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rýchlo učiaci sa holding
 Spoločnosť
ENERGOCHEMICA SE bola založená v decembri 2011 v
Prahe. Víziou chemickoenergetického holdingu je zaradiť sa medzi lídrov v oblasti chlórovej chémie v krajinách Vyšehradskej
štvorky.
 Jadro holdingu tvoria chemické fabriky s dlhoročnou históriou, ktoré kladú hlavný dôraz na kvalitu
ponúkaných produktov, ochranu životného prostredia a na bezpečnosť práce.
 Zameriavame sa na akvizície predovšetkým v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku a Maďarsku. Zvažuje
však svoje pôsobenie aj v ďalších štátoch strednej a východnej Európy.
 ENERGOCHEMICA SE sa uchádza nielen o priazeň zákazníkov, ale aj o pozornosť kapitálovo silných
partnerov. Robí to aj prostredníctvom Burzy cenných papierov v Prahe, na ktorú vstúpila v júli 2012.

 V našom portfóliu sa nachádza široká škála produktov organickej aj anorganickej chémie, ponúkame
svetelné stabilizátory či výrobky z radov polymérov alebo plastov.
 Až 85% našej produkcie smeruje do zahraničia. Naše výrobky našli svoje odbytisko vo viac ako 60 krajinách z
celého sveta.
 V energetickom segmente obchodujeme s celým spektrom energetických médií ako elektrina, plyn, teplo a
chemicky upravovaná voda.
 Dôraz kladieme na kvalitu produktov, ochranu životného prostredia a bezpečnosť práce.
 Intenzívne pracujeme aj na vývoji nových produktov a na zavádzaní pokrokových technológií, ktoré šetria
životné prostredie a rešpektujú najprísnejšie ekologické kritéria.
 Aj v budúcnosti je pre nás prioritou postupovať tak, aby sme spĺňali všetky náležitosti z hľadiska legislatívy,
životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 Naša výroba uplatňuje požiadavky Kjótskeho protokolu, REACH, ekologickú legislatívu, ako aj ostatné
pravidlá, ktoré nastavila EÚ.
 Vypracovali sme vlastnú koncepciu vzdelávania, vďaka ktorej plánujeme vychovávať mladé kádre so
zameraním na materiálovo – technologické procesy.

 ENERGOCHEMICA SE vychádza z filozofie a hodnôt vpísaných do jej rodného listu. Základným
mottom je výkonnosť, spolupráca, radosť.

ENERGOCHEMICA TRADING a. s.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava

Editorial

Leopoldus Antonius
Ruprecht
Keďže ste si už asi na obálke ChemZi

ktorá získala Nobelovu cenu v roku

ruská univerzita nesie meno práve po

všimli toto priezvisko – RUPRECHT,

1959. Dodal som novodobá hviezda,

Lomonosovi. Nepochybne si tak tiež

už asi nemôžete tvrdiť, že ste toto meno

lebo, opäť podľa môjho skromného

Ruprecht zaslúži náš záujem a uznanie.

v živote nepočuli. Faktom je, že nie-

úsudku, máme aj jednu super hviezdu

ktorí toto meno už poznajú, ale asi väč-

starodobú. Presnejšie, tejto hviezde

Na záver by som rád, s Vaším zvole-

šine z nás toto meno nič nehovorí. Tí,

zhaslo svetlo presne pred 200 rokmi.

ním, pridal aj niečo osobné. Ide práve

čo ho poznajú, sa asi trocha zaujímajú o

Áno, je to L. A. Ruprecht. L. ako

o aktuálne zviditeľnenie A. Ruprechta,

históriu “slovenskej zeme“ alebo študo-

Leopolda často vypúšťame a ja osobne

ktorého meno si na jeho počesť vzala

vali na slávnej strednej chemickej škole

rád zostávam iba pri iniciále A., kde si

do názvu nová pripravovaná vysoká

v Banskej Štiavnici, kde tento príbeh

každý môže vybrať - my Antona a iní

škola. Ale o tom, v nasledujúcom čísle

vlastne začal. Pre tých, čo toto meno

Antala. Jeho zaujímavý život je vykres-

ChemZi.

nepoznajú a nikdy ho nepočuli, je to

lený v Prehľadnom článku tohto čísla

D. Velič

poučný príbeh s dobrým koncom.

ChemZi. Ja si len dovolím zdôrazniť,

P.S.: K editoriálu patrí tvár, ale v tom-

prečo je starodobou super hviezdou

to prípade som ju s hrdosťou prepustil

Pred pár rokmi sme na obálke

na chemickom nebi našej “slovenskej

Ruprechtovmu odkazu a novej vízii.

ChemZi 3/2 (2007) mali Ilkoviča. Hoci

zeme“. Je to rodák zo Smolníka, tretí

je asi ťažké sa jednoznačne zhodnúť

profesor chémie na Bergakadémii a

na osobnostiach, ktoré formovali naše

excelentný chemik, zaradený do zoz-

chemické dejiny, menu Ilkovič by asi

namu

málokto protirečil. Dionýz Ilkovič bol,

Európy v 18. storočí. Jeho rovesníkmi

podľa môjho skromného úsudku, naj-

boli osobnosti ako francúz Lavoisier

väčšia novodobá super hviezda na che-

alebo rus Lomonosov. Lavoisier sa má

mickom nebi našej “slovenskej zeme“.

za otca modernej chémie, ktorý sa dal,

Bol vlastne novodobým otcom moder-

ako málokto vie, inšpirovať pri budo-

nej fyziky a chémie na Slovensku a

vaní laboratórií na francúzskych poly-

v celosvetovom pohľade nespochyb-

technikách práve Ruprechtovými labo-

niteľne výrazne participoval na práci,

ratóriami v Bergakadémii. A najlepšia

najvýznamnejších

chemikov
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Listáreň

Opinion:
Science in a Small European Country
Internationalization is needed to strengthen science in Slovakia.

A

fter the fall of the Iron
Curtain, optimism about
the future spread across
former
Eastern-block
countries like Slovakia. When it came
to science, the cause for confidence
seemed clear—eliminating ideological constraints from academia allowed
scientists to freely collaborate with
their foreign colleagues, to study and
work in the best laboratories abroad,
and to compete for research funding.
Talented young scientists had every
expectation of flourishing.
But after 20 years of transformation, how do Slovak scientists fare
when compared to their international
colleagues? The polite answer is: not
very well. By any measure, Slovakia
ranks far behind comparable European
countries. For example, based on
the number of citations per publication, Slovakia falls behind Albania
and Mauritius, in 175th place (as of
December 2013). Furthermore, the
current number of European Research
Council grants awarded to Slovak scientists is one.
So what went wrong? The problem
is simple: chronic underfunding of
research in Slovakia. Indeed, investment in science have been chronically
low, accounting for only around 0.63
percent of Slovakia’s gross domestic
product in 2011. Increasing spending
on research could elevate science in
Slovakia to a more appropriate level.
In fact, this hypothesis has been
tested over the last few years. In 2007,
Slovakia implemented the Operational
Programme Research and Development
for Innovations with a budget of more
than €1.2 billion provided through
European Commission (EC) funds. The
strategy behind allocating this large sum
of money seemed obvious: support those
who perform high-quality science and
thus catalyze formation of so-called
“centers of excellence” for cutting-edge
research.
But among Slovakia’s 45 research
centers of excellence—for the sake
of comparison, that’s 30 percent more
than there are in the much-larger
Germany—there was essentially no
increase in scientist productivity that
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could be correlated with the investment. In fact, the number of
citable publications in the biomedical sciences started to decrease just after 2007, the year
that the EC money flowed into
Slovak research institutions and
universities.
Although Slovakia has adopted
a system of science politics similar to that in successful countries,
and the EC funds provided a decent investment into science, this
experiment appears to have failed.
Why?
Our hypothesis is that the country’s small population, combined
with cultural stereotypes, constitutes an ideal environment for the
propagation of ambitious yet mediocre members of the scientific
community, whose opportunistic
behavior prohibits the advance of
science on a national level. In Figure 1. The effect of increased funding of
Slovakia, it seems to take almost scientific infrastructure through European
no time to corrupt a system that structural funds (starting in 2007). Compared
works perfectly fine elsewhere. A are the numbers of citable documents in the
scientific oligarchy with close ties field of (A) Biochemistry, Genetics and Molecular
Biology and (B) Chemistry in Slovakia, Austria,
to policy makers writes the rules Czech republic and Romania
for the transfer of unprecedented (source: www.scimagojr.com).
amounts of public money into
(semi-)private firms purchasing
tists. The quality of research is evaluoverpriced, duplicated, or even useless
ated by international experts, not by the
equipment. All this is done legally,
same people who are being evaluated.
under the supposed supervision of
Instead of constituting Potemkingovernmental officers. We see this as
like centers of excellence and simia large-scale theft of public resources
larly wasteful endeavors, investments
that has minimal or no benefit for imin Austria and Estonia are poured into
provement of science in Slovakia.
building international institutes with
Some countries of similar size to
high-quality researchers selected by
Slovakia have been much more sucinternational committees. Such institucessful in transforming their research
tions are connected with local universienterprise. For example, science in
ties and serve as hubs for talented scienpost-WWII Austria was in a shambles.
tists. By learning from these examples
Today, Austria is one of the leading
and working more on an international
European countries in terms of scienscale, we might be able to prevent the
tific productivity. Estonia is a more
fatal consequences of intellectual inrecent example of a small, formerly
breeding taking place now in Slovakia.
Communist European country, whose
L. Tomaska, J. Nosek
scientific productivity is on a steep rise.
Ľubomír Tomáška is the head
Internationalization of the scientific
of the department of genetics at
communities of these countries is the
Comenius University, Faculty of
common denominator of their success.
Natural Sciences in Bratislava,
Review panels of grant agencies and
Slovakia, where Jozef Nosek is in
scientific boards of universities in large
the department of biochemistry.
part consist of respected foreign scienUverejnené so súhlasom The Scientist.

Krátky článok

Modern analytical approaches to analysis
of recombinant proteins
Milan Hutta, Marián Masár, Peter Troška, Veronika Komorowska
Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Analytical Chemistry, Mlynská dolina CH-2, SK84215 Bratislava, Slovakia

B

leeding regardless it is planned
or accidental is the worldwide
problem. Thrombin is matter
of choice aided currently to
control surgical bleeding. Commonly
it is derived from bovine plasma, with
some small proportion of human plasma.
However, human thrombin isolated
from pooled plasma includes the risk of
plasma-borne pathogens or prion-based
diseases. Therefore, there is a need to
have trouble-free therapeutic preparation of human thrombin. Recombinant
human thrombin (rhThrombin) production looks like promising solution.
RhThrombin prepared by biotechnology process is achieved to be generally
free of biotechnology process-derived
contaminants, however it must be extensively purified and characterized in
terms of composition, primary, secondary, tertiary structure, enzymatic activity and many more parameters. All this
puts strict and heavy demands both to
preparative, purification and analytical
strategy, methods and instrumentation,
respectively, including high-performance liquid chromatography (HPLC)
and electro-separation methods in their
currently most developing aspect – microchip electrophoresis (MCE). The intention of this contribution is to outline
some associated problems on the example of protein samples.
Process liquid chromatography and
HPLC is currently the mostly applied
method for the preparation and/or characterization of thrombin from human
blood plasma. Usually, in the first step
prothrombin is used to be isolated by
anion ion-exchange chromatography
(DEAE-IEX) in a preparative scale,
then purified by heparin affinity chromatography, again by DEAE-IEX step,
and immobilized metal-affinity chromatography (IMAC) and characterized by reversed phase (RP)-HPLC.
Prothrombin (relative molecular weight
RMW 72 000) is then activated to
thrombin (RMW 36 000). Thrombin
can be in the next step purified by
hydrophobic interaction chromatography (HIC) and concentrated. RP-HPLC,
analytical HIC and sodium dodecyl
sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE), are mainly used to
characterize purity of final thrombin.
The main aims in HPLC are to get high
separation selectivity, high recovery
(more than 90%), reproducible and repeatable results with columns having

as high efficiency as is possible. Wide
pore (30 nm) sorbent materials usually
used in HPLC for separation of proteins
are tested for performance usually by
low-molecular mass substances (RMW
up to 300) that do not reflect recent
needs for proper mixed protein based
test solution. RhThrombin itself is relatively complicated substance and its
chromatographic behavior under varying conditions during separation and
detection optimization is difficult to
explain and stabilize. Therefore, within
the project this problem of relevant
column characterization is solved by
study of recombinant human insulin
and recombinant human insulin analogues (RMW around 6 000) as protein probe substances in reversed-phase
mode HPLC (Fig. 1) that will be used
for prothrombin and rhThrombin characterization.

Fig. 1 Chromatogram of devised test
mixture of recombinant human insulin
and selected insulin analogues for testing
properties of C18 reversed phase column
in acetonitrile or methanol/aqueous buffer
mobile phases

In electro-separation methods new
alternatives for SDS-PAGE are investigated, as well. One of the most promising of them is miniaturized and automated MCE. This miniaturized analytical method fits very well to the concept
of lab-on-a-chip. MCE has significant
benefits compared to conventional
separation methods, e.g. in terms of
high speed, high separation efficiency
in small channels, high throughput,
reduced consumption of solvents and
toxic waste, easy integration and automation, and low running costs. Many of
these benefits will be certainly utilized
in the very near future for analysis of
biological and biotechnology samples.
Advanced development in MCE is
one of the most distinguished scientific
and research activities of Department
of Analytical Chemistry at Faculty of
Natural Sciences, Comenius University
in Bratislava initiated under the leader-

ship of Prof. D. Kaniansky. Currently,
the activities of this research group
are mainly focused on basic and applied research in the field of MCE of
complex food and biological mixtures
of ionic substances, and micro electroseparation multidimensional techniques
using coupled channels technology and
including advanced on-line sample pretreatment directly on the microchip.
This intensive research led to the development, implementation and production of advanced microchips as shown
in Fig. 2.

Fig. 2 Microchip with coupled channels and
integrated conductivity detection

Currently, we pay attention to the
development of new analytical methods
for characterization of proteins on microchips, as well as with the establishment of joined laboratory of hameln rds
Modra and Faculty of Natural Sciences,
Comenius University in Bratislava for
industrial research of new drugs based
on the recombinant proteins. An example of this intensive research is MCE
separation of products of enzymatic
hydrolysis of Cytochrome C performed
on the microchip with coupled channels
and conductivity detection (Fig. 3) and
used as a model for rhThrombin digest.

Fig. 3 Separation of tryptic digest
of cytochrome C (40 µg/ml) by MCE
with conductivity detection

This contribution is the result of the
projects implementation: „Industrial
research of new drugs based on the recombinant protein” ITMS 26240220034
and “Development of Centre of competence for research and development in molecular medicine” ITMS
26240220071 supported by the Research
& Development operation Programme
funded by ERDF.
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Prehľadný článok

Anton Leopold RUPRECHT
(14. 11. 1748 – 16. 10. 1814),
profesor Baníckej akadémie
v Banskej Štiavnici
(spracované pri príležitosti dvojstého výročia úmrtia)

Z

rozhodnutia
cisárovnej
Márie Terézie z 13. decembra 1762 vznikla v roku
1763 v Banskej Štiavnici Vysoká banská škola s katedrou chémie, mineralógie a metalurgie, ktorej prvým profesorom sa stal Mikuláš Jozef Jacquin.
O tri roky neskôr sa kreovala katedra
matematiky, mechaniky a hydrauliky s
prvým profesorom Mikulášom Podom.
V roku 1770 pribudla tretia katedra,
pre banské umenie a banské právo, a
vtedy dostala škola názov Banícka
akadémia. Založením vysokej školy
vyvrcholili snahy o výchovu vysokokvalifikovaných technikov v baníctve, hutníctve a pridružených odboroch. Skutočnosť, že jej sídlom sa stala
Banská Štiavnica dokumentuje význam tohto mesta v rozvoji baníctva a
banskej techniky na území Slovenska.
Bola to prvá vysoká škola technického
typu na svete. Zakrátko po nej vznikla
podobná škola vo Freibergu v Sasku.
Poslucháčom Baníckej akadémie sa
mohol stať uchádzač, ktorý dovŕšil
18 rokov a mal za sebou ročnú prax.
Po ukončení dvoj- neskôr trojročného
štúdia nasledovala ročná prax v baniach, hutách alebo v mincovni. Na
udelenie absolutória bolo potrebné splnenie praktických podmienok priamo
vo výrobe.
Banícka akadémia sa postupne stala
kolískou európskeho chemického, mineralogického a metalurgického výskumu v 18. storočí. Jej úspešnosť
vyplynula z uplatňovania nových vedeckých princípov a technologických
postupov, ako aj pracovných hypotéz,
v súlade s dosiahnutými exaktnými
výsledkami, ktoré sa stávali kompasom pre ďalšie systematické výskumné
smerovanie. Akadémia sa preslávila
zavádzaním experimentálnych metód
založených na meraní a vážení, čím
významnou mierou prispela k revolučným zmenám v chápaní chemických procesov, k podpore oxidačnej
Lavoisierovej teórie a k porážke flogistónových predstáv o spaľovaní látok. Úspechy akadémie sa nedostavili
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rýchlo ani ľahko. Boli sprevádzané
húževnatým úsilím, schopnosťami jej
vedúcich osobností vytvárať vhodné
podmienky pre úspešnú činnosť. Často
však aj neuznaním a dokonca hanobením významu, či správnosti prezentovaných výsledkov výskumnej práce.
Nebolo jednoduché prekonávať staré
zaužívané alchymistické predstavy,
stredoveké filozofické názory a flogistónovú teóriu vysvetľujúcu spaľovanie
látok, a pritom chápať progresívneho
„ducha“ nových snáh k dosiahnutiu
vedeckej pravdy.
O štiavnickej Baníckej akadémii
sa mnoho popísalo doma i v zahraničí, najmä pri príležitostiach výročí
jej založenia. Treba oceniť našich
historikov a odborníkov v geológii,
mineralógii, chémii, v banských vedách a v hutníctve (Ivana Herčku,
Otta Tomečka, Radoslava Fundárka,
Jána Tibenského, Jozefa Vozára,
Jozefa Valachoviča, Máriu Čelkovú,
Miroslava Kamenického a mnohých
ďalších) za nevšedný záujem sprístupňovať slávnu existenciu Baníckej
akadémie v Banskej Štiavnici a dostávať do povedomia našej verejnosti
jej mimoriadny význam v kultúrnom
dedičstve národa
Významnou skutočnosťou v dejinách Baníckej akadémie bolo, že už
od jej vzniku vedúce miesta zastávali
významné a medzinárodne uznávané
osobnosti, ktoré mohli zabezpečovať
nielen teoretickú a praktickú výučbu,
ale aj výskumnú činnosť na vysokej úrovni, prepojenú na
výrobnú prax. V prvých
decéniách vedúce posty na
katedre chémie, mineralógie a metalurgie zastávali:
Mikuláš Jozef Jacquin
(1727-1817) – absolvent
štúdia medicíny a prírodných vied v rodnom
Leydene, Paríži a vo
Viedni. Prednášal metalurgickú chémiu a súčasne
bol riaditeľom botanickej
záhrady viedenskej uni-

Anton Leopold Ruprecht (portrét z obdobia okolo r. 1792, olej na plátne, neznámy
rakúsky maliar). SBM v Banskej Štiavnici,
UH-865.

verzity. Chémiu definoval ako „praktickú vedu zaoberajúcu sa zmenami
prírodných látok, ich zložením a výskumom ich súčastí“. Zdôrazňoval,
že „ak sa teória nespája súčasne s
experimentom, nemá opodstatnenie“.
Po príchode do Banskej Štiavnice v
priebehu roka zriadil základnú prevádzku katedry. V Krecsmáryovskom
dome vybudoval jedno z najlepších
chemických laboratórií, ktoré slúžilo
nielen k praktickej výučbe, ale aj k
výskumu minerálov a hornín. Vytvoril
tiež základy pre výučbu mineralógie vybudovaním zbierky minerálov
a rúd pre praktické cvičenia a výskum. Pokladal za dôležité, aby sa
poslucháč pre lepšie pochopenie látky
už vopred pripravoval na prednášky.
Základom výučby sa stala vtedy
známa učebnica Ch. E. Gellerta, profesora Baníckej akadémie vo Freibergu
Anfangsgründe zur metallurgischen
Chemie z r. 1751, ktorú však preberal
s výhradami, pretože vychádzala ešte
z flogistónových predstáv. Záverečné
prednášky venoval minerálnym vodám
a horľavým látkam. Laboratórne cvičenia vychádzali z teoretickej prípravy
a z každého cvičenia musel poslucháč
napísať a odovzdať protokol. V budapeštianskom
archíve knižnice Országos
Széchényi sa zachoval
vyše 800 stránkový rukopis Jacquinových prednášok a praktických cvičení
pod názvom Collegia chymica, ktorý dokumentuje
spojenie teórie s praxou.
Portrét Mikuláša
Jozefa Jacquina
(litografia od Adolfa
Kunikeho, okolo roku 1820)
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Jacquin vychoval viacerých vynikajúcich absolventov, ku ktorým patril najmä F. J. Müller von
Reichenstein, neskorší riaditeľ baní a
hút v Sedmohradsku, radca Dvorskej
komory vo Viedni a objaviteľ telúru
(cenné je aj jeho spracovanie počiatočnej histórie Baníckej akadémie).
Jacquin bol nepriateľom nedoložených špekulácií a tvrdo presadzoval
experimentálne overovanie. Patril
medzi prvých zástancov oxidačnej
teórie A. L. Lavoisiera, vysvetľujúcej horenie ako zlučovanie s kyslíkom. Ako významná vedecká osobnosť bol členom viacerých univerzít
a európskych vedeckých spoločností.
Po šesťročnom pôsobení na Baníckej
akadémii (do r. 1769) odchádza prednášať lekársku chémiu a botaniku na
viedenskú univerzitu. Tu vydal učebnicu Anfangsgründe der medicinischpraktischen Chemie (r. 1783), ktorá
sa využívala na viacerých univerzitách v Európe, vrátane moskovskej
univerzity, a dvojzväzkovú učebnicu
Lehrbuch der allgemeinen und medizienischen Chemie.
Giovanni Antonio Scopoli

Giovanni
Antonio Scopoli
(portrét na
titulnej strane
monografie
Princípy systematickej
a praktickej
mineralógie,
ktorá sa nachádza v Bavorskej
štátnej knižnici)

(1723-1788), narodený v Cavalese
(Taliansko), absolvent Lekárskej fakulty
Univerzity v Innsbrucku, profesor chémie a hutníctva na baníckej škole v
Idrii (Slovinsko). Už ako banský lekár
sa začal v Idrii zaoberať banskými vedami, najmä geológiou a mineralógiou
a tiež hutníckou chémiou. Učil aj na
tamojšej banskej škole, preto nebola
náhoda, že po odchode M. Jacquina
ho povolali do Banskej Štiavnice za
profesora na katedru chémie, mineralógie a metalurgie. Na Baníckej akadémii nadviazal na úspešnú činnosť
svojho predchodcu. Intenzívne využíval dobre vybavené chemické laboratórium. Osobitnú pozornosť venoval
výskumu strieborných rúd a minerálov
– vzniku a opisu ich tvarov, fyzikál-

nych a chemických
vlastností. Vo výučbe kládol dôraz
na problematiku
hutníckej a baníckej mineralógie.
V roku 1771 boli
vo Viedni vydané
jeho
prednášky
Mineralogische
Vorlesungen für die
andere Klasse der
Bergakademie zu Schemnitz (Banská
Štiavnica) a v Prahe vyšla monografia
Anfansgründe der systematischen und
praktischen Mineralogie (1775), ktorá
v latinskom jazyku uzrela svetlo sveta
už v r. 1772. V roku 1776 vydal Scopoli
ďalšiu monografiu Crystallographica
Hungarica s výsledkami štúdia kryštalických tvarov minerálov, najmä v
oblasti stredného Slovenska, v ktorej s
obdivom opisuje krásu a rozmanitosť
kryštálov štiavnických baní. Podľa
hodnotenia dnešných našich odborníkov majú mineralogické diela G. A.
Scopoliho prioritné postavenie v dejinách mineralógie na území Slovenska.
Svoje názory v oblasti chémie zhrnul v
monografii Fundamenta chemiae, kde
však ostal v tradičných predstavách
flogistónovej teórie.
Odborný záber Scopoliho bol veľmi
široký. Počas štiavnického pôsobenia
sa neobmedzoval len na metalurgickochemické a geologicko-minerálne bádanie. V rokoch 1769–1772 vydal v
Lipsku veľké a významné 5-zväzkové
botanicko-faunistické dielo Annus
Historico Naturalis, v ktorom prináša
opis rastlín a živočíchov nachádzajúcich sa v okolí Banskej Štiavnice
už podľa Linneho systému. V r. 1779
prijal pozvanie za profesora botaniky
a chémie na univerzite v Padove, kde
pôsobil do konca svojho života. Opísal
aj viacero druhov hmyzu a niektoré
druhy a poddruhy boli na jeho počesť pomenované podľa jeho mena.
Pomenovaný je po ňom tiež známy
alkaloid skopolamín (scopolamine).
Anton Leopold Ruprecht
(1748-1814, absolvent Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici, žiak M. J.
Jacquina), profesor metalurgickej chémie a banských vied na katedre chémie, mineralógie a metalurgie, banský
radca a od r. 1792 dvorský radca vo
Viedni pre baníctvo, hutníctvo a mincovníctvo. Vychoval mnohých vynikajúcich vedcov a Banícka akadémia
získala jeho zásluhou zvučné meno v
zahraničí. Vybudoval unikátnu zbierku

domácich a cudzokrajných minerálov.
Ruprecht bol vynikajúcim chemikom
– teoretikom i experimentátorom. Je
autorom prvých originálnych pokusov „metalizácie“ jednoduchých zemín, ktoré viedli k objavu viacerých
chemických prvkov. Má zásluhy na
zdokonalení, overovaní a praktickom
uplatnení Bornovej amalgamačnej metódy. Riadil výstavbu amalgamačnej
huty a zúčastnil sa prípravy prvého
svetového kongresu metalurgov v
Sklených Tepliciach (r. 1786), spojeného so vznikom prvej medzinárodnej
vedecko-technickej spoločnosti.
Vysoké medzinárodné uznanie,
ktoré dosiahol A. L. Ruprecht v 18.
storočí, našlo odozvu aj v realizácii
„Millenium Project“ Asociácie európskych chemických spoločností – vytvorenie zoznamu 100 najvýznačnejších európskych chemikov 18. až 20.
storočia.
Millenium Project na vytypovanie
najvýznačnejších európskych chemikov 18. až 20. storočia
„Millenium Project“ bol vypracovaný
a realizovaný z iniciatívy Federácie
európskych chemických spoločnosti
(FECS) k oslave 100 najvýznačnejších
európskych chemikov na prelome tisícročia podľa stanovených kritérií. K
nominácii boli vyzvané všetky národné
chemické spoločnosti. Na túto výzvu reagovala aj Slovenská chemická
spoločnosť (SCHS). Zástupcovia jej
odbornej skupiny (OS) pre históriu
chémie, v spolupráci s ďalšími OS, v
zložení. J. Čársky (predseda), I. Proks,
J. Tomko, O. Tomeček, I. Herčko, F.
Macášek, M. Uher, P. Schwendt a D.
Berek (vtedajší predseda SCHS) vypracovali návrh, ktorý po schválení v
Predsedníctve SCHS bol odoslaný na
sekretariát FEBS.
Do oficiálneho zoznamu FECS
sa za 18. storočie dostalo týchto 12
nominantov: T. O. Bergman, C. L.
Berholet, J. Black, H. Cavendish, J.
Gadolin, R. Kirvan, M. H. Klaproth,
A. L. Lavoisier, M. V. Lomonosov,
J. Priestley, J. B. Richter a A. L.
Ruprecht.

Životopis a odborné
pôsobenie Antona
Leopolda Ruprechta
O osobnom živote A. L. Ruprechta
sa zachovalo len veľmi málo údajov. Narodil sa 14. novembra 1748 v
Smolníku*, od 13. storočia známeho
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na ústave vtedy u
najuznávanejšieho
chemika a mineralóga
Torbena
Olafa Bergmana,
zakladateľa kryštalografie a chemickej systematiky minerálov,
mal Ruprecht príležitosť zoznámiť
sa s najnovšími
vedeckými
poznatkami o chemickom výskume
minerálov a hornín. V Štokholme
u profesora Jensa
Esmarka to boli
zase poznatky z
mineralógie
aj
geológie. Medzi
žiakov T. O.
Bergmana patrili
budúce vynikajúce
osobnosti svetovej
chémie – J. G.
Gahn (objaviteľ
mangánu), C. W.
Propagačný list Federácie európskych chemických
spoločností k Millenium Project
Scheele (objaviteľ
oxidu molybdénu),
P. J. Hjelm (objaviteľ molybdénu) a i.
ťažbou zlata, striebra a medenej rudy.
Okrem Švédska navštívil Ruprecht
Ťažba železnej rudy prakticky pretrváaj Nórsko a Dánsko, kde študoval
vala až do konca 20. storočia. Vyťaženú
novú banskú techniku a ekonomiku
meď spracúvala tamojšia mincovňa. V
baníctva. Aj keď uviedol vo svojej
roku 1754 otvorili v Smolníku banspráve zo zahraničnej cesty (23. febskú školu a sídlil tu aj Banský súd
ruára 1779), že jej hlavným účelom
a inšpektorát. Ruprechtov otec bol
bola obchodná veda, jeho následná
banským úradníkom v Smolníku a
činnosť na Baníckej akadémii vychásvojho syna Antona dal po základnej
dzala hlavne zo získaných vedeckých
a baníckej škole študovať na Banícku
akadémiu v Banskej Štiavnici. Tu sa
jeho meno nachádza v zozname poslucháčov z roku 1772. Z archívnych
materiálov vyplýva, že patril medzi
vynikajúcich študentov. Zaiste aj
preto ho po ukončení štúdia, na návrh
Komorskogrófskeho úradu v Banskej
Štiavnici, vymenovala Dvorská komora pre mincovníctvo a baníctvo
vo Viedni za fiškála Vrchného inšpektorského úradu v Smolníku. V
roku 1774 vyslala Ruprechta Dvorská
Banský vozík s poslednou vyťaženou tonou
komora ako štipendistu na dvojročnú
rudy (na námestí v Smolníku). Foto: autor
študijnú cestu do Švédska. V Uppsale
*V niektorých literárnych zdrojoch sa uvádza ako rodisko Ruprechta Smolnícka Huta.
Správnosť tohto údaja by mohla potvrdzovať skutočnosť, že existencia cirkevnej fary s matrikou v Smolníckej Hute sa datuje až od roku 1783 (35 rokov po jeho narodení) a najbližšia
sa nachádzala v Smolníku.
Milan Hock vo svojej práci (cit. č. 14) prezentuje fotokópiu záznamu z matriky, ktorej
originál sa nachádza v Štátnom archíve v Levoči, kde v podtexte nesprávne uvádza, že ide
o záznam dátumu narodenia. Ten sa však týka krstu Ruprechta, 19. novembra (5 dní po
narodení), s menami rodičov a kalvínskych krstných rodičov.
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poznatkov z chémie, mineralógie a
metalurgie. Spolupráca s Bergmanom
ešte pokračovala korešpondenčnou
cestou.
Po návrate bol Ruprecht vymenovaný za profesora chémie a mineralógie
Baníckej akadémie v
Banskej Štiavnici, a po odchode G.
A. Scopoliho na univerzitu v Padove
obsadzuje vedúce miesto na katedre.
Bol prvým odchovancom akadémie,
ktorý sa stal vedúcim tejto katedry. S
veľkým elánom sa púšťa do vedeckej, pedagogickej i organizačnej práce.
Zmodernizoval chemické laboratórium
budované ešte Jacquinom a Scopolim,
ktoré sa nachádzalo v Belházyovskom
dome. Za vzor mu slúžilo laboratórium
Bergmana v Uppsale. Vykonáva množstvo chemických analýz minerálov,
najmä drahých opálov, tiež rôznych
rudných a ílových minerálov a rozširuje mineralogickú zbierku na katedre.
Z poverenia Dvorskej komory vo
Viedni začína budovať cisársko-kráľovskú zbierku minerálov, hornín, zemín a skamenelín, ktorá patrila k najvýznamnejším v Rakúsko-Uhorskej
monarchii. Prispieva exponátmi zo
štiavnických baní aj do prírodovedných kabinetov v Miláne, Padove a
Paríži. Zbierku na katedre obohacuje
cudzokrajnými exponátmi výmenou
za domáce minerály. Jeho zbierka
obsahovala tzv. nedotknuteľné exponáty, potom duplikáty určené na rozbory pre výskum a pre študentov a
zvláštnu skupinu tvorili cudzokrajné
minerály a horniny. Zaviedol vážkovú
chemickú analýzu, ale aj analýzu na
mokrej ceste. Vysokou odbornou i
technickou úrovňou sa katedra stala
zásluhou A. L. Ruprechta centrom
chemického výskumu v Európe. V
jej laboratóriách sa okrem študentov
vystriedalo mnoho odborníkov – chemikov, mineralógov a metalurgov zo
zahraničia, z ktorých vychoval vynikajúcich vedcov.
Profesorské pôsobenie A. L.
Ruprechta trvalo do r. 1792, kedy bol
povolaný do Viedne a menovaný do
funkcie radcu Dvorskej komory pre
baníctvo, hutníctvo a mincovníctvo. V
tomto vysokom postavení, ktoré zastával do dôchodku v r. 1802, usmerňoval
banské a metalurgické záležitosti celej
Rakúsko-Uhorskej ríše. V r. 1801 sa
stal členom Mineralogickej spoločnosti v Jene a v r. 1808 mu bol udelený
cisárom Františkom I. Rád svätého
Štefana. Výsledkami v chemickom,
mineralogickom a metalurgickom vý-

Prehľadný článok
skume preslávil Banícku akadémiu na
celom svete. Patril medzi najprogresívnejších a najuznávanejších chemikov
svojej doby, ktorá bola mimoriadne
bohatá na nové objavy. V deň úmrtia
Antona Leopolda Ruprechta, 6. októbra 1814, nariadila Dvorská komora
vo Viedni, aby bol v aule štiavnickej
akadémie vyvesený jeho portrét, ktorý
je v súčasnosti inštalovaný v expozícii v Komorskom dvore v Banskej
Štiavnici.

chemických rovníc. Vychádzal pritom
z poznatkov znázorňovania získaných
počas študijného pobytu u Bergmana,
ktoré však zdokonalil. Neuplatňoval
ani Lavoisierovu nomenklatúru, ale
používal vlastné názvy a vynechával
zaužívanú značku flogistónu.
O Ruprechtovi nie je známe, že
by napísal učebnicu pre poslucháčov
štiavnickej akadémie a nezachovali sa
ani jeho prednášky, napriek tomu, že
sa to ukladalo ako profesorská povinnosť. Je však isté, že jeho prednášky
Pedagogická činnosť
boli na vysokej odbornej úrovni s
prezentáciou vtedy najnovších poznatA. L. Ruprechta
kov. Vo svojom profesorskom pôsoProfesor Ruprecht okrem chémie
bení veľký dôraz kládol na laboratórne
prednášal aj skúšobníctvo, mineralópráce, ktoré zaviedol už M. J. Jacquin.
giu a hutníctvo, ale tiež banské právo
Systematické praktické cvičenia orgaa lesníctvo. Súčasťou výučby banícnizoval za účelom všeobecného prírotva boli tiež prednášky o atmosfericdovedného vzdelávania. Narastajúci
kej elektrine, v súvislosti so stavbou
počet poslucháčov (až niekoľko sto)
bleskozvodov, ktoré sám projektoval
riešil ich diferenciáciou – najlepší mu
na veže a strechy budov, kde sa sklapomáhali ako asistenti, viedli laboradoval pušný prach. Patril k progresívtórne cvičenia a zapájal ich do prác
nemu smeru nielen vo výskume, ale aj
na skúškach a rozboroch pre huty a
vo výučbe. Ako prvý v Uhorsku zabanské podniky. Zásluhou Ruprechta
viedol do svojich prednáškach pojem
sa chemická výchova na Baníckej aka„chemický proces“, ktorý namiesto
démii stala svetoznámou a vzorom
alchymistických značiek vyjadroval
pre iné vysoké školy technického zaslovným opisom, čo umožňovalo lepmerania v Európe. Keď sa v r. 1794
šiu zrozumiteľnosť prebiehajúcich chezakladal vo Francúzsku ústav inžiniermických premien. V jeho schémach, aj
skeho vzdelávania École centrale des
keď v primitívnej forme, sa začínajú
Travaux publics (neskoršia École použ uplatňovať akési počiatky dnešných
lytechnique), ako
vzor chemického
vzdelávania slúžila
štiavnická katedra
chémie, mineralógie a metalurgie.
Bolo to veľké medzinárodné uznanie, čo dokumentuje aj vyhlásenie
A. F. Fourcroya,
prezentované vo
Francúzskom národnom konvente
(28.
septembra
1794):
„Ukazuje sa, že
vo Francúzsku je
fyzika a chémia
najviac rozpracovaná a vyučuje
sa
teoreticky.
Banícka škola v
Banskej Štiavnici
(Schemnitz)
v
Uhorsku dáva však
pozoruhodný príPorovnanie reakčných schém reakcie medi s AgNO3 podľa T. O.
klad užitočností
Bergmana (hore) a A. Ruprechta (dole)
cvičení a praxe pre

študentov v operáciách, ktoré sú základom aplikovaných (užitých) vied.
Laboratóriá sú voľne dostupné, vybavené potrebným náradím a materiálom, aby študenti mali možnosť opakovať experimenty a vidieť na vlastné oči
jednotlivé prejavy, ktoré charakterizujú celok. Výbor pre verejný prospech
uvažoval, že je možné zaviesť v škole
verejnoprospešné práce, ktoré prinesú
dvojitý úžitok. Zvýši sa efektívnosť
a pozornosť počas výučby, čo bude
viesť k dokonalosti laboratórnej práce.
Študenti sú rozdelení do osobitných
miestností, kde prakticky realizujú to,
čo ich učitelia učili v spoločnom priestore. Opakujú pokusy, aby si prakticky
osvojili hlavné chemické návyky, s
cieľom zvládnuť metódy v najväčšej
skúsenosti a získania dokonalého výsledku.“
Katedra mala starostlivo vybudovanú, udržiavanú a voľne dostupnú
knižnicu, ktorá povznášala vedeckého
ducha, tvorila dôstojnú atmosféru a
demonštrovala dosiahnuté úspechy
akadémie.

Vedecká činnosť
profesora Ruprechta

Vedecká činnosť profesora A. L.
Ruprechta zaberá veľmi široký priestor, v ktorom však možno rozpoznať
dve hlavné oblasti:
1. Získavanie zlata zo sedmohradských rúd
Aktuálnosť výskumu sedmohradských rúd súvisela so snahou zvýšiť
výťažnosť zlata, keďže pri ich hutníckom spracovaní ho získavali menej,
ako by sa dalo očakávať na základe
testovacích skúšok. Tento problém riešil Ruprecht paralelne s absolventom
Baníckej akadémie F. J. Müllerom von
Reichensteinom (bývalý asistent M.
J. Jacquina a potom riaditeľ banského
rajónu v Sedmohradsku) – Müller
priamo na mieste a Ruprecht v laboratóriu Baníckej akadémie. Keďže išlo
o zlato (drahý kov), táto problematika
nadobudla veľký význam. Výsledky
výskumu Ruprechta a Müllera sa líšili, z čoho vznikla vedecká polemika.
Rozdielnosť výsledkov pravdepodobne
vyplynula z toho, že nepracovali s
rovnakým minerálom. Müller analyzoval Sylvanit (AuAgTe2), zatiaľ čo
Ruprecht podstatne zložitejší minerál
nagyagit (Au2Pb10Sb2TeS). Riešenie
tohto technického problému vyústilo
nakoniec k objavu nového prvku – telúru, šťastie sa ale priklonilo k F. J.
Müllerovi. Názov telúr dostal tento
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prvok až o 16 rokov neskôr, keď ho
znovu objavil M. H. Klaproth, zo vzoriek, ktoré dostal od Müllera.
Polemika medzi Ruprechtom a
Müllerom prebiehala na stránkach
menej významného periodika, vydávaného I. Bornom. Nepriniesla jednoznačný záver k výsledkom analýz
sedmohradských rúd obsahujúcich
telúr. Zrejme preto prezentované poznatky neprenikli do širšieho vedeckého povedomia, a tak sa za objaviteľa telúru pokladá Klaproth. Neskôr
však Klaproth v časopise Algemeines
Journal für Chemie (1683) priznáva
prioritu objavu telúru J. F. Müllerovi.
Technický problém nižšieho výťažku zlata zo sedmohradských rúd
sa podarilo vyriešiť až o sto rokov neskôr elimináciou telúru pred vlastným
metalurgickým spracovaním rudy.
Štiavnická huta koncom 19. storočia vyrábala potom značné množstvo
tohto prvku pre vedecké laboratóriá na
celom svete, k skúmaniu jeho fyzikálnych a chemických vlastností.
2.  Redukčná „metalizácia“ jednoduchých zemín  
Problematika redukčnej matalizácie
(redukcie oxidov kovov) bola stredobodom najväčšieho záujmu Ruprechta,
ktorou sa začal zaoberať koncom 80tych rokov. Osvojac si oxidačnú teóriu
A. L. Lavoisiera, rozhodol sa analyzovať jednoduché zeminy, čo bol vtedy
nový a odvážny zámer, pretože sa
všeobecne považovali za konečný, nerozložiteľný objekt (element v zmysle
Aristotelovej filozofie). Všetky dovtedajšie pokusy a snahy o ich rozklad
boli neúspešné, vrátane pokusov samotného Lavoisiera, ktorý však neskôr
ako príčinu pripúšťal aj možnosť absencie prostriedkov na ich rozloženie.
Ruprecht vychádzal z presvedčenia, že zeminy (pôdy) obsahujú menej ušľachtilé kovy vo forme oxidov,
ktoré možno redukciou „metalizovať“.
Mladého chemika táto problematika
veľmi zaujala. Jej úspešné riešenie si
však vyžiadalo vytvorenie vhodných
podmienok, zavedenie nových experimentálnych metód a laboratórnych
postupov. Skonštruoval unikátnu vysoko výkonnú taviaca pec, ktorá sa
nenachádzala v žiadnom inom európskom chemickom laboratóriu. Píše o
tom chemik a lekárnik J. F. Westrumb,
neskorší odporca Ruprechta, vo svojej
publikácii Geschichte neuendeckten
Metalisierung der einfache Erden: „K
objavu, že jednoduché zeminy obsahujú kovy (sú metalizované) dal pod-
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net von Ruprecht, ktorý dokáže taviť
zeminy v modernej vynikajúcej peci, čo
doteraz bolo možné, len pomocou zápalných zrkadiel a ohňom vyvolaným
čistým vzduchom. V tejto peci možno
taviť všetky zeminy, aj netaviteľné kremičité zeminy roztaviť za krátky čas na
čisté sklo.“
Konštrukčné práce na taviacej peci
Ruprecht nezverejnil, chránil si ich
ako tajomstvo. Bolo však známe, že
pec mala obrovské dúchadlo, komín
s dobrým ťahom a bola pristavaná k
stene laboratória. Zvnútra bola vyložená ohňovzdornými tehlami (steatitové platne). Predpokladalo sa, že na
dúchanie uhoľnej pahreby používal
predhriaty vzduch, alebo zmiešaný s
kyslíkom (oxygénom), získavanie ktorého bolo už vtedy známe. V osobitnej
práci Ruprecht napísal, že skonštruoval pec, v ktorej teplota dosahovala
až 1 600 °C, čo spôsobovalo obdiv u
odborníkov. Veľkým problémom bolo
nájsť trvalo ohňovzdorné materiály
pre uloženie vzoriek v peci, pretože
dovtedy používané tégliky sa topili.
Ruprecht mohol takto podrobovať
redukčnej metalizácii oxidy, ktoré získaval z jednoduchých zemín – bária,
horčíka, vápnika a hliníka, železa,
ďalej kremeň, borax, burel, smolinec. Skúmané materiály pred tavením
miešal s uhoľným prachom a ľanovým
olejom. Túto zmes vo forme tvarovaného cesta vložil do hesenského
téglika vystlaného uhoľným prachom,
prikryl uhľovou platňou a dal do väčšieho téglika, vyloženého hrubšími
uhľovými časticami, na ktoré položil
ohňovzdornú steatitovú platňu.
Svojimi redukčnými pokusmi sa dostal Ruprecht veľmi blízko k objavu
nových chemických prvkov, čo zvyšovalo jeho motiváciu, pracovnú húževnatosť a nadšenie. Napriek tomu nie
vždy sa mu podarilo dokázať hľadanú
vedeckú pravdu. Problém nastal napr.
pri hodnotení záverov redukcie kyseliny molybdénovej a wolfrámovej.
Vznikli odôvodnené pochybnosti, že
zrná, ktoré dostal v priebehu pokusov
nemohli tvoriť „regulus“ – kov molybdénu, resp. wolfrámu, vzhľadom
na ich veľmi vysokú teplotu tavenia, ktorá presahovala výkonnosť jeho
pece. Šťastie v tejto oblasti mal Fausto
d´Elhuyar, ktorý vychádzal z minerálu
wolframitu (Fe,Mn)WO4 a pri redukcii získal približne 80% ferowolfrámu
(Fe2W3), ktorého teplota tavenia bola
1 500 – 1 600 °C. Stal sa tak objaviteľom wolfrámu. Podobne to bolo aj s

molybdénom, ktorého objav sa podaril
C. W. Scheelemu a jeho oxidu P. J.
Hjelmovi.
Nespochybniteľné však bolo, že
Ruprechtovi sa ako prvému podarilo
uskutočniť redukciu a získať „regulus“ zo zemných vzoriek obsahujúcich
burel. Objav mangánu sa však tiež
nespája s jeho menom, pretože redukciou získané zrná neopísal podrobnejšie, a tak sa za objaviteľa považuje
švédsky chemik J. G. Gahn (1807).
Nevyužité zostali aj pokusy s uránovou rudou smolincom, ktoré robil
Ruprecht spolu s Tondim, jedným zo
šiestich štipendistov, ktorých poslal do
Banskej Štiavnice neapolský kráľ, aby
tam pokračovali v štúdiách (z ďalších
štipendistov sú známe mená – Volta,
Lippi, Melograni a Savaresi), s ktorými viedol časté polemiky o svojich
metódach a získavaných výsledkoch.
Aj redukciou smolinca sa podarilo
Ruprechtovi získať kovový „regulus“,
ktorý však považoval za znečistený
wolfrám, preto ho ďalej bližšie neskúmal (objaviteľom uránu sa stal M. H.
Klaproth). S Tondim robil pokusy aj s
alkalickými pôdami, vedúce k redukcii
oxidu hlinitého, kremeňa a kyseliny
boritej. Získané zrná sa však len málo
od seba líšili a väčšinou boli vo forme
zliatiny so železom.
Pri Ruprechtovom tavení zemín
v téglikoch skutočne prebiehali redukčné procesy. Redukciou oxidu vápnika v prítomnosti uhlíka pri 1 600 °C
vznikal však najprv karbid vápnika,
rozkladom ktorého mohol vzniknúť
kovový vápnik, ale ten sa pri teplote
varu 1 175 °C vyparuje. Toto však
Ruprecht a Tondi nemohli vtedy ani
tušiť. Rovnako pokusy s oxidom horčíka a bária neviedli k objavu nových
prvkov. K pokusom s oxidom hliníka
treba uviesť, že aj keď kovový hliník
nie je natoľko prchavý pri dosahovanej
teplote, rozklad jeho karbidu nastáva
až blízko pri 2 000 oC, čo Ruprechtova
pec nedosahovala. Podobná bola situácia pri experimentoch s kremeňom.
Kyselina boritá, resp. oxid bóru dávajú karbid s uhlíkom až pri teplote
2 400 °C, ktorý je tepelne veľmi stály.
Napriek týmto nepoznaným skutočnostiam postupovali Ruprecht a Tondi
správnym smerom (redukcia oxidov
uhlíkom), nepodarilo sa im však dosiahnuť očakávaný cieľ, zostali iba na polceste v redukčných procesoch (tvorba
karbidov) a niektoré získané výsledky
zostali aj nevyužité. Napriek tomu
publikované Ruprechtove práce, ktoré
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bohato vypĺňali stránky periodika vydávaného I. A. Bornom Physikalische
Arbeiten der einträchtigen Freude (v
r. 1784 a 1785) a prestížneho periodika Crellových Chemische Annalen
(ročníky 1790 a 1791), vyvolali veľký
rozruch a boli považované za najvýznamnejšie vedecké výsledky roka.
Na opačnej strane, niektorí vtedajší
velikáni chemickej vedy poznačení
ešte alchymistickými predstavami,
najmä zástancovia flogistónu, sa postavili proti prezentovaným výsledkom Ruprechta a Tondiho. Dokazuje
to napríklad hodnotenie Klaprotha,
publikované v periodiku Chemische
Annalen, kde svoje pochybnosti vyjadruje slovami: „Ak čiastočne vynecháme Lavoisiera, s jednoduchými
zeminami je to tak, že na základe
(súčasných) poznatkov žiadny prírodovedec nepredpokladá, že môžu obsahovať kov (metalické vápno). O to viac je
prekvapujúce, že sú o tom presvedčení
v Banskej Štiavnici, ako o vedeckej
pravde, ktorú chcú dokázať pomocou
redukčných pokusov.“
Napriek tomu, že sa Klaproth (objaviteľ viacerých prvkov) ešte dožil
elektrochemického redukčného „pokovovania“, svoje výhrady k výsledkom redukčných pokusov neodvolal.
V polemike nevynechával ani osobné
invektívy voči Ruprechtovi, a antipatiu prejavoval aj k A. L. Lavoisierovi a
jeho názorovým prívržencom, ktorých
posmešne označoval „oxygenisti“.
Podceňoval tiež výsledky F. Müllera,
ktoré viedli k objavu telúru. Dokonca
si ich prisvojil a pod vlastným menom
prezentoval v pruskej vedeckej akadémii, na základe čoho bol uznaný ako
oficiálny objaviteľ tohto prvku. Využil
pritom aj nečestné prehlásenie neapolského štipendistu na Baníckej akadémii Savaresiho. Prioritu Müllera v objave telúru priznal až v r. 1983 v periodiku Algemeines Journal für Chemie.
Vo svojich publikáciách Klaproth nielenže ignoroval experimentálne práce
a výsledky získavané v Ruprechtovom
laboratóriu, ale zosmiešňoval a urážal
aj ich autorov. Vedecký prínos akadémie označil ako „štiavnická bludná
náuka“ (Schemnitzer Irrlehre). Ako
sa asi mohol cítiť, keď ani nie o 15
rokov sa preukázalo, že táto „bludná
náuka“ je čistá vedecká pravda, tak
ako to predpovedal v r. 1791 I. Born:
„Pravdepodobne je blízko čas, keď
chemici budú musieť priznať, že jednoduché zeminy môžu byť pravým metalickým vápnom.“

K odporcom pokusov Ruprechta
patril aj J. F. Westrumb, ktorý prehlasoval, že zrnká získavané v taviacej
peci Ruprechta-Tondiho pochádzajú z
téglikov a všetky obsahujú železo. Ako
odpoveď na toto prehlásenie poslal
Ruprecht spolupracovníka Tondiho do
Viedne, kde v cisárskej delostreleckej
zlievarni, za prítomnosti M. Jacquina
a iných odborníkov, zopakoval všetky
pokusy, pričom sa dosiahli rovnako
pozitívne výsledky ako v laboratóriu
Baníckej akadémie.
Vo vedeckých polemikách k najväčším podporovateľom Ruprechta,
okrem Tondiho a iných spolupracovníkov, patrili vtedy prestížne osobnosti chémie – Ignác Born a Mikuláš
Jacquin. Aj keď nemožno jednoznačne tvrdiť, že objav bária, horčíka, vápnika, hliníka a iných prvkov
je priama zásluha A. F. Ruprechta
(niektoré z nich ako chemické prvky
aj pomenoval: Borbonium – bárium,
Partheneum – vápnik, Austrum –
horčík), poukazovali však na veľký
prínos jeho redukčných pokusov v
rozvoji vedeckej chémie na konci
18. a začiatku 19. storočia. To, že
svoje experimentálne pozorovania
nedokázal správne interpretovať a
cieľavedome využiť bolo dôsledkom
ešte silných dozvukov flogistónovej
teórie. Ako dôkaz redukčného výsledku slúžila vtedy jedine kovová
„regula“, podľa možnosti čo najväčšia. Preto sa Ruprecht usiloval získať
takýto dôkaz a podrobnejšie nepreskúmal pozorované zmeny ani finálny
obsah téglikov.
Okrem
redukčných
pokusov
Ruprecht skúmal a analyzoval vo svojom laboratóriu aj viac druhov minerálu hemimofitu (Zn2SiO4 .H2O) a
smithsonitu (ZnCO3) z rôznych nálezísk v monarchii, za účelom výroby
zinku a zinkovej bielej skalice. Išlo
o nenákladné využitie menej hodnotného minerálu, ktorý sa nedal využiť
na výrobu mosadze.
V roku 1787 z poverenia Dvorskej
komory vo Viedni vykonal Ruprecht
prieskum opálových baní na Dubníku,
v Červenici a jej okolí a vypracoval
podrobnú správu o ich prevádzke, ako
aj o chemickej podstate opálov. Z jeho
podnetu bola neskôr prevzatá ťažba
opálu do banského eráru. Veľkou zásluhou Ruprechta pre územie Slovenska
bolo, že výsledky svojich výskumov
sa usiloval využiť v miestnych baniach
a že sa mu podarilo zhospodárniť ich
prevádzku.

Nástupcom A. L. Ruprechta na poste profesora katedry chémie, mineralógie a hutníctva sa stal Michal
Ignác Patzier (1792-1810). Narodil
sa v Krompachoch a ako mladík bol
v prípravnom seminári jezuitov v
Trenčíne. Kňazom sa nestal, ale profesionálne začal pôsobiť ako praktikant Vrchného inšpektorského úradu
v Smolníku. Potom sa stal poslucháčom Baníckej akadémie a žiakom
profesora Ruprechta. Výskumne sa
zaoberal spracovaním antimónovej
rudy a rúd drahých a farebných kovov. Bol aj skúseným mineralógom a
stal sa členom mineralogickej spoločnosti v Jene. Je autorom veľkolepého,
na danú dobu moderne koncipovaného, rozsiahleho monografického
diela Anleitung zur metallurgischen
Chemie, ktoré vyšlo v štyroch zväzkoch v Budíne r. 1805. Prvá časť je
venovaná všeobecnej chémii a metalurgii, druhá nekovovým prvkom,
kyselinám a alkalickým soliam, tretia
zeminám a minerálom a štvrtá kovom
a rudám.

Bornova amalgamačná
metóda odlučovania
drahých kovov

Mimoriadne zásluhy A. L. Ruprechta
a štiavnickej akadémie vyplynuli aj z
jeho účasti na zdokonaľovaní a zavádzaní do praxe novej Bornovej amalgamačnej metódy získavania zlata a
striebra z rúd, ktoré boli chudobné na
tieto drahé kovy.
Ignác Anton Born (1742 – 1791)
pochádzal zo sedmohradskej Alba Julie
v Rumunsku, študoval a istý čas aj pô-

Busta Ignáca Borna v Sklených Tepliciach
(na pamiatku konania 1. Medzinárodného
kongresu baníkov a hutníkov a založenia
1. Medzinárodnej vedeckej spoločnosti na
svete v Sklených Tepliciach, roku 1786.
Foto: autor

ChemZi 10/1(2014)

11

Prehľadný článok
sobil v Prahe. Bol jedným zo zakladateľov a prvým predsedom českej
Kráľovskej učenej spoločnosti. V r.
1769 prišiel do Banskej Štiavnice,
ako novovymenovaný banský radca
Hlavného komorskogrófskeho úradu.
Ešte predtým, začiatkom sedemdesiatych rokov, vykonal veľkú prieskumnú geologickú cestu cez stredné
Slovensko do Sedmohradska a Banátu.
Výsledky tohto výskumu spracoval
v diele Briefe űber mineralogische
Gegenstände. Venoval sa v ňom minerálom a horninám získavaných aj
zo štiavnických baní. Poznatky, ktoré
získal o rudných žilách a mineráloch
ho stavajú do pozície otca slovenskej
geológie. Od roku 1776 až do svojej
smrti pôsobil ako správca mineralogických zbierok Dvorského cisárskokráľovského prírodovedného kabinetu
vo Viedni.
I. A. Born bol kozmopolitný vedec,
predovšetkým však mineralóg a chemik.
V osemdesiatych rokoch v súkromnom
laboratóriu viedenského lekárnika F.
K. Bonsainga, spolu s K. Heidingerom
(adjunktom Borna pri Dvorskom kabinete prírodnín vo Viedni), sa venoval
otázkam hutníckej chémie. Zaujal ho
amalgamačný spôsob získavania drahých kovov, ktorý bol už dávnejšie
známy a prakticky využívaný v Južnej
Amerike. Spočiatku robil pokusy na
vlastné náklady a podarilo sa mu vypracovať novú metódu nepriamej amalgamácie. V porovnaní s juhoamerickou, bola prevádzka Bornovej európskej
amalgamácie hospodárnejšia a oveľa
dokonalejšia. V konečnej fáze jej testovania, ktoré robil A. Ruprecht v štiavnickom laboratóriu, zdokonalenie spočívalo
vo zvýšení výťažnosti drahých kovov
(zlata a striebra), čo sa dosahovalo jemnejším drvením a dvojitým sulfatačným
pražením rudy, pričom druhé praženie
prebiehalo s prídavkom soli. Z takto
upraveného rudného materiálu sa vytvárala kaša, z ktorej sa dalo amalgamáciou
efektívnejšie získať drahý kov. Zlepšenie
sa týkalo aj zníženia množstva spotrebovanej vody, spáleného dreva a rýchlosti
celého procesu (trval 8 až 15 hodín).
Snaha aplikovať amalgamačnú metódu do praxe sa však stretávala aj s
opatrníctvom a u niektorých odborníkov až s tvrdou kritikou. Mnohé hutnícke autority a vysokí banskí úradníci
zavrhovali amalgamáciu a odporúčali
zostať pri tradičnej metóde tavenia
rudy. Proti Bornovi používali rôzne intrigy až falšovanie výsledkov. Napriek
tomu opakované amalgamačné skúšky

12

ChemZi 10/1(2014)

rozhodli o objektívnosti proklamovaných výhod metódy. Zavedenie do
praxe však znamenalo zdĺhavý a zložitý proces.
Do pokusov bol od začiatku zasvätený cisár Jozef II., ktorý dal súhlas,
aby Born zverejnil výsledky novej metódy v publikácii Über das Anquicken
der Gold- und Silberhaltigen Erze,
Rohrsteine, Schwarzkupfer und
Hűttenspeise (Viedeň 1786). Vydanie
knihy, venovanej cisárovi, sa stalo
svetovou senzáciou.
Prvá verejná obhajoba novej amalgamačnej metódy sa konala v roku
1785 v Münzengrabene pri Viedni
so striebornou rudou dovezenou z
Banskej Štiavnice. Úvodná skúška
nebola úspešná, ale v opakovanej
druhej, ktorá sa konala 18. apríla 1785,
sa podarilo dokázať opodstatnenosť
a výhody nepriamej amalgamácie.
Napriek odporcom cisár Jozef II.
potom rozhodol, aby sa v skúškach
pokračovalo vo veľkej prevádzke v
Banskej Štiavnici. V tejto etape prác
novú metódu laboratórne i v prevádzkových podmienkach overoval a
zdokonaľoval A. L. Ruprecht v spolupráci s K. Haidingerom. K tomuto účelu vybudoval nové chemické
laboratórium v Belházyovskom dome
a k skúškam vo výrobnej prevádzke
vybral Sklené Teplice, kde bol vhodný
objekt odstavenej huty. Výhodou tiež
bolo, že v blízkosti boli náleziská
striebornej rudy a odborné zázemie
mohla poskytovať banskoštiavnická
akadémia. Ruprecht mal podstatnú
zásluhu na tom, že Bornova tzv. európska amalgamácia sa úspešne realizovala v praxi. V r. 1785 bol dokonca
oslo-bodený od prednášok v akadémii,
aby sa mohol venovať výstavbe novej
amalgamačnej huty (zastupoval ho
jeho žiak M. I. Patzier).
Nová metóda vzbudila veľký záujem v zahraničí. Záujem prejavovali najmä Španieli, keďže v baniach
v Južnej Amerike mali pri získavaní
striebra amalgamáciou veľké straty
ortuti a proces bol veľmi zdĺhavý. V r.
1786 prichádzali do Banskej Štiavnice
najväčší odborníci z celej Európy, aby
sa v Sklených Tepliciach oboznámili
s Bornovou metódou. Ich žiadosti o
súhlas k návšteve a prezentácii hute v
Sklených Tepliciach sa nachádzajú v
štátnom archíve vo Viedni.
Bornova nová metóda amalgamácie sa plne osvedčila. Vydanie vyššie
uvedenej jeho monografie a výzva
odborníkom celého sveta, aby prišli do

Sklených Teplíc a oboznámili sa tam s
novou metódou bol mimoriadny počin,
až senzácia. Zverejnenie významného
vedeckého a technického objavu, ktorý
mal obrovský ekonomický a hospodársky význam znamenalo však aj celkom
nový moment vo vedeckom svete (dovtedy sa i menej významne technologické postupy utajovali, čo bolo na
škodu všeobecného pokroku). Počas
niekoľkomesačných skúšok si prítomní odborníci v Sklených Tepliciach
mohli navzájom vymieňať vedecké názory a technické skúsenosti. Spoznali
nevyhnutnosť spolupráce, ale aj skutočnosť, že systematická a organizovaná výmena poznatkov a technických
informácií má ďalekosiahly význam
pre pokrok vo vede. V tomto kontexte
vznikla v Sklených Tepliciach myšlienka konania prvého medzinárodného kongresu a vzniku medzinárodnej odbornej spoločnosti.

Medzinárodný vedecký
kongres
v Sklených Tepliciach

K verejnej demonštrácii novej metódy pozýval I. A. Born viacerých
odborníkov. Veľký záujem nakoniec
vyústil do kongresu, ktorý sa konal v
Sklených Tepliciach. Kongres otvoril
Ignác Born 27. augusta 1786, ako prvé
organizované medzinárodné stretnutie,
ktorého sa zúčastnilo 27 odborníkov
pre baníctvo, hutníctvo, geológiu, mineralógiu a chémiu z celého sveta.
Boli medzi nimi vynikajúce osobnosti
a špičkoví banskí odborníci – Angličan
J. Hawkins, zo Saska banský radca
Charpentier (pôsobil ako profesor na
Banskej akadémii vo Freibergu), z
Pruska geológ J. J. Ferber, chemiklekárnik M. H. Klaproth z Berlína,
bratia Claus a Georgius Henckelovci
z Nórska, gróf Castine z Francúzska,
baróni F. W. H. von Trebra a von Uslar
z Hannoweru, D. Weber z Falcka,
knieža Belmonte Ventimiglia. Ďalej to
boli vedúce osobnosti zodpovedajúce
za rozvoj baníctva – barón Dietrich
(kráľovský komisár pre baníctvo vo
Francúzsku), Faustus d´Elhuyar (generálny direktor kráľovského španielského tribunálu pre baníctvo v
Mexiku) s tromi sprievodcami, mineralóg Cordogann, H. Völkner z Ruska,
gróf Vrbna (dvorský radca z Viedne). Z
domácich odborníkov sa kongresu zúčastnili I. Born, M. Poda, A. Ruprecht
a i., spolu s praktikantmi a hutníckymi
majstrami.
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Založenie odbornej
spoločnosti
v Sklených Tepliciach

Mimoriadnym úspechom zjazdu v
Sklených Tepliciach bolo založenie prvej medzinárodnej odbornej vedeckotechnickej spoločnosti, zameranej na
rozvoj banských vied pod názvom
Societät der Bergbaukunde (La Societé
de l´art de l´exploitation des mines).
Iniciátormi založenia a neskôr aj hlavnými funkcionármi sa stali I. Born,
F. W. H. von Trebra, J. J. Ferber, M.
Poda, A. L. Ruprecht, F. d´Elhuyar,
J. F. Charpentier, J. Hawkins a O.
Henckel. Podrobná správa o založení
spoločnosti spolu so zoznamom členov a stanovami bola zverejnená v
Annales de Chemie v r. 1789.
Stanovy spoločnosti boli súčasťou
pozvánky na kongres, štylizované
ako výhody baníctva, ktoré je zdrojom bohatstva. Učená medzinárodná
spoločnosť bola organizovaná podľa
krajín a na čele každej stáli direktori.
Funkcia ústredného direktora nebola
stála. Spoločnosť mala tri skupiny
členov: riadnych (odborníci v baníctve
a hutníctve), mimoriadnych (odborníci
z pridružených odborov – mineralógie, geológie, chémie a i.) a čestných.
Hlavným cieľom spoločnosti bol rozvoj baníctva a hutníctva a prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa bolo
zdokonaľovanie banskej techniky a
získavanie nových poznatkov v pridružených disciplínach (geológie, mineralógie, chémie), vrátane dejín baníctva.
Významnou úlohou spoločnosti malo
byť aj zužitkovanie bohatých praktických skúseností banských a hutníckych odborníkov, užšie prepojenie
teórie s praxou, banských vied a techniky s exaktnými prírodnými vedami
a nadviazanie vedeckých kontaktov
medzi odborníkmi rôznych krajín. Do
povedomia sa dostala založená spoločnosť aj tým, že deklarovala nevyhnutnosť medzinárodne organizovať
vedeckú prácu.
Nová spoločnosť už v prvých rokoch
združovala 147 členov - 75 priamych,
55 mimoriadnych a 17 čestných, z
15 krajín (Habsburská ríša, Prusko,
Sasko, Harz, Švédsko, Dánsko,
Taliansko, Francúzsko, Anglicko,
Nórsko, Španielsko, Rusko, Santa Fé,
Švajčiarsko a Mexiko). Medzi direktormi boli poprední účastníci z kongresu v Sklených Tepliciach – F. W.
von Trebra, J. Hawkins, O. Henckel,
barón Dietrich, F. d´Elhuyar a ďalší.

Direktorom
v
Habsburskej ríši sa
stal I. Born. Členmi
spoločnosti boli aj
také osobnosti ako
Antoine Laurent
Lavoisier, W. H.
Klaproth (objaviteľ uránu, zirkónu,
céru a titánu), L.
F. Crell (vydavateľ
chemických časopisov Chemisches
Journal a Chemische
Annalen), J. Tennant Pamätná tabuľa na mieste úspešného odskúšania nepriamej
(ojaviteľ osmia a amalgamácie rúd Ignácom Bornom v roku 1786 v Sklených
irídia), J. L. Prous Tepliciach. Foto: autor
(objaviteľ zákona o
ných prácach pod názvom Theorie
stálosti zloženia látok), J. G. Gahn
der Amalgamation, kde s vďakou
(objaviteľ mangánu) James Watt
a uznaním hodnotí popri Bornovi
(vynálezca parného stroja), Johann
aj prácu Ruprechta, jeho ústretoWolfgang Goethe, S. P. Pallas (ruský
vosť v poskytovaní vlastnoručne
vedec) a mnohí ďalší.
vyrobených laboratórnych potrieb a
To, že sa miestom vzniku Spoločnosti
chemikálií, potrebných k skúškam
stalo práve územie Slovenska, nie je
amalgamačného procesu. Oceňuje
náhoda. Od začiatku 18. storočia tu
dokonalosť realizácie a chemickoprebiehal prudký rozvoj banskej výroby
mineralogickú analýzu. Zvlášť sa
a hutníctva, ktorý bol podmienený verozpisuje o zdokonalení metódy drdeckým a technickým pokrokom. Jeho
vením rudy na jemnejšie častice, a
centrom sa stala v r. 1763 založená
tým, že proces praženia a amalgaBanícka akadémia v Banskej Štiavnici.
mácie sa robí v dvoch fázach, čo
S činnosťou akadémie súvisí aj Bornova
podstatne zvyšuje objem získaného
amalgamácia, medzinárodný kongres v
zlata.
Sklených Tepliciach i založenie prNeskôr Bornove a Ruprechtove závej vedecko-technickej spoločnosti pre
sluhy o vedeckú povesť Uhorska, v
rozvoj baníctva a hutníctva.
súvislosti s kongresom v Sklených
Stanovy spoločnosti boli konciTepliciach, vyzdvihli viacerí významní
pované tak, aby zbližovali teóriu s
historici, ako A. Horányi, P. Valaský,
praxou v banskom a hutníckom prieA. Pražák.
mysle. Zaväzovali členov Spoločnosti,
S potešením možno konštatovať,
aby ústrediu posielali informácie o
že pri príležitosti dvojstého výročia
objavoch, poznatkoch a skúsenostiach,
konania 1. kongresu baníkov a hutníktoré by mohli podporiť rozvoj baníckov a založenia prvej medzinárodnej
tva v iných krajinách. Každý člen muspoločnosti pre banské vedy na svete
sel podávať správy o svojich pokusoch
bola odhalená na mieste úspešného oda dokonca aj o negatívnych výsledskúšania nepriamej amalgamácie rúd v
koch. Za účelom zabezpečenia inforSklených Tepliciach pamätná tabuľa.
mácií členom rozhodla sa spoločnosť
V tomto kúpeľnom meste sa nachávydať ročenku Bergbaukunde. Prvý
dza aj pomník s bustou I. A. Borna a
zväzok, ktorý mal 408 strán, vyšiel v
tabuľa pripomínajúca účasť Johanna
roku 1789 v Lipsku, a druhý rovnako
Wolfganga Goetheho na kongrese, po
obsažný, ale posledný v r. 1790. Zložité
ktorom je pomenovaný aj liečebný
a búrlivé politicko-spoločenské udadom.
losti v Európe (francúzska revolúcia,
Jednoznačne a s hrdosťou možno
napoleónske vojny, vojna Francúzska
konštatovať, že Banícka akadémia v
proti prusko-rakúsko-anglickej koalíBanskej Štiavnici a jej katedra chécii) a do určitej miery aj smrť I. Borna
mie, mineralógie a metalurgie zohrala
(1791), ktorý bol dušou Spoločnosti,
náročnú, ale priekopnícku úlohu v
zapríčinili najprv prerušenie vedecrozvoji vedy v príslušných discipkých kontaktov, vydávanie ročenky a
línach koncom 18. a začiatkom 19.
nakoniec aj zánik Spoločnosti.
storočia.
O poznatkoch z kongresu refeJ. Čársky
roval F. d´Elhuyar v dvoch obsaž-
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Aktuality SCHS

Dostali ste list od Slovenskej chemickej
spoločnosti?

A

k ste odpovedali na otázku
z nadpisu kladne, znamená to, že z vyše tisícky
registrovaných
členov
Slovenskej chemickej spoločnosti
patríte k tým, ktorým zrejme dnes – v
čase nesmierneho pracovného vypätia a
nasadenia – uniklo pozornosti, že zase
minul rok, dva, či nebodaj viac, keď ste
nezaplatili členský príspevok. Doteraz
sme platobnú disciplínu udržovali tým,
že každý z nás skôr či neskôr zavíta
na zjazd a bude požadovať zľavu na
vložnom, ktorú sme však podmieňovali
a kontrolovali so zaplateným členským.
Však zjazd je vrcholným fórom organizácie ... no našli sa aj takí kolegovia,
ktorí radšej zaplatili sto Eur naviac
na vložnom ako „nečlen“ spoločnosti
na zjazde, ako by mal zaplatiť rok či
viac členského poplatku. Veď takto to
nepôjde z „jeho“ peňazí ...
Že by bolo tých 8 Eur členského poplatku riadneho člena či 3 Eurá študentského členského veľa? Ak aj vezmeme
do úvahy pomer zárobkov u nás a v
Európe, tak pomer členského hovorí v
neprospech SCHS – a to ešte nespomíname vysokú poriadnosť a dochvíľnosť.
Argument, že „čo ja od SCHS dostanem?
“ sme sa snažili zodpovedať na zadnej
strane spomínaného listu a nebudeme
ho opakovať, lebo jeho obsah nájdete na
starej webovej stránke SCHS (áno, chystáme novú, dynamickejšiu stránku).
Napísali sme takmer štyristo členom
spomínaný list, ale o dvesto členoch
sme nemali korektné kontaktné údaje a
teda aj keď ste spomínaný list nedostali
a v minulosti ste boli členmi SCHS,
tak je možné, že len nemáte v našej
databáze všetko v poriadku – týka sa to
najmä študentov a tých, čo sa napríklad
presťahovali. Na možnosť upresnenia
Vašich údajov myslíme a bude možná
aj cez novú webovú stránku z práce či
z domova, samozrejme so zachovaním
všetkých ustanovení Zákona o ochrane
osobných údajov. Niektorí zareagovali
na list aj tak, že prijali ponuku ukončiť
členstvo v SCHS. Niektorí s dovetkom
„čo som od SCHS dostal(a)? “ a pri

takomto vyjadrení nás trochu zabolí
srdce, niektorí si sekretariát dovolia
úctivo požiadať o ukončenie členstva a
zaželajú veľa úspechov, dobrých nápadov a rozširovanie aktivít.
Vysoko si vážime samozrejme nielen
všetkých platiacich členov, ale v biblickom zmysle aj „stratené a navrátené
ovečky“. Keby bolo možné preukázať
poukázanie príspevku 2 % vašich daní
na naše konto, radi by sme odpustili
takýmto jednotlivcom zaplatenie členského. Veď čože je tých 8 (3) Eur v
porovnaní s 50 – 120 Eur ? Budeme
radi, keď sa pripojíte k takýmto asi 15
členom, hoci veríme, že asignovanie
2 % dane od vás žiadal zamestnávateľ, humanitárne organizácie, priatelia,
školy, ktoré navštevujú vaše deti a pod..
Existuje skupina starších členov, ktorí
hneď po Novom roku navštívia sekretariát a častokrát prinesú svoje 3 Eurá
na podporu našej činnosti. Alebo Čestní
členovia SCHS, ktorým Stanovy SCHS
neukladajú platiť členské a zaplatia príspevok. Príspevok z asignácie časti 2 %
daní sa nám chystali poukázať firmy
Synkola a Novartis a takto sa vyzbierala
suma nad tri tisíc Eur. Poďakovanie
si zaslúžia všetci, či už študenti, dôchodcovia či pracujúci, ale aj tí ktorí
podporia našu činnosť nepriamo a tu
si určite zaslúži slová uznania Fakulta
chemickej a potravinárskej technológie,
Ústav polymérov či Chemický ústav
SAV, PriF UK a iné.
Náš rozpočet sa skladá z uvedených
2 % daní, členských príspevkov, príspevku Rady slovenských vedeckých
spoločností (príspevok o RSVS viď
inde) a výťažku zo zjazdu a konferencií. Príspevok RSVS sa tohto roku výrazne znížil a pri komunikovanej zmene
štruktúry SAV sa môže stať všeličo
s rozpočtom RSVS. Pre zaujímavosť,
už tri roky sa podpora RSVS realizuje na základe predložených projektov
po schválení Komisie Predsedníctva
SAV cestou účtovníctva cez Chemický
ústav SAV. Mimoriadne ústretovo s
nami spolupracujú p. riaditeľ Ing. M.
Koóš, DrSc. a ekonómka Ing. Antónia

Barlíková, ktorým aj touto cestou vyslovujeme poďakovanie. Je dosť pravdepodobné, že aj tento významný pramienok vyschne....
Politikou zjazdu je udržať vložné čo
možno najnižšie aj za cenu nižšieho
zisku preto, aby sa ho zúčastňovalo
čo možno najširšie spektrum chemikov, aby bolo školou pre začínajúcich
kolegov, kde sa naučia prezentovať
postery či krátke prednášky zásadne
v rodnom jazyku. A účasť na plenárnych prednáškach starších kolegov či
už prehľadového alebo hodnotiaceho,
či výhľadového typu. Mnohé z týchto
prednášok majú aj charakter kariérnych prednášok pre získanie titulu PhD.
či docent a pod.. Taký zjazd musí
byť nastavený finančne tak, aby nebol
stratový pri minimálnej predpokladanej účasti a všetko naviac je použité
na vydávanie ChemZi. Nie, ako by si
snáď niekto mohol myslieť, na štedré
odmeny usporiadateľom. Odmena býva
symbolická a po zavedení odvodov
z vyplácaných odmien formou dohôd
o vykonaní práce alebo dohôd o pracovnej činnosti, je vyplácaná väčšinou
vecnou formou. Možnosť honorovať
niektoré mimoriadne činnosti pre spoločnosť sa prijatím tohoto zákona veľmi
sťažila a ostáva to na entuziazme dobrovoľníkov.
Takže takéto sú naše zdroje. Ak
chcete vedieť viac, navštívte verejné
rokovanie Výboru SCHS na jar každého
roku, kde býva prednesená a oponovaná
Správa o hospodárení a Revízna správa.
No a Stanovy nás tlačia aj k nepopulárnemu kroku uvedenom v závere listu
– po troch rokoch vylúčiť z organizácie
tých, ktorí nemajú zaplatené členské.
Poriadok musí byť, aj v najstaršej a momentálnej najväčšej vedeckej spoločnosti SAV a veríme, že aj z tohto uhla
pohľadu prijmete aj uznesenie Výboru
SCHS, ktoré zaokrúhlilo členské na 10
Eur pre riadnych členov a 5 Eur pre
študentov a dôchodcov s platnosťou od
1.1.2015.
V. Milata, M. Omastová, Z.
Hloušková, D. Gyepessová
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Novartis Lectures 2014
21. mája 2014 sa v priestoroch
Fakulty chemickej a potravinárskej
technológie STU v Bratislave uskutočnil v poradí už 22. ročník cyklu
Novartis Lectures. Švajčiarska farmaceutická spoločnosť Novartis sponzoruje od roku 1993 tento cyklus vedeckých prednášok s cieľom napomáhať
rozvoju moderných life science disciplín na stredoeurópskych univerzitách
a vedecko-výskumných inštitútoch.
Novartis Lectures (do roku 1996 Ciba
Lectures) umožňujú, aby na Slovensko,
ako aj do Čiech, Maďarska, Poľska a
Ruska mohli prichádzať svetoznáme
osobnosti z oblasti organickej a medicinálnej chémie. Ako príklad možno
spomenúť dvoch nositeľov Nobelovej
ceny za chémiu, profesora Jean-Marie
Lehna z Francúzska a profesora Karl
Barry Sharplessa zo Spojených štátov amerických. Za organizáciu a výber prednášajúcich je zodpovedný Dr.
Juraj Velčický z Novartis Institute for
Biomedical Research v Bazileji. V
rámci Slovenska prednášky organizuje
Dr. Roman Fišera z firmy Synkola,
tento rok v spolupráci s profesorom
Štefanom Marchalínom, DrSc., vedúcim Oddelenia organickej chémie
Ústavu organickej chémie, katalýzy
a petrochémie na Fakulte chemickej
a potravinárskej technológie STU v
Bratislave. Vrátane tohtoročných prednášok bolo možné navštíviť až 49
prednášok v ich bohatej histórii.
Profesor Ian Paterson z University of
Cambridge (Veľká Británia) začal prednáškou „Challenges and Discoveries
in Complex Polyketide Synthesis“.
Profesora Patersona nie je treba obzvlášť predstavovať, keďže patrí medzi popredných organických chemikov
a absolútnu svetovú špičku v oblasti
totálnej syntézy. Dôkazom toho je aj
jeho bohatá publikačná činnosť a popri

obrovskom množstve citácií jeho prác
je aj nositeľom mnohých prestížnych
chemických ocenení ako napr. The
Royal Society of Chemistry’s Natural
Product Chemistry Award, Synthetic
Organic Chemistry Award, Tilden
Prize alebo Bader Prize. Počas jeho
prednášky, profesor Paterson ukázal
niekoľko totálnych syntéz, vedúcich
ku komplexným prírodným látkam.
Napriek mnohým syntetickým krokom
(až do 30), potrebným na syntézu
takýchto látok, bolo často možné dosiahnuť vyššie výťažky ako sa dosahujú pri ich izolácii z prírodných zdrojov, hlavne z morských živočíchov.
Prezentované látky z radu polyketidov
sú zaujímavé predovšetkým z hľadiska
farmakologického (vďaka ich protirakovinovým účinkom), ale aj z hľadiska
syntetického, keďže sa vyznačujú tak
zložitou štruktúrou s množstvom chirálnych centier, že sa pri identifikácii
ich nameraných spektier museli použiť počítačové simulácie. Vzhľadom
na expertízu profesora Patersona boli
prezentované rôzne varianty aldolovej
kondenzácie, ktoré boli použité v syntézach spomínaných prírodných látok.
Vďaka tomu bola prednáška nielen vedecky, ale aj akademicky obzvlášť pútavá, dôkazom čoho bola nepochybne
aj zaujímavá diskusia po prednáške.
Druhá prednáška bola prezentovaná
Dr. Claudiou Betschart z Novartis
Institute for Biomedical Research v
Bazileji (Švajčiarsko). Prednáška s názvom
„Identification of a Novel Series of Orexin

Receptor Antagonists with a Distinct Effect
on Sleep Architecture for the Treatment
of Insomnia“ bola zameraná na výskum
liečiva proti nespavosti. Zaujímavosťou
je, že doktorka Betschart bola vôbec prvou zástupkyňou prednášateľov nežnejšieho pohlavia v dlhej histórii Novartis
Lectures. Vo firme Novartis pôsobí od
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roku 1991 a okrem Švajčiarska strávila 5 rokov aj v japonskej časti firmy
Novartis. Je odborníčkou v oblasti
medicinálnej chémie zaoberajúcou sa
najmä ochoreniami nervového systému.
Ako to už býva v prednáškach z firmy
Novartis, dotýkala sa nielen chémie ale
aj celého vývoja nového lieku, jeho
testovania a štúdia vťahu medzi chemickou štruktúrou a aktivitou. Takéto
prednášky majú veľký význam najmä
pre mladých chemikov, ktorí majú možnosť vidieť, že vývoj nového lieku nie
je jednoduchý a stojí veľké množstvo
peňazí, často až 2 miliardy EUR. A
navyše sa často nakoniec ani nedostane
na trh, ako aj v prípade látky z tejto
prednášky. Prednáška sa týkala vývoja
lieku na nespavosť, ktorá postihuje až
3% svetovej populácie a napríklad len
v USA ňou trpí až 50 miliónov ľudí,
teda takmer 20% populácie. Jednou z

prominentných látok
regulujúcich spánok je
tzv. orexín, resp. hypocretín. Orexínový
receptor patriaci do
skupiny tzv. G-protein coupled receptors
(GPCR), na ktorý sa
tento endogénny oligopeptid viaže, patrí
medzi prominentné a
klinicky overené cieľové proteíny ovplyvňujúce rytmus spánku.
Výhodou oproti bežným liekom na spanie je fakt, že blokovanie orexínového receptoru je bez
nežiadúcich sedatívnych účinkov. Po
stručnom opise biológie GPCR skupiny receptorov a spôsobu, akým sa
vo farmaceutickom výskume zvyčajne
začína s hľadaním chemických látok
na blokovanie určitého proteínu, tzv.

Aktuality SCHS
high throughput screening (HTS), Dr.
Betschart názorne ukázala aj niektoré
z praktík, aké sa využívajú v medicinálnej chémii ako napr. scaffold
morphing a conformational freeze.
Druhá metóda predstavuje obzvlášť
zaujímavý prístup, ako napodobniť
jednu z dvoch možných konformácií
amidovej väzby (E/Z) v štruktúre, z
ktorej sa vychádzalo. Z celej prednášky bolo zrejmé, že hľadanie aktívnych látok predstavuje len nepatrnú
časť medicinálnej chémie. Na to, aby
látka splnila veľké množstvo kritérií,
kým je pripustená na klinické testovanie, treba totiž optimalizovať veľa
ďalších parametrov ako napr. fyzikálno-chemické vlastnosti, toxicitu,
ale hlavne farmakokinetiku istej látky.
Z chemického hľadiska sa prednáška
týkala najmä amínov na báze heterocyklických spiro-zlúčenín. Počas

prednášky bola ukázaná aj syntéza
vedúca k takémuto druhu látok, kde
zaujímavá kombinácia Petasis reakcie
a ring-closing metatézy poskytla možnosť pripraviť inak ťažko prístupné,
stéricky chránené N-alkyl amidy 1,9diazaspiro[5.5]undecan-2-onu.
Dôležitou súčasťou prednášok bola
aj diskusia prevažne mladých organických chemikov s prednášajúcimi, ktorá
sa uskutočnila pod vedením profesora
Marchalína na Ústave organickej chémie, katalýzy a petrochémie pri Fakulte
chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Mladí, ako aj
skúsenejší chemici tak mali možnosť
ukázať časť chemického výskumu na
Slovensku takým vedeckým kapacitám
ako boli obaja prednášajúci. Ich názory
a pripomienky sú určite veľmi hodnotné a môžu pomôcť usmerniť ďalší
výskum našich chemikov.

Prednáškové turné obsahovalo okrem odbornej časti aj časť spoločenskú. Prednášajúci absolvovovali
prehliadku Bratislavy a zúčastnili sa
predstavenia opery Don Giovanni
od W. A. Mozarta v historickej budove Slovenského národného divadla.
Na záver by sme chceli poďakovať
profesorovi Marchalínovi za pomoc
pri organizácii prednášok a hlavne
Novartisu, že nám opäť umožnili
stretnúť sa a diskutovať so špičkovými organickými a medicínálnymi
chemikmi. Zároveň veríme, že firma
Novartis bude naďalej podporovať
tento zaujímavý a dôležitý program
a dá nám možnosť aj v nasledujúcich
rokoch privítať na Slovensku takých
kvalitných prednášateľov ako v minulosti.
R. Fišera, J. Velčický

Rada slovenských vedeckých spoločností
na 2014 - 2017
(RSVS, http://www.rsvs.sav.sk/)
RSVS je združením v súčasnosti
51 vedeckých spoločností v SAV,
ktorej poslaním je koordinovať a
všestranne podporovať činnosť vedeckých spoločností SAV a napomáhať ich optimálnemu rozvoju a zabezpečovať spracovanie materiálov na
rokovanie orgánov SAV o otázkach,
ktoré sa týkajú vedeckých spoločností. Aj keď sídlo vedeckých spoločností môže byť celá SR, sídlom
Rady slovenských vedeckých spoločností je Bratislava.
Štruktúra RSVS sleduje štruktúru
SAV a zahŕňa vedy o Zemi a vesmíre, matematicko-fyzikálne vedy
a informatiku, technické vedy, lekárske vedy, biologické a chemické
vedy, poľnohospodárske a veterinárne vedy, vedy o dejinách a vedy
o človeku a spoločnosti. Jej činnosť sa riadi Stanovami (http://www.
rsvs.sav.sk/?page_id=2). Preambula
Stanov RSVS: „Veda a vedecké bádanie patrí medzi vrcholné prejavy
vzdelanostnej a kultúrnej úrovne

spoločnosti. V záujme podpory vedy,
jej optimálneho rozvoja a v záujme
uplatnenia vedeckých poznatkov v
oblasti výskumu, vzdelávania a v
každodennej praxi sa vedeckí, výskumní, odborní a pedagogickí pracovníci združujú do vedeckých spoločností ako dobrovoľných mimovládnych občianskych združení. Na
zabezpečenie spoločných záujmov
vedeckých spoločností v oblasti vedeckej, hospodárskej, organizačnej
a legislatívnej bola zriadená Rada
slovenských vedeckých spoločností,
ktorá sa riadi týmito stanovami.“
V období 2011-2014 bol predsedom
RSVS RNDr. Dalibor Krupa, PhD. a
zástupcom SCHS v RSVS prof. Ing.
Viktor Milata, DrSc.. V RSVS boli
prezentované výsledky SCHS na domácom i medzinárodnom fóre v rámci
Medzinárodného roku chémie 2011
formou plenárnej prednášky. Na obdobie 2014-2017 sa stal predsedom prof.
Ladislav Macháček, CSc., a podpredsedom sa stal prof. Ing. Viktor Milata,

DrSc. na zasadnutí Valného zhromaždenia RSVS dňa 28. mája 2014.
Činnosť RSVS riadi Predsedníctvo,
ktoré sa stretáva 4 x ročne a pripravuje
jarnú a jesennú konferenciu RSVS,
nakoľko takto je jedine možné financovať jej činnosť v zmysle interných
predpisov SAV. Koordinuje podávanie projektov vedeckých spoločností
SAV, ktorých riešenie prináša podporu jednotlivým členským spoločnostiam po schválení dotácie Komisiou
Predsedníctva SAV a podáva správu o
činnosti Vedeckých spoločností jedenkrát ročne na rokovanie Predsedníctva
SAV. V súčasnom období prestavby
SAV je pôsobnosť RSVS otázkou do
budúcnosti najmä ak zvážime finančné
rozhodovanie Komisie Predsedníctva
SAV. Veríme, že nová štruktúra SAV
odrážajúca potreby doby prinesie
RSVS pozitíva a priestor pre ďalší rozvoj tak, aby z toho profitovali najmä
jej členovia – vedecké spoločnosti
SAV.
V. Milata
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Obraz a objekt pre SCHS

N

ávštevníci, ktorí zavítajú na
seketariát Slovenskej chemickej spoločnosti majú
možnosť už nejaký čas obdivovať umelecké diela, ktoré zdobia náš
interiér. Prvý kontakt s oboma umelcami
sme iniciovali počas Medzinárodného
roku chémie, keď sme spolu s Centrom
vedecko-technických informácií SR zorganizovali prednášku s názvom Prečo sú
ohrozené plasty v moderných umeleckých artefaktoch a ako im predĺžiť životnosť?, ktorú predniesli manželia Lyda a
Jozef Rychlý z Ústavu polymérov SAV.
Prednášku doplnila výstava Objekty a
obrazy, Chémia technika v umení v
CVTI, kde vystavovali Oleg Fintora a
Milan Rašla.
Aby sme priblížili diela, ktoré nám
umelci darovali aj ich autorov, požiadali sme ich o popis týchlo umeleckých
artefaktov. Obraz „Mladý chemik“ venoval SCHS rektor Vysokej školy výtvarných umení, doc. akad. mal. Milan
Rašla. Situáciu ako dielo vzniklo nám
sám priblížil nasledovne.
„Obraz pre Slovenskú chemickú spoločnosť vznikol po výstave Objekty
a obrazy - Plasty v umení, na ktorej
som vystavoval v CVTI SR spolu s
kolegom Fintorom v apríli 2011 obrazy vytvorené k premiére hre Jasminy
Rezi KUMŠT. Experimentovanie s materiálmi ma v mojej výtvarnej praxi
priviedlo k plastom a ich využitiu vo
vlastných dielach. Je to logické - rozvoj
chémie nemohol nemať vplyv aj na
výrobu farieb. Takže polyvinychloridy
a polyvinylacetáty som začal využívať
okamžite, keď sa objavili na trhu, najskôr ako priemyselné spojivá a farby,
neskôr, po uvedení na trh ako farby
pre umelcov. Nebol som samozrejme
sám, približne od šesťdesiatych rokov
vznikali hlavne výtvarné diela v architektúre, ktoré hojne využívali nové materiály pre ich flexibilitu a dovtedy nepoznané fyzikálne vlastnosti. Ako je to
vo voľnej maľbe: technologická disciplína a remeselná poctivosť výtvarníka
ho stavia pred otázku, či môže maľovať
akrylovými farbami na klasický podklad (šeps), ktorý je vytvorený na báze
emulzie kostného gleja (fermeže) a
polymerizovaného alebo čistého ľanového oleja s pridaním pigmentu, alebo
zvoliť akrylátový podklad. Nie je to
jednoduché, pretože je veľa receptov
na šepsy, ktoré súvisia okrem pružnosti
predovšetkým s nasiakavosťou podkladu, ktorú si výtvarník zvolí podľa
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charakteru svojej maľby. Ak je podkladom plátno, prvá vrstva je náter želatínovou alebo glejovou vodou v koncentrácii
5 – 6%, ktorá „napne“ plátno, až potom
sa nanáša klasický emulzný šeps. Ak sa
autor prikloní k technologickému fundamentalizmu, nemal by maľovať plastmi
na tento klasický podklad, je tu ale problém, že žiaden akrylát plátno nevypne
tak, ako glejová voda ( a u výtvarníkov
platí, že plátno pod maľbou má byť a aj
ostať, napnuté „ako bubon“.....).
Ideálnym technologickým riešením
je „plast na plast“ a o to som sa pokúsil
ako v maľbách, ktoré som vystavoval v
CTVI SR tak aj v obraze pre Slovenskú
chemickú spoločnosť. Musím sa priznať,
že moje obrazy, ktoré vznikli koncom
šesťdesiatych rokov v nerozvážnom
používaní a miešaní latexu s olejom
už nesú viditeľné stopy technologickej
nedisciplinovanosti – sú popraskané.
Vtedy (počas štúdia) bolo bežné, že namiesto drahej bielej olejovej farby sme
používali dostupnú a podstatne lacnejšiu
(vtedy jedinú) bielu – priemyselne vyrábanú náterovú hmotu, LATEX.
V obraze Mladý chemik, 2011 (Foto
1) nie sú zašifrované vzorce, ani krivule, je pokusom o vyjadrenie vnútorného sveta chlapca, fascinovaného
chémiou, o ktorej sa dozvedá (v šiestej
triede?) školskými pokusmi, a ešte netuší, kam svet dospeje o 50 rokov a že
sa s chémiou nerozlúči ani vo svojej
profesionálnej kariére. Dá sa to vyjadriť? Takže pokus, výtvarný.
Ale tento obraz zároveň reaguje v
dobe plastov na môj komplex z permanentného samoničenia technologicky

Foto 1 Mladý chemik, obraz akademický maliar Milan Rašla.

nekorektne realizovaných diel: skoro
všetko sú plasty, iba sieť je napnutá
na drevenom ráme a v podklade je
zakomponovaný aj kartón, na ktorý
som ale nemaľoval. Je skoro jediný,
kde je „plast na plaste“ – preto patrí
Slovenskej chemickej spoločnosti! A
ďakujem jej za inšpiráciu.“
Akademický sochár Oleg Fintora venoval našej spoločnosti objekt (Foto 2).
O jeho diele v tomto kontexte napísali
Ľuba Belohradská a Eva Trojanová v
knihe Hranice Geometrie: Geometrické
a konštruktívne tendencie v slovenskom
výtvarnom umení od roku 1960 po
súčasnosť (vydavateľstvo Petum 2009,
Bratislava).

Foto 2 Objekt, výrez kruhu, akademický
sochár Oleg Fintora.

„Hravosť, potenciálna kinetická pohyblivosť kruhu je daná mentálnou skúsenosťou človeka: môže byť kolesom,
ktoré sa gúľa po ceste i obručou, ktorú
naháňa rozšantené dieťa. Fintorove
geometrické priestorové etudy v 90. rokoch aj v prvej dekáde tohto storočia sú
monotématicky viazané na tvar kruhu.
Odstupňovanie kruhových objektov –
miniobručí aj „bubnov“ so sofistikovane
vyplneným kruhom – sa pohybuje v materiálovej škále lesklého kovu – antikora
a bieleho, čierneho a číreho plexiskla.
Umelec stupňuje účinok geometricky
lapidárneho tvaru s optikou kruhovej výseče, naznačenia špirálového zavŕtania
ako pomysleného stredu či hojdavého
pohybu kruhu. Strojovo neosobná materiálová realizácia, typický prednes bez
stôp individuálneho sochárskeho prstokladu posúvajú tieto diela do kategórie
multiplov – mechanicky opracovateľných malých sérií.“
V mene všetkých členov SCHS by
sme chceli vyjdriť úprimné poďakovanie obom umelcom za venované diela a
zaželať im do ďalšej práce veľa tvorivej
inšpiácie, elánu ale aj veľa zdravia a
pohody. Tešíme sa opať na stretnutie na
ich výstavách.
M. Omastová, M. Rašla

Profil osobnosti

Čestný predseda Slovenskej chemickej spoločnosti
Prof. Ing. Dr. Jozef TOMKO, DrSc.
Vážená smútica rodina, vážené
smútiace zhromaždenie,
Sú chvíle, ktorých príchodu sa obávame,
ale niet vyhnutiu, nie je v moci človeka, zabrániť im. K takýmto chvíľam patrí posledná
rozlúčka s priateľom, kolegom - vzácnym
človekom. Osud je veľmi krutý, nevráti čo
raz vzal, zostanú iba spomienky a žiaľ.
Vážený pán profesor, milý Jožko,
Pri písani malej knižočky o Tebe si sa
vyznal z troch lások lebo
- láska je dobrotivá, nezávidí
- všetko vie zniesť, všetko verí
- všetko dúfa, všetko pretrpí
- láska nikdy nezanikne.....
Tvojou prvou láskou bola rodina
- detstvo a rodina nás ovplyvní a vo
svojom živote z neho čerpáme
- prejavujeme v skutkoch
Či už vo vzťahu k práci, samých sebe
alebo k ľuďom, ktorých stretneme.
Pán profesor si z nej odniesol iba to
najlepšie - pracovitosť, dôslednosť a
schopnosť vážiť si názory iných.
Pri oslave svojich 85 narodenín prehlásil...
Prof. Jozef Tomko sa narodil 12. decembra 1921 v Pavlovej
Vsi,
okr.
Liptovský
Mikuláš.
Vysokoškolské štúdium absolvoval na
Chemickotechnologickej fakulte SVŠT
v Bratislave, kde získal titul doktora
technických vied v roku 1950 a hodnosť
doktora chemických vied v roku 1969.
Od roku 1946 pôsobil vo Výskumných
ústavoch poľnohospodárskych, odkiaľ
v roku 1948 prešiel na Výskumný ústav
lučobných a farmaceutických závodov
a potom ako vedúci vedecký pracovník
na Chemický ústav SAV. Pedagogickú
činnosť vykonával už počas pôsobenia
na Chemickom ústave SAV a od roku
1971 na Farmaceutickej fakulte UK,
kde bol v roku 1973 menovaný riadnym
profesorom farmakognózie. Ako vedúci
Katedry farmakognózie a botaniky FaF
UK (1973-1987) pozdvihol úroveň vedeckej a pedagogickej činnosti na tomto
pracovisku. Výučbu zabezpečil aj napísaním vysokoškolskej učebnice farmakognózie. Štyri roky zastával funkciu
prodekana fakulty (1976-1980).
Profesor Tomko bol významnou vedeckou osobnosťou v oblasti chémie
prírodných látok. Pôvodnými prácami
najmä o steroidných alkaloidoch sa dostal do povedomia verejnosti doma i v
zahraničí, kde sa mu dostalo vysokých
uznaní a ocenení. S jeho menom je
spojená izolácia a určenie stereoštruktúry i biologických vlastností viacerých
novoobjavených alkaloidov. Publikoval
viac ako 100 vedeckých prác, ktoré sú
často citované vo vedeckých časopisoch
a monografiách. Je autorom kapitoly o
alkaloidoch v monografii The Alkaloids
(USA). Dôkazom jeho odborných kvalít sú menovania za čestného člena

Manželke vďačím za všetko, držala
rodinu. Manželka dokázala vytvoriť
šťastný domov pre deti, ktoré sa narodili s vekovým odstupom ako schodíky
a spolu vytvorili pre svoje deti láskyplný domov, aký sami poznali zo svojho
detstva.
Jeho druhou láskou bola práca.
Bohatý a plodný život ako inžiniera,
výskumníka, vedca, pedagóga bol spojený s chémiou.
Svojimi originálnymi pôvodnými vedeckými objavmi sa vypracoval medzi
popredných odborníkov svojej doby. Stal
sa uznávaným odborníkom v oblasti delenia, izolácie a štúdia štruktúry prírodných
látok hlavne steroidných alkaloidov.
Aj po odchode do dôchodku v r. 1990
sledoval dianie vo svojej vednej disciplíne a udržoval kontakt s bývalými
kolegami.
Tretia veľká láska bola Slovenská
chemická spoločnosť, ktorej bol verný
až do svojej smrti. Jej členom sa stal
v r. 1948 a s jeho menom je spojené
organizovanie prakticky všetkých zjazdov v povojnových rokoch. V rokoch

1956-1989 nepretržite zastával funkciu
predsedu a od r. 1990 bol jej čestným
predsedom.
Bol jedným z mála žijúcich organizátorov a pamätníkov Spoločnosti za
obdobie viac ako 60 rokov, vždy napomáhal spracovavať bohatú históriu
Spoločnosti, ktorá si jeho prácu ocenila
všetkými medailami, ktorými oceňuje
prácu svojich členov.
Celý svoj život, ako sme ťa poznali
si zasvätil rodine, práci, všetko čo si
vytvoril ostane v našich mysliach, srdciach ako pamiatka na vzácneho človeka-priateľa.
Života kniha zavrela sa, písaná srdcom, krvou zo žíl.
Zápis v nej zlatým písmom hlása, že
náš priateľ Jožko čestný život dožil.
Nech jeho telo v rodnej hrude v pokojnom spánku odpočíva.
V pamäti našej žiariť bude, pamiatka
je stále živá.
Odpočívaj v pokoji.
Príhovor prof. M. Uhera na smútočnom zhromaždení po rozlúčke so
zosnulým.

predsedníctva na medzinárodných konferenciách o alkaloidoch. Úzko spolupracoval s kolegami z farmaceutickej
fakulty v Jene a Halle a s kolegami
z výskumného ústavu Nemeckej aka-

a činorodej práci Slovenskej chemickej
spoločnosti pri SAV, ktorej členom bol
od roku 1948. S jeho menom je spojené organizovanie prakticky všetkých
zjazdov v povojnových rokoch. Stál pri
budovaní tradície „štiavnických zjazdov“, na ktorých sa začala formovať
nová generácia chemikov v celom bývalom Československu. Spolupracoval
pri tvorbe vedeckých programov týchto
zjazdov a vo funkcii vzdelávateľ Spolku
chemikov Slovákov často viedol aj ich
odborný program. Bol delegátom Spolku
na zlučovacom zjazde Československej
spoločnosti chemickej pri ČSAV, ktorý
sa konal v roku 1950 v Brne. Profesor
Tomko nepretržite v rokoch 1956-1989
zastával funkciu predsedu Slovenskej
chemickej spoločnosti a od roku 1990
bol jej čestným predsedom. Za mimoriadne zásluhy o rozvoji a činnosti
Slovenskej chemickej spoločnosti boli
profesorovi Tomkovi udelené vyznamenania: Čestné členstvo a Čestný predseda SCHS pri SAV, Čestné členstvo
ČSSCH pri ČSAV, Hanušova medaila
ČSSCH, zlatá medaila SCHS, Bellušova
medaila a cena Otta Wichterleho za
zásluhy o rozvoj českej chémie. Za
svoju činnosť na Farmaceutickej fakulte bol vyznamenaný zlatou medailou
Univerzity Komenského, zlatou medailou Prírodovedeckej fakulty UK a
Chemicko-technologickej fakulty STU
v Bratislave. Za zásluhy v prírodných
vedách bol nositeľom zlatej čestnej plakety Dionýza Štúra SAV, ako aj bronzovej medaily FaF Univerzity Martina
Luthera v Halle-Witenberg.
M. Uher

démie vied pre výskum kultúrnych
rastlín v Gaterslebene a s viacerými
profesormi farmaceutických fakúlt v
Japonsku. Ako hosťujúci profesor pôsobil v rokoch 1966 – 1967 na Ohio State
University Columbus. V rokoch 1973
– 1977 bol členom výboru „Division of
Organic Chemistry“ pri IUPAC, kde aktívne zastupoval bývalú ČSSR. Bohatá
je aj organizačná činnosť profesora
Tomku. Už krátko po promócii bol zapojený do budovania farmaceutického
priemyslu na Slovensku zavádzaním
výroby ópiových alkaloidov z domácich
surovín v Slovakofarme (dnes Zentiva)
Hlohovec. Podieľal sa na organizovaní
vedeckej práce v začiatkoch činnosti
Chemického ústavu SAV a bol členom
Kolégia pre chemické vedy pri SAV.
Mimoriadne významná, dlhodobá a záslužná je účasť prof. Tomku na budovaní
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oblasti veda a výskum ocenenie získala Prof. RNDr. Marta
Kollárová, DrSc., študijná
prodekanka Prírodovedeckej
fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave. Sedemnásť rokov viedla
Katedru biochémie Prírodovedeckej
fakulty UK. Absolvovala veľké množstvo
pracovných a študijných pobytov
v zahraničí a svoje bohaté skúsenosti
využívala ako členka viacerých medzinárodných grantových agentúr a pracovných komisií. Toľko stručne z nominácie. A pár riadkov na doplnenie profilu pani
profesorky poskytli pre čitateľov ChemZi
kolegyne a kolegovia z „jej katedry“:
doc. RNDr. Anton Horváth, CSc.,
učiteľ na Katedre biochémie
Marta Kollárová bola jedným z prvých učiteľov, ktorých som na Prif UK
spoznal. Predstavila sa nám už v prvých
dňoch nášho štúdia na fakulte na jeseň
1979, že bude našou „krúžkovou“ učiteľkou. Spočiatku sme ani netušili, čo to
znamená. Až postupne, ako sme vnikali
do „pravidiel hry“ na vysokej škole sme
zisťovali, aké šťastie sme mali, keď sme
dostali za krúžkovú učiteľku práve Martu.
Cítili sme, že sa s nami stretáva nielen z
povinnosti, ale že sa na ňu naozaj môžeme
obrátiť, aj keď máme problémy a vždy
je pripravená pomôcť nám. Môj obraz
vnímania Marty, ako veľmi empatického
človeka sa nezmenil, ani keď sme sa stali
kolegovia a ani potom, keď sa mi ako vedúca Katedry biochémie stala šéfkou. V
priebehu rokov sme viacerí konštatovali,
že Marta patrí k tým vzácnym a silným
ľuďom, ktorých nezmenia ani vysoké
funkcie ani ťažké životné skúšky. A aj
dnes sa mi v súvislosti s Martou ako prvá
charakteristika vynorí – učiteľka, ktorá
nás má rada. A máme ju radi aj my.
Mgr. Petra Jaká, študentka 3. ročníka

PhD. v študijnom programe Biochémia
Na začiatku semestra si väčšina študentov robí akýsi súkromný prieskum o tom,
ktoré prednášky budú stáť za to a ktoré
môžu občas bez výčitiek svedomia vynechať. Ja a moji spolužiaci sme neboli iní.
Keď sme sa v letnom semestri druhého
ročníka, ako študenti biochémie, konečne
prepracovali k predmetu Biochémia, bolo
nám všetkým hneď jasné, že na tieto
prednášky chodiť budeme a tiež to, že
na ne budeme chodiť s radosťou. To
bolo prvý krát, keď som pani profesorku
Kollárovú začala vídať pravidelne a už
vtedy som si ju ako pedagóga, ale tiež
ako človeka skutočne obľúbila. Rovnako
pozitívne vnímam pani profesorku dnes,
keď ju ako doktorandka denne stretávam
v priestoroch našej katedry. Je to človek
s veľkým srdcom, ktorý je tu pre nás, kedykoľvek potrebujeme s niečím pomôcť,
poradiť alebo sa len tak porozprávať. A
vždy nás víta s úsmevom...
Mgr. Michaela Vinarčíková, študentka 1. ročníka PhD. v študijnom
programe Biochémia
S pani profesorkou Kollárovou som sa
prvýkrát stretla na prednáškach biochémie. Všeobecne platí, že pre budovanie
ďalších vedomostí potrebuje študent nielen pevné základy, ale aj osobu, ktorá vás
dokáže viesť a motivovať natoľko, aby
ste si predmet obľúbili. Lebo to, čo máte
radi sa učí ľahko. Takto ma dokázala
profesorka Kollárová zasvätiť do sveta
biochémie, v ktorom zotrvávam dodnes.
Pamätám si ju ako osobu s obrovskou
trpezlivosťou a ochotou dookola vysvetľovať predkladanú tému, kým ju všetci
pochopili. Som poctená, že som mohla
byť študentkou jednej z najlepších profesoriek na PriF UK, ktorá vo mne zapálila
oheň biochémie.
doc. RNDr. Katarína Mikušová,

Prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.
Je profesorkou biochémie a molekulárnej biológie na Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Komenského, prodekankou
Prírodovedeckej fakulty UK, podpredsedníčkou Slovenskej komisie UNESCO pri
MZV SR a členkou Medzivládneho výboru
pre bioetiku UNESCO v Paríži. Od ukončenia štúdia chémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
v roku 1970 pracuje na Katedre biochémie
Prírodovedeckej fakulty, kde v roku 1982
získala titul kandidátky vied a v roku
1985 habilitovala na docentku v odbore
biochémia. V roku 2000 bola prezidentom
republiky menovaná za profesorku v odbore biochémia a molekulárna biológia a o
rok neskôr získala titul doktorky vied v odbore biotechnológia na Fakulte chemickej
a potravinárskej technológie Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave.
Prednáša biochémiu pre poslucháčov
chémie, biochémie a biotechnológie, vedie bakalárske, diplomové a doktorandské dizertačné práce.
Vo vedecko-výskumnej činnosti sa venuje štúdiu enzýmov metabolizmu nukleových kyselín baktérie Streptomyces

coelicolor. Najvýznamnejšie výsledky získané so svojimi spolupracovníkmi sú úzko
spojené so stanovením terciárnej štruktúry
vybraných enzýmov a so štúdiom vzťahu
medzi štruktúrou a ich funkciou. Je autorkou viac ako 70 vedeckých a odborných
publikácií, zodpovednou riešiteľkou domácich a zahraničných grantov.
Sedemnásť rokov bola vedúcou
Katedry biochémie na Prírodovedeckej
fakulte UK. Od roku 2005 do roku 2011
zastávala funkciu prorektorky Univerzity
Komenského pre vedecko-výskumnú činnosť a pre doktorandské štúdium, garantkou študijného odboru biochémia a biotechnológia na Prírodovedeckej fakulte
UK, predsedníčkou spoločnej odborovej
komisie pre obhajoby doktorandských
dizertačných prác, členkou vedeckých rád
na Univerzite Komenského a SAV.
Počas svojej profesionálnej kariéry bola
hosťujúcou profesorkou na významných
európskych univerzitách, má množstvo
odborných a spoločenských funkcií, je
členkou vo výboroch vrcholných domácich i zahraničných vedeckých organizácií, získala viacero významných ocenení
doma i v zahraničí.
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PhD., učiteľka na Katedre biochémie a
nástupkyňa prof. Kollárovej vo funkcii
vedúcej katedry
Mojou métou pri nástupe za vedúcu
Katedry biochémie v septembri 2012 bolo
(a stále je) nadviazať na činnosť pani profesorky Kollárovej. Marta je vzácny človek, ktorý vždy problémy rieši s pokojom
a noblesou. Priateľské, príjemné a tvorivé
prostredie, ktoré svojím dlhoročným vedením katedry vytvárala, bolo jedným z
predpokladov úspešnosti viacerých pracovníkov pri získavaní národných a medzinárodných grantov, ako aj popularity
študijného programu Biochémia medzi
uchádzačmi o vysokoškolské štúdium.
Pani profesorku som však obdivovala
už od mojich študentských čias. Dodnes
si pamätám, ako mi dokázala vysvetliť,
aké úžasné enzýmy sú ribonukleotidreduktázy, ktorým sa vtedy venovala. A to
som bola druháčka, čo ešte nič nevedela.
Pani profesorka sa stala vedúcou mojej diplomovej práce a spolu sme skúmali tioredoxínový systém streptomycét.
Neskôr ma osud zavial do zahraničia,
a po návrate domov som sa opäť stala
členkou skupiny pani prof. Kollárovej.
Len vďaka jej veľkorysosti a pochopeniu
som dostala možnosť rozvinúť vlastný
projekt, ktorý nadväzoval na moju prácu
v zahraničí, a ktorý mi prirástol k srdcu.
Za to (ale nielen za to) som Marte doteraz
nesmierne vďačná.
V období 2002-2005 bola predsedníčkou a podpredsedníčkou grantovej
agentúry VEGA a od r. 2009 členkou
Predsedníctva grantovej agentúry APVV.
Je predsedníčkou Slovenského výboru
pre bioetiku SK UNESCO pri MZVSR,
členkou Slovenskej biochemickej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti pre vedu
a umenia a Európskej spoločnosti pre
vedu a umenia so sídlom v Salzburgu.
V roku 2006 bola generálnym riaditeľom UNESCO v Paríži vymenovaná do
Svetovej komisie pre etiku vo vede a technológiách COMEST (World Commission
on the Ethics of Scientific Knowledge
and Technology).
V roku 2013 ako členke COMESTu
v spolupráci so Slovenskou komisiou
UNESCO sa jej podarilo zorganizovať
po prvýkrát v histórii jeho 8. riadne zasadnutie v regióne strednej a východnej
Európy, ktoré bolo následne spojené s
medzinárodnou konferenciou zameranou na nové etické výzvy vznikajúce v
súčasnosti s objavom nových poznatkov
vo vede a technológiách.
K. Mikušová

Konferencie

Analytici opäť rokovali

V

spolupráci Ústavu ana-

vrátane 25 analytikov z

lytickej chémie Fakulty

Česka, Poľska, Ukrajiny,

chemickej a potravinár-

Rumunska a Grécka.

skej technológie STU v

Vedecký odborný pro-

Bratislave, Katedry analytické chemie

gram bol vyváženou kom-

Přírodovědecké fakulty UK v Prahe,

bináciou 59 prednášok a

odborných skupín pre analytickú ché-

59 posterových príspevkov

miu Slovenskej chemickej spoločnosti

predstavujúcich vývoj a

a České společnosti chemické sa v

aplikácie moderných metód

dňoch 1. – 4. júna 2014 v Bratislave

analytickej chémie a che-

konala XIII. konferencia s medziná-

mickej analýzy v akademic-

rodnou účasťou „SÚČASNÝ STAV
A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ

kej sfére aj skúšobníckej vpravo prof. J. Labuda
praxi. Cieľom konferencie

CHÉMIE V PRAXI“. V priestor o c h

bolo mapovanie smerovania vývoja v

a ďalší formou výstavy svojho portfó-

Ústavu vzdelávania a služieb

oblastiach analytickej chemickej kon-

lia a najnovšej analytickej inštrumentá-

troly, zabezpečenia kvality

cie. Od zástupcov firiem tak účastníci

a informačnej obsažnosti

konferencie získali nielen informácie

analytických

výsledkov.

o technických novinkách analytickej

Konferenciu obohatila pod-

inštrumentácie, ale tiež inšpiráciu k

pora a aktuálne informácie

modernizácii experimentálneho vyba-

predstaviteľov Slovenskej

venia svojich laboratórií.

národnej

akreditačnej

Spoločenský program tohto ročníka

služby a Českého inštitútu

konferencie predstavovali uvítací raut

pro akreditaci.

spojený s posterovou sekciou a spo-

K
Slávnostné otvorenie konferencie, príhovor dekana
FCHPT STU prof. Jána Šajbidora

Diskusia v prednáškovej sekcii

Udelenie cien v posterovej súťaži, vľavo prof. J. Barek,

pozoruhodným

no-

ločenský večer na hradnom kopci nad

vinkám organizácie kon-

Dunajom v reštaurácii Parlamentka.

ferencie

elektro-

Obe akcie poskytli ďalší priestor pre

nická prezentácia posterov

pracovné aj neformálne diskusie, nad-

umožňujúca ich prehliadku

viazanie nových a podporu už existu-

na dotykovom paneli po-

júcich priateľských kontaktov medzi

čas dvoch dní rokovania.

analytikmi.

patrila

Vedecké príspevky sú publi-

Autori príspevku touto cestou sr-

kované v zborníku abstrak-

dečne ďakujú všetkým účastníkom ako

tov vydanom na elektronic-

aj sponzorom konferencie ACP 2014

kom médiu. Pedagogickým

za podporu a prezentácie, takisto spo-

prínosom konferencie bola

luorganizátorom za významný príspe-

účasť mnohých vedúcich

vok k jej úspešnému priebehu. Tešíme

katedier analytickej chémie

sa, že sa nám spoločne podaril ďalší

v SR a ČR s diskusiou o

ročník konferencie ACP s aktuálnym a

možnostiach univerzitného

zaujímavým programom, vysokou od-

v Bratislave na Kramároch rokovalo

a ďalšieho vzdelávania analytikov po

bornou úrovňou aj priateľskou atmo-

v už tradičných sekciách Kvalita skú-

reakreditácii študijných programov.

sférou, čím sa toto podujatie zaradilo

šok, Potravinárska analýza, Analýza

Konferenciu odborne a sponzorsky

k odborne kvalitným a významným

v chémii, Environmentálna analýza,

podporilo 24 firemných partnerov, z

akciám Odbornej skupiny pre analy-

Klinická analýza a Vývoj metód

ktorých viacerí prispeli do jej pro-

tickú chémiu SCHS a ČSCH.

celkom 130 účastníkov konferencie

gramu priamo odbornými prednáškami

J. Labuda, S. Hrouzková
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Konferencie

5th Bratislava Young Polymer Scientists
workshop alias BYPoS 2014 opäť v akcii

U

ž po piatykrát Rada
mladých vedcov pri Ústave
polymérov SAV zorganizovala workshop v kruhu
mladých, šikovných a nádejných
vedcov z Rakúska, Čiech, Nemecka,
Grécka, Maďarska, Talianska, Poľska,
Slovenska a Kanady. Tento ročník
BYPoSu sme vsadili do krásneho
oravského prostredia. Konferencia sa
konala 16. – 20. 6. 2014 v horskom hoteli Havrania v Zázrivej s výhľadom na
jednu z najkrajších prírodných panorám
Slovenska.
Pozvanie organizačného výboru (Dr.
Alena Šišková, Dr. Silvia Podhradská,
Dr. Daniela Jochec Mošková a Dr. Jozef
Kollár) na úvodné prednášky prijali
Dr. Mária Omastová z Ústavu polymérov SAV, Dr. Grażyna Adamus z
CPCM Poľskej akadémie vied, prof.
Srećko Valić z University of Rijeka,
Chorvátsko, prof. Robin Hutchinson
z Qeen’s University v Kanade a v
neposlednom rade Dr. Martin Hrubý
z ÚMCH AV ČR. Podrobnejšie infor-

mácie o prednáškach nájdete na www.
polymer.sav.sk/bypos.
Pozvaní prednášatelia (viď obrázok)
otvorili svojimi prednáškami jednotlivé
sekcie konferencie a navodili atmosféru
profesionality a vedeckého ovzdušia.
Okrem piatich pozvaných prednášok
odznelo 35 prezentácií doktorandov a
mladých vedcov a to v oblastiach syntéza, modifikácia a charakterizácia polymérov, polymérne zmesi, kompozity
a spracovanie polymérov, inteligentné
polyméry a biopolyméry, bio-aplikácie
polymérov, stabilita a degradácia polymérov a fyzika polymérov. Posledná
sekcia zahŕňa teóriu, modelovanie a
simulácie polymérov. Kvalita prezentácií bola, tak ako po iné roky, veľmi
vysoká, pričom sa nezabudlo aj na
zábavu a spoznávanie a nadväzovanie
nových kontaktov. Účastníci sa mali
možnosť zregenerovať počas výletu na
Oravský hrad a počas spoločných večerov pri slovenskej ľudovej hudbe. K
večernému programu a skvelej zábave
prispel aj riaditeľ Ústavu polymérov

Dr. Igor Lacík svojou excelentnou hrou
na fujare.
Do programu konferencie boli zaradené aj semináre ma tému:
„Creating Effective (and interesting)
Visual Aids to Support Your Technical
Messages. Tips for creating effective
visual aids for technical presentations
will be offered. Powerpoint slides put
together too quickly or as an afterthought
can be dull and detract from spoken
words. Effective visual aids help guide presentations and reinforce main
messages“ pod vedením Pauly Klink
z Kanady, ktorá poskytla cenné rady
a návrhy ako zaujať publikum svojou
prezentáciou a ako klamať telom :-D.
Celková vedecká, ale aj spoločenská
atmosféra a reakcie účastníkov nás opäť
utvrdili v tom, že naša námaha a čas
boli investované dobre a dodávajú nám
- organizačnému výboru - hnaciu silu
na prípravu ďalšieho, tentokrát zimného, už šiesteho ročníka workshopu.
S. Podhradská, A. Šišková

Koláž zostavená z dôležitých momentov workshopu a pozvaní prednášatelia. Riaditeľ Ústavu polymérov Dr. Igor Lacík nám oblažil duše
hrou na fujaru.
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14. medzinárodné sympózium
a letná škola
o bioanalýze (14th ISSSB),
Bratislava - Smolenice

V

rámci Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá (CEEPUS), ktorého
primárnym cieľom je rozvíjať
spoluprácu slovenských a zahraničných
vysokých škôl na báze spoločných edukačných programov, sa v dňoch 28. 6.
- 6. 7. 2014 úspešne uskutočnilo 14. medzinárodné sympózium a letná škola o
bioanalýze (14th International Symposium
and Summer School on Bioanalysis,
14th ISSSB). Vedecká časť sympózia a
letnej školy bola situovaná v priestoroch
Kongresového centra SAV v Smoleniciach
a praktické kurzy a exkurzie z oblasti separačných metód a bioanalýzy sa konali na
akademických pracoviskách a firmách v
Bratislave a Modre.
Organizátorom tohto významného podujatia bola Slovenská chemická spoločnosť pri SAV a Slovenská vákuová spoločnosť pod záštitou Katedry analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave. Na sympóziu sa
zúčastnilo viac ako 70 zahraničných a 20
domácich vysokoškolských učiteľov a študentov z 19 univerzitných pracovísk z 10
krajín strednej Európy (Bulharsko, Česko,
Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko,
Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko
a Slovensko).
14th ISSSB sympózium bolo zamerané
na pokročilé bioanalytické a syntetické
metódy aplikovateľné v chemickom, farmaceutickom a biomedicínskom výskume.
Otváracieho ceremoniálu sa zúčastnil
prof. Peter Fedor, prodekan PriFUK pre
doktorandské štúdium, ktorého vystúpenie ako aj diskusia s úvodnými rečníkmi
prof. Ferencom Kilárom z University of
Pécs a prof. Marekom Trojanowiczom z
University of Warsaw zožali veľký úspech.
Samotného otvorenia sympózia sa ujala
Dr. Gabriella Dónath-Nagy z University of
Medicine and Pharmacy of Târgu Mureș,
koordinátorka siete CEEPUS CIII-RO0010-08-1314.

Vedecký odborný program zahŕňal
cca. 30 prednášok vysokoškolských
učiteľov a vedeckých pracovníkov v

sekciách Miniaturizácia, nanomateriály
a biosenzory, Analýza liečiv, Chirálne
separácie, MS analýza, Analýza potravín
a Rôzne prístupy v bioanalýze a viac ako
50 posterových prezentácií študentov
magisterského a doktorandského stupňa
vysokoškolského štúdia. Program poskytol komplexný pohľad na súčasné trendy,
ako aj problémy v analýze biologických
vzoriek. Jeho hlavným cieľom bolo ponúknuť príležitosť mladým výskumníkom a študentom aktívne prezentovať
vlastné vedecko-výskumné výsledky v
oblasti vývoja nových a originálnych
bioanalytických metód a metód syntézy
nových liečiv a biofarmaceutických preparátov či už formou prednášok alebo
posterových prezentácií.

Výsledkom aktívnej účasti študentov na sympóziu bolo udelenie 3
cien za najlepšiu posterovú prezentáciu. 1. miesto získala Andrea Nagy z
University of Debrecen (Maďarsko), 2.
miesto Luminita Fritea z Iuliu Hatieganu
University of Medicine and Pharmacy
of Cluj-Napoca (Rumunsko) a 3. miesto
Magdalena Taschwer z University of
Graz (Rakúsko). Srdečne gratulujeme.

Jednou z významných aktivít v rámci
praktických kurzov a exkurzií bola návšteva farmaceutickej firmy hameln rds
a.s. v Modre, na ktorej Dr. Marian Gono
oboznámil účastníkov letnej školy s históriou a súčasným výskumným zameraním firmy. Doc. Stanislav Stuchlík z
PriFUK informoval o vytvorení spoločného pracoviska, jeho poslaní a najvýznamnejších vedecko-výskumných výstupoch spoločného projektu. Exkurzia

v chemických a biologických laboratóriách a na klinike firmy hameln rds
veľmi zaujala účastníkov letnej školy
a vyvolala živú diskusiu s Ing. Martou
Múčkovou a vedecko-výskumnými pracovníkmi firmy.
14th ISSSB sympózium a letná škola
boli hodnotené ako vedecké podujatie
s mimoriadne vysokou odbornou aj
spoločenskou úrovňou, o čom svedčia
aj ďakovné listy zahraničných účastníkov zaslané bezprostredne po skončení
tohto podujatia. Dr. Gabriella DónathNagy (University of Medicine and
Pharmacy of Târgu Mureș, Rumunsko):
„I would like to express again my gratitude for you and for your colleagues
for the effort made to organize the
14th Symposium and Summer School
on Bioanalysis. You made an excellent
job, and I think that everybody had
a great time“. Dr. Ede Bodoki (Iuliu
Haţieganu University of Medicine &
Pharmacy, Cluj-Napoca, Rumunsko):
„I would like to thank you for the warm
welcome and excellent Summer School.
Congratulations to all of you.“ Prof.
Ernst Lankmayr (University of Graz,
Rakúsko): „Thank you so much for
your efforts and time to prepare, operate
and finish this fantastic 2014 ISSSB“.
Prof. Marek Trojanowicz (University
of Warsaw, Poľsko): „Once again after
coming back to Warsaw, I would like to
congratulate you for the organization
of excellent SummerSchool and also
to thank you for your kind hospitality“.
Prof. Florin Dan Irimie (Babes Bolyai
University of Cluj Napoca, Rumunsko):
„It is almost a week we came back in
Cluj. We‘ll keep long time in our memory the excellent Summer school in
Smolenice. You were an excellent host
and in the name of all members of my
group we thank you very much”.
Výskum v spoločnom laboratóriu hameln rds Modra a PriFUK je podporený
projektom: „Priemyselný výskum nových
liečiv na báze rekombinantných proteínov“
(ITMS 26240220034) z OPVaV podporeného ERDF. Organizátori sympózia ďakujú
labo sk, pragolab, villa-labeco, benzinol
a hameln rds za ich finančnú podporu.
Vedúci Katedry analytickej chémie PriFUK
týmto vyjadruje vďačnosť a obdiv doc.
Mariánovi Masárovi a Dr. Andrei Staňovej,
Dr. Róbertovi Bodorovi a doc. Radoslavovi
Halkovi, ktorí prispeli k zdarnému realizovaniu vynikajúceho podujatia.
M. Masár, M. Hutta

ChemZi 10/1(2014)

23

Konferencie

KONFERENCE PLASTKO 2014

O

dborníci z plastikářského
průmyslu se po dvou letech
opět sešli ve Zlíně: 8. - 9.
4. 2014 se konala odborné
konference PLASTKO 2014. Již tradičně ve Zlíně, poprvé však v novém
Kongresovém centru, proběhl již XXI.
ročník této konference.
Cílem konference byla prezentace
výsledků výzkumu a vývoje, výstupů
inovačních projektů a zhodnocení trendů
v oblasti polymerní chemie, plastikářského průmyslu a dalších souvisejících
aspektů jako jsou inovace a možnosti jejich financování. Náplní konference byly
plenární přednášky věnované novinkám

a trendům v plastikářském sektoru, odborné přednášky zaměřené na výzkum a
vývoj vědecké i komerční sféry.
Dvoudenní program konference byl
rozdělen do 6 - ti odborných sekcí a
bylo předneseno bezmála 40 zajímavých přednášek. Plenárních odborných
přednášek se ujali přední odborníci,
např. prof. Ing. Vratislav Ducháček,
DrSc. z Ústavu chemického inženýrství VŠCHT v Praze a Ing. Mária
Omastová, DrSc. z Ústavu polymérov
SAV v Bratislavě.
V úvodní přednášce doc. V. Pavlínek
z UTB ve Zlíně prezentoval polymerní
výzkum a nový projekt strukturálních

Foto 1 Prof. Ing. Petr Sáha, CSc., rektor
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
pri otevření konference

Foto 2 Ing. Mária Omastová, DrSc.
přednesla plenární prednášku s názvem
Polymérne aktuátory

Noví členovia SCHS
● RNDr. Silvia Dulanská, PhD.,

fondů z Centra polymerních systémů
Zlín, kde sa staví nová budova s plně
vybavenými laboratořemi na přípravu
a charakterizaci polymerních materiálů
včetně nových technik, mezi které budou patřit různé spektroskopické a mikroskopické techniky.
Osm studentů doktorského studia využilo příležitosti prezentovat své výsledky v
anglickém jazyce v rámci sekce „Research
and Future Trends in Polymers“. Mladí
vědečtí pracovníci hojně využili příležitosti k posterovým sdělením.
Celkový počet účastníků přesáhl
počtu 250. Zúčastnili se zástupci firem
a akademičtí a vědečtí pracovníci z
řady vysokých škol. Z významných
českých firem, které na konferenci vyslaly své zástupce, lze jmenovat Barum
Continental, Fatra, Spur, Smartplast
a další. Akademická pracoviště byla
zastoupena vědeckými odborníky z
Centra polymerních systémů a Ústavu
inženýrství polymerů UTB ve Zlíně,
Technické univerzity Liberec, Ústavu
chemie materiálů VUT v Brně, Ústavu
chemického inženýrství VŠCHT v Praze
a Ústavu polymérnych materiálov STU
a Ústavu polymérov SAV v Bratislavě.
M. Palasová

SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ
SLOVENSKÁ FARMACEUTICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVENSKÁ LEKÁRNICKÁ KOMORA
FARMACEUTICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KOMENSKÉHO

● Mgr. Ján Bilohuščin,
● Roman Staňo,
● Valéria Nagyová,
● Maroš Grošík,
● Miroslava Palacková,
● Mgr. Branislav Erdelyi,
● Mgr. Ján Macko,
● Mgr. Marián Mičko,
● RNDr. Dušan Galanda, PhD.,
● Mgr. Monika Radičová,
● Jela Nociarová,
● Mgr. Iveta Huklová,
● Ing. Jaroslav Kuliček,
● Štefan Stanko,
● RNDr. Miroslav Gál, PhD.
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Vás pozývajú
na
IX. ZJAZD SLOVENSKEJ FARMACEUTICKEJ SPOLOČNOSTI
venovaný 95. výročiu založenia Univerzity Komenského v Bratislave

TÉMA: Od molekulových základov vo vývoji a výskume liečiv
a liekov po uplatnenie v klinickej praxi
4. – 6. 9. 2014
BRATISLAVA
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského

65. Zjazd chemikov - Errata
ZVÝŠENIE CITLIVOSTI V KAPILÁRNEJ
ZÓNOVEJ ELEKTROFORÉZE POMOCOU
VEĽKOOBJEMOVÉHO DÁVKOVANIA

CONFORMATIONAL ANALYSIS OF
ANILINOETHYLENES AT THE MP2 AND B3LYP
LEVEL OF THEORY. BLACK-BOXING ”IN VAIN”

Róbert Bodor, Michal Greguš, Michaela Joanidisová,
Marián Masár

Sandra Dorotíková, Lukáš Bučinský, Miroslava
Bobeničová, Dana Dvoranová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie, Mlynská dolina CH2,
842 15 Bratislava, bodor@fns.uniba.sk

Institute of Physical Chemistry and Chemical Physics,
Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak
University of Technology in Bratislava, Radlinského 9,
SK-812 37 Bratislava, Slovak Republic,
sandra.dorotikova@stuba.sk

Zvýšenie citlivosti stanovenia v kapilárnej zónovej elektroforéze (CZE) je veľmi často realizované pomocou koncentrovania vzorky na začiatku separácie z dlhšieho dávkovaného
pulzu riedenej vzorky. Dĺžka pulzu dávkovanej vzorky v
hydrodynamicky otvorených separačných systémoch je okrem
iného závislá od doby aplikácie hydrodynamického tlaku, preto
nastavenie správnej dĺžky je jednoduché. V hydrodynamicky
uzatvorenom systéme sa vzorka dávkuje dávkovačom s definovaným objemom aj dĺžkou pulzu. Dávkovač najčastejšie
používaný v CZE má dĺžku pulzu 3 mm pri objeme 220 nl.
V tejto práci sme ukázali možnosť využitia veľkoobjemového dávkovača (VOD) v kapilárnej zónovej elektroforéze.
VOD s objemom 2,5 µl (12,5 mm dlhý pulz) bol vyrobený
modifikáciou dávkovača povodne určeného pre izotachoforetické separácie. Použitím VOD sme dosiahli viac ako 7
násobné zvýšenie citlivosti v porovnaní s klasickým CZE
dávkovačom za rovnakých podmienok separácie a detekcie.
Pri väčšej dĺžke pulzu je pre účinnosť CZE separácie dôležité, aby vodivosť vzorky a nosného elektrolytu vykazovali
rozdielne hodnoty, aby po pripojení separačného prúdu nastalo koncentrovanie analytov elektrickým poľom za účelom
zníženia injekčnej disperzie.
Experimentálne, pomocou separácie modelovej zmesi s
rôznym zastúpením nosného elektrolytu alebo koncentrácie
chloridov s vysokou efektívnou pohyblivosťou, sme ukázali, že pri použití VOD je nutné dávkovať vzorky s nízkou
vodivosťou alebo využívať prechodnú izotachoforézu na
koncentrovanie vzoriek. V opačnom prípade separácia je charakterizovaná veľmi malou účinnosťou.
Fluktuácia vodivosti injektovanej vzorky a ani prechodná
izotachoforéza neovplyvňovali plochu píkov, čo je veľmi dôležité z hľadiska reprodukovateľnosti kvantifikácie analytov.
Táto práca vznikla na základe finančnej podpory projektu
APVV-0583-11 a projektu VEGA 1/1149/12.

Jubilanti SCHS
v I. polroku 2015
90 - ROČNÝ
● Doc. RNDr. Jaroslav Leška, DrSc. – 10.3.
85 - ROČNÍ
● Prof. Ing. Pavol Kristián, DrSc. – 13.1.
● RNDr. PhMr. Jozefína Ružičková, CSc.
– 13.6.
80 – ROČNÍ
● Mgr. Mária Greksová – 15.3.
● Doc. RNDr. Anna Bučková, CSc. 20.3.
● Doc. Ing. Natália Pliešovská, CSc. – 21.2.
● Ing. Jaroslav Zemanovič, PhD. – 26.4.
75 – ROČNÍ
● RNDr. Eva Eisenreichová, CSc. 20.4.

●
●
●
●

Anilinoethylenes form a specific group of organic pushpull compounds characterized by the presence of different
electron substituents (–H, –CN, –COH, –COCH3, COOCH3,
COOCH2CH3) [1]. This study presents the comparison of
conformational behavior of investigated compounds at different levels of theory [2].
All calculations were performed in Gaussian03 program
package [3]. Ab initio MP2 and DFT B3LYP calculations
were carried out using various basis sets. In addition, the
in-vacuo calculations are compared to calculations „in“
Integral Equation Formalism Polarizable Continuum Model
(IEFPCM) of dimethylsulfoxide and chloroform solvents.
The most challenging part of this study are the mutually concurrent (in plane vs. out of plane) interactions which affect
the optimal geometry of anilinoethylenes, i.e. the N-H•••O=C
interaction, the push-pull & π-conjugation contra the sp3
hybridization of the nitrogen (amino) atom of aniline and the
H•••H electrostatic repulsion. Hence, the resulting conformational analysis turns out to heavily depend on the choice of
the computational method
This work was financially supported by the Research
and Development Agency of the Slovak Republic under the
contracts No. APVV-0202-10 and APVV-0339-10 and the
Scientific Grant Agency (VEGA Project 1/0289/12). The
calculations were performed at HPC center, SUT Bratislava
(SIVVP project, ITMS code 26230120002, funded by the
European region development funds).
[1] Kristína. Plevová, Sandra Dorotíková, et al.: Building a
combinatorial library for monofluorinated anilinoethylenes and their spectral study (to be published), (2013)
[2] Sandra Dorotíková, Lukáš Bučinský, et al.: Conformational
and spectral studies of some fluoroquinolone precursors
(to be published), (2013)
[3] Mike J.Frisch, et al.: Gaussian 03, Revision C.02;
Gaussian, Inc., Wallingford CT, (2004)

Prof. Ing. Vasil Koprda, DrSc. - 6.3.
RNDr. Darina Rúriková, CSc. – 14.5.
RNDr. Anton Sirota, PhD. - 28.1.
Doc. Ing. Ján Vojtko. PhD. – 25.6.

70 – ROČNÍ
● Doc. Ing. Ľubomír Floch, PhD.
– 19.3.
● Doc. Ing. Mária Porubská, PhD.
– 24.2.
65 – ROČNÍ
● Prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc.
- 19.1.
● Ing. Ľudmila Glosová - 17.6.
● Prof. RNDr. Daniel Grančai, CSc.
– 26.4.
● Ing. Zuzana Hloušková - 13.2.
● Prof. Ing. Alexander Kaszonyi, PhD.
- 8.4.
● Ing. Mária Kernová – 26.1.

● Ing. Rudolf Tholt – 28.5.
60 – ROČNÍ
● RNDr. Peter Cifra, DrSc. – 12.1.
● RNDr. Agnesa Fiedlerová – 23.2.
● Milan Holota – 26.6.
● RNDr. Peter Komadel, DrSc. – 18.3.
● PaeDr. Ján Kozák – 12.4.
● Ing. Alena Manová, PhD. – 22.1.
● Prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc.
– 22.5.
● Ing. Anna Michalíková, CSc. - 24.1.
● Prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.
– 16.1.
● Ing. Nadežda Petrenčíková – 3.1.
● Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
- 30.6.
● Ing. Jozefína Žúžiová, CSc. – 10.3.

Jubilantom srdečne blahoželáme!
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Chemické horizonty

Chemické horizonty
– jarný cyklus 2014

A

j tento rok sa v rámci
prednáškového
cyklu
Chemické
horizonty
pokúšame prinášať zaujímavé témy z oblasti chémie, tentoraz
nielen z hľadiska výskumu.
V školskom roku 2013/2014 prebehol na Slovensku už jubilejný 50.
ročník Chemickej olympiády. Okolnosti
vzniku, ťažkosti jednotlivých období
aj nemalé úspechy slovenského chemického dorastu boli témou prednášky
„Päťdesiat rokov chemickej olympiády
na Slovensku“, ktorú na pôde Fakulty
chemickej a potravinárskej technológie
STU predniesol 12. marca RNDr. Anton
Sirota, PhD., dlhoročný mentor a zároveň
bývalý predseda Slovenskej komisie
Chemickej olympiády. Za jeho prínosné
pôsobenie v Chemickej olympiáde mu
pri tejto príležitosti udelil dekan Fakulty

Foto 1 Medailu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU odovzdáva
RNDr. Antonovi Sirotovi, PhD. dekan
fakulty prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.

chemickej a potravinárskej technológie
STU prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. medailu Fakulty chemickej a potravinárskej
technológie STU.
Ochranou kultúrneho dedičstva sa
zaoberala prednáška Prof. Ing. Michala
Čeppana, PhD. ktorú pod názvom
„Degradácia historických dokumentov a
kresieb so železogalovými atramentmi“
predniesol 2. apríla taktiež na Fakulte
chemickej a potravinárskej technológie STU. Železogalové atramenty ako
prostriedok písomného záznamu pozná
ľudstvo už tisíce rokov a ich výroba
sa stala špecializovaným remeslom.
Pripravovali sa zmiešavaním extraktov
z rastlinných materiálov na báze tanínu
s rozpustnými soľami dvojmocného
železa. Počas skladovania atramentu
sa rozpustné komplexy dvojmocného
železa oxidujú vzdušným kyslíkom na
nerozpustné komplexy trojmocného
železa. Železogalové atramenty sú teda
kombináciou rozpustného farbiva a disperzie pigmentu. Vďaka jednoduchej
príprave, bezproblémovej aplikácii a
nezmazateľnosti písma si tieto atramenty získali značnú obľubu. Postupom
času však ich používanie prinášalo jeden
zásadný problém – koróziu písma a záznamov, ktorá spôsobuje degradáciu
a až rozpad a faktické zničenie dokumentov. Táto sa dnes pripisuje pôsobeniu dvoch mechanizmov, ktoré sú však
zrejme navzájom prepojené: kyslej hydrolýze celulózy a oxidačnej degradácii

Foto 2 Prof.
Ing. Michal
Čeppan, PhD.,
pri prednáške

celulózy Fentonovou reakciou katalyzovanou zlúčeninami prechodných
prvkov (hlavne železa a medi), ktoré
sa nachádzajú v receptúrach. Kyslá
hydrolýza papiera sa stala závažným
problémom predovšetkým u dokumentov od 19. storočia, keď sa zmenila
technológia jeho výroby. Prednáška sa
venovala rôznym spôsobom deacidifikácie papierových dokumentov, a ich
kombinácie s technikami vychytávania
voľných radikálov (napr. kalcium fytátom) či rozkladu peroxidov s cieľom
spomaliť katalytické oxidačné reakcie v
ošetrovanom materiáli.
Pre jesennú časť Chemických
Horizontov pre vás pripravujeme
prednášky z oblasti materiálovej
chémie, zaujímavosti o slovenských minerálnych vodách a krátku
exkurziu do histórie slovenskej chémie.
V. Mastihuba
Foto: M. Omastová

VEDA V CENTRE s osobnosťami chémie

D

lhoročná spolupráca s
Centrom
vedeckotechnických informácií a
Slovenskou chemickou
spoločnosťou sa každým rokom pretransformuje aj do pozvania osobností,
vedeckých pracovníkov pôsobiacich v
rôznych oblastiach chémie, predniesť
prednášku v rámci cyklu Veda v centre, ktorej hlavným organizátorom je
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI
SR. Prednášky sa konajú v konferenčnej sále CVTI SR, II. posch., Lamačská
cesta 8/A, Bratislava, Patrónka, posledný štvrtok v mesiaci a uvádza ich
PhDr. Zuzana Hajdu. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný. Tento rok
sme chémiou v centre zaujali širokú verejnosť už dvakrát, v januári a v máji.
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Jarný cyklus Chemických horizontov
začal tématicky tam, kde skončil minuloročný zimný cyklus – pri zdraví.
Spolu s Centrom vedeckotechnických
informácií (CVTI) v Bratislave sme
trochu netradične už 30. januára 2014
privítali na spoločnom podujatí Vedy v
CENTRE a Chemických horizontov významného českého vedca, lekára, bývalého predsedu partnerskej Českej společnosti chemickej Prof. MUDr. RNDr.
Vilíma Šimánka, DrSc. s prednáškou
„Nutraceutiká. Kedy pomáhajú a kedy
môžu škodiť?“
Prof. Vilím Šimánek študoval na
Prírodovedeckej fakulte Univerzity
Palackého, odbor analytická chémia (1966). Doktorandské štúdium
absolvoval na Karlovej univerzite
v Prahe. V roku 1982 získal titul

M.D. na Lekárskej fakulte Univerzity
Palackého. Titul DrSc. mu bol udelený
na Československej akadémii vied v
Prahe. Je autorom alebo spoluautorom
242 vedeckých prác, 6 českých patentov a 12 úžitkových vzorov. Oblasťou
jeho vedeckého výskumu je biologická
aktivita sekundárnych metabolitov rastlín a ich vplyv na ľudský organizmus.
Napriek tomu, že sa celá prednáška
týkala zdravotne prospešných látok,
možno sklamala tých poslucháčov,
ktorí očakávali informácie o nových
zázračných liečivách. Naopak, cieľom prednášky bolo striktné rozlíšenie
pojmov „liečivo“ a „nutraceutikum“.
Nutraceutiká sú minoritné zložky potravín ktoré nemajú výživovú hodnotu
a majú priaznivý biologický vplyv na
zdravotný stav človeka. Na rozdiel od

Chemické horizonty
liečiv ide často o látky, u ktorých sa len
obtiažne určujú ich fyzikálno-chemické
charakteristiky (väčšinou nejde o definované chemické jedince) a neočakáva
sa od nich priamy farmakologický účinok. Pritom v praxi sú na trhu voľne
dostupné a svojím objemom v predaji
vážne konkurujú voľne predávaným
liečivám. Veľmi často sú ich účinky
predmetom zavádzajúcej a klamlivej
reklamy. Verejnosti chýbajú úplné informácie o ich interakciách s liečivami,

skum polymérov a polymérnych zmesí
a kompozitov. Svojou činnosťou významne prispel k rozvoju poznania v
oblasti modifikácie polymérnych materiálov, so snahou aplikovať získané poznatky v praxi a využiť ich aj pri vysokoškolskej výuke. Jeho vedecký prínos
demonštruje viac než 120 vedeckých
publikácií v CC časopisoch. Okruh jeho
vedeckých záujmov je široký a odvíja
sa zo symbiózy multikomponentných
systémov a chemickej modifikácie polymérnej matrice. Najdôležitejšie výsledky dosiahol v oblasti sieťovania
polypropylénu (PP). V 80-tych rokoch
publikoval postup a mechanizmus sieťovania PP s najvyššou doteraz známou účinnosťou. Venuje sa aj výskumu
elektrovodivých kompozitov, ako aj
nanokompozitov s elastomérnou matricou, kde získal originálne poznatky.
V poslednom čase sa stretli s vysokým
ohlasom jeho práce týkajúce sa výrazného zvýšenia húževnatosti zmesí
biodegradovateľných plastov s potenciálom využitia pre obaly. Technológia

Foto 3 Prof. Vilím Šimánek počas
prezentácie prednášky

o ich znášanlivosti, o odporúčanej dennej dávke a o ich bezpečnosti pri dlhodobom užívaní. Prednáška porovnávala
spoločné a odlišné aspekty výskumu
nutraceutík a liečiv - spôsob definovania účinku, špecifiká klinického testovania, legislatívne požiadavky pri
zavádzaní na trh, ekonomické aspekty
a podobne - s množstvom praktických
príkladov najmä z klinického výskumu
silymarínu a plodov americkej brusnice, ktorému sa profesor Šimánek venuje v súčasnosti. O atraktívnosti témy
svedčilo nielen plné auditórium, ale aj
bohatá a dlhá diskusia. Oživením bola
nutraceutická odmena pre účastníkov
diskusie.

Foto 4 Predstavitelia SCHS,
zľava Prof. Viktor Milata a Dr. Mária
Omastová s Prof. Vilímom Šimánkom

Vo štvrtok dňa 29. 5. 2014 o 17. 00
hod. bol hosťom vedeckej kaviarne
popredný slovenský vedec a uznávaný
chemik, prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc.,
z Ústavu polymérov SAV v Bratislave.
Oblasťou jeho vedeckého záujmu je vý-

Foto 5 Prof. Ivan Chodák prednáša Bio/eko/
plasty – exit z doby plastovej...?

eko/plasty – exit z doby plastovej...?.
Prof. Chodák vo svojej prednáške objasnil podstatu bio-ekologických plastov, uviedol príklady ich výskytu v
prírode, ako sú polysacharidy, škrob,
celulóza, chitozán, pullulan, dextran,
proteíny medzi ktoré patrí kolagén,
polyestery, ktorých podskupinou sú polyhydroxyalkanoáty, a iné látky ako
lignín, šelak, prírodný kaučuk a pod.
Diskutoval ich prednosti ale aj nedostatky. Poslucháčov oboznámil so súčasným stavom výskumu v tejto oblasti
na Slovensku, ako aj perspektívou jeho
rozvoja v blízkej budúcnosti. Bioplast
je nový typ ekologického plastového
materiálu vyrobeného z obnoviteľných
zdrojov, ktorý by sa mal rozložiť v
biologickom prostredí až na 95 percent.
Prof. Chodák je jedným z pôvodcov a aj
realizátorov tejto myšlienky v tíme slovenských vedcov a výskumníkov, ktorý
sa zaradil medzi svetovú špičku vo vývoji bioplastov na báze obnoviteľných
zdrojov. Upozornil na problémy biodegradovateľných plastov, ako je doposiaľ vysoká cena vzhľadom na vysoké
náklady na výskum a vývoj, nízka produkcia a z viacerých hľadísk nie celkom
vyhovujúce vlastnosti v porovnaní s
klasickými plastami. Upozornil na rozdiely v bio- a oxo-biodegradovateľných
plastoch. Princípy trvale udržateľného
rozvoja v tejto oblasti v súvislosti s
ekonomickou zložkou je posudzovanie
pomeru cena / funkčnosť, pričom ciele
priemyslu a spoločnosti musia byť vyvážené a aktivity musia byť globálne. V
závere zdôraznil, že biodegradovateľné
plasty sú dokázateľne prospešnou alternatívou z hľadiska vplyvu na životné
prostredie, a v súčasnosti je možné
uvažovať s rozsiahlymi aplikáciami. O

biodegradovateľných
plastov, vyvinutá na
Ústave polymérov
SAV v spolupráci
so Slovenskou technickou univerzitou
v Bratislave, bola v
minulom roku ocenená hneď dvakrát,
striebornou medailou na medzinárodnom veľtrhu inovácií
INVENTO v Prahe
a Cenou za transfer Foto 6 Diskusia po prednáške Prof. I. Chodáka, moderovala
PhDr. Z. Hajdu
technológií, ktorú po
prvý raz udelilo Centrum vedecko-techtom, že prednáška zaujala prítomných
nických informácií SR ako inováciu s
svedčila aj dlhá diskusia, kde prof.
najväčším potenciálom pre uplatnenie
Chodák objasňoval detaily parciálnych
v praxi.
problémov.
Jeho prednáška vo vedeckej kaviarni
M. Omastová, V. Mastihuba
súvisela práve s posledne spomenutou
Foto Ing. Alena Oravcová
časťou výskumu a mala názov Bio/
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FCHPT STU

Fakulta chemickej
a potravinárskej technológie STU
Úvaha o škole

J

e známou pravdou, že učiteľ by
mal byť spolu s rodičmi ten, ktorý
otvára svet poznania. Na jeho
počiatku stojí zvedavosť. Táto
ľudská vlastnosť je človeku vrodená a
je nutnou podmienkou tvorivosti. Ak
sa zvedavý človek vzdeláva, môže k
nej dospieť, ale aj nemusí. Učiteľ bez
invencie zvedavosť študenta zabíja a
talent nerozvíja. Pre dobrého učiteľa
musí byť študent partnerom a je dobré
ak sa pre študenta učiteľ stane vzorom. Vzorom nestačí byť len hĺbkou
vedomostí, ale najmä odovzdávaním
tvorivosti a skúsenosťou prežitého.
Dobrá fakulta je najmä o prostredí
v ktorom sa darí invencii, novým
myšlienkam a kde sa absolventi radi
vracajú pre radu i spomienky vlastnej mladosti. Vyznačuje sa nielen
kvalitou vedy a vzdelávania, ale aj
schopnosťou vytvárať vlastnú intelektuálnu elitu. Určujúce sú vzťahy, ktoré
formujú odborné smerovanie školy a
jej hodnotový profil. Práve stabilita
hodnotového systému je hlavným pilierom univerzitného prostredia, ktoré
patrí do základného portfólia každého
kultúrneho národa. Z histórie poznáme
veľa príkladov, kedy vynikajúce ve-

decké či filozofické školy vznikli napriek nežičlivosti prostredia. Aj dnes
právom poukazujeme na zmeny, ktoré
učiteľa vytláčajú na okraj spoločenského záujmu. Tento stav musí byť pre
univerzitné školstvo výzvou na vlastnú
sebareflexiu a hľadanie ciest ako tento
stav zmeniť.
Učitelia sú k takejto zmene povolaní
a sú aj zodpovední za to, aké metódy
si zvolia. Páchame veľké škody, keď
ich iniciatívu a tvorivosť zabíjame
zbytočnou agendou výkazov, štatistík
a hlásení, ktorá sa paradoxne rozvojom informačných technológií neustále zvyšuje. Fakulta musí reagovať aj
na humanizáciu technického vzdelávania. Základná kompetencia technicky
vzdelaného človeka sa stále viac dotýka jeho komunikačných, argumentačných a jazykových schopností. Od
inžiniera, sa vyžaduje empatia a schopnosť motivácie ostatných s cieľom
lepšieho výkonu. Vstup Slovenska do
Európskej únie umožnil našim učiteľom zintenzívniť spoluprácu so zahraničím a posilnil ich mobilitu. Význam
medzinárodnej spolupráce nespočíva
len vo vedeckom prínose. Jej pridanou
hodnotou sú nové kontakty a lepšia

definícia kvality opretá o vlastnú skúsenosť. Internacionalizácia a otvorenie
sa fakulty intenzívnejšej medzinárodnej spolupráci a mobilite je preto veľkou výzvou aj pre nás.
Uplynulý akademický rok bol na
Fakulte chemickej a potravinárskej
technológie STU obdobím, kedy sa zo
štrukturálnych fondov EÚ pre fakultu
sprístupnili financie na budovanie infraštruktúry. Získali sme 12 miliónov eur
na zlepšenie podmienok pre výskum i
vzdelávanie. Pozitívnou správou je, že
sa zvyšuje záujem o našu fakultu. Dnes
je na nej zapísaných viac ako 2 000
poslucháčov, o štvrtinu viac ako pred
štyrmi rokmi. Darí sa nám aj v projektovej činnosti. Za uplynulý rok sme
riešili 161 výskumných projektov s celkovým finančným zabezpečením takmer
3,6 mil. eur. V hlavných výkonových
parametroch bola fakulta v uplynulom
roku úspešná.
Je známe, že vzdelanie nie je nutnou
podmienkou múdrosti. Je to len cesta
ako sa k nej ľahšie dostať. Prajme
si aby všetkých, ktorí majú vôľu po
napredovaní, sprevádzala na tejto púti
naša Alma mater.
J. Šajbidor

Rozhovor s dekanom FCHPT,
prof. Ing. Jánom Šajbidorom,
DrSc.
Ján Šajbidor aktívne pôsobí v prezídiu odvetvového Zväzu chemického a
farmaceutického priemyslu, zároveň je
dekanom Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. Preto má
informácie z oboch brehov.
Zaznamenali sme signály z niekoľkých chemických podnikov, že majú
problém zohnať inžinierov a odborníkov, čo im brzdí rozvoj. Môžeme tu
hovoriť o všeobecnom probléme, či
celoslovenskom fenoméne?
Určite áno. Nie je to len problém
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Slovenska. V chemických podnikoch
nastáva generačná výmena, starší odborníci postupne odchádzajú do dôchodku a mladšia generácia stredoškolákov uprednostňuje skôr humanitné
a ekonomické vzdelanie. Je známe, že
chemické odborné stredné školstvo za
posledných 20 rokov prešlo výraznou
zmenou profilácie a útlmu.
Čo z toho vyplýva, aké sú hlavné
dôsledky?
Stredná odborná generácia na úrovni
bakalárov a inžinierov v chemických

firmách chýba. Podniky sa teraz na
fakulty obracajú so žiadosťami o systémové zmeny, ako tento problém riešiť.

FCHPT STU

Čo teda s tým?
Napríklad na našej bratislavskej
Fakulte chemickej a potravinárskej
technológie sme vytvorili priemyselnú
radu. Ide o zoskupenie odborníkov z
chemického priemyslu, ktorí oponujú
a úpravami vstupujú do obsahu študijných programov a tým cez voliteľné
predmety sa podieľajú na odbornej profilácii našich študentov.

veľmi dobre prepracovaný systém výberu tých najlepších. Už po treťom
ročníku štúdia si ich vyhľadávajú a
prostredníctvom špecializovaných motivačných programov si ich pútajú k
svojmu podniku. Menšie a stredne domáce podniky očakávajú kompletného
absolventa, čo môže škola zabezpečiť
len do určitej miery. Priamy kontakt s
praxou počas štúdia nič nenahradí.

To sa týka súčasných študentov
fakúlt. Ako ale podnietiť záujem mladých ľudí o chemické odbory?
Budujeme si permanentný kontakt so
strednými školami. Pre záujemcov organizujeme deň otvorených dverí, kde
predstavujeme chémiu ako zážitkovú
vedu, bez ktorej nie je možný rozvoj
priemyslu, spotreby a ochrana životného prostredia. Učiteľom stredných
škôl ponúkame odborné kurzy a semináre o ktoré je stále väčší záujem.

Teda receptom môže byť inšpirácia
menších a stredných firiem nadnárodnými hráčmi?
Presne. Letné praxe študentov vo firmách a systematický záujem o tých najlepších by pomohol škole i priemyslu.

Aké riziká plynú pre priemysel, ak
by sa situáciu nepodarilo zvrátiť?  
Najväčšie a nadnárodné firmy majú

Naopak, aké benefity by podniky
získali, ak by sa problém darilo postupne odstraňovať a vyštudovaných
chemikov by pribúdalo?
Aj zo spoločných aktivít počas štúdia
môžu firmy veľa získať. Študenti a ich
školitelia na fakulte sa môžu podieľať
na rozvojových a inovačných programoch firmy, škola môže byť partnerom

podniku v rôznych schémach, ktoré
financujú prenos výskumu do výroby.
Výskum a vývoj sú podmienkou pre
inovácie a tie sú hlavnou silou rozvoja
ekonomiky. V USA majú najvyššiu obrátkovosť inovácií a aj preto ich ekonomika dlhodobo prosperuje.
Vieme číselne ilustrovať koľko absolventov bolo k dispozícii   teraz a
teraz?
V osemdesiatych rokoch minulého
storočia napríklad našu fakultu ročne
absolvovalo okolo 400 ľudí, dnes ich je
približne polovica. Aj keď má fakulta
veľmi nízku nezamestnanosť absolventov, veľa z nich sa uplatnilo v iných
oblastiach než je chémia. Spolu so
Zväzom chemického a farmaceutického
priemyslu, s ktorým fakulta úzko spolupracuje, sme si dali cieľ jasne zadefinovať záujem priemyslu a za finančnej
spoluúčasti firiem vybudovať ucelený
systém výchovy našich absolventov pre
prax.
Uverejené so súhlasom novín
Pravda.
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IUPAC

Mól – jednotka látkového množstva.
Zmena jeho definície – áno či nie?

P

redstavitelia Medzinárodnej
únie pre čistú a aplikovanú
chémiu (IUPAC) listom z 3.
júna 2014 vyzývajú členov
všetkých chemických spoločností (a
teda aj nás) k diskusii o novej definícii mólu pri príležitosti revízie medzinárodnej sústavy jednotiek (SI). Pre
vašu rýchlejšiu orientáciu som z listu
vybral a do slovenčiny preložil podstatné časti.
Látkové množstvo (n) je jedna zo
siedmich základných veličín SI, mól
– názov jej jednotky, mol – značka jej
jednotky. V súčasnosti platí definícia
[1]: Mól je látkové množstvo sústavy,
ktorá obsahuje toľko entít, koľko je atómov v 0,012 kg uhlíka 12 (teda atómov
v 0,012 kg nuklidu 12C). Pri používaní
jednotky mól musia byť elementárne
entity špecifikované (napr.: atómy, molekuly, ióny, elektróny, iné častice alebo
špecifikované skupiny takýchto častíc).
Počet elementárnych entít (atómov) v
0,012 kg nuklidu 12C sa rovná číselnej
hodnote Avogadrovej konštanty (NA)
vyjadrenej v mol–1. Látkové množstvo
(n) je teda definované ako podiel počtu
entít látky (N) a Avogadrovej konštanty
(NA): n = N/NA.
Návrh novej hodnoty Avogadrovej
konštanty: Hodnota NA sa bude rovnať
presne 6,02214X • 1023 mol–1, pričom
symbol X predstavuje jednu alebo viacej číslic, ktoré budú/môžu byť pridané.

Návrh novej definície jednotky
látkového množstva: Mól je názov
základnej jednotky v SI (značka mol)
pre základnú veličinu látkové množstvo
(značka n). Základná veličina látkové
množstvo je definovaná v príslušných
dokumentoch IUPAC pomocou rovnice
n = N/NA, kde N je počet entít a NA je
Avogadrova konštanta.
Dotazník (tak, ako nám bol zaslaný):
1. Ste spokojný(á) so súčasnou definíciou mólu?
a)
ÁNO či NIE
b)
Ak NIE, uveďte, prosím 		
niekoľkými vetami prečo.
c)
Ak NIE, navrhnite, prosím, 		
čo by bolo vhodné zmeniť.
2. Ste spokojný(á) s tou definíciou
mólu, ktorú navrhuje 24. konferencia váh a mier (viď preklad
povyše)?
a)
ÁNO či NIE
b)
Ak NIE, uveďte, prosím 		
niekoľkými vetami prečo.
c)
Ak NIE, navrhnite, prosím, 		
čo by bolo vhodné zmeniť.
3. Ste spokojný(á) so súčasnou definíciou veličiny látkové množstvo?
a)
ÁNO či NIE
b)
Ak NIE, uveďte, prosím 		
niekoľkými vetami prečo.
c)
Ak NIE, navrhnite, prosím, 		
čo by bolo vhodné zmeniť.

4. Ste spokojný(á) so súčasným názvom veličiny látkové množstvo?
a)
ÁNO či NIE
b)
Ak NIE, uveďte, prosím 		
niekoľkými vetami prečo.
c)
Ak NIE, navrhnite, prosím,		
čo by bolo vhodné zmeniť.
Verím, že vás téma zaujme a následne
od mnohých z vás dostanem odpovede
na otázky v dotazníku, ale aj súvisiace
poznámky. Len podľa obsahu vašich
odpovedí budem môcť pripraviť odpovede, ktoré budú reprezentovať názor
členov Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV na problematiku zmeny
definície mólu. Svoje odpovede a poznámky zasielajte, prosím, do 15. septembra 2014 na na jednu z uvedených
adries:
drabik@fns.uniba.sk
uachmdra@savba.sk
M.  Drábik
[1] v súlade so slovenskými technickými
normami (STN ISO 31-0, STN ISO
31-8, STN ISO 1000) a právnymi
predpismi (zákon č. 142/2000 Z.z.
a vyhláška č. 206/2000 Z. z. v
platnom znení), porovnaj napr. v:
J. Tatiersky; Základné chemické
výpočty, Vydavateľstvo Univerzity
Komenského, Bratislava 2011,
ISBN 978-80-223-2980-4, I. vydanie, str. 10.

Názvoslovné okienko

Ako prekladať (neprekladať)
výraz „Free radical
polymerization...“
Tento výraz sa používa v staršej
aj v novšej anglicky písanej chemickej literatúre, napr.: The Chemistry of
High Polymers,str. 45 (1948), potom v
o Fuctional Polymers, Reza Arshady,
ACS, str.3, (1996).
Stretol som sa v rôznych písomnostiach (diplomovky, dizertačné práce)
so snahou tento výraz doslovne prelo-
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žiť, napr.: na „Voľná radikálová polymerizácia...“. Myslím, že tento preklad
a v takom usporiadaní slovo „voľná“
nevyjadruje vzťah k voľným radikálom ale skôr k polymerizácii. Týmto
pitvaním tohto výrazu nechcem iniciovať aby sa hľadal priliehavejší výraz
ale jednoduchšie riešenie ako to robia
v iných jazykoch, t. j. prispôsobenie

základného výrazu k príslušnému jazyku čo pre nás znamená tiež vypustiť
slovo „FREE“ a ostatnú časť výrazu
už máme zabehanú. Avšak pri tomto
návrhu treba priznať, že anglický výraz úplne presne popisuje diskutovaný
proces, a na druhej strane kratší názov
zjednodušuje komunikáciu a neznižuje
zrozumiteľnosť.
Možno uviesť niekoľko príkladov
ako je to v cudzích jazykoch:
V nemčine je to Die radikalische Polymerisation, v ruštine je to
Radikaľnaja polimerizacija, v chorvátčine, je to radikalne polimerizacije
atď..
E. Borsig

Pedagogika

Korešpondenčný
seminár

K

orešpondenčné semináre
sú populárno-vzdelávacou aktivitou pre študentov stredných škôl, kde formou súťaže majú možnosť rozšíriť si svoje
vedomosti z prírodovedných predmetov
a dozvedieť sa niečo viac o možnostiach
štúdia biologických a chemických
vied na vysokých školách. V tomto
roku sa uskutočnil už 21. ročník
korešpondenčného seminára z chémie a 9. ročník korešpondenčného
seminára z biológie, ktoré vyhlasuje
Ústav anorganickej chémie SAV.
Chemici riešili úlohy z anorganickej,
fyzikálnej, organickej chémie, biochémie a štruktúry a reaktivity chemických látok. V biologickej časti ich
čakali úlohy z botaniky, zoológie a
molekulárnej genetiky. Tohtoročnou
novinkou pre biológov boli praktické
úlohy, ktoré sa týkali transpirácie a transportu látok cez biomembrány.
Najúspešnejší riešitelia boli pozvaní
na odborné sústredenie, ktoré zabezpečil Ústav anorganickej chémie SAV
a Slovenská chemická spoločnosť pri
SAV v dňoch 1.–6. júna už tradične v
Bardejove. Zúčastnilo sa ho 31 študentov, pre ktorých bol pripravený zaujímavý odborný a kultúrno-spoločenský
program. Študenti si vypočuli prednášky ochrane rastlín, najmä o vývoji
potrebných prípravkov spoločnosťou
BASF Slovensko, o syntéze organic-

kých farbív a o ich využití,
napríklad aj v experimentálnej
biológii na farbenie mikroskopických preparátov. Chemici sa
zúčastnili prednášok o teóriách
kyselín a zásad a o využití
NMR na určovanie štruktúry

O spoločnosti
BASF

spodáreniu so zásobami,
zaručujú zdravú výživu a
pomáhajú zlepšovať kvalitu
ľudského života. Náš prínos
je zhrnutý do nášho korporátneho cieľa: Tvoríme chémiu pre trvalo
udržateľnú budúcnosť. Spoločnosť
BASF vyvíja nové technológie s potenciálom hľadania odpovedí na globálne
problémy, ako sú zmeny klímy, potreba
vyššej energetickej efektívnosti a vyššej
mobility. BASF ku koncu roka 2011
zamestnávala 111 000 ľudí a v roku
2011 vykázala tržby vo výške 73,5
miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF
sú obchodované na akciových trhoch
vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA)
a Zürichu (AN). Viac informácií o
spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo
na Social Media Newsroom na stránke
newsroom.basf.com.

S

poločnosť BASF – The Chemical
Company je globálnym lídrom
v oblasti chemického priemyslu. Spoločnosť má veľmi
široké produktové portfólio zahŕňajúce
chemikálie, plasty, stavebné materiály,
poľnohospodárske produkty aj jemnú
chémiu. Kombinujeme ekonomický
úspech,
sociálnu
zodpovednosť
a ochranu životného prostredia.
Spoločnosť je spoľahlivým partnerom
pre prakticky všetky priemyslové
odvetvia a svojim partnerom ponúka
produkty s vysokou pridanou hodnotou
a inteligentné systémové riešenia, ktoré
im umožňujú dosahovať stále väčšie
úspechy. Naše produkty a systémové
riešenia prispievajú k šetrnému ho-

organických látok. Nechýbali ani praktické skúsenosti – laboratórne cvičenia
zamerané na prípravu zlúčenín.
Biológovia si vypočuli prednášku o
mikro RNA, o vývoji nových liečiv od
ich syntézy až po definitívne schválenie
a uvedenie na trh a o súčasnom pohľade
na problematiku molekulárnej genetiky.
Vyskúšali si dôkazy prírodných látok v
rastlinách a niektorých potravinách (dôkaz redukujúcich sacharidov, škrobu,
vitamínu C a katalázy) a prípravu stredovekého atramentu z dubových a orechových listov. Taktiež mali možnosť
zúčastniť sa pitvy slizniaka s podrob-

ným odborným výkladom.
Neodmysliteľnou
súčasťou sústredenia je aj voľnočasový program a výlety do okolia.
Študenti mali možnosť spoznať
Bardejovské kúpele, historické
centrum Bardejova, vystúpiť na
vežu Kostola sv. Egídia a navštíviť historické a prírodovedné
múzeum. Pre mnohých bol určite
zážitkom aj výstup na Stebnícku
Maguru, odkiaľ ďalej pokračovali
na hrad Zborov.
Tento ročník korešpondenčného seminára sa síce už skončil, no študenti
určite ostanú v kontakte aj naďalej.
Možno práve na odbornom sústredení
v Bardejove spoznali svojich budúcich
spolužiakov alebo kolegov, s ktorými
budú poznávať dosiaľ nepreskúmané
oblasti biológie a chémie, či riešiť aktuálne výzvy, pred ktorými stoja pracovníci chemického priemyslu.
Poďakovanie patrí spoločnosti BASF
Slovensko, ktorej podpora umožnila realizovať ďalší ročník Korešpondenčných
seminárov.
S. Kedžuch

BASF
v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF
aktívna už niekoľko desaťročí.
Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov
pomáhame našim zákazníkom byť
stále úspešnejšími. Odborníci BASF
poskytujú poradenstvo nielen v oblasti
spracovania produktov firmy BASF,
ale aj na poli bezpečnosti, ochrany
životného prostredia a úspor energie.
Spoločnosť BASF je kompetentným
partnerom všetkých dôležitých odvetví
slovenského hospodárstva, ku koncu
roka 2011 mala spoločnosť BASF na
Slovensku 182 zamestnancov a v roku
2011 dosiahla obrat vo výške 112 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné
na stránke www.basf.sk.
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HYDROLÝZA PRVÉHO TYPU
Jozef Tatiersky
Katedra anorganickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

Úvod
ných alebo tuhých látok a vedľajšie
huje už klasická definícia: Hydrolýza je
Hydrolýza (špeciálny prípad solvoreakcie (napr. redoxné).
protolytická reakcia iónov rozpustenej
lýzy) patrí popri niektorých iných téPri štúdiu prvého typu hydrolýzy je
soli s molekulami vody za vzniku oxómach, k ťažšie zvládnuteľným častiam
však potrebné poznať pojmy silná/slabá
niových katiónov alebo hydroxidových
učiva všeobecnej chémie najmä pre istú
kyselina, silná/slabá zásada a zároveň
aniónov. Uvedená definícia sa hodí na
neurčitosť jej definície. Pojem hydrosi byť vedomý toho, že presné pravidlá
popísanie interakcie vody a väčšiny solí
lýzy sa zároveň používa v rozličných
na rozlíšenie sily kyseliny (či zásady)
anorganických a organických kyselín a
významoch – zasahuje totiž rovnako
nie sú dané. Nehovoriac o „kacírskej“
zásad. Treba poznamenať, že hydrolýdo anorganickej ako do organickej chémyšlienke: čo v prípade stredne silnej
zou nenazývame reakcie elektricky nemie a tiež biochémie. Zahŕňa natoľko
kyseliny/zásady? Z literatúry nie je
utrálnych molekúl Brönstedových kyserôznorodú oblasť chemických reakcií,
úplne jasné ani to, z hľadiska ktolín a zásad s molekulami vody (H2SO4,
že nie je azda ani možné ju definovať
rej teórie (Arrheniovej, Brönstedovej,
NH3). Tieto reakcie popisujeme slovami
jednou vetou. Ak by sme vychádzali len
Lewisovej...) treba pri hydrolýze posu„disociácia“, či „protonizácia“.
z názvu (hydro-lýza), potom ide o rozdzovať silu kyseliny alebo zásady. Zdá
Pri hydrolýze prvého typu treba spoklad látok (solí, esterov, halogenidov,
sa preto, že v učebných textoch chýba
menúť niekoľko základných faktov:
amidov, nitrilov a i.) pôsobením vody
súvislosť medzi jednotlivými pojmami
■ Na hydrolýzu treba myslieť len pri
– podobne môžeme objasniť význam
a jednoznačnosť používaných termínov
rozpustných soliach.
Pripodliehajú
štúdiujeprvého
typu(čo
hydrolýzy
je všaksilná/slabá
potrebné
poznať
pojmy
silná/slabá kyselina, silná/slabá
Pri štúdiu zložky
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kyselina,
silná/slabá
slov elektro-lýza (rozklad pôsobením
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v matematike
takmer
■ Katiónové
solí
zásada atoho,
zároveň
si byť pravidlá
vedomý na
toho,
že presné
na(či
rozlíšenie
zásada a zároveň si byť vedomý
že presné
rozlíšenie
silypravidlá
kyseliny
zásady) sily
nie kyseliny (či zásady) nie
elektrického prúdu), pyro-lýza (rozklad
nestáva).
hydrolýze,
ak
sú
odvodené
od
dané. Nehovoriac
o „kacírskej“
čo v kyseliny/zásady?
prípade stredne silnej kyseliny/zásady?
sú dané. Nehovoriac osú„kacírskej“
myšlienke:
čo v prípademyšlienke:
stredne silnej
pôsobením zvýšenej teploty)...
slabých
zásad
Z literatúry
jez hľadiska
úplne jasné
ani teórie
to, z hľadiska
ktorejBrönstedovej,
teórie (Arrheniovej, Brönstedovej,
Z literatúry
nie je (Arrheniových,
úplne
jasné aninieto,či
ktorej
(Arrheniovej,
treba pri silu
hydrolýze
posudzovať
silu kyseliny
alebo zásady.
Zdá sa preto, že
Lewisovej...) treba pri Lewisovej...)
hydrolýze posudzovať
kyseliny
alebo zásady.
Zdá sa preto,
že
Aj keď pod pojmom hydrolýza máme
Sila
kyselín
Brönstedových).
v učebných
chýba súvislosť
medzia jednotlivými
pojmami
a jednoznačnosť používaných
v učebných textoch chýba
súvislosť textoch
medzi jednotlivými
pojmami
jednoznačnosť
používaných
na mysli chemickú reakciu látky s voPri
kyselinách
v
tejto
súvislosti
úplne
■ Katióny
pri
hydrolýze
v
podstate
(čo satakmer
napríklad
v matematike takmer nestáva).
termínov (čo sa napríkladtermínov
v matematike
nestáva).
dou,HYDROLÝZA
nie všetky reakcie
látok
s vostačí porovnávať ich silu z hľadiska
vystupujú vždy len vo funkcii
PRVÉHO
TYPU
dou sú reakciami hydrolýzy. Práve táto
Brönstedovej teórie, v zmysle ktorej je
Brönstedových kyselín.
Sila kyselín
Sila kyselín
Jozef Tatiersky
„neurčitosť“ definície spôsobuje štukyselinou
každá
častica
schopná
odo■ Aniónové
zložky
solí
podliehajú
hydPri kyselinách
v tejto
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porovnávať
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Katedra anorganickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
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vzdať
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významného javu v chémii. Z hľadiska
Brönstedových kyselín.
Úvod
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HX(aq)
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H3O+(aq) + X–(aq)
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2O(l)
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■ Pri hydrolýze
azda ani možné ju definovať
jednou vetou.
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Hranice sily
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sily
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1. NH
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je v tab. 1.
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hranicu
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môžeme objasniť význam slov elektro-lýza (rozklad pôsobením elektrického prúdu),
pyro-lýza vyjadrenie kvantitatívne
+
+
deme
zaoberať v niektorom z ďalších
tejto
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■ Hydrolýzu
podporuje
zvýšená
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boltepzvolený
oxóniový
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pKa(H3považovať
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teploty)...
tak, abyvylučovazohľadňovali
doterajšie
zvyklosti
pri označovaníkyslosti
známych látok.
tak,nie
abyvšetky
zohľadňovali
doterajšie
zvyklosti
pri označovaní
známych
látok.
napríklad
konštantu
(K a,
lota,
zrieďovanie
roztoku,
Aj keď pod pojmomčlánkov.
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hydrolýzy.
táto „neurčitosť“
spôsobuje reakcie vo forme plynjednej zo
staršíchPráve
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pKsily
nieTab.
produktov
a):vo vodnom
Tab. 1 Približné
rozdelenie
Brönstedových
kyselín
z hľadiska sily vo vodnom prostredí
1 Približné rozdelenie Brönstedových
kyselín
z hľadiska
prostredí
študentom problémy pri pochopení tohto významného javu v chémii. Z hľadiska charakteru
nickej chémie (1, s. 800) sa hydrolýprebiehajúcich chemických reakcií môžeme hydrolýzu rozdeliť na dva základné typy.
Interval Charakteristika Interval Charakteristika
zousa(hydrolytickým
štiepením)
nazýva
V nasledujúcich riadkoch
budeme venovať prvému
typu; druhým
typom hydrolýzy sa
pKa
kyseliny
Príklady
pKbudeme
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Príklady
a
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až 0 4, HClO
silná 3, H2SO4, ? HMnO4, HClO3, H2SO4, H?3O+
H3O+
–5 až 0
silná
HNO3, H2CrO4
HNO3, H2CrO4
–
–
0H
až3PO
3 4, H4Pstredne
silná
H3PO
, 3HP42PO27O– 7,
HSO24O)
, 6H]3+
O7– 2O)6]3+,
HSO
[Fe(H
, 2[Ga(H
3P
2O7,
4 , 4H
AlCl3 + 3H2O
3HCl + Al(OH)3
HSCN, H2C2O4, HClO2, [Tl(H2O)6]3+
HSCN, H2C2O4, HClO2,
HIO3, CCl3COOH,
HIO3, CCl3COOH,
(NO2)3CH, (CN)3CH,
(NO2)3CH, (CN)3CH,
TNF
Podľa
uvedenej vtedy,
literatúry
hydro-od slabej kyseliny alebo
TNF
Podľa uvedenej literatúry
soľ hydrolyzuje
keď jesoľ
odvodená
– 3+
–
–
3+ –
3
až
7,5
3 až 7,5
HF, 4–HNO
HCrO
PO4–,2O)
HSO
slabá
HF, HNOslabá
, H2PO
HSOHN
2, 4H,2Se,
4 6, ] H,2[In(H
2, H2Se, HN3, HCrO
3 , 3,[Al(H
2O)
6] 3, ,
lyzuje
vtedy,
keď
odroztoky
slabej solí, ktoré sú odvodené
od slabej zásady alebo od
oboch.
Uvádza
sa je
tu odvodená
tiež, že vodné
2–
H2P2O)
O762–]3+, [Cr(H2O)6]3+,
HClO, CH3COOH, H2S
HHClO,
[Ti(H
2P2O7 CH3COOH, H2S
od slabých kyselín a silných
zásad
sú
vplyvom
hydrolýzy
zásadité;
roztoky
solí,
ktoré
sú
odvodené
2+
kyseliny alebo od slabej zásady alebo
[Be(H2O)4] , [Ag(H2O)x]+,
od slabých zásad a silných kyselín sú vplyvom hydrolýzy kyslé. Táto príliš zjednodušená definícia
[Cu(H2O)6]2+, [Tm(H2O)x]3+,
od oboch.
Uvádza sa
tu satiež,
že vodné
však nevyjadruje skutočný
priebeh hydrolýzy.
Preto
postupne,
s uplatňovaním Brönstedovej
[Yb(H2O)x]3+, [Lu(H2O)x]3+
3–
3–
+
2+
roztoky
solí,hydrolýzy.
ktoré sú odvodené od
7,5
až 10H2Oveľmi
slabá
7,5 až 10 veľmi slabá
teórie, prešlo na vhodnejší
spôsob opisu
HCN,
HP
HCN,
HP
NH
[Pb(H
7
2, HBrO
2O7 H2O2, HBrO
4 2,O
2O)x] ,
[Ni(H2O)6]2+, [Zn(H2O)6]2+,
Prvý typ hydrolýzy viac-menej
klasická definícia:
slabých vystihuje
kyselín už
a silných
zásad súHydrolýza
vply- je protolytická reakcia
2+
[Co(H2O)6] , [Ln(H2O)x]3+
iónov rozpustenej soli s molekulami vody za vzniku oxóniových katiónov alebo hydroxidových
– 2+ –
–
vom
hydrolýzy
zásadité;
roztoky
solí,
až 14fenolkyslé vlastnosti HCO
HIO,
HCO2O)
HTe–,2O)6]2+,
10 až 14
kyslé vlastnosti 10HIO,
HS–, HTe–,
[Fe(H
] , ,[Mn(H
3 , 6HS
3 ,fenol
aniónov. Uvedená definícia sa hodí na popísanie interakcie vody a väčšiny solí anorganických a
2– 2+
2+
sú takmer
HPO24O)
sú takmer
HPO42–
[Cd(H
6] , [Mg(H2O)6]
ktoré
sú
odvodené
od
slabých
zásad
a
organických kyselín a zásad. Treba poznamenať, že hydrolýzou nenazývame reakcie elektricky
zanedbateľné
zanedbateľné
neutrálnych molekúl Brönstedových
kyselínsúa vplyvom
zásad s molekulami
vody (H2SO4, 14
NH
silných kyselín
hydrolýzy
14Haž
? alkoholy,
častica
H2–O, alkoholy, acetylén,
HSe–
až3?). Tieto
častica
acetylén,
HSe
2O,
reakcie popisujeme slovami
„disociácia“,
či „protonizácia“.
neprejavuje kyslé uhľovodíkyneprejavuje kyslé uhľovodíky
kyslé.
Táto príliš
zjednodušená definívlastnosti
vlastnosti
hydrolýza




neutralizá cia









0 až 3

stredne silná

cia však
nevyjadruje
skutočný
Pri hydrolýze prvého typu
treba spomenúť
niekoľko
základnýchpriebeh
faktov:
Tabuľka 1 Približné rozdelenie Brönstedových kyselín z hľadiska sily vo vodnom
Skratky:
= 2,4,6-trinitrofenol;
LnBd,
= Y,Tb,
La,Dy,
Ce,Ho,
Pr, Er.
Nd, Sm, Eu, Bd, Tb, Dy, Ho, Er.
Skratky: TNF = 2,4,6-trinitrofenol;
Ln TNF
= Y, La,
Ce, Pr, Nd, Sm, Eu,
Na hydrolýzu treba myslieť
len pri rozpustných
soliach.
hydrolýzy.
Preto sa postupne,
s uplatprostredí
(Literatúra
k tabuľke: 2, 3, 4, 5, 6, 7.)
(Literatúra k tabuľke: 2, 3, 4, 5,
6, 7.)
Katiónové zložky solíňovaním
podliehajúBrönstedovej
hydrolýze, ak sú odvodené
od slabých
teórie, prešlo
na zásad (Arrheniových, či
Skratky: TNF = 2,4,6-trinitrofenol; Ln = Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Bd, Tb, Dy,
Brönstedových).
spôsob vždy
opisulenhydrolýzy.
Katióny pri hydrolýzevhodnejší
v podstate vystupujú
vo funkcii Brönstedových kyselín.
Ho, Er.
Prvý typ
hydrolýzy
vysti- Brönstedových
2
2
Aniónové zložky solí podliehajú
hydrolýze,
ak súviac-menej
odvodené od slabých
kyselín. k tabuľke: 2, 3, 4, 5, 6, 7.)
(Literatúra
Anióny môžu pri hydrolýze vystupovať nielen vo funkcii Brönstedových zásad, ale aj kyselín.
Pri hydrolýze sa môže, ale nemusí meniť pH.
Hydrolýzu podporuje zvýšená teplota, zrieďovanie roztoku, vylučovanie produktov reakcie vo
forme plynných alebo tuhých látok a vedľajšie reakcie (napr. redoxné).
32

ChemZi 10/1(2014)
1

[Fe(H2O)6]3+, [Ga(H2O)6]3+,
[Tl(H2O)6]3+

[Al(H2O)6]3+, [In(H2O)6]3+,
[Ti(H2O)6]3+, [Cr(H2O)6]3+,
[Be(H2O)4]2+, [Ag(H2O)x]+,
[Cu(H2O)6]2+, [Tm(H2O)x]3+,
[Yb(H2O)x]3+, [Lu(H2O)x]3+
NH4+, [Pb(H2O)x]2+,
[Ni(H2O)6]2+, [Zn(H2O)6]2+,
[Co(H2O)6]2+, [Ln(H2O)x]3+
[Fe(H2O)6]2+, [Mn(H2O)6]2+,
[Cd(H2O)6]2+, [Mg(H2O)6]2+

a(HB  )  a(OH – )

–
Tabuľka
rozdelenie BrönstedovýchKzásad
+ 2H2O(l)
[B(OH)
(aq)2 Približné
+ H3(ide
O+(aq)
3BO3(aq)zaradiť
4] kyseliny
b = z hľadiska ich sily vo vodnom prostredí.
v dôsledku ktorého juHnemožno
medzi Brönstedove
o veľmi slabú Lewisovu
a( B)
Môže ísť o neutrálnu molekulu (napr. NH3), anión (napr. PO43–), ale takmer nikdy takto
kyselinu).
Interval (ide
pKb o veľmi
Charakteristika
zásady
Príklady
v dôsledku
ktoréholátky
ju nemožno
medzi
Brönstedove
kyseliny
slabú
Lewisovu
nereaguje
katión.
Mieru
tejto
schopnosti
vyjadruje
konštanta
zásaditosti
definovaná odlišne ako pri
Medzi zvláštne
patria ajzaradiť
kyseliny
s komplexným
aniónom,
v
ktorom
ani
jeden
z
ligandov
Tabuľka 2 Približné rozdelenie Brönstedových zásad z hľadiska
ich sily molekula
vo
vodnom prostredí.
Neutrálna
Anión
kyselinu).
Arrheniových
zásadách:
nie je kyslík alebo iný chalkogén. Ak sa ich vôbec podarí
pripraviť
v
tuhom
stave,
kryštalizujú
vo
?
až
–5
veľmi
silná
?
Se2–, HCC–, CH3–
Medzi
zvláštne látky apatria
aj kyselinyide
s komplexným
aniónom,
v–ktorom
ani jeden
z4H
ligandov
–
forme
kryštalohydrátov
pravdepodobne
vždy o soli oxónia
(8)
napr.
H[AuCl
]
·
O.
Pri
4
2zásady
Interval
Charakteristika
Príklady
b
–5
až 0+ vpK
silná
?
OH , alkoholátové anióny
nie
kyslík alebo
Ak sa ich
vôbec podarí
pripraviť
tuhom
stave, kryštalizujú vo

–
–
ich je
rozpúšťaní
vo iný
vodechalkogén.
sa z kryštálovej
štruktúry
uvoľňuje
)  a(OHpiperidín
) molekula
Neutrálna
0H
až33O a zodpovedajúci
stredne silná anión, takže a(HB
guanidín,*
PO43–, HO2Anión
, S2–, Te2–
KbPri
=
forme
kryštalohydrátov
a
pravdepodobne
ide
vždy
o
soli
oxónia
(8)
–
napr.
H[AuCl
]
·
4H
O.
2––
4
2
?
až
–5
veľmi
silná
?
nepatria medzi Brönstedove kyseliny.
Se
, ,HCC
CH3–42–, HS–,
3 až 7,5+
slabá
NH
CN
CO32––,, HPO
a3(,BN) 2H4, pyrolidín,
–
ich rozpúšťaní vo vode sa z kryštálovej štruktúry
uvoľňuje–5Haž3O
anión, takže ?metylamín
SO–3,2–alkoholátové
, SeO32–, ClOanióny
, BrO–,
Pedagogika
0 a zodpovedajúci
silná
OH
–
–
–
2–
2–
nepatria
medzimožno
Brönstedove
kyseliny.
IO43–
,C
Výpočtom
zistiť, že
látky s pKa > 10 sa vo vodnom
už rozdelenie
takmer
neprejavujú
0 roztoku
až23Približné
strednevôbec
silná
guanidín,*
PO
, HO
6H5O
2 , S , Te
Tabuľka
Brönstedových
zásad z hľadiska
ich piperidín
sily vo vodnom prostredí.
–
2–
2–
2–
veľmi blízke
slabá hodnote 7.
NH32,OH,
pyridín, bpy CN
N3 , CrO
C2O4 , HS–,
37,5
až až
7,510 je veľmi
slabá
NH
N2Hanilín,
CO34 ,,HPO
akoSila
kyseliny:
mol/L
4, pyrolidín,
zásad pH ich vodných roztokov s koncentráciou 0,001
– 2–
II
II
II
CH32–
metylamín
SO
,
SeO
, ClO–, BrO–,
3COO
3
+
–
Teda
nemá
zmysel
hovoriť
o
hydrolýze
katiónu
v
soliach
obsahujúcich
Fe
(11,
s.
1349),
Mg
,
Cd
Chemická
perlička:
supersilné kyseHranice na približné vyjadrenie
nových
párov Msily
–OH
čo10
vyplýva
zzásadité
NaIIrozdiel odsily
kyselín treba
pri porovnávaní
zásad, brať
do
úvahy
Brönstedovu,
ale aj
– –
Interval
pKb nielen
Charakteristika
až 14
vlastnosti súzásady
takmer
CH3CONH2, močovina, Príklady
NO
IO
, 2C,6H25PO
O– 4–, HSe–, F–,
Sila
zásad
aArrheniovu
Mn . Akvakomplexy
katiónov
alkalických
kovovna
alkalických
zemín
a tálneho
katiónu
–
–
– 2–
2– Anión
2–
teóriu kyselín
a zásad.
Významným
faktorom
rozlíšenie
sily
Arrheniových
zásad
Neutrálna
molekula
zanedbateľné
difenylamín
SO
, HC
, HCOO
,
liny
a zásady
kyselín budú vždy predmetom
diskusií
deformačných
a kovov,
polarizačných
účinkov
7,5 až
10
veľmi
slabá
C42O
2OH, anilín, pyridín, bpy N
3 ,4CrO
4 2,O
4 ,
Na nepodliehajú
rozdiel
odich
kyselín
treba
privoporovnávaní
sily
zásadrozpustné,
brať
ale aja ?NH
2–
–– –
vôbec
hydrolýze
(extrémne
? aždo
–5úvahy
veľmiBrönstedovu,
silná
Se
HCC
, CH33C– –
(NO
(hydroxidov)
je
rozpustnosť
vode:slabé
ak súkyseliny).
vo vode
patrianielen
medzi
silné elektrolyty
CH
2)3C , (CN)
3,COO
Podľa
definície
IUPAC
(9)
sa
za
– pokus o takéto kvantitatívne
vyjadrekatiónov.
Hoci
je
prinajmenšom
nezvy–– –
– – – – –
Arrheniovu
teóriu
kyselín
a
zásad.
Významným
faktorom
na
rozlíšenie
sily
Arrheniových
zásad
–
–5
až
silná
?CH
OH
14alkalických
až014
?
časticaaneprejavuje
tiomočovina
ClO2, 4,alkoholátové
,HCl
, Br
, I anióny
10
až
zásadité
vlastnosti
súzásadité
takmer
NO
,F,
teda medzi silné zásady (hydroxidy alkalických kovov, kovov
zemín
hydroxid
tálny).
3CONH2, močovina,
2PO
4 , HSe
3–
–
2–
(hydroxidov)
je ich
rozpustnosť
vode:
akonapríklad:
súdisociácii
vo rozlíšiť
vode rozpustné,
patria
medzi
silné
a guanidín,*
vlastnosti
0hydroxidov,
až3silu
3 (pK
stredne
silná
PO
, Te2– –,
superkyseliny
zanedbateľné
difenylamínpiperidínpovažujú
SO442–,, HO
HC2 O, 4S–, HCOO
nie sily kyselín je v Tab.
1. Zamožné
hranicu
čajné vohovoriť
výnimočné
postavenie
majú
H2ich
CO
H2SOelektrolyty
a 2,58!),
3, H2S2O3, (superacids)
Je Trochu
však
fyzikálnochemickými
metódami
(napríklad
potenciometricky).
– 2–
–2–
–
teda
medzi
silné
zásady
(hydroxidy
alkalických
kovov,
kovov
alkalických
zemín
a
hydroxid
tálny).
+
–
(NO
)
C
,
(CN)
C
3
až
7,5
slabá
NH
,
N
H
,
pyrolidín,
CN
,
CO
,
HPO
,
HS–,
3 4
3
2 4
3
aSúvisí
polykyseliny.
Je to zaužíval
spôsobené
vedľajšími
reakciami
vodnom zlátky,
roztokuktoré
(napr.sú
to pravdepodobne
s tvorbou sa
iónových
M
–OH v, ich
čo vyplýva
deformačných
a kyslejšie
ako 100 SO
%32–42–,,3SeO
medzi silnými a stredne
silnými
kyspôsobpárov
na
vyjadrenie
ich
2–
–
–
metylamín
* priich
27
1 mol/L.
bpypotenciometricky).
= 2,2’-bipyridín
14 .°C
ažsilu
?a Ic =
častica
neprejavuje
zásadité
tiomočovina
ClO
Cl–,3Br,–ClO
, I– , BrO ,
Je
však možné 2fyzikálnochemickými
metódami
rozlíšiť
(napríklad
H
O), čo môže
mať vplyv
na je
zistenú
hodnotu
K
2CO3/CO2 · xHúčinkov
a
–
–
polarizačných
katiónov.
Hoci
prinajmenšom
nezvyčajné
hovoriť
o
disociácii
– k tabuľke: 2,vlastnosti
IO , C6H5O
(Literatúra
3, 4, 5,
6, 7.)
sírová.
Známe superkyseselinami bol zvolený oxóniový
katión
sily
z hľadiska
reakcie:
Súvisí
pravdepodobne
s tvorbou
iónových
párov
Ms +vodou:
–OHreakcie:
, čo vyplýva
zkyselina
deformačných
a
Pri Hto
stojí za zmienku
nezvyčajný
spôsob
reakcie
–
2–
2–
3BO3zaužíval
hydroxidov,
sa spôsob
na vyjadrenie
ich sily
z hľadiska
7,5 až 10
slabá
NH2OH, anilín, pyridín, bpy N3 , CrO4 , C2O4 ,
účinkov katiónov. Hoci je prinajmenšom
nezvyčajnéveľmi
hovoriť
liny o sadisociácii
pripravujú
reakciou silných
s hodnotou pKa(H3O+polarizačných
) = 0, ostatné
CH3COO–
* pri 27
a Ic = 1 mol/L.
bpy = 2,2’-bipyridín
– –°Creakcie:
+
hydroxidov,
zaužíval
sa
spôsob
na
vyjadrenie
ich
sily
+ z hľadiska
H
BO
(aq)
+
2H
O(l)
[B(OH)
]
(aq)
+
H
O
(aq)
3
3
2
4
3
10
až
14
zásadité
vlastnosti
sú
takmer
CH3CONH
(Literatúra
k
tabuľke:
2,
3,
4,
5,
6,
7.)
MOH(aq)
M
(aq)
+
OH
(aq)
Lewisových
kyselín
(napr.
SbF5)NOs22––, H2PO4––, HSe–, F––,
hranice boli zvolené tak, aby zohľadňo2, močovina,
Chemická perlička: supersilné kyseliny a zásady
zanedbateľné
difenylamín
SO4 , HC2O4 , HCOO ,
–
–
Podľa
definície IUPAC
(9) sa za superkyseliny
(superacids)
považujú
ktoré– sú kyslejšie
vhodnými
Brönstedovými
kyselinami
vali doterajšie zvyklostiv dôsledku
pri označovaní
(NOlátky,
MOH(aq)
M+(aq) + OH
(aq)
2)3C , (CN)3C
ktorého jukonštanty
nemožno definovanej
zaradiť medzi
Brönstedove
kyseliny
(ide o veľmi slabú Lewisovu
pomocou disociačnej
vzťahom:
–
ako
100
%
kyselina
sírová.
Známe
superkyseliny
sa
pripravujú
reakciou
14 až ?
častica (napr.
neprejavuje
zásadité
tiomočovina
ClO4–, Clsilných
, Br–, I– Lewisových
HSO
F,
HF...)
(10,
s.
258):
známych látok.
pomocou disociačnej konštanty
defikyselinu).
3
Chemická
supersilnéBrönstedovými
kyseliny a zásady
kyselín
(napr.perlička:
SbF5vlastnosti
) s vhodnými
kyselinami (napr. HSO3F, HF...) (10, s. 258):
pomocou
konštanty
vzťahom:
Medzi disociačnej
zvláštne látky
patria
ajdefinovanej
kyseliny
aniónom,
v ktorom
ani jeden
ligandov
Podľa
definície
IUPAC
(9) saz za
superkyseliny (superacids) považujú látky, ktoré sú kyslejšie
novanej
vzťahom:
a( M  )s komplexným
a(OH – )
Kb Ak
= sa ich vôbec podarí
, pKako
–log
K
b =pripraviť
b
nie
je
kyslík
alebo
iný
chalkogén.
v
tuhom
stave,
kryštalizujú
vo
+
–
100
kyselina
sírová.
Známe superkyseliny
saFpripravujú
reakciou
silných Lewisových
* pri 27
°C %
a Ic =
1 mol/L. bpy
=
2,2’-bipyridín
a( MOH) –
Výpočtom možno zistiť, že látky
SbF
H2SO
+ [SbF5(SO
5 + 2HSO3F
3
3F)]
a( M ide
)  avždy
(OH )o soli
forme kryštalohydrátov a pravdepodobne
oxónia
–SbF
napr.
4H2O. Pri
k (8)
tabuľke:
2,
4, 5, 6, 7.)4] ·Brönstedovými
kyselín
(napr.
s H[AuCl
vhodnými
kyselinami (napr. HSO3F, HF...) (10, s. 258):
5) 3,
Kb =
, pK(Literatúra
b = –log Kb+
s pKa > 10 sa vo vodnom
roztoku
už
a
(
M
OH)
ich rozpúšťaní vo vode sa z kryštálovej štruktúry uvoľňuje H3O a zodpovedajúci anión, takže
Superkyseliny
sú schopné
reagovať
Podľa tohto kritéria sa zo silných hydroxidov považuje
za „najsilnejší“
hydroxid
cézny,ako
za kyseliny aj s+takými extrémne– slabými zásadami ako sú
nepatria
Brönstedove kyseliny.
Superkyseliny
sú
schopné
takmer vôbec neprejavujú
akomedzi
kyseliny:
+ 2HSO
H2SO
3F
3F + [SbFreagovať
5(SO3F)]
uhľovodíky:
„najslabší“ hydroxid vápenatý. Všetky ostatné anorganické
hydroxidy sú SbF
vo 5 vode
takmer
Chemická
perlička:
supersilné
kyseliny
a zásady
Podľa
tohto
kritéria
sa
zo
silných
hydroxidov
považuje
za
„najsilnejší“
hydroxid
cézny,
zaaj
ako
kyseliny
s takými extrémne slapH ich vodných roztokov
s
koncenPodľa
tohto
kritéria
sa
zo
silných
nerozpustné, teda sú považované za slabé hydroxidy; ich sila sa však tiež zvykne rozlišovať
Podľa
definície
sa za+takmer
superkyseliny
(superacids)
považujú slabými
látky, ktoré
sú kyslejšie
+
+ extrémne
„najslabší“
hydroxid
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hydrolýze (extrémne slabé kyseliny).
rovnováhy.
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(aq) existuje
3 (aq) ide
otreba
látky,
ktoré
netvoria
bežné
soli.superkyselín.
prípade
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a( M  )  a(OH – )
Neutrálna molekula
Anión
Kb =
, pKb = –log Kb
Neutrálna molekula
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veľmi silná
? Se2–, HCC–, CH –
Se2–, HCC–, CH3–
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kyselín treba
? ažpri
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3
–
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–
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2–
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omnoho
slabšie
14
zásadité
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Brönstedovej zásady patria
vo vode bude
pH
roztoku
výrazne
nižšie
než
pri
silnej
Arrheniovej
zásade.
medzi silné elektrolyty
a tedačastica neprejavuje
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Približné
rozdelenie Brönstedových zásad z hľadiska ich sily
kých B(aq)
kovov,
kovov alkalických
zemín pri =Tabuľka
272,2’-bipyridín
°C a Ic = 2
1 mol/L.
bpy = 2,2’-bipyridín
* pri 27 °C a Ic = 1 mol/L. *bpy
k tabuľke:prostredí.
2, 3, 4, 5, 6, 7.)
vodnom
k tabuľke:fy2, 3,(Literatúra
4, 5,vo
6, 7.)
a hydroxid tálny). Je (Literatúra
však možné
3
zikálnochemickými metódami rozlíšiť
* pri 27 °C a Ic = 1 mol/L. bpy = 2,2’-bipyridín
(Literatúra
k tabuľke:
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4, 5, 6,a 7.)
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Chemická
perlička:
zásady
Chemická perlička: supersilné
kyseliny
a supersilné
zásady
Podľa
definície
IUPAC (9)(superacids)
sa za superkyseliny
látky, ktoré sú kyslejšie
Súvisí to pravdepodobnePodľa
s tvorbou
definícieióIUPAC
(9) sa
za superkyseliny
považujú(superacids)
látky, ktoré považujú
sú kyslejšie

100Známe
% kyselina
sírová. Známe
superkyseliny
sa silných
pripravujú
reakciou silných Lewisových
ako 100 % kyselina ako
sírová.
superkyseliny
sa pripravujú
reakciou
Lewisových
(napr.
SbF5) s vhodnými
Brönstedovými
(napr. HSO F, HF...) (10, s. 258):
kyselín (napr. SbF5) s kyselín
vhodnými
Brönstedovými
kyselinami
(napr. HSOkyselinami
3F, HF...) (10, s. 258):3
SbF5 + 2HSO3F

+
– 3F+ + [SbF5(SO3F)]–
SbF
+ 2HSO
H2SO
3F
H25SO
3F + [SbF
5(SO3F)]
ChemZi 10/1(2014)

Superkyseliny
sú schopné
akoextrémne
kyseliny slabými
aj s takými
extrémne
zásadami ako sú
Superkyseliny sú schopné
reagovať ako
kyselinyreagovať
aj s takými
zásadami
akoslabými
sú
uhľovodíky:
uhľovodíky:
R3CH + H2SO3F+

+
R3CH
+ H22+SO
3F 3F
R3CH
+ HSO

R3CH2+ + HSO3F

Podobne
existuje označenie
superzásady
(superbases)
extrémne
Podobne existuje označenie
superzásady
(superbases)
pre extrémne
zásadité pre
látky.
Tu všakzásadité
nie je látky. Tu však nie je
štandard nadefinovanie
ich jednoznačné
definovanie
ako v prípade
superkyselín. Príkladom
stanovený štandard stanovený
na ich jednoznačné
ako v prípade
superkyselín.
Príkladom
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hydrogensulfidového aniónu. Inými slovami: sulfán je slabá kyselina a k nemu konjugovaná zásada
– hydrogensulfidový anión – je slabá zásada.
Porovnateľná situácia je pri NH3 (pKb = 4,76), ktorý je všeobecne považovaný za slabú
Brönstedovu zásadu. K nemu konjugovaná kyselina, NH4+, má hodnotu pKa = 14 – 4,76 = 9,24,
"Krajčírov syn chodí otrhaný" alebo "pod lampou býva najväčšia tma"
teda patrí medzi veľmi slabé kyseliny.
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Poznámka k súčasnému vzťahu medzi
geológiou a chémiou na slovenských
akademických pracoviskách

Karol Jesenák
Katedra anorganickej chémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava,
e-mail: jesenak@fns.uniba.sk

V

Geológia a chémia na Slovensku
zťah medzi geológiou a chénosti touto oblasťou takmer výlučne záHlavným všeobecným znakom výmiou možno považovať za
kladný výskum. Univerzálnou metódou
voja geológie a anorganickej chémie na
veľmi širokú diskusnú tému.
ako dosiahnuť úspech v slovenských
Slovensku za posledné dve desaťročia,
Tento príspevok je pokupodmienkach vedecko-výskumej práce
je výrazný vzájomný odklon oboch vedsom o charakterizovanie tohto vzťahu
na akademických pracoviskách, je zaných disciplín. Príčiny tohto odklonu
predovšetkým z pohľadu vysokoškolmeranie sa na riešenie veľmi úzkych
súvisia s výrazným poklesom ťažby a
ského učiteľa pôsobiaceho v oblasti
vedeckých problémov. Tento prístup,
spracovania primárnych anorganických
anorganickej chémie. Ak sa na úvod
napriek existujúcim výnimkám, zväčša
surovín, ale tiež so zmenou organizácie
neobmedzíme iba na úzky pohľad anorvedie k vzájomnej separácii jednotlipráce v týchto odvetviach. Zníženie celganického chemika, môžeme konštavých vedných disciplín. I keď sa tento
kového počtu pracovníkov pôsobiacich
tovať, že väčšina chemikov prichádza
problém týka predovšetkým chémie,
v ťažobnom priemysle a v priemysle
do bližšieho kontaktu s geológiou iba
rovnaké podmienky financovania a orspracovania týchto surovín, ktorý bol
veľmi zriedkavo. Súvisí to predovšetganizácie vedecko-výskumnej práce,
vždy tradičnou oblasťou spolupráce
kým s tým, že sa zvyčajne zaoberajú
zvýhodňujú tú istú stratégiu špecializámedzi geológmi a chemikmi, malo výsyntetickými látkami. Tieto látky totiž
cie aj v geológii.
razný vplyv na počty študentov prejaz hľadiska ich počtu, výrazne prevyDopad na vzdelávanie
vujúcich záujem o štúdium geológie.
šujú počet tých anorganických látok,
Dlhodobý trend vzájomného vePokles záujmu o štúdium chémie však
ktoré reprezentujú hlavný okruh záujmu
decko-výskumného vzďaľovania sa
geológie. V tejto súvislosti možno
geológie a anorganickej chémie
uviesť, že počet látok registrovaje pravdepodobne už nezvratný.
ných v chemických databázach
Vážnym problémom však je, že
približne o štyri poriadky prevysa to deje aj v rovine prírodovedšuje počet známych minerálov.
ného a technického vzdelávania a
Veľká časť chemikov má dosť
zvlášť poškodzuje vzdelávanie v
skreslený názor na prácu geolóoblasti všeobecného chemického
gov, ktorý sa obmedzuje na konvzdelania. Bez ohľadu na to, aká
štatovanie, že ich hlavný úžitok
bude ďalšia participácia slovenspočíva vo vyhľadávaní primárskej vedy na prieskume, ťažbe
nych surovín buď priamo pre chea spracovaní primárnych anorgamických priemysel alebo pre prienických surovín, a zároveň aj bez
mysel využívajúci rôzne chemické
ohľadu na to, aký počet pracovObr. 1. Obrázok ukazuje ruiny niekdajšieho významného
premeny. Zároveň chápu použitie hutníckeho podniku v Kluknave v blízkosti Krompách.*
níkov sa v budúcnosti zamestná
chémie pri riešení rôznych geolouvedenými činnosťami, nemalo
zapadal do všeobecného trendu znižogických úloh predovšetkým v podobe
by sa pripustiť, aby sa zo všeobecného
vania záujmu o väčšinu prírodovedných
rôznych servisných služieb, napríklad
chemického vzdelania vylúčili základné
disciplín, pričom sa vo väčšej miere tývyužívaním rôznych analytických meinformácie o formách výskytu najfrekkal technických smerov. Celkový trend
tód. Niekdajšia významná oblasť koventovanejších a najdôležitejších anorvývoja vzťahov medzi geológiou a chéoperácie medzi chemikmi a geológmi,
ganických látok v prírode a informácie
miou bol čiastočne utlmený riešením
ktorou bolo riešenie štruktúr metódami
o fyzikálno-chemických princípoch ich
environmentálnych problémov, ktoré
RTG štruktúrnej analýzy, v súčasnosti
spracovania. Súčasná situácia je totiž
súviseli najmä s ťažbou ukončenou v
ustúpila do úzadia najmä z dôvodu
taká, že úplným vylúčením alebo výnedávnej minulosti.
už spomenutého bezkonkurenčne vyraznou redukciou základných geoloNa rozdiel od minulosti, keď bol
sokého počtu syntetických látok, ale
gických tém na základných a stredných
na Slovensku hlavnou oblasťou spoluzároveň aj veľmi malého praktického
školách, a zároveň výraznou zmenou
práce geológov a chemikov ťažobný a
významu novoobjavených minerálov.
orientácie vysokoškolského chemicspracovateľský priemysel, je v súčaského vzdelávania na vedecký výskum,
sa informovanosť študentov chémie o
spomenutých témach často dostáva na
* Podnik bol postavený v polovici 19. storočia a spracovával medené rudy ťažené v blízkych
baniach. Obrázok pochádza z monografie s názvom „Exkurzia po miestach ťažby a spracoúplne neakceptovateľnú úroveň. Jeden
vania rudných surovín na Slovensku“ (1). Tá je spolu s druhou analogickou prácou, ktorá je
z ďalších významných dôvodov uvevenovaná nerudným surovinám (2), jedným z pokusov ich autora vzájomne priblížiť geológiu
deného stavu spočíva aj v tradičnej,
a anorganickú chémiu formou obrazovej prehliadky najvýznamnejších lokalít ťažby dôležia nepochybne aj správnej, koncepcii
tých nerastných surovím na Slovensku. Súčasťou popisu týchto lokalít je stručná história
väčšiny učebníc chémie: tie síce zvyťažby a súvisiacej priemyselnej výroby, obrazová dokumentácia miest ťažby, hlavných ťažených minerálov a hornín a dokumentácia najzávažnejších environmentálnych dôsledkov ťažby.
čajne obsahujú zmienku o priemyselne
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významných mineráloch a horninách,
avšak v množstve iných informácií,
ktoré sú dôležité z hľadiska rôznych
iných kritérií, ich praktický význam
takmer zaniká.
Obsah vyučovania
Tu je potrebné poznamenať, že praktický význam primárnych anorganic-

rok írskeho spisovateľa a dramatika
Georga Bernarda Shawa „No man can
be a pure specialist without being in
the strict sense an idiot“. Otázkou však
je, či si toto nelichotivé hodnotenie
nezaslúžia skôr samotní učitelia, ako
študenti. Jedným z výsledkov toho,
že chémia sa na Slovensku „zbavila“
geológie, sú napríklad tvrdenia študentov, že železo sa vyrába z
oxidu železitého alebo, že
sklo sa vyrába z oxidu kremičitého alebo z kremíka.
(Podľa vlastných zistení,
viac ako 90 % absoventov stredných škôl nevie,
z čoho sa vyrába bežné
sklo.)

terogénnych reakcií odohrávajúcich sa v
prírode, sú v laboratórnych podmienkach
veľmi často buď nerealizovateľné alebo
sú realizovateľné iba s pomocou veľmi
drahých experimentálnych zariadení. Ich
výsledok v prírodne je však k dispozícii
zdarma. Úspech vzdelávacej činnosti
závisí od toho, do akej miery sa podarí
učiteľom motivovať študentov pre určitú
tému. Chémia, napriek tomu, že je zväčša
experimentálnou vedou, je často chápaná
ako veľmi abstraktná. Tento nedostatok
možno aspoň v oblasti anorganickej chémie preklenúť mnohými „exkurziami“
do rôznych oblastí geológie, ktoré môžu
byť nielen spestrením štúdia, ale sú pre
študentov aj mimoriadne užitočné.

Záver  
Text tohto príspevku poukázal na najvýznamnejšie zmeny týkajúce sa vzťahu
medzi geológiou a chémiou v priebehu
posledných 20 rokov a zároveň aj na najväčšie probkých surovín možno
lémy týkajúce sa vzdeláposudzovať z rôznych
vania chémie súvisiace s
hľadísk, čo znamená, že
týmto vývojom. Zlepšenie
vo všeobecnosti nemožno
súčasného stavu by priurčiť nejaký jednotne akniesol najmä neformálny
ceptovateľný poradovník
záujem učiteľov chémie o
ich dôležitosti. Zároveň
vyššie spomenuté „geolovšak nemožno pochybogické“ témy, čo by však
vať o tom, že množstvo
znamenalo, že si budú
ťažených surovín, a zárojasne uvedomovať reálnu
veň rozsah ich následného
existenciu tesných konspracovania, je ťažko igtaktných oblastí medzi
norovateľným kritériom.
oboma vednými disciplíZnamená to, že z hľadiska
nami. Zároveň pozitívne
všeobecného chemického
by boli také zmeny vo
vzdelania nemožno igno- Obr. 3. Ťažba ílovej horniny bentonitu v lokalite Stará Kremnička – Jelšový
vzdelávaní na základných
rovať informácie o tých potok v blízkosti cesty spájajúcej Kremnicu so Žiarom nad Hronom. Obrázok
a stredných školách, ktoré
látkach, ktorých objem pochádza z publikácie „Exkurzia po miestach ťažby a spracovania anorganic- by geológiu nevylučovali
ťažby výrazne prevyšuje kých nerudných surovín na Slovensku“(2).
zo skupiny iných prírodťažbu iných. Takže na- (Autor snímky: D. Gacov)
ných vied, napríklad aj
príklad ílové suroviny nie
formou ťažko zdôvodnisú dôležité preto, že ich zaradíme naplínu vhodnú pre riešenie mnohých geoloteľných presunov do takých predmetov
ríklad medzi populárne nanomateriály,
gických problémov, dovolím si upozorniť
ako je biológia alebo geografia.
ale preto, že sa ťažia v obrovských
na opačnú službu, ktorou je didaktické
množstvách, pričom väčšina z nich sa
využitie geológie pri vysvetľovaní široLiteratúra
spracováva fyzikálno-chemickými mekého spektra tém. Sú to témy najmä z
1. Jesenák, K.: Exkurzia po miestach ťažby
tódami. To, že študenti a absolventi
oblasti anorganickej, fyzikálnej a matea spracovania rudných surovín na
našich vysokých škôl sa budú prezenriálovej chémie. Patrí k nim napríklad
Slovensku. 1. vyd., Bratislava: Univerzita
tovať skvelými referátmi napríklad o
variabilita foriem anorganických látok,
Komenského, 2011, 957 strán,
syntéze uhlíkových nanorúrok a zárovzťah medzi obsahom prímesí v látkach
ISBN 978-80-223-3127-2
veň nebudú mať aspoň približnú preda ich fyzikálnymi vlastnosťami alebo
2. Jesenák, K.: Exkurzia po miestach
stavu o rozsahu ťažby vápenca alebo
vplyv rôznych typov defektov na tieto
ťažby a spracovania anorganických
dolomitu a ich využití, možno síce
vlastnosti. Taktiež je geológia užitočná
nerudných surovín na Slovensku.
právom označiť ako dosť absurdné, avpri prezentácii rôznych fyzikálnych a
1. vyd., Bratislava: Univerzita
šak dobre to ilustruje tradičný problém,
chemických interakcií, ktoré v prírode
Komenského, 2011, 948 strán,
ktorým je hľadanie rozumného komprebiehajú v neporovnateľne väčšom rozISBN 978-80-223-3128-9
promisu medzi všeobecným a špeciasahu ako v chemických laboratóriách
Pozn.: Oba dokumenty sú zdarma prílizovaným vzdelaním. Výsledok vyššie
alebo v priemyselných zariadeniach.
stupné na internetovej stránke Prírodovedeckej
ilustrovanej jednostrannej špecializácie
Zároveň je potrebné poukázať na to, že
fakulty Univerzity Komenského (http://
výstižne charakterizuje niekdajší výexperimetálne podmienky mnohých hewww.fns.uniba.sk/?jesenak).
Obr. 2. Obrázok antimonitovej rudy ťaženej v druhej
polovici 20. storočia v Dúbrave v Nízkych Tatrách. Vďaka
tejto ťažbe patrila niekdajšia ČSSR k najväčším svetovým
producentom antimónu. Obrázok taktiež pochádza z vyššie
spomenutej monografie (1).

Návrhy
I keď sa chémia často považuje za servisnú discip-
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História

Medzinárodný rok kryštalografie

V

o všetkých zdrojoch, ktoré
pojednávajú o kryštalografii
sa uvádza, že pojem „kryštalografia“ je odvodený z
gréckych slov crystallon – zmrznuté
kvapky, ľad a graphein – písať. V súčasnosti ponímame kryštalografiu ako
vedu o morfologických a fyzikálnych
vlastnostiach kryštálov, presnejšie o
vnútornom usporiadaní atómov, iónov
a molekúl v tuhých telesách. Prvé písomné zmienky v tomto význame sú v
Homérových eposoch Illias a Odysea
z 8. storočia pred n. l.. Gréckej kultúre
vďačí kryštalografia nielen za svoj
názov, ale i za zavedenie pojmu symetria, ktorý predstavoval vyjadrenie
krásy a harmónie v prírode i v umení.
Najobsiahlejší prehľad starovekých
poznatkov o kryštáloch vytvoril Haius
Plinius Secundus (23 – 79 n. l.) v encyklopédii Naturalis historia. Zhrnul
v nej okolo 20 tisíc údajov zhromaždených z asi 2 000 kníh niekoľkých
stoviek gréckych a rímskych autorov.
Pravdepodobne prvý kryštalografický zákon formuloval dánsky zberateľ minerálov Nicolaus
Stenonus (Stenon) (1638
– 1686), Obr. 1. Stenon
formuloval zákon o stálosti uhlov, podľa ktorého
ekvivalentné plochy zvieObr. 1
rajú rovnaký uhol. Zákon
Nicolaus
sformuloval na základe
Stenonus
merania rezov kremeňa
(Stenon)
kolmých k osi bipyramídy. Ak je kryštál dokonale vyvinutý, tak daným rezom je pravidelný
šesťuholník. Ak nie je dokonale vyvinutý, ide o nepravidelný šesťuholník
ale ekvivalentné hrany zvierajú stále
rovnaký uhol.
Škola, seriózne študujúca kryštály,
sa sformovala vo Francúzsku na prelome 18. a 19. storočia. Jej hlavným
protagonistom bol francúzsky opát
René Just Haüy (Obr. 2). Jeho teória
o trojrozmerne periodickej vnútornej
stavbe kryštálov sa neskôr stala zá-

Obr. 2 Opát René Just Haüy
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kladným postulátom kryštalografie.
Formuloval zákon o racionalite parametrov podľa ktorého každú kryštálovú plochu možno odvodiť zo základného tvaru násobením základných
parametrov racionálnym číslom.
Haüyove myšlienky rozvinul August
Bravais (1811 – 1863) (chemik, fyzik a
banský inžinier), Obr. 3, ktorý ich posunul do novej dimenzie. Ak bol totiž
objav opata Haüya pravdivý, tak by sa
z teoreticky nekonečnej periodickej
kryštálovej štruktúry dal vybrať motív,
ktorý ju reprezentuje a ktorého opakovaním možno danú štruktúru celú vybudovať. Tento motív nazval základná
bunka. Bunku možno definovať podľa

Maxa Plancka obhájil doktorskú dizertačnú prácu o teórii interferenčných
javov na planparalelných doskách. V
roku 1906 habilitoval. V rokoch 1909
až 1912 pôsobil v Mníchove spoločne s Petrom Debyom a Walterom
Friedrichom u Arnolda Sommerfelda.
Tu bolo veľkou tradíciou štúdium fyzikálnej optiky, mineralógie a výskumu
kryštálov. V tejto dobe už bola známa
Bravaisova predstava o priestorových

Obr. 4 Max von Laue

Obr. 3 August Bravais

metriky a súmernosti, čo Bravais zohľadnil a odvodil 14 typov priestorových mriežok. Je si treba uvedomiť, že
ako opat Haüy tak aj August Bravais
pôsobili predtým ako boli publikované prvé predstavy o atómovej stavbe
hmoty, preto netreba dávať ich objavy
do týchto súvislostí.
Vzhľadom na technické možnosti
tejto doby, do roku 1912 sa výskum
kryštálov zameriaval na štúdium morfológie kryštálov a ich chemického
zloženia. V roku 1912 nemecký docent
Max von Laue objavil, že röntgenové
lúče prechádzajúce cez kryštál modrej skalice interferujú, čoho dôkazom
je fotografická platňa umiestnená za
prístrojom.
Max Theodor Felix Laue, Obr. 4,
sa narodil v Pfaffendorfe neďaleko
Frankfurtu (9. október 1879 – 24. apríl
1960). Po gymnáziu, ktoré absolvoval
v Štrasburgu pokračoval v štúdiu matematiky a fyziky na univerzite tiež v
Štrasburgu. Chodil na prednášky Carla
Ferdinanda Brauna. Ako bolo v tejto
dobe bežné, pokračoval v štúdiu na
ďalších univerzitách, v Göttingene,
kde navštevoval prednášky Davida
Hilberta a v Mníchove, kde študoval u Wilhelma Conrada Rӧntgena.
V Berlíne v roku 1903 pod vedením

mriežkach, hovorilo sa o vlnovej podstate rӧntgenového žiarenia. V rozhovore s Sommerfeldovým doktorandom
Paulom Ewaldom Laueho napadlo
obe myšlienky spojiť, t.j. presvietiť
kryštály modrej skalice rӧntgenovým
žiarením (Obr. 5). Laue predpokladal,
že ak by rӧntgenové žiarenie bolo
skutočne vlnením s vlnovou dĺžkou
odpovedajúcou možnej pravidelnej
štruktúre, potom by sa museli prejaviť
ohybové a interferenčné javy (1912).
A čo vlastne Laue dokázal? Nielen
vlnovú povahu rӧntgenového žiarenia,
ale predovšetkým zviditeľnil atómy.
Za
tento
objav
difrakcie
rӧntgenoveho žiarenia na kryštáloch
bola v roku 1914 Maxovi von Lauemu
udelená Nobelova cena za fyziku.

Obr. 5 Prvý RTG záznam modrej skalice

História
Na Laueho práce nadviazali otec a
syn Braggovci (William Henry Bragg
* 2. júl 1862, Wigton, Spojené kráľovstvo – † 10. marec 1942, Londýn
(Obr. 6); William Lawrence Bragg *
31. marec 1890, Adelaide, Austrália
– † 1. júl 1971, Ipswich, Spojené
kráľovstvo (Obr. 7)), ktorí v roku
1913 vyvinuli Braggovu metódu (metódu otočného kryštálu) na určovanie
kryštálovej štruktúry pomocou röntgenového žiarenia a na meranie vlnovej
dĺžky. Metóda umožnila zistiť kryštálovú štruktúru mnohých anorganických
látok, napr. diamantu či kamennej soli.
Lawrence Bragg navyše formuloval
Braggovu rovnicu (vyjadrujúcu podmienku pre ohyb monochromatického
röntgenového žiarenia vlnovej dĺžky λ
na kryštáloch: 2 dhkl sinθ = n λ). Bragg
takto umožnil zistenie atómovej štruktúry nerastov, zliatin a silikátov. Za tieto
objavy dostali otec a syn Braggovci v
roku 1915 Nobelovu cenu za fyziku.

stranu (členovia sú aj zo Slovenska)
a Odbornú skupinu chémie a fyziky
tuhých látok (OSCHFTL) za slovenskú časť. Členskú základňu RK tvorí
okolo 350 vedeckých, pedagogických a
odborných pracovníkov, ktorí sa zaoberajú štruktúrou, vlastnosťami a technoObr. 8 Známka k Medzinárodnému dňu
kryštalografie
lógiou prípravy tuhých látok z hľadiska
fyziky, chémie, kryštalografie, biológie i náuky o materiáloch. Komitét
úzko spolupracuje
s Kryštalografickou
spoločnosťou
i
Odbornou skupinou
chémie a fyziky tuhých látok.
Na
podnet
IUCr
vyhlásila
OSN rok 2014 za
Medzinárodný rok
kryštalografie, teda
100 rokov po udelení Nobelovej ceny
Maxovi von Obr. 9 FDC (First Day Cover)
Lauemu. Pri
tejto príležitosti aj prispením OSCHFT
symetrie v smere primárneho rtg lúča a
bola 14. 2. 2014 na Slovensku
tiež zobrazenie schémy UV ochrannej
Ministerstvom dopravy a regivrstvy vytlačenej na známke. Portrét
onálneho rozvoja SR Sekciou
na pečiatke je poctou Maxovi von
elektronických a poštových sluLauemu (Obr. 10). Všetky informácie
žieb – Odbor poštových sluo známke sú na http://www.pofis.sk/
žieb vydaná poštová známka s
katalog/produkty/znamka-2014-menázvom – Medzinárodný rok
dzinarodny-rok-krystalografie.
kryštalografie (Obr. 8).
Jednou zo základných úvah pri
Obr. 7 Sir William
Obr. 6 Sir William
hľadaní kryštálovej štruktúry je
Lawrence Bragg
Henry Bragg
predpoklad o jej symetrii, čiže
o periodickom rozložení základných
Objavy Maxa von Laueho a otca
stavebných prvkov – atómov, prípadne
a syna Braggovcov sa stali základmolekúl. So zdokonalením experimentálnými piliermi modernej kryštalogranych techník sa ale ukázalo, že existuje
fie a rӧntgenovej štruktúrnej analýzy.
významná skupina tuhých látok, ktoré
Význam rӧntgenovej štruktúrnej
sa od tohto prísneho predpokladu odchyanalýzy vzrástol po druhej svetoľujú, pričom ich vlastnosti súvisia práve
vej vojne. Hneď v roku 1945 bola
so zdanlivo zanedbateľnými odchýlkami
v Prahe usporiadaná medzinárodná
od osvedčeného poriadku. Na známke
konferencia, ktorá sa zaoberala štúje pomocou izolínií elektrónovej husdiom materiálov RTG žiarením. V roku
toty v kryštáli zliatiny Ta-Ge-Te ukázané,
1948 bola založená svetová organizáže namiesto očakávaného uloženia na
cia – Medzinárodná kryštalografická
priamke sú polohy atómov modulované
únia IUCr (International Union of
tak, že vytvárajú motív zubov hradby,
Crystallography). Československo bolo
čo v konečnom dôsledku zásadne mení
na prvom kongrese IUCr v Bostone v
vlastnosti látky.
roku 1948 jednou z piatich zakladaObr. 10 Pamätný list k známke
Motív zobrazený na FDC (First Day
júcich zemí spoločne s USA, Veľkou
Cover) zasa ukazuje také využitie syNa emisii poštovej známky sa poBritániou, Nórskom a Kanadou.
metrie, ktoré abstrahuje (zdola smerom
dieľal celý tím odborných poradcov
Českú a Slovenskú republiku v
nahor) od konkrétneho rozloženia atópracujúcich v oblasti anorganickej
Medzinárodnej
kryštalografickej
mov v štruktúre kaolinitiu k symbochémie, a to Michal Dušek, Slavomil
únii (IUCr) v súčasnosti reprezentuje
lickým obrazcom OD teórie, ktoré zoĎurovič, Dalma Gyepesová, Václav
Regionálny komitét českých a slovenhľadniac práve zákony symetrie, vedú
Petříček a Ľubomír Smrčok. Výtvarný
ských kryštalografov (RKČSK).
k zjednodušenej a teda pochopiteľnejšej
návrh emisie poštovej známky realiKomitét bol zriadený rozhodnutím
prezentácii. Pečiatka na FDC predstazoval akademický maliar Igor Benca,
Akademickej rady Akadémie vied
vuje fragment takejto štruktúry (Obr. 9).
prodekan Katedry grafiky na Akadémii
Českej republiky zo dňa 2. 4. 1993
Na pamätnom liste je nakoniec zoumení v Banskej Bystrici v spolupráci
a predsedníctva Slovenskej akadémie
brazený Laueho diagram kryštálu
s grafikom Adrianom Ferdom.
vied zo dňa 15. 3. 1993. Zastrešuje
zlúčeniny chrómu s trojnásobnou osou
M. Koman
Kryštalografickú spoločnosť za českú
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Ožarovanie potravín
Mária Porubská
UKF v Nitre, FPV, Katedra chémie
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
mporubska@ukf.sk
Podľa údajov OSN má ľudská populácia do r. 2040 narásť na 9 miliárd ľudí.
Svetová produkcia potravín za týmto
trendom rastu zaostáva a trom miliardám
ľudí bude hroziť hladovanie. Tento vývoj
je neudržateľný a je potrebné hľadať
cesty na zvrátenie nepriaznivého stavu.
Jedna z možností je znižovanie odpadu z
nevhodných potravín a pozberových strát.
Príspevkom k dosiahnutia tohto cieľa je
aj využitie súčasných radiačných technológií aplikovateľných na ožarovanie potravín. Obmedzujúcim faktorom takejto
úpravy je psychologická bariéra ľudí v
dôsledku nedostatočnej informovanosti.
Treba zdôrazniť, že ožiarené potraviny sa
nemajú zamieňať s možnou rádioaktívnou kontamináciou potravín spôsobenou
nukleárnymi haváriami. Ožarovaním sa
potravina nestáva rádioaktívnou.
Radiačné ošetrenie znamená vystavenie potraviny pôsobeniu energie z takých
zdrojov, ako je napríklad gama-žiarenie,
röntgenové žiarenie alebo elektrónové
lúče. Pri ožarovaní sa potravina nezohrieva (v protiklade s ohrevom v mikrovlnke), ani v nej ožarovanie nič nezanecháva. Hlavným prínosom ožarovania je
to, že ničí škodlivé baktérie a iné mikroorganizmy, ktoré by mohli zapríčiňovať
skazu potravín. Ožarovanie má aj ďalšie
vplyvy. Napríklad spomaľuje zrenie a klíčenie produktov, čo pomáha predlžovať
ich trvanlivosť. Je to neškodná alternatíva
chemického zadymovania niektorých potravín, napríklad kakaa, kávy, byliniek a
korenín, ktorá v nich nezanecháva žiadne
rezíduá. Pri takých potravinách, ako sú
napríklad čerstvé dary mora či drobné
bobuľové ovocie, sa ožarovaním dajú
zničiť škodlivé mikroorganizmy a predĺžiť trvanlivosť bez toho, aby sa narušila
textúra produktov (pri ošetrení záhrevom sa textúra narušuje). Vedecké štúdie
dokazujú, že ožarovanie nezapríčiňuje
významnú stratu živín. Podobne ako pri
iných konzervačných postupoch, napr.
sterilizácii alebo sušení, dochádza k menším stratám vitamínov.
Dávkou sa rozumie množstvo energie absorbovanej potravinou. Jednotkou
dávky je 1 gray Gy (J/kg) alebo kilogray
kGy (kJ/g).
Princípy ožarovania potravín a súvisiace kontrolné postupy definovala
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Európska komisia v Codex Alimentarius
len jediná kategória potravín - sušené
(Potravinový kódex) FAO/WHO.
aromatické byliny, koreniny a rastlinné
Legislatívne dokumenty upravujúce
prísady, vrátane maximálnej celkovej
radiačné ošetrenie potravín v EÚ sú
priemernej absorbovanej dávky žiarenia
Podľa prílohy
smernice
sa na úpravu
potravín povoľuje použitie
týchto zdrojov ionizujúceho
Európske smernice:
10II tejto
kGy.
Toto
obmedzenie
sa vzťahuje
žiarenia:
•
elektrónový
zväzok
(zdroj
≤
10
MeV)
1. Smernica Európskeho parlamentu
aj na dovoz potravín a potravinových
• X-lúče (zdroj ≤ 5 MeV)
• gama-lúče
(zdroj Co,
Cs)
a rady 1999/2/ES z 22. februára
prísad
na Slovensko.
Smernica tiež určuje, aké musia byť kontroly dávok žiarenia a ako treba takto ošetrené potraviny
označovať („ošetrené
ionizačnýmpotravín,
žiarením“).
1999 o aproximácii právnych predDruhy
ktoré sa na základe
Druhá smernica v prílohe uvádza potraviny povolené pre úpravu ožarovaním. V súčasnosti je
pisov členských štátov týkajúcich
ožarovať:
v zoznamevýskumov
len jediná kategóriamôžu
potravín - sušené
aromatické byliny, koreniny a rastlinné prísady,
vrátane maximálnej celkovej priemernej absorbovanej dávky žiarenia 10 kGy. Toto obmedzenie sa
sa potravín a prídavných látok do
vzťahuje aj na dovoz potravín a potravinových prísad na Slovensko.
Druhy potravín, ktoré sa na základe výskumov môžu ožarovať:
potravín upravovaných ionizujúcim žiarením.
Ovocie
2. Smernica Európskeho parlamentu
(2 kGy)
Ryžová
a rady 1999/2/ES z 22. februára
Zelenina
múka
(1 kGy)
(4 kGy)
1999 o zostavení zoznamu potravín a prídavných látok do potravín upravených ionizujúcim
Cereálne
Potraviny
Obilie
vločky
rastlinného
žiarením v spoločenstve.
(1 kGy)
pôvodu
(10 kGy)
Príloha I prvej smernice definuje podmienky, za akých je možné povoliť
Arabská
Zemiakové
ožarovanie potravín. Povolenie sa vydá, ak:
guma
hľuzy
(3 kGy)
(0,2 kGy)
- existuje odôvodnená technologická
Koreniny
potreba,
(10 kGy)
- nepredstavuje riziko ohrozujúce
zdravie a vykonáva sa v navrhnutých podmienkach,
- je v prospech spotrebiteľa,
Ryby
(3 kGy)
- sa nepoužíva ako náhrada za hyČerstvé
Výrobky
mäso
obsahujúce
gienické alebo zdravotné opatrekrv (10 kGy)
nia, alebo správnu výrobnú alebo
poľnohospodársku prax.
Vaječné
Hydina
bielka
Ďalej vymedzuje použitie ožarovania
(7 kGy)
(3 kGy)
Potraviny
živočíšneho
na účely:
pôvodu
- znižovania výskytu chorôb spôsoSyry zo
bených potravinami, a to zničením
surového
Kazeináty
kravského
(6 kGy)
mlieka
patogénnych organizmov,
(2,5 kGy)
- zníženia
kazenia
potravín
Žabie
stehienka
Krevety
spomaľovaním alebo zastavením
(5 kGy)
(5 kGy)
procesu rozkladu a zničením organizmov spôsobujúcich kazeniePotraviny sa ožarujú len v povolených ožarovacích zariadeniach, ktoré sú regulované a prísne
kontrolované. V EÚ je viac ako 20 takýchto zariadení.
potravín,
Niekoľko faktov, ktoré spotrebiteľa môžu zaujímať:
- zníženia strát potravín spôsobených- Konzumácia potravín, ktoré prešli X-skenerom napr. na letiskách, je bezpečná. X-ray skenery na
batožiny majú oveľa nižšiu energiu (< 0,5 Gy) než radiačné zdroje na ožarovanie potravín.
predčasným zrením, klíčením alebo- kontrolu
Potraviny sa ožarujú len v povolených
Ožarovanie viac ako 60 druhov potravín je schválené v 41 krajinách sveta.
- V USA okrem
korenín ožarujú: mäso(najmä
mleté), vajcia, ovocie,
predovšetkým
zeleninu,
pučaním,
ožarovacích
zariadeniach,
ktoré
sú sušené,
reguobilie (najmä ovsené vločky), ale aj kávu, kakao, pivo a konzervované potraviny ako aj
mlieko. Až
% potravín je ošetrených
ionizujúcim žiarením.
- zbavenia potravín organizmov kondenzované
lované
a 40prísne
kontrolované.
V EÚ je
- Ionizujúce žiarenie dokáže urýchliť aj zrenie koňaku, čo umožňuje výrobcom alkoholických nápojov
trh “dvadsaťročný
koňak”
už po desiatich rokoch
zrenia.
škodlivých pre rastliny alebo rast- uviesť naviac
ako 20
takýchto
zariadení.
- V Belgicku, Holandsku, Maďarsku a Rusku sa ožarujú zemiaky, cesnak, cibuľa a obilie. Väčšina
linné produkty.
faktov,
ktoré
spotrebiteľa
zmrazených Niekoľko
morských produktov v štátoch
Beneluxu je
ošetrených radiáciou.
Spomedzi krajín EÚ je
ožarovanie hydinového mäsa povolené iba vo Francúzsku.
Podľa prílohy II tejto smernice sa
môžu zaujímať:
Použité zdroje:
Konzumácia
potravín, ktoré prešli
na úpravu potravín povoľuje použitie 1. Anonym:-ČASOPIS
FOOD TODAY 11/2002. http://www.eufic.org/article/sk/3/7/artid/radiacneosetrenie-potravin/
(Accessed on July 1, 2014)
týchto zdrojov ionizujúceho žiarenia:
X-skenerom
napr. na letiskách, je
• elektrónový zväzok (zdroj ≤ 10 MeV)
bezpečná. X-ray skenery na kon• X-lúče (zdroj ≤ 5 MeV)
trolu batožiny majú oveľa nižšiu
• gama-lúče (zdroj 60Co, 137Cs)
energiu (< 0,5 Gy) než radiačné
Smernica tiež určuje, aké musia byť
zdroje na ožarovanie potravín.
- Ožarovanie viac ako 60 druhov potravín
kontroly dávok žiarenia a ako treba takto
ošetrené potraviny označovať („ošetrené
je schválené v 41 krajinách sveta.
- V USA okrem korenín ožarujú:
ionizačným žiarením“).
Druhá smernica v prílohe uvádza
mäso (najmä mleté), vajcia, ovopotraviny povolené pre úpravu ožacie, predovšetkým sušené, zelerovaním. V súčasnosti je v zozname
ninu, obilie (najmä ovsené vločky),
60

137

(2 kGy)

Legislatíva
ale aj kávu, kakao, pivo a konzervované potraviny ako aj kondenzované mlieko. Až 40 % potravín je
ošetrených ionizujúcim žiarením.
- Ionizujúce žiarenie dokáže urýchliť
aj zrenie koňaku, čo umožňuje
výrobcom alkoholických nápojov
uviesť na trh “dvadsaťročný koňak”
už po desiatich rokoch zrenia.
- V Belgicku, Holandsku, Maďarsku
a Rusku sa ožarujú zemiaky,
cesnak, cibuľa a obilie. Väčšina
zmrazených morských produktov
v štátoch Beneluxu je ošetrených
radiáciou. Spomedzi krajín EÚ je
ožarovanie hydinového mäsa povolené iba vo Francúzsku.

Použité zdroje:
1. Anonym: ČASOPIS FOOD TODAY
11/2002. http://www.eufic.org/article/sk/3/7/artid/radiacne-osetreniepotravin/ (Accessed on July 1, 2014)
2. Kume, T., Furuta, M., Todoriki,
S., Uenoyama, N., Kobayashi,
Y.: Status of food irradiation in
the world. Radiation Physics and
Chemistry 78 (2009) 222-226.
3. Farkas, J., Mohácsi-Farkas C.:
History and future of food irradiation. Trends in Food Technology 22
(2011) 121-126.
4. Statement of European Food Safety
Authority EFSA: EFSA Journal
2011; 9(4):2.

5. Smernica Európskeho parlamentu a
rady 1999/2/ES z 22. februára 1999
o aproximácii právnych predpisov
členských štátov týkajúcich sa potravín a prídavných látok do potravín upravovaných ionizujúcim
žiarením. Úradný vestník Európskych
spoločenstiev L 66/16 z 13.3.1999.
6. Smernica Európskeho parlamentu a
rady 1999/2/ES z 22. februára 1999
o zostavení zoznamu potravín a prídavných látok do potravín upravených
ionizujúcim žiarením v spoločenstve.
Úradný
vestník
Európskych
spoločenstiev L 66/24 z 13.3.1999.

Systém certifikácie kompostovateľných
plastov zavedený na Slovensku

Ú

stav polymérov SAV a
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
STU sú partnermi projektu ERDF s názvom PLASTiCE.
Cieľom projektu je informovať
širokú ako aj odbornú verejnosť
(najmä firmy zaoberajúce sa výrobkami z plastov) o najnovších trendoch vo vývoji biodegradovateľných
kompostovateľných
plastov
a
propagovať ich výhody. Obe spomenuté inštitúcie tiež poskytujú
konzultačné služby a technickú pomoc firmám, ktoré majú záujem tieto
materiály aplikovať na konkrétne
výrobky. V rámci plánovaných úloh
projektu je už funkčný portál Slovenský
informačný bod (http://www.ceedp.
org/home_svk.html), vydalo sa viacero informačných materiálov vo
forme brožúr (sú k dispozícii aj v elektronickej forme na http://www.plastice.org/publications/) a zorganizovalo
sa niekoľko workshopov, seminárov
a konferencií. Výsledkom prípadovej
štúdie, uskutočnenej ako súčasť projektu, bolo dopracovanie technológie
vákuového tvarovania pre výrobu obalov na vajcia z biodegradovateľného
kompostovateľného materiálu.
Jednou z kľúčových úloh projektu je
zaviesť na Slovensku certifikačný systém pre biodegradovateľné a kompostovateľné plasty (BDP), ako aj plasty
z obnoviteľných zdrojov. Vzhľadom

na povahu BDP, tieto je obťažné recyklovať postupmi materiálovej recyklácie, namiesto ktorej sa používa
recyklácia kompostovaním. Výhodou
je, že materiál nie je potrebné čistiť od
organických zbytkov, ani oddeliť od
organického odpadu (najmä potravín),
takže celý proces je výrazne lacnejší,
ako bežná materiálová recyklácia. Aj v
tomto prípade však je potrebné plasty
roztriediť. Keďže výrobky z biodegradovateľných plastov prakticky nie je
možné odlíšiť od produktov z klasických plastov, nevyhnutné je vhodné
označenie výrobku, aby spotrebiteľ
vedel, či v systéme separovaného zberu
má svoj použitý obal odhodiť medzi
plasty, alebo do organického odpadu.
Súčasne firmy, ktoré budú mať svoje
výrobky označené príslušnou známkou, môžu túto skutočnosť využiť aj
na svoju propagáciu s dôrazom na
ochranu životného prostredia.
V súčasnosti certifikácia BDP je
len v začiatkoch. Viaceré krajiny
majú svoje vlastné označenie, napríklad na Slovensku sa udeľuje značka
Environmentálne vhodný výrobok. V
Európe sú rozšírené dve značky, akceptované viac menej na celom svete,
a to značka, ktorej majiteľom je francúzska firma Vincotte a značka, ktorú
udeľuje nemecká firma DIN CERTCO.
Práve druhá firma so sídlom v Berlíne
bola vybraná pre spoluprácu v rámci
projektu Plastice a v marci tohto roku

Ústav polymérov SAV podpísal s DIN
CERTCO dohodu o spolupráci, ktorá
podrobne špecifikuje postup certifikácie rozličných materiálov alebo výrobkov. Úlohou Ústavu polymérov SAV,
zakotvenou v dohode, je informovať
firmy predovšetkým na Slovensku, ale
aj v okolitých krajinách o možnostiach
a výhodách certifikácie, ako aj o detailoch postupu procesu. Súčasne ústav
bude pôsobiť ako sprostredkovateľ
medzi DIN CERTCO a zákazníkom,
čím sa dostáva do pozície zástupcu
firmy pre Slovensko. Samotnú známku
vydá majiteľ, t.j. DIN CERTCO, ktorý
aj vystaví faktúru za službu. Slovenský
zákazník takto dostane detailné informácie v slovenčine a osobný styk
(napr. prebratie vzoriek) bude rýchlejší
a pohodlnejší, pri rovnakej cene, ako
keby rokoval priamo s DIN CERTCO.
V dohode je zakotvená tiež možnosť
postupne robiť príslušné testy na
Slovensku, pričom správnosť testovania bude garantovať DIN CERTCO,
ktorý, samozrejme, aj vydá právo používať príslušnú známku.
Zavedenie certifikácie v rámci projektu PLASTiCE takto predstavuje dôležitý krok k širšej aplikácii biodegradovateľných plastov v Strednej Európe
a možno očakávať, že prispeje aj k
zlepšeniu životného prostredia, čo sa
týka zjednodušenia recyklácie obalových materiálov.
I. Chodák

ChemZi 10/1(2014)

41

Jubilanti

Prof. RNDr. Pavol
Zahradník, DrSc.
Profesor Pavol Zahradník
sa narodil 18.
septembra 1944
v Trenčíne, kde
v rokoch 1958–
1962 študoval
na strednej všeobecnovzdelávacej škole. I
napriek tomu, že vynikal predovšetkým
v matematike, bol úspešným riešiteľom
matematickej olympiády a v súťaži postúpil až do celoštátneho kola, rozhodol
sa študovať pedagogickú kombináciu
chémia-biológia na Prírodoveckej fakulte UK v Bratislave. Chémia zaujala
mladého nadšeného študenta natoľko,
že prestúpil na jednoodborové štúdium
chémie. Svoje matematické znalosti neskôr využil pri výskume v oblasti počítačovej chémie. V roku 1967 štúdium
ukončil a zostal pracovať na Katedre
organickej chémie, kde sa začala jeho
úspešná pedagogická a vedecká kariéra.
Dizertačnú prácu pod vedením doc.
Jaroslava Lešku obhájil v roku 1977. V
rokoch 1979–1980 absolvoval študijný
pobyt na Univerzite v Marseille. Od
roku 1988 bol docentom na Katedre organickej chémie PriF UK. „Biologicky
aktívne heterocyklické zlúčeniny – počítačový dizajn, QSAR a teoretické
štúdium“ bola téma jeho doktorskej
dizertácie, ktorú obhájil v roku 2002.
V roku 2003 bol menovaný za profesora organickej chémie. Inauguračnou
prednáškou na tému: „Úloha náhody v
dizajne bioaktívnych zlúčenín“ zaujal
kolegov, odbornú verejnosť a najmä
ukázal mladej generácií chemikov krásu
a zmysluplnosť vedeckej práce, ktorá
je neustále sprevádzaná dobrodružným
objavovaním nových poznatkov.
Ťažiskom vedeckovýskumnej práce
profesora Zahradníka je štúdium vzťahov medzi štruktúrou organických zlúčenín a ich vlastnosťami. So svojou
skupinou navrhol design a pripravil
nové deriváty benzotiazolu so zaujímavými antimikróbnymi a antifungálnymi
vlastnosťami. V poslednej dobe sa venuje štúdiu derivátov benzotiazolu s
nelineárnymi optickými vlastnosťami,
ktoré sú potenciálne využiteľné ako
v medicíne, tak aj v optoelektronike.
Bol vedúcim riešiteľom viacerých projektov VEGA aj APVV. O kvalite vedeckovýskumnej práce profesora Pavla
Zahradníka hovorí aj jeho bohatá publikačná činnosť. Je autorom a spoluautorom desiatok pôvodných vedeckých
prác, ktoré boli publikované v domácich aj zahraničných odborných časopisoch a majú bohatý citačný ohlas.

42

ChemZi 10/1(2014)

Pán profesor je veľmi úspešným a obľúbeným pedagógom. Výchovu nových
generácií chemikov pokladá za svoje
životné poslanie. Počas svojej kariéry
pôsobil vo všetkých formách pedagogického procesu. Dlhé roky prednášal
základnú organickú chémiu študentom
chémie, biochémie aj študentom učiteľstva akademických predmetov v kombinácii s chémiou. Vybudoval veľmi
kvalitný kurz základnej organickej chémie, čo oceňujú nielen kolegovia z viacerých chemických katedier, ale najmä
študenti. Svojou odbornosťou, pedagogickými a didaktickými schopnosťami,
ako aj ľudským prístupom vzbudil u
mnohých študentov živý a úprimný
záujem o štúdium organickej chémie.
Jeho zanietenosť pre organickú chémiu
je nákazlivá v tom najlepšom zmysle
slova. Kolegovia aj študenti veľmi oceňujú, že pán profesor je stále aktívnym
pedagógom, vedie semináre z organickej
chémie a prednáša počítačovú organickú
chémiu a molekulové modelovanie
v magisterskom stupni štúdia. Počas
svojho pôsobenia na Katedre organickej
chémie viedol desiatky diplomových,
bakalárskych, rigoróznych aj dizeratačných prác. Jeho odchovanci našli dobré
uplatnenie doma aj v zahraničí a aj po
rokoch sa k nemu hlásia s vďakou a
uznaním. Dôležitou súčasťou pedagogickej činnosti profesora Zahradníka je aj
spoluautorstvo viacerých učebníc organickej chémie pre stredné školy, ktoré sa
už roky tešia veľkej obľube a popularite.
Nie je pre nás vôbec prekvapujúce, ak
na stretnutiach s kolegami so stredných
škôl počujeme, že najradšej učia organickú chémiu z „čiernej Zahradníkovej
knihy“. Profesor Zahradník bol tiež dlhé
roky členom redakčnej rady časopisu pre
školy Biológia, ekológia, chémia.
Svoje organizačné schopnosti uplatnil profesor Zahradník ako vedúci
Katedry organickej chémie (1997−2000,
2003−2007). Dní, keď sa pán profesor aspoň na krátku chvíľu nezastavil
na svojej katedre, bolo veľmi málo.
Zvyk obísť celú katedru, pozdraviť
sa s kolegami aj študentmi, prehodiť
pár slov o úspechoch alebo problémoch pri experimentoch, o novinkách
v politike, kultúre, o výkonoch našich
športovcov a pod. mu zostal dodnes.
V období svetových šampionátov, či
už hokejových alebo futbalových, ale
taktiež počas Tour de France sa nájde
veľa podnetov na diskusiu. Do histórie
Prírodovedeckej fakulty UK sa zapísal
aj ako študijný prodekan (1992−1994).
Bol tiež dlhoročným členom Vedeckého
kolégia SAV pre chemické vedy.
Láska k prírode, ktorú mu od detstva
vštepoval otec, pána profesora neopustila. Turistiku spojenú s poznávaním
fauny a flóry Slovenska postupne nahradil prácou v záhradke, kde najradšej

trávi chvíle voľna. Okrem pestovania
rôznych druhov úžitkových rastlín mu
veľkú radosť prináša pestrofarebná
skalka. Pán profesor je tiež znalcom a
milovníkom výtvarného umenia, predovšetkým impresionizmu. V poslednej
dobe ho upútala digitálna fotografia,
čomu sa aktívne venuje. Má rád dobrú
hudbu a svojím kolorovaným basbarytónom spríjemnil kolegom a priateľom
nejedno neformálne stretnutie. Profesor
Zahradník je zanieteným čitateľom slovenskej aj svetovej literatúry. Rád relaxuje s dobrou knihou, pričom nerobí
rozdiely medzi klasikou a modernou.
Vážený pán profesor, chceme Ti aj
touto cestou popriať k životnému jubileu najmä pevné zdravie, pokoj, pohodu
a veľa radosti v kruhu najbližších, ako
aj medzi nami na Katedre organickej
chémie PriF UK.
M. Mečiarová, A. Fülöpová

Pavol Hrdlovič, 75-ročný
Známa osobnosť v oblasti
fotochémie polymérov Prof.
RNDr. Pavol
Hrdlovič, DrSc.
sa v týchto
dňoch dožíva
75 rokov svojho
života a 47 rokov sa teší z vedeckej práce na Ústave
polymérov SAV, hoci v posledných rokoch ako emeritný vedecký pracovník.
Pri tejto príležitosti, pripomeňme si
priebeh jeho vedeckého rastu. Od začiatku mal možnosť spolupracovať so
známymi osobnosťami. Vedeckú hodnosť CSc. dosiahol v roku 1967 pod
vedením Dr. M. Lazára. Už v roku
1969 nastúpil na dlhodobý pobyt u
H. H. Jelinka, Postdam College of
Technology, N.Y., USA, kde sledoval vplyv SO2, NO2 , O2, a UV
žiarenia na plasty a kaučuky. V roku
1981 u J. Lemaira na Univerzite
Clermont Ferrand, Francúzsko sledoval zánik tripletového stavu viazaného
chromofóru v porovnaní s voľným
chromofórom. V roku 1983 absolvoval desaťmesačný pobyt u Prof. Jima
E. Guilleta na Univerzite v Toronte,
Kanada, kde pracoval na problémoch
degradácie karbonylových polymérov
v tuhej fáze. Dva mesiace strávil v laboratóriu Prof. Tita C. Scaiana v NRC
of Canada v Ottave, kde sledoval zánik tripletového stavu karbonylových
chromofórov voľných a viazaných v
makromolekule.
Výskumná činnosť Prof. Hrdloviča
na Ústave polymérov SAV bola zameraná na makromolekulovú fotochémiu
a fotofyziku a jej špeciálnej oblasti.

Jubilanti
V počiatočných prácach sa venoval v
tom čase veľmi sledovaným reakciám
ako Norrish typ II a Foto-Friesovému
prešmyku. K jeho zaujímavým riešeniam patrilo aj vyšetrovanie vplyvu
polymérnej matrice na sondu a charakterizovanie sond vykazujúcich inter- a
intramolekulové zhášanie N-oxylmi.
Praktický celý vedecký program jubilanta v oblasti fotochemických transformácií polymérov bol do roku 1990
postupne riešený v úlohách ŠPZV.
Riešenie týchto projektov pokračovalo
v projektoch VEGA, ktoré spoločne
môžeme nazvať Chemické a fotofyzikálne procesy v polymérových systémoch a príprava a vlastnosti sond a
fotoreaktívnych zlúčenín a senzorov pre
polymérny výskum.
Z medzinárodných spoluprác možno
spomenúť najmä jeho účasť na projektoch: Kombinované stabilizátory
Hals-Fosfit a multifunkčné aditíva
pre polyméry s W. Habicherom, TU,
Drážďany v rokoch 1996-2001, ako aj
účasť na projekte US-Slovak Research
on Modification and Characterization
of Polymeric Media, v spolupráci s G.
R. Weissom, George Town University,
Washington, USA. V rokoch 1997-2000
riešil NATO projekt Syntéza a vyhodnocovanie špeciálnych polymérnych stabilizátorov a v období 2002 až 2006 projekt Syntéza a spektrálna charakteristika
nových typov značiek, s Univerzitou B.
Pascala, Clermont Ferrand.
Svoje výsledky pretavil približne do
180 vedeckých publikácií a bol spoluautorom 47 patentov týkajúcich sa ním
študovanej problematiky. Publikačnú
činnosť preukázal aj ako spolu-redaktor
amerického časopisu Polymer News,
kde publikoval asi 70 krátkych prehľadov o dianí sa v problematike stabilizácie a degradácie polymérov.
P. Hrdlovič zúrodnil svoje poznatky
tiež od roku 1971 v prednáškach na
UK, no až v roku 1992 bol menovaný
docentom fyzikálnej chémie na UK
v Bratislave. Na návrh Vedeckej rady
Vysokého učení technického v Brne
bol v roku 2001 menovaný za profesora
makromolekulovej chémie.
Vďaka jeho úspešnej vedeckej činnosti a pozitívnym osobným vlastnostiam sa stal prof. RNDr. Pavol Hrdlovič,
DrSc. riaditeľom v roku 1994 na dve
funkčné obdobia.
Pri tomto životnom jubileu je potrebné aj s radosťou poznamenať, že
Pavol Hrdlovič sa v súčasnosti teší
dobrej fyzickej a duševnej kondícii.
Hovorí sa, že na tom má nemalý podiel
jeho pozorná manželka Naďa.
K Tvojmu významnému Jubileu Ti
želáme pevné zdravie a veľa spokojnosti.
E. Borsig

Životné jubileum profesora
Ing. Ivana Hudeca, PhD.
20. júna v tomto roku
sa dožil významného životného jubilea profesor Ivan
Hudec, popredný odborník
v oblasti plastických látok
a kaučuku, známy nielen na
Slovensku. Šesťdesiat rokov života a z toho
takmer štyridsať päť rokov zasvätených
chémii vysvetľuje jeho široký rozhľad a
vedeckú erudovanosť v tomto odbore.
Po absolvovaní Strednej priemyselnej
školy chemickej v Novákoch vyštudoval
Chemickotechnologickú fakultu SVŠT
v Bratislave, kde v roku 1987 obhájil aj
kandidátsku dizertačnú prácu. V roku
1998 sa habilitoval v odbore Chémia
a technológia makromolekulových látok a po desiatich rokoch bol vymenovaný za profesora v odbore Technológia
makromolekulových látok. Na fakulte
Chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave pôsobí dodnes, od roku 2009
vo funkcii riaditeľa Ústavu prírodných a
syntetických polymérov.
Profesor Ivan Hudec je skúsený pedagóg, na FCHPT STU garantuje magisterský študijný program Prírodné a syntetické
polyméry a bakalársky program Chemické
technológie. Prednáša viacero predmetov
nielen na FCHPT, ale aj na Fakulte architektúry. Teší sa pozornosti mladých vedeckých pracovníkov, ktorým rád odovzdáva
svoje skúsenosti. V súčasnosti pôsobí ako
predseda spoločnej odborovej komisie pre
doktorandské štúdium vo vednom odbore
Technológia makromolekulových látok.
Počas pôsobenia vo funkcii dbá na spoluprácu s príbuznými univerzitami v zahraničí. Pôsobí ako predseda komisie pre
štátne skúšky na Univerzite Tomáše Bati
v Zlíne, kde ja aj členom Vedeckej rady
Fakulty technologickej.
Jeho vedecký prínos pre rozvoj chémie
a technológie makromolekulových látok
je evidentný z jeho publikačnej činnosti
a vedenia a koordinovania množstva domácich a medzinárodných projektov, zameraných na nové materiály, technológie
a postupy povrchovej úpravy výstužných
materiálov gumárenských výrobkov. Ako
prvý na Slovensku sa zameral na možnosti využitia nízkoteplotnej plazmy na
adhézne úpravy textilných materiálov používaných v gumárenských aplikáciách.
Venoval sa tiež kompozitným materiálom
na báze elastomérov s magnetickými plnivami.
Svoje manažérske schopnosti plne
uplatnil pri zriaďovaní a dobudovaní
Centra pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych materiálov v Nitre. Toto unikátne pracovisko
slúži na prepojenie výsledkov výskumu
a vývoja s praxou. Umožňuje výučbu štu-

dentov v poloprevádzkových a prevádzkových podmienkach, s cieľom prípravy
kvalifikovaných odborníkov pre podniky.
Významná je jeho spolupráca s priemyselnými podnikmi a preto, nie náhodou,
je profesor Ivan Hudec aj predsedom
výboru Slovenskej spoločnosti pre priemyselnú chémiu.
Je neuveriteľné, koľko toho môže človek stihnúť v určitej etape života vďaka
neutíchajúcej pracovnej zanietenosti, aktívnej vedeckej a pedagogickej práci, spoločenskej angažovanosti a dobrým organizačným schopnostiam. A je tu ešte ľudský
rozmer výnimočného človeka, s ktorým
sme mali u profesora Hudeca začať.
Jubilantovi prajeme veľa zdravia, optimizmu, úspechov a ďalších skvelých nápadov.
Pracovníci
Oddelenia plastov a kaučuku ÚPSP
FCHPT STU v Bratislave

Doc. RNDr. Milan Drábik,
CSc., čestný člen SCHS
- šesťdesiatročný
Dňa 26. mája
tohoto roka oslávil
svoje významné
životné jubileum
dlhoročný aktívny
člen Slovenskej
chemickej spoločnosti, docent
RNDr. Milan Drábik, CSc. Pri tejto príležitosti je potešením pozdraviť jubilanta
a vysloviť mu uznanie za jeho vedeckú,
pedagogickú, vedeckopopularizačnú a
organizačnú prácu na stránkach nášho
časopisu ChemZi.
Jubilant, rodák z Banskej Bystrice,
vyštudoval chémiu, špecializáciu anorganická chémia, na Prírodovedeckej
fakulte Univerzity Komenského v
Bratislave v rokoch 1972-1977. Už
počas diplomovej práce sa venoval výskumu vanádových bronzov a niektorých polyvanadičnanov lantánu a
na Katedre anorganickej chémie PRIF
UK pokračoval ako interný vedecký
ašpirant v tejto oblasti do roku 1981. V
roku 1980 získal titul RNDr.. V kandidátskej dizertačnej práci sa venoval
téme Polyvanadičnany kovov skupiny
alkalických zemín a v roku 1982 získal
hodnosť kandidáta chemických vied.
Od roku 1982 začal pracovať v Ústave
anorganickej chémie SAV v oblasti chémie cementových materiálov, ich syntézy a štúdia hydratačných vlastností.
Vedecko-výskumná práca jubilanta
je zameraná na štúdium a analýzu dôsledkov zmien lokálnej štruktúry v rozličných typoch materiálov, ktoré sú významné v oblastiach cementu a keramiky.
Na pracoviskách v ÚACH SAV a PRIF
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Jubilanti
UK, avšak aj v dlhodobej spolupráci
so zahraničnými partnermi (University
of Exeter, University of Surrey, TU
Clausthal-Zellerfeld, Materials Center
Leoben), rozpracoval napr. problematiku
materiálovo chemických aspektov tzv.
MDF materiálov. Jeho model interakcií
a sieťovania atómov podmieňujúcich
vznik a vlastnosti MDF materiálov z
atomárnej/nano úrovne je uznaný a citovaný v prácach viacerých kolektívov,
ktoré sa taktiež zaoberajú problematikou týchto perspektívnych materiálov
s potenciálom úžitkových vlastností na
rozhraní cementu, betónu a keramiky.
Iné príklady predstavujú napr. štúdium
chemizmu aspektov síranovej korózie
betónov a úloha taumazitu v nej, ako aj
materiálovo chemicky motivované „pohľady“ do oblasti pórobetónov, v tomto
prípade v priamej spolupráci so slovenskými výrobcami pórobetónu. Publikačná
činnosť vyplývajúca z tvorivej vedeckej
práce jubilanta predstavuje viac ako 120
vedeckých publikácií. Problémové a objektové zameranie vedeckých publikácií
jubilanta je, v súlade s vyššie uvedeným,
orientované prevažne na materiálovú
chémiu, cementy a keramiku.
Pracovné kontakty s Katedrou anorganickej chémie PRIF UK počas vedeckej
práce v ÚACH SAV neprerušil a pokračoval v neformálnej spolupráci s pracovníkmi katedry. V roku 2009 sa habilitoval
za docenta v odbore anorganická chémia.
Od roku 2011 sa stal pracovníkom katedry na plný úväzok a plní úlohy uni-

verzitného učiteľa. Z pedagogických úloh
spomeňme napr. vedenie seminárov pre
študentov I. ročníka až po špecializované
prednášky pre študentov v poslednom
semestri magisterského štúdia.
Jubilant sa okrem vedeckej a pedagogickej práce venuje intenzívne aj iným
činnostiam. Z nich osobitné ocenenie
si zasluhuje jeho významná, dlhodobá
a záslužná účasť na činorodej práci
Slovenskej chemickej spoločnosti. Jej
členom je od roku 1978. Na rôznych
náročných postoch prispieval a naďalej
prispieva ku prospechu rozvoja spoločnosti. Spomeňme niektoré posty, ktoré
zastával najmenej jedno fukčné obdobie: bol predsedom Odbornej skupiny
SCHS anorganická chémia, predsedom
Asociácie chemických a farmaceutických spoločností, členom organizačných
výborov zjazdov chemikov, do r. 2009
organizátorom prednáškových cyklov
Chemických horizontov, je členom redakčnej rady ChemZi, a.i.
Funkciu predsedu SCHS zastával v
r. 2009-2011, vážime si jeho prínos pri
príprave a realizovaní celého spektra
aktivít v Medzinárodnom roku chémie
2011, osobitne jeho vysokú angažovanosť pri sprístupnení globálneho chemického experimentu IUPAC „Voda:
Chemické riešenie“ pre žiakov základných a stredných škôl na Slovensku.
Od r. 2012 je predsedom Slovenského
národného komitétu pre chémiu IUPAC.
Od r. 2012 je titulárnym členom Divízie
IUPAC anorganická chémia a od r.

2014 Asociovaným členom centrálneho
Medzidivízneho výboru IUPAC pre terminológiu, názvoslovie a symboly (IUPAC_
ICTNS). V EuCheMS je od r. 2009 členom divízie anorganická chémia a od r.
2013 členom divízie materiálová chémia
a chémia tuhej fázy. Je členom Slovenskej
silikátovej spoločnosti (od r. 2007) a doživotným členom Institute of Materials,
Minerals and Mining, U. K. (od r. 2003).
Predsedníctvo SCHS udelilo jubilantovi v r. 2012 Medailu SCHS za výnimočný prínos pre chemickú komunitu
na Slovensku a v zahraničí a v roku 2013
bolo jubilantovi za zásluhy o rozvoj
chémie a Spoločnosti udelené Čestné
členstvo SCHS.
Pri tejto príležitosti nemožno nespomenúť ľudské vlastnosti doc. M.
Drábika, ako nesmiernu pracovitosť,
zodpovednosť, toleranciu a vľúdny prístup k ľuďom. Vážime si záslužnú prácu
jubilanta, povzbudzujúcu pri výchove
mladej generácie chemikov, inšpirujúcu
všetkých. Jeho rozsiahla vedecká, pedagogická a organizačná činnosť by iste
nebola možná bez dobrého rodinného
zázemia, ktoré vytvára jeho manželka,
dve deti a dve vnučky.
Dovoľte nám, pán docent, zaželať Vám
do ďalších rokov všetko najlepšie vo všetkých oblastiach Vašich záujmov, pevné
zdravie a pohodu v rodinnom živote.
Vám a aj nám prajeme, aby sme sa ešte
dlho tešili z Vašej prítomnosti na aktivitách Slovenskej chemickej spoločnosti.
D. Gyepesová

Spomienka

Rozlúčka s Jozefom
Lustoňom
(*27.12.1944 † 27.1.2014)
Dňa 27.1.2014 nás
vo veku 69 rokov
náhle opustil Ing.
Jozef Lustoň, PhD.,
dlhoročný pracovník Ústavu polymérov Slovenskej
Akadémie vied. V
Jozefovi Lustoňovi sme stratili zapáleného chemika a výborného priateľa.
Jeho profesionálny život bol od vysokoškolského štúdia spojený s chémiou.
Jozef Lustoň sa narodil 27.12.1944
v Trnave a prakticky celý život prežil v
Bratislave. Po skončení štúdia na Fakulte
chemickej a potravinárskej technológie
STU v Bratislave v roku 1966 a krátkom
pôsobení v podniku Slovnaft Bratislava
nastúpil v roku 1968 na Ústav polymérov
SAV ako vedecko-technický pracovník.
V roku 1975 nastúpil na doktorandské
štúdium a v roku 1977 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu v odbore makromolekulová chémia na tému Príprava
svetelných stabilizátorov polymerizáciou a kopolymerizáciou 2-hydroxy-
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4-(2,3-epoxypropoxy)benzofenónu. Po
skončení štúdia zostal až do roku 2012
pracovať na Ústave polymérov SAV
ako vedecký pracovník. V roku 1982
absolvoval ročnú postdoktorandskú stáž
na University of Pittsburgh (USA) a v
rokoch 1992-1993 pôsobil ako hosťujúci
vedecký pracovník v Ústave pre polymérny výskum v Drážďanoch (Leibnitz
Institut für Polymerforschung Dresden).
Jozef Lustoň patril k prvej generácii
vedeckých pracovníkov vychovanej na
Ústave polymérov a od začiatku sa snažil
o využitie metód organickej syntézy v
rôznych oblastiach polymérnej chémie. V
začiatkoch jeho vedeckej kariéry sa zameriaval na syntézu nových typov aditív
do polymérov, a z nich najmä stéricky
tienených fenolov, stéricky tienených amínov a stabilných nitroxylových radikálov.
Pripravil množstvo nových organických a
polymérnych zlúčenín, ktoré priniesli zlepšenia vlastností priemyselne vyrábaných
polymérov. Po návrate z pracovného pobytu v Drážďanoch priniesol na náš ústav
novú tému – prípravu a polymerizácie 2oxazolínov. Tento typ zlúčenín bol predtým
na Slovensku “vedecky nepoznaný” a aj
vďaka príspevku J. Lustoňa a jeho blízkych
spolupracovníkov sa polyméry na báze
2-oxazolínov stali predmetom veľkého zá-

ujmu vedeckej komunity a v súčasnosti
predstavujú jeden z najperspektívnejších
polymérnych materiálov pre biomedicínske aplikácie. Taktiež je jeho veľkou zásluhou, že sa polymérna chémia 2-oxazolínov
stala tradičnou témou riešenou na Ústave
polymérov. Počas svojej dlhoročnej vedeckej kariéry bol autorom a spoluautorom 3
kapitol v knihách, viac ako 50 vedeckých
článkov a viac ako 70 slovenských a zahraničných patentov.
Okrem výskumnej činnosti sa Jozef
Lustoň snažil odovzdať svoje skúsenosti
ďalšej generácii organických a polymérnych chemikov. Viedol niekoľko diplomových a dizertačných prác v odboroch
organická chémia a makromolekulová
chémia. Všetci si ho budeme pamätať
ako pre vedu zanieteného človeka, ktorý
sa však prejavoval tiež svojím ľudským
postojom a svojou spoločenskou povahou. Počas svojej vedeckej kariéry získal nielen veľké množstvo originálnych
výsledkov ale aj veľa priateľov nielen na
našom pracovisku ale aj v zahraničí. V
zosnulom strácame nielen človeka oddaného bádaniu, vzdelávaniu sa a vedeckej
výchove, ale aj človeka vždy veselého a
veľmi dobrého priateľa.
Česť jeho pamiatke.
J. Kronek

