v 20.-tych rokoch
gymnaziálnym profesorom) a stále
tu žila jeho vydatá sestra s rodinou.
Zo Zlína prišiel tiež Ján Kubis (1911
– 1982), ktorý sa stal na dva roky
riaditeľom ústavu a v roku 1948 odišiel
na lekársku fakultu, kde bol docentom a
neskoršie profesorom lekárskej chémie.
Zaujímavou osobnosťou bol Nemec
Ing. Karol Ullrich (1898 – 1972), ktorý
prišiel zo severných Čiech. Ovládal koloidnú chémiu a mal v ústave na starosti
prípravu postrekov a poprašovacích
insekticídov pre pokusné aplikácie.
S jeho menom sa môžeme stretnúť
na stránkach Chemických zvestí, kam
niekoľko rokov pripravoval nemecké
preklady súhrnov vedeckých článkov.
Práve príchodu zlínskych chemikov
môže Dynamitka ďakovať za orientáciu
na organickú chémiu so zameraním
na pesticídy a gumárenské chemikálie. Priniesli znalosti potrebné pre zavedenie výroby DDT (pripravoval sa
za vojny vo veľkých kvantách laboratórne v Zlíne) a 2-merkaptobenztiazolu
(kaptax). Dnes preklínaný insekticíd
DDT sa v tom čase tešil značnej obľube, lebo mal zásluhu na udržiavaní
hygieny v spojeneckých armádach a
pri boji s maláriou (aj na východnom Slovensku 4 ). Výroba kaptaxu sa
spustila koncom roku 1950. Na tomto
mieste si dovolím malú osobnú spomienku. Asi mesiac po nástupe do výskumného ústavu som bol pri spúšťaní
tejto výroby a prvý produkt som vyberal z odstredivky a ukladal do sušiarne.
Bolo to práve 7. novembra a na mieste
sa zišla veľká skupina vedúcich pracovníkov z oblastného riaditeľstva a z
vedenia podniku, ktorí sa zrejme chceli
vyhnúť povinnosti ísť do sprievodu na
oslavu VOSR.
Výskumný ústav Dynamit Nobel onedlho prešiel pod priame vedenie oblastného riaditeľstva a krátky čas (1951) niesol meno Výskumný ústav pre technickú
chémiu. Definitívny názov Výskumný
ústav agrochemickej technológie dostal
až po zriadení ministerstva chemického
priemyslu koncom roku 1951, čo presne
zodpovedalo sovietskemu vzoru, kde
boli desiatky ministerstiev pre každé
priemyselné odvetvie.
Prvým ministrom sa stal Otakar
Šimůnek, vysokopostavený funkcionár
KSČ, ale dobrý známy bývalých ba-
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ťovcov z VÚAgT. Keď prišiel na návštevu ústavu, strávil väčšinu času v ich
spoločnosti a stranícku organizáciu si
príliš nevšímal, čo súdruhovia ťažko
niesli. Treba povedať, že medzi nimi
bolo niekoľko jednotlivcov (dali by sa
porátať na prstoch jednej ruky), ktorí
síce po odbornej stránke nijako nevynikali, ale dokázali strpčovať život
a otráviť atmosféru na celom ústave.
Boli pre nich tŕňom v oku všetci baťovci a najmä rešpektovaný a obľúbený
riaditeľ M. Furdík a oni spôsobili, že
napokon z ústavu koncom roku 1954
odišiel. Je potrebné túto vec konečne
otvorene povedať. Asi aj vďaka ministrovi Šimůnkovi prišla v roku 1953
na ústav štátna cena pre trojicu Smrž
– Tichý – Auerhahn, napriek pokusom
a intrigám straníckej organizácie. (Ešte
jedna osobná spomienka: v lete 1953
som sa dostal z vojny na dovolenku a
bol som na ústave zablahoželať laureátom. Ing. Tichý sa vtedy o straníckej
organizácii vyjadril veľmi neúctivo s
použitím vulgárnych výrazov.)
Výskum gumárenských chemikálií
dobiehal vo VÚAgT aj po jeho profilácii na prostriedky na ochranu rastlín.
Niekoľko výrob sa od začiatku 50-tych
rokov nachádzalo spolu s intenzifikovanou výrobou kaptaxu v novej veľkej
hale v areáli za Odborárskou ulicou (pre
svoj tvar dostala už neexistujúca hala
ľudový názov Zeppelinhaus). Výskum
nových produktov sa stal nevďačným,
pretože bol závislý na meniacich sa
požiadavkách gumárenského priemyslu,
ktorý zase podliehal trendom a výkyvom zahraničným. Tak sa stalo, že keď
v polovici 50-tych rokov skončil výskum benztiazolyldietylsulfénamidu
(Vulkacit AZ), o produkt nebol záujem.
Konkurenčný Bayer už pokročil v abecede a na trh dal Vulkacit CZ (cyklohexylamínový derivát, ktorý sa pod
názvom sulfenax CB dostal do výroby
v zime 1959 – 1960 ako prvý výstup
výskumu ChZJD.) Riešiteľ Dr. J. Bečka
komentoval situáciu: ,,můžeme tedy vulkacit a-zet do hajzlu házet”. Približne v
tom čase zaviedol Ing. Ullrich výrobu
peptizačného činidla pre kaučuk bistri
(bistrichlórfenyldisulfid), originálneho
preparátu, ktorý riešil aktuálny problém
využitia odpadných izomérov hexachlórcyklohexánu. V ďalších rokoch sa
už VÚAgT plne venoval pesticídom, s
jedinou výnimkou, ktorou bola prísada
do mazacích olejov zintiol, ovšem ten
bol chemicky príbuzný insekticídnym
organofosfátom.
Práve na organofosfáty sa v ústave sústredila veľká pozornosť.
Problematika vzbudzovala rešpekt:
prípravky zo zahraničia nikto nevidel a
podľa údajov z literatúry išlo o mimoriadne nebezpečné látky. Okrem toho
sme sa stali “otrokmi” východiskových
látok. Do úvahy prichádzali dve hlavné
suroviny, ktoré bolo treba pripravovať

v ústave: sírnik fosforečný a tiofosforylchlorid. Prvý sa pripravoval tavením
stechiometrickej zmesi síry a červeného fosforu. Získala sa tvrdá hmota,
ktorú bolo treba namáhavo vysekávať
zo železného reaktora. Druhá látka sa
pripravovala z chloridu fosforitého a
síry za katalýzy bezvodým chloridom
hlinitým. Reakciu sa nie vždy podarilo
zvládnuť, reakčná zmes vyvrela z reakčnej banky a zamorila laboratórium.
Situáciu zachránila možnosť dovozu
sírnika fosforečného, ktorý umožnil zaviesť výrobu niekoľkých organofosfátových insekticídov.

Na tomto mieste musím vysloviť
nesúhlas s postojom autora, ktorý odsudzuje vtedajší výskum len ako kopírovanie zahraničných výrobkov. Po
vojne išlo o rýchle dobehnutie toho, čo
sa za vojny zmeškalo a potrebu zaviesť
do výroby napríklad antibiotiká, polyamidové vlákna, syntetické kaučuky
a iné. Napokon “kopíroval” celý svet
vrátane Ameriky, keď výdatne využíval
informácie o nemeckom priemysle uverejnené v spojeneckých správach.
Osobitnou kapitolou je tzv. Závodný
výskum ChZJD, o ktorom sa píše v súvislosti s históriou podniku. Pracovisko
tohto mena vzniklo niekedy v polovici
50-tych rokov, pozostávalo z niekoľkých
pracovníkov, ktorí mali dve miestnosti
v historickej budove centrálneho laboratória a podliehalo oddeleniu technickej kontroly. Dochádzalo tam k veľkej
fluktuácii zamestnancov a išlo skôr o
akýsi rezervoár technikov, ktorých bolo
možné využiť pri riešení aktuálnych
problémov v rozličných prevádzkach.
Tamojšie experimentálne aktivity ťažko
možno označiť za výskum, tobôž nie za
systematický. Ani vedenie závodu asi
nebralo celú vec vážne, o čom svedčí
fakt, že v roku 1957 sa pokúsilo začleniť
do ChZJD aj Výskumný ústav agrochemickej technológie. To sa stretlo s jednomyseľným odporom v ústave, ktorý tieto
snahy prekonal. Uskutočnila sa búrlivá
celoústavná schôdza, na ktorú prišiel
vtedajší technický námestník riaditeľa

ChZJD Ing. Dušan Svoboda (neskorší
riaditeľ), ktorý nedokázal presvedčivo
vysvetliť, na čo vlastne ChZJD takýto
ústav potrebujú. Pracovníci ústavu vedeli, ako vedenie ChZJD prehadzuje
ľudí zo závodného výskumu a oprávnene sa obávali, že ich stihne rovnaký
osud a dôjde k degradácii ich práce.
K zmene došlo až v roku 1958,
keď sa vytvorila tzv. gumárenská skupina závodného výskumu, ktorá po
odbornej stránke spadala pod vedenie
VÚAgT (akýmsi jej gestorom bol Ing.
Ján Mašek, neskorší vedúci závodného
výskumu a riaditeľ Výskumného ústavu
chemickej technológie). V priebehu
roka sa závodný výskum rozšíril, obsadil celú budovu centrálneho laboratória,
kde zotrval do dokončenia vyhovujúcej
budovy v roku 1963.
Zavádzanie gumárenských chemikálií
do výroby po roku 1960 bolo zásluhou
iniciatívy Ing. Helmuta Bömchesa, ktorý
v roku 1968 emigroval do Švajčiarska.
Výhodou bolo, že projekčná príprava,
ktorú robil príslušný útvar ChZJD, prebiehala často súčasne s výskumom.
Na druhej strane kvalita práce trpela
autoritatívnymi zásahmi vedenia podniku, ktorý určoval nereálne termíny
a zvyčajne nebola možnosť odskúšať
poloprevádzkove kľúčové stupne jednotlivých technologických postupov.
Problémy vznikali tiež z toho dôvodu,
že niektoré zariadenie nebolo možné
kúpiť od odborných firiem, či už domácich alebo zahraničných, ale museli
sa vyrobiť bez akýchkoľvek skúseností
priamo v závode (kontinuitné sušiarne,
autoklávy). V tom spočíval aj tzv. debakel s antioxidantom CD (1968), ktorý
autor článku spomína. Napokon riešenie alternatívnej technológie a zavedenie výroby v Dusle (Šaľa) si vyžiadalo
oveľa dlhší čas a nasadenie väčšieho
počtu pracovníkov, aj externých, ako
predtým v závodnom výskume ChZJD.
V plnom rozsahu súhlasím s názorom
T. Dérera, že koncom minulého storočia postihol Dynamitku – Dimitrovku
– Istrochem (DDI) tristný osud a všetko
nasvedčuje tomu, že zmeny k horšiemu sú ireverzibilné. Možno sa blíži
čas, keď bude možné spísať uzavretú,
viac ako 140-ročnú históriu jedného z
najstarších a najväčších bratislavských
závodov.
J. Čaplovič
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Prehľadný článok

Vážená VEdecká Grantová Agentúra (VEGA),
Milá Vega,
píšem ti tento otvorený list a dúfam,
že sa necítiš dotknutá, že bude trocha
familiárny, veď sa už poznáme dlhé
roky, ... hoci nepriamo. Do vienka
si dostala slovenské Jablko Poznania
a bol to, a stále je, obdivuhodný počin.
V týchto končinách je neľahké zobrať
na svoje plecia, naviac nežné plecia
v tomto prípade, ťarchu slovenskej
vedy. Stále som ťa vnímal ako milú
a ochotnú vždy pomôcť. Tak som
ťa na počiatku poznal, keď som sa
vrátil z Berlína, z môjho postdoktorandského pobytu s odhodlaním robiť
dobrú vedu na Slovensku. Zažiadal
som teda o tvoju pomoc pri mojom
prvom samostatnom vedeckom projekte. Kolegovia mi vraveli, že nie
si celkom pravá grantová agentúra a
len vraj prerozdeľuješ inštitucionálne
peniaze určené aj tak pre vysoké školy.
Ale mne sa aj tak páčil ten tvoj drobný
konkurenčný spôsob rozdeľovania. Bol
som nadšený, že som hneď pri prvej
žiadosti o VEGA uspel. Získal som
vysnívaný prvý VEGA grant. Bol som
presvedčený, že som ho dostal vďaka
svojím brilantným projektovým zámerom, ale s narastajúcimi rokmi som
teraz vďačný všetkým, ktorí nerozbili
moje vedecké ideály hneď na počiatku.
Oceňujem to, tí mocní a temní v pozadí to nemuseli urobiť, ... či už to
bola veľkorysosť alebo podcenenie,
... sa už nedozviem. Moje grantové
peniaze boli takéto, rovných 27 000
slovenských korún na rok, teda približne 1 000 nemeckých mariek na
rok. Nehovoriac o poklese môjho platu
z 3600 nemeckých mariek v Berlíne,
čo vtedy bolo asi 80 000 slovenských
korún, na plat 8 000 slovenských korún v Bratislave, moje očakávania na
financovanie vedy boli predsa len väčšie. Veď jeden článok v Berlíne stál
po započítaní všetkých nákladov priemerne 100 000 nemeckých mariek.
Neskôr sa ukázalo, že je to cena za kvalitu článkov, ktoré môžu priniesť toľko
glorifikovanú Nobelovu cenu, ktorú
môj bývalý šéf v roku 2007 dostal. Tak
málo peňazí na môj vedecký projekt
bola smutná správa, veď môj vedecký
potenciál klesol 100 násobne. Ale malo
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to aj dobrú časť správy, platovo som
klesol len 10 násobne, ...mohlo to byť
naopak. Úsmevným zistením bolo a je
aj dodnes, že verbálne sme deklarovali svetové výsledky v Berlíne a aj
sme ich dodali, a rovnako plamenne
deklarujeme dodnes svetové výsledky
aj v Bratislave a ... Našťastie alebo
nanešťastie, si sa, milá Vega, nikdy
nezaujímala o to, ako je možné dosiahnuť to isté za 100 krát nižšiu
cenu. Viem, si to vysvetliť len tak,
že si vsadila na genialitu slovenských
vedcov, ktorí tento finančný nedostatok vykompenzujú svojím talentom.
A s týmto argumentom veľa vecí do
seba zapadá aj dnes...
Napriek všetkým protirečeniam sa ti,
milá Vega, nikdy nedala uprieť snaha
pomôcť. Grantové peniaze boli rozdeľované pomerne plošne. To sa mohlo zdať
málo konkurenčné a skôr sociálne, ale
myslím si, že to ti bolo dané do vienka
- pomáhať všetkým. Nebola si zrodená
pre veľké, špičkové a silne konkurenčné
projekty ako tvoja mladšia a veľmi ambiciózna sestra APVV. Plnila si si svoju
úlohu veľmi trpezlivo, mechanizmus
komisií bol síce celkom komplikovaný,
ale relatívne spravodlivý. Hoci si nám
občas nechtiac pripomenula, že sú si
projekty ROVNÉ a aj ROVNEJŠIE,
veľká skupina vedcov sa na teba mohla
každoročne spoľahnúť. S pochopením
som obhajoval tvoju prácu a s úsmevom
som dodával, „že je to správne, že
VEGA sa stará o všetkých a jej výzvy
sú najmä o tom, aby sme sa prihlásili,
či máme ešte záujem robiť vedu, alebo
či ešte vlastne žijeme“.
Neviem úplne presne kedy to bolo,
ale všimol som si, že si sa v istej dobe
začala meniť. Hádam, že to bol zlý
vplyv tvojej mladšej sestry APVV.
Ona bola iná, stvorená pre veľké,
špičkové a silne konkurenčné projekty.
Nemala si jej, čo závidieť, ty si bola
iná a takú sme ťa mali radi. Tvoje financovanie bolo na úrovni povedzme
priemerne 5 000 EUR ročne, aby sa
ušlo každému. Financovanie APVV
bolo priemerne 75 000 EUR ročne,
myslené pre veľké a najmä kvalitné,
svetové projekty. Ty, VEGA, nemusela

Jablko Poznania

a nemala si sa na APVV podobať, veď
10-násobok je veľký rozdiel. Ale oni
ťa asi donútili, hovorím o tých „geniálnych“ slovenských vedcoch, ktorí vykompenzujú čokoľvek. Tí si povedali,
že ak veľké peniaze tečú v APVV, tak
prečo by nemohli tiecť aj vo VEGA,
kde oni sú tí mocní a temní. Tvoj rozpočet sa nezvýšil a tak, keď mocným
a temným začalo tiecť aj vo VEGA,
pre mnohých sa už neušlo. Nastalo
obdobie čiar, projekty A, hrubá čiara,
projekty B, hrubá čiara... Tvoje financovanie sa zmenilo, mnohí nedostali
nič, aby niektorí dostali veľký nárast.
A toto všetko sa naviac dialo pod zástavou kvality, kde o kvalite rozhodovali
komisie a nechválne známy vtip koluje
dodnes, že „primerané hodnotenie
projektu VEGA, aby mohol byť financovaný, je najmenej 99%“.
Kvalita vedy a spravodlivosť posudzovania, to sú všetko sladké slová,
ktorými sa chceme všetci opájať
a o ktorých budeme, a to je dobre, donekonečna diskutovať. Ale jedna vec je
diskusia, druhá istý spoľahlivý systém
fungovania a tretia je realita. Diskusiu
máme, systém fungovania skôr nie
a tak je realita, taká aká je. Myslím, že
v každej situácii som sa snažil s tebou,
milá Vega, komunikovať, v časoch
dobrých aj zlých. A určite netreba
zjednodušovať všeobecný postoj administratívy, že „keď máte grant, je
agentúra dobrá, keď nemáte grant,
je agentúra zlá“. Skúsim hovoriť za
komunitu aspoň chemickú a aspoň
zčasti, kedy radi mnohí z nás apelujeme radami typu

Prehľadný článok
- načo má VEGA mutáciu aj anglickú, keď najväčší zahraničný
odborník - oponent je zväčša
Čech, ... aby sme boli svetoví
- ak má angličtina priniesť svetový
rozmer, potom píšme granty len
v angličtine, ... to by možno niektorí administrátori nevedeli ani
prečítať
- prečo neposielame naše projekty
systematicky na posúdenie povinne, povedzme do Nemecka, ...
vraj sa to nezaplatí
- projekt sa pošle mimo ČeskoSlovenska na posúdenie zväčša
len vtedy, keď je potrebné znížiť
hodnotenie, lebo nikto súdny vo
svete Vám nedá 99 % bodov, ... je
to ťažko dokázateľný, ale predsa
teoretický priestor pre manipuláciu
- načo sú vlastne posudky, ak niekto má 2, niekto 3, niekto iba
slovenské, niekto aj český a niekto, kto je na „čiernej listine“ aj
ozajstný, zahraničný, ... to vedia
len tí mocní a temní
- akú výpovednú hodnotu má taký
priemer hodnotení, ...takú, ako
kto potrebuje
- ak opomenieme štatistiku hodnotení, čerešničkou na torte je potom finálne slovo komisie, ktorá
má právo meniť bodové hodnotenie
- je na mieste asi aj zvážiť závažnosť podozrenia z konfliktu záujmov, kde členovia komisie majú
často dobre financované projekty,
... v rámci rotácie členov komisie
by bolo istým riešením ich abstinencia čerpania VEGA prostriedkov počas ich obdobia
- načo je finančný rozpočet, keď
skoro absolútna väčšina nikdy nedostane rozpočet, čo žiada, je až
typická nevyspytateľnosť financovania VEGA, kde sa traduje, že
„ak chceš dostať 5 000 EUR,
pýtaj 10 000 EUR, ale vlastne
je to jedno, lebo aj tak dostaneš
3 000 EUR“
- vo svetle nedodržania finančných
nárokov je potom úplne pomýlené
očakávať splnenie svetových a aj
menej svetových cieľov v plnom
rozsahu, ... na tvoju obhajobu,
Vega, toto si ani nikdy neočakávala a ani nevyžadovala a nakoniec ani veľmi nekontrolovala

- ak bol riešený projekt vyhodnotený ako úspešný, prečo nemôže
poloautomaticky pokračovať v istej finančnej hladine podpory
- klasická hra s hodinami, VŠ učiteľ má 1 000 hodín ročne, vedec
2 000 hodín ročne a PhD. študent
2 000 hodín ročne, ... ale sú medzi
nami aj takí, ktorí žijú mnohými
životmi
Nechcem, neviem a nebudem sa
pokúšať vymenovávať a zargumentovávať všetky kontroverzné aspekty procesu administrovania projektov VEGA, vždy som si ťa, milá
Vega, totiž vážil. A čo teraz poviem,
je len dobre mienená rada. Milá
Vega, vždy si mala svoj štýl a šarm,
naposledy si sa dala v Opere do
Gala a tak na módnu nôtu by som sa
rád naladil aj ja. Hlavné problémy
sú v skratke tri
- tvoja administratívna komplikovanosť, kde úradníci na Ministerstve
školstva komunikujú s desiatkou
Komisií, kde sedí stovka členov
komisií, ktorí pracujú ako spravodajcovia projektov a všetci majú,
chtiac-nechtiac, svoje záujmy
- tvoj nízky rozpočet, ktorí patrí
„skoro všetkým“ nikdy nenasýti
mocných a temných a tak sa môže
stať jeho rozdeľovanie ešte menej
prehľadné
- tvoje hodnotenie kvality projektov
je večná diskusia, hoci celkovo je
kvalita slovenskej vedy známa, ...
skôr sa preto sústreď, milá Vega,
na istý pozitívny trend
Milá Vega, tak toto sú parametre,
na základe ktorých určuješ kvalitu ty.
Dovoľ mi pár postrehov
B. ORIGINALITA PROJEKTU:
40 - 33 - projekt prinesie principiálne
nové poznatky, metódy, postupy
Toto je najvyššia kategória a keďže
úspešní držitelia VEGA projektov
majú priemerne 95% úspešnosť, musia byť všetci v tejto kategórii. Slovo
„principiálne” je principiálne dosť
silné. Inými slovami, ak všetci tvoji
držitelia VEGA majú túto kvalitu je
na mieste sa opýtať, kde sú tie principiálne nové výsledky a najmä ich publikácia. Vedecká chemická komunita
sa asi zhodne, že žurnály ako Nature
a Science sú tie najlepšie a preto je
opodstatnené, hľadať tieto principiálne
nové výsledky tam. Na 99.9% ich
tam, milá Vega, nenájdeš. Neviem,

presne, čo to znamená pre toto hodnotenie o sile 40%, ale prinajlepšom
je kontroverzné alebo prinajhoršom
subjektívne.
C. OČAKÁVANÝ PRÍNOS DO
VEDNEJ OBLASTI:
15 - 10 - veľmi významný
Táto kategória nesie podobný odkaz
ako bod B a pritom spolu tvoria až
55% sily projektu.
D. KVALITA SPRACOVANIA
VEDECKEJ ČASTI PROJEKTU:
10 - 6 - kvalitný projekt, napísaný
jasne, ciele sú zrejmé, metódy výskumu sú jasné, význam je vhodne
konfrontovaný so súčasným stavom
problematiky
Táto kategória je istým spôsobom
medzná, na jednej strane je dôležitá, ale
jej opodstatnenosť je sporná, keďže väčšina projektov dostane podstatne menší
rozpočet, aký potrebuje a tak sebalepší
plán je bez plného financovania len plánom.
E. ČASOVÝ HARMONOGRAM:
5 - 4 - adekvátny, reálny
Táto kategória je podobného druhu
ako bod D.
F. VEDÚCI PROJEKTU - pri posudzovaní brať do úvahy najmä kvalitu
publikácií, ohlas, najvýznamnejšie uznania - najmä z obdobia posledných 5
rokov (zohľadnite vek vedúceho projektu do 35 rokov)
30 - 20 - kvalita publikácií výrazne nad
priemerom v danej oblasti, publikačná
aktivita primeraná, citačný ohlas, resp.
medzinárodné uznanie výrazne prevyšujúce priemer
G. Zástupca vedúceho projektu
H. Ostatní riešitelia súhrnne:
I. Primeranosť zloženia kolektívu
k navrhovanému projektu a jeho
veľkosť:
Kategória F sa javí ako kľúčová,
hoci spravodlivejšie by bolo hodnotiť celú pracovnú skupinu, čo sa
vlastne deje v bodoch G, H a I. Je
teda jasné, milá Vega, že si uvedomuješ význam vedeckej skupiny,
hoci bodovo tam dávaš len 30% sily
projektu a psychologicky kompenzuješ jej význam aspoň nebodovanými
bodmi G, H a I.
J. Očakávaný prínos v priemyselnej
sfére, resp. v spoločenskej sfére:
- okamžité (do 5 rokov po ukončení
projektu) z dnešného pohľadu
Toto je najvýznamnejší bod a prekvapujúco je posledný a bez % sily.
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Prehľadný článok
Ty, Vega, nadelíš peniaze a ani nepovieš, čo by si za to očakávala?
V systéme VEGA teda jednoznačne
chýba konkrétny očakávaný výstupný
parameter.
Dovolím si malé zhrnutie
- body B a C nesú 55% projektu
a zjavne môžu byť subjektívne,
lebo nemajú konkrétny parameter.
Z dlhoročnej skúsenosti ti chcem,
milá Vega, parafrázovať jedného
oponenta môjho projektu „ja síce
Vášmu projektu veľmi nerozumiem, ale keďže ja taký výskum
nerobím, tak to nemôže byť dosť
dobré“.
- body D a E nesú 15% projektu
a pri nedefinovanom financovaní
sa stávajú veľmi nejasnými
- bod F nesie len 30% projektu a
jasné výčitky za tak nízke hodnotenie je psychologicky kompenzované bodmi G, H a I, hoci práve
tieto body majú konkrétne parametre
- a najhoršie, že sa za vynaložené
peniaze nič konkrétne neočakáva

- členovia v komisiách sa dohodnú
na presných a konkrétnych parametroch kvality vedeckej skupiny
- kvalitná vedecká skupina má totiž
potenciál pripraviť kvalitný projekt a ten má potenciál generovať
kvalitné výsledky a výstupy
- žiadosť o grant bude mať len tri
finančné hladiny, nie formou „čo
vedec žiada, ale formou, toto
môže VEGA poskytnúť“
- vedci sa sami rozhodnú, do ktorej
kategórie sa zaradia, podľa vlastných parametrov
- členovia v komisiách ako spravodajcovia napíšu sami interné posudky k projektom v štýle recenzie odborného článku – pomôcť
odbornou radou, ako spraviť projekt lepším
- externé posudky nebudú, ani
slovenské, ani české, ani zlomyseľné, nebudú, keďže ide o také
minimálne peniaze, že je to neefektívne
- členovia v komisiách sa dohodnú
na presných a konkrétnych výstupoch projektov
- očakávaná kvalita projektov sa
nastaví tak, aby každý, kto splní
minimálne požiadavky obdržal
minimálne financovanie
- splnenie výstupov kvalifikuje
danú vedeckú skupinu na ďalšie
financovanie
- nastavená kvalita vedeckých skupín a výstupov sa časom môže
zvyšovať, čím sa plošne môže
pozdvihnúť celková kvalita
- „raz a navždy, každý môže byť
len v jednom projekte VEGA“,
... nikto predsa nepovedal, že
nemôže byť spolupráca medzi
samostatnými vedeckými skupinami alebo projektami

Poznanie do Gala

Vedu robia ľudia a tak je načase
obliecť naše slovenské Poznanie do
Gala, našich vedcov do Gala. Tu je
teda niekoľko „fashion tips“ pre systém fungovania VEGA
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parameter

S - projekt

M - projekt

L - projekt

financovanie na jeden rok

2 000 EUR

5 000 EUR

9 000 EUR

počet členov skupiny

aspoň 2

aspoň 5

aspoň 10

počet PhD. študentov
(školenie ako forma výstupu)

žiadny

aspoň 2

aspoň 5

počet karentovaných publikácií za 5 rokov

2

10

20

počet karentovaných citácií za 5 rokov

5

100

200

počet karentovaných publikácií celkovo

4

100

200

počet karentovaných citácií celkovo

10

500

1000

H-index vedúceho projektu

2

6

10

počet očakávaných karentovaných publikácií
(ako forma výstupu)

1 / rok

3 / rok

5 / rok

atď.

atď.

atď.

atď.

ChemZi 9/2(2013)

Inými slovami, milá Vega, navrhujem ti módne riešenie. Tak ako sú
veľkosti oblečenia S/small, M/mediu a L/large, tak budú aj finančné
hladiny projektov, na základe kvality
vedeckej skupiny a očakávanej kvality výstupov projektu. Projekt S je
pre začínajúcich vedcov alebo malé
skupiny, M je pre stredné skupiny,
kde sú už aj PhD. študenti a L je pre
etablované skupiny. Tieto majú tiež
právo čerpať aj prostriedky VEGA,
hoci ich hlavné smerovanie má byť
na APVV projekty. Veľmi zjednodušene by som to rád ukázal v tabuľke,
ktorá môže byť funkčná možno pre
chemické vedy.
Na záver chcem veľmi nahlas zdôrazniť, že čísla v tabuľke nie sú
vytesané do žuly a potrebujú širšiu
diskusia a môžu sa meniť, je to
nástrel bez presnej analýzy, ktorú
je bezpodmienečne potrebné spraviť. Hlavým bodom bola koncepcia
zmysluplnosti, aby každý, kto má
záujem o vedu a splní minimálne kritériá, pravidelne dostal aspoň 2 000
EUR ročne a tí ostatní podľa výšky
kvality. Na druhej strane, aby si
silné skupiny boli vedomé, že VEGA
je pre nich doplnkové financovanie
a to musí mať vopred definovaný
strop. Je jasné, že je možné parametre upravovať aj podľa počtu podaných projektov a objemu peňazí.
Úlohou administratívy je nastaviť
systém tak, aby sa vedecká kapacita
Slovenska, ktorá má záujem o VEGA
peniaze celá obliekla do S, M alebo
L. Milá Vega, verím, že sa ti môj
módny projekt páči. A keďže si ty začala s Jablkom Poznania, určite vieš
o čom hovorím, a lepšie ako ja, že je
iné mať nejaké šaty, aj malé alebo aj
veľké, ako byť úplne nahý.
(neodolal som hre s VEGA-ou a
Suzanne Vega-ou, súvislosť je vylúčená, … a nakoniec aj „my name is
Luka”)
D. Velič
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Aktuality SCHS

Seminár jubilantov
11. 12. 2013

P

redsedníctvo SCHS a odborná
skupina História chémie zorganizovali aj tohto roku stretnutie
svojich členov, ktorí sa v roku
2013 dožili významného životného jubilea. Tohtoročného stretnutia sa okrem
jubilantov, členov predsedníctva SCHS
a OS zúčastnili aj záujemci o prednášku prof. Štefana Schmidta “Význam
tukov a olejov vo výžive človeka”. Viac
informácií o tejto prednáške sa čitateľ
dozvie z príspevku V. Mastihubu, venovaného “Chemickým horizontom”.
Stretnutie kolegov chemikov sa konalo
v AMOSE na Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave, v
príjemnej predvianočnej atmosfére.
V diskusii sa venovalo viac priestoru
spomienkam na dvoch chemikov, ktorí
preslávili o. i. Banskú Štiavnicu.
Prvá spomienka, ktorú predniesol
prof. J. Čársky na žiadosť predsedníčky
OS História chémie, bola venovaná 265.
výročiu narodenia L. A. Ruprechta.
Leopold Anton Ruprecht sa narodil
14. novembra 1748 v Smolníku. Bol
jednou z najvýznamnejších vedeckých
osobností 18. storočia. Vo svojom období patril k popredným chemikom a
hutníkom nielen u nás, ale aj v Európe.
Za jeho pôsobenia vrcholila výučba
chémie a metalurgie na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici v 18. storočí.
Bol prvým profesorom chémie, rodákom zo Slovenska a rovnako prvým,
ktorý absolvoval akadémiu a vrátil sa
na svoju Alma mater ako učiteľ. Na
katedru chémie nastúpil v poradí ako
tretí profesor chémie a súčasne vedúci
katedry. V Banskej Štiavnici vybudoval laboratórium a vytvoril tak možnosti pre vedecký výskum. Vlastnou
erudovanou vedeckou prácou preslávil
banskoštiavnickú katedru chémie na
celom svete. Viac informácií o jeho
živote a diele možno nájsť v knihe
Otto Tomeček a Ivan Herčko: „Chémia
a mineralógia na Baníckej a lesníckej
akadémii v Banskej Štiavnici“.
Treba tiež pripomenúť, že Leopold
Anton Ruprecht bol zaradený medzi
100 najvýznamnejších chemikov 18. až
20. storočia.
Druhá spomienka patrí profesorovi
Stankovianskemu. Profesor M. Uher
a prof. Hutta predstavili knižku „Prof.
Ing. Samuel Stankoviansky – analytický chemik, vysokoškolský pedagóg, výskumný pracovník“. Knižku vydala SCHS pri príležitosti 106. výročia
jeho narodenia (21. novembra 1907 v
Kráľovciach). Samo Stankoviansky maturoval v roku 1925 na Priemyselnej
škole chemickej v Banskej Štiavnici, na
ktorú sa ako učiteľ vrátil v roku 1934
(po ukončení vysokoškolských štúdií na
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VŠCHT v Prahe v roku 1930), kde učil,
a venoval sa aj vedeckej práci (polarografii) takmer 20 rokov. V roku 1939 sa stal
riaditeľom školy a postupne zriaďoval
nové laboratóriá. Význam jeho pôsobenia
v Banskej Štiavnici podstatne presiahol
oblasť tejto školy, kde trvalo ovplyvnil
celú generáciu slovenských chemikov.
V rokoch 1940-1945 bol starostom
Slovenskej chemickej spoločnosti, ale
aj ako člen organizoval nezabudnuteľné
banskoštiavnické zjazdy chemikov.
V roku 1953 odchádza na priemyslovku v Bratislave a v roku 1955 na
Prírodovedeckú fakultu UK, na Katedru
analytickej chémie a stáva sa jej prvým
vedúcim. Z tejto funkcie bol uvoľnený
v r.1959, ale venoval sa pedagogickej a výskumnej práci. Celoživotným
záujmom prof. Stankovianskeho bola
analýza iónových a iónogénnych látok Podnetom bolo stretnutie s dr.
Everaertsom a spol. z Univerzity v
Eidhovene. V poslednom období života
sa venoval problematike optimalizácie
izotachoforetickej separácie na báze
komplexotvorných rovnováh. Zaslúžil
sa aj o rozšírenie a využitie kapilárnej
izotachoforézy v praxi.
Na záver seminára odovzdala predsedníčka SCHS Ing. Mária Omastová
jubilantom pozdravné listy a popriala
im do ďalších dní žitia dobré zdravie
a pohodu na pracovisku i v rodinnom
kruhu.
Dovidenia v decembri 2014.
M. Sališová

Prof. J. Čársky diskutuje

Predsedníčka SCHS Dr. M. Omastová
gratuluje Doc. D. Berekovi k jubileu

Jubilantka doc. A. Hegedüsová

Doc. I. Zelenský

Prof. M. Uher

Jubilant Prof. M. Melník

Dr. M. Omastová gratuluje jubilantovi
Prof. P. Ševčíkovi

Aktuality SCHS

Vážení členovia
Slovenskej chemickej
spoločnosti!

P

ríchodom Nového roku 2014
vznikla potreba úhrady členských príspevkov zo rok 2014
a prípadne za minulé roky.
Ročný členský poplatok pre študentov
a dôchodcov je 3 €, ostatní členovia
platia 8 €. V prípade, že si neželáte
pokračovať v členstve, prosíme, aby ste
nám oznámili túto skutočnosť na sekretariát, aby sme Vám zbytočne nezasielali
ChemZi, či iné materiály. Pripomíname,
že člena SCHS, ktorý nezaplatil členské
3 roky vyradíme z evidencie v súlade s
platnými Stanovami SCHS.
Členské je možné uhradiť jedným z
nasledovných spôsobov:
a) bankovým prevodom na číslo účtu
121632012/0200, konštantný symbol 0308, variabilný symbol: rok,
za ktorý úhradu vykonávate, poznámka/Správa prijímateľovi:
PRIEZVISKO platiteľa a kontaktný EMAIL
b) v hotovosti osobne na sekretariáte
SCHS – o platbe dostanete ihneď potvrdenie o zaplatení členského príspevku (úradné hodiny
každý pondelok 13:00 – 17:00,
Radlinského 9, FCHPT STU
Bratislava, m. č. 1111). Tu alebo
na emaile uachgyep@savba.sk môžete zistiť poslednú platbu členského pre jeho kontinuitu.
c) v hotovosti platbou členovi
Predsedníctva SCHS, ktorý Vám
spätne doručí potvrdenie o zaplatení

2% dane

P

redsedníctvo Slovenskej chemickej spoločnosti ďakuje
všetkým členom a kolektívnym členom, ktorí prispeli 2 %
z daní za rok 2012. Získané finančné
prostriedky boli použité na skvalitnenie vydávania časopisu ChemZi v
roku 2013.
Aj v tomto roku sa na Vás obraciame
s prosbou o poskytnutie finančného
príspevku formou odvodu 2% dane za
rok 2013.
Daňové riaditeľstvo (www.drsr.sk)
na svojom portal uvádza nové tlačivá
na poskytovanie 2% dane.
Ďalšia možnosť vypĺňať tlačivo na

Prosíme, aby ste nepoužívali iné
formy platby!
Medzi viaceré benefity členstva v
SCHS patria:
1. Bezplatný výtlačok ChemZi dvakrát ročne (okrem zjazdového čísla,
ktoré si je možné vyzdvihnúť dodatočne na sekretariáte; v prípade
problémov s doručovaním ChemZi
prosíme nahlásiť správnu adresu
na sekretariát). Možnosť zverejniť informácie z vlastnej pracovnej
činnosti v časopise ChemZi.
2. Zľava na odborných podujatiach/
službách usporadúvaných SCHS
(alebo členskými organizáciami
EuCheMS na zákalde Networkingu)
a zjazde SCHS a ČSCH. Možnosť
spolupracovať s inými európskymi
a svetovými chemickými organizáciami. Sprostredkovanie pridruženého členstva v IUPAC. Možnosť
získania a odporučenia členskej
prihlášky do významných európskych chemických spoločností a
Americkej chemickej spoločnosti.
3. Zľava na nákup kníh vo
Vydavateľstve VEDA (20 %)
(Bratislava, Štefánikova 3 alebo
Trnava, Hornopotočná 23 – na základe predloženia dokladu o zaplatení ročného členského), resp. materiálov vydaných SCHS (zoznam
na webovej stránke)
4. Podpora účasti členov SCHS na vybraných podujatiach na základe recip-

internete je na stránke www. rozhodni.
sk, kde sú uvedené časové lehoty na
poukázanie, zoznam prijímateľov a
podrobný postup ako poskytnúť dve
percentá z daní za rok 2013.
1. Zamestnanec, ktorý poukazuje 2%
vypĺňa Vyhlásenie (vzor prikladáme) a dokladá ho potvrdením o
zaplateni dane, ktoré dostane od
zamestnávateľa.
2. Fyzická osoba, ktorá chce poskytnúť 2 % vypĺňa
a) Daňové priznanie fyzických osôb
TYP A
b) Daňové priznanie fyzických osôb
TYP B
3. Právnická osoba
- Daňové priznanie právnickych
osôb

ročných dohôd (napr. Zjazd chemikov,
Zjazd PTCh, Kongres EuCheMS, informácia je na webovej stránke)
5. Možnosť účasti na súťažiach: Cena
Shimadzu a Medziodborovom
stretnutí mladých biológov, biochemikov a chemikov organizovanom Sigma-Aldrich)
6. Možnosť navrhnutia, resp. podpora návrhov na Prix de la Maison
de Chimie, Ignac L. Leiben a
iných ocenení (IUPAC, EuCheMS
a pod.).
7. Získavanie a šírenie vedeckých
poznatkov cestou odborných
prednášok (Chemické horizonty,
Heyrovský-Ilkovič-Nernst lectureship, Novartis lectures a pod.)
8. Zvyšovanie povedomia stavovskej
príslušnosti. Okrem individuálneho členstva je možné kolektívne
členstvo firiem.

Ocenenia udelené
Slovenskou chemickou
spoločnosťou pri SAV
v roku 2013
2013 – predsedníčka SCHS Mária
Omastová
Čestní členovia SCHS
Milan Drábik,
Karol Flórián,
Fedor Macášek,
Viktor Milata,
Ladislav Petruš,
Dušan Velič
Zlatá medaila SCHS
Jozef Čižmárik,
Ada E. Yonath – Izrael, bude odovzdaná
Sumio Iijima – Japonsko
Medaila SCHS
Martin Bajus,
Ústav anorganickej chémie SAV,
Gábor Náray-Szabó – Maďarsko,
Eva E. Wille – ChemPubSoc Europe

Noví členovia SCHS
●
●
●
●
●
●
●

Zuzana Baranová,
Ing. Kamil Kerekeš,
Ing. Jozef Preťo,
Mgr. Elena Potocká,
Ing. Lucia Mikušová, PhD.,
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.,
RNDr. Ján Šimunek, PhD.
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Aktuality SCHS

Novartis Lectures 2013

M

inuloročný, v poradí už
21. ročník cyklu Novartis
Lectures pokračoval 11.
novembra 2013 prednáškami Dr. Wolfganga Miltza z Novartis
inštitútu pre biomedicínsky výskum v
Bazileji (Švajčiarsko) s názvom „Dual
CCR2 / CCR5 antagonists: a new
approach for the treatment of autoimmune diseases and HIV infection“
a prednáškou profesora Herberta
Waldmanna z Max Planck inštitútu pre
molekulárnu fyziológiu v Dortmunde
(Nemecko) s názvom „Biology oriented synthesis“. Prednášky sa uskutočnili v Prezentačnom centre AMOS na
Prírodovedeckej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave.
Švajčiarska spoločnosť Novartis,
jedna z najväčších
farmaceutických
firiem na svete,
sponzoruje od roku
1993 cyklus vedeckých prednášok pod
názvom Novartis
Lectures. Cieľom je
napomáhať rozvoju
Prof. H. Waldmann moderných “lifescience“ disciplín na
stredoeurópskych univerzitách a vedecko-výskumných inštitútoch a svojím
bohatým vedeckým programom poskytuje slovenskej vedeckej obci príležitosť na intenzívnu diskusiu s poprednými prednášajúcimi z priemyselne najvyspelejších štátov. Novartis Lectures
(do roku 1996 Ciba Lectures) pomohol
založiť zosnulý profesor Daniel Belluš,
ktorý sa dlhé roky podieľal na tom, aby
prichádzali na Slovensko, ako aj do
Čiech a Maďarska svetoznáme kapacity
z oblasti organickej a medicínskej chémie. Spomedzi mnohých významných
lektorov môžeme spomenúť dvoch nositeľov Nobelovej ceny za chémiu, profesora Jean-Marie Lehna z Francúzska
a profesora Karl Barry Sharplessa zo
Spojených štátov amerických. Od roku
2012 je za organizáciu a výber prednášajúcich za Novartis zodpovedný Dr.
Juraj Velčický z Novartis inštitútu pre
biomedicínsky výskum v Bazileji, ktorý
je absolventom Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave. V
rámci Slovenska prednášky organizuje
Dr. Roman Fišera z firmy Synkola,
tento rok v spolupráci s doc. Mgr.
Radovanom Šebestom, DrSc., predsedom odbornej skupiny organickej chémie SCHS.
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Dôležitou súčasťou prednášok je
diskusia mladých organických chemikov s prednášajúcimi, ktorá sa uskutočnila na Katedre organickej chémie
Prírodovedeckej fakulty UK. Študenti,
prevažne doktorandi, dostali týmto
spôsobom príležitosť prezentovať časť
chemického výskumu na Slovensku.
Oveľa dôležitejšou sa však z pohľadu
študentov môže zdať možnosť, byť
exponovaný a priamo diskutovať ich
osobné výsledky so špičkovými svetovými vedcami, počuť ich odborný názor
a prípadne získať aj zopár nápadov,
ktoré im môžu pomôcť v ich ďalšom
výskume. Ďalším dôležitým prvkom
takéhoto stretnutia je samozrejme aj
nadviazanie kontaktov, pretože networking, ako všetci dobre vieme, je nepostrádateľným prvkom v profesionálnej
kariére a to nielen chemikov.

Dr. W. Miltz

Čo sa týka samotných prednášok, Dr.
Miltz začal prednáškou o výskume a vývoji CCR2-antagonistu, ktorý by mohol
slúžiť na liečbu autoimúnnych ochorení
ako napr. devastujúcej rheumatoidnej
artritídy, sklerózy multiplex, či uveitis
(chronický zápal oka, ktorý môže viesť
až k oslepnutiu). CCR2 patrí medzi tzv.
chemokínové receptory a jeho aktivácia
MCP 1 signálom z makrofágov je zodpovedná za pritiahnutie monocytov na
miesto zápalu a ich ďalšie členenie na
makrofágy. Tento mechanizmus spôsobuje amplifikáciu makrofágov v mieste
zápalu, proces, ktorý je za normálnych
okolností dôležitý pre rýchlu likvidáciu
patogénov. Keď však narušený imunitný
systém napáda vlastné, zdravé bunky, je
tento proces nežiadúci a preto je predmetom záujmu v liečbe autoimúnnych
ochorení. V priebehu prednášky bol
ukázaný proces známy ako „lead optimization“, ktorý viedol ku klinickému
kandidátovi NIBR6465, ktorý blokuje
aj štrukturálne príbuzný CCR5 receptor. Keďže CCR5 je co-receptorom
CD4-receptora, ktorý využíva HIV na

jeho naviazanie sa na bunky imunitného systému a ich následnú infekciu,
bola táto látka testovaná aj proti HIV.
Napriek výraznej aktivite tejto látky
proti skleróze multiplex, ako aj vysoko
efektívnej inhibícii (IC50 < 1nM) viac
ako 20 subtypov HIV, vrátane mnohých
rezistentných, musela byť táto látka
zastavená tesne pred klinickým testovaním. Dôvodom bol nepostačujúci
terapeutický index spôsobený predovšetkým fosfolipidózou, s ktorou je
táto látka spojená. Treba spomenúť,
že prednáška bola obohatená vysoko
kvalitnými animáciami (videami), ktoré
poslucháčovi podstatne uľahčili pochopenie mnohých biologických princípov
spojených s danou tématikou.
Prof. Waldmann pokračoval prednáškou s názvom „Biology-Oriented
Synthesis (BIOS)“. Podstata jeho prístupu pramení v hypotéze, že príroda
v rámci evolúcie vyselektovala látky,
ktoré plnia dôležitú úlohu v biologických procesoch viazaním sa na ich predurčené proteíny. Množstvo prírodných
látok z ríše zvierat, rastlín, respektíve
mikroorganizmov však ovplyvňuje aj
dôležité funkcie ľudských buniek, a
preto je práve tento chemický priestor
mimoriadne vhodný na hľadanie nových látok s biologickými vlastnosťami
na ľudských bunkách. Keďže sa ale prírodné látky vyznačujú spravidla veľmi
komplexnou štruktúrou, časť výskumu
v jeho skupine je zameraná na prípravu
a štúdium zjednodušených variant prírodných látok. Ako sa zvykne hovoriť,
vedec by mal byť vždy pripravený
na nečakané veci a táto múdrosť bola
názorne demonštrovaná profesorom
Waldmannom, keď ukázal neplánovanú,
ale zato obzvlášť elegantnú, 12-stupňovú kaskádovú reakciu. Sekvencia zahŕňa množstvo zaujímavých reakčných
krokov ako napr. aza-Claisenovu reakciu, alebo Pictet-Spenglerovu cyklizáciu a vedie ku komplexným indolovým
alkaloidom v priebehu len zopár minút.
Týmto bol pravdepodobne dosiahnutý
svetový rekord v počte reakcií v rámci
jednej domino reakcie, predovšetkým
by však syntéza takýchto látok tradičnou syntézou vyžadovala neporovnateľne dlhší čas. Druhé prekvapenie
spojené so získanými látkami čakalo na
vedcov z jeho skupiny po ich testovaní
na skupine bunkových kultúr, kde spozorovali nezvyčajné delenie buniek na
tri namiesto dvoch dcérskych buniek.
Tento obzvlášť netypický proces, jasne
viditeľný na videu prezentovanom počas prednášky, bol po veľmi namáhavej
práci nakoniec pripísaný interakcii s
deliacim vretienkom vďaka viazania sa

Aktuality SCHS
dôležitú úlohu pri vytváraní deliaceho vretienka a
preto sa ich inhibícia môže
stať zaujímavou oblasťou
pre výskum nových liečiv
proti rakovine.
Ako bolo spomenuté už
v úvode tohto príspevku,
Novartis Lectures pokračovali v Budapešti (13.
novembra) a v Prahe (15.
novembra). Prednášky sa
Dr . J. Velčický, Dr. W. Miltz, prof. H. Waldmann
tešili veľmi dobrej návs manželkou
števnosti. Tento populárny
tohto druhu látok na dva proteíny s názcyklus prednášok bol predvom NPM a Crm1. Oba proteíny hrajú
nedávnom (2012) rozšírený o ďalšie

dve mestá východnej Európy, Varšavu a
Moskvu. Novartis Lectures sú rovnako
obľúbené aj u prednášajúcich, poskytujúce im možnosť diskutovať s vedcami
z týchto krajín, ktoré by pravdepodobne nemali možnosť inak navštíviť.
Na tomto mieste môžeme prezradiť, že
Novartis podporuje tieto prednášky aj v
roku 2014, kedy sa slovenskí chemici
môžu tešiť na prednášku ďalšieho prominenta z oblasti organickej chémie a to
na profesora Buchwalda z MIT (USA).
My sa budeme 7. mája 2014 tešiť na
Vašu návštevu Novartis Lectures.
J. Velčický, R. Fišera

Zjazd poľských chemikov

V

ďaka podpore SCHS sa v
priebehu týždňa 16. – 20.
septembra 2013 doktorandky Prírodovedeckej
fakulty Univerzity P. J. Šafárika v
Košiciach, Mgr. Elena Kupcová a
Mgr. Marianna Moskaľová, zúčastnili 56. zjazdu poľských chemikov v
Siedlciach v sprievode doc. RNDr.
Kataríny Reiffovej, PhD., predsedkyne OS pre Analytickú chémiu v
Košiciach. Zúčastnené absolvovali
mnoho zaujímavých prednášok a

Jubilanti SCHS
v roku 2014
85 - ROČNÍ
● Ing. Slavomil Ďurovič, CSc. – 17.7.
● Ing. Ján Hrivňák CSc. – 27.10.
● Dr. Jaroslav Kalvoda – 26.3.
● Doc. Ing. Elena Markušovská, CSc.
– 19.9.
● Ing. Eugen Oltus, CSc. – 25.7.
● Ing. Miloš Revús – 24.11.
80 – ROČNÍ
● RNDr. Mária Bachratá, CSc. – 4.9.
● PhDr. Emil Fendrich – 19.11.
● Prof. Ing. Ján Garaj, DrSc. – 11.3.
● Dr. Ing. Štefan Korček – 28.5.
● Prof. Ing. Alžbeta Krutošíková, DrSc.
– 4.4.
● Doc. RNDr. Vlasta Madajová, CSc.
– 23.8.
● Ing. Jiřina Paučeková – 7.3.
● Doc. RNDr. Ivan Ružička, CSc. – 2.3.
● RNDr. PhMr. Dezider Švec – 4.4.
● Prof. RNDr. Klára Tkáčová, DrSc.
– 18.3.
● Ing. Attila Ziegelhöffer, DrSc. – 12.11.
75 – ROČNÍ
● Doc. RNDr. Juraj Bernát, CSc.
– 22.8.
● Doc. RNDr. Mária Bláhová, CSc.
– 17.4.
● Doc. Ing.Viera Chrástová, CSc. – 21.11.
● Doc. Ing. Marta Chrenková, CSc.
– 26.10.

spolu odprezentovali 5 príspevkov v
sekcii Analytická chémia.
K. Reiffová
● RNDr. Emil Demeter – 8.10.
● RNDr. Magdaléna Dzurillová, CSc.
– 2.12.
● Doc. RNDr. Emil Havránek, CSc. – 16.3.
● Prof. RNDr. Pavol Hrdlovič, DrSc.
– 28.6.
● Doc. RNDr. Mária Kohútová, PhD.
– 22.1.
● Ing. Klára Makovická – 28.7.
● RNDr. Emília Marková – 2.1.
● RNDr. Helena Marková – 4.12.
● Doc. Ing. Ružena Uherová, PhD.
– 29.10.
● Doc. Ing. Ján Valtýni, CSc. – 6.8.
70 – ROČNÍ
● Ing. Svetozár Balkovic, CSc. – 25.9.
● RNDr. Marta Brúderová – 28.9.
● RNDr. Alena Bumbálová, CSc.
– 31.12.
● Prof. Ing. Dr.h.c. Karol Flórián, DrSc.
- 12.2.
● Doc. RNDr. Fridrich Gregáň, CSc.
– 2.8.
● Ing. Ján Hirsch, DrSc. – 12.8.
● RNDr. Katarína Kráľová – 16.12.
● Ing. Jozef Lustoň, PhD. – 27.12.
● Ing. Jozef Rychlý, DrSc. – 17.8.
● Ing. František Šeršeň, CSc. – 25.3.
● RNDr. Miroslav Štekláč, CSc. – 25.8.
● Ing. Igor Tvaroška, DrSc. – 1.3.
● Ing. Lujza Voleková – 20.2.
● Prof. RNDr. Pavol Zahradník, DrSc.
– 18.9

65 – ROČNÍ
● Prof. Ing. Karol Balog, PhD. – 19.1.
● Prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.
– 24.10.
● RNDr. Emília Illeková, DrSc. – 18.4.
● Ing. Oľga Karlubíková – 3.11.
● Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. – 17.6.
● RNDr. Jarmila Mináriková – 3.12.
● Doc. Ing. Blažena Papánková, PhD.
– 22.5.
● Ing. Ján Uhlár, CSc. – 31.10.
● Ing. Leoš Vyskočil – 29.11.
60 – ROČNÍ
● Ing. Mária Bobošíková, CSc. – 31.8.
● Ing. Pavol Bohov – 13.8.
● Doc. Ing. Ľudmila Černáková, CSc.
– 23.12.
● RNDr. Milan Drábik, CSc. – 26.5.
● RNDr. Zuzana Frischová, CSc. – 1.3.
● MVDr. Kvetoslava Goótšová – 7.8.
● Prof. Ing. Ivan Hudec, CSc. – 20.6.
● RNDr. Mária Koreňovská – 16.10.
● Ing. Elena Kulichová – 14.10.
● Doc. Ing. Mária Linkešová, CSc. – 17.5.
● Prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
– 31.10.
● RNDr. Mária Matulová, PhD. – 23.3.
● RNDr. Marta Murányiová – 1.3.
● Ing. Anton Pekár – 3.12.
● Doc. RNDr. Miroslav Prokša, CSc.
– 23.11.
● RNDr. Vlasta Sasinková – 4.10.
● RNDr. Mária Siváková – 1.9.

Jubilantom srdečne blahoželáme!
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Konferencie

19. konferencia s medzinárodnou účasťou
ANALYTICKÉ METÓDY A ZDRAVIE ČLOVEKA

K

atedra analytickej chémie
Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v
Bratislave v spolupráci s
Odbornou skupinou pre chromatografiu
a elektroforézu Slovenskej chemickej
spoločnosti a Slovenskou vákuovou
spoločnosťou organizovali v období 24.
- 27. júna 2013 konferenciu s medzinárodnou účasťou „Analytické metódy a
zdravie človeka“. Presvedčenie, že táto
konferencia bude pre všetkých účastníkov prínosom, relaxom a radosťou z
poznávania a spoznávania sa navzájom,
zohľadnil organizačný výbor výberom
miesta konania konferencie, v krásnom
prostredí Rajeckej doliny v priestoroch
hotela Diplomat v Rajeckých Tepliciach.
Devätnásta konferencia je pokračovaním série konferencií, ktoré sa konali
pod názvom „Chromatografické metódy a zdravie človeka“ v období rokov
1975-2006 postupne v Smoleniciach,
Starom Smokovci, Tatranskej Lomnici,
Starej Lesnej a v Piešťanoch. V roku
2008 bola konferencia organizovaná v
Novom Smokovci tematicky rozšírená
a pod novým názvom „Analytické metódy a zdravie človeka“ vyjadruje väzby
analytickej chémie, bioanalytickej chémie, biochemických metód analýzy, potravinárskej analýzy, environmentálnej
analytickej chémie a klinickej analýzy
na celý komplex (bio)analytických úloh
súvisiacich so zdravím človeka.

kapilárnej elektroforézy, ako
aj ich využitia v najrozličnejších oblastiach spoločenskej praxe a ktorý výrazným
spôsobom sformoval vývoj
(elektro)separačných analytických metód na Slovensku a
nemalou mierou aj vo svete.
Na slávnostnom otvorení podujatia Prof. RNDr.
Milan Hutta, CSc., vedúci
Katedry analytickej chémie
Prírodovedeckej fakulty UK
Prednesené prednášky vyvolali záujem odbornej verejnosti
v Bratislave a odborný garant konferencie vo svojom
užitia elektrochemických metód analýzy,
úvodnom prejave privítal účastníkov konprvkových spektrálnych metód analýzy
ferencie zo SR a ČR a vyjadril svoje prealebo hmotnostnej spektrometrie. Bohaté
svedčenie slovami: „...naše stretnutie splní
zastúpenie mala aj posterová sekcia, v
účel daný jeho názvom, a to vzájomné inrámci ktorej bolo prezentovaných 50
formovanie sa o pokrokoch v analytických
prác. Firma PRAGOLAB vyhlásila súmetódach a ich inštrumentácii využívanej
ťaž o najlepšiu prednášku mladého veaj pre naše dobro a zdravie“.
deckého pracovníka a najlepší poster
K cieľom konferencie patrilo poskytprezentovaný na konferencii, s výslednúť fórum na stretnutie, výmenu názorov
kami ktorej boli účastníci oboznámení
a skúseností pre odborníkov z výroby,
na záverečnom spoločenskom podujatí v
vysokých škôl, akademického a aplikoreštaurácii „Mlynárka“. Víťazom súťaže
vaného výskumu, štátnych zdravotných
o najlepšiu prednášku mladého vedecústavov, výskumných, kontrolných a
kého pracovníka sa stala Mgr. Zuzana
klinických laboratórií využívajúcich vo
Godálová, z Oddelenia mikrobiológie,
svojej práci metódy chromatografické,
molekulárnej biológie a biotechnológií
elektroforetické, hmotnostnej spektroVýskumného ústavu potravinárskeho v
metrie, prvkovej spektrálnej analýzy a
Bratislave s príspevkom „Identifikácia
elektrochemickej analýzy.
baktérií z hroznových bobúľ a z muštu
Na konferencii sa aktívne zúčastnilo
prostredníctvom génu pre 16S tRNA“.
114 účastníkov, vrátane zástupcov štrVíťazom súťaže najlepší poster sa stala
nástich vystavujúcich fiMgr. Katarína Uhlárová, ktorá je šturiem. V rámci odborného
dentkou doktorandského stupňa vysoprogramu konferencie odkoškolského štúdia na Katedre analyznelo 37 prednášok, metickej chemie Prírodovedeckej fakulty
dzi ktorými bolo 10 od
Univerzity Komenského v Bratislave, s
pozvaných prednášateľov
príspevkom „Achirálne a chirálne sepaz renomovaných pracovísk
rácie vybraných aminokyselín v telových
akademických inštitúcií zo
tekutinách na elektroforetickom čipe“.
SR a ČR. K obohateniu od19. medzinárodná konferencia
borného programu prispeli
„Analytické metódy a zdravie človeka“
formou odborného prísbola účastníkmi hodnotená ako vedecké
pevku taktiež zástupcovia
podujatie s mimoriadne vysokou od4 firiem. Vedecký program
bornou úrovňou a zaradila sa medzi
konferencie bol zameraný
Prof. RNDr. Milan Hutta, CSc., odborný garant konferencie
významné vedecké podujatia organizopredovšetkým
na
najnova Doc. RNDr. Jozef Marák, CSc., na slávnostnom otvorení
vané Odbornou skupinou chromatograšie trendy a dosiahnuté výkonferencie
fie a elektroforézy SCHS v roku 2013.
sledky v oblasti analyticVäčšina účastníkov vyslovila želanie,
Predchádzajúci, 18. ročník konferenkých separačných metód aj vzhľadom
aby sa konferencia naďalej organizovala
cie organizovaný v Bratislave bol venona to, že väčšina prednášajúcich patrí
v pravidelných intervaloch ako vedecké
vaný pamiatke zosnulého prof. RNDr.
medzi špičkových odborníkov, ktorí
fórum pre odborníkov z rôznych oblastí
Dušana Kanianskeho, DrSc., svetoznásvoj vedecký záujem sústreďujú v tejto
analytickej chémie pre výmenu názorov,
meho slovenského vedca, ktorý svojou
oblasti analytickej chémie. Veľmi poskúseností a najnovších poznatkov.
prácou zanechal nezmazateľnú stopu v
zitívny ohlas vyvolali aj príspevky od
R. Góra, M. Hutta, A. Staňová
oblasti vývoja inštrumentácie a metód
renomovaných odborníkov z oblasti vy-
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Konferencia EUROFILLERS 2013 v Bratislave
10.
výročná
konferencia
EUROFILLERS 2013 sa konala v
bratislavskom hoteli Park Inn Danube
od 25. do 29. augusta 2013. Zameranie
a rozsah konferencie o plnivách prešli
významnými zmenami od roku 1995,
kedy bol usporiadaný prvý kongres
EUROFILLERS. Každé dva roky sa
schádzajú odborníci z oblasti plnív a
polymérnych kompozitov, aby prezentovali rad úplne nových myšlienok a
konceptov vo vývoji polymérnych kompozitov. Hlavnými organizátormi tohto
podujatia boli Ing. Mária Omastová,
DrSc. a prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. z
Ústavu polymérov SAV.
Otváracieho
ceremoniálu
dňa
26.8.2013 sa zúčastnili japonský veľvyslanec J. E. A. Takamatsu, predseda
SAV prof. RNDr. Jaromír Pastorek,
DrSc., riaditeľ usporiadajúceho pracoviska, Ústavu polymérov SAV, Ing. Igor
Lacík, DrSc., za spoluporiadajúce organizácie bol prítomný riaditeľ Ústavu
anorganickej chémie doc. Ing. Miroslav
Boča, PhD. a za Fakultu chemickej a
potravinárskej technológie STU doc.
Ing. Ľudovít Jelemenský, PhD., prodekan pre rozvoj fakulty, podnikateľskú činnosť, spoluprácu s priemyslom.
Slovenskú chemickú spoločnosť zastupoval prof. Ing. Viktor Milata, DrSc., za
SAV bol prítomný aj Ing. Juraj Lapin,
DrSc., podpredseda SAV pre I. oddelenie a ďalší zástupcovia sponzorujúcich
firiem a organizácií.

Foto 1. Predseda SAV prof. J. Pastorek odovzdal Prof. S. Iijimovi Pamätnú plaketu D.
Ilkoviča počas otváracieho ceremoniálu.

Významným hosťom a plenárnym
prednášateľom bol objaviteľ uhlíkových nanotrubičiek prof. Sumio Iijima z
Meijo Univerzity v Japonsku. Predseda
SAV prof. Jaromír Pastorek mu počas otváracieho ceremoniálu odovzdal čestnú
plaketu SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálnych a chemických vedách. Prof. Iijima bol ocenený aj Zlatou
medailou Slovenskej chemickej spoločnosti (SCHS), ktorú prevzal z rúk prof.
Viktora Milatu, podpredsedu SCHS.
Laudatio predniesla Ing. Mária
Omastová, DrSc., pripomenula v ňom
systematickú vedeckú prácu prof. Iijimu.

Článok prof. Iijimu Helical microtubules
of graphitic carbon, ktorý publikoval v
roku 1991 v Nature, podnietil záujem
vedeckej komunity o uhlíkové nanoštruktúry a zároveň sa začal intenzívny
výskum v oblasti nanotechnológií. Tento
článok má v súčasnosti viac ako 21
000 citácií v databáze WOS a viac ako

Foto 2. Predseda SCHS prof. V. Milata
odovzdáva spolu s Dr. M. Omastovou Zlatú
medailu Slovenskej chemickej spoločnosti
prof. S. Iijimovi.

30 000 podľa Google scholar. Prof.
Iijima okrem prípravy uhlíkových nanomateriálov ich aj skúmal a analyzoval
spôsoby, akými tieto nanoštruktúry je
možné aplikovať. Neskôr objavil ešte
ďalšiu variantu, jednostenné uhlíkové
nanotrubičky a tiež vyvinul metódu ich
výroby. Stena z uhlíkových nanorúrok sa
skladá z jednej alebo viacerých vrstiev
atómov uhlíka, ktoré tvoria hexagonálne
štruktúry. Priemer trubičiek môže byť
jeden nanometer, ale ich dĺžka môže
dosiahnuť makroskopických rozmerov,
niekoľko centimetrov a viac, pričom
tieto nanočastice disponujú zaujímavými
elektrickými, mechanickými a tepelnými
vlastnosťami.
Charakterizovala ho ako zanieteného
vedca kladúceho otázky a hľadajúceho
odpovede, a ako sám povedal kľúč k
poznaniu spočíva „nie v tom, čo urobili
ostatní, ale práve v tom, čo iní neurobili
a neprebádali“. Veľa možných aplikácií
nanotrubičiek v súčasnej dobe aktívne
skúma a rozvíja vedecký výskum na
mnohých univerzitných aj priemyselných
výskumných pracoviskách a zdôraznila,
že hrajú hlavnú úlohu v mnohých prednáškach a posterových prezentáciách,
ktoré budú prezentované počas konferencie Eurofillers 2013. M. Omastová
uzavrela Laudatio citátom prof. Iijimu:
„Výskum možno vykonávať v akomkoľvek prostredí, tak dlho ako bude trvať váš
záujem.”
Po odovzdaní ocenení sa prítomným
prihovoril japonský veľvyslanec J. E.
Akahira Takamatsu, zdôraznil úlohu
vedeckého výskumu a medzinárodnej
spolupráce pre ďalší rozvoj spoločnosti.

Prof. Iijima predniesol prednášku s
názvom Nano-carbon materials: science
and applications, kde okrem iného ukázal niekoľko praktických aplikácií uhlíkových nanoštruktúr.
Štvordňové stretnutie odborníkov
pokračovalo prednáškami v troch paralelných sekciách. Celkovo na podujatí
odznelo 5 pozvaných plenárnych prednášok, 33 hlavných prednášok a 53
krátkych prednášok. Počas konferencie
sa konali dve posterové sekcie so 70
príspevkami. Celkovo sa na konferencii
zúčastnilo 170 odborníkov z 32 krajín,
všetkých piatich kontinentov.
Hoci sa polymérne kompozity pripravujú použitím tradičných plnív ako
sú uhlíkové, alebo sklenené vlákna,
vápenec, kaolín, mastenec, sadze atď.,
záujem priemyslu aj akademickej obce
bol rozšírený na iné heterogénne systémy, ako sú bio alebo prírodné plnivá,
napr. celulózové vlákna. Zníženie veľkosti plnív z mikro- na nanorozmery
prináša novú príležitosť pre úpravu
fyzikálno-mechanických vlastností polymérnych materiálov zavedením špeciálnych funkcíí nanoplniva, preto je
možné pripraviť nové typy materiálov
so zaujímavými vlastnosťami, ako sú
elektricky alebo tepelne vodivé polymérne kompozity.

Foto 3. Účastníci konferencie Eurofillers

Veríme, že EUROFILLERS 2013,
stretnutie odborníkov pracujúcich v
tejto oblasti, obohatilo všetkých zúčastnených o nové vedecké výsledky a
nápady, ktoré ovplyvnia vývoj nových
materiálov a sú aj základom aplikovania vedeckého výskumu v praxi. O dva
roky sa vedecká komunita stretne vo
Francúzsku.
Jedna z odoziev na konferenciu:
Dear Prof. Maria Omastova,
I thank you for your kind hospitality
during the Eurofillers in Bratislava.
I have learn a lot from the conference.
Once again I thank you very much
for everything in Bratislava.
Best regards
Sumio Iijima
M. Omastová
Foto: K. Selecká
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65. Zjazd chemikov

Zjazd slovenských
a českých chemikov

N

ajväčšia koncentrácia slovenských a českých chemikov
od 9. do 12. septembra 2013
bola v oblasti Tatranských
Matliarov. Viac ako 400 skúsených aj
mladých chemických odborníkov sa zúčastnilo 65. Zjazdu chemikov, ktorý sa
koná každý rok, striedavo na Slovensku
a v Českej republike. Hlavným organizátorom tohtoročného stretnutia bola
Slovenská chemická spoločnosť pri SAV.
Slávnostné otvorenie zjazdu, ktorý
bol zorganizovaný pod záštitou primátora mesta Vysoké Tatry, Ing. Jána
Mokoša, sa konalo 10. septembra v
kine Tatry v Tatranskej Lomnici. Za
organizačný výbor stretnutie otvoril a
moderoval doc. Dušan Velič, privítal
predstaviteľov slovenských univerzít,
Slovenskej akadémie vied a významných hostí podujatia. Slávnostný príhovor predniesli J. Mokoš a za spoluorganizujúce chemické spoločnosti dr.
Mária Omastová a prof. Jitka Ulrichová.
Laureátka Nobelovej ceny za chémiu,
prof. Ada Yonath žiaľ deň predtým
odvolala svoju účasť pre vážne zdravotné problémy. Plenárnu prednášku
s názvom ChemPubSoc Europe and
Slovak Chemical Society predniesla
Eva E. Wille z Nemecka. Eva Wille je
viceprezidentkou a zároveň výkonnou
riaditeľkou vydavateľstva Wiley-VCH
Verlag GmBh & Co KGaA. Vo svojej
prednáške predstavila vydavateľstvo a
chemické časopisy. Portfólio časopisov
sa rozširuje a tým aj oblasti chémie,
ktoré pokrýva. Veríme, že jej prezentácia podnietila prítomných aby publikovali v týchto zaujímavých časopisoch, o

Z prednášky
Evy E. Wille
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kvalite ktorých svedčí aj vysoký Impact
factor. Vydavateľstvu ChemPubSoc
Europe za šírenie chemických poznatkov v celom vedeckom svete odovzdala
Medailu Slovenskej chemickej spoločnosti predsedníčka M. Omastová.
Rokovanie zjazdu prebiehalo v šiestich odborných sekciách, Anorganická
a materiálová chémia, Analytická a fyzikálna chémia, Organická chémia a
polyméry, Potravinárstvo, životné prostredie a biotechnológia, Vyučovanie a
história chémie a Chemprogres. Viacej
o obsahu všetkých sekcií zjazdu nájdete
na http://www. schems.sk/65zjazd.
Pozvanými prednášateľmi, ktorí svojimi prednáškami výrazne obohatili prítomnú chemickú komunitu boli: prof.
Miroslav Urban, PriFUK, Bratislava:
Spolupráca experimentu a počítačovej chémie: elektrónová afinita uracilu
a ďalšie aplikácie, doc. Filip Bureš,
TU Pardubice: Heterocyklické akceptorní jednotky v push-pull chromoforech, prof. Miroslav Prokša, PriFUK,
Bratislava: Stav a vývojové trendy

vyučovania chémie v didaktickej teórii a praxi, doc. Igor Bodík, FCHPT
Bratislava: Anaeróbna fermentácia
kuchynských odpadov - potenciálny
zdroj energie, prof. David Lukáš, TU
Liberec: Nové varianty elektrostatického zvlákňování a prof. Martin Bajus,
FCHPT STU Bratislava: Druhá generácia biopalív a chemikálií z termických a
katalytických premien biomasy.
Na zjazde odznelo viac ako 140
prednášok a v postrových sekciách sa
prezentovalo viac ako 190 posterov.
Mladí vedeckí pracovníci a PhD študenti súťažili o najlepšiu prezentáciu v
jednotlivých sekciách. Garanti posterovej súťaže mali neľahkú úlohu vybrať
tie najlepšie. Na zjazd sme pozvali aj
študentov stredných škôl a gymnázií,
víťazov tohtoročného kola chemickej
olympiády a učiteľov chémie, ktorí ich
pripravovali na súťaže.

Posterová prezentácia a živá diskusia
výsledkov

Prof. Miroslav Urban z PriFUK, Bratislava
v pozvanej prednáške prezentoval spoluprácu
experimentu a počítačovej chémie

Tématický večer bol venovaný 265.
výročiu narodenia Leopolda Antona
Ruprechta, významného chemika 18.
storočia, rodáka zo Smolníka. Jeho život a pôsobenie v Banskej Štiavnici
priblížili v dvoch prezentáciách doc.
Marta Sališová a doc. Dušan Velič.
Počas záverečného stretnutia chemickej komunity v Tatrách, v panelovej
diskusii, sa diskutovali súčasné problémy, ako viac zainteresovať mladých
aby študovali prírodovedecké disciplíny
a predsedníctvo Slovenskej chemickej
spoločnosti dostalo úlohu, priblížiť chémiu, jej výsledky a význam širokej
verejnosti práve v duchu celosvetovo
prijatého motta počas Medzinárodného
roku chémie 2011– „Chémia – náš
život, naša budúcnosť.“ Veríme, že
uspejeme v jednaní o nových programoch v RTVS, ale najmä v Slovenskej
televízii.
O rok, 7. septembra 2014 sa českí a
slovenskí chemici stretnú na 66. Zjazde
chemikov v Ostrave, ste srdečne vítaní.
M. Omastová
Foto: M. Michalka

65. Zjazd chemikov

Súťaž posterov

A

j v roku 2013 sa na 65.
Zjazde chemikov konala
posterová súťaž, avšak
s novými pravidlami.
Zúčastniť sa jej mohli študenti a PhD.
študenti a súťažilo sa o najlepší poster v
každej sekcii. Garantami posterovej sekcie a súťaže posterov boli doc. RNDr.
Milan Drábik, CSc. a RNDr. Katarína
Javorová, PhD.. Prezentáciu posterov a
aj ich odbornú úroveň hodnotila počas
dvoch večerov komisia zložená z garantov sekcií a pozvaných prednášateľov.
Víťazi získali finančné ohodnotenie 50
euro a anglické chemické knihy, ktoré
venovalo vydavateľstvo Wiley-VCH.
Ceny a poradie vyhlásil M. Drábik
spoločne s predsedníčkou SCHS
Máriou Omastovou na záverečnom
spoločenskom večierku.
Víťazom srdečne gratulujeme a sme
radi, že sa už tradične táto súťaž stretla
s vysokým záujmom prezentovať svoje
výsledky.
M. Jerigová

Víťazi posterovej súťaže:
Sekcia 1:
Mgr. Miroslav Holičiak,
Přírodovědecká fakulta UP,
Olomouc
„COVALENT BINDING
OF CISPLASTIN IMPAIRS
THE FUNCTION OF Na/K
– ATPASE BY BINDING TO
ITS CYTOPLASMIC PART.“

Sekcia 2:
Dominika Zákutná, Katedra
anorganické chemie, Univerzita
Karlova, Praha

„SYNTHESIS, STRUCTURAL
CHARACTERIZATION AND
MAGNETIC PROPERTIES
OF NANOSIZE COBALT

CHROMITE.“

Sekcia 5:
Mgr. Zuzana Vatehová,
Chemický ústav SAV,
Bratislava
„TOXIC METALS AND CELL
WALL POLYSACHARIDES“

Sekcia 3:
Mgr. Lenka Cardová, VŠCHT,
Praha
„PORFYRIN – STEROIDNÍ
SLOUČENINY PRO
VRSTVY LANGMUIRABLODGETOVÉ”

Sekcia 6:
Ing. Jiří Petrů, VŠCHT, Praha
„PYROLÝZA BINÁRNÍCH
SMĚSÍ C4 A C6
UHLOVODÍKŮ“

Sekcia 4:
Martin Holický a Veronika
Garbárová
„WEBOVÁ STRÁNKA
NA POPULARIZÁCIU
CHEMICKÝCH POKUSOV“
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65. ZJAZD CHEMIKOV
9. – 13. september 2013
Vysoké Tatry, Tatranské Matliare, hotelový komplex Hutník

HLAVNÝ ORGANIZÁTOR
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v spolupráci
Asociácia slovenských chemických
a farmaceutických spoločností
Asociace českých chemických společností

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Dušan Velič – predseda
Monika Jerigová – výkonná tajomníčka
Zuzana Hloušková – hospodárka
Miroslav Michalka – technické zabezpečenie
Mária Omastová – vedecká tajomníčka
Jitka Ulrichová – vedecká tajomníčka
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65. Zjazd chemikov - Errata
SPOLUPRÁCA EXPERIMENTU A POČÍTAČOVEJ
CHÉMIE: ELEKTRÓNOVÁ AFINITA URACILU
A ĎALŠIE APLIKÁCIE
Miroslav Urban1,2
1Univerzita

Komenského, Katedra fyzikálnej a teoretickej
chémie, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina,
842 15 Bratislava,urban@fns.uniba.sk
2Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Ústav materiálov, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v
Trnave, Bottova 25, 917 24 Trnava
Vlastnosti aniónov je náročné skúmať experimentálne aj
teoreticky. Pre molekulu kyslíka sa viac rokov v literatúre
uvádzali hodnoty adiabatickej elektrónovej affinity (EA) v
intervale 0.3 – 1eV. Dilemu rozriešil perfektný súhlas benchmark CCSD(T) hodnoty 0.449±0.008 [1] s vibračnou a
relativistickou korekciou a EA z fotoelektrónovej spektroskopie, EA0=0.448±0.006 eV.
Náročnejšie je získať elektrónové afinity báz nukleových
kyselín (NBA), ktoré sú kľúčové pre pochopenie mechanizmu
poškodenia DNA/RNA pomalými elektrónmi. Experiment
naznačuje, že EA báz nukleových kyselín sú nulové či záporné, ale rastú so stupňom hydratácie. Kvantovochemické
CCSD(T) výpočty ukazujú, že mikrosolvatáciou 1 – 5 molekulami H2O [2] sa vertikálna resp. adiabatická EA uracilu
zvyšuje o 660 meV, resp. 1100 meV. Predpoveď VEA (AEA)
uracilu v kvapalnej vode je 2 (3) eV. DFT metódy EA preceňujú, ale poskytujú kvalitatívne správnu informáciu.
Voľné ióny O2- a S2- sú nestabilné, ale podobne ako solvatácia stabilizuje anión uracilu, O2- a S2- stabilizuje kryštálová
mriežka, ktorá sa dá simulovať vonkajším potenciálom harmonického oscilátora ω. Našli sme [3] vzťah medzi ω a experimentálnymi polarizovateľnosťami individuálnych iónov v
niektorých kryštáloch. Z CCSD(T) výpočtov polarizovateľností v poli ω sme schopní vypočítať resp. prepovedať “in
crystal” polarizovateľnosti iónov F-, Cl-, O2- a S2- v kryštáloch
LiF, LiCl, NaF, NaCl, KF, KCl, ZnO, ZnS, MgO, MgS, CaO,
CaS, SrO, SrS, BaO, BaS a ďalších.
Ďakujeme za podporu agentúre APVV, kontrakt APVV0059-10 a agentúre VEGA, kontrakt 1/0770/13.
[1] P. Neogrády, M. Medveď, I. Černušák, M. Urban Mol.
Phys. 2002, 100, 541−560.
[2] M. Melicherčík, L. F. Pašteka, M. Urban J. Phys. Chem.
A 2012, 116, 2343−2351.
[3] F. Holka, J. Paldus, M. Urban J. Chem. Phys. 2013, odoslané do tlače.

ANAERÓBNA FERMENTÁCIA KUCHYNSKÝCH
ODPADOV – POTENCIÁLNY ZDROJ ENERGIE
Igor Bodík, Miroslava Kubaská
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v
Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, igor.bodik@
stuba.sk
Anaeróbna fermentácia vybraných bioodpadov s cieľom
produkcie bioplynu a jeho následné energetické zhodnotenie sa javí ako ekonomicky veľmi výhodná technológia pre
takéto druhy odpadov. Veľmi zaujímavou zložkou odpadov
sú aj kuchynské (reštauračné, potravinové) odpady, ktoré sú
veľmi dobre anaeróbne rozložiteľné. Napr. v EÚ sa odhaduje
produkcia týchto odpadov na úrovni asi 90 mil. ton ročne t.j.
asi 179 kg/ob.rok, pričom sa očakáva rastúci trend produkcie
v tejto komodite [1].
Od roku 2008 prebieha na FCHPT laboratórny výskum

zameraný na možnosti produkcie bioplynu z potravinových
odpadov a možnosti začlenenia tejto technológie na ČOV
resp. bioplynové stanice. V rámci výskumu boli sledované
procesy hydrolýzy, acidogenézy a metanogenézy týchto odpadov. Boli definované:
- základné technologické parametre odpadu (sušina, organický podiel sušiny, nižšie mastné kyseliny, pH),
- špecifické produkcie bioplynu na jednotku odpadu (liter/
kg),
- podiel metánu v produkovanom bioplyne,
- produkcia energie pri anaeróbnej fermentácii kuchynských odpadov (kWh/kg),
- možnosti mezofilnej a termofilnej fermentácie kuchynských odpadov,
- vplyv dávkovania týchto odpadov na produkciu bioplynu
na komunálnych ČOV,
- vplyv na celkovú prevádzku ČOV a pod.
Na základe laboratórneho výskumu v súčasnosti prebiehajú projekčné práce na realizácii anaeróbnej fermentácie
kuchynských odpadov na ÚČOV Bratislava-Vrakuňa a ČOV
Petržalka.
Predložený príspevok vznikol ako súčasť riešenia projektu
APVV 0019/09, ktorý bol financovaný Agentúrou na podporu
výskumu a vývoja
[1] EC (DG ENV): Preparatory study on food waste across
EU 27. AEA Energy and Environment, October 2010

OD PÓROVITÝCH KOORDINAČNÝCH
POLYMÉROV A USPORIADANÝCH PÓROVITÝCH
OXIDOV K MULTIFUNKČNÝM NANOPÓROVITÝM
MATERIÁLOM
Vladimír Zeleňák
Katedra anorganickej chémie, Ústav chemických vied,
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Moyzesova 11, 041 54 Košice,
vladimir.zelenak@upjs.sk
Usporiadané nanopórovité materiály, založené na báze
koordinačných polymérov (tzv. metal-organic frameworks)
alebo pórovitých oxidov pripravených samousporadúvaním
povrchovo aktívnych látok v roztoku [1], priťahujú v posledných rokoch značný záujem vedeckej verejnosti. Tieto
materiály sa vyznačujú jedinečnými vlastnosťami, ktoré
sú určované ich veľkým špecifickým povrchom, veľkým
objemom pórov a možnosťou cielenej modifikácie, čo ich
predurčuje na aplikácie v oblastiach katalýzy, adsorpcie,
magnetizmu alebo pre využitie v oblasti biomedicíny. Cieľom
prednášky je podať prehľad o aktuálnych trendoch a perspektívach v oblasti výskumu uvedených typov nanopórovitých
materiálov.
V rámci prednášky bude pozornosť sústredená na tri hlavné
oblasti. V prvej časti bude predstavená topológia a unikátne
štruktúrne črty pórovitých koordinačných polymérov a usporiadaných nanopórovitých oxidov, ako aj možnosti cieleného
ovplyvňovania ich výslednej štruktúry a vlastností. Druhá
časť prednášky bude venovaná využitiu týchto zlúčenín pre
sorpciu a separáciu technologicky dôležitých plynov, akými
sú vodík alebo oxid uhličitý. Práve uskladnenie vodíka
alebo efektívny záchyt oxidu uhličitého výskumu v oblasti
nanopórovitých materiálov poslednej dekáde dominovali
[2]. V súčasnosti sa do popredia vedeckého záujmu dostáva
ďalší perspektívny smer, využitie nanopórovitých materiálov
ako nosičov liečiv. Možnosti kontrolovaného uvoľňovania
liečiv do organizmu použitím nanopórovitých nosičov, ale
aj cielený transport liečiv využitím magnetických nanokompozitov, budú obsahom tretej časti prednášky [3].
Autor vyjadruje úprimné poďakovanie organizátorom 65.
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Zjazdu chemikov ako aj Slovenskej chemickej spoločnosti
za pozvanie a možnosť vystúpiť na podujatí. Autor taktiež
vyjadruje svoje poďakovanie Agentúre na podporu výskumu
a vývoja (APVV) a Vedeckej grantovej agentúre (VEGA),
ktoré finančne podporili výskum v oblasti usporiadaných
nanopórovitých materiálov, výsledky ktorého budú prezentované v rámci prednášky.
[1] a.) H. Li a kol: Nature 402 (1999)276; b.) J. Zhao a kol:
Science 279 (1998) 548.
[2] a.) J.R. Li a kol.: Chem. Rev.: 112 (2012) 869, b.) V.
Zeleňák a kol: Microp. Mesop. Mater. 116 (2008) 358.
[3] a.) I.I. Slowing a kol.: Adv. Funct. Mater. 17 (2007) 1225;
b.) D. Halamová a kol.: Appl. Surf. Sci. 256 (2010) 6489;
c.) P. Horcajada a kol.: Chem. Rev., 112 (2012)1232.

Kvalitný a inovatívny učiteľ v škole
dneška a budúcnosti
Mgr. Katarína Javorová, PhD., doc. RNDr.Beáta
Brestenská, PhD.1, Mgr. Martin Šponiar1

2Department

of Organic Chemistry, Faculty of Natural
Sciences, Comenius University in Bratislava, Mlynská dolina, SK-84215 Bratislava, Slovakia; kerner@fns.uniba.sk
3DSM/IRAMIS/SPCSI, Bâtiment 462, CEA Saclay, F-91191
Gif sur Yvette Cedex, France
We have synthesized cyclopentadienyl[(1,2,3,4tetra([2,2‘:5‘,2‘‘-terthiophen]-5-yl)cyclobutadiene)]cobalt(I)
(1). The key step in its preparation is the microwave assisted
[2+2] cycloaddition reaction on its easily available precursor
2.[1] In the structure of 1, the light-stable sandwich cobalt
core is connected to terthiophene antennae which increase
the absorption capacity and lend hole-conducting properties
to the material. In a blend with [60]PCBM ([6,6]-phenyl C61
butyric acid methyl ester) we employed the title compound
in experimental bulk-heterojunction solar cells prepared by
spin-coating from solution. While open-circuit voltages were
satisfactory, the values of short circuit current suggest that
further investigation into cells composition and elaboration of
their fabrication are necessary. Additional preliminary results
and techniques used to assemble and assess the test modules
will be presented.

1Prírodovedecká

fakulta UK, Katedra didaktiky prírodných
vied, psychológie a pedagogiky, Mlynská dolina, 842 15,
javorovakatarina@gmail.com, brestenska@fns.uniba.sk,
sponiar@fns.sk
Prírodovedné predmety ako chémia, fyzika, biológia,
matematika, geografia sa na základných a stredných školách
netešia veľkej obľube a žiaci, či študenti ich radia medzi
náročnejšie a nevyberajú si ich pre svoje ďalšie štúdium
(1) (2) (3). Najväčším problémom pre experimentálne vedy
je ústup od experimentu na ZŠ a SŠ a zníženie počtu
hodín výučby prírodovedných predmetov, ako aj chýbajúce
prírodovedné laboratória, dostupnosť kvalitných učebníc na
školách. Dnes na Slovensku máme 7 Univerzít kde pripravujú
budúcich učiteľov prírodovedných predmetov na Bc. a Mgr.
stupni štúdia. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave pripravuje 73 rokov budúcich učiteľov prírodných vied do škôl. Náš
príspevok je postavený na otázkach, cez ktoré analyzujeme
súčasnosť a pozeráme sa na budúcnosť prípravy kvalitných a
inovatívnych učiteľov prírodovedných predmetov.
Práca vznikla s podporou projektu KEGA 035UK-4/2012.
[1] Veselský, M. Prírodovedné predmety v základnej škole
očami stredoškolákov. Pedagogická revue. 1998, roč. 50.,
3/4, s. 127-133.
[2] Veselský, M. Záujem žiakov o prírodovedné učebné predmety na základnej škole a hodnotenie ich dôležitosti – z
pohľadu žiakov 1. ročníka gymnázia. Psychologica – Zborník
Filozofickej fakulty UK. 1999, roč. 37., s. 79-86.
[3] Veselský, M. Hrubišková, H. Zájem žáku o učební
předmět chemie. Pedagogická orientace. 2009, roč. 19., č.
3, s. 45-64.

SYNTHESIS OF TERTHIOPHENE-CONTAINING
[(η4-C4)Co(η5-C5)] COMPLEX AND ITS
APPLICATION IN BULK-HETEROJUNCTION
SOLAR CELLS
Guillaume Bertrand1, Lukáš Kerner2, Ludovic Tortech3 and
Denis Fichou*1
1UPMC

Paris 06, CNRS, IPCM, UMR 7201, 4 Place
Jussieu, F-75252 Paris, France
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[1] Bertrand, G.; Tortech, L.; Fichou, D.; Malacria, M.; Aubert,
C.; Gandon, V. Organometallics 2012, 31, 126-132.

Photocatalytic Reduction of Carbon
Dioxide over ZnS-Montmorillonite
Composite in different reaction media
K. Kočí1*, M. Reli1, P. Praus1, Z. Lacný1, L. Čapek2, L.
Obalová1
VŠB - Technical University of Ostrava, 17. listopadu 15,
708 33 Ostrava, Czech Republic
2 University of Pardubice, Faculty of Chemical Technology,
Department of Physical Chemistry, Studentská 573, 532 10
Pardubice, Czech Republic
1

*Corresponding

author. Phone: +420 596991592, e-mail:
kamila.koci@vsb.cz
Abstract
ZnS nanoparticles were prepared and deposited on montmorillonite (MMT) in the presence of cetytrimethylammonium (CTA). The prepared catalyst was characterized by
X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy

65. Zjazd chemikov - Errata
(TEM), photoluminescence spectrometry and UV–Vis spectrometry. The prepared ZnS-MMT catalyst was used for
photocatalytic reduction of carbon dioxide in three different
reaction media (NaOH solution, HCl solution and water) with
different pH and CO2 solubility. It was found that the initial
pH values of the media did not have substantial effects on
the yields of hydrogen. The slightly higher yields of methane
were obtained in distilled water or acid surroundings. Results
confirmed that the CO2 solubility in reaction media is not the
decisive parameter for the reaction rate of CO2 photocatalytic
reduction. Pure water would be an advantageous reduction
medium due to low costs and no impact on environment.

Tato práce vznikla za podpory grantu GA ČR č.
GA202/09/2078, grantu AV ČR č. M200501201 a grantu
Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky č. MPO
TIP FR-TI4/625.
[1] BURDOCK GA.: Food Chem. Toxicol. 1998, 36, 347 – 363.
[2] UZEL A.: Microbiol. Res, 2005, 160, 189 – 195.

REAKCE ORTHOFTALALDEHYDU S
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CHARAKTERIZACE NANOFORMULACÍ VČELÍHO
PROPOLISU
Jiří Trousila*, Jiří Páneka, Martin Hrubýa, Jana Matějkováb,
Jan Kučkaa, Petr Stěpáneka
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Heyrovského náměstí 2, 162 06 Praha 6 – Břevnov, Česká
republika
bÚstav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, V
Úvalu 84, 150 06 Praha 5
* e-mail: jiri.trousil@centrum.cz
a

Propolis je včelí pryskyřičný produkt, který je včelami
sbírán z různých zdrojů rostlinné povahy [1]. Pro řadu farmakologických účinků, které propolis vykazuje (např. antibakteriální, antimykotické, antivirotické, protizánětlivé, aj.), je
používán v lidovém léčitelství [2]. Z hlediska lékových forem
je propolis používán ve formě ethanolických extraktů, tj. tinktur, a kloktadel, která jsou připravována ředěním extraktů vodou. Proces ředění je doprovázen nanoprecipitací, vzniká tak
soustava – nanoformulace – obsahující dispergované částice
ve vodě nerozpustných složek propolisu.
Cílem této studie bylo charakterizovat vodné formulace
propolisu a popsat aspekty, které ovlivňují jejich vlastnosti
(stabilita, velikost precipitovaných částic apod.) Vzniklé
částice vykazovaly hydrodynamický průměr přibližně 150
nm. Formulace jsou náchylné k rozpouštění při alkalizaci,
tento proces je však reverzibilní při zpětné acidifikaci.
Zvyšování salinity formulací vede k destabilizaci. Uvolňování
aktivních látek propolisu do lidských tkání bylo simulováno
extrakcí do 1 oktanolu. Ukazuje se, že tento přechod je velmi
rychlý. Studie byla doplněna diskovou difuzní metodou,
kterou byly sledovány antimikrobiální účinky propolisu vůči
Staphylococcus aureus, Escherichia coli a Candida albicans.
Účinky vůči kmenu C. albicans se výrazně lišily v závislosti
na regionálním původu vzorku.

fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.,
Dolejškova 3,CZ-182 23, Praha 8,
kristyna.kantnerova@jh-inst.cas.cz
Reaktivita (ortho)ftalaldehydu s nukleofily je dlouho
známa [1]. OPA se využívá v praxi: reakce s aminokyselinami je základem metody pro jejich stanovení [2]. Je též
známa desinfekční účinnost ftalaldehydu, která spočívá v
reakci s aminoskupinami a nukleofilními centry peptidů u
mikroorganismů [3]. Mechanismus těchto procesů není zcela
vysvětlen. Proto probíhá elektrochemické studium těchto
reakcí na modelových látkách (amoniak, aminy, aminokyseliny). Ukazuje se, že vznikají látky barevné a vysokomolekulární, některé z nich byly izolovány a jejich struktura
potvrzená rentgenostrukturní analýzou.
Pro sledování reakce orthoftaldehydu s aminokyselinami
byly vybrány podobně se chovající aminokyseliny (glycin,
glycin-ethylester, alanin, leucin, isoleucin, valin, norvalin, kyselina aminomáselná, aminoisomáselná). Důležitou
součástí série je lysin, neboť obsahuje další aminoskupinu.
Ke studiu kinetiky reakcí bylo použito polarografie a UV/Vis
spektrometrie. Polarografická měření i měření na spektrometru byla prováděna ve fosforečnanových pufrech o různých
pH (7,86 a 11,22). Reakce leucinu a lysinu byla sledována
také hmotnostní spektrometrií.
Záznamem UV/Vis spekter bylo zjištěno, že rychlost
reakce závisí na tom, zda zásobní roztok orthoftalaldehydu
byl připraven ve vodném či nevodném rozpouštědle. Plyne z
toho, že předřazená hydratace orthoftalaldehydu hraje významnou roli při reakci s aminy a aminokyselinami, dokonce se
dá usuzovat, že reaktivní substancí není ftalaldehyd jakožto
dikarbonyl, ale jeho monohydratovaná forma.
Tato práce vznikla za přispění grantu GAČR č.13-21704S a
za institucionální podpory RVO: 61388955.
[1] P. Zuman, Chem. Reviews, 104 (2004) 3217.
[2] M. Roth, Anal. Chem., 43 (1971) 7.
[3 M. Simoes et al., J. Basic Microbiol., 47 (2007) 230–242.

ChemZi 9/2(2013)

287

Konferencie

BYPoS 2014

5th Bratislava Young Polymer Scientists Workshop

16 - 20.6.2014 - Zázrivá, Slovakia
16.

… game with molecules...
Conference Fee:
Regular participant :
390 €
Manufacturers of scientific equipments: 390 €
IUPAC members, affiliates and fellows: 350€
Accompanying person:
290 €

The fee includes: accommodation, full board, refreshments, workshop materials

Important dates:
Registration ......................... April 15th 2014
Abstract and Payment ………. May 20th 2014
...follow the tradition of regular meeting of young scientists which we
started in last few years. BYPoS workshop is oriented on

ALL FIELDS OF MACROMOLECULAR CHEMISTRY
and provides a great possibility for young polymer scientists-student or
young researchers up to 40 years to present, discuss their results and
knowledge and to incorporate to the group of young motivated people

www.polymer.sav.sk/bypos

288

ChemZi 9/2(2013)

bypos@savba.sk

www.hotelhavrania.sk

SAV

Ústav polymérov na Noci výskumníkov
27. septembra 2013 sa už ako tradične
posledný piatok v tomto mesiaci konala
veľká celoslovenská vedecká show Noc
výskumníkov. Ústav polymérov SAV sa
aj tento rok aktívne zúčastnil na tomto
podujatí a bol zastúpený ako v dejisku
diania v Starej tržnici, tak aj v OC
Avion. Mala som tú česť navštíviť obe
miesta a poviem Vám, vrelo to všade.
V Starej tržnici sme prezentovali dve
zaujímavé témy v jednom spoločnom
stánku Ústavu polymérov SAV. Tému
„Ekologické elektricky vodivé lepidlo“
prezentovali Ing. Marian Valentin a
Mgr. Jozef Prachár z Oddelenia kompozitných materiálov. Ekologické vodou
riediteľné elektricky vodivé špeciálne
lepidlo Gravipol Electro je určené na
vytvorenie elektricky vodivých adhéznych spojov v elektronike a elektrotechnike. Tím z Oddelenia pre výskum
biomateriálov v zastúpení Ing. Filip
Rázga, PhD. a Ing. Dominika Vnuková,
odprezentoval verejnosti prístupným
spôsobom veľmi zaujímavú a v súčasnosti dosť diskutovanú tému „Polyméry
pre zdravie“. Záujemcovia si mohli pozrieť cez mikroskop polymérne kapsule

ako nosiče zdravých buniek a dozvedeli
sa aj ďalšie podrobnosti o práci tímu na
výskume liečby cukrovky typu 1.
Prekvapením a veľkým ťahákom tejto
show v Starej tržnici bolo vystúpenie
robota ASIMA. „Človiečik“ komunikoval so slečnou na javisku ako hviezda.
Pekne sa pozdravil, poklonil a robil
pohyby skoro ako živý. Bol to veľký
zážitok vzhliadnuť k umelej inteligencii
vlastnými očami.
Na druhom konci Bratislavy, v pulzujúcm nákupnom centre OC Avion, sa
to hemžilo ďalšími nadšenými vedcami,
dospelákmi a deťmi, ktorých zaujímalo
všetko zo sveta vedy a techniky.
V našich dvoch stánkoch mohli návštevníci nazrieť do sveta svietiach polymérov. Mgr. Martin Danko, PhD. a Mgr.
Jozef Kollár, PhD. z Oddelenia syntézy
a charakterizácie polymérov ukázali, ako
svetlo pôsobí na zmenu farby svetlocitlivých polymérov. Veľkým pútačom,
hlavne pre tých malých, tu bolo neviditeľné pero a bezfarebný lak, ktorý mení
svoje zafarbenie pod svetelnými lúčmi.
Vedľajší stánok Ústavu polymérov
SAV s názvom „Zasimulujme si“ pri-

lákal návštevníkov svojou interatívnosťou a počítačovými obrazovkami.
Mgr. Dušan Račko, PhD. a Mgr. Peter
Palenčár, PhD. z Oddelenia molekulových simulácií polymérov ozrejmili
zložité teoretické simulácie správania
sa polymérnych reťazcov v danom prostredí na pekných farebných ukážkach,
čím sa laická verejnosť mohla viac zahĺbiť do sveta teórie polymérov.
Tento deň bol istým spôsobom pre
každého účastníka, vystavovateľa, zanieteného prezentátora náročný, ale
kvôli tým, hlavne detským usmiatym
očkám sa, myslím si, oplatí venovať
jeden celý deň, aby sa veda stále viac
dostávala do povedomia ľudí. Mám
dojem, že po toľkých ročníkoch sa už
ľudia aj tešia, čo nové zasa naši vedci
vynašli, čo nám ukážu a hlavne, čo si
možu vyskúšať na vlastnej koži.
Touto cestou ďakujem všetkým mojím kolegom, ktorí boli ochotní stáť na
nohách viac ako 12 hodín a trpezlivo
odpovedať na zvedavé otázky. Ďakujem
a teším sa na ďalší, skvelý ročník.
S. Podhradská
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UPJŠ

50. výročie vzniku Katedry chémie,
dnešného Ústavu chemických vied
Prírodovedeckej fakulty
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

P

rírodovedecká
fakulta
NMR spektroskopie a Oddelenie didakUniverzity Pavla Jozefa
tiky chémie, ktoré vzniklo pri Katedre
Šafárika v Košiciach v roku
anorganickej chémie.
2013 oslávila 50. výročie jej
Pri príležitosti 50. výročia vzniku
vzniku, súčasne to bola aj oslava 50.
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ sa na jej
výročia vzniku Katedry chémie, dnešného Ústavu chemických vied Prírodovedeckej
fakulty UPJŠ.
S platnosťou od 1. 3. 1963
bola ako súčasť Univerzity P.
J. Šafárika v Košiciach založená Prírodovedecká fakulta,
v rámci ktorej sa začali budovať 4 vedné odbory: matematika, fyzika, chémia a biológia,
ktoré sa postupne rozširovali o
ďalšie odbory.
Prvá spoločná Katedra chémie začala výučbou chémie
úvodným ročníkom už v akademickom roku 1962/63. V
akademickom roku 1965/66
došlo k rozdeleniu Katedry
chémie na 3 samostatné katedry: Katedru anorganickej
chémie, Katedru organickej
chémie a Katedru fyzikálnej
chémie. V roku 1971 došlo na
Katedre anorganickej chémie
a fyzikálnej chémie k organizačným zmenám. Katedra
anorganickej chémie sa oficiálne stala Katedrou anorganickej a analytickej chémie. Po
10 rokoch došlo k odčleneniu M. Reháková
analytickej časti katedry a jej
pôde uskutočnilo viacero vedeckých
pripojeniu ku Katedre fyzikálnej chéa spoločenských podujatí. Oslavy vrmie. Tak sa od roku 1981 katedra stala
cholili v máji 2013, ktorých sa zúčastopäť Katedrou anorganickej chémie.
nili zamestnanci fakulty, absolventi
Postupne v ďalších rokoch vznikali
fakulty a hostia zo zahraničných i
ďalšie chemické katedry - Katedra biodomácich univerzitných a akademicchémie a Katedra analytickej chémie.
kých pracovísk. Na ústavoch fakulty
V roku 2002 došlo k štruktúrnym
18. mája 2013 sa uskutočnili stretnutia
zmenám v rámci fakulty a z jednotlivých
a odborné semináre spojené so slávodborov vznikli ústavy. Katedry chémie
nostným ceremoniálom pomenovania
vytvorili spoločný Ústav chemických
posluchární na počesť významných
vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. V
osobností pôsobiacich na fakulte.
súčasnosti na Ústave chemických vied
Na Ústave chemických vied bola
je 5 katedier - Katedra anorganickej chéjedna z posluchární (poslucháreň
mie, Katedra organickej chémie, Katedra
M6) pomenovaná po Prof. Ing. Anne
biochémie, Katedra analytickej chémie,
Sopkovej, CSc., ktorá dlhé roky pôsoKatedra fyzikálnej chémie a dve akadebila na Katedre anorganickej chémie a
mické pracoviská ústavu - Laboratórium

290

ChemZi 9/2(2013)

významne prispela k rozvoju anorganickej chémie, bioanorganickej chémie,
chémie inkluzívnych zlúčenín a materiálovej chémie. Patrila od roku 1963 k
prvým členom formujúcej sa Katedry
chémie. V rokoch 1971-1981
bola vedúcou Katedry anorganickej a analytickej chémie a
i v ďalších rokoch významne
vplývala na rozvoj výskumnej
a pedagogickej činnosti katedry. V roku 1973 založila
Odbornú skupinu Anorganická
chémia vo Východoslovenskej
pobočke SCHS v Košiciach
a z jej iniciatívy bola založená aj Odborná skupina pre
Výučbu chémie. Pod jej vedením boli zorganizované viaceré
konferencie, medzinárodné
mikrosympóziá „Inclusion
Compounds“ a rôzne medzinárodné odborné semináre,
na ktorých sa zúčastnili významní svetoví odborníci v oblasti anorganickej chémie, termickej analýzy, koordinačnej
chémie a chémie inkluzívnych
zlúčenín. V roku 1987 bola
vyznamenaná ”Hanušovou
medailou Československej
chemickej spoločnosti” za jej
aktívnu činnosť a príspevok k
rozvoju chémie vo vtedajšom
Československu. Bola známou
osobnosťou aj na zahraničných
pracoviskách, s ktorými spolupracovala vo výskumnej a pedagogickej oblasti.
Prof. Ing. Anna. Sopková, CSc. s
obdivuhodnou energiou a pracovným
elánom pracovala aktívne do poslednej
chvíle svojho života. Za jej celoživotné dielo jej patrí naša úcta, obdiv
a vďaka. Jej vedecký odkaz je naďalej
rozvíjaný.
Výsledky, ktoré sa na Ústave chemických vied dosiahli a dosahujú aj v
súčasnosti v oblasti výučby a v oblasti
vedeckého výskumu potvrdzujú jeho
životaschopnosť, prospešnosť i rozvíjajúcu sa budúcnosť.
M. Reháková, Z. Vargová,
V. Zeleňák

IUPAC

Rokovania Valného zhromaždenia
a Kongresu IUPAC v roku 2013
47. Valné zhromaždenie IUPAC a
44. kongres IUPAC sa konali v tureckom Istanbule v dňoch 09. - 16.
08. 2013. Rokovania Valného zhromaždenia a Celosvetový vedecký kongres IUPAC sú zvolávané raz za dva
roky. Slovenská delegácia na tomto
vrcholnom celosvetovom zhromaždení
chemikov bola počtom neveľká, jej členovia sa však aktívne podieľali ako na
rokovaniach odborných divízií a samotného 47. Valného zhromaždenia IUPAC
(doc. M. Drábik, doc. D. Berek, Ing. I.
Lacík), tak aj vedeckými príspevkami v
programe 44. Kongresu IUPAC (popri
oficiálnych delegátoch aj účastníci z
ÚPo SAV, PRIF UK, PRIF UPJŠ a z
Prešovskej univerzity).
Významná časť aktivít v štruktúrach
IUPAC vzniká systémom „bottomup“, t. č. sú o. i. aktuálne príprava

a diskusia o stratégii a aktualizácii
dlhodobých cieľov IUPACu pri vstupe
do druhej storočnice jeho existencie
(IUPAC vznikol v r. 1919). V tejto
súvislosti uvítame aj podnety členov
SCHS pre SNK IUPAC a IUPAC a
Váš záujem o dobrovoľnícky podiel na
konkrétnych aktivitách SNK IUPAC a
IUPAC.
Rokovania, prednášky a diskusie
absolvované v odborných divíziách,
na Valnom zhromaždení ako aj na
Kongrese boli z mnohých aspektov výzvami a nepochybne zostanú stimulujúcimi podnetmi pre našu tak vedeckoodbornú ako aj organizačnú prácu a
aktivity na vlastných pracoviskách ako
aj v Slovenskom národnom komitéte
IUPAC a Slovenskej chemickej spoločnosti. Naše aktivity a kredit chemikov
zo Slovenska sú v IUPACu pozitívne
reflektované na rôznych úrovniach. Za
zmienku stoja napr.:
post „president-elect“
v divízii Analytickej
chémie pre prof. J.
Labudu, podpora divízie Anorganickej chémie a súvisiace potvrdenie IUPAC sponzorstva pre pripravovanú
„11th Conference on
Solid State Chemistry“
(Ústav anorganickej
chémie SAV, Júl 2014,
Určite sa pamätáte na vydanie slovenskej poštovej známky
Trenčianske Teplice).
pri príležitostiMedzinárodného roka chémie IYC 2011; aj táto
Niekoľko ďalších
známka sa dostala na „výstavku“ dokumentujúcu celosvetové
zaujímavých informáaktivity zviditeľňovania chémie a chemikov.
cií z Valného zhromaždenia a Kongresu
môže čitateľ nájsť
spolu s vybranou fotodokumentáciou autora
poniže (malý amatérsky kompaktný fotoaparát mi žiaľ lepšiu
kvalitu snímok neumožnil):
Záujemcovia o detaily obsahu rokovaní
aktuálnych v roku
2013 v odborných divíziách, na Valnom
zhromaždení, ale aj na
Dvojica viceprezidentiek IUPACu cez prestávku rokovania Valného
Kongrese IUPAC môžu
zhromaždenia – prof. N. Moreau, ktorú ste mali možnosť stretnájsť ďalšie informánúť na 63. zjazde chemikov (v roku 2011), jej funkčné obdobie
cie priamo na web
skončilo v r. 2013 a prof. N. Tarasova, ktorej funkčné obdobie
začína v roku 2014.
stránke IUPAC (http://

www.iupac.org) a na web stránke SCHS
(www.schems.sk) v sekcii „IUPAC“.
Na doplnenie záverom uvádzam dva
zoznamy, ktoré dokumentujú súčasný
rozsah a oblasti zapojenia chemikov zo
Slovenska v aktivitách IUPACu.
i) Slovenskí národní reprezentanti
(NR), členovia (AM, TM) vybraných
divízií IUPACu a kolegovia aktuálne
navrhnutí Slovenským národným komitétom IUPAC (SNK IUPAC):
Doc. RNDr. Milan Drábik, CSc.
(PriF UK a ÚACH SAV), TM v
divízii Anorganická chémia
Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
(FCHPT STU), TM v divízii
Analytická chémia
Ing. Igor Lacík, DrSc. (ÚPo SAV)
AM v divízii Polyméry
Ing. Michal Korenko, PhD.
(ÚACH SAV), NR (nominácia) do divízie Fyzikálna a biofyzikálna chémia
Prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
(FCHPT STU), NR (nominácia) do divízie Organická a biomolekulárna chémia
Doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
(PriF UK), NR (nominácia) do
divízie Chemické názvoslovie a
štruktúrna reprezentácia
ii) Ďalší členovia SNK IUPAC (databáza IUPAC uvádza ako „fellow“,
príp. účasťou v „projekte IUPAC“):
Doc. Ing. Dušan Berek, DrSc.,
podpredseda SNK IUPAC (ÚPo
SAV)
Prof. Ing. Eberhard Borsig, DrSc.
(FCHPT STU a ÚPo SAV)
Prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
(FCHPT STU)
Prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.
(PriF UPJŠ)
Prof. Ing. Ján Garaj, DrSc.
(FCHPT STU)
RNDr. Dalma Gyepesová, CSc.,
tajomníčka SNK IUPAC (SCHS
a ÚACH SAV).
Prof. RNDr. Fedor Macášek,
DrSc. (PriF UK)
Ing. Mária Omastová, DrSc. (ÚPo
SAV)
Ing. Marek Stach, PhD. (ÚPo
SAV)
M. Drábik
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Chemické horizonty

Chemické horizonty
– jesenný cyklus 2013

J

esenný cyklus popularizačných
prednášok Chemické horizonty
opäť priniesol zaujímavé témy z
rôznych zákutí chémie, chemickej technológie, ale aj výživy a chémie
potravín.
Prvou prednáškou cyklu bola deviateho októbra prednáška Prof. Ing. Jána
Híveša, PhD., riaditeľa Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov

zároveň pôsobí na Ústave anorganickej
chémie SAV, mala trochu filozofický
názov Ako môžu dva elektróny ovplyvniť naše poznanie o vesmíre. Profesor
Noga prezentoval svoj príspevok k vysokopresným ab initio výpočtom pre pred-

Foto 2. Prof. RNDr. Jozefa Nogu, DrSc.
počas novembrovej prednášky

Foto 1. Prof. Ing. Ján Híveš, PhD. prednáša
o výrobe hliníka

FCHPT STU v Bratislave pod názvom
Hliník, ktorý bol, je a ešte určite dlho
bude ..... Hliník je tretím najrozšírenejším prvkom v zemskej kôre a patrí k
materiálom s najlepšie zvládnutou recykláciou. Prednáška sa okrem ekonomických aspektov produkcie a využitia
hliníka zaoberala predovšetkým jednotlivými zlomami v technológii jeho výroby – od pôvodného Hall-Héroultovho
procesu elektrolýzy, cez zavedenie
Söderbergových anód, zmeny spôsobu
dávkovania oxidu hlinitého a zloženia
elektrolytu, zmenou prúdového zaťaženia, zavedenie drážkovaných anód,
štrukturovaných katód až po suché čistenie plynov. V budúcnosti sa očakáva
zásadný zlom v technológii využitím
tzv. inertných anód, ktoré definitívne
ukončia éru produkcie oxidov uhlíka z
výroby hliníka. Na záver prednášajúci
neskrýval nadšenie pri demonštrácii
ekologického zabezpečenia odpadových skládok z výroby hliníka v Žiari
nad Hronom. Následná diskusia sa venovala predovšetkým dvom témam –
ekonomickým aspektom výroby hliníka
a iných kovov a možnosti spracovania
odpadných kalov.
Novembrová prednáška Prof. RNDr.
Jozefa Nogu, DrSc., vedúceho Katedry
anorganickej chémie PriF UK, ktorý
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povede energií a vlastností molekúl a tiež
aplikáciu tohto typu výpočtov v príbuzných
vedných odboroch.

Foto 3. Profesor Schmidt rozpráva o tukoch

V decembri naše radostné očakávanie vianočného hodovania ztlmil Prof.
Štefan Schmidt, PhD., vedúci Oddelenia
potravinárskej technológie FCHPT STU
svojou prednáškou Význam tukov a olejov vo výžive človeka. Prednášku zahájil porovnaním názorov odborníkov a
laickej verejnosti na rizikové faktory v
potravinách, ktoré sa navzájom prekvapujúco výrazne odlišujú, či už vplyvom
nedostatku osvety, zavádzajúcimi tvrdeniami výrobcov alebo predsudkami
konzumentov. Jednou z rizikových, zároveň však dieteticky dôležitých zložiek potravín sú tuky. Profesor Schmidt
predstavil prehľad svetovej produkcie
tukov a olejov podľa druhov, porovnal
ich chemické zloženie, zastúpenie a

metabolizáciu jednotlivých mastných
kyselín a ich vplyv na rizikovosť alebo
prospešnosť tukov v humánnej výžive
- zdravotné benefity konzumácie polynenasýtených mastných kyselín, optimálny pomer konzumovaných ω-3 a
ω-6 mastných kyselín, vplyv konzumácie jednotlivých mastných kyselín
na vývin aterosklerózy, zvýšené hladiny jednotlivých foriem cholesterolu
či triacylglycerolov v krvi - a s tým
súvisiacu potrebu obmedzovania konzumácie, alebo naopak obohacovania
stravy o tieto zložky. Varoval pred
zjednodušujúcim tvrdeniam o škodlivom živočíšnom a zdravom rastlinnom
tuku (napr. rybie tuky vs. kokosový či
palmojadrový tuk) pri zaraďovaní jednotlivých typov tukov do stravy alebo
do prípravy jedál, pretože práve masívne začleňovanie tropických rastlinných tukov do našej stravy potenciálne
zakladá jeden z najväčších problémov
v oblasti výživy. Hlavným prídavkom
tukov rastlinného pôvodu sa v rastúcom
rozsahu stáva palmový olej alebo jeho
frakcie, čo je vzhľadom na vysoký obsah aterogénnej kyseliny palmitovej jav
nežiadúci a z hľadiska deklarovaných
zdravotných benefitov kontraproduktívny. Zaujímavým záverom prednášky
bolo porovnanie niektorých základných
chemických a výživových parametrov
v tukovom podiele masiel, zmesných
tukových nátierok a čokoládových cukroviniek. Ukázalo sa, že krajina pôvodu
či známy výrobca nie sú zárukou kvality alebo nekvality výrobku alebo že
napríklad rôzne „zdravé“ energetické
snacky môžu byť prekvapivo nezdravé.
Chemické Horizonty sa naďalej
budú uchádzať o vašu pozornosť
aj v roku 2014 a ako prvého hosťa
privítame už 30. januára v Bratislave
významného českého vedca, biochemika a lekára Prof. MUDr. RNDr.
Vilíma Šimánka, DrSc. s prednáškou „Nutraceutiká. Kedy pomáhajú
a kedy môžu škodiť?“ Túto prednášku organizujeme spolu s Centrom
vedecko-technických informácií SR
(CVTI SR) a odznie preto v rámci
cyklu Veda v centre. Ďalšie prednášky budú nasledovať v marci a
apríli, budeme sa venovať aj téme
výročia chemickej olympiády.
V. Mastihuba, foto: V. Milata

FCHPT STU

Fakulta chemickej
a potravinárskej technológie
STU v Bratislave

F

akulta chemickej a potravinárskej technológie STU (FCHPT
STU) je jednou zo siedmich
fakúlt Slovenskej technickej
univerzity. História fakulty sa odvíja
od školského roku 1940/41, keď bol
na Odbore chemickotechnologického
inžinierstva otvorený pre päť externých
učiteľov a asi sto poslucháčov prvý
akademický rok. Až zákon o vysokých
školách z roku 1950 zmenil odbor na samostatnú Chemickú fakultu Slovenskej
vysokej školy technickej.
Môže sa zdať, že 73 rokov fakulty
nie je veľa. Univerzitné vzdelávanie
v oblasti technickej chémie má však
na Slovensku oveľa dlhšiu históriu.
Fakulta nadväzuje na najlepšie tradície
Banskej akadémie v Banskej Štiavnici,
ktorá patrila vo svojej dobe medzi popredné technické univerzity v Európe.
Banská Štiavnica bola koncom osemnásteho storočia tretie najväčšie mesto
v Uhorsku a na prestížnej akadémii študovali poslucháči z Nemecka, Dánska,
Španielska a celej Rakúsko-Uhorskej
monarchie. Chémiu tam vyučovali významní vedci ako Nikolaus Joseph von
Jacquin alebo Anton Ruprecht. Slávny
Lavoisier si prof. Jacquina veľmi vážil
a považoval ho za jedného z najlepších predstaviteľov antiflogistického
prúdu v chémii. Na akadémii určitý
čas pôsobil aj známy matematik a fyzik
Christian Doppler. V roku 2012 sme
si pripomenuli 250. výročie založenia
tejto významnej vedeckej a vzdelávacej inštitúcie, ktorá je pre nás zdrojom
trvalej inšpirácie. Postupujúcou industrializáciou a budovaním priemyslu po
druhej svetovej vojne, dostala technická
chémia nový impulz. Absolventi vtedajšej fakulty stáli pri zrode moderného
priemyslu a zaslúžili sa aj o vznik
výskumnej základne slovenskej chémie a potravinárstva. Dnes je Fakulta
chemickej a potravinárskej technológie
rešpektovanou univerzitnou inštitúciou,
ktorá počas svojej existencie vychovala

viac ako 18 000 inžinierov a 3700
kandidátov vied pre celé spektrum chemického a potravinárskeho priemyslu.
Viacerí naši absolventi sa stali vedúcimi pracovníkmi v priemysle, manažérmi významných firiem, ministrami
vlády, veľvyslancami našej vlasti v zahraničí (USA, Austrália, Južná Kórea,
Keňa), alebo rektormi iných univerzít
(Univerzita Komenského, Ekonomická
univerzita v Bratislave, Univerzita P.
J. Šafárika v Košiciach). Veľmi dobré
renomé našej fakulty potvrdzujú autority, ktoré v uplynulom období hodnotili
úroveň vedy a vzdelávania na našej
Alma mater. Akreditačná komisia SR ale
aj nezávislá ratingová agentúra ARRA
zaradili FCHPT na prvé miesto medzi
technickými fakultami na Slovensku.
Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie má v systéme slovenského
univerzitného školstva výnimočné postavenie. Je jedinou fakultou poskytujúcou úplné vysokoškolské vzdelanie
založené na kvalitnom chemicko-inžinierskom a prírodovednom teoretickom
základe, vychovávajúcou inžinierov pre
všetky odvetvia chemického a potravinárskeho priemyslu. V súčasnosti na
fakulte študuje približne 1900 študentov
vo všetkých troch stupňoch štúdia, vzdelávaniu ktorých sa venuje 40 profesorov,
80 docentov a 69 odborných asistentov.
FCHPT ponúka študijné programy
bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, ako aj kurzy ďalšieho vzdelávania včítane modulov pre
Univerzitu tretieho veku. Prvý - bakalársky stupeň trvá tri roky a má päť študijných programov zameraných na chémiu,
chemickú technológiu, biotechnológiu
a potravinárstvo. Tento stupeň štúdia
končí bakalárskym projektom a štátnou
záverečnou skúškou, pričom študent
získa titul „bakalár“. V inžinierskom
stupni štúdia má fakulta akreditovaných
11 študijných programov. Získanie inžinierskeho titulu (Ing.) je podmienené
obhajobou diplomovej práce a absolvovaním štátnej záverečnej skúšky.
Súčasne so základmi prírodných vied
študenti všetkých odborov študujú technologické predmety, ako sú chemické
inžinierstvo, riadenie technologických
procesov, základy chemických a potravinárskych technológií, biotechnológiu
ako aj predmety ekonomické, právnické
a ekologické. Najvyššia forma univerzitného štúdia je doktorandské štúdium,
ktoré pripravuje absolventov na samos-

tatnú vedeckú činnosť. V roku 2009
minister školstva SR priznal fakulte
právo vzdelávať a vykonávať skúšky v
doktorandskom štúdiu v 16 odboroch:
Chemická fyzika, Anorganická chémia,
Organická chémia, Analytická chémia,
Fyzikálna chémia, Makromolekulová
chémia, Teoretická a počítačová chémia, Biochémia, Environmentálne inžinierstvo, Automatizácia, Chemické
inžinierstvo, Anorganická technológia
a materiály, Organická technológia a
technológia palív, Technológia makromolekulových látok, Chémia a technológia požívatín a Biotechnológia.
Nutným predpokladom kvalitného
univerzitného vzdelávania je jeho tesné
spojenie s výskumom. Na fakulte sa vyprofilovali vedecké školy, ktoré nadviazali na tie najlepšie tradície svojich predchodcov. Výskum sa orientuje najmä
na oblasti štruktúry látok, chemických
technológií a biotechnológií, potravinárstva a výživy, regulácie a riadenia
chemických procesov, ochrany kultúrneho dedičstva a životného prostredia.
Fakulta sa aktívne podieľa na riešení
významných rámcových projektov EÚ,
projektov Európskych štrukturálnych
fondov a domácich vedeckých projektov agentúr VEGA, KEGA a APVV.
Za významný faktor rozvoja vedeckovýskumnej činnosti považuje fakulta
úzku spoluprácu s priemyslom. Veľký
záujem výrobnej sféry o spoluprácu je
dôkazom, že výsledky výskumu nachádzajú uplatnenie v praktickom využití a
technologická fakulta napĺňa aj v tomto
ohľade svoje poslanie.
Súčasťou fakulty je aj Slovenská chemická knižnica. Je dôležitou celoslovenskou ustanovizňou a slúži ako zdroj
chemických informácií pre širokú odbornú verejnosť. Súčasný fond knižnice
obohatený o dar firmy HOECHST, spolu
so špičkovými informačnými technológiami, zabezpečujú kvalitné zázemie pre
vedeckú a výskumnú činnosť. Fakulta sa
podieľa aj na vydávaní odbornej časopiseckej literatúry, napr. Chemical Papers,
Acta Chimica Slovaca, Drevársky výskum a Vinič a víno.
Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie STU sa už viac ako 70
rokov snaží nielen vzdelávať a skúmať,
ale aj vychovávať k hrdosti na svoju
školu a pracovisko.
J. Šajbidor
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Pedagogika

Reťazovú reakciu ovládli gymnazisti z Levíc

C

eloštátnu prírodovednú súťaž
stredoškolákov Reťazová reakcia, v ktorej mali súťažiaci
za úlohu postaviť funkčný
stroj založený na reťazovej reakcii a
zložený len z chemických a fyzikálnych
dejov (pritom najmenej tri museli byť
chemické), vyhral tím Gavaci z levického gymnázia. V piatok 13. decembra si víťazný kolektív Patrik Furda,
Štefan Stanko, Peter Macsek, Matej Dian
a Štefan Motko z Gymnázia Andreja
Vrábla prebral v bratislavskom Ústave
polymérov Slovenskej akadémie vied
cenu za víťazstvo. Súčasťou stretnutia
bola ukážka fungovania víťazného stroja.
Súťaž je súčasťou
projektu
Chemgeneration.com, ktorý zastrešuje
spoločnosť BASF, aj s podporou Ústavu
polymérov Slovenskej akadémie vied.
Konala sa v novembri. V prvej fáze sa
prihlásilo 29 tímov z 18 slovenských
miest. Z tých 21 dokončilo úlohu a stroj
postavilo. Stroje založené na reťazovej
reakcii hodnotila odborná porota, ale
aj laická verejnosť. Zhodli sa na tom,
že najlepší mechanizmus zostavil levický tím Gavaci vedený učiteľkou chémie tamojšieho gymnázia Vieroslavou
Potočárovou. Tá zdôrazňuje, že v tíme
mala žiakov rôznych ročníkov, viacerí
z nich spájajú s týmito odbormi svoje
budúce povolanie. „Zhruba dva týždne
sme vymýšľali a asi rovnaký čas stroj
zostavovali,“ hovorí jeden z víťazov,
maturant Š. Motko. Učiteľka dodáva,
že tím bol šťastne zložený. Niekto bol
silný v chémii, iný vo fyzike a našiel sa
aj člen, ktorý je doma v informačných
technológiách a dokázal prácu stroja
natočiť. Lebo zhotoviť videozáznam
fungujúceho stroja bez jediného strihu
bolo súčasťou súťaže.
Podľa PR manažérky spoločnosti
BASF Slovensko Silvie Tajblíkovej bolo
spojenie chémie, fyziky a prezentácie
výsledkov zámerom organizátorov súťaže. To ocenil aj riaditeľ Ústavu polymérov SAV Igor Lacík. Zdôraznil,
že prezentácia výsledkov výskumu, napríklad články či prednášky sú dôležitou
súčasťou práce vedcov, pritom zatiaľ sa
tomu na Slovensku pri ich príprave nik
nevenuje. „Je to námet pre školy, ale aj
pre Slovenskú akadémiu vied,“ povedal.
Piatkového odovzdávania ceny pre víťazný tím sa zúčastnili okrem zástupcov
BASF Slovensko a Ústavu polymérov
SAV aj ďalší partneri súťaže – predstavitelia Slovenskej chemickej spoločnosti,
Zväzu chemického a farmaceutického
priemyslu a Združenia učiteľov ché-
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mie. Na druhom mieste sa zúčastnil
tím z pezinského gymnázia zo Seneckej
ulice, tretí boli žiaci z Cirkevnej strednej
školy sv. Cyrila a Metoda z Humenného.
Súťaž sa konala paralelne v deviatich
krajinách regiónu.
Chemgeneration.com je portál, ktorý
vznikol v roku 2011 a má za cieľ populárnym spôsobom informovať mladých
ľudí o chémii. Jej histórii, významných
objavoch a jej význame pre vývoj iných
oblastí života.
SAV
Foto: K. Selecká

Obr. 5. Riaditeľ Ústavu polymérov SAV
Ing. Igor Lacík, DrSc. pri príhovore

Obr. 6. Príprava experimentu (1)

Obr. 1. Ocenenia pre tímy, ktoré skončili na
2. a 1. mieste v súťaži

Obr. 7. Príprava experimentu (2)

Obr. 2. Víťažný kolektív Gymnázia Andreja
Vrábla v Leviciach, Gavaci, v zložení
Patrik Furda, Štefan Stanko, Peter Macsek,
Matej Dian a Štefan Motko

Obr. 8. Príprava experimentu (3)

Obr. 3. Učiteľka chémie Gymnázia
Andreja Vráble v Leviciach,
Vieroslava Potočárová, pod vedením
ktorej vznikol víťazný projekt

Obr. 4. Štefan
Motko, člen
víťazného tímu

Obr. 9. Spustenie víťaznej reťazovej reakcie

Obr. 10. Víťazný tím s oceneniami a
zástupcami partnerov súťaže
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36. Letná škola chemikov
na SŠ – SPŠP Nitra 2013

V

ýznamnou
každoročnou
aktivitou SCHS (odbornej
skupiny pre vyučovanie
chémie) a Slovenskej komisie chemickej olympiády je Letná
škola chemikov pre najlepších riešiteľov Chemickej olympiády v kategóriách B a C. 36. Letná škola chemikov
sa opäť konala na Spojenej škole na
Slančíkovej 2 v Nitre. Areál Spojenej
školy, ktorá spojila Strednú priemyselnú
školu potravinársku, Športové gymnázium a Hotelovú akadémiu, je ideálnym
miestom na konanie letnej školy. Asi by
sme na Slovensku nenašli na usporiadanie LŠCH vhodnejší priestor: škola má
pekné laboratóriá, učiteľky, zabezpečujúce výučbu analytickej chémie, šikovnú a ochotnú laborantku, poskytuje
aj hlavnú vedúcu Letnej školy a vedúcu
na voľný čas študentov. A najmä má jedinečný areál: na jednom mieste školu,
zrekonštruovaný internát, telocvične,
tenisové kurty, plaváreň aj plážové volejbalové ihrisko. A je v takmer v strede
pekného mesta. Preto v rokoch, keď je
LŠCH v Nitre, je vždy aj najviac záujemcov o účasť.
Letnú školu v Nitre od 30. júna do
12. júla 2013 absolvovalo 38 študentov, z toho 24 mladších a 14 starších
študentov. Zúčastnili sa na nej aj traja
naši reprezentanti pred odchodom na
MCHO v Moskve.
Cieľom Letnej školy chemikov je
najmä prispieť k lepšej príprave študentov na riešenie úloh chemickej olympiády v kategórii A a tiež umožniť im
vyskúšať si praktickú prácu v laboratóriu, s ktorou sa v škole často nemajú
možnosť vôbec zoznámiť.
„Realizačný tím“ pripravujúci LŠCH
v Nitre tvorili doc. RNDr. Martin
Putala, PhD. (predseda SKCHO) z PriF
UK v Bratislave, RNDr. Eva Krčahová
z Metodicko-pedagogického centra v
Nitre (za SKCHO; zabezpečujúca výber účastníkov), doc. Ing. Ján Reguli,
CSc. z PdF TU v Trnave (predseda OS
SCHS pre vyučovanie chémie; zostavujúci rozvrh letnej školy v spolupráci so
všetkými vyučujúcimi) a za hostiteľskú
školu Ing. Silvia Pisarová, ktorá sa
opätovne stala hlavnou vedúcou letnej
školy. (A vzdialene ako vždy aj hospodárka SCHS Ing. Zuzana Hloušková.)
Semináre a laboratórne cvičenia z
jednotlivých predmetov viedli títo učitelia: Anorganická chémia RNDr. Jozef

Tatiersky, PhD. (PriF UK Bratislava)
pre kat. C a po prvý krát doc. Ing.
Mária Linkešová, CSc. (PdF TU v
Trnave) pre kat. B. Fyzikálna chémia doc. Ing. Ján Reguli, CSc. pre
obe kategórie. Biochémia (pre kat. B)
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. (FCHPT
STU Bratislava). Analytická chémia
Ing. Anna Bobušová pre kat. C a Ing.
Anežka Poláková pre kat. B (obe zo
SPŠP v Nitre). Organická chémia je
na letnej škole vždy vyvrcholením a
pre náročnosť cvičení má vždy najviac
učiteľov. V tomto roku nimi opäť boli
doc. RNDr. Martin Putala, PhD., doc.
RNDr. Radovan Šebesta, DrSc. z PriF
UK a ich doktorandi.
Letná škola by nemohla fungovať
bez vedúcich zabezpečujúcich a dozorujúcich voľný čas účastníkov. Mgr.
Katarína Surová z domácej školy sa
tejto úlohy opätovne úspešne zhostila. Druhou vedúcou bola bývalá
úspešná olympionička, reprezentantka
Slovenska na Grand Prix Chimique (absolventka domácej školy a súčasná študentka MU v Brne) Pavlína Gregorová.
Účastníci sa sedem hodín každý deň
venovali chémii. Večery trávili pod dohľadom vedúcich v Nitre, športovaním
v areáli školy, pri počítačoch alebo písaním protokolov z laboratórnych cvičení a prípravou na testy z jednotlivých
predmetov.
V sobotu účastníci navštívili zubriu
zvernicu, kaštieľ a národný žrebčín v
Topoľčiankach, kde sa práve konala
súťaž v drezúre koní. Večer sa zabavili
na hlavnom námestí na koncerte IMT
Smile.
Letná škola chemikov je síce prázdninovým táborom, ale školu pripomína aj tým, že na záver väčšiny vyučovaných predmetov študenti absolvujú
testy. Sú síce náročné, pretože nových
informácií, ktoré im predchádzajú, je
veľmi veľa, ale napriek tomu úspešnosť ich riešenia je pomerne vysoká.
Testy predstavujú pre vyučujúcich
spätnú väzbu. Z vyhodnotenia testov zo
všetkých predmetov vyplynie poradie
účastníkov LŠCH. Spomedzi najúspešnejších účastníkov letnej školy SKCHO
vyberá aj reprezentantov Slovenska na
Prírodovednú olympiádu Európskej
únie EUSO (European Union Science
Olympiad).
Ako najlepší účastníci 36. LŠCH
v Nitre boli vyhodnotení v kategórii

Spoločná fotografia účastníkov 36. Letnej
školy chemikov

Zoznam účastníkov
36. Letnej školy chemikov
Kategória C
Meno
Jakub Čopák

Škola
Gym. L. Stöckela, Bardejov
Gym. Ulica M. R. ŠtefániMatúš Kolárik
ka 16, Nové Zámky
Gym. Grösslingová,
Juraj Májek
Bratislava
Filip Zidane Hmiza
Gym. L. Stöckela, Bardejov
Gym. Komenského 32,
Jaroslav Jacko
Trebišov
Peter Gabko
Gym. Vazovova, Bratislava
Gym. V. B. Nedožerského,
Adam Svítok
Prievidza
Gym. V. B. Nedožerského,
Branislav Šlenker
Prievidza
Gym. V. B. Nedožerského,
Matúš Drexler
Prievidza
Gym. Konštantínova,
Erik Rejda
Prešov
Filip Bolčo
Gym. Vazovova, Bratislava
Gym. V. B. Nedožerského,
Martin Kavka
Prievidza
Peter Čambal
Gym. F. V. Sasinka, Skalica
Miloš Jabczun
Gym. Sv. Mikuláša, Prešov
Gym. A. Bernoláka,
Dominika Gluchová
Námestovo
Gym. P. de Coubertina,
Štefan Lúčny
Piešťany
Gym. A. Bernoláka,
Vladimír Večerek
Námestovo
Stredná odborná škola,
Zdenko Bučo
Bratislava
Nikoleta Szedlárová Gym. Mládežnícka 22, Šahy
Gym. Sv. Vincenta de
Hana Marková
Paul, Bratislava
Stredná odborná škola,
Denisa Lukáčová
Bratislava
Stredná zdravotná škola,
Adam Palenčár
Mojzesova 17, Košice
Gym. V. B. Nedožerského,
Dominika Meňušová
Prievidza
Lenka Lopatková
Gym. A. Merici, Trnava
Kategória B
Meno
Miroslava Palacková
Roman Staňo
Pavol Štefik
Milan Ivaniš
Štefan Krištof
Jakub Obuch
Matúš Chvojka
Štefan Malatinec
Simona Krupčíková
Peter Mošať
Dominik Drozd
Juraj Kamenský
Andrej Badura
Michal Bobek

Škola
Gym. V. B. Nedožerského,
Prievidza
Gym. Poštová 9, Košice
Gym. Ulica 1. mája 8, Malacky
Gym. V. B. Nedožerského,
Prievidza
Gym. sv. Mikuláša, Prešov
Gym. Jána Hollého,
Trnava
Gym. sv. V. de Paul,
Saratovská 87, Levice
Gym. sv. Mikuláša, Prešov
Gym. V. B. Nedožerského,
Prievidza
Gym. sv. Cyrila a Metoda,
Nitra
Gym. C. Daxnera, Vranov
nad Topľou
Gym. A. Sládkoviča,
Banská Bystrica
Gym. Ulica 17. novembra,
Topoľčany
Gym. V. P. Tótha, Martin
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C Jakub Čopák z Bardejova, Matúš
Kolárik z Nových Zámkov a Juraj
Májek z Bratislavy. V kategórii B to
boli Miroslava Palacková z Prievidze,
Roman Staňo z Košíc a Pavol Štefik z
Malaciek.
V piatok 12. 7. 2013 o druhej popoludní sa uskutočnilo vyhodnotenie 36.
Letnej školy chemikov. V mene svojich fakúlt účastníkov pozdravili prodekanky Prírodovedeckej fakulty UK
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.
a Fakulty chemickej a potravinárskej
technológie STU doc. Ing. Monika

Bakošová, PhD. Prítomní boli aj predseda SKCHO doc. RNDr. Martin Putala,
PhD. a doc. Ing. Ján Reguli, CSc. z
Pedagogickej fakulty TU. Všetky uvedené fakulty a tiež Slovenská chemická
spoločnosť prispeli aj k odmeneniu
účastníkov vecnými cenami. Ďakujeme
aj akciovej spoločnosti Slovnaft a spoločnosti HermesLabSystems za významnú podporu letnej školy. Doc. M.
Putala poďakoval aj Spojenej škole v
Nitre za výborné podmienky a hladký
priebeh celého podujatia.
Na záver sme si zapriali pekné práz-

dniny a po nich veľa úspechov pri
riešení úloh jubilejného 50. ročníka
Chemickej olympiády. Verím, že sa
s mnohými účastníkmi stretneme na
najbližšom celoštátnom kole CHO v
kategórii A v Bratislave, resp. na 37.
Letnej škole chemikov, ktorá by sa
mala uskutočniť na Gymnáziu V. B.
Nedožerského v Prievidzi v spolupráci
so Spojenou školou v Novákoch.
J. Reguli

Vysokočisté rozpúšťadlá Merck Millipore – vždy o jeden krok dopredu
Už viac ako 150 rokov sú naše chemikálie synonymom spoľahlivej kvality. Ako spoľahlivý partner
a komplexný dodávateľ, ponúka Merck kvalitu
svojich produktov a servis na najvyššej úrovni.
Stále vylepšovanie v spolupráci s našimi zákazníkmi prináša vývoj nových produktov a služieb
pre všetkých našich užívateľov. Svojimi riešeniami
chránime užívateľov našich chemikálií ako aj životné prostredie, za čím stojí vysoká bezpečnosť
našich produktov, variabilné balenia a rozšírená
dokumentácia k dodávanym produktom.

HPLC Lichrosolv®/Prepsolv®

Rozlíšenie píkov a kvantitatívne výsledky sú silne ovplyvnené kvalitou použitého rozpúšťadla. Veľmi dôležitá je čistota rozpúšťadla, ale ešte kritickejšia
je konzistencia šarží. Rozpúšťadlo, ktoré nie je konzistentné od šarže k šarži,
môže spôsobovať neočakávané posuny vo výsledkoch. V Merck Millipore je
konzistencia šarží samozrejmosťou. Pre kvapalinovú chromatografiu ponúka
Merck nasledovné rozpúšťadlá:
Lichrosolv®: pre analytickú HPLC, UHPLC, pre LC-MS aplikácie
S vysokým stupňom UV transmitancie, s nízkou kyslosťou a alkalinitou,
nízkou prchavosťou a nizkym obsahom nečistôt, sú rozpúšťadlá Lichrosolv®
ideálne pre HPLC separácie. Sú vyrábané z vyberaných surovín, purifikované
niekoľko stupňovým purifikačným procesom. V ponuke sú rozpúšťadlá
„gradient grade“ aj „isocratic grade“ kvality.
Rozpúšťadlá Licrosolv® hypergade sú vyvinuté práve pre LC-MS a spĺňajú
všetky požiadavky moderných ionizačných metód LC-MS (ESI/APCI-pozitívny
a negatívny mód). Vďaka ich nízkemu pozadiu iónov a nízkej supresii iónov, zabezpečujú vysokú reprodukovateľnosť a vysokú ionizačnú účinnosť.
Sú purifikované niekoľko stupňovým purifikačným procesom a filtrované
cez nerezový filter 0,2 µm.
Vaše výhody: Lichrosolv®: spoľahlivá kvalita, dokumentácia, vysoké rozlíšenie a citlivosť, široká ponuka balení – 1; 2,5 a 4 l fľaše, 5 l hliníkové fľaše,
10 a 30 l nerezové sudy, možnosť 185, 400, 1000 a 1400 l kontainerov,
predĺžená expirácia

Spektroskopia Uvasol®

Rozpúšťadlá Merck Uvasol® sú špeciálne dizajnované práve pre UV/VIS a IR
spektoskopiu a iné aplikácie s požiadavkou na vysokú spektrálnu čistotu. Sú
vyrábané z vyberaných surovín a podrobené prísnemu purifikačnému procesu. Rafinačný proces umožňuje vysokú úroveň bezpečnosti v aplikáciách
a zabraňuje nesprávnej interpretácii analytických výsledkov spôsobených
stopovou kontamináciou UV, IR a fluorescencie.
Vaše výhody: Uvasol®: vynikajúca optická čistota – najširšia špecifikácia
rozsahu UV, výborná chemická čistota (fluorescencia, voda, nečistoty), konzistencia šarží a reprodukovateľnosť výsledkov

GC (plynová chromatografia) SupraSolv®/
UniSolv®

Napriek novým vývojovým trendom v analytickej chémii ostáva GC stále
jednou z najčastejšie používaných analytických techník. Merck Millipore má
k dispozícii širokú paletu čistých rozpúšťadiel, vhodných pre vysoko citlivú
reziduálnu analýzu pesticídov a stopovú analýzu. Merck sa dlhodobo zaväzuje vyvíjať a dodávať rozpúšťadlá s najvyšším stupňom čistoty pod značkou
SupraSolv® a UniSolv®, ktoré sú ideálne pre GC aplikácie. SupraSolv® a
UniSolv® poskytujú presnosť a spoľahlivosť , špeciálne pri monitorovaní
a stanovení závažných látok, ako sú PAH, PCB, PCDD, pesticídy, ale aj
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vysoko prchavé chlórované uhľovodíky prítomné len v ppb stopových
množstvách.
Rozpúšťadlá z radu SupraSolv® ECD
a FID sú určené pre GC-ECD , GC-FID
a headspace plynovú chromatografiu,
SupraSolv® MS sú určené pre GCMSD.
Rozpúšťadlá UniSolv® sú univerzálne
pre každé stanovenie komponentov
so stredným až vysokým bodom varu.
Žiadne iné rozpúšťadlá na trhu nepokrývajú tak široký rozsah. Výhodou
Unisolv® je použitie pre všetky detekcie (GC-ECD, GC-FID, GC-MSD).
Vaše výhody: široký rozsah aplikácií
- jedno rozpúšťadlo v závislosti od
analyzovanej vzorky a metódy detekcie
(GC-ECD, GC-FID, GC-MSD), široký
špecifikovaný rozsah retenčných časov,
veľmi nízky obsah sprevádzajúcich
nečistôt, konzistencia šarží – reprodukovateľné analytické výsledky bez
opakovania analýz, šetria čas a náklady
NMR (nukleárna magnetická rezonancia) MagniSolv™
Rozpúšťadlá pre chemický výskum v štrukturálnej analýze organických
molekúl.
Vaše výhody: spoľahlivé výsledky - vynikajúca chemická čistota a najvyššie
izotopové obohatenie rozpúšťadiel, spoľahlivý stupeň deuterácie rozpúšťadiel, stanovenie obsahu vody v rozpúšťadlách dvoma postupmi (Karl Fischer
a NMR), jednoduchá a bezpečná manipulácia, rôznorodosť balení (typy aj
veľkosti)

Sušené rozpúšťadlá SeccoSolv®
pre syntetické aplikácie

Rozpúšťadlá SeccoSolv® sú vyrábané špeciálnou destilačnou metódou,
ktorá zaručuje vysokú „suchosť“ a konzistenciu šarží pre mnohé syntetické
aplikácie – DNA/RNA syntéza, syntéza peptidov, organická syntéza apod.
Dodávané sú v 500 ml, 1 a 2,5 l fľašiach so štandardným uzáverom
Merck S40 alebo v 150 ml a 1000 ml fľašiach s inovatívnym uzáverom
SeccoSept®. Taktiež sú dostupné vo vratných nerezových sudoch od 10 l
do 30 l.
Náš uzáver SeccoSept® Septum Cap ponúka zvýšenú bezpečnosť a spoľahlivú manipuláciu s rozpúšťadlami SeccoSolv® a je ďalšou pridanou
hodnotou. SeccoSept® je uzáver so silikónovým septom, potiahnutým teflónom. Vďaka jeho výrazným tesniacim vlastnostiam môže byť napichovaný
niekoľkokrát a neinteraguje s takto uzatvoreným rozpúšťadlom. Má päť
extra veľkých septových kruhových vstupov pre efektívne použitie – jeho
otáčaním do utesnených pozícií je rozpúšťadlo chránené
pred kontamináciou. Ďalej má tento uzáver bezpečnostný
prstenec na závite, čo znamená, že nikdy neostanete na
pochybách, či bolo rozpúšťadlo niekedy otvorené alebo
nie. Najlepšia kombinácia: bezpečné, ekologické balenie
pre vysokú kvalitu sušených rozpúšťadiel.

Chemická olympiáda

SLOVENSKO MÁ ŠTYRI MEDAILY
Z MEDZINÁRODNEJ CHEMICKEJ
OLYMPIÁDY V MOSKVE

S

lovenskú republiku na 45.

anorganickej, fyzikálnej, organickej

Medzinárodnej chemickej

chémie a biochémie. Týkali sa:

olympiáde v Moskve v

● vlastností klatrátov metánu s vo-

Ruskej federácii (15. - 24.

dou (dnes potenciálneho hlavného

7. 2013) reprezentovali štyria talen-

fosílneho zdroja energie),

tovaní gymnazisti. V konkurencii 291

● fyzikálneho štúdia fotosyntézy

súťažiacich zo 73 krajín sveta všetci

● fyzikálneho štúdia katalytickej

štyria získali medailové umiestnenia:

redukcie ketónov izopropylalko-

Dominik Štefanko (zlato, absolútne

holom,

8. miesto, Gymnázium A. Vrábla,
Levice), Štefan Stanko (striebro,
Gymnázium A. Vrábla, Levice), Juraj
Malinčík (striebro, Gymnázium V.

● stanovenia zloženia netradičného
strieborného klastra,
● manganometrie

v

alkalickom

prostredí,

B. Nedožerského, Prievidza) a Jela

● odhadu adsorpčných vlastností

Nociarová (bronz, Gymnázium B. S.

grafénu (za jeho prípravu bola

Timravy, Lučenec).

udelená Nobelova cena za chémiu

V neoficiálnom medailovom poradí
sa tak Slovenská republika umiestnila na vynikajúcom 15. mieste (na 6.
mieste spomedzi európskych krajín).

v r. 2010),
● neobvyklej dipolárnej reaktivite
substituovaných cyklopropánov
● a určenia neklasickej aminokyseliny a jej kodónu v jednobunkových

mikroorganizmoch

Archaea.
Členmi medzinárodnej poroty, ktorá
riešila preklad a opravu úloh a riešení,
boli doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
(vedúci delegácie, člen Riadiaceho výboru MCHO, Univerzita Komenského
Obr. 1. Naši súťažiaci s medailami (sprava):
Dominik Štefanko, Juraj Malinčík, Štefan
Stanko a Jela Nociarová.

v Bratislave) a Mgr. Stanislav Kedžuch,
PhD.

(Anorganický

ústav

SAV).

Sprievod ďalej tvorili ako vedeckí pozorovatelia RNDr. František Limberg

Súťaž pozostávala z riešenia nároč-

(Gymnázium A. Vrábla, Levice) a

ných praktických a teoretických úloh.

RNDr. Anton Sirota, CSc. (Informačné

Praktické úlohy boli tri:

centrum MChO). Dr. Sirota predniesol

● identifikácia aldehydov cez ich

zaujímavú pozvanú prednášku o 45-

dinitrofenylhydrazóny,

ročnej histórii MChO, začínajúcou pr-

● analýza bazénovej vody

vou MChO v Československu (1968).

● a stanovenie molekulovej hmot-

Obr. 2. Slovenská delegácia na 45. MChO
(1. rad sprava): Dominik Štefanko, Juraj
Malinčík, Štefan Stanko a Jela Nociarová,
(2. rad sprava) František Limberg, Anton
Sirota, Stanislav Kedžuch a Martin Putala.

Za tento mimoriadny úspech vďa-

nosti polyméru viskozimetriou.

číme talentu a pracovitosti súťažiacich,

V teoretickej časti riešili súťažiaci

učiteľom na gymnáziách, ktorí ich pod-

osem úloh, a to z oblasti analytickej,

chytili a nasmerovali (prof. Limberg,

Obr. 3. RNDr. František Limberg
so svojimi žiakmi, Dominikom Štefankom
(vľavo) a Štefanom Stankom (vpravo).

Levice a prof. Kozák, Prievidza) a
pedagógom z Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave
a Fakulty chemickej a potravinárskej
technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorí ich na súťaž
pripravovali. Nemalú úlohu v podchytení talentovaných chemikov má tiež
každoročne organizovaná Letná škola
chémie, podporovaná Slovnaftom,
a.s.. Osobitne nás teší, že pán učiteľ
Limberg sa mohol priamo na olympiáde tešiť z skvelého úspechu svojich
žiakov Dominika a Štefana (obr. 3).
M. Putala
Foto: A. Sirota
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Výsledky 49. ročníka
Chemickej olympiády
na Slovensku

V

školskom roku 2012/2013 sa uskutočnil už 49.
ročník Chemickej olympiády pre žiakov základných a stredných škôl. Žiaci s nechemickým zameraním súťažili v piatich kategóriách: A, B, C,
Dg a Dz. Žiaci zo škôl s chemickým zameraním súťažili v kategórii EF. Súťaž prebiehala viackolovo, počínajúc študijným
kolom, pokračujúc školským kolom, okresným kolom (len
kategória Dz), krajským kolom (kategória EF a vrchol pre
kategórie B, C, Dg a Dz). Súťažiaci v kategórii A a EF súťažili aj v celoštátnom kole. Najlepší štyria gymnazisti si mohli
porovnať svoje znalosti a zručnosti so svojimi rovesníkmi na
Medzinárodnej chemickej olympiáde. Víťazi v kategórii EF
sa môžu každý druhý rok zúčastniť na medzinárodnej súťaži
Grand Prix, ktorá sa v tomto roku neuskutočnila. Výsledky
súťaží uvádzame v priložených tabuľkách, v ktorých kde
sú uvedené aj mená učiteľov, ktorí úspešných riešiteľov na
súťaže pripravovali a predovšetkým svojim entuziazmom
„nakazili“ . Srdečná vďaka
S. Kedžuch, M. Sališová

Chemická olympiáda, 49. ročník, krajské kolo, kategória A
Kraj Miesto
Meno
Škola
Pripravoval(a)
G pre nadané deti,
BA
1.
Holický Martin
M. Habľáková
Skalická 1, BA
G pre nadané deti,
BA
2.
Kováčová Barbora
M. Habľáková
Skalická 1, BA
Spojená škola,
BA
3.
Forbak Martin
H. Vicenová
Tilgnerova 14, BA
G .B.S. Timravy,
BB
1.
Nociarová Jela
samoštúdium
Lučenec
G A.H.Škultétyho,
BB
2.
Fónod Kristián
I. Križániová
Veľký Krtíš
G A.H.Škultétyho,
BB
3.
Príbeli Peter
I. Križániová
Veľký Krtíš
G P. Horova,
KE
1.
Šafin Jakub
B. Semková
Michalovce
KE
2.
Staňo Roman
G Poštová 9, Košice M. Elečková
G P.J.Šafárika,
KE
3.
Nemčko Filip
G. Berczeliová
Rožňava
NR
1.
Štefanko Dominik G A. Vrábla, Levice F. Limberg
NR
2.
Stanko Štefan
G A. Vrábla, Levice F. Limberg
NR
3.
Rusková Renáta
G A. Vrábla, Levice F. Limberg
Garbarová
G sv. Mikuláša,
PO
1.
M. Tkáč
Veronika
Prešov
G arm.gen.L. Svobodu,
PO
2.
Berta Imrich
M. Melník
Humenné
G C.Daxnera,
PO
3.
Grošík Martin
V. Novikmecová
Vranov n.Topľou
G V. B. NedožerskéTN
1.
Malinčík Juraj
M. Kozák
ho, Prievidza
G V. B. NedožerskéTN
2.
Michalec Samuel
M. Kozák
ho, Prievidza
Palacková MiroG V. B. NedožerskéTN
3.
M. Kozák
slava
ho, Prievidza
TT
1.
Janeková Hana
G J. Hollého, Trnava samoštúdium
G Pierra de CouberTT
2.
Beláň Ondrej
E. Horváthová
tina, Piešťany
TT
3.
Krčmárik Samuel
G A. Merici, Trnava E. Žatkuláková
ZA
1.
Kohútová Zuzana G V. P. Tótha, Martin J. Tavelová
ZA
2.
Fabšík Martin
G V. P. Tótha, Martin J. Tavelová
ZA
3.
Putovný Igor
G V. P. Tótha, Martin J. Tavelová
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Chemická olympiáda, 49. ročník, krajské kolo, kategória B
Kraj Miesto
Meno
Škola
Pripravoval(a)
G pre nadané deti,
BA
1.
Holický Martin
M. Habľáková
Skalická 1, BA
G Ul. 1. mája 8,
BA
2.
Štefík Pavol
M. Bullová
Malacky
BA
3.
Šatura Lukáš
G Matky Alexie, BA M. Filová
G J. Chalupku,
BB
1.
Šalko Jakub
M. Vrbovská
Brezno
G A. Sládkoviča,
BB
2.
Kamenský Juraj
L. Červienková
B. Bystrica
G A.H.Škultétyho,
BB
3.
Štrbíková Vladimíra
I. Križániová
Veľký Krtíš
KE
1.
Staňo Roman
G Poštová 9, Košice M. Elečková
G Komenského 32,
KE
2.
Jacko Jaroslav
E. Macejková
Trebišov
G Javorová 16,
KE
3.
Hantáková Jana
J. Krupková
Sp. Nová Ves
NR
1.
Stanko Štefan
G A. Vrábla, Levice F. Limberg
NR
2.
Bandura Andrej
G ul. 17. nov,Topoľčany K. Dřízhalová
NR
3.
Furda Patrik
G A. Vrábla, Levice V. Potočárová
G C. Daxnera Vranov
PO
1.
Drozd Dominik
V. Novikmecová
n. Topľou
PO
2.
Malatinec Štefan
G sv. Mikuláša, Prešov M. Tkáč
Ženčuchová
G J. A. Raymana,
PO
3.
J. Kobulská
Andrea
Prešov
G V. B. NedožerskéTN
1.
Palacková Miroslava
M. Kozák
ho, Prievidza
G V. B. NedožerskéTN
2.
Ivaniš Milan
M. Kozák
ho, Prievidza
G V. B. NedožerskéTN
3.
Svítok Adam
M. Kozák
ho, Prievidza
Súkr. Gm Dunajská
TT
1.
Sághy Péter
T. Komlos
Streda
TT
2.
Obuch Jakub
G J. Hollého, Trnava L. Löfflerová
Miklovičová
TT
3.
G A. Merici, Trnava E. Žatkuláková
Katarína
ZA
1.
Fabšík Martin
G V. P. Tótha, Martin J. Tavelová
ZA
2.
Putovný Igor
G V. P. Tótha, Martin J. Tavelová
ZA
3.
Ďurčík Jakub
G V. P. Tótha, Martin I. Ádámová
Chemická olympiáda, 49. ročník, krajské kolo, kategória C
Kraj Miesto
Meno
Škola
Pripravoval(a)
G A. Bernoláka,
BA
1.
Kuzma Tomáš
Z. Synaková
Senec
BA
2.
Gažo Martin
G Pankúchova, BA
J. Smereková
BA
3.
Májek Juraj
G Grösslingová, BA K. Knotková
G B. S. Timravy,
BB
1.
Národa Juraj
A. Šestina
Lučenec
Puškárová
G B. S. Timravy,
BB
2.
T. Sarvašová
Michaela
Lučenec
G I. Kraska, RimavBB
3.
Mišurák Michal
I. Csernoková
ská Sobota
G Komenského 32,
KE
1.
Jacko Jaroslav
E. Macejková
Trebišov
SZŠ Moyzesova 17,
KE
2.
Palenčár Adam
E. Macejková
Košice
Semanišinová
KE
3.
G Alejová 1, Košice A. Ihnatková
Žaneta
G M. R. Štefánika,
NR
1.
Kolárik Matúš
M. Jonášová
Nové Zámky
NR
2.
Čermák Filip
G Golianova 68, Nitra E. Karlubíková
NR
3.
Krajčírová Gabriela G A. Vrábla, Levice F. Limberg
G L. Stockela,
PO
1.
Čopák Jakub
K. Kaňuchová
Bardejov
PO
2.
Jabczun Miloš
G sv. Mikuláša, Prešov J. Tkáčová
G Konštantínova,
PO
3.
Rejda Erik
Z. Dzubákavá
Prešov
G V. B. NedožerskéTN
1.
Svítok Adam
O. Kurbelová
ho, Prievidza
G V. B. NedožerskéTN
2.
Šlenker Branislav
O. Kurbelová
ho, Prievidza
G V. B. NedožerskéTN
3.
Kavka Martin
O. Kurbelová
ho, Prievidza
TT
1.
Obuch Jakub
G J. Hollého, Trnava L. Löfflerová
G I. Madácha,
TT
2.
Somogyi Pavol
G. Fröhlich
Šamorín
G F. V. Sasinka,
TT
3.
Čambal Peter
E. Filipová
Skalica
ZA
1.
Orságh Martin
G J. Lettricha, Martin O. Sajková
G A. Bernoláka,
ZA
2.
Večerek Vladimír
M. Stopiaková
Námestovo
Gluchová
G A. Bernoláka,
ZA
3.
M. Stopiaková
Dominika
Námestovo

Chemická olympiáda
Chemická olympiáda, 49. ročník, krajské kolo, kategória Dg
Kraj Miesto
Meno
Škola
Pripravoval(a)
BA
1.
Černíková Andrea SŠ Novohradská, BA A. Bučková
G pre nadané deti,
BA
2.
Chapman Nick
M. Habľáková
Skalická 1, BA
BA
3.
Sujová Katarína
SG Mercury,BA
R. Bottlíková
KE
1.
Janočko Štefan
G Alejová 1, Košice M. Martinková
KE
2.
Ondejka Martin
G Alejová 1, Košiceš M. Martinková
KE
3.
Soták Tomáš
G Alejová 1, Košice M. Martinková
NR
1.
Čermák Filip
G Golianova, Nitra
E. Karlubíková
NR
2.
Rácz Filip
G A. Vrábla, Levice E. Lajtošová
NR
3.
Lajtošová Marianna G A. Vrábla, Levice E. Lajtošová
Poklembová
G sv. Mikuláša,
PO
1.
D. Pastorová
Zuzana
Prešov
PO
2.
Čorňáková Jana
G sv. Mikuláša, Prešov V. Jacková
Senderáková
G sv. Mikuláša,
PO
3.
J. Tkáčová
Terézia
Prešov
Piar. Spoj.šk. F. HanáTN
1.
Blaško Martin
L. Blaško
ka, Prievidza
G V. B. NedožerskéTN
2.
Bednárová Martina
O. Kurbelová
ho, Prievidza
Smatanová
Piar. Spoj.šk. F. HanáTN
3.
L. Blaško
Dominika
ka, Prievidza
Bezdeková DomiTT
1.
G J. Hollého, Trnava K. Minarovská
nika
G Pierra de CouberTT
2.
Pavlovičová Beata
L. Rajnáková
tina, Piešťany
TT
3.
Horník Andrej
G A. Merici, Trnava E. Žatkuláková
G J. Lettricha ,
ZA
1.
Orságh Martin
A. Behúňová
Martin
G M. M. Hodžu, Lipt.
ZA
2.
Jačalová Ivana
S. Hujíková
Mikuláš
G J. M. Hurbana,
ZA
3.
Machovčak Peter
E. Kőrmendyová
Čadca

Chemická olympiáda, 49. ročník, celoštátne kolo, kategória A
Kraj Miesto
Meno
Škola
Pripravoval(a)
NR
1.
Stanko Štefan
G. A. Vrábla, Levice F. Limberg
NR
2.
Štefanko Dominik G. A. Vrábla, Levice F. Limberg
G. V. B. Nedožerského,
TN
3.
Šafin Jakub
M. Kozák
Prievidza
Chemická olympiáda, 49. ročník, celoštátne kolo, kategória EF
Kraj Miesto
Meno
Škola
Pripravoval(a)
Spojená škola,
TN
1.
Polák Roman
E. Kulichová
Chemikov 8, Nováky
SPŠ S. Mikovíniho,
BB
2.
Černicová Monika
J. Urban
Banská Štiavnica
Spojená škola,
TN
3.
Pleško Juraj
E. Kulichová
Chemikov 8, Nováky

Chemická olympiáda, 49. ročník, krajské kolo, kategória Dz
Kraj Miesto
Meno
Škola
Pripravoval(a)
Malina JakubBA
1.
ZŠ Gessayova, BA
O. Pifflová
David
Dobrovodská
BA
2.
ZŠ Dérera, Malacky Cvečková
Patrícia
BA
3.
Černý Ronald
ZŠ A. Dubčeka, BA P. Bernáth
ZŠ M. R. Štefánika,
BB
1.
Kancko Andrej
E. Lempochnerová
Lučenec
ZŠ s MŠ, Pionierska,
BB
2.
Dunajský Matúš
M. Rusková
Brezno
ZŠ, P. Jilemnického,
BB
3.
Lipták Jozef
K. Buzáková
Zvolen
Demčáková
ZŠ M. Lechkého 1,
KE
1.
A. Bérešová
Veronika
Košice
ZŠ Školská, Streda
KE
2.
Drotár Pavol
Š. Šipoš
n/Bodrogom
Podžubanová
ZŠ Moskovská,
KE
2.
M. Poľakovský
Martina
Michalovce
ZŠ Okružná,
KE
3.
Fedorová Viktória
Š. Sabolová
Michalovce
ZŠ J. A. Komenského,
NR
1.
Farkas Filip
Ž. Dobrovická
Komárno
ZŠ Hradná, Nové
NR
2.
Boros Matej
E. Mlynáriková
Zámky
ZŠ Bethlena, Nové
NR
3.
Maceková Soňa
R. Jonáš
Zámky
ZŠ Jána Švermu,
PO
1.
Pittnerová Daniela
M. Typčuk
Humenné
PO
2.
Malíková Mária
ZŠ s MŠ Koškovce
F. Bočkay
Štefčáková
ZŠ Hviezdoslavova 1,
PO
3.
J. Straková
Miroslava
Lipany
ZŠ Veľkomoravská,
TN
1.
Beďatš Daniel
T. Nebus
Trenčín
ZŠ Š. Závodnika,
TN
2.
Jurkech Miroslav
Petríková
Pružina
ZŠ Tematínská,
TN
3.
Kyšková Lucia
M. Hrehorová
Nové Mesto
TT
1.
Ivan Zoltán
ZŠ Holice
A. Süliová
TT
2.
Hurajt Andrej
ZŠ Hrnčiarovce
M. Neuová
TT
3.
Šamírová Simona ZŠ Cífer
M. Kovačócyová
ZŠ M-Medveckej,
ZA
1.
Dytterová Klaudia
Z. Žilová
Tvrdošín
Romančíková
ZŠ s MŠ O. Štefku,
ZA
2.
M. Tavačová
Zuzana
Žilina
ZA
3.
Voreková Natália
ZŠ Lúčky
M. Gejdošová
Medzinárodná chemická olympiáda, Moskva, 45.ročník
Meno
Škola
Ocenenie
Štefanko Dominik
G A. Vrábla, Levice zlatá medaila
strieborná
NR
Stanko Štefan
G A. Vrábla, Levice
medaila
G V. B. Nedožerského, strieborná
TN
Malinčík Juraj
Prievidza
medaila
G B. S. Timravy,
bronzová
BB
Nociarová Jela
Lučenec
medaila

Kraj
NR
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História

STRUČNÁ HISTÓRIA VÝROBY PLASTOV
VO SVETE - PRÍSPEVOK SLOVENSKA -

P

lasty1 predstavujú skupinu
prevažne synteticky pripravených polymérnych materiálov, u ktorých sa prvé
postupy prípravy založené na chemickej modifikácii prírodných polymérov viažu k druhej polovici 19.
storočia, ale plne syntetické plasty sa
pripravili až začiatkom 20. storočia.
Prudší nárast objavov nových druhov
plastov, respektíve ich výroby nastal po roku 1938 a najmä počas 2.
svetovej vojny a po jej skončení.
Výroba nových druhov plastov spôsobila revolúciu v produkcii nových
materiálov a tým aj nových výrobkov. Plasty postupne začali vytláčať
tradičné materiály, ako sú kovy, sklo,
porcelán i drevo, najmä pri výrobe
predmetov dennej spotreby. Plasty sa
stali nenahraditeľnými materiálmi
v obalovej technike, medicíne,
potravinárstve, strojárstve, automobilovom priemysle, elektrotechnike, ale
aj v iných oblastiach.
Dôležitosť plastov v našom živote
ilustrujú aj údaje o spotrebe plastov
za rok: na obyvateľa Slovenska je
to 69 kg (r. 2011), vo Francúzsku 59
kg, v Nemecku 104 kg, atď. Objem
celosvetovej výroby plastov prekročil výrobu ocele prvý krát už v roku
1983 (125 miliónov m3).
V zahraničí boli v poslednej dobe
zverejnené údaje pripomínajúce
okrúhle výročia používania plastových
materiálov, v tej ktorej krajine alebo
časti sveta. Tak v Nemecku si už v
roku 2008 pripomínali 150. výročie
začiatku výroby plastov. V apríli roku
2013 rakúski kolegovia oslavovali
hneď tri výročia: 60, 40, a 20 rokov
vývoja a výroby plastov, lakov a obalového materiálu aj za prítomnosti našich pozvaných zástupcov. Stretnutie
organizovalo OFI, Osterreichische
Forschugsinstitut Viedeň v spolupráci
so zástupcami Univerzít vo Viedni,
1Názov „plasty“ týchto materiálov
mal tiež svoj vývoj, dlhší čas sme ich
nazývali „umelé hmoty“, čo bol doslovný preklad používaných názvov
v cudzích jazykoch, neskôr sa ustálil
názov „plasty“, odvodený od anglického slova „plastics.
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Linzi, Leobene a v Grazi. Slávnostnú
atmosféru jednodňového podujatia
vyplnili referáty predstaviteľov priemyslu a výskumu a potom v nadľahčenom tóne vo forme monitorovanej
vtipnej diskusie medzi vybratými organizátormi podujatia. Táto udalosť
motivovala aj nás, aby sme sa pokúsili
urobiť aspoň veľmi stručný prehľad o
počiatkoch rozvoja plastov vo svete a
pripomenúť si výrobu plastov v našej
krajine, ktorá donedávna bola svetom
vnímaná ako agrárna krajina.
Vo svete sa najprv pozornosť venovala najmä prírodným polymérom
ako sú prírodný kaučuk a celulóza.
Spočiatku hlavne tieto tvorili základné
látky pre ich zošľachťovanie chemickými procesmi s cieľom dosiahnutia
vlastností použiteľného materiálu v tej
forme, ako sú dnes ponímané plasty.
Časovo sa začiatok objavenia týchto
chemických procesov viaže na polovicu 19. storočia. Z toho obdobia sa
aj z celosvetového hľadiska považuje
za prvý náhodný objav prípravy nitrátu celulózy, keď nemecký chemik
Ch. F. Shönbeim chcel rýchle utrieť
bavlnenou zásterou rozliatu zmes kyseliny dusičnej a sírovej, čím vyrobil
nitrát celulózy (1846). Tento produkt
je zvlákniteľný ale vysoko horľavý
(využíva sa ako strelná bavlna a pušný
prach). Nitrát celulózy tvoril základnú
zložku neskôr vyrábaného materiálu
celuloidu dlho používaného ako filmový materiál. Neskôr ho avšak nahradil jeho analóg, acetát celulózy,
ktorý už bol vhodný aj pre textilný
priemysel . Acetát celulózy sa neskôr
na začiatku 20. storočia v Anglicku,
Nemecku a Francúzsku začal presadzovať ako tvarovací plast, ktorý sa
zaviedol do výroby v roku 1927.
Ku skupine modifikovaných prírodných polymérov patrí aj ebonit - tiež
nazývaný „tvrdý kaučuk“, ktorý sa v
roku 1851 pripravil chemickou modifikáciu prírodného kaučuku.
Ďalším produktom modifikácie celulózy bol xantogenát celulózy, ktorý
patrí tiež k prírodným modifikovaným
produktom umožňujúcim prípravu vlákien, ktoré boli a sú široko využívané
v textilnom priemysle. Nakoniec aj
xantogenát celulózy - viskózu možno
považovať za modifikáciu prírodného

polyméru, čím sa dosiahlo zvláknenie
celulózy na textilné vlákna. To sa podarilo prvýkrát trojici: výskumníkov
Ch. F. Crossovi, E. J. Bevanovi a C.
Beadlovi, roku 1892.
Na Slovensku začala výroba viskózového hodvábu v roku 1919 v
Slovenskom hodvábe v Senici a neskôr
v roku 1936 vo Svite (fa. Baťa). Už

počas 2. svetovej vojny sa vytvorili v
Zlíne a vo Svite výskumné skupiny,
ktoré sa zaoberali rozšírením výroby
chemických vlákien, ale aj celofánu.
V roku 1942 sa zaviedla výroba viskózovej striže „Vistra“, (fa. Dynamit
Nobel) v Bratislave.
Koncom 19. storočia začala aj éra
formaldehydových plastov. Okolo
roku 1887 v Nemecku vznikla požiadavka na biele školské tabule, ktorá
podnietila objavenie kazeínových
plastov vznikajúcich reakciou kazeínu s formaldehydom. Z tohto plastu
pod menom „galalit“ sa dodnes vyrábajú gombíky (názov Galantéria súvisí
práve s týmto plastom).
Rozvoj formaldehydových polykondenzátov pokračoval ďalej a ešte
na konci 19. storočia v roku 1899
Angličan A. Smith si vymohol patent
na fenolformaldehydové živice ako
náhradu ebonitu na elektrické izolácie.
Fenolformaldehydové živice sa pokladajú za prvé plne syntetické plasty,
ktoré sa začali vyrábať vďaka vynálezcovi L. H. Baekelandovi už od roku
1908. Po objavení technológie riadenia a modifikácie polykondenzačnej
reakcie sa stali fenolformaldehydové
živice komerčne úspešné najmä pod
názvom Bakelit.

História
S týmto druhom plastu sa spája aj
historický začiatok výroby plastov na
Slovensku, za ktorý možno považovať
rok 1911, keď sa bratislavská Továreň
na káble premenovala na Gumonové
závody Mlynské Nivy. Tam začali vyrábať elektroizolačné a lisovacie hmoty
na báze krezolu a formaldehydu pod
názvom „bakelit“. K rozvoju výroby
tejto továrne prispel aj prvý profesor
pre polyméry na SVŠT v Bratislave
Prof. Juraj Gašperík. Prof. Gašperík po
nástupe do tohto závodu v roku 1938
bol aj pri zavedení výroby močovinoformaldehydových živíc pod menom,
Futurit, ktoré sa využívali na lisovanie
rôznych kuchynských potrieb používaných na servírovanie stravy.
Z historického hľadiska väčší rozvoj plastov vo svete nastal v dekáde
1930-1940. Ešte pred vojnou sa začali
vyrábať plasty, ktoré sú dôležité a
vyrábajú sa doposiaľ. Sú to nízkohustotný polyetylén, polystyrén, polyvinylchlorid a polymetylmetakrylát
(TICS). Na začiatku 2. svetovej vojny

rapídne vzrástli požiadavky na náhradu prírodných materiálov, najmä
prírodného hodvábu, bavlny a prírodného kaučuku, vhodnými syntetickými polymérmi. K týmto patrili
tiež polyamidy ako strategický materiál na výrobu vlákien. Polyamid6 (polykaprolaktám) a polyamid-66
(pripravený polykondenzáciou kyseliny adipovej a hexametyléndiamínu)
boli objavené prakticky v rovnakom
čase (1938-39) v Nemecku a USA
pod názvami „Perlon“ a „Nylon“.
Avšak až po vojne bol „zaplavený“
európsky trh dámskymi pančuchami
„nylonkami“. V povojnovom období
nastal mohutný rozvoj výroby plastov
ako z hľadiska kvality a množstva,
tak aj z hľadiska znižovania ich ceny.
Na základe dopytu došlo k značnému
rozšíreniu výroby nových polymérov, ako napr. v tom čase strategicky
veľmi dôležitého syntetického kaučuku - Neoprenu. Je to vôbec prvá
výroba objavená V. H. Carothersom
polymerizáciou chloroprénu, ktorá sa

realizovala vo firme E.I. du Pont de
Numeros.
U nás tiež nastal rozvoj vo výrobe
plastov až po vojne, avšak s určitým
časovým sklzom oproti západným krajinám, ktoré aj počas vojny hnané
zvýšenou spotrebou základných materiálov pre život, ale hlavne pre vojenské účely, objavili nové plasty a
stihli aj niektoré z nich vyrobiť. Za
určitý náš úspech možno považovať začiatok výroby kaprolaktámu
a jeho polyméru, polyamid-6 v roku
1947 v Považských chemických závodov (PCHZ) v Žiline, najprv na
linke o kapacite 200 kg za deň. Bolo
to zásluhou výskumnej skupiny Ota
Wichterleho, ktorá počas vojny vypracovala pracovné postupy pre realizáciu tejto výroby, ale aj technikom v
PCHZ, ktorí realizovali skonštruovanie a zábeh aparatúr do prevádzky.
V PCHZ Žilina sa tiež v tej dobe
naštartovala poloprevádzková výroba
metylmetakrylátu - MMA a z neho
PMMA dosky.
Vývoj a výroba vinylových polymérov na Slovensku je spojená s
rozvojom acetylénovej chémie vo
Výskumnom ústave pre petrochémiu
(VUP) v Novákoch, ktoré viedlo k
vypracovaniu postupov pre prípravu
vinylchloridu, vinylidénchloridu a vinylacetátu. V prípade polymerizátu
vinylchloridu (PVC) bolo súčasne zabezpečené skúšobníctvo PVC v súvislosti s jeho spracovaním na technické
výrobky. Ďalší monomér sa uplatnil
na výrobu polyvinylacetátu vo forme
disperzie až v roku 1965 v chemickom kombináte “Duslo“, Šaľa.
V polovici 20. storočia, objavom
Ziegler-Nattových katalyzátorov nastal
v západnom svete, ale neskôr aj u nás,
rozvoj výroby polypropylénu. Z nových
veľkotonážných plastov sa zaviedol do
výroby lineárny nízkohustotný polyetylén v roku 1978. Veľkotonážne výroby
nových materiálov umožnili znížiť ich
cenu a tým konkurovať aj už predtým
známym plastom. Podľa objemu výroby, polypropylén pritom zaujal prvé
miesto na svete už v roku 1983.
Polyetylén sa u nás začal vyrábať
v roku 1966, pod menom Bralen v
Slovnafte, teraz už s produkciou 180
000 ton/rok (2012). Až v roku 1973 sa
zaviedla v tom istom podniku výroba
polypropylénu pod menom Tatren s
kapacitou 260 tisíc ton/ročne (2011).
Oba polyméry tvoria základný materiál pre obalovú techniku, ale tiež
pre káble a elektrické izolácie, diely

v stavebníctve a konštrukcii rôznych
zariadení, automobilov, ako nespočetné výlisky predmetov a pomôcok
v technike a domácnostiach. V prípade polypropylénu aj na výrobu
širokého sortimentu vlákien.
Výrobou spomenutých polymérov
obsahujúcich len jeden druh opakujúcej sa monomérnej jednotky sa ďalší
rozvoj týchto tzv. veľko-tonážnych
polymérov prakticky zastavil. Záujem
sa sústredil na rozšírenie vlastností
už poznaných polymérov, napr. včlenením monomérnych jednotiek iného
typu do pôvodného polymérneho reťazca za vzniku kopolyméru. Tým je
možné dosiahnuť zmenu charakteru
pôvodného polyméru ako aj nové požadované vlastnosti z hľadiska jeho
stability či polarity, ale tiež zlepšenia
mechanických vlastnosti a pod. Ide
tu vlastne o zmenu chemickej štruktúry pôvodného polyméru, ktoré však
možno dosiahnuť aj inými chemickými metódami, ako je očkovanie polymérneho reťazca, viazanie funkčných skupín, ktoré potom umožňujú
vykonať ďalšie štrukturálne zmeny
polymérneho reťazca. Dosiahnutie
nových vlastností homopolymérov
je možné dosiahnuť aj fyzikálnymi
metódami, ako je napr. miešanie polyméru s časticami rôznych plnív
organického alebo anorganického
pôvodu, ktoré môžu zvýšiť úžitkové
vlastnosti takto vzniknutého polymérneho kompozitu. Tieto patria k
najnovšej etape rozvoja polymérnych
materiálov, ktorých početnosť a rôznorodosť neumožňuje ich už zahrnúť
do tohto stručného článku. Tento fakt
tiež dokumentuje významnú úlohu
polymérov pri rozvoji nových náročných materiálov a ich širokého
využitia.
Použitá literatúra:
1. Zborník: “Príspevky k histórii
chemického priemyslu SSR“, č 5,
ČSTVS pri GR SLOVCHĚMIA ,
Bratislava,
2. D. Braun, 150 „Jahre KunststoffeErfolge durch Forschung“, Chem.
Rundschau Nr. 10, str. 78-81,
2008,
3. M. Kicková. A. Herditzky,
„História a vývoj výroby plastov“,
Transfer inovácií“, 11 str. 144-146,
2008,
4. Geocaching
na
Slovensku,
„Gumon“ str. 1-3, 2013, A. Lichvar,
L. Klementis, SLOVCHÉMIA,
propagačná publikácia, 1984
E. Borsig, I. Hudec, A. Ujhelyiová
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Legislatíva

Kozmetické výrobky
Mária Porubská
UKF v Nitre, FPV, Katedra chémie
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
mporubska@ukf.sk
Kozmetický výrobok je definovaný
ako každá látka alebo zmes, ktorá je
určená na kontakt s rôznymi vonkajšími
časťami ľudského tela (pokožka, vlasové systémy, nechty, pery a vonkajšie
pohlavné orgány) alebo so zubami a
sliznicou ústnej dutiny na účely výlučne,
alebo najmä ich čistenia, parfumovania,
zmeny ich vzhľadu, ich ochrany, udržiavania v dobrom stave alebo úpravy telesného pachu. Kozmetické výrobky tak
zahrňujú krémy, emulzie, lotiony, gély
a oleje na pokožku, pleťové masky, tónovacie základy, púdre, toaletné mydlá,
parfumy, toaletné vody, sprchovacie a
kúpeľové výrobky, dezodoranty a antiperspiranty, farby a prípravky na vlasy,
prípravky na holenie, líčenie, ústnu hygienu, starostlivosť o nechty, výrobky na
slnenie, bielenie a stmavnutie pokožky,
prípravky proti vráskam a iné.
Spotrebiteľom kozmetických produktov je každý občan. Dôraz na ich
zdravotnú neškodnosť je preto opodstatnená. Úsilie zjednotiť požiadavky
na bezpečnosť kozmetických výrobkov
a ich voľný pohyb na trhu v európskom hospodárskom priestore vyústilo
do prijatia The Cosmetics Directive
76/768/EEC publikovanej ešte v r.
1976. Jej základný text a početné novely reagujúce na technický pokrok
boli po prijatí Slovenskej republiky
do EÚ zahrnuté do Nariadenia vlády
SR č. 658/2005 zo 14. decembra 2005,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na
kozmetické výrobky. Dokument definuje kategórie kozmetických výrobkov,
požiadavky na ich bezpečné zloženie a
podmienky pri uvádzaní na trh. Tieto sú
zrejmé z obsahu 16 príloh predmetného
nariadenia:
Príloha č. 1: Zoznam kategórií kozmetických výrobkov
Príloha č. 2: Zoznam látok, ktoré nesmú
byť zložkami kozmetických výrobkov.
Príloha č. 3: Zoznam látok, ktorých
použitie v kozmetických výrobkoch je
obmedzené.
Príloha č. 4: Zoznam povolených farbív v kozmetických výrobkoch.
Príloha č. 5: Zoznam látok, ktoré sú vylúčené z pôsobnosti tohto nariadenia vlády.
Príloha č. 6: Zoznam povolených
konzervačných látok v kozmetických
výrobkoch.
Príloha č. 7: Zoznam povolených
ultrafialových filtrov v kozmetických
výrobkoch.
Prílohy č. 8: Vzor – Symbol otvoreného téglika
Príloha č. 9: Vzor – Symbol na uvedenie zoznamu zložiek, podmienok použitia a upozornení na inom mieste ako
na obale kozmetického výrobku.
Príloha č. 10: Kódy pridelené členským štátom.
Príloha č. 11: Zoznam alternatívnych
metód nahrádzajúcich testy na zvieratách.
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Prílohy č. 12-13: Pokyny na oznámenie o umiestnení na trhu
Príloha č. 14: Zoznam rámcových
zložení kozmetických výrobkov podľa
účelu použitia alebo cieľovej skupiny
spotrebiteľov.
Príloha č. 15: Podrobnosti o rámcových zloženiach kozmetických výrobkov.
Príloha č. 16: Zoznam vybraných
látok a podmienky ich oznámenia.
Viacnásobné zmeny a doplnenia
smernice 76/768/EEC viedlo k prijatiu
Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č.1223/2009 z novembra
2009 o kozmetických výrobkoch, ktoré
zahrnulo priebežné zmeny do jediného
textu. Cieľom bolo implementovať nariadenie REACH, zjednodušiť postupy,
zjednotiť terminológiu, posilniť určité
prvky regulačného rámca pre kozmetické výrobky, ako sú kontroly vnútorného trhu s úmyslom zabezpečiť vysokú
úroveň ochrany ľudského zdravia.
Nariadenie č.1223/2009 sa vzťahuje
len na kozmetické výrobky a nie na
liečivá, zdravotnícke pomôcky alebo
biocídne výrobky. Odlíšenie kozmetického výrobku prebieha na základe
posudzovania od prípadu k prípadu so
zohľadnením všetkých charakteristických vlastností výrobku.
Všetky kozmetické výrobky by mali
byť bezpečné za bežných a racionálne
predvídateľných podmienok použitia.
Pre každý kozmetický výrobok by mala
byť určená zodpovedná osoba. Pri určení výrobcu nie sú pochybnosti, ale
môžu nastať pri posudzovaní distribútora ako zodpovednej osoby. Za distribútora je považovaná každá právnická
alebo fyzická osoba v dodávateľskom
reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu,
ktorá sprístupňuje kozmetický výrobok
na trhu konečnému užívateľovi. Týmto
je spotrebiteľ alebo profesionál používajúci kozmetický výrobok.
Prezentácia kozmetického výrobku
by mala vylúčiť jeho zámenu s potravinou. Pretože falšovanie kozmetických
výrobkov zvyšuje riziko pre ľudské
zdravie, pre trhový dohľad je na jedinej adrese v rámci Spoločenstva dostupná informačná zložka konkrétneho
výrobku pre účel kontroly originality
zloženia. Neklinické skúšky na účel
posúdenia bezpečnosti majú byť vykonané v režime Správna laboratórna
prax. So zreteľom na rozvoj používania nanomateriálov aj v kozmetickom
priemysle sú informácie v tejto oblasti
ešte nedostatočné a budú sa pravidelne
preskúmavať. Zvláštna pozornosť sa
má venovať látkam, ktoré boli v zmysle
nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu
(CMR) kategórií 1A, 1B a 2. Tieto by
sa mali v kozmetických produktoch
zakázať, alebo – za istých okolností,
napr. plnenie požiadavky potravinovej
bezpečnosti, nízka koncentrácia, ab-

sencia alternatívy, posúdenie expozície
– uznať za bezpečné. Pritom musí platiť
zásada predbežnej opatrnosti.
V SR je za účelom uvedenia jednotlivej zložky kozmetických výrobkov do
obehu zakázané testovanie na zvieratách,
ak existuje alternatívna validovaná metóda in vitro. Do obehu sa nesmú uvádzať
také konečné kozmetické výrobky (zmesi
jednotlivých už otestovaných zložiek),
na testovanie ktorých boli použité zvieratá. Výrobca resp. distribútor môže na
obale uviesť, že ide o výrobok, ktorý
nebol počas vývoja testovaný na zvieratách. Pokiaľ ide o testy toxicity opakovaných dávok, reprodukčnej toxicity a
toxikokinetiky, 11. marca 2013 vypršala
posledná z lehôt, ktorými sa v Európe
postupne ukončilo testovanie kozmetických výrobkov na zvieratách. Od tohto
dňa sa tak v EÚ nesmie uvádzať na trh
kozmetika, ktorá sa testovala na zvieratách. Podľa vyjadrenia európskeho
komisára pre zdravie a spotrebiteľskú
politiku je Komisia odhodlaná aj naďalej
podporovať vývoj alternatívnych metód
a nadviazať kontakt s tretími krajinami,
aby nasledovali tento európsky prístup.
Plánuje tiež podporovať výskum a inovácie s cieľom zlepšovať životné podmienky zvierat na celom svete.
Na obale kozmetického výrobku musí
byť trvale uvedené obchodné meno a sídlo
podnikania zodpovednej osoby, obchodný
názov výrobku, účel použitia, nominálny
obsah, dátum minimálnej trvanlivosti, upozornenia relevantné pre konkrétne použitie
výrobku, identifikácia výrobnej dávky, a
zoznam zložiek. Uvádzanie zloženia kozmetického produktu by malo byť transparentné a na území Spoločenstva jednotné. Spotrebiteľ nesmie byť uvádzaný
do omylu zavádzajúcimi tvrdeniami napr.
o účinnosti produktu.
Výkon štátnej kontroly zdravotnej
neškodnosti kozmetických výrobkov na
slovenskom trhu v zmysle zákona NR
SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia vykonávajú úrady verejného zdravotníctva.
Sú oprávnené odoberať štandardným
postupom vzorky a analyzovať ich. Pri
zistení nesúladu majú možnosť prijať
nápravné opatrenia a sankcie vedúce až
k stiahnutiu výrobku z obehu. Pri trhovej kontrole funguje medzi členskými
štátmi EÚ výstražný systém rýchlej
výmeny informácií o výskyte nebezpečného výrobku na trhu, RAPEX.
Pôvodná smernica 76/768/EHS sa
s účinnosťou od 11. júla 2013 ako
celok zrušila, pričom niektoré časti
(napr. článok 4b: zákaz obchodovania
s kozmetickými výrobkami obsahujúcimi látky uvedené v prvej časti prílohy
III, presahujúce stanovené limity a nespĺňajúce stanovené podmienky) boli
zrušené s účinnosťou už od 1.12.2010.
Do termínu definitívnej straty účinnosti smernice 76/768/EHS sa smernice
prijímané na priebežnú adaptáciu na
technický pokrok priraďujú ešte k nej.
Potom bude účinné už len spomínané
nariadenie č. 1223/2009.

Jubilanti

Prof. Gábor Náray-Szabó
70-ročný
Slovenská chemická spoločnosť udelila pri príležitosti životného jubilea
- 70. narodenín pamätnú medailu nášmu
maďarskému kolegovi profesorovi
Gáborovi Náray-Szabó. Prof. NáraySzabó patrí k významým maďarským
chemikom, ktorý dlhodobo podporoval
slovensko-maďarskú vedeckú spoluprácu. Za jeho aktivity v tejto oblasti
spomeňme najmä zásluhy pri formovaní
štvorstrannej rakúsko-česko-slovenskomaďarskej konferencie o teoretickej
chémii v 70-tych rokoch 20. storočia,
ktorá neskôr, po roku 1989, nadobudla
širší rámec v rámci Višegrádskej skupiny a prerástla do Stredoeurópskeho
sympózia o Teoretickej chémii, ktoré sa
koná každý rok.

Gábor Náray-Szabó je dlhoročným
aktívnym členom Maďarskej chemickej
spoločnosti. Jeho profesionálna kariéra
zahŕňa striedavé pôsobenie v akademickom prostredí a vo farmaceutických a
chemických firmách. Toto pôsobenie mu
poskytlo neoceniteľné skúsenosti, ktoré
v ostatných rokoch využil na významnom poste štátneho tajomníka ministerstva školstva Maďarskej republiky. V
súčasnosti pôsobí ako generálny riaditeľ
knižnice Maďarskej akadémie vied.
Profesor Náray-Szabó je autorom
vyše 250 vedeckých prác a 8 kníh o
teoretickej chémii, o počítačovom dizajne molekúl a o štruktúrnej biológii.
Jeho práce boli citované viac ako 2200
krát. O jeho odbornosti svedčí aj impozantný počet pozvaných prednášok
– ako plenárny prednášateľ vystúpil na
vyše 100 národných a medzinárodných
konferenciách – a členstvo v redakčných radách šiestich medzinárodných
vedeckých časopisov. V 90-tych rokoch
pôsobil ako maďarský delegát v divízii
pre počítačovú chémiu pri federácii európskych chemických spoločností (dnes
EUChEMS). Od roku 2010 je viceprezidentom maďarskej vládnej komisie
pre udržateľný rozvoj.

Slávnostné odovzdanie pamätnej medaily SChS bolo súčasťou záverečného
banketu počas medzinárodnej konferencie EUCO-CC9 v Soproni v septembri
2013, na ktorej sa zúčastnilo aj 9 chemikov zo Slovenska. Pozornosť, ktorú
SChS venovala nášmu kolegovi bola
srdečne prijatá a profesor Náray-Szabó
s dojatím priznal, že medaila SChS bola
preňho milým prekvapením.
Veľa zdravia pán profesor!
I. Černušák

Jubileum prof. Ing. Alžbety
Krutošíkovej, DrSc.
4. apríla si pripomíname životné
jubileum významnej osobnosti slovenskej organickej chémie, prof.
Ing. Alžbety Krutošíkovej, DrSc. V
našej chemickej verejnosti si prof.
Krutošíková získala meno svojou vedeckou a pedagogickou činnosťou, do
ktorých priniesla invenciu, cieľavedomosť a najmä lásku k svojej práci.
Po absolvovaní Chemickotechnologickej fakulty SVŠT v roku 1958, a práci
v CHZJD v Bratislave nastúpila v roku
1964 na Katedru organickej chémie,
kde pôsobila do roku 2000. V roku 1999
bola ustanovená garantkou študijného
odboru Chémia na Fakulte prírodných
vied UCM Trnava, kde v rokoch 20002005 pôsobila ako vedúca Katedry chémie a v rokoch 2009-2010 bola prodekankou pre vedecko-výskumnú činnosť.
Vedecká činnosť prof. Krutošíkovej sa
sústreďovala do oblasti syntézy a štúdia
fyzikálnochemických vlastností heterocyklických, najmä furánových zlúčenín.
V roku 1971 obhájila kandidátsku dizertačnú prácu a po siedmich rokoch sa
habilitovala za docentku. Po habilitácii
sa intenzívne zamerala na oblasť kondenzovaných derivátov furánu, v ktorej
dosiahla mnoho originálnych výsledkov, čo vyústilo obhajobou doktorskej
dizertačnej práce v roku 1988. Celá jej
vedecká činnosť nesie pečať cieľavedomosti, húževnatosti, erudície a snahy
o získavanie originálnych výsledkov, k
čomu významne prispela nielen tvorivá a
pracovná atmosféra na Katedre organickej chémie, ale aj absolvovanie zahraničných pobytov na pracoviskách svetovej
úrovne vo Veľkej Británii, Francúzsku
ako aj miesta Visiting Professor vo
Švajčiarsku. V roku 1990 bola vymenovaná za profesorku pre odbor Organická
chémia. Je prvou ženou na Slovensku,
ktorá dosiahla kvalifikáciu DrSc. a prof.
pre odbor Organická chémia.

V ostatnom čase sa prof. Krutošíková
vo svojej výskumnej činnosti zaoberala syntézou heterocyklických zlúčenín, ktoré sú vhodné pre prípravu
nukleozidov a nukleotidov a tiež derivátov s možným uplatnením v chemoterapii nádorových ochorení, ako
aj heterocyklických zlúčenín, ktoré sa
využívajú na prípravu koordinačných
zlúčenín s prechodnými kovmi. Bola
zodpovednou riešiteľkou niekoľkých
VEGA projektov. Bohatá publikačná
činnosť, ktorá vzbudila značný ohlas
v zahraničí, pozostáva z viac ako
140 vedeckých publikácii, 5 monografii, 44 patentov, 4 učebníc a mnohých vedeckovýskumných správ. Je
spoluautorkou monografií Organická
chémia (Alfa 1992), Chémia heterocyklických zlúčenín (Veda 1982),
Prírodné a syntetické látky sladkej
chuti (Veda 1985), ktorá bola preložená do ruštiny a poľštiny a Natural
and Synthetic Sweet Substances (Ellis
Horwood 1992). Tiež je spoluautorkou svetovo významného 11 zväzkového kompendia „Comprehensive
Heterocyclic
Chemistry
II“
(Pergamon 1996), 15 zväzkového kompendia „Comprehensive
Heterocyclic Chemistry III“ (Elsevier
2008), Topics in heterocyclic compounds-Aromaticity of heterocyclic compounds. (Springer 2009) a
Heterocyclic Compounds: Synthesis,
Properties and Applications (Nova
Sciences 2010). Spolupracovala s viacerými zahraničnými pracoviskami.
Medzinárodné uznanie dokumentuje
aj viacero pozvaní na prednášanie v
zahraničí. V rámci pedagogickej činnosti prednášala predmety Organická
chémia, Chémia heterocyklických
zlúčenín a Chémia prírodných látok.
Viedla 27 diplomových, 7 rigoróznych prác (RNDr), 4 bakalárske
práce a školila 3 ašpirantov. V súčasnosti pôsobí ako emeritná profesorka
na Katedre chémie Fakulty prírodných
vied UCM v Trnave.
Prof. Krutošíková je nesmierne pracovitá, ambiciózna a skromná vedecká
pracovníčka. Vedecká a pedagogická
práca bola pre ňu všetkým, je typickým predstaviteľom workoholika v
tom najlepšom slova zmysle. Má dokonalú podporu doma vo svojom manželovi, synovi, teší sa z dvoch vnúčat
a troch pravnúčat. Z jej hlavných
mimo chemických záujmov je treba
uviesť literatúru a divadlo. Prácu v laboratóriu kompenzovala svojím vzťahom k prírode, na chalupe v svojom
rodnom kopaničiarskom kraji.
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Jubilanti
Milá jubilantka, celá Slovenská
chemická spoločnosť Ti pri tejto príležitosti vyslovuje svoje maximálne
uznanie a poďakovanie za Tvoju doterajšiu vedeckú a pedagogickú prácu.
Do ďalšieho obdobia Ti želáme pevné
zdravie, pohodu v rodinnom kruhu
a udržiavanie kontaktov s bývalými
kolegami a ich pracoviskami.
Ľ. Fišera

Životné jubileum doc.
RNDr. Márie Rehákovej,
CSc.
V septembri 2013 oslávila svoje významné životné jubileum - 65 rokov
- dlhoročná vysokoškolská učiteľka Katedry anorganickej chémie Ústavu
chemických vied, Prírodovedeckej fakulty
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach,
aktívna členka SCHS doc. RNDr. Mária
Reháková, CSc.
Narodila sa v Bardejove, základnú
školu a stredoškolské štúdium ukončila
na Strednej všeobecnovzdelávacej škole
(terajšie Gymnázium) v Humennom.
V roku 1971 úspešne ukončila
Prírodovedeckú fakultu Univerzity P. J.
Šafárika v Košiciach a po jej ukončení
nastúpila na študijný pobyt na Katedru
anorganickej chémie PF UPJŠ. Po necelých dvoch rokoch pokračovala na
tejto katedre v pôsobení ako asistentka,
od roku 1974 ako odborná asistentka a
od roku 1998 ako docentka, kde 31. augusta 2013 svoje pôsobenie ukončila.
V roku 1974 obhájila rigoróznu
prácu na Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave,
v roku 1987 dizertačnú prácu na
Chemickotechnologickej
fakulte
Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave. V roku 1981 ukončila dvojročné postgraduálne štúdium vysokoškolskej pedagogiky na Prírodovedeckej
fakulte UPJŠ v Košiciach.
V roku 1998 obhájila habilitačnú
prácu na Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave
na tému „Inkluzívne zlúčeniny typu
zeolitov, vlastnosti a možnosti aplikácie
v praxi.“
Od nástupu na Katedru anorganickej chémie PF UPJŠ v Košiciach bola
zapojená do pedagogickej činnosti
všetkých foriem. Už počas študijného
pobytu v rokoch 1971 – 1973 viedla
laboratórne cvičenia, po roku 1973 okrem laboratórnych cvičení zaisťovala
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aj prednáškovú činnosť zo všeobecnej
a anorganickej chémie, podieľala sa na
výučbe v rámci seminárov na internom
a v rokoch 1978-1981 i postgraduálnom štúdiu. Od roku 1980 jej prednášková činnosť bola hlbšie zameraná na
bioanorganickú chémiu a mechanizmy
anorganických reakcií, ako aj na chémiu pre nechemické odbory – študentov
biológie, geografie a fyziky. V rámci
pedagogickej činnosti sa venovala vedeniu a oponovaniu diplomových prác,
bakalárskych prác, rigoróznych prác,
vedeniu prác v rámci ŠVOČ a od roku
2001 bola školiteľkou doktorandov
pri vypracovaní ich dizertačných prác.
Bola členkou viacerých komisií v rámci
PF UPJŠ, ale aj iných fakúlt.
V roku 2008 získala Cenu dekana za
pedagogickú činnosť na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika.
Od začiatku svojho pôsobenia na
Katedre anorganickej chémie sa aktívne zapájala do vedeckovýskumnej
činnosti, v rámci ktorej sa podieľala pri
riešení mnohých výskumných, inštitucionálnych úloh a grantových projektov. Jej výskum bol zameraný predovšetkým na štúdium materiálov na báze
inkluzívnych zlúčenín, ako aj kompozitných materiálov, vrátane prírodných
a syntetických zeolitov a možnosti ich
využitia v praxi. Z tejto problematiky
boli pod jej vedením vyriešené štyri
grantové projekty VEGA. V posledných rokoch a aj v súčasnosti bol jej
výskum zameraný na využitie prírodných a syntetických mikropórovitých
materiálov v environmentálnej oblasti
pri znižovaní obsahu toxických látok
a aj na štúdium prírodných mikropórovitých látok typu klinoptilolitu ako nosiča farmaceuticky účinných látok. Pre
jej vedeckovýskumnú činnosť boli významné: krátkodobý pobyt v Akadémii
vied v Novosibirsku a od roku 1992
študijné pobyty a spolupráca so zahraničnými pracoviskami: Univerzitou
v Perugii, Taliansko, Univerzitou v
Catanii, Taliansko, Ústavom Fyzikálnej
chémie a elektrochémie J. Heyrovského
v Prahe, Univerzitou v Odense, Dánsko,
Univerzitou v Stokholme vo Švédsku a
dlhoročná spolupráca s pracoviskom
Development and Research Wadsten vo
Švédsku. Zároveň spolupracovala aj s
Ústavom geotechniky SAV v Košiciach,
kde našli veľmi dobré uplatnenie jej
študentky RNDr. Sylvia Čuvanová,
PhD. a Mgr. Zdenka Bujňaková, PhD.
Prof. Peter Baláž na túto spoluprácu
spomína slovami:“ Kontakt s pani docentkou pretrváva aj v súčasnosti a
vzhľadom na jej vedecký background

jej posudky na naše PhD. práce boli
vždy prínosom (precízne, dôkladné a
pritom ľudské).“ Významná bola aj jej
spolupráca s praxou - v prvej polovici
osemdesiatych rokov s Niklovou hutou
v Seredi, v rokoch 2001-2005 s priemyselným podnikom CHEMKO, a.s.,
časťou CHEMZA, a.s. Strážske, a od
roku 2004 so ZEOCEM, a.s. Bystré v
rámci aplikačného výskumu materiálov
na báze prírodného zeolitu typu klinoptilolitu (z východoslovenského ložiska
v lokalite Nižný Hrabovec).
Je autorkou a spoluatorkou mnohých
odborných a vedeckých článkov publikovaných v zahraničných i domácich časopisoch, spoluautorkou kapitoly v monografii Chemistry for Protection of the
Environment, 4. Series: Environmental
Science Research, Vol. 59 vydanej v
USA a mnohých ďalších príspevkov na
domácich a zahraničných konferenciách
a viacerých učebných textov. Podieľala
sa aj na recenzentskej činnosti pre viaceré zahraničné a domáce časopisy.
Okrem pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti sa venovala aj iným
aktivitám. Je dlhoročnou členkou
SCHS, kde vykonávala najprv funkciu vedeckej tajomníčky Odbornej
skupiny Anorganická chémia v rámci
Východoslovenskej pobočky SCHS
v Košiciach. Od roku 1993 do 1. 5.
2013 bola predsedníčkou Odbornej
skupiny Anorganická chémia SCHS
v Košiciach. V súčasnosti je čestnou
predsedsedníčkou tejto odbornej skupiny. Od roku 2001 do roku 2012
bola aj členkou rozšíreného výboru
SCHS. Aktívne pracovala a významne
sa podieľala ako členka organizačných
výborov vedeckých konferencií a sympózií, pravidelne organizovala odborné
prednášky v rámci Odbornej skupiny. V
roku 2004 bola vyznamenaná medailou
SCHS za aktívnu prácu a v roku 2005
jej bola udelená strieborná medaila
SCHS za dlhoročnú prácu na prospech
Spoločnosti.
V roku 2008 Slovenská chemická
spoločnosť pri SAV jej udelila Čestné
členstvo v Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV za zásluhy a rozvoj
chémie a Spoločnosti.
Je vydatá, má dve deti a dve vnúčatá.
Pri príležitosti životného jubilea jej
v mene všetkých spolupracovníkov a
priateľov úprimne blahoželáme a prajeme do ďalších rokov dobré a pevné
zdravie, veľa tvorivých síl, spokojnosť
a veľa radostných chvíľ v rodinnom
živote v kruhu manžela, detí a vnúčat
Z. Vargová, M. Dzurillová

Spomienka

Spomienka na
Vladislava Holbu
Dňa 10. septembra

2013

sme sa rozlúčili
v mene všetkých
členov Katedry
fyzikálnej a teoretickej chémie a v
mene vedenia Prírodovedeckej fakulty
s dlhoročným učiteľom Prof. RNDr.
Vladislavom Holbom, DrSc..
Na

Prírodovedeckej

fakulte

Univerzity Komenského začal študovať v roku 1952. Už ako študent
chémie preukázal výnimočné schopnosti, ktoré ho predurčili k vedeckej
dráhe. Po skončení štúdia sa stal členom kolektívu Katedry anorganickej
a fyzikálnej chémie, kde v roku 1963
obhájil kandidátsku dizertačnú prácu.
O rok neskôr stál pri zrode Katedry
fyzikálnej chémie, ktorá sa stala jeho
celoživotným pôsobiskom a miestom
našich spoločných stretnutí, diskusií a
spolupráce. V roku 1967 habilitoval na
Karlovej Univerzite v Prahe s prácou
„Príspevok k štúdiu kinetiky a mechanizmu substitučných reakcií chromitých komplexov“. Po habilitácii sa zameral na štúdium vplyvu prostredia na
kinetiku a mechanizmus homogénnych
reakcií v roztoku. V roku 1986 obhájil
titul „Doktor vied“ a už o tri roky na to
úspešne inauguroval na profesora fyzikálnej chémie. V posledných rokoch sa
venoval aj štúdiu periodickej precipitácie v gélovom prostredí. Na katedre
pôsobil až do roku 2003, neskôr až do
svojho skonu ako emeritný profesor.
Vedecká kariéra profesora Holbu
bola veľmi plodná – publikoval vyše
stovky pôvodných prác sprevádzaných významným citačným ohlasom.
Okrem vedeckých prác sa autorsky podieľal na vydaní niekoľkých vysokoškolských skrípt a učebníc, z ktorých
si získala obľubu a uznanie aj na susedných fakultách a vysokých školách
vysokoškolská učebnica Fyzikálno-

chemické vlastnosti atómov a molekúl

1963 - obhájil kandidátsku dizertačnú

(SPN, Bratislava 1980). Tieto učebné

prácu a získal titul CSc.

texty sa stali významnou pomôckou v

1967 - habilitoval sa na Karlovej

pedagogickom procese výchovy ďal-

Univerzite v Prahe

ších generácií fyzikálnych chemikov,

1986 - dosiahnutie hodnosti DrSc.

ktorého sa sám veľmi aktívne zúčast-

1989 - inauguroval sa na profesora
fyzikálnej chémie

nil. Okrem toho úspešne vychoval celý
rad diplomantov a doktorandov a často

1957 - 2003 - pracoval na Katedre

zasadal v komisiách pre obhajoby kan-

fyzikálnej, resp. fyzikálnej

didátskych a doktorandských prác v

a teoretickej chémie

odbore fyzikálna chémia. Navyše bol

2004 - 2013 - emeritný profesor

dlhoročným členom medzinárodnej

26. 8. 2013 - zomrel v Bratislave

chemickej spoločnosti IUPAC a v os-

		

I. Černušák

tatných rokoch bol členom jej Komisie
pre fyzikálno-chemické jednotky, symboly a názvoslovie. Jeho pedagogická

Odišiel Otto Vogl

a vedecká práca bola ocenená viacePrichádzajúce

rými uznaniami a medailami.

správy po 27. apríli

Jeho študenti si vždy veľmi cenili
jeho výnimočné pedagogické schop-

2013

nosti, jeho trpezlivosť a precíznosť,

komentovali úmrtie Prof.

oznamovali

a

rovnako ako aj jeho dôkladnosť, s

Dr. Otta Vogla, h.c. ako

akou si pripravoval všetky prednášky.

odchod „a Leader in

Necenili si ich však iba študenti, ale aj

Polymer Science“. Tieto správy všetkých

jeho spolupracovníci. O jeho svedomi-

nás, ktorí sme ho poznali, hlboko zarmútili

tosti vypovedá najjasnejšie fakt, že po-

a s podobnými pocitmi a úctou si túto

čas celého pôsobenia na našej fakulte

smutnú udalosť pripomíname.
O. Vogl sa narodil 6. novembra 1927

nevynechal jedinú prednášku.
V mene všetkých kolegov, všetkých

v Traiskirchene (Rakúsko). Vedecký

študentov, ktorých roky formoval, a

titul PhD. obhájil na Viedenskej

všetkých, ktorí mali príležitosť s ním

Univerzite v r. 1950 a postdoktorát

spolupracovať, chceme ešte raz poďa-

absolvoval na University of Michigan

kovať za jeho prácu na poli vedeckom

a Princetown University. V r. 1956

aj pedagogickom, za jeho zásluhy a

nastúpil na Polychemicals Department

prínos pre našu fakultu a za nezma-

of

zateľnú stopu, ktorú v nás zanechal.

Science Department-u na University

Uchovávame si spomienku na jeho

of Massachusetts - ďalej UMass -

osobnosť a tá v našich srdciach aj

nastúpil ako riadny

myšlienkach zostane navždy.

1970. V r. 1980 na pozvanie nastúpil

Česť jeho pamiatke!

DuPont.

Pri

tvorbe

Polymer

professor v r.

na novovytvorené miesto Herman

11. 3. 1933 - narodil sa v Ilave

F. Mark Professor-a na Polytechnic

1952 - maturoval na Hodžovom

University v Massachusetts ako prvý

gymnáziu v Liptovskom

vymenovaný Professor in Polymer

Mikuláši

Science v USA. V roku 1990 sa vrátil

1957 - absolvoval Prírodovedeckú

ako Professor Emeritus na UMass a v

fakultu Univerzity 		

tejto pozícii bol aktívny až do konca

Komenského

svojho života.

1957 - začal pracovať na Katedre

Otto Vogl prežil po boku svojej

anorganickej a fyzikálnej

manželky Jane Cunningham Vogl 60

chémie

rokov. Spolu vychovali syna Erica G.
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Spomienka
Vogla a dcéru Yvonne V. Marsh, ktorí
priviedli na svet 8 vnúčat.
Vedecká činnosť O. Vogla bola

Naša

silná

spomienka

na

O.

o našich konferenciách a výstavách.

Vogla vyplýva z vďačnosti najmä

Treba si tiež pripomenúť, že

pracovníkov našich univerzitných,

počas pomerne pravidelných návštev

enormne široká v riešení inovatívnych

akademických

priemyselných

Bratislavy ale aj Vysokých Tatier,

programov ako v chémii, fyzike,

pracovísk, ktorí boli činní v 70. až

kde sa konferencie konali, sa s O.

tak i v technológii polymérov. K

90. rokoch, kedy mohli stretávať O.

Voglom vytvárali nielen odborné ale

jeho

vedeckým

záujmom

patrili

i

Vogla na našich vtedy pravidelne

aj priateľské vzťahy. Dokumentuje

najmä: funkcionalizované polyméry,

organizovaných

konferenciách

to aj milá udalosť, keď Prof. Dr. Otto

stabilizátory (aj polymerizovateľné),

o polyméroch a tiež na ústavných

Vogl h.c. so svojou manželkou Jane

vypracovanie všeobecného konceptu

seminároch na Ústave polymérov SAV

prišiel do Bratislavy v októbri roku

stereošpecifickej

ako aj na Chemickej fakulte STU v

2007 a pozval našich pracovníkov,

chirálna

Bratislave. O. Vogl bol vtedy jedným

spolu i nášho vtedy tiež 80-nika,

nukleácia, kryštalizácia a štruktúra

z najvyhľadávanejších prednášateľov

Ing. Milana Lazára, DrSc., bývalého

orientálnych lakov, zaviedol pojem

na polymérových konferenciách a tiež

riaditeľa ÚPo SAV v Bratislave

„architecture of polymers“. Tento

príjemným spoločníkom pri odborných

osláviť svoje 80-tiny do jednej z

značný počet záujmov sa odzrkadlil aj

aj informatívnych diskusiách. Nemenej

bratislavských reštaurácií. Netušili

vo veľkom počte jeho publikácií: 630,

užitočné boli pre nás aj študijné

sme však pri tejto udalosti, že to bude

z toho 465 vedeckých.

pobyty

aj naše posledné osobné stretnutie s

štruktúra,

Bol
v

polymerizácie,

vlastnosti,

členom

redakciách

alebo

našich

spolupracovníkov

editorom

na Voglovom UMass pracovisku v

veľkým človekom.

najvýznamnejších

Amherste, ktoré sa považuje za jedno z

Na základe uvedenia hoci len pár

časopisov zameraných na polyméry

najvýznamnejších pracovísk v oblasti

úlomkov z tvorivého života Otta Vogla

ako sú napríklad: J. Polym. Sci.,

výskumu polymérov v USA.

v tejto správe, fakty a číselné údaje

Macromolecules, Makromol. Chem.,

Za dlhoročnú aktivitu a spoluprácu

ukazujú, že svojim podielom ovplyvnil

Europ. Polym. J. etc. – celkove 21.

s našimi ústavmi boli okrem už

rozvoj svetovej vedy polymérov a

Pričinil sa o globalizáciu polymérnej

spomenutého

doktorátu

svojou účasťou na našich vedeckých

vedy, stal sa prvým prezidentom

udelené ešte dve uznania: Čestné

podujatiach prispel k vedomostnému

Pacifickej polymérovej federácie.

členstvo

O. Vogl sa označuje ako „cornerstone“
rozvoja Polymer Science Department-

Čestného

chemickej

rastu a vedeckého myslenia nášho

spoločnosti (2003) a Čestná medaila

Slovenskej

mladého ústavu a preto si zaslúži našu

Ústavu polymérov SAV.

vďaku a úctu.

u UMass a ako vitálny člen úspešného

Možno povedať, že O. Vogl ako

rozvoja spolupráce s priemyslom a

zahraničná vedecká osobnosť sa

v

dosiahnutia vysokej reputácie UMass

pričinil doteraz v najväčšej miere

aj jeho ľudský rozmer. Vzájomné

ako aj Polymer Institut-u at Polytechnic

o

pracovísk

sympatie a priateľské vzťahy s našimi

University.

zameraných na výskum polymérnej

pracovníkmi iste hrali pozitívnu

problematiky

Jeho

úlohu pri našich stretnutiach. Preto

aktivita sa odráža aj v počte udelených

pričinením a spoluautorstvom boli

na Otta Vogla budeme spomínať ako

čestných doktorátov od univerzít: Jena,

publikované články v americkom

na veľkého vedca a veľkého nášho

Iasi, Osaka, Viedeň, SAV Bratislava,

časopise Polymer News o činnosti

priateľa, ktorý nám bude chýbať a na

Leoben alebo členstvo v prestížnych

Ústavu polymérov SAV v Bratislave,

ktorého nezabudneme ......		

akadémiách ako sú napr: The Royal

Katedre plastov a kaučuku, FCHPT

Česť jeho pamiatke!

Swedish

Sciences,

STU v Bratislave a tiež o Výskumnom

New York Academy

ústave chemických vlákien vo Svite,

of Sciences, Academy of Sciences,

(Polymer News, 9, 251-4 a 281-3,

Austria .......

1984), a v ďalších číslach časopisu aj

Jeho osobná vedecká a organizačná

Academy

Stockholm,

of

Oprava

propagáciu

našich
v

zahraničí.

Pri spomienke na O. Vogla bude
našej

mysli

vždy

rezonovať

A. Fiedlerová, E. Borsig

V článku „Výskumný ústav pre ropu a uhľovodíkové plyny“ bol nesprávne uvedený autor V. Milata. Autorom článku je M. Revús. Za omyl
sa ospravedlňujeme.
Redakcia ChemZi
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