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Editorial

Do rúk sa Vám, a 
PRÁVE VÁM, 
dostáva nové číslo 
časopisu ChemZi. 

Spravili sme to, čo sme sľú-
bili, čo na Slovensku nie je 
veľmi typické. A to je, že sme 
poslali toto nové číslo časo-
pisu ChemZi len tým čitate-
ľom, ktorí vyplnili a odoslali 
NÁVRATKU s  identifikač-
nými informáciami a so žia-
dosťou o bezplatné zasielanie 
časopisu ChemZi. V rámci 
istého poriadku a spravod-
livosti sme v tomto neuro-
bili výnimky, tak typické pre 
Slovensko. A z tohto dôvodu 
ste práve nielen čitateľmi 

ChemZi, ale práve ste sa 
stali aj jeho istými mesiášmi. 
Prosíme Vás, vystavte na 
obdiv náš časopis a ukážte 
ho svojim kolegom. Ak sú 
to práve tí kolegovia medzi 
nami, ktorí nám zabudli po-
slať NÁVRATKU, prosím 
povedzte im, že sa nič ne-
deje, nech ju určite vyplnia a 
pošlú a ChemZi im bude zasa 
bezplatne zasielané. Ja viem, 
že mnohí z nás sú enormne 
vyťažení a nemajú čas na 
vyplňovanie a zasielanie ne-
jakých návratiek. Ale verte 
nám, že aj my v redakcii sme 
enormne vyťažení a keďže ani 
jeden z nás sa profesionálne 
nemôže živiť iba vydávaním 
časopisu ChemZi, tak sme 
ešte o trochu viac vyťažení 
ako enormne. Prosím, berte 
na nás ohľad a okrem toho, 
budeme mať ako redakcia a 
vydavateľ radšej stovky za-
nietených čitateľov ako tisíce 
pasívnych iba odberateľov. V 
prípade, že ste návratku ne-
dostali, stratili, alebo máte 

len z číreho záujmu dostá-
vať zdarma tento náš časopis 
dvakrát ročne, tak sa prosím 
ozvite redakcii. Ozvať sa re-
dakcii, znamená, zastaviť sa 
v kancelárii Slovenskej che-
mickej spoločnosti, napísať 
do redakcie a písomne si vy-
žiadať NÁVRATKU, vyžia-
dať si ju e-mailom alebo tele-
fonátom, alebo eventuálne ju 
vyplniť online na webovskej 
stránke Slovenskej chemickej 
spoločnosti.

Vám, milí mesiáši, veľmi 
pekne ďakujem za službu 
chemickej komunite a prajem 
Vám zaujímavé čítanie. A 
ešte raz Vás prosím, dajte náš 
spoločný časopis chemikov 
do pozornosti Vašim kolegom 
a nasmerujte ich na správnu 
chemickú cestu.

P.S. Priložený nájdete aj 
sľúbený darček – chemické  
CD.

D. Velič

Vážený čitateľ časopisu ChemZi,
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Európske observatórium nanotechnológií
Nanotechnológie sa považujú za jednu z kľúčových technológií 21. storočia. 

Podobne ako v prípade biotechnológií, aj používanie nanotechnológií vyvoláva 
celý rad zdravotných, environmentálnych a etických otázok. Dôvodom je, že 
nanosúčasti sú dostatočne malé na to, aby dokázali preniknúť do ľudského tela 
cez pokožku. Výskum zatiaľ nedokázal odpovedať na otázku, ako sa veľmi malé 
častice správajú v pokožke a v tele človeka, a teda aký dopad môžu mať na ľudský 
organizmus a jeho zdravie.

Podľa Európskej komisie oblasť nanotechnológií je dostatočne ošetrená súčasnou 
legislatívou. Súčasne však odštartovala medzinárodný projekt ObservatoryNANO, 
ktorý sa stane platformou spolupráce európskych nanoinštitútov. Je prvým krokom 
k ustanoveniu stáleho Európskeho observatória nanotechnológií. Jeho cieľom je 
analyzovať súčasné trendy v oblasti nanotechnológií, financovať stratégie, testovať 
patenty a overovať informácie, ktoré publikujú výskumné inštitúcie a firmy. 
Komisia ho odštartovala v apríli 2008 a bude ho financovať sumou 4 mil. eur zo 7. 
rámcového programu (FP7).                                                                CVTI SR

Aktuality

Sídlom Európskeho inštitútu technológií bude 
Budapešť

Sídlom Európskeho inštitútu technológií (EIT) bude Budapešť. Rozhodli o tom 
18. júna 2008 ministri školstva Európskej únie na stretnutí v Bruseli. Ministri 
dospeli k dohode po tom, ako Poľsko, ktoré bojovalo za umiestnenie inštitútu v 
meste Vroclav, odvolalo svoje veto. Rozhodnutie o sídle inštitútu malo pôvodne 
padnúť 30. mája. Väčšina z ministrov hlasovala za Budapešť, ale Poľsko ich 
voľbu vetovalo. Napokon sa ministrom podarilo dohodnúť aspoň na určení krité-
rií, na základe ktorých vyšla zo súboja o umiestnenie inštitútu víťazne Budapešť. 
Myšlienku založiť EIT predstavila Európska komisia (EK) v roku 2005. Má spojiť 
univerzity, výskumné ústavy a podniky do akéhosi „trojuholníka poznatkov“. Ich 
užšia spolupráca má za cieľ urýchliť realizáciu nových poznatkov v praxi 
a stimulovať rozvoj európskej ekonomiky. Aj keď názov EIT pripomína známy 
massachusettský inštitút technológie, európsky inštitút nebude na rozdiel od ame-
rického vzdelávacím ústavom, ale akýmsi spojivom medzi akademickými mozgami 
a peniazmi z obchodnej sféry. Informovala o tom agentúra DPA.       

SME (TASR)

Údernejšie proti komárom
Na svete je účinnejší protikomárí repelent. V ére globálneho otepľovania a masovej 

turistiky je to veľmi dobrá správa aj v našich končinách. Akýmsi zlatým štandardom 
prostriedkov proti komárom je už vyše polstoročia DEET, chemicky N,N-di-
etyl-m-toluamid. Komáre prenášajú viaceré choroboplodné zárodky, z ktorých 
najnebezpečnejšie sú prvoky, spôsobujúce po prieniku do krvi hostiteľa maláriu. 
Preto sa neustále pátra po účinnejších látkach. Americkí vedci teraz dôkladne 
preskúmali skupinu látok označovaných ako N-acylpiperidíny. Ako naznačuje už 
názov, sú príbuzné aktívnej zložke čierneho korenia. Pri vyhľadávaní želateľných 
vlastností si pomohli aj takzvanými neurónovými sieťami, „inteligentnými“ pro-
gramami, ktoré sa „učia“ z vlastnej skúsenosti a patria do arzenálu počítačovej 
umelej inteligencie. Tento úvod za monitormi ich priviedol k niekoľkým najlepším 
kandidátom. Tých laboratórne otestovali priamo v akcii proti komárom. Výsledkom 
bolo niekoľko látok očividne podstatne účinnejších ako DEET. Kým tento pros-
triedok odpudil komáre na 17,5 dňa, niektoré z novo preskúmaných N-acylpipe-
ridínových látok to dokázali až na neuveriteľných 73 dní. V časopise Proceedings 
of the National Academy of Sciences USA to oznámil Alan Katritzky z Floridskej 
univerzity v Gainesville s kolegami.

SME (urb)

NASA: Na Marse by sa 
dala pestovať špargľa

Pôda na Marse je možno úplne rov-
nakého alebo veľmi podobného zlo-
ženia ako pôda na Zemi. „Úplne v 
pohode by sa na nej dala pestovať 
špargľa,“ povedal 26. júna 2008 pros-
tredníctvom tlačovej telekonferencie 
Samuel Kounaves, šéf tímu chemikov, 
ktorí skúmajú vzorky pôdy, odobraté z 
povrchu Marsu sondou Phoenix. „V tej 
pôde nie je nič, čo by vylučovalo život. 
Pôda, ktorá tam je, je presne rovnaká, 
akú máte u vás doma na záhrade,“ po-
vedal Kounaves. Vedci podrobili ana-
lýze vzorku pôdy, ktorú z povrchu 
Marsu odobrala robotická ruka sondy 
a v jednej z jej deviatich pecí sa po-
tom zohrievala postupne až na teplotu 
1000 stupňov Celzia a sledovali sa 
jej chemické reakcie. Zloženie pôdy 
červenej planéty je podľa Kounavesa 
ďalším silným dôkazom, že na planéte 
„bol, je alebo bude“ možný život. V 
pôde našli okrem iného aj horčík, dras-
lík a sodík. Z rozboru vedci usudzujú, 
že ide o presne ten typ pôdy, ktorý sa 
nachádza aj vo vysušených oblastiach 
našej planéty.

SME (SITA/AFP)

Brusel podozrieva 
slovenské chemické firmy 
z kartelu

Európska komisia zaslala 27. júna 
2008 žiadosti o vyjadrenie k podo-
zreniu o uzatvorení kartelovej do-
hody nemenovaným chemickým 
firmám na Slovensku, v Slovinsku, 
Nemecku a Rakúsku. Spoločnosti, 
ktoré EÚ náhodne kontrolovala mi-
nulý rok, sú podozrivé z uzatvorenie 
kartelovej dohody o cenách chemic-
kých prípravkov - kalciového karbu-
rátu a magnéziového prášku, ktoré sa 
používajú v metalurgickom a plyná-
renskom priemysle. Výrobcovia ocele 
ich používajú na zvýšenie kvality 
ocele. List, o ktorom informovala 
v piatok EK prostredníctvom komu-
niké, je formálnym krokom na ceste 
k vyšetrovaniu kartelovej dohody. 
Spoločnosti majú možnosť vyjadriť 
sa buď písomne alebo požiadať o 
vypočúvanie v Bruseli.  

SME (SITA)



ChemZi  4/1  2008 5

Priemyselné správy

Priemyselné správy z odvetvia chémie
V tabuľke sú uvedené najväčšie chemické podniky Slovenska s umiestnením v rebríčku Top 200 za rok 2007, ktorý urobil týždenník 

Trend na základe údajov poskytnutých spoločnosťami. V tomto rebríčku majú svoje zastúpenie viaceré spoločnosti potravinárskeho 
odvetvia, celulózy a papiera, výroby stavebných materiálov, sklárskeho odvetvia a polygrafie, ktoré sú síce v ankete vyhodnotené 
samostatne, hoci sú s chémiou neodmysliteľne spojené.

n- Nezverejnené
1 Tržby sú bez spotrebnej dane z benzínu a nafty
2 K 1. júlu prešla výroba osobných autoplášťov , pásových dopravníkov a gumárenských strojov z Matadoru, a.s., Púchov do novej 
spoločnosti Continental  Matador Rubber, s.r.o., Púchov

           A. Murárová

Chemická spoločnosť Tržba v roku 
2007 v tis. Sk

Zmena v tržbe 
oproti roku 

2006v %

Zisk po 
zdanenív tis. Sk

Priemerný 
počet 

pracovníkov

Poradie Top 
200

1.  Slovnaft, a.s.    Bratislava1 112 951 603 -3,2 6 573 386 2 398 2
2.  Slovnaft Petrochemical, 
s.r.o., Bratislava 22 719 604 6,8 n 503 15

3.  Duslo, a.s., Šaľa 12 450 350 -4,4 n 2 329 26
4.  Continental Matador Truck 
Tires, s.r.o. Púchov 11 231 244 -2,3 319 777 1 117 29

5.  Novácke chemické závody, 
a.s., Nováky 6 228 543 2,3 n 1 603 55

6.  Continental Matador Rub-
ber, s.r.o., Púchov2 5 734 720 n -2 889 1 923 60

7.  Matador, a.s., Púchov2 5 270 003 -53,9 -283 095 1 003 64
8.  Chemosvit Fólie, a.s. Svit 2 730 875 -1,3 12 128 935 118
9.  Inergy Automotive Systems 
Slovakia, s.r.o., Lozorno 2 524 133 15,1 68 080 204 127

10.  ContiTech Vibration 
Control Slovakia, s.r.o., Dolné 
Vestenice

1 687 939 -4,4 159 193 516 190

otravinársky priemysel. Žiadna iná oblasť 
a viac ako potraviny a nápoje. Spoločnosť
adovšetko cení kvalitu, čistotu a bezpečnosť
potravín aj v tradičnej národnej kuchyni. 
v, podrobnej dokumentácii a neomylným 

me za to, že všetko, čo robíte, je bezpečné. Pri 

každom kroku počas manipulácie s potravinami, v každej časti výrob-
ného procesu a pri každej dodávke je zaručená prísna kontrola a hod-
noverná kvalita. Naše dlhoročné skúseností vo výrobe a vykonávaní 
analýz dokazujú, že vieme pripraviť správny roztok na všetko, čo 
potrebujete. Prinášame lepšiu kvalitu života pre vás a vašich zákazníkov. 
www.merck-chemicals.com

                  Zvyšuje Merck Chemicals bezpečnosť? 

               To sa môžete staviť!
aka Merck Chemicals môžete s určitosťou prehlásiť,
e obchody sa budú odlišovať od ostatných
 a budete ľahšie držať krok s novými trendmi.
j značke sa dostane viac z koláča na trhu.

                        That’s what’s in it for you. Merck Chemicals



Priemyselný profil

Vážené dámy, vážení páni, kolegyne, 
kolegovia, milí hostia,

presne  pred rokom na tomto mieste 
sme sa stretli na Večere slovenskej ché-
mie a farmácie pri príležitosti 15. výročia 
založenia Zväzu chemického a farmace-
utického priemyslu SR. V nadväznosti na 
jeho úspech sme sa rozhodli, že založíme 
tradíciu každoročného stretávania sa, aby 
sme v trochu uvoľnenejšej spoločenskej 
atmosfére zhodnotili výsledky nášho 
celoročného podnikateľského úsilia. 
Zároveň sme k tomu pridali organizáciu 
konferencie Slovenská chémia a farmá-
cia 2008, ktorá dnešnému Slávnostnému 
večeru predchádzala a ktorá riešila ak-
tuálne problémy odvetvia.

Dovoľte mi, aby som na našom dneš-
nom slávnostnom stretnutí srdečne pri-
vítal predovšetkým našich významných 
hostí a poďakoval sa im za prijatie nášho 
pozvania. Dovoľte zvlášť srdečne priví-
tať prítomných zástupcov Veľvyslanectva 
Čínskej republiky v SR, predstaviteľov 
MPSVR SR, MH SR, MŽP SR, zá-
stupcov OZ Chémia SR a AVZ CHFP 
SR, predstaviteľov akademickej obce, 
čelných predstaviteľov  partnerských 
zväzov a združení, aktívnych i zaklada-
júcich členov Zväzu, členov odborných 
pracovných skupín a komisií Zväzu. 

Vzhľadom na to, že náš dnešný večer 
má skôr spoločenské zameranie, nech-
cem vás unavovať siahodlhými úvahami 
o celej širokej problematike nášho pod-
nikania. Dovoľte však aspoň pár bilan-
cujúcich slov.  

Pri hodnotení uplynulého roka a jeho 
vplyvu na odvetvie slovenskej chémie a 
farmácie musíme akcentovať podmienky, 
za akých jednotlivé firmy tohto odvetvia 
realizujú svoje výrobky a služby na do-
mácom, európskom a celosvetovom trhu. 
Nie je možné ich pritom abstrahovať od 
celkového podnikateľského prostredia, v 
akom jednotlivé podniky existujú.

Reprezentujeme cca 35 tisíc zamest-
nancov priamo, ale ďalších cca 100 tisíc 
je na rozvoji nášho odvetvia závislých. 
Slovenská chémia a farmácia napriek 
nástupu nových odvetví a zahraničného 
kapitálu svojimi tržbami a exportom 
patrí medzi 5 najdôležitejších odvetví ná-
rodného hospodárstva, a teda ovplyvňuje 
zásadne tvorbu HDP SR. Všetky sloven-
ské chemické a farmaceutické podniky 
boli pôvodne budované s cieľom pred-
nostne zásobovať trh krajín RVHP . Ich 
komplexná reštrukturalizácia teda bola, 
resp. je nevyhnutnosťou. Takáto zásadná 
reštrukturalizácia potrebuje nielen ob-
rovské finančné prostriedky, ale i ľudí a 
know how. Ba čo viac, všetky podniky 
museli získavať úplne nové trhy. Tieto 
zmeny museli a musia byť realizované 
v novom podnikateľskom prostredí cha-
rakterizovanom obrovskou dynamikou 
vývoja.

Stručne načrtnem len niektoré z naj-

markantnejších zmien, ktoré nastali iba 
za rok, ktorý prešiel od nášho stretnutia 
vo februári 2007. 

Pokiaľ ide o situáciu u nás doma na 
Slovensku, spomeniem najmä
- nutnosť vyrovnávať sa s dopadom 

novelizovaného Zákonníka práce na 
oblasť ľudských zdrojov a na priame 
a režijné náklady podnikov. Aktívne 
sme sa podieľali v rámci pripomien-
kového konania na príprave zmier-
nenia negatívnych dopadov tejto no-
vely na zamestnávateľov. Nie všetky 
naše pripomienky boli akceptované, 
a tým sa silne skomplikovali nie-
len podmienky podnikov v odvetví, 
ale i naše rokovania s OZ Chémia 
SR o Kolektívnej zmluve vyššieho 
stupňa (KZVS) na rok 2008. Dnes 
však môžem konštatovať, že nová 
VZVS bola dnes podpísaná a tým sa 
zavŕšil proces implementácie nového 
Zákonníka Práce do praxe v našom 
odvetví. 

- potrebu hľadať spôsoby, ako si udr-
žať a získať dostatok kvalifikovaných 
zamestnancov pri stále silnejúcom 
tlaku čoraz masívnejšie sa etablujú-
cich zahraničných investorov so sta-
bilným finančným zázemím; výstupy 
štatistík, ktoré zaraďujú Slovensko s 
evidovanou mierou nezamestnanosti 
okolo 9 % na čelo rebríčka krajín 
EÚ v reáli vôbec nepomáhajú pri 
riešení problému ľudských zdrojov. 
Dnes pomaly končí obdobie reštruk-
turalizácie a začína obdobie rastu a 
rozvoja. Nesmieme sa ocitnúť v si-
tuácii, kedy naše spoločnosti pocítia 
nedostatok mladých kvalifikovaných 
ľudí. Tento fakt si uvedomujeme a na 
jeho riešení sa v spolupráci s akade-
mickou obcou aktívne podieľame.

 V tejto súvislosti Vás chcem infor-
movať, že ZCHFP SR  dnes podpí-
sal dohodu o vzájomnej spolupráci 
pri príprave mladých chemikov s 
Fakultou chemickej a potravinár-
skej technológie STU v Bratislave a 
máme záujem podobným spôsobom 
spolupracovať i s ďalšími vysokými 
a strednými školami.

- v neposlednom rade potrebu pri-
pravovať sa na potenciálne prija-
tie eura, čo si už teraz vyžaduje 
špecializovanú prípravu odborných 
pracovníkov a bude spojené s neza-
nedbateľnými výdavkami; na druhej 
strane očakávame pominutie rizík 
spojených s neúmerným posilňova-
ním slovenskej koruny, ktoré nám 
spôsobilo v posledných rokoch ob-
rovské problémy.

Pri hodnotení vplyvov prichádzajúcich 
z EÚ považujem za potrebné spomenúť 
- rozbiehajúcu sa prípravu programu 

REACH, ktorého postupné uplatňo-
vanie nám už v terajších počiatoč-
ných fázach evidentne zvyšuje ná-

klady najmä na školenie odborníkov, 
skutočný dopad na náklady chemic-
kých firiem však príde v dohľadnej 
budúcnosti,

- obmedzujúci limit emisií CO2, ktorý 
aj napriek nedávnemu dodatočnému 
zvýšeniu kvóty 30,9 mil. ton pre 
Slovensko o 1,7 mil. ton, stále ne-
postačuje reálnym potrebám sloven-
ského hospodárstva, pretože deficit 
oproti prvotnej kvantifikácii potrieb 
vypracovanej MŽP SR predstavuje 
stále viac ako 8 miliónov ton,

- nutnosť pripravovať sa na imple-
mentáciu zákona o enviromen-
tálnych záťažiach. Nedá mi aspoň 
stručne sa nezmieniť o tomto návrhu 
bližšie. Chcem ho spomenúť jed-
nak pre jeho nesmiernu dôležitosť 
pre podnikateľov predovšetkým v 
chemickom priemysle, a tiež preto, 
že táto téma je vrcholne aktuálna. 
Návrh zákona je v pripomienkovom 
konaní a má legislatívne upravovať 
likvidáciu tzv. starých enviromentál-
nych záťaží. Ložiská znečistenia v 
areáloch chemických fabrík i mimo 
nich vznikli zväčša za celé uplynulé 
desaťročia, teda v čase národných a 
štátnych podnikov. Pri čítaní návrhu 
zákona sa však nemožno ubrániť 
dojmu, že teraz sa chce štát zba-
viť zodpovednosti za škody, ktoré 
v minulosti fakticky sám spôsobil 
a presunúť túto zodpovednosť, ale 
najmä ťarchu nákladov spojených s 
asanáciou kontaminovaných oblastí, 
na terajšie súkromné podnikateľské 
subjekty. Nemožno sa preto diviť, že 
reakcia prakticky celej podnikateľ-
skej obce bola okamžitá, spontánna 
a veľmi intenzívna. Tím našich špe-
cialistov vypracoval súbor pripomie-
nok k návrhu zákona. Stanoviská 
a pripomienky prišli na MŽP prak-
ticky z celého spektra priemyselných 
podnikov Slovenska. Následne sme 
iniciovali spolu so ZPS,  AZZZ SR, 
RUZ a K 500  tlačovú konferenciu 
a ďalšiu mediálnu kampaň s cie-
ľom upozorniť verejnosť na veľké 
riziká takto pripravenej legislatívy. 
V dôsledku i tohto mediálneho tlaku 
minister ŽP operatívne zvolal zá-
stupcov podnikateľskej sféry na pra-
covné stretnutie, na ktorom došlo 
k zakomponovaniu veľkej časti na-
šich pripomienok. Na pôde MŽP 
SR sa uskutočnili aj ďalšie pracovné 
stretnutia v súvislosti s predmet-
ným návrhom zákona, a to aj za 
prítomnosti zástupcov Greenpeace, 
ktorých sa tiež snažíme presvedčiť 
o racionálnosti našich návrhov. Som 
presvedčený o tom, že finálne znenie 
zákona musí byť nielen dobré pre 
životné prostredie, ale najmä musí 
reálne umožniť praktické riešenia 
tejto problematiky. Inak  zostane 
nakoniec riešenie na pleciach štátu. 
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Priemyselný profil

  Legislatíva v pôvodnej podobe by 
totiž mala pre množstvo podnikov 
likvidačný charakter.

 Dopady globálnych vplyvov nás 
tiež stavajú pred nie menej náročné 
úlohy, výzvy a riziká. Za dôležité 
v tomto smere považujem najmä dva 
faktory: 

- neúprosne stúpajúcu cenu ropy na 
svetových trhoch, ktorá vo výkyvoch 
atakuje magickú hranicu 100 dolá-
rov za barel; o dôležitosti úrovne, 
za ktorú sa obchoduje táto komodita 
pre chemický priemysel vari netreba 
vôbec hovoriť;

- hrozba globálnej finančnej a ná-
sledne odbytovej krízy, ktorú spustila 
neschopnosť státisícov Američanov 
splácať hypotéky za svoje domy. 
Vznikla tak obrovská masa zlých 
úverov, ktorá vzhľadom na globálny 
charakter finančných operácií s veľ-
kou pravdepodobnosťou ovplyvní 
i Európu. Môže mať vplyv na sťaže-
nie prístupu k úverom, útlm inves-
tícií s následným celkovým zhorše-
ním odbytových možností. Chcem 
však veriť, že nových členských 
štátov Únie, najmä vzhľadom na 
ich nižšie mzdové a iné náklady a 
relatívne menšiu previazanosť finan-
čných transakcií na americké banky, 
sa dôsledky spomenutej krízy výraz-
nejšie nedotknú.

Môžem Vás ubezpečiť, že ZCHFP SR 
sa k všetkým uvedeným výzvam roz-
hodne nestavia pasívne a odovzdane. 

Predovšetkým sa snaží rozšíriť, skva-
litniť a aktivizovať svoju členskú zá-
kladňu. Začiatkom tohto roka počet na-
šich členov po prvýkrát dosiahol hranicu 
50 organizácií. Nádejne možno hodnotiť 
úsilie o návrat Slovnaftu a.s. do Zväzu.

Jednou z najdôležitejších úloh Zväzu 
je neustále sledovanie a pozitívne 
ovplyvňovanie tých  legislatívnych no-
riem, ktoré majú vplyv na podmienky 
podnikania odvetvia chémie a farmácie. 
Žijeme v dobe nevyhnutnosti širokej 
implementácie novej európskej legisla-
tívy. Legislatíva  je veľmi prísna so silne 
negatívnymi dôsledkami pre zamestná-
vateľov. Naviac sa realizuje v čase, kedy 
prebieha hlboká reštrukturalizácia celej 
slovenskej chémie a farmácie.

Je bezpochyby objektívne nutné, aby 
vláda pripravovala a parlament schva-
ľoval legislatívne normy reflektujúce 
všetky relevantné skutočnosti. Život 
však tých z nás, ktorí sa už nejaký čas 
pohybujú v podnikateľskej sfére, veľa-
krát poučil, že snáď každý zákon či vy-
konávacia vyhláška majú už vo fáze ná-
vrhu svoje racionálne jadro, ale i prvky, 
ktoré za racionálne nemožno pokladať. 
Tieto prvky majú pritom rôzny pôvod. 
Môžu prameniť napríklad z toho, že tím 
tvorcov legislatívneho návrhu z rôznych 
dôvodov nie je dostatočne odborne fun-
dovaný v danej problematike, ďalej tu 
môžu pôsobiť rôzne lobistické záujmy, 
politické rozhodnutia, vplyv prílišnej 
byrokratickosti atď. A práve táto časť 
legislatívnych návrhov je najčastejšie 
predmetom aktívneho pôsobenia nášho 
Zväzu. 

ZCHFP prostredníctvom svojich špe-
cialistov v Pracovných komisiách Zväzu 
a v Odborných pracovných skupinách 

pod gestorstvom MŽP SR a MH SR 
sa podieľa už na príprave pracovných 
verzií návrhov zákonov a vykonáva-
cích vyhlášok a ďalej na celom procese 
pripomienkového konania. Vypracúva 
odborné stanoviská a pripomienky, or-
ganizuje pracovné stretnutia s odbor-
níkmi a vrcholovými predstaviteľmi 
ministerstiev. Podľa našej internej šta-
tistiky Zväz zaslal členským organi-
záciám v priebehu roka 2007 celkove 
158 návrhov zákonov, vyhlášok a iných 
podobných materiálov na pripomienko-
vanie resp. pre informáciu. Za uvedené 
obdobie Zväz zhromaždil a zaslal buď 
priamo alebo prostredníctvom AZZZ SR 
celkom 32 stanovísk, pričom niektoré 
pozostávali iba z 2 – 3 bodov, avšak 
iné, bytostne dôležité návrhy zákonov, 
sme pripomienkovali celými súbormi 
návrhov a pripomienok, ktoré boli sú-
bežne sprevádzané mnohými osobnými 
pracovnými stretnutiami predstaviteľov 
Zväzu s relevantnými zástupcami zá-
konodarnej a výkonnej moci. Všetkým 
zúčastneným členom Pracovných ko-
misií a Odborných pracovných skupín, 
ale i ďalším odborníkom z členských 
organizácií, chcem aj touto cestou za ich 
prácu poďakovať.  

Zároveň sa snažíme o čo najväč-
šiu publicitu chémie a farmácie ako 
perspektívneho odvetvia vo verejnosti. 
Prostredníctvom spolupracujúcej firmy 
starajúcej sa o PR Zväzu permanentne 
monitorujeme všetky relevantné uda-
losti a trendy majúce potenciálny vplyv 
na naše odvetvie a bezprostredne na 
ne reagujeme vydaním tlačových správ, 
uverejnením článkov na aktuálne témy. 

Za veľmi významné možno považo-
vať tiež zostavenie a vydanie publikácie 
pri príležitosti 15. výročia založenia 
Zväzu. Kniha má nielen podľa nášho 
subjektívneho názoru vysokú odbornú 
i estetickú úroveň. Prezentuje Slovenský 
chemický a farmaceutický priemysel 
a jeho rastový potenciál pre potenciál-
nych investorov. Pripravili sme tiež an-
glickú verziu publikácie na DVD, ktorú 
poskytujeme zahraničným záujemcom o 
spoluprácu a investovanie a zaslali sme 
ich v niekoľkých exemplároch celkove 
na 26 zastupiteľstiev SR v zahraničí. 

Systematické budovanie pozitívneho 
imidžu slovenskej chémie a farmácie 
nám v mnohom pomáha presadzovať 
naše stanoviská.

Vážené dámy, vážení páni, 
problémov na riešenie má sloven-

ská chémia a farmácia viac ako dosť. 
Naviac, pri aplikácii legislatívy EÚ 
máme úplne rovnaké povinnosti ako 
majú naši konkurenti z vyspelých štá-
tov Únie. Ale je tu zásadný rozdiel: 
tieto firmy mali desiatky rokov čas na 
prípravu všetkých týchto legislatívnych 
iniciatív. Sú  teda v podstatne lepšej 
kondícii. Okrem toho, v prípade ich 
investovania napr. v SR dostávajú výz-
namnú štátnu podporu. Existuje tu teda 
skutočne diametrálna nerovnosť pod-
mienok. Preto musíme apelovať na štát 
nielen pre možnosť rovnakého čerpa-
nia finančných prostriedkov ale najmä 
preto, aby pri aplikácii tejto legislatívy 
bral do úvahy podmienky v akých sa náš 
priemysel nachádza. 

Spomenul som mnoho problémov tý-

kajúcich sa nášho Zväzu, ale tiež slo-
venskej chémie a farmácie ako celku. 
Ide o problematiku hospodárstva a eko-
nomiky, životného prostredia, vzdelania, 
ľudských zdrojov a i. Pri riešení prob-
lémov žiadnej z týchto oblastí sa naše 
odvetvie nemôže zaobísť bez interaktív-
nej spolupráce s príslušnými rezortnými 
ministerstvami. Dovoľte mi preto ešte 
raz za spoluprácu a účinnú pomoc po-
ďakovať predstaviteľom MH SR, MŽP 
SR, MPSVR MF SR, MZ SR, ale aj 
partnerským organizáciám ako ZPS, 
AZZZ SR a K500, RÚZ SR, s ktorými 
konštruktívne na všetkých spomenutých 
otázkach spolupracujeme. V neposled-
nom rade považujem za potrebné poďa-
kovať za síce často krát náročnú, ale vo 
svojej podstate konštruktívnu a korektnú 
spoluprácu s odborovými organizáciami 
OZ Chémia SR a AVZ CHFP SR.

Dovolím si záverom vysloviť pevné 
presvedčenie, že s využitím viac ako 
pätnásťročných skúseností nášho Zväzu, 
a tiež s využitím skúseností celej člen-
skej základne, sa nám v bezprostrednej 
i vzdialenejšej budúcnosti bude dariť 
napĺňať všetky naše zámery.

Všetkým vám želám veľa úspechov 
pri plnení vašich podnikateľských cie-
ľov a pre dnešný večer prajem veľa 
príjemných stretnutí a obohacujúcich 
rozhovorov s vašimi kolegami a par-
tnermi. 

Ďakujem za vašu pozornosť.

Odovzdávanie šeku s príspevkom 
ZCHFP na časopis ChemZi

V. Milata, predseda SCHS

R. Karlubík, prezident ZCHFP SR



Priemyselný profil

Biotechnológie skrývajú v sebe 
obrovský potenciál. V mno-
hých vyspelých krajinách sa 
tomuto sektoru buď systema-

ticky venujú už niekoľko desaťročí 
alebo naň upriamili pozornosť ako na 
zdroj výnimočných rozvojových im-
pulzov do budúcnosti. Slovensku sa 
núka šanca.

Tvrdenie, že naša krajina má v tejto 
oblasti čo doháňať, ešte ani zďaleka 
nevystihuje skutočný stav. Okrúhly 
stôl o priemyselných biotechnológiách 
16.  júna 2008, prvý od rozdelenia 
Česko-Slovenska, by mohol znamenať 
začiatok prelomu. Pomoc Slovenskému 
združeniu pre priemyselnú biotechno-
lógiu ponúkla organizácia EuropaBio. 
Podobné okrúhle stoly usporadúva v 
ôsmich krajinách Európy. Jej cieľom 
je koordinovať aktivity tak, aby sľubný 
sektor dostal podporu a koordináciu na 
európskej úrovni. Na Slovensku totiž 
zatiaľ absentuje systémový prístup k 
biotechnológiám. Producenti u nás vy-
rábajú, stále však chýba koordinovaný 
postup, ktorý by slovenskej biotech-
nológii zabezpečil napríklad prístup 
k peniazom z európskych fondov a 
predovšetkým dôstojné miesto popri 
ostatných priemyselných sektoroch. 
Spolu s pomocou zo strany európskych 
inštitúcií je nevyhnutná zjednotená ini-
ciatíva zo strany samotných zástupcov 
biotechnologickej výroby.

Cieľom okrúhleho stola je identifiko-
vať potenciál Slovenska v priemysel-
ných biotechnologických aplikáciách 
a tiež pomôcť odstrániť prekážky brá-
niace výskumu a inováciám, aby tak 
Slovensko pripravilo cestu pre konku-
rencieschopný rozvoj na tomto poli. 
Diskutovať sa bude aj o celoeurópskej 
a bilaterálnej spolupráci.

Viaceré európske štáty – napríklad  Írsko, 
Dánsko, Fínsko, Švédsko, Nemecko a v 
poslednom období aj Česká republika 
sa môžu pochváliť značným množ-
stvom investícií do tohto sektora, ktorý 
v období dôrazu na ochranu životného 
prostredia a vyhľadávaní investícií s 
vysokou pridanou hodnotou predsta-
vuje veľký zdroj pracovných príleži-
tostí pre vzdelaných ľudí. 

Čo sú biotechnológie 
– biela, červená, zelená

Podľa definície OSN pod biotechno-
lógiou rozumieme akúkoľvek techno-
logickú aplikáciu, ktorá používa bio-
logické systémy, živé organizmy alebo 
ich súčasti na výrobu alebo modifikáciu 
produktov alebo procesov na špecifické 

použitie. Veľmi orientačne sa člení na 
bielu (priemysel), červenú (zdravie) a 
zelenú (agro). 

Svetový a európsky kontext
Zaujímavé je porovnanie čísiel z 

biotechnologických sektorov Európy 
a USA. Američania vo všeobecnosti 
Európu na tomto poli predstihujú. Kým 
v roku 2006 dosiahli tržby v USA 58,8 
miliárd USD, v Európe to bolo 19,3 
miliardy USD. Podobne výdavky na 
výskum a vývoj boli v Európe pri-
bližne na tretinovej úrovni. V počte 
zamestnancov je Európa na čísle 68 440 
(38 %) oproti 180 800 zamestnancom 
v USA. Naopak Starý kontinent pred-
stihuje Američanov v počte prevádzok 
o 12 % – 1 621 oproti 1 452. Aj na 
Slovensku sa črtajú príležitosti najmä 
pre mikrospoločnosti, malé a stredné 
podniky.

V bývalej Európskej 25-ke má najviac 
biotechnologických patentov prepočíta-
ných na milión obyvateľov Dánsko 
(takmer 25). Slovensko hlási menej ako 
päť. Ani vo výdavkoch na vzdelanie 
prepočítaných na jedného študenta na 
tom nie sme oveľa lepšie. SR vydávalo 
menej ako 50 % priemeru EÚ-25 a v 
porovnaní s lídrom, Švédskom, sme 
len na tretinovej úrovni. V podpore 
vedy a výskumu (podľa percenta HDP) 
nám v bývalej 25-ke dokonca patrilo 
nelichotivé 24. miesto, za nami skončil 
len Cyprus.

Zdá sa, že „nožnice“ sa stále roztvá-
rajú v náš neprospech. V roku 2007 sme 
v porovnaní s Českou republikou inves-
tovali do výskumu a vývoja biotech-
nológií asi 50-krát menej finančných 
prostriedkov.

Úspešné príbehy z Európy
Veľka americká nemocnica Mayo 

Clinic z Rochesteru (štát Minnesota) 
ponúkla regiónu Brna obrovskú inves-
tíciu, ak región a tri brnianske univer-
zity dokážu vzájomne spolupracovať 
a zaslúžia sa o štátnu podporu. To sa 
aj stalo. Mesto Brno dostalo pred vstu-
pom do EÚ podporu na rozvoj regiónu 
- konkrétne na projekt Medzinárodného 
centra klinického výskumu (ICRC) vrá-
tane vybudovania univerzitného mes-
tečka a veľkého areálu Red Biotech 
Research & Development. Viac o čes-
kej biotechnológii na stránke www.
gate2biotech.com

Írska vláda sa koncom 80. rokov 
minulého storočia rozhodla, že bude 
podporovať informačné technoló-
gie a biotechnológie. Štátna agentúra 

Enterprise Ireland vytvorila na štátny 
fond, ktorý mal tri časti - Proof the 
Concept Fund, Development Fund a 
Business Development Fund - a sys-
tematicky podporoval už existujúce 
firmy a tiež novovznikajúce (anglicky 
spin-off). Na súčasnej webovej stránke 
www.enterprise-ireland.com vidieť vy-
nikajúce výsledky po 20 rokoch.

Úspešné príbehy 
zo Slovenska

Evonik Fermas Slovenská Ľupča

Spoločnosť produkuje prídavky do 
krmív na biotechnologickej báze pre 
hospodárske zvieratá. Výrobná ka-
pacita je pre aminokyselinu treonín  
20  000 ton a pre tryptofán niekoľko sto 
ton ročne. Takmer celú produkciu pre 
výživu najmä ošípaných, hovädzieho 
dobytka a hydiny firma vyváža do viac 
ako 30 štátov sveta, najviac do Ázie a 
USA. 

Fermas založili ako spoločný pod-
nik nemecká spoločnosť Degussa AG 
(51 % akcií) a Biotika, a.s., (49 %) 
Slovenská Ľupča v roku 1993. O päť 
rokov neskôr sa stal 100-% dcérskou 
spoločnosťou Degussy AG a od roku 
2007 je Evonik Fermas 100-% dcérou 
nemeckého koncernu Evonik so sídlom 
v Essene, ktorý ako jediný vo svete 
ponúka všetky štyri esenciálne amino-
kyseliny ako jeden dodávateľ.  

Fermas od roku 1992 preinvestoval 
cca 4 mld. SK. Okrem stáleho zamest-
nania pre 250 vysokošpecializovaných 
ľudí je stabilným partnerom pre cca 
20 firiem, ktoré na investíciách a ser-
visoch dodali v spomínanom období 
pre Fermas výkony v hodnote 2,5 mld.
SK. Medzi najväčšími dodávateľmi fi-
gurujú aj domáce spoločnosti - Noving 
Nováky, Mijas  Banská Bystrica či 
Technos Hronec. V období 1997 – 2001 
získal Fermas štyrikrát titul „Najlepší 
exportér roka v SR” (podľa týždenníka 
TREND).
Generálny riaditeľ: Ing. Miroslav 
Havlík
kontakty: telefón 048/43 48 101, 
e-mail: miroslav.havlik@evonik.com 

LiAxx Biotech, s.r.o.

Spoločnosť vznikla v roku 2006 
ako joint-venture firiem AXXENCE 
GmbH (Nemecko/Holandsko) a LIKO 
Bratislava a.s. Nemecko-holandská 
spoločnosť pôsobí v oblasti výroby a 
predaja prírodných a biotechnologicky 
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pripravených aróm určených pre po-
travinársky a kozmetický priemysel, 
kým LIKO je pokračovateľom tradícií 
výskumu a vývoja v oblasti potravinár-
skeho a fermentačného priemyslu.

Spoločný investičný zámer - 
Výskumno-vývojové a inovačné cen-
trum priemyselných biotechnológií vy-
rastie do troch rokov v Malženiciach. 
Spoločný podnik si kladie za cieľ zostať 
na špici v aplikovaní nových vedeckých 
a technických objavov a postupov pri 
zachovaní súčasnej zamestnanosti, vý-
skumnú a poradenskú činnosť, vývoj 
technológií, poskytovanie odbornej po-
moci pre vysoké školy a univerzity, ako 
i využitie výsledkov úzkej spolupráce 
s Fakultou chemickej a potravinárskej 
technológie STU vo vývoji nových po-
stupov, technológií a inovácií.

Celková výška investície v prvom 
stupni projektu by mala dosiahnuť 
okolo 150 miliónov korún, pričom pod-
statná časť financií sa predpokladá zo 
štrukturálnych fondov EÚ.
Výkonný riaditeľ: Ing. Martin Minárik
kontakty: telefón 02/502 444  16 
e-mail: minarik@likoba.sk

Slovenská technická univerzita

Na Fakulte chemickej a potravinár-
skej technológie STU v Bratislave sa 
výskum sústreďuje na prírodné látky 
s biologickými a fyziologickými účin-
kami. Medzi atraktívnymi mikrobiál-
nymi metabolitmi sú tu polynenasýtené 
mastné kyseliny. Ich dlhodobý nedosta-
tok v strave sprevádzajú poruchy v me-
tabolizme tukov, čo vedie k zvýšenému 
výskytu najmä zápalových, kožných a 
srdcovocievnych ochorení a diabetes.

V poslednom čase priťahujú záu-
jem prírodné antioxidanty a zhášače 
voľných radikálov na báze karotenoid-
ných pigmentov, a to pre svoj potenciál 
spomaľovať a preventívne pôsobiť pri 
degeneratívnych ochoreniach ako sú 
arterioskleróza, rakovina, ale aj procesy 
starnutia.

Produkcia vzácnych sacharidov, po-
lyolov, ketokyselín používaných nielen 
v potravinárstve, ale aj vo farmace-
utickom priemysle patrí takisto medzi 
sľubné biotechnologické technológie, 
rovnako ako príprava kyseliny mliečnej 
– monoméru na produkciu biodegrada-
bilných plastov. Vývoj mikrobiálnych 

prírodných produktov je orientovaný 
aj na farmaceuticky významné látky 
s protirakovinovými, antidiabetickými 
a imunomodulačnými vlastnosťami. 
Biotechnologické projekty na FCHPT 
STU sú zamerané aj na bioenerge-
tiku a na ochranu životného prostredia. 
Pomocou imobilizačných techník vy-
vinutých u nás sa zvýšila produktivita 
klasických technológií pri produkcii 
palivového etanolu. 
Prof. Ján Šajbidor, DrSc., riaditeľ 
Ústavu biotechnológie FCHPT STU
kontakty: telefón 02/5932 5151
e-mail: jan.sajbidor@stuba.sk

Komunikačný partner Slovbiotech:
Communication House
Dr. Katarína Eva Čániová, riadi-
teľka, 055/623 00 70, 0905/812 883, 
kcaniova@communicationhouse.sk
Mgr. Anton Oberhauser, editor a 
analytik, 055/623 00 70, 0911/291 255
aoberhauser@communicationhouse.sk; 
web www.communicationhouse.sk

   A. Oberhauser
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Priemyselný profil

SLOVBIOTECH – Slovenské 
združenie pre priemyselnú bio-
technológiu a EuropaBio – eu-
rópske združenie na podporu 

biotechnológií si vzhľadom na rastúci 
význam tejto oblasti v celoeurópskom 
meradle stanovili krátkodobé a stra-
tegické ciele. „Slovensko potrebuje v 
prvom rade jednotný postup v tomto 
sektore. Biotechnológie síce zasahujú 
do početných sfér života, ale chýbajúca 
koordinácia neumožňuje využiť ich 
veľký – aj ekonomický - potenciál,“ 
uvádza Ing. Miroslav Havlík, prezi-
dent združenia SLOVBIOTECH. 

Krátkodobé ciele: 
• v biotechnologickom priemysle vy-

užiť v súčasnosti priaznivé pod-
mienky na pritiahnutie výskumných 
a vývojových aktivít zo západnej 
Európy na Slovensko, rozšíriť exi-
stujúce výrobné kapacity a pričiniť 
sa o rovnosť šancí pre domácich a 
zahraničných investorov

• v oblasti vysokých škôl dobudo-
vať infraštruktúru vysokoškolských 
pracovísk s dôrazom na zlepšenie 
prístrojového vybavenia, stabilizo-
vať kádre a podporovať zotrvanie 
vzdelaných ľudí v slovenskom bio-
technologickom výskume

• akademické prostredie prepojiť s 
priemyslom, zainteresovať vyso-
koškolských pracovníkov ako per-
sonálne nezávislých odborníkov 

v orgánoch podnikov prispieť k 
jasnejšej formulácii zámerov roz-
voja priemyselných podnikov, a tak 
pomáhať pri tvorbe výskumných 
stratégií vysokých škôl

• poznať zámery rozvoja a priority 
vedy a výskumu z hľadiska celej 
spoločnosti. 

Strategické ciele:
• zriadiť nadrezortný výbor pre prie-

myselné biotechnológie s 13 – timi 
členmi, dvoma zástupcami biotech-
nologického priemyslu a univerzít 
a po jednom zástupcovi z  Úradu 
vlády SR, ministerstiev financií, 
hospodárstva, pôdohospodárstva, 
školstva a životného prostredia, 
Slovenského združenia pre priemy-
selnú biotechnológiu, SAV a vý-
skumných ústavov

• do 30. septembra 2008 vypracovať 
správu o aktuálnom stave biotech-
nologického sektora v Slovenskej 
republike

• pripraviť stratégiu rozvoja priemy-
selných biotechnológií v SR v ko-
ordinácii nadrezortného Výboru pre 
priemyselné biotechnológie

• vytvoriť národný program podpory 
a rozvoja priemyselných biotechno-
lógií

„Cieľom zásadného významu je pre nás 
predovšetkým zriadenie nadrezortného 
výboru na vládnej úrovni. Pokiaľ sa nám 
ho podarí v dohľadnom čase zrealizovať, 

bude to veľký úspech a potrebný impulz 
k naštartovaniu zmien,“ prízvukuje Ing. 
Dana Ukropcová, členka SLOVBIO-
TECH a manažérka spoločnosti Bio-
Science Slovakia s.r.o.
Občianske združenie SLOVBIOTECH 
vzniklo v roku 2006. Tvoria ho odbor-
níci z viacerých spoločností a inštitúcií 
zaoberajúcich sa výskumom a výrobou 
biotechnologických aplikácií (Evonik 
Fermas Slovenská Ľupča, LIKO Brati-
slava, Azoter Nové Zámky, Slovenská 
technická univerzita v Bratislave - Stroj-
nícka fakulta a Fakulta chemickej a po-
travinárskej technológie, Slovenská poľ-
nohospodárska univerzita v Nitre, LiAxx 
Biotech, Biotechconsult Bratislava, Ple-
uran Bratislava, MEVAK Nitra, CMS 
Chemicals Bratislava, Imuna Pharm 
Šarišské Michaľany, Slovnaft VÚRUP 
Bratislava a VUP Prievidza - Fórum 
vedeckých a výskumných pracovníkov 
Slovenska). V máji 2007 pripravili pre 
potreby vlády SR komplexný analytický 
materiál o možnostiach biotechnológie 
na Slovensku.

Kontakty:
Ing. Miroslav Havlík, prezident SLOV-
BIOTECH, Evonik Fermas s.r.o. Sloven-
ská Ľupča, tel. 048/4348 200, miroslav.
havlik@evonik.com
Ing. Dana Ukropcová, členka výkonné-
ho výboru SLOVBIOTECH, BioScience 
Slovakia s.r.o. Bratislava, 
tel. 0905 862 522, d.ukropec@stonline.sk

O smerovaní priemyselných biotechnológií 
na Slovensku
KOMUNIKÉ



Prehľadný článok

Súčasná moderná elektrochémia 
vďačí za svoj rozvoj teoretic-
kému štúdiu a experimentálnej 

práci mnohých vedcov. Elektrochémia 
sa postupne rozdelila na tri základné 
oblasti, ktoré systematicky študujú: (1) 
fyzikálne vlastnosti roztokov elektroly-
tov; (2) deje prebiehajúce na elektricky 
nabitých fázových rozhraniach; (3) deje 
prebiehajúce na elektrochemických 
membránach a štúdium prenosu elek-
trónu a protónu v biologických sústa-
vach – bioelektrochémia.

Roztoky elektrolytov
Koncom 19. storočia fyzikálna ché-

mia po prvý krát vystúpila ako samo-
statný vedný odbor vďaka významným 
pokrokom v oblasti elektrochémie roz-
tokov. O rozvoj tejto vednej disciplíny 
sa okrem iných vedcov významne za-
slúžil Michael Faraday, ktorý v 30-tych 
rokoch 19. storočia sformuloval zá-
kladné elektrochemické pojmy ako sú: 
elektrolyt, elektróda, katióny, anióny.

Chemická látka, ktorá po rozpustení 
vo vode (rozpúšťadle) tvorí elektricky 
vodivý roztok (napr. chlorid sodný 
NaCl) sa nazýva elektrolyt. Molekuly 
elektrolytu sa pri rozpúšťaní účinkom 
rozpúšťadla ionizujú na elektricky na-
bité ióny – kladné katióny a záporné 
anióny. Vo všeobecnosti možno pove-
dať, že elektrolyty sú chemické zlúče-
niny, ktoré v tuhom alebo kvapalnom 
stave, alebo v roztoku obsahujú ióny, 
alebo sa na ióny rozpadávajú.

Chemická látka, ktorá po rozpus-
tení vo vode (rozpúšťadle) tvorí elek-
tricky nevodivý roztok (napr. sacharóza 
C12H22O11) sa nazýva neelektrolyt.

Silný elektrolyt je látka, ktorá je v 
roztoku úplne ionizovaná.

Slabý elektrolyt je látka, ktorá je v 
roztoku čiastočne ionizovaná. V roz-
toku slabého elektrolytu sa nachádzajú 
neionizované molekuly aj ióny látky.

Zákony elektrolýzy
Elektrolýza je fyzikálno-chemický 

dej, spôsobený prechodom elektrického 
prúdu cez elektrolyt, pri ktorom dochá-
dza k chemickým zmenám na elektró-
dach. Kvantitatívnym výskumom elek-
trolýzy sa zaoberal Michael Faraday a 
na základe presných meraní odvodil v 
roku 1833 dva základné zákony elek-

trolýzy.
Prvý zákon elektrolýzy: Hmotnosť 

m(B) chemicky premenenej látky B je 
priamo úmerná elektrickému náboju Q, 
ktorý prešiel elektrolytom.

 m(B) = A(B) Q           (1)
A(B) – elektrochemický ekvivalent, 

množstvo látky, ktoré sa premení nábo-
jom Q = 1 C.

Druhý zákon elektrolýzy: Rovnaké 
množstvo elektrického náboja vylúči 
z roztokov rôznych látok hmotnosti, 
ktoré sú úmerné ich ekvivalentovým 
hmotnostiam Er.

Náboj Q, ktorý prejde elektrolytom 
premení látkové množstvo látky B, 
n(B) podľa vzťahu

 Q = z F n(B)           (2)
Ak si vo vzťahu (1) hmotnosť m(B) 

vyjadríme ako m(B) = M(B) n(B) a 
nahradíme látkové množstvo n(B) vzťa-
hom n(B) = Q/zF zo vzťahu (2), dost-
neme matematické vyjadrenie spojenia 
prvého a druhého zákona elektrolýzy

                           (3)

m(B) – hmotnosť elektrochemicky 
zreagovanej látky 
Er – ekvivalentová hmotnosť je podiel 
molovej hmotnosti reagujúceho iónu a 
jeho nábojového čísla 
n(B) – látkové množstvo látky B
M(B) – molová hmotnosť látky B
m(B) – hmotnosť látky B
m(B) = M(B) n(B)
z – počet elektrónov, ktoré ión pri elek-
tródovej reakcii prijme alebo odovzdá
F – Faradayova konštanta, 
F = 96 485,309(29) C mol–1, náboj 
prenesený 1 molom elektrónov

Porovnaním vzťahov (1) a (3) dosta-
neme pre elektrochemický ekvivalent 
vzťah A(B) = M(B)/z F. Faradayove 
zákony platia celkom presne, treba však 
vziať do úvahy, že na elektródach môžu 
prebiehať rôzne vedľajšie deje (napr. 
rozklad vody), na ktoré sa spotrebuje 
časť elektrického prúdu.

Elektrolytické články
Sústava dvoch elektród tvorí elek-

trochemický článok, preto sa jedna 
elektróda zvykne tiež označovať ako 
poločlánok. Redoxné procesy, ktoré 
spolu tvoria reakciu v elektrochemic-
kom článku, sú priestorovo oddelené. 

Oxidácia prebieha v priestore jednej 
elektródy a redukcia v priestore druhej 
elektródy. Elektróny, uvoľnené pri oxi-
dácii na jedenej elektróde sa pohybujú 
vonkajším obvodom a vracajú sa do 
článku cez druhú elektródu, pričom 
prebieha redukcia. Elektróda, na ktorej 
prebieha oxidácia, sa nazýva anóda. 
Elektróda, na ktorej prebieha redukcia, 
sa nazýva katóda.

Porovnanie galvanického a elektro-
lytického článku

Galvanický článok je elektroche-
mický článok, v ktorom samovoľná 
reakcia (ΔGrº < 0) generuje elektrické 
napätie.

Elektrolytický článok je elektroche-
mický článok, v ktorom pôsobením 
zdroja vonkajšieho elektrického na-
pätia prebieha nesamovoľná reakcia 
(ΔGrº  > 0).

V galvanickom článku prebieha sa-
movoľná redoxná reakcia, pričom elek-
tróny sa vylučujú na anóde (oxidácia) a 
odoberajú sa z katódy (redukcia). Takto 
vzniká elektrický prúd, ktorý sa môže 
využiť na prácu. Treba tu zdôrazniť, že 
znamienko (+) pre katódu možno in-
terpretovať tak, že označuje elektródu, 
na ktorej elektróny do galvanického 
článku vstupujú, a znamienko (–) pre 
anódu označuje elektródu, kde elek-
tróny článok opúšťajú.

V elektrolytickom článku sú elekt-
róny nútené prúdiť cez obvod vonkaj-
ším zdrojom elektrického napätia. Aj 
keď katóda je stále miestom reduk-
cie, je teraz zápornou elektródou, kým 
anóda, na ktorej prebieha oxidácia, je 
kladnou elektródou.

Rozdiel medzi galvanickým a elek-
trolytickým článkom možno lepšie po-
chopiť, keď z galvanického článku, v 
ktorom prebieha samovoľná redoxná 
reakcia, zostrojíme elektrolytický člá-
nok, v ktorom bude prebiehať proti-
smerná nesamovoľná redoxná reakcia.

Uvažujme, že v galvanickom článku 
Sn-Cu, Obr. 1a, kde anódu (–) tvorí 
cínový plech ponorený do vodného 
roztoku katiónov Sn2+ s c(Sn2+) = 1 mol 
dm–3 (ďalej oznčenie mol dm–3 = M). 
Katódu (+) tvorí medený plech pono-
rený do vodného roztoku katiónov 
Cu2+ s c(Cu2+) = 1 M.
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Prehľadný článok

V galvanickom článku prebiehajú 
na elektródach polreakcie charakteri-
zované štandardnými elektródovými 
potenciálmi. Obe polreakcie prebieha-
júce vo vodnom roztoku sa z prak-
tických dôvodov zapisujú v súlade s 
tzv. európskou konvenciou, pri ktorej 
zľava doprava prebieha redukcia, hoci 
polreakcia na anóde vždy prebieha v 
opačnom smere t.j. v smere oxidácie. 
Hodnoty štandardných elektródových 
potenciálov polreakcií prebiehajúcich 
vo vodných roztokoch pri štandardnej 
teplote 298,15 K (25 ºC) sú v tabuľkách 
udávané pre polreakcie prebiehajúce 
v smere redukcie. Pre zápis celkovej 
redoxnej reakcie prebiehajúcej v da-
nom elektrochemickom článku (resp. 
výpočet rozdielu štandardných elektró-
dových potenciálov ΔE°) je potrebné 
polreakciu oxidácie prebiehajúcej na 
anóde vynásobiť ·(–1) a pripočítať k 
polreakcii prebiehajúcej na katóde. 
Anóda (–):  
Sn2+ (aq) + 2 e– →← Sn(s)          /·(–1) 
E°(Sn2+|Sn) = – 0.14 V
Katóda (+):  
Cu2+ (aq) + 2e– →← Cu(s)   
E°(Cu2+|Cu) = 0,34 V

Celková reakcia v galvanickom článku:
Cu2+ (aq) + Sn(s) →←  Cu(s) + Sn2+(aq) 
ΔGr° = – 92,6 kJ mol–1

Δ E° = E°(Cu2+|Cu) – E°(Sn2+|Sn) = 
0,34 – (– 0,14) = 0,48 V 

Z takéhoto galvanického článku zo-
strojíme elektrolytický článok tak, že v 
elektrickom obvode namiesto voltmetra 
zapojíme vonkajší zdroj elektrického 
napätia, ktorý poskytuje elektrické na-
pätie väčšie ako produkuje Sn-Cu gal-
vanický článok t.j. viac ako 0,48 V, Obr. 
1b. Takto sa z pôvodnej anódy (prebie-
hala oxidácia) stala katóda (prebieha 
redukcia), a z pôvodnej katódy (pebie-
hala redukcia) sa stala anóda (prebieha 
oxidácia). Na elektródach prebiehajú 
polreakcie:
Katóda (–):  
Sn2+(aq) + 2 e–  →← Sn(s)   
E° (Sn2+|Sn)  = – 0,14 V
Anóda (+):  
Cu2+(aq) + 2 e– (s) →← Cu(s)       /·(–1) 
E° (Cu2+|Cu) = 0.34 V
  
Celková reakcia v elektrolytickom 
článku:
Sn2+ (aq) + Cu(s) →← Sn(s) + Cu2+ (aq) 
ΔGr° = 92,6 kJ mol–1

Δ E° = E°(Sn2+|Sn) – E°(Cu2+|Cu) = 
– 0,14 – 0,34 = – 0,48 V 

Vložením vonkajšieho zdroja elek-
trického napätia dosiahneme, že samo-
voľná redoxná reakcia, ktorá prebiehala 
v galvanickom článku, bude v elektro-
lytickom článku prebiehať v opačnom 
smere, hoci je nesamovoľná.

a)

b)

Obr. 1 Porovnanie elektrochemických 
článkov a) galvanický článok; b) elek-
trolytický článok

Elektrolýza roztavených solí
Množstvo elektrolytických aplikácií 

zahŕňa vylúčenie kovu alebo nekovu 
z roztavených solí. Taveniny sa pri-
pravujú zohrievaním tuhých solí nad 
teplotu topenia. Ak je roztavená soľ 
čistá, možno jednoducho predpovedať 
produkty elektrolýzy. Po pripojení elek-
tród k zdroju elektrického napätia, ka-
tióny soli smerujú k zápornej elektróde 
(katóde), kde dochádza k ich redukcii. 
Anióny soli smerujú ku kladnej elek-
tróde (anóde), kde dochádza k ich oxi-
dácii. Eelektrolýzou roztavených solí 
možno pripraviť reaktívne kovy ako Li, 
Na, Mg a Ca.

Elektrolýza taveniny NaCl
Chlorid sodný ako typická iónová 

zlúčenina v tuhom skupenstve (tep-
lota topenia 801 ºC) nevedie elektrický 
prúd. Avšak tavenina NaCl je už vodi-
čom elektrického prúdu. Elektrolýza 
taveniny NaCl sa vo veľkom rozsahu 
využíva v chemickom priemysle na vý-
robu čistého sodíka a chlóru (Downov 
článok). Aby produkty elektrolýzy 
spolu nereagovali, zachytávajú sa v 

oddelených priestoroch. Pre zníženie 
teploty taveniny NaCl sa do taveniny 
pridáva CaCl2, čím sa zníži teplota 
topenia NaCl z 801 ºC na teplotu zmesi 
okolo 580 ºC. Tavenina NaCl obsa-
huje sodné katióny a chloridové anióny. 
Anóda je uhlíková, katóda je železná. 
Po pripojení elektród k zdroju elektric-
kého napätia, katióny Na+ v tavenine sa 
pohybujú smerom ku katóde, a anióny 
Cl– smerujú k anóde, Obr. 2. Na katóde 
sa redukujú katióny Na+ na sodík Na(l), 
na anóde sa oxidujú anióny Cl– a tvorí 
sa plynný chlór Cl2(g).

 

Obr.2 Elektrolytický článok, v ktorom 
prebieha elektrolýza taveniny NaCl

Polreakcie môžeme zapísať obvyk-
lým spôsobom.
Katóda (–):  
2 Na+(l) + 2e– →←  2 Na(l)
Anóda (+):  
2 Cl–(l) →← Cl2(g) + 2 e–

 
Celková reakcia:
2 Na+(l) + 2 Cl–(l) →← 2 Na(l) + Cl2(g)

Pri predpovedaní elektrolytických pro-
duktov zmesi roztavených solí nemožno 
použiť tabuľkové štandardné redoxné 
potenciály, ktoré udávajú relatívnu silu 
oxidovadiel a redukovadiel vo vodnom 
roztoku za štandardných podmienok. 
Na predpovedanie, ktorý z prítomných 
iónov prijíma alebo stráca elektróny 
ľahšie, je potrebné využiť znalosti pe-
riodických trendov ionizačnej energie a 
elektronegativity.
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Prehľadný článok

Nová éra využívania obno-
viteľných zdrojov sa blíži 
rýchlejšie ako si to mnohí 
uvedomujú. Autá používa-

júce vodík ako zdroj energie sa z la-
boratórií a sci – fi románov presúvajú 
do reality, veď o dopravných prostried-
koch, ktoré namiesto výfukových ply-
nov vypúšťajú vodnú paru, sa hovorí 
už nejakú dobu.

Vodíkové autíčka v oblastiach 
vzdelávania

Práve vo vyučovaní laboratórnych 
predmetov má učiteľ príležitosť na vy-
tváranie situácií, v ktorých sa môžu 
uplatniť rôzne činnosti žiakov, napr.: 
manipulácia s predmetmi, pozorova-
nie, experimentovanie, riešenie prak-
tických problémov, diskusia, obhajoba 
výsledkov práce a pod. Smeruje to k 
tomu, aby učiteľ uvádzal žiakov do 
celistvých komplexných situácií uče-
nia, ktoré budú umožňovať poznávanie 
rôznymi zmyslami, rozvíjať poznávacie 
schopnosti, podporovať osvojovanie 
vedomostí a tvorivosť, ktoré budú zá-
roveň zdrojom emocionálnych zážitkov 
žiakov [1].  

Prezentované pomôcky boli získané 
s finančnou podporou Ministerstva 
Školstva SR v vzdelávacom projekte 
mládeže v rámci „Týždňa vedy na 
Slovensku v roku 2006“.

Obr 1: Prenosný kufrík obsahujúci model 
autíčka na vodík s príslušenstvom [2, 3]

Súprava (Obr. 1) umožňuje žiakom 
zoznámiť sa s perspektívnou ekolo-
gickou technológiou prostredníctvom 
mnohých pokusov. Je vyvinutá v spolu-
práci s Dánskym školským a vzdeláva-
cím centrom. Set obsahuje: autíčko na 
vodík, solárny článok, adaptér, elektro-
lyzér, palivový článok, ochranné oku-
liare, voltmeter a ampérmeter.  Môže 
byť použitá na hodinách fyziky, chémie 
a v rámci environmentálnej výchovy. 

Súprava ako učebná pomôcka je 
veľmi praktická – je skladná v ľahko 

prenosnom kufríku spolu s príslušen-
stvom, takže učiteľ nie je obmedzo-
vaný na priestor chemického labora-
tória. Použité chemikálie (destilovaná 
voda) dovoľujú experimentovať mimo 
laboratória aj mladším žiakom celkom 
bezpečne, navyše bez vznikajúcich od-
padov. 

Vodíkové autíčka na pomoc medzi-
predmetovým vzťahom

Praktické úlohy k vybranej téme vy-
chádzajú predovšetkým zo života a z 
mimoškolských skúseností, ktoré úzko 
súvisia so vzdelávacím obsahom. Ich 
riešenie si vyžaduje poznatky z viace-
rých disciplín (tradičných vyučovacích 
predmetov), problémy riešia skupiny 
študentov najmä z vlastného záujmu a 
bez vonkajšej motivácie, riešenia vedú 
ku konkrétnym výsledkom. Použitím 
miniautíčok na vodík môžeme spo-
jiť tieto oblasti vzdelávania: chémiu, 
technológiu, fyziku, sociológiu aj eko-
nómiu.

Z oblasti všeobecnej a anorganickej 
chémie, napr.: vlastnosti plynného H2, 
výskyt v prírode, typy zlúčenín vodíka, 
redoxné reakcie, elektrolýza, reakčné 
teplo, spalné teplo (entalpia).

Z oblasti technológie vystúpia do 
popredia praktické problémy: Ako 
môže elektrický prúd rozštiepiť vodu 
na vodík a kyslík? Ako vodík uskladniť 
v malom objeme? Ako môžu palivové 
články vytvárať spätne energiu zlučo-
vaním vodíka a kyslíka?

S témou sú spojené mnohé fyzikálne 
pojmy – prúd, napätie, Ohmov zákon, 
tiež základné pojmy z nukleárnej fy-
ziky.  

Naša klíma podlieha zmenám, ktoré 
spôsobujú znečistenie a v niektorých 
mestách na svete ľudia každodenne 
trpia v dôsledku problémov so smo-
gom. Je potrebné diskutovať o týchto 
problémoch a ako pomôže vodík ako 
alternatívny zdroj energie riešiť prob-
lém? Kombinácia so sociologickými 
témami dáva študentom príležitosť štu-
dovať oblastné a globálne problémy, 
ich zmeny a hľadať možné riešenia.

Technológia vodíkových palivových 
článkov  transformuje najväčší svetový 
obchodný sektor – energiu a zároveň 
vytvorí mnoho zaujímavých nových 
produktov. Študenti môžu skúmať túto 
novú oblasť trhu, vytvárať ju a tak zís-
kať mnoho nových skúseností v tejto 
oblasti [2].

Využitie vodíkových autíčok v pro-
jektovom vyučovaní

Pri projektovom vyučovaní žiaci rie-
šia široko zadanú učebnú úlohu – pro-
jekt, v ktorom navzájom spolupracujú 
na riešení jeho častí. Dôraz sa kladie na 
samostatnú prácu žiakov, vlastné báda-
nie a objavovanie a nielen na pasívne 
prijímanie hotových vedomostí [4]. 

V kooperatívnom učebnom prostredí 
sa mení úloha učiteľa z osoby, ktorá 
odovzdáva informácie, na osobu, ktorá 
pomáha žiakom v ich učení. Učiteľ je 
tak postavený do úlohy koordinátora, 
manažéra a konzultanta [5]. 

Názorná ukážka návrhu projektu:
Názov projektu: Školský ekoautobus
Účastníci projektu: študenti 1. ročníka 
gymnázia
Prípravná fáza projektu:

Študenti sú členovia poradného tímu 
jedného z členov Rady rodičov pri 
Gymnáziu J. A. Raymana (GJAR). 

Riaditeľ školy chce zakúpiť školský 
autobus, ktorý jazdí na alternatívny 
zdroj energie – na čistý zdroj energie 
– na vodík. Osloví teda Radu rodi-
čov pri GJAR, aby mu odsúhlasili fi-
nančný príspevok (fiktívna situácia!). 
Rozbehne sa búrlivá diskusia členov. 
Všetci chcú o tom vedieť viac a majú 
veľké množstvo otázok:

Pán Zelený – je eko-
lóg. Rozmýšľa, aký 
to bude mať efekt a 
dopad na životné pro-
stredie.

Pán Šikovný – je mecha-
nik. Opravuje autobusy, 
jazdí na nich a obáva sa, 
či bude vedieť opraviť 
aj takýto autobus – je to 
veľmi náročné?  Nepríde 
o prácu?

Pán Novák – je vedec. 
Potrebuje pochopiť, na 
akom princípe funguje au-
tobus na vodík.

Pani Ružová – je maji-
teľka autobusovej spo-
ločnosti. Zaujíma ju, 
koľko škola ušetrí, ak 
zakúpi autobus na vo-
dík namiesto autobusu 
jazdiaceho na benzín. 
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Pán Zodpovedný 
– je rodič dvoch detí, 
ktoré navštevujú 
GJAR. Počul o tom, 
že vodík je výbušný, 
zaujíma ho hľadisko 
bezpečnosti, veď au-
tobusom budú jazdiť 

aj jeho deti.
Do celej disku-

sie zasiahla aj pani 
Podnikavá, ktorá 
pracuje v reklamnej 
agentúre s poznám-
kou, že takému pro-
jektu treba urobiť 
dokonalú reklamu a 
že ona sa na to podujme.

Pán riaditeľ vypočul 
otázky a obavy kaž-
dého člena a dohodli 
sa, že do nasledu-
júceho stretnutia 
zvážia všetky pre 
a proti a rozhodnú 
sa. Členovia k tomu 

pristúpili zodpovedne, každý z nich si 
zavolal na pomoc poradný tím skla-
dajúci sa z 5 – 6 študentov gymnázia. 
Tí dostali konkrétne úlohy a otázky na 
ktoré majú hľadať odpovede.

Realizácia projektu:
V realizačnej fáze projektu každá 

skupina študentov dostala pokyny for-
mou výzvy od člena Rady pri GJAR. 
Ich úlohou bolo oboznámiť sa s problé-
mom, vypracovať pracovný list, urobiť 
experiment s využitím vodíkových au-
tíčok a pripraviť výstup  práce.

V nasledujúcej časti uvádzam príklad 
zadania pre jednu skupinu študentov:

Ahoj, volám sa 
pán Zodpovedný...

Mám dve deti – je 
mi ľúto, ale nedo-
volím, aby jazdili 
autobusom, ktorý 
ako palivo používa 
vodík – je to podľa 

mňa nebezpečné. Veď si len spomeňme 
na vzducholoď Hindenburg naplnenú 
vodíkom, ako vybuchla a koľko ľudí pri 
tom nešťastí zahynulo! Predsa musia 
byť iné alternatívy, ktoré sa dajú použiť 
namiesto vodíka.

Vaša skupina bude pomáhať pánu 
Zodpovednému robiť výskum  - budete 
jeho výskumný tím:
1. Vodík ako plyn so vzduchom vy-

buchuje a horí. Na pracovnom liste 
máte otázky a úlohy týkajúce sa 
vlastností vodíka, v experimentál-
nej časti pripravíte vodík a demon-
štrujete jeho výbušné vlastnosti.

2. Aké sú iné palivá použiteľné na po-
hon autobusu? Vyhľadajte na strán-
kach informácie – sú tieto palivá 
bezpečnejšie ako vodík? Alebo sú 
ešte nebezpečnejšie? 
� h t t p : / / w w w. i n f o r s e . d k / e u -

rope/fae/DOPRAVA/pal iva/
Vodik%20vozidla.html - 

� http://www.rmi.org/sitepages/
pid536.php - je vodík nebez-

pečný? (stránka je v angličtine)
� http://www.airproducts.sk/bulk-

gases/hydrogen_hydrogen.htm 
- vlastnosti vodíka

� http://auto.server.sk/---servis-
technicke-informacie-paliva-21-
storocia--category-je-49-x-id-
je-617 - porovnanie vlastností 
jednotlivých druhov palív z hľa-
diska bezpečnosti

3. Tiež vyhľadajte informácie o ne-
šťastnom výbuchu vzducholode 
Hindenburg  - možno za smrť pasa-
žierov obviniť vodík?
� h t t p : / / s k . w i k i p e d i a .

o r g / w i k i / H i n d e n b u r g _
(vzducholo%C4%8F)

� http://vodik.czweb.org/view.php
?cisloclanku=2005112402

� h t t p : / / w w w . t e s t b o x . s k /
?mnu=clanok&idc=30&idt=16

� http://www.historiarevue.sk/in-
dex.php?id=2005klubert3

� http://www.letadla.info/balon/
hindenburg.php

4. Aký je váš názor – čo sa vlastne 
stalo na vzducholodi Hindenburg?

5. Skompletizujte svoj výskum, vý-
sledky budete prezentovať pred 
spolužiakmi. Usporiadajte si infor-
mácie, sformulujte svoj názor a 
porozmýšľajte nad spôsobom ako 
presvedčiť o svojom názore ostat-
ných.

Pracovný list: Vlastnosti vodíka 
� Vymenujte aspoň 7 (atómových a 

fyzikálnych) vlastností vodíka.
� Vodík nie je primárnym zdrojom 

energie. Aj tak sa dnes spaľova-
nie vodíka považuje za ekolo-
gicky najčistejší proces výroby 
energie. Napíšte rôzne spôsoby 
výroby vodíka.

� Ak chceme využiť vodík ako 
alternatívny zdroj energie, potre-
bujeme ho uskladňovať a trans-
portovať. Uveďte tri najčastejšie 
používané metódy uskladňova-
nia vodíka [6].

� Vodík bol používaný vo vzdu-
cholodiach. Ktorá jeho vlastnosť 
sa využívala? Prečo sa nahradil 
héliom?

� Čo je lepšie palivo z energetic-
kého hľadiska: uhlie (pre jedno-
duchosť ho považujme za uhlík), 
zemný plyn (metán), vodík alebo 
etanol?

Látka ΔH0zl(298K) / kJ. mol-1

CO2 -393, 51
H2O - 285,84 
CH4 - 74,69
C2H6O - 277,63

Odpoveď: 
Energeticky najbohatší – na 1 mol 

spáleného paliva je ..............................
Energeticky najbohatší – na 1 kg spá-

leného paliva je ..........................[7]
Experimentálna časť:
Princíp fungovania vodíkového au-

tíčka (Obr. 2) nie je komplikovaný. Na 

internete si môžete spustiť demo video 
o manipulácii s modelom autíčka:

http://www.minihydrogen.dk/ca-
talog/product_info.php?products_
id=63&cPath=43_45 

Obr. 2: Model vodíkového autíčka, ktorý je 
súčasťou kufríka [2, 3].

Praktické úlohy:
1. Príprava vodíka elektrolýzou vody.
2. Príprava vodíka reakciou neušľachti-

lého kovu so zriedenou kyselinou
3. Demonštrovanie výbušných vlast-

ností plynného vodíka

Záver
Využitie miniautíčok vo vyučovaní je 

vhodným príkladom, na ktorom sa dá 
ukázať ako „ťažká povinná“ teória môže 
byť využitá v reálnom živote, čo je v sú-
lade s hlavným cieľom reformy školstva 
v SR: premeniť tradičné encyklopedicko 
– memorovacie a direktívno – neživotné 
školstvo na tvorivo – humánnu výchovu 
a vzdelávanie a poznatkovo – hodnotné 
školstvo, kde je dôraz na aktivitu a slo-
bodu osobnosti [8].

Takýto alternatívny prístup k vyučo-
vaniu témy Vodík v 1. ročníku gymnázia 
prispieva k rozširovaniu možností živých 
dialógov medzi učiteľom a žiakom, čo je 
dôležité pre budovanie správneho poj-
mového aparátu. Zaujímavé experimen-
tovanie, či overovanie svojich hypotéz 
spolu s vhodne zvolenými úlohami spô-
sobuje to, že hodina chémie pre žiakov 
je príťažlivá aj obsahovo významná, 
prispieva k vytvoreniu priaznivej sub-
jektívnej pohody žiakov na vyučovaní.
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Odborný článok

KLÍČOVÁ SLOVA
Ureáza, spektrofotometrie, elektro-

chemie, přenosová technika

ÚVOD
V roce 1926 byl izolován enzym 

z Cannavalia enzyformis (Fabacae) 
štěpící močovinu na amoniak a oxid 
uhličitý a byl označen jako ureáza [1]. 
Později se podařilo prokázat, že enzym 
ureáza (EC 3.5.1.5, močovina amido-
hydroláza) je obecně rozšířeným en-
zymem u rostlin, a je také přítomna u 
řady eukaryotických mikroorganismů 
a baktérií [2-5]. U vyšších živočichů 
nebyla dosud přítomnost ureázy pro-
kázána. Nejvyšší aktivita ureázy byla 
pozorována v zárodečných  rostlin-
ných pletivech, a to především v se-
menech řady druhů z rodu Fabaceae 
a Curcubitaceae [6-12]. U vyvíjejících 
se embryí byl popsán vysoce aktivní 
izoenzym ureázy. Bylo zjištěno, že  en-
zym vykazuje absolutní substrátovou 
specifitu, což znamená, že hydrolyzuje 
pouze močovinu a nereaguje s žádnou 
jinou strukturně podobnou sloučeni-
nou [13]. Je dobře známo, že baktérie 
mají výraznou ureázovou aktivitu, což 
se u řady z nich využívá pro jejich 
identifikaci. Nedávno se však podařilo 
prokázat, že baktérie rodu Helicobacter 
pylori (způsobuje záněty žaludku a vy-
volává vznik žaludečních vředů) lze 
velmi dobře diagnostikovat právě podle 
množství aktivní ureázy [14-19]. Z to-
hoto důvodu je potřebné hledat vhodné 
nástroje pro rychlou analýzu takových 
proteinů jako je i ureáza. Většina metod 
pro stanovení ureázy je založena na 
studiu její enzymové aktivity, tedy roz-
kladu substrátu (močoviny) [20]. Přímé 
stanovení proteinu je však obtížné. 
Cílem naší práce bylo porovnat spektro-
fotometrickou detekci ureázové aktivity 
prováděné pomocí Berthelotovy reakce 
a elektrochemickou detekci redoxních 
signálů ureasy a Brdičkových katalytic-
kých signálů.

MATERIÁL A METODY
Chemikálie
Ureáza EC 3.5.1.5 (Jack Beans, type 

III; 45 000 jednotek/g) byla zakoupena 
od Sigma Aldrich (St. Louis, USA). 
Zásobní roztoky standardu ureázy v 

koncentraci 1 mg.ml-1 byly připra-
vovány pomocí ACS vody (Sigma-
Aldrich, USA) a uchovávány ve tmě při 
4 °C. Pracovní standardní roztoky byly 
připravovány denně ředěním roztoků 
zásobních. Fenol a hydroxid sodný byl 
zakoupen od firmy Fluka, chlornan 
sodný a hydrogenfosforečnan sodný 
od firmy Sigma Aldrich. Všechny další 
použité sloučeniny byly čistoty ACS 
dodané firmou Sigma Aldrich. Roztoky 
byly připraveny v deionizované vodě. 
Hodnoty pH byly měřeny pomocí WTW 
inoLab Level 3 pH metrem (Weilheim, 
Germany), který byl propojen s osob-
ním počítačem a řízen programem 
MultiLab Pilot (Weilheim, Germany). 
pH-elektroda (SenTix- H, pH 0–14/3M 
KCl) byla pravidelně kalibrována sadou 
WTW pufrů (Weilheim, Germany).

Elektrochemická analýza
Elektrochemické měření bylo pro-

váděno na AUTOLABu (EcoChemie, 
Holandsko) ve spojení s VA-Stand 663 
(Metrohm, Švýcarsko). Byl použit tříe-
lektrodový systém, který se skládal z vi-
sící rtuťové kapkové elektrody (HMDE) 
jako pracovní elektrody s plochou 0.4 
mm2, Ag/AgCl/3 mol.l-1 KCl elektrody 
jako referenční elektrody a platinového 
drátku jako pomocné elektrody. GPES 
software (EcoChemie, Holandsko) byl 
aplikován na zpracování hrubých dat 
za použití úrovně 4 Savitzky and Golay 
filtru. Všechny experimenty byly pro-
váděny při pokojové teplotě. Ureáza 
byla analyzována pomocí diferenční 
pulsní voltametrie (DPV). Parametry 
pro analýzu ureázy: počáteční poten-
ciál –0,9 V, konečný potenciál –0,3 V, 
modulační čas 0,057 s, časový interval 
0,2 s, potenciálový krok 1,05 mV, mo-
dulační amplituda 25 mV.

Adsorpční přenosová rozpouštěcí 
(AdTS) diferenční pulzní voltametrie 
ureázy

Ureáza byla dále detekována pomocí 
AdTS DPV. Základním elektrolytem 
byl 0,2 M acetátový pufr, pH 5,0. DPV 
parametry byly stejné jako u elektro-
chemické analýzy.

Spektrofotometrická analýza
Spektrofotometrické měření bylo 

prováděno na přístroji Helios Epsilon 
Visible Spectrophotometer, použity byly 
jednorázové plastové kyvety. Parametry 
měření byly: vlnová délka 636 nm a 
teplota 25 °C. Současně se stanovením 
připravíme kalibrační křivku pro NH4Cl 
v koncentracích 0,05 - 7,3 mg N•NH4

+. 
Kalibrační roztoky si připravíme ře-
děním základního roztoku. Postup při 
stanovení: 40 μl vzorku, přidáme 1960 
μl destilované vody, 200 μl fenolového 
roztoku a 400 μl chlornanového roz-
toku. Po promíchání necháme 20 min 
inkubovat při teplotě 50°C (vodní lázeň 
Julabo). 

Biologické vzorky
Ke stanovení navážíme buď 1g po-

mletých semen, do PVC lahví o objemu 
100 ml a extrahujeme 20 ml 30% etha-
nolem v chladící místnosti za stálého 
třepání po dobu 30 min., nebo 2 g 
svěžích listů, stonků nebo kořenů, které 
opláchneme vodovodní a dest. vodou. 
Navážené a omyté rostlinné části na-
řežeme na segmenty dlouhé asi 0,2 cm 
a rozetřeme v třecí misce s 20 ml 30% 
ethanolem a následně vpravíme do PVC 
lahví o objemu 100 ml. Rostlinné části s 
ethanolem byly extrahovány po 30 min. 
v chladící místnosti. Směs necháme 
odstředit při otáčkách 5000 po dobu 
10 min.

VÝSLEDKY A DISKUSE
Studovali jsme enzym ureázu pomocí 

diferenční pulzní voltametrie na rtuťové 
kapkové visící elektrodě. Nejdříve bylo 
studováno základní elektrochemické 
chování ureázy v roztoku základního 
elektrolytu (acetátový pufr). Na ob-
rázku je ukázán signál ureázy (500 μg/
ml). Ureáza poskytuje elektrochemický 
signál při potenciálu kolem –0,55 V. 
Pozorovaný signál pravděpodobně od-
povídá sloučenině proteinu se rtutí, Obr. 
1. Z důvodu získání co největší elek-
trochemické odpovědi, byla studována 
závislost změny výšky signálu ureázy 
na změně pH acetátového pufru. Zjistili 
jsme, že nejvyšší pozorované DPV 
odezvy byly pozorovány v rozmezí pH 
4,8 až 5,8. Poté studovaný signál ure-
ázy dramaticky klesá a ureázový pík se 
posouvá do negativnějších potenciálů 
kolem –0,6 V. Předpokládáme, že po-
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Odborný článok

zorované změny mohou pravděpodobně 
souviset se změnou struktury ureázy. 
Proteiny reagují s povrchem pracovní 
elektrody. Čím je doba interakce pro-
teinu s povrchem pracovní elektrody 
delší, tím narůstá pozorovaný signál. 
Proto jsme studovali signál ureázy v 
závislosti na době akumulace. Získaná 
Langmuierovská závislost je přibližně 
do času 60 s lineární a poté se mění již 
velmi pozvolně.

Obrázek 1. DPV  voltamogram ureázy v 0.2 
M acetátovém pufru (500 μg/ml)

Maximum píku ureázy se posouvalo 
směrem k negativnějším potenciálům. 
Pozorovaná změna v signálu ureázy je 
pravděpodobně způsobena zaplněním 
povrchu pracovní elektrody proteinem a 
tvorbou více vrstev. Dále nás zajímalo, 
jak budeme schopni studovat DPV sig-
nály ureázy v závislosti na její koncen-
traci. Koncentrační závislost nebyla v 
celém rozsahu lineární (Langmuierovská 
izoterma). Pozorovaný tvar křivky sou-
visí s nasycením povrchu pracovní elek-
trody a tvorbou více vrstev na povrchu 
elektrodového povrchu. Avšak v nižším 
koncentračním rozsahu (1 – 100 μg/ml) 
je pozorovaná závislost lineární (y = 
16,79x + 0,0533; R2 = 0,9994). Ze zís-
kaných experimentálních dat byl určen 
limit detekce jako 3S/N 250 ng/ml.

Adsorptivní přenosová technika 
pro analýzu ureázy

Adsorptivní přenosová technika byla 
vyvinuta jako vhodný nástroj pro elek-
trochemickou analýzu biomolekul, jako 
jsou proteiny a DNA [21-23]. Princip 
analýzy spočívá v adsorbování studova-
ného analytu na povrch pracovní elek-
trody (HMDE). Po ukončení expozice 
je přebytek analytu z povrchu pracovní 
elektrody omyt v pufru. Bylo prokázáno, 
že na povrchu HMDE vzniká pouze film 
z látek vysokomolekulárních nebo silně 
interagujících s povrchem elektrody za 
vzniku celé řady fyzikálně chemických 
interakcí. Při této technice je možné 
nejen analyzovat malé množství vzorku 
3 – 5 μl, ale také provést jednoduchou 
separaci (oddělit látky nízkomoleku-
lární od látek vysokomolekulárních). 
V našich experimentech jsme uvedené 
techniky použili pro analýzu ureázy v 
5 μl kapce. Pro dobrou analýzu bylo 
znovu nezbytné zaznamenat chování 
ureázy v závislosti na době akumulace a 
koncentraci. Potenciál píku se posouval 
směrem k pozitivnějším potenciálům. 

Při 30 s době akumulace ureázy na po-
vrch pracovní elektrody jsme studovali 
změny signálu  na koncentraci. Získaná 
závislost byla závislost lineární (1 – 100 
μg/ml) se směrnicí přímky; y = 17,407x 
+ 0,0452; R2 = 0,9985. Limit detekce 
byl určen jako 3S/N 200 ng/ml.

Spektrofotometrické stanovení ureázy
Nejdříve jsme se zaměřili na zjiš-

tění lineárního rozsahu a detekčního 
limitu spektrofotometrického stanovení 
ureázy. Použitá technika vykazovala 
velmi dobrou linearitu v oblasti něko-
lika řádů koncentračních jednotek (Obr. 
2). Zjistili jsme že jsme schopni touto 
metodou detekovat aktivitu ureázy až 
do množství N.NH4 50 μg. 

ZÁVĚR
Analýza proteinů a peptidů předsta-

vuje v současné době velmi intenzivně 
a rychle se rozvíjející obor analytické 
biochemie. Významný nástroj pro de-
tekci proteinů a peptidů představují 
elektroanalytické techniky umožňující 
vysoce senzitivní detekci. V naší práci 
jsme optimalizovali stanovení enzymu 
ureázy, která se vyskytuje nejen u rost-
lin, ale je přítomen i u řady bakterií a 
způsobuje závažná onemocnění.

Poděkování: Práce byla finančně 
podporována projektem Výzkumného 
centra 1M06030 a INCHEMBIOL 
MSMT 0021622412.
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Nobelova cena

Asi nie je v živote veľa 
okamihov, ktoré môžeme 
popísať podtitulom „sen 
sa zmenil na skutočnosť“. 

Tento príbeh je samozrejme najmä o 
tom, ako profesor Gerhard Ertl získal 
Nobelovu cenu za chémiu, ale aj o 
tom, ako sme to mohli pozorovať v 
priamom prenose a aj o tom, ako sme 
mali sen dostať Zjazd chemikov na 
vyššiu úroveň. A práve týmto snom 
o Zjazde chemikov v Tatrách a najmä 
odhodlaním ho uskutočniť to celé za-
čalo.

Po beznádejne plnom kine Tatry v 
Tatranskej Lomnici 5. septembra 2005, 
naplneného príchodom a najmä ple-
nárnou prednáškou profesora Ahmeda 
Zewaila na Zjazde chemikov, bola 
úloha v roku 2007 jasná. Priniesť rov-
nakú kvalitu rečníka, naplniť kino a 
dať našim chemikom, a to asi najmä 
tým mladším, reálny kontakt s nosite-
ľom Nobelovej ceny. Ukázať človeka 
z mäsa a kostí, ako motiváciu toho, 
že nič nie je nemožné. Po dobrodruž-
nej ceste pozývania profesora Zewaila 
na Slovensko, bolo pozvanie profe-
sora Ertla viac než jednoduché. Možno 
preto, že ešte nebol Nobelistom, čo 
otestujeme pri jeho návšteve na jeseň 
2008 a možno si moju osobu celkom 
pamätal, kedže som mal tú nenahradi-
teľnú možnosť pracovať v jeho skupine 
v rokoch 1997-1998. 

To všetko o jeho Nobelovej cene sme 
však vtedy, v septembri 2007 nevedeli, 
hoci mnohí tušili a mohli tušiť. Dňa 3. 
septembra 2007 profesor Ertl vystúpil 
na našom Zjazde chemikov s fundo-
vanou a pútavou prednáškou. Profesor 
Ertl bol prijatý, so všetkými poctami, 
ako bol prijatý profesor Zewail, nosi-
teľ Nobelovej ceny za chémiu z roku 
1999. Profesorovi Ertlovi bola udelená 
Zlatá medaila Slovenskej chemickej 
spoločnosti ako výraz našej vďaky, že 
prispel k dobrému zjazdu. Zjazd prebe-
hol úspešne a návšteva profesora Ertla 

sa už zdala len príjemnou spomienkou. 
A to až do 5. októbra 2007, kedy sa vy-
hlasovala Nobelova cena za chémiu za 
rok 2007. Tú cenu dostal profesor Ertl, 
ten istý, starší pán, ktorého sme mali 
možnosť privítať v Tatrách. V ten istý 
deň sa rozzvonili aj telefóny v našom 
laboratóriu, keďže bolo verejne známe, 
že profesor Ertl bol u nás v Bratislave 
a v Tatrách nejaký ten mesiac dozadu. 
To, čo profesorovi Ertlovi mnohí priali 
a snáď i on v kútiku duše dúfal, sa stalo 
realitou. Celý jeden život zasvätený ve-
deckej práci, desiatky kolegov, stovky 
publikácií a tisíce citácií, boli koruno-
vané Nobelovou cenou. 

P r o f e s o r 
Ertl získal 
N o b e l o v u 
cenu sám, 
čo tiež vypo-
vedá o jeho 
postavení na 
poli vedy, 
za štúdium 
chemických 
p r o c e s o v 
na pevných 
povrchoch,  
„for his stu-

dies of chemical processes on solid 
surfaces“. Povrchy pevných látok sa 

dajú predstaviť v podobe usporiadaných, 
alebo menej usporiadaných atómov, 
znázornených menšími alebo väčšími 
guličkami. V takomto znázornení po-
tom prebiehajú aj reakcie na povrchoch. 
Tieto deje sú unikátne vďaka špeci-
fickej interakcii medzi molekulami a 
atómami povrchu a predstavujú základ 
heterogénnej katalýzy. Na obrázku je 
popísaná sústava chemických rovníc, 

ktoré predstavujú syntézu amoniaku, 
NH3 z plynov vodíka, H2 a dusíka N2 za 
podpory povrchu Fe. Dusík je znázor-
nený ako biela dvojatómová molekula 
s tromi väzbami, čiarami, a vodík zasa 
ako modrá dvojatómová molekula s 
jednoduchou väzbou. Kroky reakcie 
na obrázku jasne naznačujú priebeh 
chemických reakcií, kde dochádza k 
adsorpcii molekúl na povrch, potom 
k rozpadu molekúl dusíka a vodíka, k 
ich atomizácii, a k následnej vzájomnej 
rekombinácii. Výsledkom je molekula 
amoniaku, ktorá potom desorbuje z 
povrchu a je produktom reakcie. Táto 
reakcia bola známa približne 70 rokov 
a aj za jej objav dostal Fritz Haber tiež 
Nobelovu cenu, avšak detailný popis 
tejto reakcie bol nejasný. A práve pro-
fesor Ertl výrazne prispel k objasneniu 
mechanizmu tejto reakcie na mole-
kulárnej úrovni. Získaním Nobelovej 
ceny sa de facto stal otcom modernej 
povrchovej chémie a vedy. Nobelovský 
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Keď sa sen 
zmení 
na skutočnosť

Prof. Ertl – plenárny 
prednášateľ 
na 59. zjazde chemikov 
vo Vysokých Tatrách  
v roku 2007
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Ilustrácia povrchu pevnej látky

Odovzdávanie Zlatej medaily SCHS 
prof. Ertlovi na 59. zjazde chemikov
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komitét chcel ukázať širokosiahly vý-
znam tejto Nobelovej ceny a jeho nosi-
teľa a tak tento fenomén povrchových 
reakcií celkom vtipne predstavil vo 
forme obrázku traktora. Profesor Ertl 
bol a je oddaným fyzikálnym chemi-
kom a tak nad obrázom traktora sa 
môžeme trochu pousmiať. Na druhej 
strane však treba priznať, že tento ob-
rázok vo veľmi koncentrovanej miere 

dokumentuje význam práce profesora 
Ertla, hoci jeho výskum bol vždy zá-
kladný a určite nie aplikovaný až po 
traktor. Nad obrázkom traktora je päť 
obrázkov popisujúcich päť smerovaní 
a aplikácií povrchových chemických 
interakcií. Prvý zľava prichádza od vý-
fuku traktora, ktorý je v modernom 
automobilovom priemysle vybavený 
automobilovým katalyzátorom. Tento 
katalyzátor minimalizuje škodlivé spa-

liny zo spaľovacích motorov a udržiava 
naše ovzdušie čisté. Práve pochopením 
povrchových reakcií tohto zariadenia 
je možné ho dobre dizajnovať a v sú-
časnosti je skutočne až 95% exhalátov 
benzínových motorov konvertovaných 
na zložky čistého vzduchu, teda H2O, 
N2 a CO2. Druhý obrázok zľava ukazuje 
na oblohu alebo okolie a predstavuje 
aktuálnu tému úbytku ozónovej vrstvy. 
Kolísanie ozónovej vrstvy vďaka plyn-
ným reakciám je veľmi známe, tento 
obrázok chce však demonštrovať, že v 
atmosfére sa nachádzajú aj miničias-
točky, na ktorých povrchu prebiehajú 
aj ďalšie reakcie. A práve tieto reakcie 
na povrchoch môžu ovplyvňovať aj 
samotný ozón a jeho cyklus v atmo-
sfére. Tretí obrázok zľava ukazuje na 
karosériu, ktorej základ je železo a to 
vo voľnom prostedí ochotne reaguje za 
tvorby hrdze. Keďže kov je všade okolo 
nás, je nanajvýš aktuálne minimalizo-
vať koróziu a to spôsobom efektívnej 
ochrany materiálov povrchovými úpra-
vami. Povrchové úpravy jasne súvisia s 

povrchovou chémiou. Štvrtý obrázok 
zľava ukazuje niekam pod ovládací 
panel, ktorý je vybavený množstvom 
polovodičových elektronických súčias-
tok. Ich výroba ako aj výroba všetkých 
počítačov a mobilných telefónov by 
nebola možná bez detailného poznania 
interakcií na povrchoch pri príprave 
integrovaných štruktúr. Piaty obrázok 
zľava smeruje na vlečku, kde sa na-
chádza umelé hnojivo. A práve bez 
umelých hnojív by bolo nemysliteľné 
uživiť tých viac ako šesť miliárd oby-
vateľov tejto planéty. Prvopočiatkom 
výroby hnojív je spomínaný amoniak, 
ktorého detaily reakcie práve profesor 
Ertl pomohol popísať a tým sa vlastne 
uzatvára kruh okolo traktora a povrcho-
vých chemických reakcií.

Odhodlaním sme začali, odhodlaním, 
aj končíme. Ak ste odhodlaný niečo 
urobiť a ste pripravený tomu dať svoj 
čas, teda kus života, nie je nič, čo Vás 
môže zastaviť, iba ak Vy sám a Vaše 
pochybnosti. Držím palce.

D. Velič

Nobelovský traktor

Syntéza amoniaku na povrchu Fe

Nobelova cena

Miroslav Balog, 

Miroslav Tatarko a kol.

Odhalené 
tajomstvá 
chémie 
VEDA, vydavateľstvo SAV
Bratislava
526 s., 2008

K n i ž n á 
publ ikácia 
„Odhalené 
t a j o m s t v á 
chémie“ si 
kladie za 
cieľ osloviť 
čo najväčší 
okruh čita-
teľov, ktorí 
majú záujem 
o prírodné 
vedné dis-
ciplíny už z 

akéhokoľvek dôvodu. Úlohou diela je 
tiež nielen zrozumiteľne vysvetliť „staré 
známe“ fakty, ale aj jednoduchým a pú-

tavým spôsobom poukázať na niektoré 
súčasné trendy v chémii. Pre študentov 
to môže byť doplnková literatúra k štúdiu 
chémie a príbuzných disciplín a tí skôr na-
rodení tam môžu nájsť napríklad príčiny 
rôznych neduhov a vysvetlenia rôznych 
technických zaujímavostí. 

Presvedčenie o nutnosti prispieť k in-
formovanosti laickej verejnosti o týchto 
oblastiach ľudského poznania viedlo k 
napísaniu multidisciplinárneho diela, kto-
rého spoločným menovateľom je ché-
mia. Tridsať kapitol tejto knihy pokrýva 
značnú časť súčasnej chémie, čo vytvára 
predpoklad záujmu pre široký okruh čita-
teľov. Napriek vzrušujúcim úspechom v 
spomínaných oblastiach výskumu sme v 
súčasnosti svedkami klesajúceho záujmu 
verejnosti o prírodné a technické vedy, 
chémiu nevynímajúc. Jednotlivé kapitoly 
sú písané odborníkmi, ktorí sa dlhodobo 
profesionálne zaoberajú opisovanou 
problematikou na rôznych pracoviskách 
Slovenskej akadémie vied, Slovenskej 
technickej univerzity, Univerzity 
Komenského, Trenčianskej univerzity 
a Univerzity Mateja Bela. To vytvára 
predpoklady pre vysokú odbornú úroveň 
jednotlivých kapitol. Obsažný a plynulý 
text je sprevádzaný množstvom farebných 

kreslených obrázkov a fotografií, ktoré 
prispievajú k jeho lepšiemu pochopeniu. 
Podrobnejšie informácie, resp. zaujíma-
vosti súvisiace s preberanou tematikou 
sú sústredené v samostatnej kapitole na 
konci knihy, aby tak netrhali niť myšlie-
nok hlavného textu. V knihe takmer úplne 
absentujú matematické vzorce, často-
krát „odstrašujúce“ od ďalšieho čítania. 
Naopak, chemické vzorce a reakcie sú 
neprehliadnuteľnou súčasťou niektorých 
kapitol, pretože presne a jednoznačne 
popisujú chemické deje, premenu jednej 
látky na inú, či komplikovaný postup vý-
roby mnohých žiadaných zlúčenín. 

Kniha si nevyžaduje hlbšie znalosti 
z chémie, avšak aj erudovaný chemik 
nájde informácie z oblastí, ktoré nespa-
dajú do jeho oblasti záujmu. V koneč-
nom dôsledku si chémia kladie za cieľ 
poznať a využiť prírodné zákonitosti na 
zlepšenie životnej úrovne ľudstva. Treba 
však povedať, že to vôbec nie je ľahká 
úloha. Príroda si totiž svoje tajomstvá 
starostlivo chráni. Dvadsaťštyri autorov v 
tridsiatich kapitolách pomáha čitateľovi 
nazrieť pod rúško týchto tajomstiev z 
pohľadu chémie.

M.  Koman

Nová kniha



SCHS Aktuality

V     roku 2007 usporiadala OS 
SCHS pre analytickú chémiu v 

Košiciach niekoľko zaujímavých pred-
nášok, ku ktorým patrili aj vystúpe-
nia pozvaných zahraničných odborní-
kov. Realizovali sa vďaka veľmi dobrej 
spolupráci a podpore vedúcich oboch 
pracovísk analytickej chémie - na 
Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. 
Šafárika a Hutníckej fakulte Technickej 
Univerzity v Košiciach. 

V máji bol na krátkom pobyte v 
Košiciach profesor Vladimir Zaitsev, 
vedúci Katedry analytickej chémie 
Národnej univerzity T. Ševčenka v 
Kyjeve. Vo svojej inšpirujúcej prednáške 
s názvom „Organo-mineral composites 
in analysis and catalysis” prezentoval 
zameranie a výsledky výskumu svojho 
pracoviska, ktoré sa orientuje na vývoj, 
vlastnosti a aplikácie nových nízkoroz-
merných makroligandov. Tieto mate-
riály boli úspešne využité vo viacerých 
oblastiach, napr. ako selektívne sorbenty 
pre niektoré katióny kovov, katalyzátory, 
chemické a biologické senzory, ako aj 
nové typy stacionárnych fáz pre vysoko-
účinnú kvapalinovú chromatografiu.

Prednášky profesora György Heltaia 
z Univerzity sv. Štefana v Gödölö sa 
stali základom odborného seminára 
„Spektroskopické metódy v environ-
mentálnej analýze“, ktorý sa uskutočnil 
na KCH TU v Košiciach. Seminár bol 
zameraný na aplikáciu spektrálnych me-
tód a sekvenčných extrakčných postupov 
pri analýze vzoriek pôd a sedimentov.

V októbri zaujal svojou prednáškou 
„Is DC-Arc OES suitable for the deter-
mination of heavy metals in environ-

mental biofilms and algae?“ Dr. Stefan 
Meisen z Univerzity v Duisburgu-
Essene.

Z domácich prednášajúcich možno 
spomenúť profesora Mikuláša 
Matherny z Katedry analytickej ché-
mie HF TU KE, ktorý svoju prednášku 
„Príprava vstupných údajov pre kom-
plexné štatistické spracovanie“ venoval 
najmä našim študentom a doktorandom, 
s cieľom upozorniť na niektoré chemo-

metrické problémy pri spracovaní  získa-
ných experimentálnych výsledkov.

   Výsledky dlhoročného výskumu v 
oblasti vzorkovania a hodnotenia sedi-
mentov vodných nádrží Slovenska  pre-
zentoval v novembri Ing. Pavol Hucko 
z VÚVH v Bratislave vo svojej pred-
náške „Hodnotenie dnových sedimen-
tov v zmysle platnej legislatívy“.

  T. Gondová, S. Ružičková

Prof. V. Zaitsev (vpravo) s vedúcim Katedry 
analytickej chémie PF UPJŠ v Košiciach 
prof. Y. Bazeľom a doktorandkou 
S. Khlyntsevou 
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Odborná skupina SCHS pre analytickú chémiu 
v Košiciach v roku 2007

Prednáška prof. V. Zaitseva

Noví členovia SCHS
• RNDr. Helena Marková
• Mgr. Marian Matejdes
• Ing. Eva Papajová
• Ing. Lucia Učňová
• Ing. Zuzana Vasková
• Ing. Michala Jancurová
• Ing. Jackeline Trejos Jimenez
• Vladimír Kuchtanin
• RNDr. Vojtech Szöcs,CSc.
• Ing. Andrea Medovčíková
• Mgr. Monika Stupavská
• Mgr. Tomáš Zacher
• Mgr. Katarína Javorová
• RNDr. Jana Hrachová
• Mgr. Ladislav Drajna
• Mgr. Andrea Fedorková
• Ing. Peter Čopan
• Dominik Štefanko
• Pavlína Gregorová
• Beáta Lacková
• Mário Markuliak
• Miroslav Soroka
• Ľuboš Steranka
• Michal Ďurian
• Monika Vypušťáková
• Adam Midlik
• Marek Vician
• Lenka Sedláčková
• Jana Balcová
• Šarlota Longauerová
• Dominika Zákutná
• Viktor Gregor
• Ing. Margaréta Mrkvová
• Mgr. Martina Lešková
• RNDr. Jana Blašková
• Michal Drusan 
• Roman Gréser
• Marek Buchman
• Jakub Boška
• Tomáš Palkovič
• Mgr. Zuzana Kramarová
• RNDr. Patrik Čonka
• RNDr. Ivana Bradiaková
• Ing. Juraj Rehák 
• Ing. Michal Medvecký 
• Ing. Gabriel Podolan
• Bc. Andrej Ďuriš
• Bc. Eduard Jáné



Cieľom tohto príspevku je zmapovať organizácie a spo-
ločnosti, ktorých zameraním je chémia, či už na aka-
demickej alebo zamestnaneckej úrovni a dať ľuďom 

pracujúcim v chémii základný prehľad o nich. Ich sústava 
má horizontálnu aj vertikálnu štruktúru, v ktorej sa viažu ako 
na vybrané medzinárodné, tak aj na národné organizácie a 
spoločnosti. 

CEFIC ECEG EuCheMS 
a IUPAC

IUBMB 
a FEBS

FIP 
EUFEPS EFCE

AZZZ CRCHFP SAV ZSVTS SLS
RSVS 

(51 spoločností)
R-ZSVTS 

(46 spoločností)

ZCHFP ASCHFS
50 organizácií SCHS SSBMB SSPCH SFS SUZ SSCHI

V nasledovnej časti je popísané zameranie jednotlivých 
organizácií a spoločností tak, ako je definované na ich webo-
vých stránkach aj s odkazmi.

CEFIC – (European Chemical Industry Council - www.
cefic.org)  is the Brussels-based organization representing 
the European chemical industry. CEFIC represents, directly 
or indirectly, about 29,000 large, medium and small chemical 
companies which employ about 1.3 million people and ac-
count for nearly a third of world chemical production.

ECEG – (European Chemical Employers Group , Európske 
združenie zamestnávateľov chemického priemyslu - www.
eceg.org) is the European social affairs organisation, grou-
ping the national employers federations of the sector from 
23 countries.

EuCheMS (European Association for Chemical and 
Molecular Sciences - www.euchems.org) is a non-profit-ma-
king organisation, founded in 1970. Its object is to promote 
co-operation in Europe between non-profit-making scientific 
and technical societies in the field of chemistry and molecular 
sciences.

IUPAC (The International Union of Pure and Applied 
Chemistry - www.iupac.org) serves to advance the world-
wide aspects of the chemical sciences and to contribute to 
the application of chemistry in the service of Mankind. As 
a scientific, international, non-governmental and objective 
body, IUPAC can address many global issues involving the 
chemical sciences.

IUBMB (International Union of Biochemistry and Molecular 
Biology - www.iubmb.unibe.ch, http://www.iubmb.org/) The 
Mission of the IUBMB is to foster and support the growth and 
advancement of biochemistry and molecular biology as the 
foundation from which the biomolecular sciences derive their 
basic ideas and techniques in the service of mankind.

FEBS (Federation of European Biochemical Societies - 
www.febs.org) is one of the largest organisations in European 
life sciences.  FEBS seeks to promote, encourage and support 
biochemistry, molecular cell biology and molecular biophy-
sics throughout Europe in a variety of different ways.

FIP (Federation International Pharmaceutical – www.fip.
org) is a world-wide federation of national pharmaceutical 
(professional and scientific) associations, with a mission to 
represent and serve pharmacy and pharmaceutical sciences 
around the globe.

EUFEPS (European Federation for Pharmaceutical Sciences 
- www.eufeps.org) is the only pan-European body to represent 
the interests of scientists in industry, academia, government 
and other institutions engaged in drug research, development, 

regulation and policymaking through Europe. Founded in 
1991, it is there to serve and advance excellence in the phar-
maceutical sciences and innovative drug research.

EFCE (European Federation of Chemical Engineering 
– www.efce.info) - since 1953 the European Federation of 
Chemical Engineering has promoted scientific collabora-
tion and supported the work of engineers and scientists in 
28 European countries. Moreover, from the very beginning 
Eastern and Central European countries were included.

Today the EFCE represents more than 100,000 chemical 
engineers in Europe. 

With its 21 Working Parties and 5 Sections it covers all 
areas of Chemical Engineering.

AZZZ (Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení 
Slovenskej republiky – www.azzz.sk) ako záujmové združe-
nie s právnou subjektivitou je vrcholovou zamestnávateľskou 
organizáciou v Slovenskej republike založenou v roku 1991. 
Členmi sú zamestnávateľské a podnikateľské zväzy a združe-
nia pôsobiace na Slovensku. 

CRCHFP – Centrum pre rozvoj chemického a farmaceutic-
kého priemyslu

SAV – (Slovenská akadémia vied - www.sav.sk) je sa-
mosprávna vedecká inštitúcia Slovenskej republiky, ktorej 
činnosť je zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a 
ekonomiky.

RSVS (Rada slovenských vedeckých spoločností - www.
ta3.sk/~vrusin/RSVS/) je riadiacim orgánom vedeckých spo-
ločností združených pri SAV. Rada Slovenských vedec-
kých spoločností združuje vedecké spoločnosti v SR, v 
súčasnosti 51. Koordinuje a všestranne podporuje činnosť 
vedeckých spoločností a napomáha ich optimálnemu rozvoju. 
Zabezpečuje spracovanie materiálov na rokovanie orgánov 
SAV o otázkach, ktoré sa týkajú vedeckých spoločností.

ZSVTS (Zväz slovenských vedecko-technických spoloč-
ností – www.zsvts.sk) je dobrovoľné, verejnoprospešné, 
neziskové, demokratické a nepolitické združenie záujmo-
vých odborných vedeckotechnických spoločností, komitétov 
a územných koordinačných centier. Bol ustanovený na slo-
venskom zjazde bývalej Československej vedeckotechnickej 
spoločnosti dňa 17. 3. 1990.

R-ZSVTS – Rada Zväzu slovenských vedecko-technických 
spoločností je riadicim orgánom vedecko-technických spo-
ločností združených v ZSVTS.

SLS – (Slovenská lekárska spoločnosť – www.sls.sk) je 
dobrovoľná, mimovládna, politicky nezávislá nezisková aso-
ciácia odborných spoločností a  spolkov pôsobiacich v oblasti 
medicíny, ktorej členovia sa podieľajú na rozvoji medicín-
skych odborov a zdravotníctva.

ZCHFP – (Zväz chemického a farmaceutického priemyslu, 
www.zchfp.sk) vznikol ako dobrovoľné združenie podnika-
teľských subjektov v odvetví slovenskej chémie a farmácie dňa 
30. novembra 1991. V súčasnosti reprezentuje 50 členských 
subjektov, v ktorých pracuje viac ako 21 000 pracovníkov.

ASCHFS – (Asociácia slovenských chemických a farmaceutic-
kých spoločností - http://www.schems.sk/Hlavna%20stranka/
ASCHFS.htm) je dobrovoľným občianskym združením bez 
právnej subjektivity, založeným 4. 9. 2000 pre zabezpečenie 
jednotného postupu jej členov pri rokovaniach s partnermi 
z legislatívnej a decíznej sféry zo školstva, vedy, výskumu a 
priemyslu. 

SCHS – (Slovenská chemická spoločnosť pri SAV - www.
schems.sk) je dobrovoľným, apolitickým občianskym zdru-
žením chemikov a pracovníkov príbuzných odborov, ako aj 
inštitúcií z oblasti chémie s právnou subjektivitou. Je od-
borným garantom Chemickej olympiády a riadi účasť SR v 
organizácii IUPAC.
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SCHS Aktuality

Chemické organizácie a spoločnosti 
na Slovensku a vo svete



SSPCH Aktuality
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SSBMB – (Slovenská spoločnosť pre biochémiu a moleku-
lovú biológiu - www.schems.sk/Hlavna stranka\ssbmbsav.htm) 
pôvodne ako Slovenská biochemická spoločnosť vznikla v r. 
1957, spočiatku ako Pobočka pri Československej spoločnosti 
biochemickej pri ČSAV.

SSPCH (Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie – www.
schems.sk/Hlavna stranka\sspch.htm ) je členom ZSVTS a 
združuje 55 odborných spoločností a 5 domov techniky. 
Najviac spolupracuje so Slovenským združením vynálezcov a 
zlepšovateľov. Je kolektívnym členom Slovenskej spoločnosti 
pre technickú normalizáciu a Slovenskej spoločnosti pre zvá-
ranie.

SFS (Slovenská farmaceutická spoločnosť - http://www.
schs.sav.sk/predstavujeme.html) je vedeckou a odbornou spo-
ločnosťou, ktorej členovia sa podieľajú na rozvoji farmaceutic-
kých vedných odborov a na transferi najnovších vedeckých 

poznatkov formou neinštitucionálneho vzdelávania do praxe, je 
samostatným odborovým združením v rámci SLS.

SÚZ (Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov che-
mického, farmaceutického a papierenského priemyslu – www.
suz.sk) pôsobí pri Zväze chemického a farmaceutického prie-
myslu Slovenskej republiky od roku 1994. SÚZ sa podieľa na 
vytváraní optimálnych podmienok pre dynamický rozvoj che-
mického, farmaceutického a celulózo-papierenského priemyslu 
v Slovenskej republike, na ochrane a presadzovaní záujmov 
svojich členov.

SSCHE (Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva 
- sschi.chtf.stuba.sk/sk/ssche.htm) je dobrovoľnou organizá-
ciou inžinierov, vedcov, technikov, pedagógov, odborných 
a výskumných pracovníkov, činných v odbore chemického 
inžinierstva.

  V. Milata

V dňoch 18.-20. júna 2008 sa konala v Tatranskej Štrbe v 
poradí už 28. vedecká konferencia  „Priemyselná toxiko-

lógia 08“ poriadaná pod záštitou Ministra ŽP SR  Ing. arch. 
Jaroslava Izáka. 

Túto polyprofesionálnu akciu poctilo svojou účasťou takmer 
100 vedeckých, pedagogických a výskumných pracovníkov, z 
toho bola značná časť zo zahraničia. 

Na jej organizácii sa podieľali: Ústav chemického a  envi-
romentálneho inžinierstva a Ústav analytickej chémie FChPT 
STU Bratislava, Toxikologická sekcia Slovenskej spoločnosti 
priemyselnej chémie ZSVTS a Sekcia toxikologickej chémie 
SCHS Bratislava, Sekcia HSE pobočky Slovenskej spoločnosti 
priemyselnej chémie pri Slovnaft, a.s., Sekcia krízového manaž-
mentu a CO MV SR, Vzdelávací a technický ústav krízového 
manažmentu  a CO Slovenská Ľupča, Katedra chémie a bioché-
mie ÚPAV TUAD a Slovenská farmaceutická spoločnosť.

Konferencia bola zameraná na skutočnosť, že kvalita života 
jednotlivca i celej spoločnosti závisia bytostne od zdravého 
životného prostredia. Spoločnosť si stále hlbšie uvedomuje, 
že nastáva nerovnováha medzi uvádzaním technologického 
odpadu do životného prostredia a jeho prirodzenou očistnou 
spôsobilosťou. Ak majú základné charakteristiky zdravého ži-
votného prostredia ostať zachované, je nutné využívať životné 
prostredie šetrne do tej miery, ktorá umožní jeho trvalé zacho-
vanie aj pre budúce generácie.

Veľký význam v týchto súvislostiach má výber, inovácia a re-
gulácia priemyslových technológií. Ich sústavné nahradzovanie 
dômyselnejšími technológiami, umožňuje postupne znižovať 
záťaž životného prostredia a tým aj dopad na človeka, ktorého 
zdravotná a spoločenská ujma je najvýznamnejším dôsledkom 
znečistenia, či kontaminácie.

Ochrana človeka a zložiek životného prostredia vyžadujú sú-
stavnú kontrolu a stále hlbšie poznanie interakčných mechaniz-
mov. Jednou z možností názorového zjednocovania, zverejňo-
vania nových poznatkov a vzájomného informovania výskum-
ných a pedagogických pracovníkov vedeckej obce o súčasných 
novinkách v oblasti vedy a priemyslovej aplikácie vedeckých 
poznatkov je  aj každoročné fórum konferencie „Priemyslová 
toxikológia“, ktorá patrí k stáliciam vedeckého prostredia už 
viac ako 40 rokov od jej začiatkov r. 1965. Spočiatku v dvoj-
ročných intervaloch, pod predsedníctvom prof. V. Romančíka, 
neskôr každoročne za predsedníctva prof. V. Koprdu  a dnes už 
čestného predsedu V. Romančíka predstavuje táto konferencia 
významné medziodborové fórum pre spájanie chemických, 
ekologických, hygienických, lekárskych a biologických vied. 
Vďaka Mgr. V. Pijákovi a kol., došlo začiatkom storočia  k bliž-
šiemu zomknutiu s organizáciami Civilnej ochrany, krízovým 
manažmentom a bezpečnostným inžinierstvom. Ekonomickú 
bázu pomáha budovať predovšetkým Ing. M. Revús a kol. zo 
ZSVTS a SSPCh. Vo vedeckom výbore konferencie dlhodobo 
pôsobí mozgový trust profesorov (W. Anke, R. Mueller, V. 
Koprda, M. Melník, J. Lehotay,  M. Uher, J. Matoušek, M. 
Jambrich, D. Nikodémová, J. Tolgyessy, M. Tichý, J. Čižmárik, 

P. Novotný a i.). 
Široký vedecký záber tejto konferencie dokumentujú jej 

tematické okruhy, ktoré zahŕňajú  vzťahy medzi chemickou 
látkou a živým organizmom, interakcie chemických látok v 
životnom prostredí, nakladanie s odpadmi, riziko a nebezpečie 
v chemickom priemysle, remediačné akcie civilnej ochrany,   
havárie, monitorovanie pracovného a životného prostredia, 
rádioaktivitu v životnom prostredí, v energetike a zdravotníc-
tve, cudzorodé látky v potravinách, poľnohospodárskych a 
živočíšnych produktoch  a analytické metódy v toxikológii 
a environmentalistike.

Z komplexnejších prezentácií, ktoré odzneli na konferencii 
sa žiada uviesť najmä príspevok W. Ankeho a kol. „Arsenic 
in the food of animal and man - toxicity and essentiality“, J. 
Brtka a kol. „Nuclear hormone receptors: Effects of selected 
endocrine disruptors in human MCF-7 cells“, M. Jambricha a 
kol. „Fibrous materials and human health“, R. Muellera a kol. 
„Substituted acridines and their biocoordination compounds 
– important fungicides and antisepticals“, D. Nikodémovej a 
kol. „Analýza parametrov ovplyvňujúcich predikciu Rn rizika“. 
Vysokú vedeckú hodnotu mal aj celý rad ďaľších príspevkov, 
ktoré sú uvedené v zborníku.

V súvise s hodnotením organizačnej a spoločenskej stránky 
konferencie je treba vyzdvihnúť dobré organizačné zabezpeče-
nie V. Koprdom, predsedom organizačného výboru, tajomníč-
kou A. Manovou a členmi Z. Bobákovou a F. Čachom.

Hodnotiaca komisia ustanovená v priebehu konferencie 
vyhodnotila obsahovú a estetickú úroveň posterov mladých 
výskumných a vedeckých pracovníkov a trom prvým udelila 
diplomy a vecné ohodnotenie. Umiestnili sa: 1. H. Némová, 
V. Nagyová, I. Drastichová, „Problematika toxicity pitných 
vôd“, 2. Z. Kramárová, „As a Se v životnom prostredí“,  3. M. 
Sebestyénová, Závažné havárie a krízové situácie v ropnom 
priemysle“.

Rokovacie prostredie v NIDM MŠMT Tatranská Štrba 
– Lieskovec poskytlo účastníkom nerušený priestor pre prezen-
táciu, diskusiu, rokovania i výlety do Vysokých Tatier a okolia.

Úspešný spoločenský večer korunovalo pečené prasiatko a 
výrobky slovenského salašníctva.

Vedenie strediska a personál svojou ústretovosťou a ochotou 
vytvorili pre rokovania vynikajúci rámec.

Organizátori konferencie stihli do začiatku konferencie vydať 
objemný zborník (424 str.) referátov a súhrnov posterových pre-
zentácií v presvedčení, že prispeje k zlepšeniu medziodborovej 
kooperácie, podporí inovácie v priemysle a vytváranie nových 
kvalít na ochranu životného prostredia a človeka.

Dá sa konštatovať, že 28. konferencia „Priemyselná to-
xikológia ´08“ bola vedeckým i spoločenským úspechom. 
Organizátori sa tešia na ďaľšie stretnutie s vedeckou obcou na 
29. medzinárodnej konferencii PriemTox ´09, ktorá sa bude 
konať v júni 2009 vo Vysokých Tatrách.

     M. Revús

Priemyselná toxikológia ´08 
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Merck profil

Spoločnosť Merck Slovensko ako súčasť 
globálnej skupiny Merck KGaA Darmstadt,
Nemecko, aktívne pôsobí na našom trhu v ob-

lasti chémie už viac ako 15 rokov.
V súvislosti s chémiou sa všetci musíme sa vyrov-
návať s prílevom rôznorodých faktov, produktových 
noviniek, pracovných postupov, legislatívnych naria-
dení, a tiež s ich dôsledkami. Ambíciou spoločnosti
Merck je uľahčiť vám, našim zákazníkom, orientá-
ciu v tejto spleti informácií a požiadaviek. Chceme 
vám prinášať produkty a riešenia, ktoré v konečnom
dôsledku budú jedným z faktorov prispievajúcich
k vášmu úspechu na trhu.
K splneniu tohto cieľa máme u nás k dispozícii pre-
dovšetkým správnych ľudí: naše tímy pracovníkov
predaja a marketingu, servisu, zákazníckeho centra 
a logistiky sú tu preto, aby hľadali a nachádzali rie-
šenia, ktoré najlepšie zodpovedajú vašim potrebám.

Široký sortiment  Spolu so širokým sortimentom
výrobkov firmy Merck, ktorých kvalita je založe-
ná na vyše 300-ročnej tradícii, vám ponúkame aj 
komplementárne produkty od vybraných výrobcov 
a dodávateľov. Naše spektrum výrobkov pozostáva 
predovšetkým z chemikálií prakticky všetkého druhu
a špecifikácií: od surovín pre farmaceutické, chemic-
ké a iné výroby, cez chemikálie, reagencie, prístroje
a spotrebný materiál pre laboratórne použitie, pro-
dukty pre chromatografiu, mikrobiológiu, analýzu
vody, diagnostiku až po špecializované produkty pre 
biochémiu a molekulárnu biológiu.
Všetky tieto produkty, spolu s pridanými službami
a technickým servisom, sú základným východis-
kom pri tvorbe riešení šitých na mieru vašich potrieb. 
Tieto riešenia už tradične realizujeme prakticky vo
všetkých trhových segmentoch, ktoré súvisia s ché-
miou: farmaceutickom, chemickom a kozmetickom 
priemysle, potravinárstve, vodárenstve, ochrane
a kontrole životného prostredia, zdravotníctve, škols-
tve, vede a výskume. Máme však produkty a riešenia
aj pre oblasť elektrotechniky (Merck je celosvetovo 
vedúcim výrobcom kvapalných kryštálov pre výrobu 
LCD displejov), strojárenstva, automobilového prie-
myslu a iných technických odvetví.

Priority spoločnosti Merck Medzi priority spo-
ločnosti Merck dlhodobo patrí nielen zabezpečo-
vanie existujúcich, ale hlavne vytváranie nových,
vyšších štandardov pre oblasť ochrany životného 
prostredia a bezpečnosti chemických produktov pri
doprave, skladovaní, manipulácii a finálnom pou-
žití.

Novinky  Spolu s inováciami pri vývoji nových
produktov a aplikácií prichádza Merck aj s inová-
ciami v oblasti služieb:
Webportál Merck Chemicals V tomto roku pre 
vás uvádzame do života novú koncepciu globálne-
ho webového portálu Merck Chemicals v slovenči-
ne. Prostredníctvom neho vás prevedieme  jednotli-
vými trhovými segmentami, aplikačnými oblasťami
a produktami relevantnými pre tieto oblasti. Tento 
inovovaný portál je bránou k rozsiahlej databáze 
chemických informácií, s jednoduchým prístupom
a vyhľadávaním.
Merck Chemicals & Reagents 2008-2010   Nová 
edícia tlačeného katalógu je klasickým sprievod-
com a zdrojom informácií o sortimente produktov
Merck.
MeComm  Pre tých z vás, ktorí radi využívate
inovatívne formy nákupu a predaja, sme pripravi-
li úplne nové e-commerce riešenie pomenované
MeComm, ktoré vám umožní efektívny on-line prí-
stup k našim produktom.
Peace of Mind  V rámci komunikačného koncep-
tu „Peace of Mind“, ktorým sa vám v mene Merck 
Chemicals prihovárame, vám zamýšľame adresovať
posolstvo o našom záväzku robiť pre úspech vášho
podnikania všetko, čo je v našich silách.

Nájdite si chvíľku kľudu, usaďte sa do pohodl-
ného kresla a zoznámte sa podrobnejšie s inová-
ciami, ktoré vám prinášajú Merck Chemicals!

Osobný kontakt a vcítenie sa do situácie 
konkrétneho zákazníka je našou filozofiou
RNDr. Róbert Nádaskay o tradícii a inováciách v spoločnosti Merck Slovensko

“Kvalita produktov firmy Merck je
založená na vyše 300-ročnej tradícii”

RNDr.Róbert Nádaskay
Business Unit Manager Performance&Life Science 
Chemicals, Merck Slovensko
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Chemické horizonty je séria 
pravidelných prednášok, 
ktorá po úspešnom uve-

dení do života chemickej komunity 
na Slovensku Predsedníctvom SCHS 
pokračovala štyrmi prednáškami v jar-
ných mesiacoch roku 2008. Informácie 
o prednášateľoch a o ich prednáš-
kach pravidelne publikujeme v našom 
ChemZi. V tomto čísle nájdete teda 
prehľad prednášok z I. polroku 2008 
(a), ako aj harmonogram a mená pred-
nášateľov na II. polrok 2008 (b). 

a) V I. polroku 2008 odzneli pred-
nášky na rôznych bratislavských che-
micky zameraných univerzitných a ve-
deckých pracoviskách a prednášali nám 
kolegovia: 

Prof. Dr. Pedro 
Cintas, vyso-
koškolský profe-
sor z University 
of Extramadura, 
B a d a j o s , 
Španielsko, hosť 
PRIF UK. 13. feb-
ruára 2008 pred-
nášal v jednej z 

vynovených zasadačiek PRIF UK na 
tému „Asymmetry and homochirality: 
from physical to chemical pathways“. 
Autor prednášky sa spolu s poslucháčmi 
zamýšľal nad pôvodom chirality v prí-
rode, projekciou homochirality, stereo-
chémiou a rôznymi druhmi chirality v 
chémii. Fenomén homochirality je však 
univerzálny, môžeme ho pozorovať aj v 
systémoch fyzikálnych polí, defektoch 
štruktúr, geológii zemského povrchu, 
ale aj mimo našej planéty.  

Ing. Igor Lacík, PhD, samostatný 
vedecký pracovník Ústavu polymérov 
SAV. 2. apríla 2008 prednášal v zasa-
dačke ÚPo SAV na tému „Polyméry 
v liečbe a monitorovaní cukrovky“. 
Prednáška bola zameraná na pozoru-
hodné výsledky, ktoré Ing. Lacík so 

svojím kolektívom získali v dvoch kľú-
čových oblastiach svojho výskumu. A 
to imunitná ochrana enkapsulovaných 
pankreatických buniek polymérnou 
membránou a možnosti použitia poly-
mérnych materiálov v návrhu glukózo-
vého implantovanteľného biosenzora.  

14. mája 2008 sme ako novinku 
uviedli prvú firemnú prezentáciu. Firmu 
Zentiva, a.s. Hlohovec komplexne 
predstavil Ing. Jaroslav Chylík, vedúci 
manažér API (Active Pharmaceutical 

Ingredience). Uviedol stručný pohľad 
do minulosti, ktorú znamenali firmy 
Léčiva a Slovakofarma, nemohol obísť 
ani Erilex a Indulonu. Informácie o sú-
časnosti a  trendoch v Zentive boli do-
plnené aj náčrtom tém a možností spo-
lupráce s výskumno-pedagogickými in-
štitúciami. To, že sa prezentácia stretla 
s veľkým záujmom, potvrdila diskusia 
počas prednášky, ako aj ponuky pred-
staviteľov ďalších chemických firiem 
pripraviť podobné prezentácie. Určite 
sa teda dočkáte aj ďalších podobných 
prezentácií a prednášok. 

Prof. Dr. Bernd 
Michael Rode, 
v y s o k o š k o l -
ský profesor na 
Leopold-Franzens 
University of 
Innsbruck, hosť 
FAF UK. 4. júna 
2008, predná-
šal v posluchárni 
FAF UK na tému 

„Chemical simulations of liquid and 
biological systems – How important 
are quantum effects?“. Túto prednášku 
sme spoluorganizovali so Slovenskou 
farmaceutickou spoločnosťou. Prof. 
Rode prednášal pre členov SCHS už po 
druhýkrát, tentoraz ako prominentný 
hosť niekoľko týždňov po tom, ako mu 
bol udelený čestný doktorát Univerzity 

Komenského. Vo svojej prednáške sa 
vyjadril k metodológii a úrovni pozna-
nia kvantových efektov v dynamických 
(s dôrazom na biologické) systémoch.  

Témy všetkých štyroch prednášok 
vzbudili, ako tradične, veľký záujem a 
diskusiu. Významným a trvalým kla-
dom je aj prítomnosť mladých kole-
gov, ktorí sa zapájajú do diskusie a 
ich otázky resp. poznámky určite zna-
menajú podnety a prísľub pre budúci 
rozvoj tém prednášok. Tento polrok 
ukázal, že slovenská chemická komu-
nita je vyhľadávaným partnerom vyso-
koškolských učiteľov a vedcov spoza 
hraníc našej republiky, ako aj domácich 
firiem s chemickým a farmaceutickým 
portfóliom.  

b) Na II. polrok 2008 sú pripravené 
prednášky vedúcich vedeckých pra-
covníkov z Chemického ústavu SAV, 
Ústavu anorganickej chémie SAV a 
vysokoškolského pedagóga a vedca 
z Fakulty chemickej a potravinárskej 
technológie STU, konkrétne:  

Veríme, že projektu prednášok 
Chemické horizonty zostanete verní a 
srdečne Vás pozývame na jesennú sériu 
Chemických horizontov 2008.

M. Drábik 
uachmdra@savba.sk

Chemické horizonty v roku 2008, 
„jarný semester“

Prof. P. Cintas

Prednáška I. Lacíka

Prezentácia firmy Zentiva

Prof. B. Rode

• Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, 
DrSc. (Ústav anorganickej 
chémie SAV);  prednáška nám 
predstaví úlohy a limity chémie 
vo vývoji pokročilej keramiky 
a keramiky odvodenej od poly-
mérov, uskutoční sa 8. októ-
bra 2008 o 14.00 v zasadačke 
Ústavu polymérov SAV.

• Prof. Ing. Martin Bajús, 
DrSc. (Fakulta chemickej a 
potravinárskej technológie 
STU); prednáška s názvom 
„Technologické procesy py-
rolýzy biomasy a odpadov 
na palivá a chemikálie“ sa 
uskutoční 5. novembra 2008 
o 14.00 v posluchárni CH 16 
na FCHPT STU.  

• RNDr. Peter Biely, DrSc. 
(Chemický ústav SAV); 
prednáška na tému „Cyklické 
oligosacharidy – forma 
konzervácie výživy u mik-
roorganizmov“ sa uskutoční 
3. decembra 2008 o 14.00 v 
zasadačke Ústavu polymérov 
SAV.
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História

Profesor Ing. Samuel Stanko-
viansky sa narodil 21. novem-
bra 1907 v Kráľovciach, okres 
Zvolen. Stredoškolské štúdium 

absolvoval na Vyššej priemyselnej škole 
chemickej v Banskej Štiavnici v roku 
1925 a vysokoškolské vzdelanie zís-
kal v roku 1930 na Fakulte chemicko-
technologického inžinierstva ČVUT v 
Prahe. Počas vysokoškolského štúdia 
jeho chemické myslenie formovali také 
významné osobnosti akými boli prof. B. 
Hanuš, prof. E. Votoček, prof. Andrlík 
a iní. V tomto období sa už oboznámil 
s prácami v oblasti polarografickej ana-
lýzy a nadviazal odborné i priateľské 
kontakty s J. Heyrovským, neskorším 
laureátom Nobelovej ceny za chémiu. Od 
roku 1934 pôsobil na Vyššej priemysel-
nej škole chemickej v Banskej Štiavnici 
ako profesor chémie a v rokoch 1939-
1957 ako riaditeľ školy. Jeho osobnosť 
podstatnou mierou prispela k vysokej 
odbornej úrovni tejto školy, ktorá vy-
chovala mnoho kvalitných stredno-tech-
nických pracovníkov a študentov pre 
úspešné štúdium na vysokých školách 
chemického zamerania. Pôsobenie prof. 
Stankovianskeho v Banskej Štiavnici 
vysoko presiahlo rámec školy a trvalo 
ovplyvnilo celú generáciu sloven-
ských chemikov. V súčasnosti škola 
nesie meno „Stredná priemyselná škola 
Samuela Stankovianskeho“. Okrem ná-
ročnej pedagogickej práce sa venoval aj 
vedecko-výskumnej činnosti v oblasti 
rudnej a hutníckej analýzy. Svoje teore-
tické vedomosti a bohaté praktické skú-
senosti z klasických analytických metód 
zhrnul do prvej slovenskej monografie 
o analytickej chémii, ktorá vyšla v roku 
1942 pod názvom Krátky prehľad ana-
lytickej chémie látok minerálnych. Z 
týchto čias pochádzajú aj prvé práce 
polarografické venované najmä použi-
tiu viackapilárnej ortuťovej elektródy a 
diferenciálnej polarografickej metóde so 
synchronizovanými kvapkovými elek-
tródami, ktorá znamenala zjednodušenie 
a spresnenie polarografickej analýzy. 
Tieto výsledky vedecko-výskumnej čin-
nosti prof. Stankovianskeho sú uvedené 
aj v monografii J. Heyrovského a J. 
Čůtu Základy polarografie, ktorá vyšla 
v roku 1962. 

Profesor Stankoviansky bol 
priekopníkom uplatnenia polarografie 
na Slovensku. Z jeho podnetu boli orga-
nizované polarografické kurzy na Vyššej 
priemyselnej škole chemickej v Banskej 
Štiavnici a v Žiline. V roku 1951 sa 
pod jeho vedením a za osobnej účasti 
profesora Heyrovského uskutočnil roz-
siahly polarografický prieskum rudných 

zásob východného Slovenska. Banská 
Štiavnica sa stala strediskom polaro-
grafického výskumu a miestom stre-
távania domácich a zahraničných od-
borníkov na nezabudnuteľných Bansko- 
štiavnických zjazdoch chemikov, 
ktoré organizoval od roku 1949 v 
rámci Československej spoločnosti 
chemickej. Profesor Stankoviansky 
bol jedným zo zakladateľov Spolku 
chemikov Slovákov, ktorý vznikol v 
roku 1940 ako pokračovanie Pobočky 
Československej spoločnosti chemickej 
na Slovensku. Stal sa jej prvým staro-
stom a bol dlhoročným organizátorom 
spolkovej činnosti. Jeho záslužná práca 

v tejto oblasti bola ocenená udelením 
Pamätnej Hanušovej medaily v roku 
1966 Československou spoločnosťou 
chemickou pri ČSAV, ktorej bol čestným 
členom. Slovenská chemická spoločnosť 
pri SAV ocenila jeho významný podiel 
na spolkovej činnosti viacerými medai-
lami, posledná - zlatá mu bola udelená 
v roku 1980.

V roku 1953 odchádza profesor 
Stankoviansky do Bratislavy, kde od 
roku 1955 sa stáva interným pracov-
níkom Prírodovedeckej fakulty UK, 
je menovaný profesorom pre odbor 
Analytická chémia a ustanovený do 
funkcie vedúceho Katedry analytickej 
chémie tejto fakulty. Ťažisko vedecko-
výskumnej práce novo vzniknutej ka-
tedry spočívalo popri polarografii aj v 
syntéze nových organických činidiel 
na báze tiosemikarbazónov,1,3-diónov a 
heterocyklických zlúčenín. V roku 1965 
napísal monografiu Analytická chémia 
kvalitatívna, ktorá vyšla aj v prepraco-
vanom vydaní. 

Popri teoretických štúdiách pola-
rografie organických látok sa zaoberal 
konštrukciou elektródy so stojacou or-
tuťovou kvapkou. Dlhodobým záujmom 

profesora Stankovianskeho bola analýza 
biogénnych látok, keď podnet pre vý-
skum v tejto oblasti vyplynul zo stret-
nutia s prof. A. J. M. Keulemansom na 
Univerzite v Eindhovene v roku 1971, 
ktorý pracoval na vývoji novej inštru-
mentálnej metódy – kapilárnej izotacho-
forézy spolu s prof. F. Everaetsom. V 
tejto etape výskumnej práce pozornosť 
vzbudila jednoduchá konštrukcia vodi-
vostnej detekčnej cely, ktorá bola integ-
rálnou súčasťou kapiláry s veľmi malým 
vnútorným priemerom, umožňujúca 
prácu aj v nevodnom prostredí. Veľkú 
pozornosť venoval prof. Stankoviansky 
vývoju vhodnej meracej techniky pre 
kapilárnu elektroforézu. Pod jeho ve-
dením sa riešili problémy konštrukcie 
elektroforetického analyzátora s upred-
nostňovaním modulárnej koncepcie se-
paračného systému pred komplexným, 
pretože tento umožňuje rôznu kom-
bináciu elektroforetických techník. V 
relatívne krátkej dobe sa podarilo v roku 
1975 vyhotoviť jednokolónový izotacho-
foretický analyzátor a začiatkom roka 
1979 dvojkolónový separačný systém 
využívajúci techniku spájania kolón. 
Výsledky konštrukcie nového izotacho-
foretického analyzátora vyústili aj do 
komerčnej výroby, ktorú od roku 1982 
zabezpečuje Výrobno-vývojový závod 
prístrojov jadrovej techniky v Spišskej 
Novej Vsi. Tento analyzátor získal v 
roku 1983 na medzinárodnej výstave 
chemického priemyslu INCHEBA zlatú 
medailu a neskôr aj ďalšie ocenenia. V 
poslednom období svojho života sa pro-
fesor Stankoviansky venoval problema-
tike optimalizácie izotachoforetickej se-
parácie látok na báze komplexných rov-
nováh. Profesor Stankoviansky vytvoril 
v oblasti izotachoforézy významnú a 
medzinárodne uznávanú vedeckú školu. 
Svoje bohaté poznatky z rozsiahlej ve-
decko-výskumnej práce zhrnul v počet-
ných pôvodných publikáciách.

Mimoriadne záslužná bola jeho peda-
gogická práca, kde vychoval niekoľko 
generácií kvalifikovaných chemikov 
– technikov a vysokoškolských analy-
tických chemikov. Neobyčajne bohatá 
bola aj jeho organizačná a spoločenská 
činnosť. Profesor Stankoviansky žil pl-
ným životom pedagóga a vedca, ale pre-
dovšetkým dobrého človeka. Medzi jeho 
charakterové vlastnosti patrila skrom-
nosť veľkorysosť, uvážlivosť a silné 
sociálne cítenie. Zomrel 6. mája 1980, 
zanechajúc po sebe úctyhodné dielo, 
ktoré jeho žiaci úspešne rozvíjajú.

J. Čársky, V. Madajová, 
B. Böhmová, M. Uher 

Sto rokov od narodenia profesora 
Samuela Stankovianskeho, 

významného slovenského vedca 
a pedagóga
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Pred 60 rokmi  pri príprave 
vysokokvalifikovaných inži-
nierov na Oddelení chemic-
kotechnologického inžinier-

stva SVŠT okrem výučby chemických 
disciplín a výchovy odborníkov pre 
výrobu v jednotlivých technológiách, 
vzdelávali sa pracovníci aj pre zakla-
danie a budovanie podnikov, ako aj 
pre riadenie a hospodárske vedenie 
podnikov. Tri zo špeciálnych pred-
metov slúžiacich uvedeným zámerom 
– národné hospodárstvo, verejné právo 
a ochrana robotníctva – prednášal 
prof. Rudolf Briška. Táto mimoriadne 
vzácna osobnosť vedeckého života si 
zaslúži spomienku pri príležitosti 100. 
výročia jeho narodenia.

Prof. Briška, ktorý spolu s prof. Dr. 
Imrichom Karvašom patrí k zaklada-
teľom a vedúcim osobnostiam náro-
dohospodárskej vedy na Slovensku, sa 
narodil 18. apríla 1908 pri Bánovciach 
nad Bebravou, ako jedno zo 14 detí v 
chudobnej roľníckej rodine. Po maturite 
na strednej škole v Prievidzi vyštudoval 
právo na UK v Bratislave a v r. 1932 
získal titul doktora práv. Začal pracovať 
v právnickej praxi, ale od začiatku sa 
venoval ekonómii. V r. 1932 publikoval 
vedeckú kapitolu „Vysťahovalectvo na 
Slovensku“. Počas študijného pobytu vo 
V. Británii študoval diela J. M. Keynesa, 
najmä problematiku makroekonomic-
kej regulácie v podmienkach trhového 
hospodárstva. Ďalšie pobyty absolvo-
val na vysokých školách v Rakúsku, 
Francúzsku, Kanade a Nemecku. V r. 
1935 bol zvolený za tajomníka Zväzu 
slovenských bánk. V r. 1937 napísal 
svoju prvú knihu „Problém reagrari-
zácie“ o zapájaní sa nezamestnaných 
do drobnej poľnohospodárskej výroby. 
Ďalšia publikácia „Remeslo a veľkový-
roba“ hovorila o význame remeselného 
podnikania v modernej ekonomike. V r. 
1939 sa habilitoval a stal sa docentom 
pre ekonomické vedy na Právnickej 
fakulte UK, kde sa táto disciplína štu-
dovala.

Po presťahovaní SVŠT do Bratislavy 
v r. 1939 sa Dr. Briška stal profeso-
rom na Oddelení špeciálnych náuk a 
prednášal študentom všetkých odbo-
rov. Výrazne sa angažoval pri zriadení 
Vysokej školy obchodnej v r. 1940. Na 
oboch vysokých školách viedol ústavy 
národného hospodárstva. Počas tohto 
obdobia vydal knihy „Vojnové hospo-
dárstvo“, „Obyvateľstvo“ a tri obsažné 
učebnice národohospodárskej teórie a 
politiky.

Po vojne získal Prof. Briška v r. 1945 
Rockefellerovo štipendium a v USA 
študoval štatistické metódy v ekonómii 
a ako prvý Európan navštívil komplex 

jadrového výskumu v Los Alamos. Po 
návrate z USA, kde odmietol ponuku 
prednášať na Columbijskej univerzite 
už nemal dlho možnosť odovzdávať 
nadobudnuté vedomosti študentom vo 
svojej vlasti. Ani teoretické úvahy, ani 
aktívna národohospodárska činnosť ne-
bola v súlade s cieľmi nastupujúcej 
vlny pofebruárového znárodňovania, ku 
ktorému zaujal jednoznačný postoj a 
vyslúžil si kritiku oficiálnych  promos-
kovsky orientovaných politických pred-
staviteľov. V roku 1950 bolo úspešné 
pôsobenie prof. Brišku v plnom roz-
kvete ukončené. Stal sa za prenášanie 
buržoáznej teórie a koncepcie do hláv 
mládeže jednou z obetí komunistic-
kých čistiek na vysokých školách a v 
rámci známej akcie B bol vysídlený z 
Bratislavy do Prešova.

Keď sa prihlásil u príslušného kádrov-
níka stavebnej firmy a ten videl diplom 
z PF UK, z Vysokej školy ekonomickej 
v Londýne, certifikát Rockefellerovej 
nadácie a potvrdenie  o absolvovaní 
štúdia štatistiky z USA,  sa spýtal: „A 
také čosi ľudské, ako učňovku nemáte? 
Viete súdruh, ľudskú školu treba mať. 
Na jeho želanie sa prof. Briška zapísal v 
Prešove na Priemyselnú školu stavebnú, 
ale okrem toho súčasne diaľkovo aj na 
PRIF UK študijný odbor matematika a 
deskriptívna geometria. Obidve školy 
skončil v riadnom termíne a po promócii 
zastával miesto pomocného kalkulanta.

Do Bratislavy sa vrátil až po uvoľnení 
politických pomerov v r. 1964, kedy 
začal pracovať v Ústave ekonomiky a 
organizácie stavebníctva, zároveň tiež 
ako externý pedagóg na Vysokej škole 
ekonomickej. Zomrel tragicky v júni 
1971 vo veku 63 rokov.

Podľa názoru odborníkov v ekonómii 
delil prof. Briška národohospodársku 
vedu na národohospodársku teóriu, ná-
rodohospodársku politiku a finančnú 
vedu. Hospodárstvo chápal ako plá-
novitú činnosť ľudí smerujúcu k ob-
starávaniu statkov uspokojujúcich ich 
potreby. Upozorňoval, že kto má v ru-
kách hospodárstvo ovláda nielen štát, 
ale aj národ. Bol zástancom trhovej 
ekonomiky, ale zároveň kládol dôraz 
na nepoddávanie sa samočinne pôso-
biacim silám trhového mechanizmu a 
považoval za potrebné zásahy štátu a 
obecnej samosprávy do hospodárstva. 
Zdôrazňoval úzku vzájomnú spätosť 
činnosti technika a národohospodára, 
ktoré sa vzájomne dopĺňajú a ovplyv-
ňujú. Tvrdil, že národohospodár musí 
ovládať aspoň základné prírodovedecké 
zákony a v určitej miere i technologickú 
stránku výroby, na druhej strane technik 
musí ovládať hospodárske a súkromno-
hospodárske otázky výroby. Technika 

hovorí, či je niečo možné a hospodár-
stvo, či sa to opláca.

Aj keď prof. Briška nevytvoril vlastnú 
originálnu teóriu, bol uznávaným pro-
pagátorom svetovej ekonomickej vedy 
a stal sa zakladateľom modernej slo-
venskej ekonómie trhového hospodár-
stva a priekopníkom uplatňovania ma-
tematických metód v ekonómii. Ako 
vysokoškolský pedagóg sprístupňoval 
vtedajšie poznatky, názory a prúdy, čo 
považoval za hlavný zmysel práce vy-
sokoškolského učiteľa. Upozorňoval, že 
národohospodárska veda sama nikdy 
nerieši problémy, nedodáva závery 
bezprostredne použiteľné k realizácii, 
len odpovedá na dané otázky. Zároveň 
zdôrazňoval, že vysoká hodnota náro-
dohospodárskej vedy je v tom, že pred-
stavuje zvláštnu metódu myslenia, nie 
doktrínu, je myšlienkovým aparátom, 
ktorý umožňuje robiť správne závery.

Ako vyplýva zo záverov medzinárod-
nej konferencie „Vývoj ekonomického 
myslenia na Slovensku“, konanej na 
Ekonomickej univerzite v roku 2006, 
prínos prof. Brišku v oblasti ekonomiky 
bol predovšetkým v hlbokom teoretic-
kom zvládnutí rôznych sociálnoekono-
mických prúdov a vo vysoko erudovanej 
aplikácii vedeckých axióm do našich 
špecificky slovenských sociálnoekono-
mických podmienok, zohľadňujúcich 
naše národné tradície a mentalitu. Keďže 
nebol len čistým teoretikom v zmysle 
rozvíjania ekonomickej vedy, jednot-
livé vedecké poznatky – vtedy novú 
makroekonomickú teóriu – prakticky 
realizoval spolu so svojimi súputníkmi 
v procese hospodárskeho rastu sloven-
skej ekonomiky prostredníctvom za-
stávaných funkcií na rôznych význam-
ných postoch nášho verejného života. 
Vystupoval ostro proti servilnosti a horlil 
za nezávislosť národohospodárskej vedy 
a vedcov, ktorí nesmú robiť kompro-
misy, nesmú sa uspokojiť chvíľkovým 
úspechom, nesmú vyhovovať záujmu 
jednotlivcov a stáť v službe záujmových 
alebo politických skupín, ale zásadne 
dbať na objektívnu pravdivosť. Prof. 
Briška bol takýmto vedcom napriek ži-
votným strastiam, ktoré mu to prinieslo.

Profesorovi Rudolfovi Briškovi na 
počesť jeho celoživotného diela, za zá-
sluhy o demokraciu a ľudské práva 
udelil prezident ČSFR v roku 1991 Rad 
T. G. Masaryka in memoriam. V roku 
1993 bola založená Briškova nadácia 
na podporu vzdelávania mladých eko-
nómov, na ktorej vzniku mala podiel 
Fakulta hospodárskej informatiky EU v 
Bratislave, Ústav ekonomiky a organi-
zácie stavebníctva a Združenia podnika-
teľov Slovenska.

K. Babor

Prof. JUDr. Rudolf  B r i š k a, 
100. výročie narodenia



Z dostupných prameňov je 
možné zistiť, že Slovensko 
navštívilo celkovo osem no-

siteľov Nobelových cien za chémiu 
počas celej histórie udeľovania týchto 
cien. Dovolíme si stručne charakteri-
zovať týchto významných chemikov a 
súčasne hostí Bratislavy a Slovenska.

Ako prvý navštívil 
Bratislavu švédsky 
biochemik nemeckého 
pôvodu profesor Hans 
Karl August Simon 
von Euler – Chelpin 
zo Štokholmu, kto-
rému bola udelená 
Nobelova cena za ché-

miu v roku 1929 spolu s profesorom 
A. Hardenom z Londýna za výskumy v 
oblasti fermentácie cukrov a fermentač-
ných enzýmov. Počas svojej návštevy 
mal prednášku na schôdzi Spolku slo-
venských lekárov na tému: „Hormóny a 
tumory“, ktorá sa konala 23. mája 1941 
a mala slávnostný ráz.

Zmienka v zápisnici 
Lekárskej fakulty zo 
dňa 10. februára 1943 
hovorí o návšteve a 
prednáške profesora 
Adolfa Friedricha 
Johanna Butenandta 
z Berlína. Profesor 
Butenandt získal 

Nobelovu cenu za chémiu v roku 1939 
za prácu o pohlavných hormónoch.

V rámci Slovenskej 
chemickej spoločnosti 
boli významným príno-
som pre rozvoj chémie 
na Slovensku viaceré 
návštevy akademika 
profesora Jaroslava 
Heyrovského, nosi-
teľa Nobelovej ceny za 

chémiu v roku 1959 za výskum elektro-
lytických dejov – polarografie. Profesor 
Heyrovský sa narodil 20. decembra 
1890 v Prahe, kde aj získal po štú-
diách v Londýne doktorát na Karlovej 
Univerzite. V roku 1960 v dňoch 27. – 
30. apríla navštívil profesor Heyrovský 
Sympózium oscilografickej polarogra-
fie v Smoleniciach, ktoré usporiadala 
Slovenská chemická spoločnosť. K 
rozvoju polarografie významne prispel 
aj slovenský fyzik profesor Ilkovič zo-
stavením tzv. Ilkovičovej rovnice a jej 
platnosťou pre polarografické difúzne 
prúdy (článok v predchádzajúcom čísle 
ChemZi 3/2 2007). 

Po novembri 1989 
sa odborné prezentá-
cie popredných sveto-
vých chemikov stali 
častejšími. Ako tretí 
nositeľ Nobelovej 
ceny za chémiu nav-
štívil Slovensko a 
Bratislavu v rámci 

cyklu prednášok „Ciba Lectures“, za-
kladateľ Supramolekulovej chémie 
profesor Jean–Maria Lehn. Nobelovu 
cenu získal v roku 1987 spolu s profeso-
rom D. J. Cramom a Ch. J. Pedersenom 
za vývoj a použitie molekúl so štruktu-
rálne špecifickými interakciami a vyso-
kou selektivitou. Prednáška profesora 
Lehna sa uskutočnila v Aule Maxima 
Univerzity Komenského a mnohým 
účastníkom zostala stále v pamäti ve-
decká brilantnosť a excelentné pedago-
gické podanie tohto skvelého vedca z 
College de France, Paríž. 

Ďalším laureátom 
Nobelovej ceny za 
chémiu, ktorý navštívil 
Slovensko a Bratislavu 
bol profesor Richard 
R. Ernst zo sláv-
nej Eidgenossische 
T e c h n i s c h e 
Hochschule (ETH) 

Zürich zo Švajčiarska. Nobelovu cenu 
za chémiu za rok 1991 dostal za objav „ 
NMR spektroskopie vysokého rozlíše-
nia.“ Dňa 15. septembra 1998 navštívil 
konferenciu v Smoleniciach, kde pred-
niesol prednášku na tému: „Dynamical 
and Structural Studies of Molecules. 
NMR Experiments, Quantum chemistry 
and Molecular Dynamics Simulation“.

V našej pamäti 
ešte stále doznie-
vajú návštevy nosi-
teľov Nobelových 
cien za chémiu v 
Tatrách na Zjazde 
chemikov. V Tatrách 
a Bratislave to bol 
v roku 2005 Prof. 

Ahmed Zewail, nositeľ Nobelovej ceny 
za chémiu za rok 1999, ktorý navštívil 
dňa 6. septembra 2005 aj Univerzitu 
Komenského. Na stretnutí s funkcionármi 
univerzity a členmi vedeckej komunity, 
ktoré sa konalo v Rektorskej sieni UK, 
rektor UK František Gahér slávnostne 
odovzdal vzácnemu hosťovi Veľkú 
zlatú medailu UK. Predtým 5. septem-
bra 2005 bol profesor Zewail čestným 
hosťom 57. zjazdu chemických spo-
ločností vo Vysokých Tatrách, kde mu 
Slovenská chemická spoločnosť udelila 

Zlatú medailu SCHS a na zjazde pred-
niesol plenárnu prednášku. Profesor 
Zewail je zakladateľom vedeckého 
smeru femtochémia. Jeho experimenty 
ukázali, že s pomocou rýchlych lase-
rov je možné vidieť, ako sa atómy v 
molekule pohybujú počas chemickej 
reakcie. Profesor Zewail pochádza z 
Egypta, nateraz žije a pracuje v USA. Je 
profesorom na slávnom Kalifornskom 
Technologickom Inštitúte v Pasadene.

V dňoch 11. – 13. 
októbra 2005 nav-
štívil Bratislavu v 
rámci cyklu predná-
šok firmy Novartis, 
Basel , Švajčiarsko, 
nositeľ Nobelovej 
ceny za chémiu za 
rok 2001 profesor K. 

Barry Sharpless zo Scripps Research 
Institutu, La Jolla, Kalifornia. Odborná 
chemická komunita v Bratislave mohla 
počuť jubilejnú 25. prednášku v rámci 
cyklu „Novartis Lectures“. Profesor 
Sharpless je vedeckej verejnosti známy 
najmä skvelými stereochemickými, ka-
talyzovanými syntézami v oblasti ma-
lých kruhov ako sú epoxy. 

V minisérii 
návštev nosite-
ľov Nobelových 
cien za chémiu v 
Tatrách na Zjazde 
chemikov bol aj 
profesor Gerhard 
Ertl. V roku 2007 
ho pozval jeho 

bývalý postdoktorand Dušan Velič na 
Zjazd chemikov. Čím sa podaril vlastne 
taký malý husársky kúsok, keď profe-
sor Ertl vystúpil na Zjazde chemikov 3. 
septembra 2007 s plenárnou prednáš-
kou, dostal Zlatú medailu Slovenskej 
chemickej spoločnosti a mesiac nato, sa 
stal nositeľom Nobelovej ceny za ché-
miu (viac o tom v tomto čísle ChemZi v 
rubrike Nobelova cena). Nobelova cena 
mu bola udelená za chemické procesy 
na tuhých povrchoch, čím predstavuje 
otca modernej heterokatalýzy. Je profe-
sorom na Fritz Haber Inštitúte slávnej 
Max Planck Spoločnosti v Berlíne. 

   
Ako ste si asi všimli, jedna takáto 

návšteva pripadá priemerne na každých 
desať rokov, čo samo vypovedá o jej 
významnosti a aj výzve pre našu komu-
nitu na zvyšovaní týchto príjemných a 
prospešných stretnutí.

J. Durmis, M. Karvaš, D. Velič
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Nositelia Nobelových cien za chémiu 
a ich návštevy na Slovensku



SAV

Pri rozhovoroch s kolegami z akade-
mického ale aj univerzitného pro-
stredia často medzi nami rezonuje 
otázka: „Akí sú dnešní doktorandi 

a mladí vedeckí pracovníci v porovnaní s 
podobnou množinou ľudí spred  30 – 40 ro-
kov, teda s nami v ich veku? Sú horší alebo 
lepší? Sú samostatnejší alebo menej samos-
tatní? Sú tvoriví alebo menej tvoriví? Majú 
dostatok encyklopedických vedomostí alebo 
mimo svojej špecializácie vedia len veľmi 
málo? Sú pracovitejší alebo lenivejší? Sú 
radikálnejší alebo len prispôsobiví? Alebo 
nakoniec, čo ich motivovalo, aby sa dali na 
vedeckú dráhu?“ Každá z týchto otázok v 
sebe skrýva podvedomú túžbu našej staršej 
generácie byť  čosi ako nenahraditeľní. 
Jedna vec je ale pritom istá. Počet mladých 
zanietených adeptov vedy sa prinajmenšom 
v oblasti chémie znižuje a pri prijímacích 
pohovoroch pomaly niet z čoho vyberať. 

Pritom v dnešnej dobe budúca vedecká 
kariéra doktoranda alebo mladého vedca je 
stále viac a viac určovaná vlastnou schop-
nosťou poukázať na problémy v jeho vlast-
nom odbore zarámovaných napr. do potrieb 
spoločnosti, ktoré by stálo za to riešiť, 
navrhnúť riešenia, vypracovať stratégiu 
riešenia – vedecký projekt, predložiť tento 
projekt vhodnej grantovej agentúre a uchá-
dzať sa o finančnú podporu riešenia. To ale 
vyžaduje radikálny obrat v myslení mladých 
vedcov smerom k podstatne väčšej samo-
statnosti. Staršia generácia vedcov sa pritom 
nemôže pasívne prizerať ako dochádza k 
posunu úrovne vedeckých pracovníkov na 
úroveň absolventov vysokých škôl a tých 
zasa na úroveň technikov. Vedomostná eko-
nomika SR bude viac potrebovať ľudí, ktorí 
nielenže vedia odpovedať na otázky „ako?“ 
ale hlavne na otázky „prečo?“ 

Jedným z pokusov ako sa pozviechať 
z nie veľmi utešeného stavu alebo aspoň 
presvedčiť sa o skutočnom stave úrovne 
doktorandov bol aj projekt Európskeho so-
ciálneho fondu s vyššie uvedeným názvom, 
ktorý bol podporovaný MŠ SR. Jeho ná-
plňou bolo požiadať existujúce spektrum 
vybraných frekventantov o formuláciu vlast-
ného vedeckého projektu a napísať projekt 
so všetkým, čo k nemu patrí. Školenie malo 
v priebehu jedného roku poskytnúť frekven-
tantom predstavu, s akými problémami sa 
môžu pri písaní vedeckého projektu stretnúť 
a ako ich prekonať. Nástroje, ktoré pritom 
mali doktorandi k dispozícii boli: prístup k 
e-learningovej platforme, školenie pomocou 

expertov v rámci jednotlivých modulov so 
zahrnutím ekonomických otázok pri písaní 
projektov, pomoc potenciálnych školiteľov 
a nakoniec 1-mesačný pobyt na niekoľkých 
inštitúciách v Taliansku sprostredkovaný 
spoločnosťou Elipse.  

Kaleidoskop priebehu riešenia projektu 
bol nasledovný:    

Mimoriadna pozornosť sa spočiatku ve-
novala publicite. V úvodnej časti boli pri-
pravené propagačné materiály vo forme 
plagátov, ktoré boli umiestnené v priesto-
roch Fakulty chemickej a potravinárskej  
technológie STU, Prírodovedeckej fakulty 
UK, v areáli SAV a v ústavoch chemického 
zamerania SAV (Chemický ústav a Ústav 
anorganickej chémie). Okrem zverejnenia 
zámerov školenia na webe Ústavu polymé-
rov sa pripravili ceruzky, bloky a vizitky pre 
frekventantov školenia v Taliansku s logom 
ESF aj pre prípadných ďalších záujemcov. 
Táto aktivita mala prilákať kvalitných kan-
didátov; Ústav polymérov najviac zaujímali 
frekventanti z vlastného pracoviska, pretože 
tí do určitej miery budú tvorcami budúcnosti 
pracoviska.

V rámci publicity  bola ďalej pripravená 
brožúrka – The summary of the results 
of ESF project “The strengthening of the 
role of young scientists in the writing and 
solution of scientific projects“, v ktorej sú 
zhrnuté všetky najdôležitejšie výsledky a 
obsah pripravených projektov aj so zod-
povedajúcou fotodokumentáciou. Brožúrka 
obsahuje aj obsah prezentácií účastníkov 
stáže v Taliansku. 

S potenciálnymi záujemcami sa uskutoč-
nil informačný seminár. Bol im rozdaný in-
formačný materiál o štrukturálnych fondoch 
EÚ a o uvedenom ESF projekte.

Dňa 28.02.2007 sa uskutočnilo úvodné za-
sadnutie Vedeckého výboru projektu s cieľom 
vybrať účastníkov školenia. 

Dňa 5.03.2007 Vedecký výbor projektu 
po dôkladnom zvážení vybral 8 frekven-
tantov a 2 náhradníkov. V tejto fáze sme do 
množiny frekventantov zahrnuli aj mladých 
vedeckých  pracovníkov, ktorí nemali viac 
ako 5 rokov od ukončenia PhD štúdia, ktorí 
už získali určitú prax vo vedeckej práci, 
bez ktorej je písanie vedeckých projektov 
nemysliteľné. Naším zámerom bola sku-
točnosť, že samotní doktorandi, ktorí sú 
cieľovou skupinou projektu si popri týchto 
mladých vedeckých pracovnikoch rýchlejšie 
osvoja „know how“ formulovania a písania 
vedeckých  projektov.

V dňoch 22.03.2007 – 23.03.2007 sa 
uskutočnil medzinárodný okrúhly stôl pro-
jektu za účasti zahraničných a domácich 
expertov. Dňa 26.03.2007 sa uskutočnila 
príprava záverečného dokumentu „Transfer 
Model of Round Table for Education and 
European Network for Education“, ktorý sa 
opieral o pomocnú a konzultačnú činnosť  
spoločnosti Eupolis (Elipse), Slovensko 
a talianskych partnerov Ergotech Torino 
a Gruppo Consulenza and Formazione, 
Torino, ktorí pre frekventantov budú vyhľa-
dávať v Taliansku námety na nové projekty 
a poskytnú nám e-learningovú platformu pre 
rešeršnú časť prípravy  projektov.

V dňoch 22.03.2007 – 24.03.2007 sa 
uskutočnilo aj stretnutie vybraných frek-
ventantov s domácimi expertami. Boli do-
hodnuté jednotlivé etapy riešenia, začal sa 
vytvárať zásobník námetov na nové projekty 
opierajúci sa o  spoluprácu s vedúcimi pra-
covníkmi a pracoviskami ústavu. Hovorilo 
sa najmä o čo najefektívnejšom využití 
priestoru vytvoreného vyššie uvedeným ESF 
projektom pre prechod k využívaniu štruktu-
rálnych fondov EÚ.

Uskutočnil sa nákup potrebného soft-
vérového vybavenia, e-learningovej plat-
formy, didaktického materiálu, kance-
lárskych potrieb a iného vybavenia. Na 
náklady Ústavu polymérov bola adaptovaná 
miestnosť č. 113 pre účely   e-learningovej 
učebne. V rámci tejto aktivity bol zakúpený 
prístup (8 licencií) k e–learningovej plat-
forme, obsah e-learningovej platformy (76 
súborov školiaceho materiálu), 8 ks počíta-
čov, 8 ks stolov, 8 ks stoličiek a 8 balíkov 
programového vybavenia počítačov (Vista). 

Dňa 20. 04. 2007 bola sprístupnená e-
learningová platforma s e-learningovým 
obsahom. Študentom boli pridelené prístu-
pové heslá. E-learningový program zakončil 
každý z frekventantov úspešne testom.

Školiaci proces sa skladal z 224 hodín, z 
ktorých 148 hodín bolo venovaných pred-
náškam v učebni, ostané hodiny boli určené 
na vyučovanie prostredníctvom e-learningu. 

V mesiaci júl bola ukončená v súlade s 
harmonogramom projektu aktivita školenia 
v učebni. Školiaci proces v učebni celkovo 
pozostával z naplánovaných 148 hodín, 
ktoré boli rozdelené do 3 tematických 
celkov. 

Modul A: Organizácia v rámci projek-
tového manažmentu

- Komunikácia
- Team Building
- Software na riadenie projektov
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ITMS kód: 13120200113

Názov projektu: 

Posilnenie úlohy doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov pri písaní 

a riešení vedeckých projektov



Modul B: Plánovanie výskumu a ino-
vácií

- Analýza potrieb a strategický plán 
pre verejné výskumné inštitúcie

- Analýza potrieb a strategický plán 
pre podniky pracujúce v oblasti 
R&D

- SWOT analýza
- Ekonometrický model a Life Cycles 

Analyses
Modul C: Financovanie projektov.

- Príprava žiadostí o platbu
- Národné projekty
- Partnerstvo a typy asociácií
- Účtovníctvo v rámci projektu

Školiace aktivity prostredníctvom e-lear-
ningového vzdelávania prebiehali paralelne. 
Doktorandom sa umožnil prístup k e-learnin-
govej platforme počas celej doby plánovanej 
realizácie projektu, teda do konca novembra 
2007. V rámci prípravy na stážový pobyt 
táto platforma poslúžila  doktorandom aj ako 
doplnkové štúdium. 

Od augusta 2007 začali jednotliví frek-
ventanti pripravovať návrhy nových pro-
jektov.

V uvedenom období skupina účastníkov 
školenia pripravila podstatné textové časti 
jednotlivých  uvedených projektov. Každý 
z frekventantov musel vypracovať ku zvo-
lenej téme charakterizáciu súčasného stavu 
problematiky odpovedajúcu názvu projektu, 
ktorá zahŕňala literárnu rešerš ako aj indiká-
ciu doteraz neriešených problémov. Z týchto 
poznatkov potom vyplynul návrh riešenia s 
charakterizáciou cieľov riešenia a metodic-
kého zabezpečenia riešenia.

V záverečnej fáze školenia skupina vybra-
ných účastníkov absolvovala stážový pobyt 
v Taliansku, v nasledovných inštitúciách:

• Plastlab – súkromná spoločnosť, so 
sídlom v Turíne. Spoločnosť sa za-
oberá širokou škálou aktivít v rámci 
využitia plastických a gumárenských 
materiálov, od výroby surovín po ich 
úpravu, potlač, využitie polymérov a 
elastomérov vo výrobných cykloch a 
realizácii konečných produktov.

• RTM  - súkromná spoločnosť, so síd-
lom v Turíne. Spoločnosť sa zaoberá 
projektáciou a realizáciou výrobných 
laserových zariadení a inováciou 
týchto zariadení pre spracovanie zvá-
raním, rezaním, povrchovými úpra-
vami, mikroúpravami a značením.

• Univerzita v Pise – Katedra bioorga-
nickej chémie a biofarmácie. 

Doktorandi na stážovom pobyte v uve-
dených inštitúciách pokračovali v  príprave 
nižšie uvedených projektov ako aj projektov, 
ktoré boli predmetom záujmu navštívených 
inštitúcií. Súbor získaných materiálov s do-
kumentačným fotografickým materiálom bol 
vydaný v rámci publicity ako samostatná bro-
žúra a CD. Pobyt na talianskych inštitúciách 
bol hodnotený ako veľmi vydarený nielen 
samotnými frekventantami ale aj predsta-
viteľmi prijímacích inštitúcií. Z výsledkov 
pobytu napr. Husára a Mičušíka v Pise, kde 
nasyntetizovali cca 20 nových látok poten-
ciálnych iónových rozpúšťadiel pre celulózu, 

sa začal pripravovať spoločný projekt 7. 
Rámcového programu EÚ, ktorý bude po-
daný pri najbližšej výzve. Niekoľko projek-
tov pripravených frekventantami počas ško-
liaceho obdobia (Švajdlenková, Učňová) bolo 
podaných ako projekty grantovej agentúry 
VEGA. Pripravené projekty boli jednotlivými 
doktorandami prezentované na záverečnom 
workshope v Smoleniciach v dňoch 13.-14. 
marca 2008. 

Výsledky školenia, celková prezentácia 
účastníkov a návrhy projektov ukázali, že 
do budúcnosti sa možeme pozerať s menším 
pesimizmom, ako bolo naznačené v úvode. 
Účastníci školenia získali zdravé sebavedo-
mie, schopnosť riešiť problémy aj samos-
tatne bez každodennej pomoci školiteľa a v 
neposlednom rade aj schopnosť „predávať“ 
svoje vedomosti v cudzom jazyku.  

 J.  Rychlý, Z. Hloušková
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SAV

Meno 
frekventanta Meno supervisora Názov témy Hodnotenie Zdôvodnenie

Ing. Lucia 
Učňová

Ing. Igor Lacík, 
PhD.

Kinetika radikálových 
polymerizácií 
vo vodnej fáze

vyhovela

Menovaná 
pripravila projekt, 
absolvovala stáž a 
hodnotiaci 
e-learningový test

Mgr. Branislav 
Husár

Štefan Chmela, 
PhD., Ing. Ivan 
Lukáč, CSc.

Modification of solid 
surfaces by nanolay-
ers of crosslinkable 
polymer bearing ben-
zil pendant groups.

Vyhovel 
s výborným 
hodnotením

Menovaný pripravil  
projekt, absolvoval 
stáž a hodnotiaci 
e-learningový test. 
Na stáži synteti-
zoval viac ako 20 
nových zlúčenín

Ing. Csaba 
Kósa, PhD.

Martin Danko, 
PhD.; Jaroslav 
Mosnáček, PhD.

Reaktivita a vlastnosti 
polyesterov a ich foto-
chémia v prítomnosti 
benzilu

Vyhovel
Menovaný pripravil 
projekt , absolvoval  
stáž a hodnotiaci e-
learningový test

Ing. Matej 
Mičušík

Ing. Mária 
Omastová, PhD.,  
Štefan Chmela, 
PhD.

Degradácia a foto- a 
termo-stabilizácia 
polymérnych 
nanokompozitov

Vyhovel
Menovaný pripravil  
projekt , absolvoval  
stáž a hodnotiaci 
e-learningový test

Mgr. Silvia 
Podhradská, 
PhD.

 Prof. Ivan Chodák
Vodivé kompozitné 
materiály na báze 
elastomérov

Vyhovela

Menovaná pri-
pravila projekt, 
absolvovala stáž a 
hodnotiaci 
e-learningový test

Ing.Helena 
Švajdlenková

Dr. Josef Bartoš, 
DrSc.

Mikroštruktúra 
voľného objemu a 
dynamika sklovitých 
systémov charakte-
rizované spinovými 
sondami

Vyhovela

Menovaná prip-
ravila projekt, 
absolvovala stáž 
a hodnotiaci 
e-learningový test

Ing. Daniela 
Mošková Prof. Ivan Chodák

Modifikácia MMT 
nanoplnív pre termo-
plastické matrice

Vyhovela

Menovaná prip-
ravila projekt, ab-
solvovala stáž 
a hodnotiaci 
e-learningový test

Lucia Učňová, Csaba Kósa, stáž 
vo firme  Plastlab

Daniela Mošková, Silvia Podhradská 
– prezentácia poznatkov zo stáže

Diskusia a zhodnotenie vystúpení

Branislav Husár – prezentácia 
projektu



Pedagogika

Ján BENKO
Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, 
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
benko@fns.uniba.sk

Slávny fyzikálny chemik W. Nernst publikoval v Z. 
Elektrochem. 17, 265 (1911) hodnoty merných (špecifických) 
tepiel tuhého benzénu v rozsahu teplôt 23.2 – 273.2 K, 
Tabuľka 1. Na základe týchto údajov vypočítal zmenu entro-
pie jedného mólu benzénu pri jeho zohriatí z teploty 23.2 na 
273.2 K.
Tabuľka 1

t oC cp cal g-1 grad-1 T K cp J g-1 K-1 (cp/T) x 103 J-1 g-1 K-2
-250 0.0399 23.2 0.167 7.2
-225 0.0908 48.2 0.376 7.78
-200 0.124 73.2 0.518 7.08
-150 0.170 123.2 0.711 5.77
-100 0.227 173.2 0.941 5.48
-50 0.299 223.2 1.25 5.6
0 0.375 273.2 1.568 5.74

Nernst, (na rozdiel od niektorých študentov) dobre poznal 
rovnicu pre výpočet entropie (1). 
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kde M je mólová hmotnosť benzénu. Závislosť cp od 

teploty, žiaľ je nie lineárna a analytický tvar tejto závislosti 
nepoznal, počítač, na rozdiel od našich študentov, nemal. Nie, 
že bol taký chudobný, ale počítače v tej dobe ešte neexis-
tovali. Preto mu neostávalo nič iné, ako integrovať graficky, 
čo nebol pre neho žiaden problém. Na milimetrový papier 
nakreslil závislosť (2)
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plocha pod touto krivkou odpovedá zmene entropie pri 
zohriatí 1 g benzénu z –250 na 0 ºC, Obr. 1. Pretože sa ex-
perimentom unavenému Nernstovi nechcelo rátať zlomky 
štovrčekov, nechal túto úlohu pre študentov. Jedna časť hor-
livých a usilovných študentov sa poctivo pustila do roboty čo 
najpresnejšie si znovu nakreslili graf a dlho do noci počítali 
štvorčeky a ich zlomky, Obr. 2. Druhá časť, menej horlivých 
a menej usilovných, no viac tvorivých študentov išla na pivo, 
Obr. 3. Ráno sa pobrali do laboratória o niečo skôr ako chodil 
Nernst a úlohu vyriešili nasledovne: Nakreslili si tiež graf, 
no so štvorčekmi sa nebabrali. Vystrihli príslušnú plochu pod 
krivkou a vystrihnutý papier odvážili. Potom vystrihli štvorec 
s definovanou plochou z toho istého papiera a tiež odvážili. 
Trojčlenku v tých dobách už poznali preto ľahko vypočítali 
plochu pod krivkou.

ΔS = 0.363 cal g-1 grad-1

Z mólovej hmotnosti benzénu potom vypočítali zmenu 
entropie pre jeden mól. 

ΔS = 28.29 cal mol-1 grad-1 = 118.25 J mol-1 K-1   

Obr. 1 Závislosť (cp/T) od T, hodnoty cp sú na tomto obrázku už 
v SI sústave.

Súčasné riešenie

Pomocou programov EXCEL aj ORIGIN bola získaná 
závislosť cp = f(T), Obr. 4. Táto závislosť bola aproximovaná 
oboma programami polynómom 4-tého stupňa (3). Jeho inte-
gráciou v príslušnom intervale vypočítame zmenu entropie.

cp = -0.130 + 0.0154T - 1.292 x 10-4T2 + 5.863x10-7 T3  
- 8.694 x 10-10 T4      (3)
Po dosadení závislostí cp=f(T) do rovnice (1) dostaneme 

rovnicu (4) 

       
      (4)

Po integrácii rovnice (4) je hodnota zmeny entropie 
ΔS = 101 ± 25 J mol-1 K-1     

  
Programom ORIGIN bola zintegrovaná plocha pod 

krivkou  , Obr. 5. Ak plochu vynásobíme mólovou 
hmotnosťou benzénu pre zmenu entropie dostaneme hodnotu 

ΔS = 119.81 J mol-1 K-1     
čo je veľmi dobrá zhoda s pôvodnou hodnotou, získanou 
primitívnou ale účinnou cestou. 

Poznámka 
a) Ako vidno z Obr. 2, cp je výrazne závislá od teploty. 

V uvedenom teplotnom intervale tepelná kapacita benzénu 
vzrástla približne 9-násobne. Pri vyšších teplotách je treba na 
zvýšenie teploty o rovnakú hodnotu dodať viac tepla. Teóriu 
závislosti tepelnej kapacity od teploty vypracoval Einstein v 
r. 1907 a spresnil Debye v r. 1912.

b) Pri vyhodnocovaní a porovnávaní hodnôt ΔS oboma 
programami na počítači som strávil rádove viac času ako keby 
som si krivku nakreslil, vystrihol a zvážil. 

c) Pri spracovaní experimentálnych údajov sa v mnohých 
prípadoch stačí riadiť zdravým odhadom. Hodnota vypočítaná 
pomocou polynómu je zaťažená veľkou chybou.

 
1 cal = 4.184 J
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Ako počítať entropiu

Obr. 2 Horliví a usilovní 
študenti pri grafickej 
integrácii

Obr. 3 Lenivejší, ale 
vynaliezavejší
študenti na pive
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Polynomial Regression 
Y = A + B1*X + B2*X^2 + B3*X^3 + B4*X^4
A = -0.130 +-0.0064
B1 = 0.0154 +-0.00029
B2 = -1.292E-4 +-0.0387E-4
B3 = 5.863E-7 +-0.197E-7
B4 = -8.694E-10 +-0.335E-10
R = 0.9999

Obr. 4 Závislosť cp benzénu 
od teploty

Obr. 5 Grafická integrácia 
závislosti   
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V dňoch 2. – 13. júla 2007 sa konal jubilejný 
30. ročník Letnej školy chemikov, ktorej sa 
zúčastnilo 31 žiakov 1. a 2. ročníka stredných 

škôl,  predovšetkým úspešných riešiteľov Krajských kôl CHO. 
Pri prednáškach, seminároch a cvičeniach z anorganickej, 
analytickej, fyzikálnej a organickej chémie a biochémie sa 
vystriedalo 9 lektorov podľa vopred vypracovaného rozvrhu. 
Účastníci mali k dispozícii dve odborné učebne, vybavené 
dataprojektorom a počítačovou technikou, tri laboratóriá, 
pracovne a dve počítačové učebne s pripojením na internet, 
ktoré boli k dispozícii aj mimo vyučovania. Odborná príprava 
bola v každom predmete ukončená vedomostným testom 
študentov a jeho následným vyhodnotením. 

V kategórii C sa najviac darilo týmto trom účastníkom:

V kategórii B sa najviac darilo týmto trom účastníkom:

 

O odbornú úroveň teoretického i experimentálneho vzde-
lávania, ktorá bola veľmi vysoká, sa pričinili predovšetkým 
všetci lektori za garancie Doc. Ing. Jána Reguliho, CSc.

Pri počúvaní prednášok, riešení problémov v seminároch, 
či pri experimentovaní v laboratóriu strávili študenti denne 
minimálne 7 hodín. Okrem toho písali protokoly, diskutovali 
s lektormi a pripravovali sa na nasledujúci deň. Študentov 
mimoriadne zaujal Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. svojou 
prednáškou o „Molekulových strojoch“.

Vedúcej LŠCH Ing. Márii Sivákovej, profesorke na SPŠ SS 
v Banskej Štiavnici, ktorá sa zaslúžila o celkovú organizáciu 
LŠCH, patrí vďaka tak študentov, ako aj lektorov.

Voľnočasové aktivity študentov sa orientovali na spoz-
návanie Banskej Štiavnice a jej okolia, na šport a turis-
tiku. Priestory na športové aktivity poskytol DM Strednej 
Lesníckej školy v Banskej Štiavnici, kde bolo pre účastníkov 
zabezpečené aj ubytovanie a stravovanie. 

Účastníci LŠCH okrem iného navštívili banské múzeum 
v prírode „Skanzen“, spojené s fáraním do podzemných 
štôlí, kam mohli vstúpiť len patrične ustrojení, s helmami 
na hlavách, Obr.. Pri návšteve múzea a ranča „Nádej“ vo sv. 
Antone si pochutili na guláši, vykúpali sa v  jazere „Klinger“, 
vystúpili na svetoznámu „Kalváriu“ a prezreli si ďalšie his-
torické dominanty Banskej Štiavnice. Pripomínať im ich bude 
aj publikácia o Banskej Štiavnici, ktorú účastníkom odovzdal 
pri prijatí primátor mesta. 

Všetci účastníci dostali tričko s logom LŠCH a certifikát 
o jej absolvovaní. Študenti, ktorí sa pri hodnotení umiestnili 
na prvých troch miestach (pozri vyššie) dostali aj ďalšie upo-
mienkové predmety, minerály a pod.

Celkove možno hodnotiť úroveň 30. ročníka LŠCH ako 
veľmi úspešnú. Študenti získali nové vedomosti a nových 
priateľov a už sa tešia na stretnutie na 31. ročníku LŠ 
chemikov v Nitre.

M. Siváková, M. Sališová, E. Bursová 
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Pedagogika

30. ročník Letnej školy chemikov 
na SPŠ Samuela Stankovianskeho 
v Banskej Štiavnici

Pred vstupom do podzemných štôlní v Skanzene 
v Banskej Štiavnici

Meno Úspešnosť v % Škola 

Juraj Seko 84,3 Gymnázium Považská 
Bystrica               

Boris Vida 83,4 Gymnázium Prievidza

Lukáš Píš 82,1 Gymnázium Prievidza

Meno Úspešnosť v % Škola 

Zuzana Špirková 90,4 Gymnázium Bardejov

Ladislav Bačo 88,5 Gymnázium Košice

Adam Midlík 87,1 Gymnázium Prešov



Chemická olympiáda

Výsledky 
44. ročníka chemickej olympiády

V školskom roku 2007/2008 sa uskutočnil už 44. 
ročník Chemickej olympiády na Slovensku, v 
ktorom súťažili v kategóriách A, B, C, Dz, Dg, 
E a F žiaci od základných škôl po gymnáziá 

a stredné odborné školy s chemickým zameraním. Účasť 
žiakov v súťažiach v jednotlivých kategóriách je za posledné 
roky viac-menej konštantná. Z toho vyplýva, že zapojenie sa 
žiakov do riešenia chemických problémov veľmi závisí aj od 
ich učiteľov, ktorí ako prví dokážu v žiakoch vzbudiť záujem 
o chémiu. Zároveň ich dokážu presvedčiť aj o dôležitosti 
tohto predmetu – hoc aj jedinou vetou: „Čo na svete nie je 
chémia“. 

V tomto článku preto predstavujeme nielen úspešných rie-
šiteľov krajských kôl CHO v kategóriách A, B, C, Dz a Dg a 
úspešných riešiteľov v republikovom kole kategórie A,  F a E, 
ale aj ich učiteľov chémie.  

Republikové kolo sa uskutočnilo na SOUF v Slovenskej 
Ľupči v dňoch 17. – 20. februára 2008. Organizátormi boli 
IUVENTA, Banskobystrická krajská komisia CHO a SOUF. 
Republikové kolo podporili: Zväz chemického a farmace-
utického priemyslu, Fermas, Petrochema, obec Slovenská 
Ľupča, Slovenská chemická spoločnosť, Prírodovedecká fa-
kulta Univerzity Komenského v Bratislave,  Fakulta chemickej 
a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v 
Bratislave a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Krajské kolá v jednotlivých kategóriách organizovali pre-
dovšetkým krajskí predsedovia  CHO a školy, na ktorých sa 
súťaž konala.
Krajskí predsedovia CHO: 
Kraj: Banskobystrický: Ing. Iveta Nagyová, PhD., FPV 

UMB, Banská Bystrica
 Bratislavský: RNDr. Jozef Tatiersky, PhD., PriF UK, 

Bratislava
 Košický: RNDr. Martin Walko, PriF UPJŠ, Košice
 Nitriansky: RNDr. Eva Krčahová, SŠ – SPŠP, Nitra
 Prešovský: RNDr. Marcel Tkáč, Gymnázium a ZŠ 

sv. Mikuláša, Prešov
 Trenčiansky: PaedDr. Miroslav Kozák, Gymnázium 

V. B. Nedožerského, Prievidza
 Trnavský: PaedDr. Ivan Hnát, Gymnázium F. V. 

Sasinka, Skalica
 Žilinský: Ing. Gréta Horčičiaková, Základná škola 

Turie
Termíny  konania krajských kôl súťaže CHO:
Kategória A:  24. – 25. január 2008
Kategória B:  18. apríl 2008
Kategória C:  16. máj 2008
Kategória Dz:  11. apríl 2008
Kategória Dg:  23. máj 2008

Miesta konania súťaží KK CHO sú uvedené pri výsledko-
vých tabuľkách.

REPUBLIKOVÉ KOLO
Kategória: A
Miesto konania: SOUF, Slovenská Ľupča – Príboj

Kategória: F

Kategória E:  (súťaž na úrovni KK)

KRAJSKÉ KOLÁ

Kraj: Banskobystrický
Kategória: A
Miesto konania: FPV UMB, Banská Bystrica

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

Kategória: C
Miesto konania: FPV UMB, Banská Bystrica

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

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Lukačišin Martin 
G. J. F. Rimavského,
Levoča

Š. Hricík

2. Andris Erik
G., M. R. Štefánika 16, 
Nové Zámky

M. Holota

3. Žabka Matej G. Ľ. Štúra, Trenčín M. Malaníková

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Šelc Michal
SŠ, Račianska 78, 
Bratislava

Z. Bučková

2. Kastl Tomáš
SŠ, Račianska 78, 
Bratislava

Z. Bučková

3. Mišo Milan
ZSŠ, Rastislavova 332, 
Nováky 

E. Kulichová

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku
pripravoval/a

1. Vavrík Ferdinand
ZSOŠ T. Vansovej, 
Púchov

J. Jurena

2.
Forgáčová 
Veronika

ZSŠ, Štefánikova 39, 
Svit

L. Uhrinová

3. Panáková Zuzana
SŠ, Račianska 78, 
Bratislava

Z. Bučková

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Tóth Štefan G. M. Kukučína, Revúca Ľ. Urbancová 

2. Juríková Katarína
G. J. G. Tajovského, 
Banská Bystrica

N. Kvetňanská

3. Szaniszlo Tomáš
G. J. G. Tajovského, 
Banská Bystrica

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Zubáč Peter G. B. S. Timravy, Lučenec T. Sarvašová

2. Brunová Eva
G. A. Sládkoviča, 
Banská Bystrica

J. Jendrichovská

3. Melišová Zuzana
G. B. S. Timravy, 
Lučenec

T. Sarvašová

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Petrášová Jana
G. F. Švantnera, Nová 
Baňa

E. Marušková

2. Gálik Filip
G. F. Švantnera, Nová 
Baňa

E. Marušková

2. Havlíček Peter
G. A. Sládkoviča, 
Banská Bystrica

V. Klátiková

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Ferencz Ladislav
ZŠ, Haličská cesta 8, 
Lučenec

E. Lemprochnerová

2. Lalík Tomáš
ZŠ, Školská 9, 
Lovinobaňa

K. Golianová

3. – 4. Labant Juraj
ZŠ SSV, Nám. Š. 
Moysesa, B. Bystrica

J. Jasenovcová

3. – 4. Šuhaj Patrik
ZŠ J. Kollára, Banská 
Štiavnica

M. Siváková
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Kategória: Dg
Miesto konania: ZŠ, Tatranská 10, Banská Bystrica

Kraj: Bratislavský
Kategória: A
Miesto konania: PRIF UK, Bratislava

Kategória: B
Miesto konania: PRIF UK, Bratislava

Kategória: C
Miesto konania: PRIF UK, Bratislava

Kategória: Dz
Miesto konania: PRIF UK, Bratislava

Kategória: Dg
Miesto konania: PRIF UK, Bratislava

Kraj: Košický
Kategória: A
Miesto konania: PRIF UPJŠ, Košice

Kategória: B
Miesto konania: G., Exnárova 10, Košice

Kategória: C
Miesto konania: G. sv. T. Akvinského, Košice 

Kategória: Dz
Miesto konania: SZŠ, Moyzesova 17, Košice

Kategória: Dg
Miesto konania: PRIF UPJŠ, Košice

Kraj: Nitriansky
Kategória: A
Miesto konania: SŠ, Slančíkovej 2, Nitra

Kategória: B
Miesto konania: SŠ, Slančíkovej 2, Nitra

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Hriňová Jana
G. A. Sládkoviča, 
Krupina

A. Fedešová

2.
Bernáthová 
Klaudia

G. B. S. Timravy, 
Lučenec

A. Šestina

3. Košťál Kristián
G. B. S. Timravy, 
Lučenec

A. Šestina

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Keruľ Lukáš
SŠ, Tilgnerova 14, 
Bratislava

H. Vicenová

2. Vallo Ján
G., Grösslingova 18, 
Bratislava

P. Danko

3. Fekiač Jozef
G., Grösslingova 18, 
Bratislava

P. Danko

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Skubla Michal
SŠ, Tilgnerova 14, 
Bratislava

H. Vicenová

2. Panyková Barbora
SŠ, Tilgnerova 14, 
Bratislava

H. Vicenová

3. Pribus Marek G. A. Bernoláka, Senec Z. Synaková

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Buchman Marek
ŠMNDG, Teplická 7, 
Bratislava

K. Porubská

2. Markuliak Mário
SŠ, Račianska 78, 
Bratislava

3.
Jankovičová 
Katarína

G. školských bratov, 
Bratislava

B. Ondrušová

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku prip-
ravoval/a

1.
Pupáková 
Dominika

ZŠ, Pri kríži 11, 
Bratislava

G. Gavláková

2. Krištofič Matej
ZŠ, Osloboditeľská 1, 
Bratislava

M. Vojtěchová 

3. Molnár Matej
ZŠ J. G. Tajovského, 
Senec

O. Füreková 

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku prip-
ravoval/a

1. Tomášová Natália
SŠ, Novohradská 3, 
Bratislava

J. Laurenčík

Šolík Roman
G. sv. Uršule, 
Bratislava

M. Poliaková

Dutko Dávid
ŠMNDG, Teplická 7, 
Bratislava

K. Výpalová

2.
Daniela 
Salingerová

G. Pankúchova 6, 
Bratislava

D. Gašparovičová

Juraj Muravský
G. Grösslingová 18, 
Bratislava

P. Danko

3. Michal Spišiak
SG, Žitavská 1, 
Bratislava

A. Jankovičová

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Parajoš Tomáš    
G., Komenského 32, 
Trebišov

E. Macejková

2. Kapusta Ondrej
G., Školská 7, Spišská 
Nová Ves

p. Švihrová

3. Vaľko Michal
G. P. Horova, 
Michalovce

B. Semková

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Vašková Andrea
G., Komenského 32, 
Trebišov

E. Macejková

2. Kičová Kristína G., Poštová 9, Košice K. Zelková 

3. Horváthová Erika
G., Šrobárova 1, 
Košice

p. Tóthová

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Hovan Ladislav
G., Exnárova 10, 
Košice

E. Bíla

2. Drenčáková Petra
G., Šrobárova 1, 
Košice

M. Fecková

3. Vojtek Martin G., Poštová 9, Košice Slavkovská

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Baluchová Simona
ZŠ, Hutnícka 16, 
Spišská Nová Ves

p. Korpeľová

2. Popovičová Tatiana
ZŠ, Hutnícka 16, 
Spišská Nová Ves

p. Korpeľová

3.
Tomášiková 
Martina

ZŠ, Gemerská Poloma E. Leštachová

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Kriak Filip
G. P. J. Šafárika, 
Rožňava

M. Fülekyová

2. Link René G., Dneperská 1, Košice p. Naserová

3. Šalagovič Jakub G. Alejová 1, Košice A. Ihnatková

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku prip-
ravoval/a

1. Andris Erik
G., M. R. Štefánika 
16, Nové Zámky

M. Holota

2. Štefanko Dominik G. A. Vrábla, Levice F. Limberg

3. Paraszti István
GHS s VJM, Királya 5, 
Komárno

A. Fiala

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku prip-
ravoval/a

1. Štefanko Dominik G. A. Vrábla, Levice F. Limberg

2. Mášik Martin G., Golianova 67, Nitra E. Karlubíková

3.
Prochászková 
Lucia

G., M. R. Štefánika 16, 
Nové Zámky

M. Jonášová



Chemická olympiáda

Kategória: C
Miesto konania: SŠ, Slančíkovej 2, Nitra

Kategória: Dz
Miesto konania: SŠ, Slančíkovej 2, Nitra

Kategória: Dg
Miesto konania: SŠ, Slančíkovej 2, Nitra

Kraj: Prešovský
Kategória: A
Miesto konania: ZSŠ, Štefánikova 39, Svit

Kategória: B
Miesto konania: ZSŠ, Štefánikova 39, Svit

Kategória: C
Miesto konania: SPŠCHaP, Humenné

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

Kategória: Dg
Miesto konania: Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov 

Kraj: Trenčiansky
Kategória: A
Miesto konania: ZSŠ, Rastislavova 332, Nováky

Kategória: B
Miesto konania: ZSŠ, Rastislavova 332, Nováky

Kategória: C
Miesto konania: ZSŠ, Rastislavova 332, Nováky

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

Kategória: Dg
Miesto konania: ZSOŠ T. Vansovej, Púchov
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Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Pavlína Gregorová SŠ, Slančíkovej 2, Nitra O. Kiššová

2. Hrabovská Zuzana
G. Ľ. J. Šuleka, 
Komárno

I. Forgácsová

3. Majzlík Martin G. A. Vrábla, Levice E. Vaľková

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Kocmánek Martin
ZŠ, Štiavnicka cesta 26, 
Pukanec

M. Skalková

2. Klačanský Milan
ZŠ, č. 505,  Mojzesovo 
– Černík

S. Petráš

3. Tarcsiová Tünde
ZŠ s VJM, Školská 10, 
Zemianska Olča

M. Mayer

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Potočár Radovan G. A. Vrábla, Levice M. Labovská

2. Csukás Adam
G. Ľ. J. Šuleka, 
Komárno

D. Loydlová

3. Bálint Gyarmati
GHS s VJM, Királya 5, 
Komárno

A. Fiala

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Lukačišin Martin 
G. J. F. Rimavského, 
Levoča

Š. Hricík

2. Žiak Jakub
G. a ZŠ sv. Mikuláša, 
Prešov

M. Tkáč

3. Bochňák František
G., Konštantínova 2, 
Prešov

M. Smekalová

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Zákutná Dominika G. L. Stöckela, Bardejov C. Knap

2. Midlik Adam G. J. A. Raymana, Prešov J. Kobulská

3. Kaščáková Dorota
G. a ZŠ sv. Mikuláša, 
Prešov

M. Tkáč

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Kocák Jakub
G. arm. gen. L. 
Svobodu, Humenné

M. Onuferová

2. Živčák Ján
G. P. O. Hviezdoslava, 
Kežmarok

D. Čekovská

3. Soroka Miroslav
G. L. Stöckela, 
Bardejov

J. Ganzarčíková

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku
pripravoval/a

1. Veľas Lukáš
ZŠ J. Švermu, 
Humenné

M. Typčuk

2. Nováková Mária
ZŠ, Šmeralova 25, 
Prešov

N. Mikitková

3. Katkovčin Maroš ZŠ J. Švermu, Humenné M. Typčuk

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Lorinc Kamil
G. J. F. Rimavského, 
Levoča

Š. Hricík

2. Geľo Vladimír
G. sv. Cyrila a 
Metoda, Snina

M. Buhajová

3. Poremba Tomáš
G. T. Vansovej, Stará 
Ľubovňa

Haničáková

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Žabka Matej G. Ľ. Štúra, Trenčín M. Malaníková

2. Ondrisek Pavol
G. V. B. Nedožerského, 
Prievidza

M. Kozák

3. Píš Lukáš
G. V. B. Nedožerského, 
Prievidza

M. Kozák

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Vician Marek
G. V. B. 
Nedožerského, 
Prievidza

M. Kozák

2. Krupčík Martin
G. V. B. 
Nedožerského, 
Prievidza

M. Kozák

3. Foltín Michal
G., Školská 8, 
Považská Bystrica

M. Kyselová

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Vician Marek
G. V. B. Nedožerského, 
Prievidza

O. Kurbelová

2. Pastierik Tomáš
G. V. B. Nedožerského, 
Prievidza

O. Kurbelová

3. Krčík Michal
G. V. B. Nedožerského, 
Prievidza

O. Kurbelová

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Vozárik Martin
ZŠ E. Schreibera, 
Lednické Rovne

B. Kubáňová

2. Krabáč Andrej
ZŠ, Sl. partizánov 53, 
Považská Bystrica

D. Gašparíková

3. Kršková Iveta
ZŠ, Rastislavova 4, 
Prievidza

D. Píšová

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Gereg Patrik
G., Školská 8, 
Považská Bystrica

V. Šmahaj

2. Mituník Jakub
G., Školská 8, 
Považská Bystrica

V. Šmahaj

3. Bajza Andrej
G., 1. mája 905, 
Púchov

G. Václavíková
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Kraj: Trnavský
Kategória: A
Miesto konania: PdF TU, Trnava

Kategória: B
Miesto konania: PdF TU, Trnava

Kategória: C
Miesto konania: Gymnázium J. Hollého, Trnava

Kategória: Dz
Miesto konania: Gymnázium J. Hollého, Trnava

Kategória: Dg
Miesto konania: Gymnázium J. Hollého, Trnava

Kraj: Žilinský
Kategória: A
Miesto konania: Gymnázium V. P. Tótha, Martin

Kategória: B
Miesto konania: ZSŠ, Rosinská cesta 2, Žilina

Kategória: C
Miesto konania: Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo

Kategória: Dz
Miesto konania: ZŠ, Sládkovičova 10, Ružomberok

Kategória: Dg
Miesto konania: ZSŠ, Rosinská cesta 2, Žilina

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Konečný Lukáš
G. P. de Coubertina, 
Piešťany

E. Domonkošová

2. Hruška Eugen
G., Komenského 13, 
Hlohovec

Ľ. Krajčová

3. Čapičík Martin
ŠG., J. Bottu 31, 
Trnava

M. Chren

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Štrbová Lucia
G. F. V. Sasinka, 
Skalica

I. Hnát

2. Tokošová Eliška
G. F. V. Sasinka, 
Skalica

E. Filipová

3. Lopatka Pavol G. J. Hollého, Trnava O. Gliviaková

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Vrbovský Roman G., Kostolná 8, Sereď I. Černá

2. Bučková Lucia
G. P. de Coubertina, 
Piešťany

E. Horváthová

3. Durila Michal
G., Komenského 13, 
Hlohovec

Ľ. Krajčová

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Fodorová Natália
ZŠ, Komenského 959, 
Senica

E. Hébortová

2. Ivanová Barbara
ZŠ, J. A. Komenského, 
Sereď

H. Kožárová

3. Nesteš Andrej
ZŠ, Nám. 1. mája 3, 
Chtelnica

A. Babišová

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku
pripravoval/a

1. Vranková Zuzana G., Kostolná 8, Sereď M. Straková

2. Káčerová Erika
G., Komenského 13, 
Hlohovec

Ľ. Krajčová

3. Čermák Rastislav
G. F. V. Sasinka, 
Skalica

E. Filipová

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Pogány Lukáš G. V. P. Tótha, Martin T. Rudzanová

2.
Hestericová 
Martina

G. J. Lettricha, Martin O. Sajková

3. Abaffy Pavel G. J. Lettricha, Martin O. Sajková

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Baričák Jaroslav
G. J. M. Hurbana, 
Čadca

p. Poláčková

2. Brezániová Zuzana G. Hlinská 29, Žilina D. Kubicová

3. Rošťáková Zuzana
G. M. M. Hodžu, 
Liptovský Mikuláš

S. Hujíková

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Surík Tomáš
G. Varšavská cesta 
1, Žilina

p. Novotná

2. Kopnický Lukáš G. J. Lettricha, Martin O. Sajková

3. Kubačková Jana
G. P. O. Hviezdoslava, 
Dolný Kubín

J. Milová

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Mihoková Dagmar
ZŠ, Dončova 4, 
Ružomberok

2. Halajová Barbora ZŠ, Limbová, Žilina p. Rýchla

3. Sýkorová Beata
ZŠ, Mládežnícka 
1343, Krásno n. 
Kysucou

Z. Vojtušová

Poradie Priezvisko a meno Názov a adresa školy
Žiaka/žiačku 
pripravoval/a

1. Habánek Matúš
G., Š. Moyzesa 21, 
Ružomberok

E. Čiliaková

2. Vlček Andrej
ESŠ, Komenského 10, 
Liptovský Mikuláš

p. Jelenová

3. Švihra Peter G. J. Lettricha, Martin M. Vladárová

Na záver chceme poďakovať všetkým autorom úloh, recen-
zentom, organizátorom, sponzorom a tešíme sa na stretnutia v 
jubilejnom 45. ročníku CHO.

E. Bursová, M. Sališová

Michal Uher, Viktor Milata:

Prof. Ing. 
Dr. Drs.h.c. 
Daniel Belluš
Vydavateľstvo STU, Bratislava, 

54 s., 2008-07-10

Slovenská chemická spoločnosť po-
kračuje vo vydávaní knižných publi-
kácií a ako Zväzok 8 vydala brožúrku 
o slovenskom a švajčiarskom vedcovi 
svetového formátu prof. Danielovi 

Bellušovi. Autori v jednotlivých kapi-
tolách priblížili čitateľom aktívny ži-
vot jubilanta, ktorý sa dožil 70 rokov.

Profesor Daniel Belluš je vzdela-
ním a celoživotnou prácou chemik, u 
ktorého sú spojené vlastnosti vedca a 
realizátora výsledkov vedy.

Profesor Belluš je v odbornej lite-
ratúre známy svojou novou reakciou 
keténov  s alylickými étermi, sulfidmi 
a amínmi pomenovanou ako Bellušov 
– Claisenov prešmyk.

Kniha je určená všetkým čitateľom, 
ktorí majú záujem o chémiu, kon-
krétne o organickú chémiu a históriu 
slovenských chemikov, ktorí preslá-
vili slovenskú chémiu v zahraničí. 
Záujemci si ju môžu objednať na se-
kretariáte SCHS.

  M. Uher, V. Milata

Nová kniha



Chemická olympiáda

Slávnostné vyhodnotenie kra-
jských kôl 44. ročníka che-
mickej olympiády (CHO) v 
Bratislavskom samosprávnom 

kraji (BSK) v kategóriách A, B, C, 
Dg a Dz sa uskutočnilo 9. júna 2008 
na Prírodovedeckej fakulte UK v 

Bratislave. Úspešných riešiteľov  a ich 
učiteľov privítala na akademickej pôde 
prodekanka Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave 
doc. B. Brestenská. Tohtoročné vy-
hodnotenie krajských kôl chemickej 
olympiády v BSK však bolo výnimočné 
v tom, že ceny pre riešiteľov sponzoro-
val Slovnaft, a. s. Súťažiaci, ktorí sa 
umiestnili na stupňoch víťazov získali 
popri zvyčajných diplomoch a nákup-
ných poukážkach z dotácie Krajského 
školského úradu (KŠÚ) aj ceny od 
Slovnaftu: štýlové i-pody, mobilné DVD 
prehrávače a nákupné poukážky do pre-
dajní Adidas. Ostatní úspešní riešitelia 
okrem čestného uznania dostali drobnú 
pozornosť. Na vyhodnotení sa osobne 

zúčastnila riaditeľka Útvaru ľudských 
zdrojov Slovnaftu, Ing. T. Orglerová, 
ktorá sa prítomným aj krátko prihovo-
rila. Pripomenula, že „mnohé slovenské 
podniky, vrátane Slovnaftu, narážajú na 
nedostatok kvalitných mladých chemikov 
a technikov“. Prítomných učiteľov 

požiadala, aby 
pomohli pri 
popu l a r i z ác i i 
chémie a tech-
nických pred-
metov. A nielen 
to. Učiteľom 
osobne poďa-
kovala a odo-
vzdala im sym-
bolický darček. 
Slovnaftu v 
zastúpení Ing. 
Orglerovej (a 
jej šikovného 
tímu – najmä 
Z. Nagyovej) 
patrí za záujem 
o rozvíjanie 
talentovaných 
c h e m i k o v 
srdečná vďaka. 

Dúfajme, že aj 
ostatné sloven-
ské chemické 
firmy budú in-
tenzívne podpo-
rovať a motivo-
vať žiakov (ako 
potenciálnych 
zamestnancov) 
a ich učiteľov 
a to nielen v 
BSK.

V 44. ročníku 
CHO sa v  BSK do súťaže zapojilo 58 
základných škôl, 17 gymnázií a Spojená 
škola na Račianskej ulici v Bratislave 
(bývalá SPŠCH). Administratívne kraj-
ské kolá zabezpečovala Spojená škola 
na Tilgnerovej ulici v Bratislave na zá-
klade poverenia KŠÚ. Za túto činnosť 
vyjadrujem srdečnú vďaku riaditeľke 
školy Dr. A. Turčanovej a členke krajskej 
komisie Dr. H. Vicenovej. Krajské kolá 
prebehli v priestoroch Prírodovedeckej 
fakulty UK v Bratislave. Odpovede a 
prácu riešiteľov krajských kôl hodno-
til spolu s predsedom zabehnutý tím 
členov Krajskej komisie CHO – Dr. 
K. Šinková, Dr. H. Vicenová, Mgr. A. 
Jankovičová, Dr. Z. Piatriková a Dr. P. 
Danko.

Na krajských kolách sa v BSK zú-

častnilo 72 riešiteľov, z toho 53 bolo 
úspešných (74 %). Úlohy chemickej 
olympiády boli najmä vo vyšších ka-
tegóriách náročné, čo sa podpísalo pod 
nižšiu úspešnosť súťažiacich. To však 
súťažiaci nemusia vnímať ako svoje 
zlyhanie. Veď napríklad na minulo-
ročnej 39. Medzinárodnej chemickej 
olympiáde v Moskve získal bronzovú 
medailu aj súťažiaci s 34 % úspešnos-
ťou. Úspešnosť riešiteľov na krajských 
kolách ovplyvňujú najmä tieto faktory: 
1. Záujem, bystrosť a usilovnosť žiaka. 
2. Náročnosť súťažných úloh.
3. Angažovaný učiteľ.
4. Účasť žiaka na celoslovenských a 

lokálnych podporných aktivitách. 
O prvých troch faktoroch netreba dis-

kutovať. Celoslovenskou podpornou ak-
tivitou pre riešiteľov CHO je Letná škola 
chemikov (LŠCH). Je určená vybraným 
úspešným riešiteľom v kategórii B a C 
ako príprava na riešenie úloh v kategó-
rii A a B. Možno konštatovať, že ani 
náročný program LŠCH, ani zvyčajný 
júlový termín nezmenšil záujem súťažia-
cich o tohtoročný, už 31. ročník, ktorý 
sa bude konať v Nitre. Okrem LŠCH 
mali žiaci možnosť vzdelávať sa formou 
Korešpondenčného seminára z chémie.

Podporné akcie pre učiteľov a rie-
šiteľov chemickej olympiády sa 
v Bratislave organizujú už viac ako 
10 rokov. Spočiatku ich zastrešovalo 
Metodické centrum mesta Bratislavy, 
menovite Dr. A. Ďurďovičová, Ing. 
M. Ďurikovičová, Mgr. M. Remetová 
najmä pre najnáročnejšiu kategóriu 
– A. V roku 2007 prevzala iniciatívu 
Prírodovedecká fakulta UK vďaka pro-
jektu Agentúry na podporu výskumu 
a vývoja „Aktivizácia talentovaných 
žiakov a ich systematická príprava na 
chemickú olympiádu“, LPP-0288-06. 
Ukazuje sa, že veľký význam majú 
najmä prípravné laboratórne cvičenia. 
V tomto školskom roku sa na aktivi-
tách projektu okrem riešiteľského ko-
lektívu podieľali aj: doc. J. Benko, 
doc. M. Sališová, doc. R. Šebesta, Mgr. 
B. Horváth, doc. A. Horváth a Dr. Ľ. 
Kuchta. V tejto súvislosti tiež ďakujem 
riaditeľke Spojenej školy na Račianskej 
ulici v Bratislave Dr. Z. Tamášovej a jej 
kolegyniam zo školy, ktoré spolupraco-
vali na príprave najmladších riešiteľov 
chemickej olympiády v kategórii Dz – 
Ing. E. Norekovej, Ing. J. Dömötörovej, 
Ing. J. Širokej, Ing. R. Hodálovej, Ing. 
Z. Bučkovej a Ing. S. Loffayovej.

Jozef Tatiersky
predseda Krajskej komisie CHO

Slovnaft podporil chemickú olympiádu 
v Bratislavskom samosprávnom kraji

Úspešní riešitelia CHO v kategórii B, vľavo Ing. T. Orglerová a vpravo 
Dr. J. Tatiersky 

Učitelia úspešných riešiteľov v BSK.
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Merck Chemicals verzus farmaceutický priemysel. Zdravie je to 
najcennejšie, čo človek má. Jeho ochrana a zlepšovanie vyžadujú 
zodpovedný prístup k medicínskym problémom, zdravú dávku
invencie a maximálne úsilie. To všetko spoločnosť Merck Chemicals 
má Keď sa hovorí o aktívnych prísadách a aditívach, poznáme každý 

lity – od prvotnej myšlienky a vývoja po 
á surovina od spoločnosti Merck Chemi-
á na použitie v rámci farmaceutických 

a analytických metód spĺňa najprísnejšie normy týkajúce sa čistoty. 
Kvalita zostáva vždy zachovaná. Nikdy nechýba podrobná dokumen-
tácia. Keďže máme rozsiahle vedomosti o regulovaných trhoch, so
zápalom sa vždy púšťame do vývoja nových vecí a pomáhame vám 
optimalizovať farmaceutické procesy. Všetko ide rovnakým smerom
– inovatívne produkty a na mieru šité riešenia spoločnosti Merck
Chemicals majú spoločný cieľ: váš úspech.
www.merck-chemicals.com

     Vie Merck Chemicals, kam smeruje farmaceutický priemysel? 

               Áno. A nielen to. 
Vďaka intenzívnemu výskumu,
                        dôkladnému vývoju 
        a prvotriednej výrobe tiež vieme, 
           ako vás bezpečne priviesť
    do stanoveného cieľa.  

                   That’s what’s in it for you. Merck Chemicals
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Legislatíva

Mária PORUBSKÁ
VÚSAPL,a.s., Skúšobňa, 
Novozámocká 179, pošt. priečinok A/50, 
949 01 Nitra, 
porubska@vusapl.sk

Karta bezpečnostných údajov je 
súhrn identifikačných údajov o 

výrobcovi a dodávateľovi, o nebezpečnej 
chemickej látke alebo prípravku a 
údajov potrebných na ochranu života 
a zdravia ľudí a životného prostre-
dia. Karta bezpečnostných údajov má 
odberateľovi poskytnúť zdravotné a  
environmentálne informácie a  pomoc 
pri posúdení predpisov o zdravotných 
a environmentálnych aspektoch zao-
bchádzania, používania, skladovania, 
likvidácie a distribúcie. 

5. 1   Obsah karty 
bezpečnostných údajov  

Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) 
musí mať na začiatku uvedený dátum 
vyhotovenia a ďalej musí obsahovať 16 
nasledujúcich častí:

Poradie kapitol KBÚ je odporučené, 
nie je záväzné.

KBÚ musí byť vyhotovená v štátnom 
jazyku príjemcu nebezpečnej chemickej 
látky alebo prípravku. Informácie treba 
vyplniť vo všetkých kapitolách; kde nie 
sú údaje dostupné, potom sa požaduje 
prehlásenie, napr. „Informácie nie sú 
k dispozícii“, alebo „Pre tento produkt 
neaktuálne“ a pod.   

Pri zostavovaní KBÚ treba postu-
povať podľa  vyhlášky MH SR č. 
515/2001 Z. z. Podrobnosti o obsahu 
karty bezpečnostných údajov.

5.2  Povinnosť podnikateľa

Podnikateľ je povinný vyhotoviť KBÚ 
pre každú nebezpečnú chemickú látku a 
každý nebezpečný chemický prípravok, 
ktorý uvádza na trh. Bezplatne ju musí 
dodať každému príjemcovi nebezpeč-
nej chemickej látky alebo prípravku s 
výnimkou spotrebiteľa. KBÚ musí byť 
dodaná v primeranom časovom pred-
stihu pred prvou dodávkou chemickej 
látky alebo prípravku, najneskôr však 
súčasne s prvou dodávkou, aby prí-
jemca mohol prijať účinné opatrenia 
týkajúce sa ochrany ľudí a životného 
prostredia.

V prípade zmeny údajov v KBÚ je 
podnikateľ povinný bezodkladne, naj-
neskôr však do 30 dní, písomne ozná-
miť každú zmenu údajov zapisovaných 
do KBÚ tým, ktorým nebezpečnú che-
mickú látku alebo prípravok za posled-
ných 12 mesiacov dodal. 

Za správny obsah karty bezpečnos-
tných údajov je zodpovedný každý 
podnikateľ, ktorý ju vyhotovil na účel 
uvedenia nebezpečnej chemickej látky 
alebo prípravku na trh.

Na požiadanie odberateľa  je podni-
kateľ povinný dodať kartu bezpečnos-
tných údajov aj pri chemickom príp-

ravku, ktorý:
� síce nie je klasifikovaný ako 

nebezpečný, ale obsahuje 
nebezpečnú chemickú látku v kon-
centrácii ≥ 1% hm.  pri tuhých a 
kvapalných prípravkoch a pri plyn-
ných prípravkoch koncentráciu >  
0, 2 % obj. aspoň jednej chemickej 
látky,

� má rovnakú koncentráciu ako v 
predošlom prípade aspoň jednej 
chemickej látky predstavujúcej 
nebezpečenstvo pre zdravie ľudí 
alebo pre životné prostredie 

� síce nie je klasifikovaný ako 
nebezpečný, ale obsahuje chemickú 
látku, pre ktorú je v pracovnom 
prostredí určený expozičný limit 
(NPHV – najvyššia prípustná hod-
nota vystavenia zamestnancov).

Zodpovednosť za vypracovanie KBÚ 
má výrobca, importér, distribútor, vý-
robca prípravkov (všeobecne podnika-
teľ, ktorý produkt dodáva). Je  zodpo-
vedný za to, aby bol súlad  s predpismi 
a za ich úplnosť, primeranosť každej in-
formácie o nebezpečných vlastnostiach 
a spôsobe jej podania. Pri obchodovaní 
s chemikáliami (nakupovanie v inom 
štáte a ich predaj v SR) nestačí, aby 
distribútor dodávajúci chemikálie slo-
venskému odberateľovi vyhotovil KBÚ 
výrobcu púhym jazykovým prekladom 
KBÚ do slovenského jazyka s odkazom 
na všeobecné pravidlá (napr. likvidácia 
odpadu sa rieši podľa miestnych pred-
pisov, a pod.). Informácie v KBÚ musia 
byť konkrétne a zodpovedať slovenskej 
nadväznej legislatíve. 

Tieto požiadavky musia byť splnené 
nielen pri dodávaní priemyselných che-
mikálií, ale aj pri dodávke chemikálií 
do akýchkoľvek laboratórií, vrátane 
školských, zdravotníckych a výskum-
ných. Odberatelia potrebujú KBÚ na 
viacero účelov. Jedným z nich je sku-
točnosť, že na základe údajov v KBÚ 
sú odberatelia zodpovední za prijatie 
vhodných opatrení na  zaistenie bezpeč-
nosti ich vlastných zariadení, pracovnej 
sily a životného prostredia.  

Podnikateľ je KBÚ povinný poskyt-
núť aj Toxikologickému informačnému 
centru v Bratislave, ktoré má nepretržitú 
telefonickú službu (tel. č. 02/54774166) 
na účel podania informácie ošetrujú-
cemu lekárovi v prípade urgentného 
prípadu poškodenia zdravia. 

5. Karta bezpečnostných údajov 
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  1. obchodné meno, sídlo a identi-
fikačné číslo právnickej osoby 
alebo meno, priezvisko a trvalý 
pobyt fyzickej osoby, ktorá uvá-
dza nebezpečnú chemickú látku 
alebo nebezpečný chemický 
prípravok na trh,

  2. názov nebezpečnej chemickej 
látky alebo nebezpečného che-
mického prípravku a informáciu 
o jeho zložkách a komponen-
toch, 

  3. identifikáciu vlastností nebez-
pečnej chemickej látky alebo 
nebezpečného chemického príp-
ravku, 

  4. pokyny pre prvú pomoc, 
  5. protipožiarne opatrenia, opatre-

nia pri zdolávaní požiaru, 
  6. opatrenia pri úniku, mimoriad-

nych situáciách a haváriách, 
  7. požiadavky na nakladanie a skla-

dovanie, 
  8. požiadavky na ochranu osôb 

pred expozíciou, 
  9. informácie o fyzikálnych a che-

mických vlastnostiach, 
10. informácie o stabilite a reakti-

vite, 
11. informácie o toxicite, 
12. ekologické informácie,
13. podmienky zneškodňovania, 
14. podmienky prepravy, 
15. regulačné informácie pozostáva-

júce z povinnosti uviesť na ná-
lepke (etikete, štítku) základné 
informácie o klasifikácii, balení 
a označovaní a či ich používanie 
je obmedzené,

16. ďalšie informácie, napríklad zne-
nie R-viet uvedených v časti 2 
(ChemZi 2/1), zdroje informácií 
použitých pri zostavovaní KBÚ, 
požiadavky na odbornú spôsobi-
losť, školenie, odporučené pou-
žitie, obmedzenie, zmeny v karte 
oproti predošlej verzii a pod.



K 70. životnému 
jubileu Doc. Ing. 
Dušana Bereka, DrSc.

Milý Dušan,
Teší nás, že Tvoje 70. životné jubileum 

Ťa víta v zdraví a ešte stále v plnom 
pracovnom eláne a v snahe stále dopredu 
posúvať svoj ale aj svetový stupeň pozna-
nia – najmä v oblasti chromatografických 
separačných metód polymérov.

Aj na za-
čiatku tejto 
Tvojej „siedmej 
dekády“ by sme 
Ti chceli pripo-
menúť Tvoje 
významné ve-
decké úspechy, 
a popriať Ti, 
aby si myš-
lienkovo ale aj 
experimentálne 

pokračoval v riešení otázok, ako zdoko-
naliť metódy separácie polymérov, ako 
využiť solvatačné a adsorpčné efekty roz-
púšťadiel resp. náplní chromatografických 
kolón na dosiahnutie tohto cieľa. Štúdium 
a vytvorenie si pracovných hypotéz o in-
terakciách v systéme rozpúšťadlo – plnivo 
– polymér Ti prinieslo viacero úspechov, 
z ktorých je treba spomenúť vypracovanie 
siedmich originálnych metód separácie 
polymérov pomocou HPLC. Veľký me-
dzinárodný ohlas majú aj Tvoje „barié-
rové metódy“, ktoré využívajú lokálny 
gradient eluenta, ako aj metódy úplnej 
retencie a nasledujúceho selektívneho, 
úplného vymytia frakcií v spojení s gé-
lovou permeačnou chromatografiou. Čo 
treba ešte veľmi oceniť, je skutočnosť, 
že tri z týchto metód sa využívajú v prie-
myslových laboratóriách viacerých zahra-
ničných firiem.

Tvoju invenčnosť a usilovnosť doku-
mentuje aj Tvoja publikačná činnosť. 
Spolu s kolegami si vytvoril viac ako 250 
publikácií, z toho viac ako 170 v CC časo-
pisoch. Kvalita publikácií sa odzrkadlila 
v ich citovanosti v svetovej literatúre. 
Podľa Hirschovho faktora, ktorý citova-
nosť hodnotí, bol si zaradený medzi 13 
najviac citovaných slovenských chemi-
kov všetkých čias. Tvoje práce si všimli aj 
organizátori medzinárodných vedeckých 
podujatí. Odrazilo sa to vo viac ako 80 
pozvaní predniesť jednu z plenárnych, 
hlavných či „key-note“ prednášok. Patria 
k tomu aj štyri vyžiadané prednášky – za-
tiaľ jediné na Slovensku – na vrcholných 
vedeckých podujatiach v oblasti poly-
mérov, na IUPAC MACRO kongresoch. 
Tým si sa stal aj veľmi známym repre-
zentantom slovenskej makromolekulovej 
vedy s veľmi dobrou odozvou v medziná-
rodnej vedeckej komunite.

Invenciu si dokumentoval aj vo viac 
ako 70 patentoch – štyri z nich viedli k 
odstúpeniu licencií trom zahraničným a 

jednej slovenskej firme.
Výpočet doplňuje viac ako 300 prí-

spevkov na rôznych medzinárodných ve-
deckých podujatiach a viac ako 500 pred-
nášok a krátkych kurzov na navštívených 
univerzitách a výskumných ústavoch.

Prirodzeným dôsledkom Tvojich 
vedeckých aktivít je aj Tvoj vstup do 
rôznych významných národných a me-
dzinárodných organizácií a redakčných 
rád. Tak si sa stal postupne členom vý-
boru Federácie europských chemických 
spoločností, titulárny člen IUPAC-u, ko-
rešpondujúci člen Stredoeurópskej AV, 
predseda SCHS (2003-2004), predseda 
Československého národného komitétu 
chémie pre IUPAC (1991-1992) a od 
1993 predseda Slovenského národného 
komitétu chémie pre IUPAC. Vážime si 
aj Tvoje bývalé alebo ešte súčasné člen-
stvo v redakčných radách domácich a 
zahraničných periodík, ako sú slovenské 
Chem. Papers, Int. J. Polym. Analysis 
Charact. (USA), J. Polym. Materials 
(USA), Current Analyt. Chem. (Pakistan) 
a Analyt. Sci. (India).

Tvoju vedecko-organizačnú prácu 
ocenila Slovenská chemická spoloč-
nosť Zlatou medailou (1999) a Čestným 
členstvom (2002) a Česká spoločnosť 
chemická Hanušovou medailou (1998). 
Najcennejším medzinárodným ocenením 
je International Materials Science Price 
– POLYCHAR, udelená v Brazílii v r. 
2007. 

Pri tomto stručnom súhrne aktivít 
nemožno vynechať jednu veľmi výz-
namnú činnosť úspešného vedca, kto-
rou je výchova študentov na Univerzite 
Komenského a nových vedeckých pra-
covníkov. Vychoval si rad vynikajúcich 
mladých vedeckých pracovníkov, ktorí 
sa rýchle uplatnili a niektorí zastávajú 
významné funkcie na univerzitách doma 
i v zahraničí.

V tomto gratulačnom príspevku k 
Tvojmu 70. životnému jubileu sme určite 
nestihli spomenúť všetky Tvoje aktivity, 
hoci sme sa obmedzili na výpočet Tvojej 
činnosti hlavne na predošlých desať ro-
kov Tvojej činnosti. Dúfame však, že sa 
nám pritom podarilo vyjadriť úprimnú 
radosť z Tvojich pracovných úspechov, 
ako aj z toho, že tieto úspechy boli oce-
nené viacerými spomínanými poctami 
a uznaniami, ako aj poctami najvyšších 
akademických orgánov a medzinárodných 
vedeckých organizácií. V r. 2005 si bol 
zvolený za riadneho člena Učenej spoloč-
nosti pri SAV.

Pri výpočte týchto úspechov nemožno 
nespomenúť, že tieto úspechy sa dosta-
vili aj obetovaním značnej časti voľného 
času, čím bola trochu ukracovaná rodina, 
manželka Helenka či synovia Dušan a 
Martin. Všetkým si tú svoju absenciu isto 
vedel vynahradiť vo voľných chvíľach, 
keď bola rodina pohromade, svojou zvý-
šenou pozornosťou a záujmom.

Aj keď si väčšinu svojho života strávil 
v práci, vedel si si v minulých dekádach 

nájsť čas aj na športové využitie, čo Ťa 
udržiavalo aj vo vysokej duševnej kondí-
cii. Závodne si hral volejbal a basketbal, 
pričom šport bol na záver pre Teba aj prí-
jemnou spoločenskou udalosťou, najmä 
s ústavnými kolegyňami a kolegami - tí 
Ťa vedeli „vyhecovať“ k oduševneným 
výkonom. Nemenej si sa vedel potešiť aj 
lyžovaním na slovenských či rakúskych 
svahoch, odkiaľ si obyčajne odchádzal až 
neskoro večer, keď výťahy už mali záve-
rečnú. V mladosti si sa venoval viacerým 
ďalším športom, z nich najdlhšie vydržal 
bicykel – ktorý sa Ti temer stal osudným, 
na ktorom si si nielen obrazne ale aj fy-
zicky zlomil väz.

Na záver tejto stručnej retrospektívy 
Tvojich vedeckých aktivít by sme Ti 
chceli popriať dobré zdravie, aby sa Ti 
aj naďalej darilo realizovať svoje nápady 
a návrhy so spolupracovníkmi doma i v 
zahraničí. Neodmysliteľné však pre ďal-
šie udržanie tvorivosti a čerstvej zmysle 
ale aj spokojnosti v súkromnom živote 
je zachovať si šťastie v rodinnom živote, 
ako aj dobré vzťahy v kruhu svojich zná-
mych a priateľov. Toto všetko Ti úprimne 
želáme a srdečne gratulujeme k Tvojmu 
70. jubileu.

ŽIVIO, ŽIVIO – ŽIVIÓ !
A. Fiedlerová, M.Omastová,

E. Borsig

Jubileum 
Ing. Karola Babora, PhD. 

Ing. Karol 
Babor, PhD. 
sa narodil 
26. 3. 1928 v 
Bratislave v ro-
dine ktorá mala 
k vedeckému 
bádaniu veľmi 
blízko. Jeho 
otec bol profe-
sorom všeobec-

nej biológie na Lekárskej fakulte UK a 
tiež prednostom Biologického ústavu, a 
vo svojom odbore natoľko významný 
vedec, že jeho menom pomenovali v 
svetovej literatúre niektoré novoobjavené 
druhy mäkkýšov.

Po maturite Karol Babor študoval na 
Chemicko-technologickej fakulte terajšej 
STU, ktorú úspešne ukončil v roku 1951. 
Už počas štúdia nastúpil do zamestnania 
na Výskumný ústav Lučobných a far-
maceutických závodov, ktorý sa neskôr 
transformoval na Chemický ústav SAV. 
Na tomto pracovisku obhájil v roku 1956 
kandidátsku dizertačnú prácu a v rôznych 
funkciách, od odborného pracovníka až 
po riaditeľa, zotrval až do odchodu do 
dôchodku. 

V rannom období svojej profesionálnej 
kariéry sa venoval chémii a farmakológii 
alkaloidov. Od roku 1961 sa však ako 

ChemZi  4/1   2008 37

Jubilanti
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dôsledok novej vedeckej orientácie pra-
coviska stávajú hlavným objektom jeho 
výskumu sacharidy. Systematicky študuje 
detailnú štruktúru škrobov rôznych obi-
lovín, ale i netradičných surovín a ved-
ľajších produktov potravinárskeho prie-
myslu a poľnohospodárstva. Objasňuje 
nadmolekulové štruktúry amylózy a amy-
lopektínu, ich správanie pri retrogradácii, 
pri degradácii voľnými i imobilizovanými 
preparátmi amyláz a pri vybraných che-
mických oxidáciách. Významné sú jeho 
práce popisujúce esterifikáciu, éterifiká-
ciu a sieťovanie škrobu. Za najvýznam-
nejšie výsledky Ing. Babora treba označiť 
využitie jodistanovej oxidácie pri objas-
není detailnej štruktúry amylopektínu a 
zavedenie pojmu heterogenity vetvenia 
ako charakteristického rysu jeho štruk-
túry. K tomuto príspevku sa viaže jeho 
objav existencie husto vetveného fyto-
glykogénu s nerovnomernou distribúciou 
krátkych reťazcov. 

Popri bohatej publikačnej činnosti, bol 
Ing. Babor po mnohé roky i pedago-
gicky činný. Na CHTF STU predná-
šal a bol členom skúšobných komisií 
a vedúcim kandidátskych a diplomo-
vých prác. Organizoval viaceré vedecké 
medzinárodné stretnutia a konferencie. 
Nezvyčajne aktívny bol i pri propagácii 
chémie, napr. ako spolutvorca odmene-
ných školských filmov a ako autor popu-
larizačných článkov a laudácii. Naďalej 
je aktívnym členom Slovenskej chemic-
kej spoločnosti, od ktorej dostal viaceré 
významné vyznamenania. Je nositeľom 
cien SAV i plakety D. Štúra za zásluhy v 
prírodných vedách.

Nemožno nespomenúť jeho dlhoročnú 
obetavú prácu pre chemickú obec bý-
valého Československa a terajšieho 
Slovenska v redakcii Chemical Papers. 
Celé desaťročia bol členom redakčnej 
rady časopisu. Neskôr ako jeho výkonný a 
zodpovedný redaktor prísne dohliadal na 
kvalitu príspevkov tohto jediného sloven-
ského odborného časopisu pre chémiu, po 
stránke odbornej, jazykovej a formálnej. 
Ing. Babor bol redakčnou autoritou v kaž-
dom období časopisu. Či to bolo v dobe, 
keď články vychádzali v slovenčine, nem-
čine alebo angličtine. Jeho angažovanosti 
a trpezlivosti môžeme ďakovať za to, 
že Chemické Zvesti, neskôr Chemical 
Papers, úspešne vychádzajú dodnes. 

 A to najvýznamnejšie o jubilantovi na-
koniec. Ing. Karol Babor, PhD. si zacho-
val po celý život čistý štít. Nikdy ho ani 
nenapadlo pomôcť svojej kariére vstupom 
do „vládnucej strany“, spoliehal sa vždy 
iba na svoje schopnosti a usilovnosť. 
Počas „nežnej revolúcie“ bol jedným z 
troch volených zástupcov zamestnancov 
ústavu, morálnych pilierov pracoviska, 
ktorí dostali dôveru riadiť pracovisko v 
novom politickom ovzduší. Nie náhodou 
sa stal v roku 1990 zástupcom riaditeľa 
a v roku 1992 riaditeľom Chemického 
ústavu SAV. Vieme, že na pracoviskách 
SAV toto obdobie nebolo jednoduché, 

bolo plné napätia a neistoty, no Ing. Babor 
zvládol svoje úlohy úspešne. 

Pri jeho jubileu, neuveriteľných osem-
desiatin, prajeme nášmu významnému 
slovenskému chemikovi a hlavne výni-
močnému organizátorovi chemického ži-
vota na Slovensku, a súčasne skromnému 
a sympatickému človeku so svojským hu-
morom, za všetkých priateľov, známych, 
za celé generácie slovenských chemikov, 
ešte veľa rokov života v pohode a dob-
rom zdraví, života plného radosti v kruhu 
svojej rodiny. Želáme mu, aby sa mu chô-
dza nespomaľovala, aby mohol naďalej 
s ľahkosťou zdolávať kilometre tak, ako 
donedávna zdolával stovky turistických 
kilometrov. Budeme sa tešiť všetkým 
ďalším rokom aktívneho pôsobenia Ing. 
Karola Babora, PhD. v kruhu slovenských 
chemikov. 

   P. Biely, M. Karvaš

Docent Ing. 
Ivan Lacko je už 
sedemdesiatnikom

Dňa 9. janu-
ára 2008 oslá-
vil v plnom 
p r a c o v n o m 
nasadení svoje 
sedemdesiate 
n a r o d e n i n y 
doc. Ing. Ivan 
Lacko. Jubilant 
sa narodil v 
roku 1938 v 

Bratislave, ale svoje detstvo a školské 
roky až po maturitu prežil v Liptovskom 
Mikuláši. Vysokoškolský diplom získal na 
Fakulte chemickej a potravinárskej tech-
nológie STU (Chemickotechnologickej 
fakulte SVŠT) v Bratislave v roku 1962 
v odbore organická technológia – výroba 
liečiv. Po roku strávenom vo vojenskej 
rovnošate začal ako výskumný pracov-
ník na Vedeckovýskumnom ústave FaF 
UK (1963 – 1972) a zároveň sa zapájal 
do výučby predmetu Organická chémia 
pod odborným vedením prof. RNDr. 
Ľ. Krasneca. V roku 1972 bol prijatý 
na miesto vysokoškolského učiteľa na 
Katedru chemickej teórie liečiv, vtedy 
Katedru anorganickej a organickej chémie 
FaF UK. Výchova a vzdelávanie budúcich 
farmaceutov sa mu stalo životným posla-
ním a vykonáva ho už vyše 40 rokov. V 
roku 1994 obhájil habilitačnú prácu vo 
vednom odbore farmaceutická chémia.

Docent Lacko patrí medzi popredných 
učiteľov FaF UK. Zaslúžil sa o rozvoj a 
modernizáciu výučby hlavne predmetov 
Organická chémia a Bioorganická chémia 
a podieľal sa na výchove celých generácií 
farmaceutov pôsobiacich v SR a ČR. Je 
spoluautorom viacerých učebných tex-
tov a prvej slovenskej učebnice organic-
kej chémie pre farmaceutické štúdium 

– Devínsky F. a kol.: Organická chémia 
pre farmaceutov, Martin, Osveta 2001. V 
pedagogickej práci – vo výučbe svojich 
obľúbených predmetov – využíva bohatú 
vedeckú erudíciu, skutočný ľudský prí-
stup, trpezlivosť a vypestovaný učiteľský 
takt. Rovnako sa prejavuje aj pri vedení 
študentov v ich vedeckých aktivitách a 
tiež neskôr pri ich doktorandskej vý-
chove. 

Tvorivá činnosť jubilanta je mimo-
riadne bohatá so širokým záberom v ob-
lasti organickej, bioorganickej a farma-
ceutickej chémie. V posledných rokoch 
sa sústreďuje na syntézu, fyzikálno-che-
mickú charakterizáciu a štúdium biologic-
kej aktivity amfifilných zlúčenín rôznych 
štruktúrnych typov – organických amó-
niových solí a aminoxidov, s cieľom ich 
využitia v praxi ako látok s vyhraneným 
antimikróbnym účinkom a s požadova-
nou biodegradovateľnosťou. Nie menej 
významný je tiež podiel doc. Lacka na 
vývoji a formulácii dezinfekčných prí-
pravkov, medzi ktoré patrili Jodaminox, 
Dusept, Multisept. Je potrebné uviesť, 
že jubilant pred štyridsiatimi rokmi stál 
spolu s prof. Devínskym pri zrode vedec-
kej školy uvedenej skupiny bioaktívnych 
zlúčenín. Výsledky svojej vedeckový-
skumnej a vývojovej činnosti uviedol ako 
spoluautor v jednej zahraničnej monogra-
fii, vo viac ako 120 pôvodných vedeckých 
prácach a v 91 patentoch, z čoho 4 boli 
realizované v praxi. Bohatá je aj prednáš-
ková aktivita doc. Lacka na vedeckých 
fórach doma i v zahraničí. Presvedčivým 
kvalitatívnym ukazovateľom jeho tvorivej 
činnosti je vysoký citačný ohlas jeho ve-
deckých prác s vyše 200 citáciami. Bol a 
je zodpovedným riešiteľom a spoluriešite-
ľom viacerých výskumných úloh.

Ľudský osobnostný profil doc. Lacka 
je potrebné doplniť o informáciu, že bol 
aktívnym špičkovým pretekárom v ľahkej 
atletike, neskôr trénerom a členom výkon-
ného výboru Československej atletickej 
únie. Viac rokov pôsobil v organizačnom 
výbore medzinárodných pretekov IAAF 
Slovnaft Bratislava. V súčasnosti je ak-
tívnym funkcionárom Antidopingového 
výboru SR. Za zásluhy o rozvoj VŠ športu 
a telovýchovy mu boli udelené viaceré 
vyznamenania. 

V rokoch 1990 – 1994 bol členom 
akademického senátu fakulty a v ro-
koch 2000 – 2004 členom akademického 
senátu UK. Za svoju dlhoročnú prácu 
jubilant bol jubilant patrične ocenený na 
FaF UK aj UK. Pri príležitosti životného 
jubilea prevzal z rúk prezidenta SFS prof. 
J. Čižmárika Medailu Mgr. Vladimíra 
J. Žuffu a Striebornú Galenosovu me-
dailu mu odovzdal dekan fakulty prof. D. 
Mlynarčík. 

AD MULTOS ANNOS! – slovútny pán 
docent!

R. Horáková, J. Sokolík
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Prof. RNDr. Milan 
Melník, DrSc. 
- 70 ročný

Prof. Milan Melník sa narodil 9. mája 
1938 v Košickej Novej Vsi. Maturoval 
na Strednej priemyselnej škole chemic-
kej vo Svite. Vysokoškolské štúdium na 
Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave 
ukončil v roku 1962 absolutóriom s ti-

tulom doktor prírod-
ných vied (RNDr.). 
Na tomto pracovisku 
ostal aj pracovať. Od 
roku 1972 sa vedecká 
aj pedagogická práca 
Prof. Melníka spája s 
Katedrou anorganickej 

chémie FCHPT STU v Bratislave. V 
spojení s ňou získal aj tituly PhD. (1973), 
DrSc. (1990), docent (1990) a profesor 
(1993). Od roku 1994 do roku 2004 bol 
jej vedúcim. 

Postupne prešiel všetkými výkonnými 
formami pedagogickej práce, konzul-
táciami, laboratórnymi cvičeniami, se-
minárnymi a špeciálnymi seminárnymi 
cvičeniami, laboratóriami odboru, pred-
náškami a skúšaním. Prednášal pred-
mety Všeobecná a anorganická chémia a 
Anorganická chémia I. Zaviedol predmety 
Bioanorganická chémia a Anorganické 
typy liečiv, ktoré zároveň prednášal. 
Jeho prínosom pre výučbu anorganickej 
chémie je napísanie modernej učebnice 
Anorganická chémia I. Vyšla v roku 1997 
a používa sa dodnes. Je spoluautorom 
7 vysokoškolských skrípt, jedny získali 
Cenu rektora SVŠT za najlepšie skriptá 
roku 1982.  

Prof. Milan Melník patrí k popred-
ným slovenským vedcom a vysokoškol-
ským pedagógom v oblasti anorganickej 
a bioanorganickej chémie. Má významný 
podiel na založení odboru bioanorga-
nická chémia v bývalom Československu. 
Počas svojho doterajšieho pôsobenia prof. 
Melník vychoval desiatky diplomantov 
a doktorandov v odbore anorganická a 
bioanorganická chémia. Prof. Melník v 
značnej miere prispel k obohateniu vedy 
v oblasti štúdia koordinačných zlúčenín, 
najmä medi, s bio-aktívnymi molekulami 
– nesteroidných antireumatík a antitu-
berkulotík. Zosyntetizoval viac ako 500 
nových koordinačných zlúčenín a opísal 
ich spektrálne, magnetické a termické 
vlastnosti.

Prof. Melník patrí k tým pár vedcom 
našej planéty, ktorí majú najrozsiahlejší 
prehľad o štruktúrach komplexných zlú-
čenín. Spolu s Kanaďanom Prof. C. E. 
Hollowayom od roku 1985 spracovali a 
klasifikovali obrovské množstvo kryš-
talografických a štruktúrnych údajov o 
všetkých komplexných zlúčeninách, ktoré 
sa objavili do daného času v literatúre. K 
tejto práci sporadicky priberali aj ďal-
ších spolupracovníkov. Výsledkom je 53 

monografií, spolu viac ako na 6 500 stra-
nách, všetky boli publikované v zahraničí. 
Prof. Melník rozvinul reťazec s tromi 
ohnivkami: príprava komplexu v podobe 
monokryštálu – kryštálová a molekulová 
štruktúra - magnetické, prípadne ďalšie 
vlastnosti komplexu. „Genetická výbava“ 
prof. Melníka z Farmaceutickej fakulty 
UK ho doviedla k tomu, že k uvedenému 
reťazcu pridal ďalšie dve ohnivká – bio-
anorganické zlúčeniny a testovanie ich 
biologickej účinnosti. Týmto sa v značnej 
miere pričinil o hľadanie vzťahu medzi 
štruktúrou, fyzikálnochemickými vlast-
nosťami a biologickou aktivitou. Tieto 
vzťahy vedú k cieleným prípravám no-
vých koordinačných zlúčenín s vopred 
očakávanými vlastnosťami a aktivitou. 
V tomto pomerne pevnom zameraní vý-
skumu pokračuje za výdatnej pomoci a 
podpory spolupracovníkov a v spolupráci 
s viacerými pracoviskami biochémie, bio-
lógie a medicíny doma a v zahraničí. 
K doterajším 280 pôvodným vedeckým 
prácam prof. M. Melníka s vyše 2 600 
citáciámi a 11 patentom určite pribudnú 
mnohé ďalšie, čo svedčí o jeho výnimoč-
nom prínose do svetovej vedy v oblasti 
koordinačnej a bioanorganickej chémie. 
Prof. Melník strávil na vedeckých a pred-
náškových pobytoch viac ako 10 rokov 
na univerzitných pracoviskách vo Fínsku, 
Poľsku, Taliansku, Španielsku, Kanade, 
USA, Japonsku a Indii. Prof. Melník 
prednášal na viac ako 100 medzinárod-
ných vedeckých konferenciách a sympó-
ziách, výsledkom čoho je viac ako 250 
publikovaných vedeckých prác a štúdií vo 
vydaných zborníkoch.

Prof. Melník je od roku 1978 čle-
nom korešpondentom Fínskej chemickej 
spoločnosti za významný príspevok k 
rozvoju koordinačnej chémie vo Fínsku, 
je čestným členom Americkej chemickej 
spoločnosti za významný príspevok k roz-
voju koordinačnej chémie vo svete, čle-
nom redakčnej rady medzinárodného pe-
riodika „Main Group Metal Chemistry“ v 
Bruseli, predsedom organizačného výboru 
medzinárodnej konferencie o koordinač-
nej a bioanorganickej chémii, pravidelne 
konanej v Smoleniciach, člen organizač-
ného výboru medzinárodnej konferencie 
o priemyselnej toxikológii. Je predsedom 
komisie pre obhajoby doktorských dizer-
tačných prác DrSc. v odbore Anorganická 
chémia a členom vedeckých rád viacerých 
slovenských univerzít. 

V roku 2003 bolo prof. Melníkovi 
udelené významné ocenenie Slovenskej 
akadémie vied, Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky a Úradu pre stra-
tégiu rozvoja spoločnosti, vedy a tech-
niky Slovenskej republiky „ Vedec roka 
2002“. V roku 1995 mu bola Univerzitou 
vo Wroclavi udelená Strieborná me-
daila za významnú spoluprácu. V roku 
1997 sa stal nositeľom Čestnej medaily 
Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, 
v roku 2003 mu bola udelená Pamätná 
medaila SCHS. V roku 2003 a 2005 získal 

prémiu Literárneho fondu SR za výrazný 
vedecký ohlas v Science Citation Index. 
Od roku 2004 je prof. Melník čestným 
členom Slovenskej farmaceutickej spo-
ločnosti. V roku 2005 bol na základe ná-
vrhu Univerzity v anglickom Cambridge 
zapísaný do svetovej encyklopédie ako 
Vedecká osobnosť sveta s udelením me-
daily a dekrétu.

Vážený pán profesor, milý Milan. Pri 
príležitosti Tvojho životného jubilea Ti 
všetci spolupracovníci a priatelia želajú 
do ďalších dní veľa entuziazmu, veľa síl, 
pevné zdravie a veľa potešenia z práce a 
Tvojej rodiny.

M. Koman

K životnému 
jubileu doc. RNDr. 
Márie Rehákovej, CSc.

 V septembri 2008 oslávi plná elánu 
a životného optimizmu svoje významné 
životné jubileum dlhoročná vysoko-
školská učiteľka Katedry anorganic-
kej chémie Ústavu chemických vied, 
Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. 
Šafárika v Košiciach, aktívna členka a 
funkcionárka SCHS doc. RNDr. Mária 
Reháková, CSc.

Narodila sa v 
Bardejove, zá-
kladnú školu a stre-
doškolské štúdium 
ukončila na Strednej 
všeobecnovzdelá-
vacej škole (teraj-
šie Gymnázium) v 
Humennom. 

V roku 1971 
úspešne ukončila Prírodovedeckú fakultu 
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a 
po jej ukončení nastúpila na študijný 
pobyt na Katedru anorganickej chémie 
PF UPJŠ. Po necelých dvoch rokoch 
pokračovala na tejto katedre v pôsobení 
ako asistentka, od roku 1974 ako odborná 
asistentka a od roku 1998 ako docentka, 
kde pracuje dodnes. 

V roku 1974 obhájila rigoróznu 
prácu na Prírodovedeckej fakulte UK v 
Bratislave, v roku 1987 dizertačnú prácu 
na Chemickotechnologickej fakulte STU 
v Bratislave. V roku 1981 ukončila dvoj-
ročné postgraduálne štúdium vysokoš-
kolskej pedagogiky na Prírodovedeckej 
fakulte UPJŠ v Košiciach. 

 V roku 1998  obhájila  habilitačnú  
prácu na Prírodovedeckej fakulte UK v 
Bratislave na tému Inkluzívne zlúčeniny 
typu zeolitov, vlastnosti a možnosti apli-
kácie v praxi. 

Od nástupu na Katedru anorganickej 
chémie PF UPJŠ v Košiciach bola zapo-
jená do pedagogickej činnosti všetkých 
foriem. Už počas študijného pobytu v 
rokoch 1971 – 1973 viedla laboratórne 
cvičenia, po roku 1973 zaisťovala aj pred-
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náškovú činnosť zo všeobecnej a anorga-
nickej chémie, podieľala sa na výučbe v 
rámci seminárov na internom a v rokoch 
1978-1981 i postgraduálnom štúdiu. Od 
roku 1980 je jej prednášková činnosť hlb-
šie zameraná na bioanorganickú chémiu a 
mechanizmy anorganických reakcií.

V rámci pedagogickej činnosti sa veľmi 
starostlivo venuje vedeniu a oponovaniu 
diplomových prác, bakalárskych prác, ri-
goróznych prác, vedeniu prác v rámci 
ŠVOČ a od roku 2001 je školiteľkou 
doktorandov pri vypracovaní ich dizertač-
ných prác. Je členkou viacerých komisií v 
rámci PF UPJŠ.

Od začiatku svojho pôsobenia na 
Katedre anorganickej chémie sa aktívne 
zapájala do vedeckovýskumnej činnosti, 
v rámci ktorej sa podieľala pri riešení 
piatich výskumných a dvoch inštituci-
onálnych úloh. V súčasnosti sa venuje 
predovšetkým štúdiu materiálov na báze 
inkluzívnych zlúčenín, ako aj kompozit-
ných materiálov, vrátane prírodných a 
syntetických zeolitov a možnosti ich vy-
užitia v praxi. Pre jej vedeckovýskumnú 
činnosť sú významné študijné pobyty 
a spolupráca so zahraničnými pracovis-
kami.Významná je aj jej spolupráca s 
praxou - v prvej polovici osemdesiatych 
rokoch s Niklovou hutou v Seredi, v 
rokoch 2001-2005 s priemyselným podni-
kom CHEMKO, a.s., časťou CHEMZA, 
a.s. Strážske, a od roku 2004 s ZEOCEM, 
a.s. Bystré v rámci aplikačného výskumu 
materiálov na báze prírodného zeolitu 
typu klinoptilolitu.

Je autorkou a spoluatorkou mnohých 

odborných a vedeckých článkov publiko-
vaných v domácich, ale najmä v zahranič-
ných časopisoch, mnohých príspevkov na 
domácich a zahraničných konferenciách a 
viacerých učebných textov.

S veľkou ochotou a zanietením sa ve-
nuje aj iným aktivitám Je dlhoročnou 
členkou SCHS, kde vykonávala najprv 
funkciu vedeckej tajomníčky Odbornej 
skupiny Anorganická chémia v rámci 
Východoslovenskej pobočky SCHS v 
Košiciach. Od roku 1993 je predsedkyňou 
tejto odbornej skupiny a patrí k jej najak-
tívnejším členom, najmä v oblasti pro-
pagácie a rozširovania členskej základne 
SCHS. Roku 2005 bola vyznamenaná 
striebornou medailou SCHS. Od roku 
2001 je aj členkou rozšíreného výboru 
SCHS v Bratislave. Aktívne pracuje a 
významne sa podieľa ako členka organi-
začných výborov vedeckých konferencií a 
sympózií, pravidelne organizuje odborné 
prednášky v rámci Odbornej skupiny a 
prispieva tak k popularizácii SCHS na 
Východnom Slovensku.

Je vydatá, má dve deti a dve vnúčatá, 
ktorým sa venuje príkladne a s veľkou 
láskou.

Vážená a milá jubilantka,
pri príležitosti Tvojho životného jubilea 

Ti v mene všetkých spolupracovníkov a 
priateľov úprimne blahoželáme, prajeme 
do ďalších rokov dobré a pevné zdravie, 
veľa tvorivých síl a úspechov v práci i v 
súkromnom živote.                                              

M. Dzurillová

Lúčime sa s Ing. RNDr. 
Oskarom Markovičom, 
DrSc. (1927-2008)

S hlbokým 
žiaľom ozna-
mujeme slo-
venskej che-
mickej verej-
nosti, že dňa 
11. júla 2008 
nás náhle 
opustil vo 
veku 81 rokov 
v ý z n a m n ý 
slovenský bio-

chemik, náš vzácny kolega a dobrý pria-
teľ, Ing. RNDr. Oskar Markovič, DrSc. 
(ChemZi 2/2, 91, 2006). Dlhoročný 
zamestnanec Chemického ústavu SAV 
v Bratislave bude chýbať nielen svojej 
manželke Oľge a rodine dcéry Desany, 
priateľom, ale aj celej biochemickej ko-
munite Českej a Slovenskej republiky. 
V našej pamäti ostane navždy zapísaný 
ako vynikajúci vedec, nadšený experi-

mentátor a enzymológ, ktorý prispel k 
rozvoju biochémie na Slovensku a jej 
propagácie vo svete. 

V osobe Dr. Markoviča odchádza 
aj vzácny človek a vyhľadávaný spo-
ločník. Jeho osobnosť vždy zdobili 
nielen cieľavedomosť, pracovitosť a 
usilovnosť, ale aj brilantné reakcie, 
múdrosť a humor, ktorý bol korením 
jeho života. Prajnosť a veľkodušnosť,  
láska k prírode, slovenským horám, 
hudbe a umeniu, tenisu, hra na klavír, 
jeho ťažko definovateľná jedinečnosť, 
to všetko tvorilo základ jeho vzácnych 
priateľstiev a nezabudnuteľných ľud-
ských okamihov.  Oskar šíril okolo seba 
radosť, pohodu a atmosféru mladosti. 
Rozpoznanie jeho vzácnej osobnosti 
doma i v zahraničí  prispelo  k tomu, 
že bol zvolený v roku 1992 za riadneho 
člena Európskej akadémie vied a umení 
v Salzburgu a v roku 2005 za emerit-
ného člena Učenej spoločnosti SAV.  
Oskar, ostávame Ti za všetko vďační 
a s vďačnosťou budeme na Teba vždy 
spomínať. 

                 P. Biely

Prof. RNDr. František  
Strmiska, CSc.

25. apríla 2008 vo veku 83 rokov  
nás opustil.

Profesor 
S t rmiska , 
bol čita-
t e ľ s k e j 
verejnosti 
všeobecne 
z n á m y . 
Z á s l u ž n ú 
činnosť v 
p r o s p e c h 
potravinár-
stva a vý-

živy na Slovensku vykonával vedľa 
svojej vedecko-pedagogickej práce 
na Chemickej fakulte SVŠT. Dokázal, 
že vedecko-pedagogický pracovník 
môže schopnosti a skúsenosti nado-
budnuté dlhoročnou vedeckou prá-
cou naďalej využívať v prospech 
vnímavej odbornej verejnosti.

Narodil sa v bývalej predmníchov-
skej ČSR 5. marca 1925 v Užhorode 
na Podkarpatskej Rusi. Strednú 
školu, gymnázium s maturitou absol-
voval v Čechách roku 1946, potom 
prišiel na Slovensko, kde vyštudoval 
Prírodovedeckú fakultu Slovenskej 
univerzity. Po zriadení špecializo-
vaného potravinárskeho štúdia na 
Slovenskej vysokej škole technic-
kej (teraz STU) v Bratislave, prešiel 
do služieb tohto v celoslovenskom 
meradle významného vedecko-pe-
dagogického pracoviska na Katedru 
potravinárskej technológie.

Aj napriek tomu, že pán profe-
sor Strmiska nás navždy opustil, zo-
stáva  tu jeho dielo. Bol nositeľom 
myšlienky založenia Potravinovej 
banky dát. Svojimi prioritnými 
prácami položil jej základy. Tieto 
rozvíjal najprv na pôde vtedajšej 
Chemickotechnologickej fakulty 
s kolektívom potravinárskych od-
borníkov, neskoršie na Ústave pre 
vzdelávanie pracovníkov poľno-
hospodárstva a výživy a potom na 
Výskumnom ústave potravinárskom. 
Tak vznikla Potravinová banka dát 
– dielo, ktoré nás postavilo na tomto 
poli do poprednej pozície v Európe a 
preniklo aj do zahraničia. Výsledky 
práce Prof. Strmisku  sú zhrnuté v 
niekoľkých desiatkach záverečných 
správ, zväzkov Požívatinových tabu-
liek a v niekoľkých stovkách odbor-
ných a vedeckých publikácií.

Odišiel človek, ktorý bol brilantný 
rétorik, nadčasový vedec a hlavne 
priamy a úprimný človek.

Vážený pán profesor, ďakujem za 
všetkých, ktorí sme mali tú česť a 
radosť Vás poznať.  

L. Staruch

SPOMIENKA

Jubilanti

SPOMIENKA
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Existujú odborníci, ktorí poznajú produkty do poslednej molekuly. Exis-
tujú odborníci, ktorí poznajú trhy do posledného detailu. Existuje však 
obchodný partner, ktorý má vedomosti oboch typov odborníkov – 
spoločnost́  Merck. Pracuje pre ňu viac ako 30 000 zamestnancov vo 
viac ako 60 krajinách, na prahu vašich dverí, v každom kúte sveta. Vo 
viac ako 50 výrobných závodoch vyrábame produkty, ktoré naozaj od-
lišujú váš obchod od ostatných. Vd́aka svojmu prehĺadu v jednotlivých 

priemyselných odvetviach má spoločnost́ Merck odpovede na vaše 
špecifické požiadavky. Merck je partner, ktorý pozná a chápe vaše po-
treby. Je to partner, ktorý promptne premieňa vaše potreby na 
skutočnost́. Má blízko k zákazníkom – fyzicky v jednotlivých pobočkách 
i psychicky chápaním zákazníkov – a to robí zo spoločnosti Merck od-
borníka, ktorého potrebujete na dosiahnutie úspechu. 
www.merck-chemicals.sk

                                   Kde všade nájdem Merck Chemicals? 

                                   Príde na to. 
                      V inováciách: na špici.
              Na trhu: v centre diania.
                                       U zákazníka:
                              takmer na prahu vašich dverí. 
                                     
                                               That’s what’s in it for you. Merck Chemicals   


