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... zimné číslo sa skoro stane asi 
jarným 
a príroda s nami tento rok veru spolupracovala. Zimné číslo ChemZi 
tradične dostávate do rúk začiatkom nového roka a vlastne už 
v jarnom šate. O čo je to, tento rok zaujímavejšie je, že zimnému číslu 
jar vôbec nevadí, keďže tento rok bola jar vlastne celú zimu. Tak či 
onak, v tomto čase vždy trocha bilancujeme ten rok minulý, 2015 
a zasa trocha pozeráme dopredu na ten rok prichádzajúci, teda rok 
2016. 

Končiaci rok 2015 mi nedá a Vám sa zasa nedá nevidieť zmenu 
výzoru nášho časopis ChemZi. Prvé číslo pod názvom ChemZi, ako 
hrdého nástupcu časopisu Chemické Zvesti, odtiaľ CHEMickéZvestI, 
teda ChemZi, sme vydali v lete 2005. Chcem opäť poďakovať všetkým 
tým, ktorí pri nás a najmä pri zrode nášho časopisu stáli. Za pôvodný 
dizajn, ktorý sme tu mali 10 rokov, sme vďační Mirke Svrbíkovej 
(Trenčín). A práve po 10 rokoch, ktoré spolu s ChemZi plánujeme 
v krátkom čase osláviť, a vlastne aj tak symbolicky, prišiel čas na 
zmenu dizajnu. Čas pokročil a aj vkus sa zmenil. Nový výzor má v sebe 
nesporne nové a moderné prvky, za ktoré sme vďační Danielovi 
Repovskému (Bratislava). Obsah ostal, ako aj doteraz, na Vás, na 
našich prispievateľoch a čitateľoch. V tomto bode by som rád pozval, 
všetkých, čo majú chuť niečo povedať chemickej komunite, aby nám 
posielali svoje príspevky, ktoré vždy radi uverejníme. Tých, čo radšj 
čítaju, ako píšu, ale vlastne všetkých, by som rád vyzval, aby si 
aktualizovalo svoje osobné údaje. A to na webovej stránke Slovenskej 
chemickej spoločnosti, viď ďalej ako postupovať, aby mohli naďalej, 
pravidelne a bezproblémovo dostávať svoje ChemZi priamo do svojej 
schránky a to ako aj doteraz - BEZPLATNE. 

Hlavnou a úspešnou udalosťou roka 2015 bol náš spoločný 67. 
Zjazde chemikov. V niečom toto podujatie ostalo rovnaké a v niečom 
trocha iné. Ostali sme vo Vysokých Tatrách, mierne sme sa presunuli 
z Tatranských Matliarov do Horného Smokovca a zmenili tak Hutník za 
Bellevue. Súčasťou tatranskej tradície ostali aj dva oporné body. 
Prvým bodom je príjemné prostredie uprostred našich krásnych 
veľhôr a druhým bodom je kvalitný a pestrý program prednášok 
a posterov. V duchu ambície Vám poskytnúť prednášky najvyššej 
kvality, aj v roku 2015 bola pre Vás pripravená prednáška nositeľa 
Nobelovej ceny a to za chémiu z roku 1987, profesora Jean-Marie 
Lehna. Viac sa o tejto udalosti dočítate na stránkach tohto ChemZi. 

Rok 2016 sa z pohľadu učiteľa chémie začal zostra ostrým 
štrajkom učiteľov základných a stredných škôl. Na polceste sa ku ním 
pridali aj učitelia vysokých škôl. My štrajkujúci, sme nečakali zázrak, 
len sme chceli poukázať na Hodinu dvanástu a osobne by som sa 
nedokázal pozrieť všetkým tým učiteľom, kolegom, žiakom 
a študentom do očí, ak by som sa nepridal na ich podporu. Ďalšia 
skúška nás čaká v parlamentných voľbách, ale to už je iný kolorit ... 

Akciou roka v našom pomedzí bude ďalší náš spoločný Zjazde 
chemikov a to 68. a to exkluzívne v Prahe, na ktorý Vás v mene 
Slovenskej chemickej spoločnosti pozývame ako aj na ostatné akcie 
plánované na rok 2016.  

D .  V e l i  
v e l i c @ i l c . s k  

P.S.: S príchodom jari prichádza aj možnosť prispieť 2% z Vašich daní 
na činnosť ChemZi ako aj Slovenskej chemickej spoločnosti. Prosíme 
Vás, 

zachovajte nám Vašu priazeň. 

Vážení lenovia Slovenskej Chemickej 
Spolo nosti. Vä šina z Vás sú 
dlhoro nými lenmi SChS. Od doby 
registrácie sa v mnohých prípadoch 
vaše kontaktné údaje (pracovisko, e-
mail) zmenili, o znemož uje 
efektívnu komunikáciu najmä 
prostredníctvom e-mailu, ale 
napríklad aj zasielanie ChemZi, 
oznamov o aktuálnych aktivitách, o 
aktuálnom stave platby lenského,…. 

Preto by sme vás chceli poprosi  o 
aktualizáciu databázy lenov. Na 
stránke SCHS ( a) v pravom hornom 
rohu kliknite na "Aktualizácia údajov 

lenov SCHS". Nezaberie vám to viac 
ako pár minút.  

akujeme za spoluprácu.
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áto metóda patrí v súčasnosti k najpokrokovejším 
sanačným technológiám, ktoré môžu poskytnúť finančne 
výhodné riešenie najvýraznejších problémov spojených so 
znečistením životného prostredia. Na rozdiel od 

tradičných relatívne dlho používaných a overených sanačných metód, 
ide o inovatívnu metódu, ktorá v súčasnosti má vysoký komerčný 
status v mnohých krajinách sveta [1], [2], [3]. K pôsobeniu železa na 
kontaminujúce látky dochádza na medzifázovom rozhraní, tieto 
procesy sú ovplyvňované sorpciou a záchytom látky na povrchoch Fe 
častíc. Sorpcia kontaminantov na pevnej fáze predstavuje významný 
faktor ovplyvňujúci nielen samotnú kinetiku redukčných procesov, ale 
aj celkovú imobilizáciu látky v jej neredukovanom, prípadne v 
čiastočne redukovanom stave. 

Procesy a reakcie 

Fyzikálno-chemické vlastnosti ZVI sú veľmi perspektívne pre 
odstraňovanie širokej škály organických a anorganických látok z 
podzemných vôd a horninového prostredia. Jeho využitie spočíva v 
mnohých reakciách, ktoré vedú k redukčnému pôsobeniu na 
znečisťujúce látky a k ich zmene na látky menej toxické, menej 
rozpustné, či sorbovateľné na vznikajúce koloidné častice oxidov a 
hydroxidov železa. Samotná podstata dekontaminácie znečisťujúcich 
látok pomocou aplikovaných materiálov železa spočíva v oxidačno-
redukčných reakciách. Tieto procesy prebiehajú medzi redukovanými 
formami Fe (Fe0, FeII, FeIII), ktoré vystupujú ako donor elektrónov, a 

organickou, resp. anorganickou látkou, ako akceptorom elektrónov. O 
celkovom priebehu reakcie rozhodujú dve základné skutočnosti [5], 
[7]: (I.) kontaminant musí byť adsorbovaný na povrchu látok 
s obsahom železa a (II.) musí sa nachádzať v ich tesnej blízkosti pre 
zabezpečenie prenosu elektrónov, potrebných pre oxidáciu a 
redukciu.  
 Vplyvom oxidácie sa aktívne atómy železa postupne pasivujú, 
pričom vznikajú novovytvorené obalové vrstvy, a to hlavne vo forme 
molekúl oxidov a hydroxidov železa. Pasivácia reaktívneho povrchu 
vznikom obalových štruktúr následne vedie k spomaleniu redukčných 
procesov, pretože prestup kontaminantu k reaktívnym miestam sa 
stáva čoraz ťažším, k čomu významne prispieva aj povrchová 
komplexácia a adsorpcia iných látok na aktívnych sorpčných 
pozíciách obalových vrstiev. 
 Oxidácia exponovaných nulvalentných foriem železa predstavuje 
neoddeliteľnú súčasť samotného osudu častice po jej vnesení do 
vonkajšieho prostredia. K vzniku oxidovaných foriem železa dochádza 
prakticky na každom reaktívnom povrchu častice, ktorý je vystavený 
pôsobeniu určitého oxidačného činidla. Keďže medzi najdostupnejšie 
akceptory elektrónov v prírodných systémoch patrí voda a kyslík, k 
pasivácii reaktívnych miest bude dochádzať vo veľkej miere práve 
vplyvom korózie. Podľa Cranea a Scotta [1] sú tieto procesy 
charakterizované nasledovne: 

2Fe0 (s) + 4H+ (aq) + O2 (aq) → 2Fe2+ + 2H2O (l) E0 = +1.67 V 
2Fe2+ (s) + 2H+ (aq) + ½O2 (aq) → 2Fe3+ + H2O (l) E0 = +0.46 V 

Využitie nulvalentného železa 
pre dechloráciu organických látok

M .  H o l u b e c 1 ,  M .  S i s k a 2 ,  J .  B r t k o 1 ,  A .  B r t á ň o v á 1 ,  
V .  B i z o v s k á 1 ,  P.  K o m a d e l 1  

1 Ú s t a v  a n o r g a n i c k e j  c h é m i e  S A V ,  B r a t i s l a v a  
2 V ý s k u m n ý  ú s t a v  v o d n é h o  h o s p o d á r s t v a ,  B r a t i s l a v a

T

Strana 206 ChemZi 11/2 (2015)

Obr. 1. Vplyv 
rozličných foriem ZVI 
na dechloráciu 
niektorých látok
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Oblasť výskumných prác zameraných na využitie nulmocného 
železa (ZVI zero valent iron) ako nového nástroja pri sanácii 

znečisteného horninového prostredia a podzemných vôd sa začala 
rozvíjať v časovom rozmedzí posledných 15 rokov.



2Fe0 (s) + 2H2O (l) → 2Fe2+ + H2 (g) + 2OH- (aq) E0 = −0.39 V 
2Fe2+ (s) + 2H2O (l) → 2Fe3+ + H2 (g) + 2OH- (aq) E0 = −1.60 V 

 Z uvedených reakcií vyplýva, že ich priebeh spôsobuje zvýšenie 
hodnoty pH prostredia, pretože vplyvom oxidácie dochádza k tvorbe 
hydroxylových aniónov a k spotrebe katiónov vodíka. Ďalší 
sprievodný jav súvisiaci s oxidáciou železa predstavuje zníženie 
oxidačno-redukčného potenciálu, ktorý je spôsobený produkciou 
atómov vodíka [5] a spotrebou celkového množstva kyslíka, prípadne 
iných potenciálnych oxidantov [4]. Keďže k pôsobeniu železa na 
redukované látky dochádza na medzifázovom rozhraní, tieto procesy 
sú ovplyvňované sorpciou a záchytom látky na pevných povrchoch Fe 
štruktúr. Sorpcia látok na pevných fázach predstavuje významný 
faktor ovplyvňujúci nielen samotnú kinetiku redukčných procesov, ale 
aj celkovú imobilizáciu látky v jej neredukovanom, prípadne v 
čiastočne redukovanom stave. 
 Účinnosť aplikácie ZVI pri riešení znečistenia bola preukázaná 
hlavne pre alifatické chlórované uhľovodíky, ktoré sa používanými 
environmentálnymi technológiami, založenými na oxidácii 
a biologickej degradácii, odstraňovali len s malou účinnosťou 
a v niektorých prípadoch za tvorby produktov s vyššou toxicitou ako 
pôvodná látka. Reakciu medzi organickou látkou a ZVI možno popísať 
reakčnou schémou: 

Fe + H2O + RCl → RH + Fe2+ + OH- + Cl- 
Fe + 2 H2O + 2 RCl → 2 ROH + Fe2+ + 2 Cl- + H2  

Fe + 2 H2O → Fe2+ + 2 OH- + H2  
respektíve 

Fe0 → Fe2++ 2e-  
RCl + H++ 2e- → RH + Cl- 

 Laboratórne experimenty preukázali, že pri porovnaní rýchlostí 
degradácie CCl4, ktorý má polčas dechlorácie okolo 15 minút, je 
degradácia perchlóretylénu (PCE) relatívne pomalá, pričom polčasy 
dehalogenizácie sa pohybujú v rozmedzí 20-40 dní. Dechlorácia 
chlórovaných etánov je podstatne rýchlejšia ako eténov.  
 PCE sa môže adsorbovať aj na nereaktívne miesta, čo môže 
negatívne ovplyvniť reakčnú rýchlosť. Vzhľadom k menším reakčným 
rýchlostiam eténov sa výskum zameriava na možnosti urýchlenia 
degradácie zvyšovaním medzifázového povrchu častíc použitím 
nanočastíc, pokrytím železa Pd alebo kombináciou železa s inými 
kovmi, ako je Ni a Zn. 
 V prípade hexachlórbenzénu odštiepením jedného atómu chlóru 
z molekuly HCB vzniká molekula pentachlórbenzénu, ďalším 
produktom sú dve molekuly tetrachlórobenzénov, 1,2,3,4 - 
tetrachlórobenzén (1,2,3,4-TeCB) a 1,2,3,5-tetrachlórobenzén (1,2,3,5-
TeCB). Konečným produktom chemickej redukcie pomocou častíc Fe 

je trichlórbenzén, 1,2,4-TCB. Zjednodušená schéma reakcie 
dechlorácie HCB: 

Fe0 → Fe2++ 2e-  
HClB + H++ 2e- → PCLB + Cl- 

 Pri štúdiu redukcie HCB sa pozorovali vedľajšie produkty. Veľká 
časť neznámych produktov nemohla byť identifikovaná prístrojom 
GC/MS. Vzhľadom k silnej degradačnej schopnosti nulmocných kovov 
sa pozoroval aj rozklad polyhalogénových aromatických zlúčenín. 
Skúmalo sa aj niekoľko ďalších transformačných mechanizmov 
chlórovaných zlúčenín s nulmocným železom za rôznych podmienok.  
 Dechlorácia organických látok v znečistených médiách pri 
pôsobení redukčných činidiel prebieha v podobe tzv. reduktívnej 
degradácie. Mechanizmus reakcie spočíva v rozklade pôvodnej 
zlúčeniny, ktorý je sprevádzaný vznikom nového medziproduktu a 
jeho desorpciou z povrchových miest Fe častíc. K imobilizácii 
znečisťujúcej látky bez prebiehajúcich redukčných procesov 
prispievajú do určitej miery aj sorpčné procesy, prípadne jeho 
koprecipitácia s inými zložkami prítomnými vo vodnej fáze. Na druhej 
strane, k eliminácii obsahu niektorých ťažkých kovov a rádionuklidov 
dochádza v dôsledku sorpciou podmienených procesov v rôznom 
kvantitatívnom meradle a v niektorých prípadoch môže dokonca 
prevyšovať podiel látky odbúravanej redukčnou cestou. Výsledky Lia a 
Zhanga [6] napríklad naznačujú, že k imobilizácii kovov Cd2+ a Zn2+ na 
nZVI dochádza v prevažnej miere v dôsledku ich sorpcie a vytvárania 
komplexov na povrchu železa, čo je podmienené hodnotou 
štandardného elektródového potenciálu (E0) pre tieto kovy, ktoré sú 
blízke, resp. menšie ako E0 pre Fe0 (−0,41 V). Naopak, kovy s vyššou 
hodnotou E0 (napr. Hg2+ a Cu2+) budú imobilizované prevažne v 
dôsledku reduktívnej precipitácie a kovy o niečo viac elektropozitívne 
ako Fe v dôsledku sorpcie podmienenej ich čiastočnou chemickou 
redukciou (Ni2+ Pb2+). Reakcia so železom vedie k vzniku 
nerozpustných foriem Pb(0) a Cr(III) a je sprevádzaná oxidáciou železa 
na goethit ( -FeOOH). kvantitatívnom meradle a v niektorých 
prípadoch môže dokonca prevyšovať podiel látky odbúravanej 
redukčnou cestou. Výsledky Lia a Zhanga [6] napríklad naznačujú, že k 
imobilizácii kovov Cd2+ a Zn2+ na nZVI dochádza v prevažnej miere v 
dôsledku ich sorpcie a vytvárania komplexov na povrchu železa, čo je 
podmienené hodnotou štandardného elektródového potenciálu (E0) 
pre tieto kovy, ktoré sú blízke, resp. menšie ako E0 pre Fe0 (−0,41 V). 
Naopak, kovy s vyššou hodnotou E0 (napr. Hg2+ a Cu2+) budú 
imobilizované prevažne v dôsledku reduktívnej precipitácie a kovy o 
niečo viac elektropozitívne ako Fe v dôsledku sorpcie podmienenej 
ich čiastočnou chemickou redukciou (Ni2+ Pb2+). Reakcia so železom 
vedie k vzniku nerozpustných foriem Pb(0) a Cr(III) a je sprevádzaná 
oxidáciou železa na goethit ( -FeOOH). 
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Experimentálna časť 

Pre overenie možností a účinnosti využitia ZVI pre odstraňovanie 
znečisťujúcich látok boli v laboratóriu realizované experimenty 
s podzemnou vodou znečistenou zmesou organických látok 
a sledovaná účinnosť ich dechlorácie. Pretože vzorka obsahovala 
vysoké koncentrácie železa, musela byť pred použitím v kolónach 
prevzdušnená a prefiltrovaná. Filtrovaná vzorka bola následne hodinu 
prebublávaná dusíkom a dôkladne homogenizovaná. Takto 
pripravená vzorka bola v deň jej aplikácie použitá v modelových 
kolónach. Do pieskovej náplne kolón sa pridalo ZVI v rozličnej forme. 
Celkovo sa skúmalo 6 foriem ZVI: 

1. slepý pokus – bez ZVI 
2. nano Fe Adventus (US) - 5 g  
3. mikro Fe/Pd (0,06 g K2PdCl4 + 9 ml etanolu + 1 ml H20 + 5 g Fe )  
4. mikro Fe/Pd (0,12 g K2PdCl4 + 18 ml etanolu + 2 ml H20 + 5 g Fe )  
5. mikro Fe bez stabilizácie - 10 g  
6. mikro Fe stabilizované - 10 g  
7. mikro Fe priemyselné - 10 g     

 Na obrázku 1. sú uvedené obsahy niektorých organických látok 
po 63,5 hodinách pokusu.  
 Ako možno z obrázku vidieť, nie sú medzi jednotlivými formami 
ZVI výraznejšie rozdiely a aj v mikroforme je pomerne účinné. 
Najväčšia účinnosť dechlorácie v porovnaní so slepým pokusom (1) sa 
zistila pre  HCH. V rámci experimentu nedošlo k dechlorácii látok 
typu DDT a PCB. Niektoré formy ZVI boli k experimentu dostupné len 
v obmedzenom množstve a je možné, že pri iných aplikovaných 
množstvách by boli zistené rozdiely výraznejšie.  
 Otázku vplyvu množstva aplikovaného ZVI bola sledovaná 
v druhom experimente, pričom sa Fe aplikovalo vo forme mikročastíc 
(7) v množstve 0 g, 3,5 g (1% podiel), 7g (3% podiel), 17,5 g (5% podiel) 
a 35 g (10% podiel). Pokus prebiehal 161 hodín, pričom na konci 
pokusu boli vo vode analyzované obsahy jednotlivých látok. Zistené 
relatívne koncentrácie jednotlivých látok sú znázornené na obrázku 2. 
 Aj napriek pomerne silnému vplyvu sorpcie sledovaných látok 
na experimentálne zariadenie a prirodzeného rozpadu látok je 
z výsledkov pokusu vidieť pozitívny vplyv ZVI na účinnosť dechlorácie 
väčšiny sledovaných látok. 
 Železo sa v rámci prebiehajúcej dehalogenizácie organických 
látok oxiduje, pričom vzniká rad oxidačných produktov, ktoré 
vystupujú v podobe rozpustných Fe2+ a Fe3+ iónov a vo forme rôznych 
vo vode rozpustných aj nerozpustných precipitátov železa, akými sú 
prevažne Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, FeOOH alebo Fe5HO8·4H2O. 
Sprievodným javom je zníženie oxidačno-redukčného potenciálu, čo 
je dôsledkom produkcie atómov vodíka.  
 V rámci experimentov boli pomocou röntgenovej difrakčnej 
analýzy skúmané produkty oxidácie ZVI. Na obrázku 3. sú získané 
difrakčné záznamy s priradením najvýznamnejších difrakcií. 

Záver 
  

Dehalogenizácia pomocou ZVI patrí v súčasnosti k najpokrokovejším 
environmentálnym technológiám, ktoré môžu poskytnúť finančne 
výhodné riešenie problémov spojených so znečistením životného 
prostredia. Sanácia znečisteného horninového prostredia pomocou 
metalických foriem železa umožňuje uplatnenie širokého spektra 
technologických variant, flexibilitu v samotnom spôsobe aplikácie a v 
samotnom použití rôznych typov materiálov pre odstraňovanie 
cieľových nežiadúcich látok. Na rozdiel od konvenčných, relatívne 
dlho používaných a overených metód, ide skôr o metódu novú. 
Rozličné formy nZVI nachádzajú svoje uplatnenie v mnohých 
technologických postupoch, ktoré môžu byť spojené ako so sanáciou 
in situ, tak aj so sanáciou ex situ.  
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26240220078 „Aplikovaný výskum a overenie technológií katalytickej 
dehalogenácie kontaminovaných vôd z priemyselných ekologických 
záťaží na reaktívnych bariérach“. 
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Jubilanti SCHS v roku 2016 
95 – RO NÝ

RNDr. Ing. Miroslav Zikmund, CSc. – 26.12. 

90 RO NÍ

Doc. Ing. Jozef Kováč, CSc. – 26.1. 
Doc. Dr. Ing. Július Studnický, CSc. – 5.5. 

80 – RO NÍ 

Prof. Ing. Eberhard Borsig, DrSc. – 28.11. 
Doc. Ing. Michal Dunaj-Jurčo, PhD. – 30.5. 
RNDr. Dalma Gyepesová, CSc. – 29.5. 
Prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc. – 28.12. 
Doc. Ing. Pavel Krkoška, PhD. – 13.11. 
Ing. Rudolf Melicher – 12.4. 
Ing. Alexander Nutter – 3.6. 
Doc. Ing. Jozef Polonský, CSc. – 24.8. 
RNDr. Klára Šinková – 18.7. 
Prof. Ing. Michal Uher, DrSc. – 13.12. 

75 – RO NÍ

Ing. Emil Adamkovič, CSc. – 5.1. 
Ing. Blažena Ivaničová – 6.1. 
Ing. Eva Jedlovská, PhD. – 15.2. 
Ing. Alžbeta Kardošová, PhD. – 5.3. 
Prof. Ing. Ivan Lukáč,CSc. – 15.6. 
RNDr. Jarmila Štetinová, CSc. – 12.6. 
Doc. RNDr. Aladár Valent, CSc. – 4.5. 

70 – RO NÍ

Prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc. – 18.6. 
Doc. Ing. Marta Chovancová, PhD. – 18.7. 
RNDr. Daniela Chromíková – 10.7. 
Doc. RNDr. Vladimír Štefan Fajnor, CSc. – 20.2. 
Ing. Mária Fišerová, PhD. – 14.3. 
Ing. Peter Gemeiner, DrSc. – 17.9. 
Prof. RNDr. Katarína Györyová, DrSc. – 18.3. 
Ing. Ladislav Lahučký, PhD. - 9.12. 
Ing. Eva Michalková – 3.5. 
Ing. Marta Považancová - 11.11. 
Doc. RNDr. Mária Stankovičová, CSc. – 7.7. 
Doc. Ing. Ladislav Štibrányi, PhD. – 21.1. 
Prof. Ing. Fedor Valach, DrSc. – 6.2. 
Doc. RNDr. Mária Žemberyová, PhD. – 23.3. 

65 – RO NÍ

Ing. Katarína Csomorová – 11.1. 
RNDr. Marcela Göghová, CSc. – 8.10.. 
Doc. RNDr. Ján Imrich, CSc. – 22.8. 
Prof. Ing. Karol Jesenák, CSc. – 23.2. 
RNDr. Eva Krčahová – 2.12. 
Doc. RNDr. Jozef Kuruc, PhD. – 1.10. 
Prof. Ing. Marek Liška, DrSc. – 24.7. 
Mgr. Jaroslav Maček – 24.12. 
Ing. Mária Maláčová, CSc. - 28.4. 
Ing. Miroslav Marchalín, CSc. – 4.4. 
Ing. Igor Novák, CSc. – 16.1. 
Doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD. – 8.8. 
Prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. – 26.10. 
RNDr. Vojtech Szöcs, CSc. – 12.11. 

60 – RO NÍ

Prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc. – 16.4. 
Ing. Markéta Bláhová - 23.8. 
Prof. RNDr. Juraj Černák, CSc. – 10.3.  

Prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. – 11.7. 
Ing. Ivica Janigová, PhD. – 26.8. 
RNDr. Anna Koreňová, CSc. – 8.7. 
RNDr. Jana Madejová, DrSc. – 24.7. 
Prof. Ing. Peter Segľa, DrSc. – 12.3. 
PharmDr. Ivica Sigmundová, PhD. – 12.10. 
Ing. Jozef Sivák - 17.2.  

Jubilantom srdečne blahoželáme!  

Ocenenia udelené Slovenskou 
chemickou spoločnosťou pri SAV 
v roku 2015 
2015 – predseda SCHS Prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. 

estný len SCHS
Prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc. 

Zlatá medaila SCHS
Prof. Jean – Marie Lehn.  

Medaila Daniela Belluša
Ing. Mária Omastová, DrSc. 

Medaila SCHS
Prof. RNDr. Milan Hutta, PhD., Prof. Ing. Eduard Plško, DrSc.,  
Doc. Ing. Mária Porubská, PhD., Prof. Ing. Pavol Šajgalík, DrSc.  

Noví členovia SCHS 
Ing. András Hushegyi 
Ing. Pavel Damborský,  
Ing. Dominika Pihíková, 
Ing. Tomáš Bertók, PhD.,  
Ing. Ján Oravec, CSc., 
Ing. Ondrej Záborský, 
Ing. Tomáš Malatinský, 
Ing. Pavol Lopatka, 
Ing. Róbert Fischer, PhD., 
Ing. Peter Koóš, PhD., 
Ing. Matej Babjak, PhD., 
Doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. 
Mgr. Richard Ďurana, PhD.  

Darujte svoje 2% dane SCHS 

Výbor SCHS sa chce touto cestou poďakovať všetkým členom, ktorí 
za rok 2014 poslali 2% z dane na činnosť našej organizácie. Uvedené 
finančné prostriedky sme použili na vydávanie časopisu ChemZi.  

Radi Vám poskytujeme informáciu o finančných prostriedkoch, 
ktoré naša spoločnosť získala v priebehu rokov 2009 - 2015: 

Obraciame sa na Vás aj v tomto roku so žiadosťou prispieť 
príspevkom 2% z Vašej dane. Pomôžete nám skvalitniť náš spoločný 
časopis. 
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Rok 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Suma 3510,04 € 2107,97 € 3531,74 € 2905,21 € 882,23 € 831,91 € 776,20 €
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Opis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci: 

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného 
zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie 
potvrdenia o zaplatení dane. 
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, 
rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. 
3. Najneskôr do 30. apríla 2016 pošlite/doručte formuláre 
daňovému úradu v mieste vášho bydliska. 

Darovať 2% z dane môžete aj cez online systém na adrese:  
http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=20048 

Adresa: Radlinského 9, 81237 Bratislava 
IČO: 178900 
Právna forma: Občianske združenie 
IBAN číslo účtu: SK9802000000000121632012 / kód banky: 200 
(Všeobecná úverová banka, a.s.)  

Dovoľujeme si Vás upozorniť na 
skutočnosť, že pre rok 2016 je členské 
v našej spoločnosti upravené: 

Členovia 10 EUR 
Študenti a doktorandi 5 EUR 
Zápisné 3 EUR 

Platiť môžete: 

• osobne na sekretariáte SCHS, Radlinského 9, 1.poschodie, 
č.dverí 1111 

• hospodárke SCHS, resp. u jednotlivých členov Predsedníctva 
SCHS 

• Prevodom na účet SCHS: 
• IBAN SK98 0200 0000 0001 2163 2012 
• Variabilný symbol – rok za ktorý platíte 
• V poznámke prosíme uviesť meno  
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ERRÁTA A DOPLNKY 67. Zjazd 
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LASER ABLATION GENERATION OF SbmAsn CLUSTERS FROM 
MIXTURES OF ELEMENTS AND SB-AS NANO-LAYERS. LASER 

DESORPTION IONIZATION QUADRUPOLE ION TRAP TIME-OF-
FLIGHT MASS SPECTROMETRY  

  
Lubomír Prokeš1,2,3, Vlasta Štěpánová2, Radka Bačovská1, Kristína 
Hajtmanová1, Milan Alberti1,2,3, Eladia María Peña-Méndez4, and Josef 
Havel1,2,3 

1Department of Chemistry, Faculty of Science, Masaryk University, 
Kamenice 5/A14, 625 00 Brno, Czech Republic, luboprok@gmail.com  
2Department of Physical Electronics, Faculty of Science, Masaryk 
University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic 
3CEPLANT, R&D Center for Low-Cost Plasma and Nanotechnology 
Surface Modifications, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, 
Czech Republic 
4Department of Chemistry, Faculty of Science, University of La Laguna, 
Campus de Anchieta, 38071 La Laguna, Tenerife, Spain 

Antimony arsenides exist in nature as allemontite (stibarsen, SbAs) 
and paradocrasite (Sb3As) minerals [1]. As it was newly reported, 
antimony arsenide (SbAs) forms layered materials, important in 
optoelectronics [2-3]. They have two-dimensional (2D) structure 
similar to that of graphene.   
In this work generation of antimony arsenide clusters was studied. 
The SbmAsn clusters were produced either via laser ablation of 
antimony and arsenic mixtures or from Sb-As nano-layer deposited on 
silicon wafer with Physical Vapour Deposition (PVD) – thermal 
evaporation method. Mass spectra were measured using a mass 
spectrometer equipped with quadrupole ion trap and time of flight 
mass analyser (reflectron mode).  
Formation of positively and negatively charged Sbm, Asn and SbmAsn 
clusters was observed during the laser ablation of the precursors. The 
stoichiometry of the SbmAsn clusters was determined by computer 
modelling. Possible structures of clusters are discussed.  
Concluding, ten new clusters SbmAsn (m = 1 - 4; n = 1 - 4) were 
identified (not described in the literature). The knowledge about the 
generation of these clusters and theirs composition might be useful as 
a motivation to synthesize new Sb-As materials with specific 
properties.  

The work has been supported from Grant Agency of Czech Republic (Projects No. 
13-05082-S). Also support from the project R&D centre for low-cost plasma and 
nanotechnology surface modifications CZ.1.05/2.1.00/03.0086 funding by 
European Regional Development Fund is acknowledged. This research has been 
also supported by the project CZ.1.05/2.1.00/03.0086 funded by European 
Regional Development Fund and project LO1411 (NPU I) funded by Ministry of 
Education Youth and Sports of Czech Republic. E. M. Peña-Méndez thanks the 
University of La Laguna for their support. 
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CONTRIBUTION TO THE STUDY OF ADHESION BETWEEN 

UNVULCANIZED RUBBER BLENDS AND METAL SURFACES 

Jan Oravec1, Jozef Preto1, Jan Hronkovic1,Pavol Melus1, Hidetoshi 
Hirahara2, Jing Sang2 and Miura Katsuya2   
1VIPO a. s., ul.gen.Svobodu 1069/4, 95801 Partizanske, Slovakia 
joravec@vipo.sk  
2The Graduate School of Engineering, Iwate University, 4-3-6 Ueda, 
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There are several industrial applications where is needed 
covering of metal surface with unvulcanized rubber blends. To 
improve the adhesion of unvulcanized rubber on metal surface, the 
surface can be modified1, 2 before it is covered with rubber blend. 

From literary sources it is known that silane coupling agents have 
been used for creating bonds between the polymer and solid phase3 
on their boundaries. From this reason the influence of selected 
coupling agents on the green adhesion on the boundary metal surface 
– NR (natural rubber)-based coating rubber blend was studied in the 
presented work. For the purpose of increasing the interphase reaction 
between the surface of metal and the coating rubber blend, the metal 
surface was modified by triazine ring based coupling agents or with 
silanising agents with different polarity of the chemical group at the 
end of the propyl chain.The impact of the surface treatment of metals 
by different coupling agents on the contact angle of distilled water 
and green peel strength were tested. The results of the tests 
demonstrated that the most suitable silanising agent as far as the 
green adhesion of unvulcanised rubber and contact angle of distilled 
water are concerned seems to be 3-aminopropyltrimethoxysilane 
(APS). Moreover, the solution of APS in ethanol on the metal surface 
dries relatively quickly, so the treated surface is promptly prepared for 
the application of the layer of rubber. The morphology of the metal 
plate surfaces after the treatment with APS solutions of different 
concentration was studied by the atomic force microscopy (AFM). 

This publication was prepared as an output of the project 2013-14547/39694:1-11 
„Research and Development of Hi-Tech Integrated Technological and Machinery 
Systems for Tyre Production – PROTYRE“ co-funded by the Ministry of Education, 
Science, Research and Sport of the Slovak Republic pursuant to Stimuli for 
Research and Development Act No. 185/2009 Coll. 
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IMPROVEMENT OF GREEN RUBBER BLEND ADHESION BY DCSBD 

PLASMA SURFACE MODIFICATION  

Jozef Preťo 1, Ján Hronkovič1, Ján Oravec1, Pavol Meluš1, Dušan 
Kováčik2, Mirko Černák2  
1Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 95801 Partizánske, Slovakia, 
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 2 CEPLANT, Department of Physical Electronics, Faculty of Science, 
Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech republic 

In the tire manufacturing there is a technological step of bead winding 
in which rings (beads) are made of rubberized steel wire. The purpose 
of the beads is to hold the tire on the wheel rim. The steel wire is 
covered with a thin layer of unvulcanized rubber compound 
(rubberized) in a rubberizing extruder. To improve the quality of wire 
rubberizing the surface of wire can be cleaned, heated or, possibly, 
treated in some way before it enters the rubberizing extruder. In this 
work the surface of carbon-steel plates was modified with DCSBD 
plasma (Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharges) [1] in order to 
the improve the adhesive properties to the NR (natural rubber) green 
rubber compounds. The surface free energy, contact angle , 
wettability, ageing and peel adhesion [2] on the DCSBD plasma 
treated carbon-steel surface were examined. The untreated and 
plasma treated carbon-steel surface were analyzed by the EDR- SEM in 
order to explain the observed chemical changes. From the obtained 
result of atomic elements C 1s and O 1s is evident, that the plasma 
treatment results in the creation of functional groups containing 
oxygen. 

This publication was prepared as an output of the project 2013-14547/39694:1-11 
„Research and Development of Hi-Tech Integrated Technological and Machinery 
Systems for Tyre Production – PROTYRE“ co-funded by the Ministry of Education, 
Science, Research and Sport of the Slovak Republic pursuant to Stimuli for 
Research and Development Act No. 185/2009. 

[1] Černák M., Černáková Ľ., Hudec I., Kováčik D., Zahoranová A., Diffuse 
coplanar surface barrier 

discharge and its applications for in-line processing of low-added-value 
materials, Eur. Phys. J-Appl.  

   Phys., 2009, 47, 22806-22812. 
[2] Preto J., Oravec J., Hronkovic J., Melus.P.; Method of the measurement of 

adhesion of unvulcanised rubber compounds to metal surfacesIn: Book of 
Abstracts from 14th ISE ‘14, Bratislava  2014, p. 159-161. Jubilanti 
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estnú plaketu mesta Vysoké Tatry prebral z rúk Ing. J. Mokoša hlavný prednášate  prof. Jean-Marie Lehn, na fotografii s prof. V. Milatom.



lávnostné otvorenie zjazdu, ktorý bol zorganizovaný pod 
záštitou primátora mesta Vysoké Tatry, Ing. Jána Mokoša, sa 
konalo 8. septembra vo veľkej prednáškovej sále hotela 
Bellevue. Za organizačný výbor stretnutie otvorila a 

moderovala jeho predsedníčka Ing. Mária Omastová, DrSc. 
Otváracieho ceremoniálu sa zúčastnili predstavitelia slovenských 
univerzít, Slovenskej akadémie vied a zástupcovia sponzorov zjazdu. 
Slávnostný príhovor predniesli J. Mokoš, ktorý čestného hosťa a 
plenárneho prednášateľa prof. Jean-Marie Lehna ocenil Čestnou 
plaketou mesta Vysoké Tatry. Za spoluorganizujúce chemické 
spoločnosti sa prítomným prihovoril prof. Jan John, predseda Českej 
společnosti chemickej. Slovenskú akadémiu vied reprezentovala 
podpredsedníčka SAV pre vedu RNDr. Eva Májková, DrSc., ktorá 
ocenila snahu chemikov organizovať veľké podujatia so zaujímavými 
prednáškami a propagáciu vedeckého výskumu Slovenských a 
Českých chemikov. Podobne vo svojom príhovore prof. Marta 
Kollárová z Univerzity Komenského v Bratislave vyjadrila podporu 
podujatiu a ocenila snahu organizátorov. Na zjazd pozývame aj 
kolegov z chemických spoločností okolitých štátov, tento rok prijali 
pozvanie naši priatelia z Poľskej spoločnosti chemickej a prof. Jacek 
Lipok odovzdal organizátorom počas otváracieho ceremoniálu 
pozdravný list. Oživenie programu zjazdu zabezpečili deti z ľudovej 
školy umenia na Štrbskom plese, ktorí nás potešili tromi piesňami. 
Špeciálne pre prof. J.M. Lehna predviedol tradičný hudobný nástroj 
fujaru Ing. I. Lacík, DrSc.,(riaditeľ Ústavu polymérov SAV) a zahral 
prítomným slovenskú melódiu.  

Organizátori zjazdu pozvali tento rok nobelistu aby predniesol 
pozvanú plenárnu prednášku. Túto tradíciu sme obnovili po krátkej 
prestávke, keď pred dvomi rokmi Laureátka Nobelovej ceny za 
chémiu, prof. Ada Yonath deň pred konaním zjazdu odvolala svoju 
účasť pre vážne zdravotné problémy. Tento raz nám šťastie prialo a 
veľmi oceňujeme komunikáciu s prof. J.M. Lehnom počas celého 
obdobia keď sme jeho návštevu pripravovali. Zaujímal sa o náš 
výskum, ale aj o našu kultúru, stavby a umenie. Veríme, že rád prišiel a 
zoznámil sa s časťou našej milej malej krajiny počas jeho návštevy, 
ktorú absolvoval spolu s manželkou. Prof. Jean-Marie Lehn predniesol 
na zjazde plenárnu pozvanú prednášku s názvom Perspectives in 

chemistry: from supramolecular chemistry towards adaptive 
chemistry. Všimli si to aj média a prišli pozrieť a nahrať reportáž o 
nositeľovi Nobelovej ceny v Tatrách, ktorú sme ešte v ten istý deň 
mohli sledovať na TA3. Veríme, že prednáška podnietila prítomných, 
najmä nastupujúcu generáciu, aby sa chémii venovali zo všetkých síl, 
so záujmom a vytrvalosťou a aby ich nové vedecké objavy mohli byť 
ocenené tým najvyšším uznaním. Po prednesení laudácia, ktoré 
pripravil súčasný predseda SCHS, prof. Viktor Milata, sme prof. J. M. 
Lehnovi odovzdali Zlatú medailu Slovenskej chemickej spoločnosti.  

Ako povedal počas otváracieho ceremoniálu predseda SCHS, prof. 
V. Milata, každý zjazd má svoje tajomstvá, ktoré  sa v jeho priebehu 
stávajú milými prekvapeniami pre účastníkov, ale najmä pre tých, 
ktorých sa týkajú. Jedným z nich bolo ocenenie M. Omastovej, 
predsedníčky organizačného výboru, medailou Daniela Belluša za 
výnimočné zásluhy o rozvoj chémie a Spoločnosti, do poslednej chvíle 
pred ňou samotnou, dokonale utajené. 

Rokovanie zjazdu prebiehalo ako je už tradíciou v šiestich 
odborných sekciách, Anorganická a materiálová chémia, Analytická a 
fyzikálna chémia, Organická chémia a polyméry, Potravinárstvo, 
Životné prostredie a biotechnológia, Vyučovanie a história chémie a 
Chemprogres. Viacej o obsahu všetkých sekcií zjazdu nájdete na 
http://67zjazd.schems.sk/ 

Súčasťou zjazdu sú pozvaní prednášatelia, ktorí svojimi 
prednáškami výrazne prispeli k obohateniu vedomostí prítomných 
účastníkov. Tento rok sme do tejto kategórie pozvali aj mladých 
úspešných slovenských vedcov, nositeľa ERC Starting grantu Ing. Jána 
Tkáča, DrSc., z Chemického ústavu SAV, ktorý prednášal o Aplikáciách 
nanomateriálov a imobilizácie kontrolovanej v nanoškále pri príprave 
ultracitlivých biosenzorov a biopalivových článkov. Mladý vedec roka 
2015, doc. Ľubomír Švorc, PhD., z Ústavu analytickej chémie FCHPT 
predstavil Využitie netradičných elektródových materiálov vo 
farmaceutickej a klinickej analýze. Nominantom českej spoločnosti 
chemickej bol doc. Jiří Pospíšil, ktorého prednáška mala názov Vývoj 
nových syntetických postupů a jejich aplikace při syntéze přírodních 
látek. Prof. Ján Imrich z UPJŠ Košice predstavil zaujímavú tému Nové 
proflavíny a spirocykly akridínu ako sľubné DNA interkalátory a 
antitumorové látky. Odborná skupina História chémie tradične 

67. Zjazd slovenských a českých 
chemikov

T e x t :  M .  O m a s t o v á ,  M .  D r á b i k  
F o t o :  M .  P r o c h á z k a ,  S .  P r o c h á z k o v á  

m a r i a . O m a s t o v a @ s a v b a . s k  
d r a b i k @ n i c . f n s . u n i b a . s k

S 

Už po šiesty krát sa Zjazd chemikov konal v prekrásnom prostredí Vysokých 
Tatier. Organizačný výbor sa rozhodol pre zmenu miesta konania, presunuli 
sme sa do Grand hotela Bellevue v Starom Smokovci, čo aj s odstupom času 

možno zhodnotiť ako dobrú voľbu. V srdci Tatier sme našli od 7. do 11. 
septembra 2015 príjemné prostredie, ochotných spolupracovníkov zo strany 

hotela a najmä tvorivú atmosféru počas jednania zjazdu a dvoch posterových 
sekcií. 67. Zjazdu sa zúčastnilo viac ako 280 skúsených aj mladých chemických 

odborníkov. 
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obohacuje zjazd zaujímavými témami, tento raz prof. Jozef Čársky 
prednášal o histórii, na ktorú sme obzvlášť hrdí, keďže uplynulo už 200 
rokov od smrti A. Ruprechta. Historické udalosti v súvislosti s výročím 
kryštalografie predstavil doc. Ján Moncoľ v prednáške 100 rokov 
chemickej kryštalografie a jej perspektívy. Sekcia Chemprogres 
nominovala doc. Elenu Hájekovú s prednáškou veľmi aktuálnou, 
Recyklácia polymérnych odpadov. Podľa počtu účastníkov bola 
jednoznačným ťahákom prednáška doc. Daniely Šmogrovičovej, Pivo 
a zdravie – od mýtov k vede. V praxi sme si mohli overiť vplyv rôznych 
druhov piva na naše zdravie a to počas večernej posterovej sekcie, 
ktorá bola obohatená ochutnávkou pív z pivovaru Egídius v Poprade. 
Myslím, že s ponúkaných šiestich druhov si každý našiel to svoje, ktoré 
mu chutilo.  

Na zjazde odznelo viac ako 80 prednášok a v posterových 
sekciách sa prezentovalo viac ako 130 posterov. Mladí vedeckí 
pracovníci a PhD študenti súťažili o najlepšiu prezentáciu v 
jednotlivých sekciách. Garanti posterovej súťaže mali neľahkú úlohu 
vybrať tie najlepšie. O výsledkoch píšeme v samostatnej časti.  

Posledný deň po konferenčnom galavečeri nebýva ľahký. 
Zaujímavé prednášky, medzi ktoré patrila aj tá, ktorú prezentoval doc. 
Miroslav Kríž, Od šamanov k narkomanom. Štruktúra, syntéza, 
vlastnosti a účinky prírodných a syntetických drog, však pritiahnu 
účastníkov do konferenčnej sály. Posledným bodom stretnutia 
chemickej komunity v Tatrách, je tradične panelová diskusia, kde 
rezonovali aktuálne témy a diskutovali sa súčasné problémy, ako viac 
zainteresovať mladých aby študovali prírodovedecké disciplíny a ako 
skvalitniť vyučovanie chémie na školách.  

Poďakovanie za túto vydarenú akciu patrí mnohým obetavým 
členom chemickej spoločnosti. Odborný program garantovali dvaja 
vedeckí tajomníci, Viktor Milata a Jan John, a garanti jednotlivých 
sekcií. Naši študenti z FCHPT a Ústavu polymérov sa starali o zdarný 
priebeh prednášok v sekciách. Výkonná tajomníčka zjazdu bola Sylvia 
Lazovská, Miroslav Michalka a Michal Procházka v úlohe technických 
tajomníkov mali na starosti zborník a webstranku, ktorá sa vydarila a 
veľmi páčila. Všetky financie spravovala Zuzana Hloušková. Sponzori 
sa zase postarali o zvýšenie atraktivity zjazdu. Veríme, že príjemná 
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67. Zjazd chemikov otvorila a 
moderovala Mária Omastová, za 
predsedníckym stolom sú z ava 
Ing. J. Mokoš, V. Milata, 
E.Májková, J. John, M. 
Kollárová a S. Surová

Posterová prezentácia a 
živá diskusia výsledkov
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atmosféra umocnila získané nové vedomosti, skúsenosti a chemické 
poznatky.  

Záverom ešte pár štatistických údajov. Oficiálne registrovaných 
účastníkov a hostí bolo 280, z toho 118 žien. Účastníci z Českej 
republiky tvorili 57 %, Slovákov bolo 40 %, zvyšok tvorili účastníci 
iných národností, poľskej, bulharskej a francúzskej. V kategórii 
študenti mali taktiež prevahu českí študenti, bolo ich 62 % a 
slovenských 38 %. Keď však vezmeme do úvahy vekovú kategóriu do 
35 rokov, bolo to 49 % účastníkov, čo je veľmi potešujúce číslo, keďže 
na druhej strane tých nad 65 rokov bolo len 6 %. Najviac účastníkov 
na zjazde prezentovalo svoje vedecké výsledky v sekcii 3. Organická 
chémia a polyméry, kde odznelo 22 prednášok a odprezentovaných 
bolo 52 posterov. Ďalšia v poradí bola sekcia 1. Analytická a fyzikálna 
chémia s 18 prednáškami a 28 postermi.  

Organizátori sa budú tešiť opäť o dva roky na milé vedecké 
stretnutie na ďalšom zjazde v Tatrách. Medzitým, už o rok, 4. 
septembra 2016 sa českí a slovenskí chemici stretnú na 68. Zjazde 
chemikov v Prahe. 

Víťazi posterovej súťaže  

Aj na 67. zjazde chemikov sa uskutočnila Súťaž komentovaných 
posterov našich mladých kolegov. Do súťaže bolo prihlásených 37 
posterov v kategóriách „študent/ka“ a „mladý/á vedecký/á pracovník/
čka“. Oproti minulosti, kedy sa súťažilo o Diplomy a ceny SCHS, 
tohtoročná Súťaž komentovaných posterov mala „novinku 
s najvyšším puncom“ – dva postre mohli získať prestížne ocenenie 
„IUPAC poster award“. Podmienky udelenia tohto ocenenia boli na 
spoločný podnet Slovenského národného komitétu IUPAC (SNK 
IUPAC) a predsedníctva Slovenskej chemickej spoločnosti (P SCHS) 
schválené príslušnými orgánmi IUPAC. Právo a zodpovednosť za výber 
ocenených delegovali centrálne orgány IUPAC na organizátorov 67. 
zjazdu a Hodnotiacu komisiu súťaže posterov.  

Ťažiskovými kritériami hodnotenia pre obe kategórie ocenení 
(diplom a cena SCHS, IUPAC poster award) boli aktuálnosť témy, 
kvalita a spôsob spracovania výsledkov, a v prezentácii kolegom a 
členom komisie popri grafickom spracovaní predovšetkým precíznosť 
a pohotovosť ústneho podania a diskusie. Všetky prihlásené súťažiace 
postre hodnotila komisia doc. Ing. Daniela ŠMOGROVIĆOVÁ, PhD., 
prof. RNDr. Jan JOHN, CSc., RNDr. Jiří POSPÍŚIL, PhD., doc. RNDr. 
Martin PUTALA, CSc., doc. Ing. Ján REGULI, CSc., doc. Ing. Ľubomír 
ŠVORC, PhD. a doc. RNDr. Milan Drábik, CSc. Hodnotiaca komisia sa 
zhodla v názore o vysokej úrovni ale aj vyrovnanosti väčšiny 
súťažných posterov a ich prezentácií mladými autormi, čo je určite 
veľmi dobrým signálom pre budúcnosť chémie na Slovensku 
a v Českej republike.  

V zmysle vopred vyhlásených podmienok a na základe 
hodnotenia podľa uvedených kritérií boli na návrh Hodnotiacej 
komisie na záverečnom bankete Zjazdu chemikov 2015 ocenení 
autori/ky nasledovných posterov:  

Diplom a cena SCHS: 

• Barbora NEUŽILOVÁ, ČVUT Praha, Fakulta jaderná a fyzikálně 
inženýrska; Snížení radiační citlivosti mikroorganismů pomocí 
vychytávačů radikálů při různých dávkových rychlostech záření 
gama. 

• Katarína ŠÚTOROVÁ, Masarykova Univerzita v Brne, 
Přírodovědecká fakulta, Ústav chemie; Laser Desorption Ionosation 
Time-of-flight Mass Spectrometry of Chalcogenide Glasses from 
Pseudo-binary (GeSe2)100 = x(Sb2Se3)x System  

• Michal JURÁŠEK, Vysoká škola chemicko-technologická v 
Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie; 
Seskviterpenové laktony z laserpitium archangelica.  

• Aleš MAREK, AV ČR, Praha, Ústav organické chemie a 
biochemie; Frustrated Lewis Pairs-assisted Reduction of Carbonyl 
Compounds  

IUPAC poster award: 

• Mgr. Tereza KRCHOVÁ, Univerzita Karlova v Praze, 
Přírodovědecká fakulta; „Lanthanide (III)-dota-like complexes with 
pendant aminophosphonate as new agents of MRI“  

• Mgr. Václav PAVLÍČEK, Univerzita Karlova v Praze, 3. Lekářská 
fakulta; Determination of Rebaudioside A and Stevioside in food 
supplements and beverages by capilary electrophoresis with 
contactless conductivity detection“  

 Všetkým oceneným ešte raz blahoželáme! Mladým kolegyniam 
a kolegom, ktorí tentokrát na záverečnom bankete nepočuli potlesk 
na počesť hodnoty svojho posterového príspevku, chceme 
pripomenúť, že Súťaž posterov prebieha na každom zjazde chemikov. 
Podľa informácií od našich českých kolegov sa v roku 2016 na 68. 
zjazde chemikov v Prahe s veľkou pravdepodobnosťou bude súťažiť aj 
o prestížnu IUPAC poster award. 
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Ví azi postrovej sú aže s organizátormi. 
Z ava: V. Milata, M. Omastová, B. 
Neužilová, V. Pavlí ek, K. Šútorová, T. 
Krchová, M. Jurášek, a M. Drábik

Dear All, 

We greatly enjoyed our visit to Slovakia ! We would like to 
thank you very warmly for your so kind and friendly 
hospitality. It was indeed a special treat and made our stay 
most memorable, in particular, in addition to the scientific 
aspects, the visits of highligjts like Levoca and Kezmarok. It 
would be nice to be able to help the lady librarian in Kezmarok 
to find somes financial support for the conservation of the 
treasures in her axceptional historical library. I shall send her 
some information about possible sources. 

Both of us send you our warmest greetings and wishes. 
All the best, 

Jean-Marie Lehn
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Ten nemecký „psychoš“ nás už asi neporazí ... 
(Viem o niekom, kto s ním totiž úspešne zápasí) 

V prvý de  mojej ú asti na šes desiatomsiedmom Chemickom zjazde 
Pricestoval som až ve er, takže v ten de  už nešlo vôbec o ni  vážne 
No i tak dva krásne jedine né poznatky z toho stretnutia chemikov mám 
Prvým je to skvelé biele, ružové i ervené vínko, ktoré som ochutnával 
Ten vínny ve er bol skvelým zav šením nieko kohodinového cestovania 
A po našej najdôležitejšej dia nici pri astého, frustrujúceho spoma ovania 
Ve  kto to kedy videl po autostráde ochví a osemdesiat, šes desiat ... 
Ba dokonca, na moje už (ne)ve ké prekvapenie aj štyridsa , priatelia, 
štyridsa  ... 
Keby aspo  dákych mí , ale púho-púhych kilometrov, len to ko za hodinu 
Potom ne udo, že prepravou zo západu na východ má lovek schránku tak 
unavenú 
Že dobré vínko je hádam tým najlepším regenerujúcim prostriedkom 
A tá skvelá zna ka, pod a banneru, tuším mala názov: „wine is emotion“  
Ale vážne ... bolo to víne ko Circum, firma s uzatvoreným kruhom 
Z presného po tu odrôd i pomeru po tu sadeníc vo výsadbe, jedným slovom 
Hospodária len na vlastných vinohradoch a ich vínko je skvelým produktom 
Lebo nepýšia sa cudzím perím, ale len vlastným uzatvoreným kolobehom 
Po poctivej degustácii toho vínka veselšie som vnímal aj remízu s Ukrajinou 
A najsilnejší ( i najs ubnejší ?) zážitok, predsa ten s kyselinou kynurénovou  
Presnejšie opísané s organickým chemikom Viktorom a jeho diplomantkou 
Ivanou 
Samozrejme, že s obomi, no o dos  viac s ou, jej nadšením a zaiste aj 
talentom 
A to ich erudované rozprávanie ako vedecky bojujú s Alzheimerovou 
chorobou 
Prostredníctvom kyseliny kynurénovej, resp. od nej vhodných derivátov ... 
Ak ich spolo ná práca bude úspešná, už toho nemeckého psychoša bá  sa 
nemusím 
Tuším, mám preve ké š astie, že na stretnutia chemikov celkom pravidelne 
chodím ... 

09.09.2015 

O prvej slovenskej whisky Nestville ... 
(Po ktorej nikto z nás nevnímal svet previnile ...) 

Organiza ný výbor Zjazdu chemikov skúsený a parádne tvorivý 
Aj ve mi príjemné, prívetivé prostredie v Grandhoteli Bellevue 
Vytvorili kolegiálnu, družnú, srde nú, priate skú atmosféru 
A potom, o niektorí z nás navštívili skoro až Starú ubov u ... 
Presnejšie malebnú dedinku Hniezdne len 5 km západne od nej 
Kde v Nestville Parku nachádza sa expozícia udových remesiel 
No najmä jeden z najmodernejších liehovarov v strednej Európe 
S možnos ou dozvedie  sa kade o o prvej slovenskej whisky, jej výrobe 
A v rezbárskej sále, skvostným to dielom našich rezbárov, aj degustova  

i treba k tomu ešte nie o navyše aj poznamena  ? ... 
Sná  len to, že ihne  na za iatku skuto ne preve mi zaujímavej prehliadky 
Ke  mladá sympatická sprievodky a iasto ne s nemeckými kore mi 
Uviedla, že tá naša návšteva bude sklada  sa z troch základných astí 
Oboznámenie sa s históriou/tradíciami, technológiou výroby a potom 
koštovaním to skon í 
Vtipálek Miroslav K. ve mi duchaplne podotkol, hádam ako takmer vždy ... 

i bolo by možné jednoducho presko i  tie prvé dve asti prehliadky 
A spo inú  rovno v pri ahujúcej, jedine nej, na míle rozvoniavajúcej 
„Rezbárskej sále“ 
Nuž a opá i  všetky produkty liehovaru Nestville takmer dokonale ...   
Chvalabohu, nevyšlo mu to, lebo celá exkurzia rozhodne stála za to 
Aj tá ochutnávka štyroch rôznych Nestvillských destilátov ... 
Zaujala nás aj informácia o celkovom po te tritisícšes sto colných blomb 
S nimi by si neporadili, tuším, ani všetci slovenskí stomatológovia, och ... 
A prirodzene, tiež i návšteva ich, zaujímavými výrobkami vykrášlenej, 
podnikovej predajne 
Práve v aka nej sme v koštova ke pokra ovali aj na ceste autobusom od 

ubovne 
Viacerí z nás pocítili nezvy ajne priaznivý ú inok neopakovate ných 
intermolekulárnych síl 
A ja na chví o ku prestal som utova , že najatraktívnejšej prednášky som sa 
nezú astnil 
Na ktorej svetoznámy francúzsky chemik, nosite  Nobelovej ceny, Jean-
Marie Lehn 
Od kolegov, ktorí tú prednášku si vypo uli, toto práve viem ... 
Informoval o supramolekulárnych chemických interakciách na 
medzimolekulovej úrovni 
O ich celkom zrete ných prejavoch po návšteve Nestville liehovaru sme sa 
presved ili aj my ... 
A pivný ve er so zlatistými mokmi z produkcie Egidius Brewery 

Že to ozaj bolo len v era, už hádam ani veri  nechce sa mi ... 
Ležiacke jedenás  a trinás  stup ové pivá Plze ského typu 
Nemali vôbec, ale vôbec žiadnu chybu ... 
A špeciálne pivá Indian Pale Ale/Red Dragon i Wit Beer/Lady Blanche 
(blan ) 
Po pivnom ve ierku niektorí z nás skoro ani nevedeli, kto/ o vlastne sú 
za  ... 
Akurát huncút Mirko K. pár borovi iek v bare na prízemí Grandhotela 
Bellevue navyše si objednal ... 
Aby po slovenskej whisky Nestville a pohároch piva od Egídia ešte 
excitovanejšiu náladi ku mal  

10.09.2015 

Od šamanov k narkomanom/o zázra nom ú inku, 
o om mnohí nemajú ani potuchy ...
(Aj o etanole, alkoholikoch i o pobozkaní škaredej žaby, poriadne odpornej 
ropuchy ...)  

Po úvaj, Bugry .... 
Hovorím po as piatkových ra ajok, v de  celkom posledný 
Ve mi vydareného 67. Chemického zjazdu 
V preúprimnej snahe vyjadri  nefalšovanú úctu ... 
Jeho hádam „(ne)kone ným“ vedomostiam z organiky 
Ktorý navyše je obdarený dôvtipnos ou od Boha ako vari nikto iný 
Ke že nestihol som plenárnu prednášku nosite a Nobelovej ceny 
Pôjdem dnes dopoludnia na tú Tvoju ... a on, Bugry, z toho „nezvy ajne 
uveli ený“ ... 
Že fajn, teší sa a ke  bude Nobelovkou tiež ocenený ... 
Pozve ma aspo  ... aspo  na jedno pol deci !!! 
No uznajte, dá sa by  ešte duchaplnejší ?! 
Vo svojom vystúpení, ktoré nazval: „Od šamanov k narkomanom“  
O rozmanitých drogových závislostiach prednášal ve mi zaujímavo 
Pri tej najrozšírenejšej závislosti, od alkoholu, poznamenal ako keby medzi 
re ou 
Tá je u nás bezkonkuren ne najviac ob úbenou, najpopulárnejšou ... 
A aby naši západní priatelia neboli z toho ani trochu smutní 
Podotkol, že bratia esi v tom vôbec nie sú o ni  horší, tiež chcú by  prví 
Rozdelil alkoholikov do piatich rôznych základných skupín, kategórií ... 
(Raz darmo, kde by bol sú asný svet bez neustále nových objavov 
v chémii ...)  
Teda na alfa, beta, gama, delta, eta a že najmä tá posledná je ve mi, ve mi 
nebezpe ná „méta“ 
Ktorá milovníka „pitia“ medzi ob asnou triezvos ou a astými ažkými 
etylickými stavmi zmieta 
Že príliš akademické a málo presved ivé býva zvy ajne ... 
Ak pred ú inkami etanolu varujú tí, ktorí v aka nemu nikdy štvornožky 
neliezli (pravda i nie ?!) 
Prirodzene, zaoberal sa aj inými naliehavými periodickými duševnými 
i telesnými túžbami ... 
Pochopite ne, výhradne v spojení s rôznymi drogami a od nich udskými 
závislos ami 
Môj ty Bože, a tá paleta všakovakých chemických vzorcov psychoaktívnych 
organických látok 
Možno niektorí „neorganickí“ chemici mali vo svojich „chemických“ 
mysliach z tých štruktúr aj zmätok  
Inozín, kofeín, teobromín, teofilín, myristicín, elimicín ... myslím, že viacerí 
(ne)boli z toho „in“ ... 
Predsa len výrazne iné to boli látky ako tá ... dva uhlíky, pä  vodíkov a jedna 
hydroxylová skupina V znate nejšej prítomnosti tých etanolových molekúl 
nielen chemik veselšiu náladi ku má 
Pri uvádzaní istej zlú eniny vzdal ne akane hold známemu slovenskému 
evanjelickému k azovi 
A to Pavlovi Dobšinskému - folkloristovi, zberate ovi udovej slovesnosti 
i spisovate ovi  
Za jeho nad asovú, celkom nevšednú, neuverite nú predvídavos  
Ke že v jednej rozprávke opísal akú až osudovo arovnú moc 
Má pobozkanie škaredej žaby, poriadne odpornej ropuchy 
Hoci v devätnástom storo í nemohol ma  o tom ani potuchy ... 
Že to „prevtelenie“ je spôsobené „zázra nou“ látkou, ktorá sa nazýva 
bufotenín 
Veru, neuverite ná sila i parádne tajomstvo ukrýva sa v telí ku mnohých 
organických zlú enín ... 
A že jeho vtipné bonmoty po as prednášky neboli nijakovsky populistické 
Nepriamo nazna il na úplný záver zjazdu v rámci príjemnej, vo nej diskusie 
Že za necelé pol deci, teda štyri centilitre borovi ky je 3,50 eura viac než 
prive a  

o na to poviete, milí chemickí i nechemickí, no kvalitného „pitiva“ vždy 
verní priatelia ?!  

12.09.2015

Denník A. Žemličku
T e x t :  A .  Že m l ičk a  

a u t o r @ c u d e s n e m u d r o v a c k y . e u
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Druhý ročník konferencie 
„Nanomaterials: Fundamentals 
and Applications“ NFA 2015 
v Košiciach 
V dňoch 26. – 28. októbra 2015 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty 
UPJŠ uskutočnil 2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 
o nanomateriáloch a nanotechnológiách pod názvom 
„Nanomaterials: Fundamentals and Applications“ NFA 2015, ktorého 
organizátormi boli Katedra fyzikálnej chémie ÚCHV PF UPJŠ 
a Slovenská chemická spoločnosť.  
Konferencie sa zúčastnilo takmer 70 vedcov z krajín ako Japonsko, 
Južná Kórea, Nemecko, Mexiko, Irán, Ukrajina, Rusko, India, Čína, 
Španielsko či Veľká Británia. Nechýbali však ani odborníci z Českej 
Republiky, Poľska a Maďarska. Vedecký program bol zameraný na 
aktuálne pokroky v oblasti výskumu, vývoja a využitia nanomateriálov 
a nanotechnológií. Cieľom konferencie bolo  vytvoriť fórum pre 
medzinárodné stretnutie vedcov, pedagógov a zamestnancov z 
priemyslu, ktorí sa zaoberajú problematikou nanomateriálov 
a umožniť im vzájomnú výmenu poznatkov či rozšíriť si medzinárodnú 
spoluprácu.  

Ako pozvaní prednášajúci vystúpili prof. Pedro Gomez-Romero 
(CIN2, Barcelona), prof. Ladislav Kavan (Heyrovského inštitút, AV ČR) 
a prof. Thomas Groth (Martin Luther Universität, Halle). Viacerí 
účastníci potvrdili, že podujatie splnilo ich očakávania z hľadiska 
odbornosti, aj z hľadiska vytvoreného priestoru na networking 
a diskusné fórum v danej problematike. Na úspešnom priebehu 
konferencie sa podieľali aj sponzori: Diakol Strážske, Metrohm 
Slovensko a GreenWay Bratislava. 
Viac informácií nájdete na stránke: http://nfa2015.science.upjs.sk/  

A .  S t r a k o v á  F e d o r k o v á  
a n d r e a . f e d o r k o v a @ u p j s . s k  

58. zjazd PTChem v Gdańsku 

V dňoch 21. -25. septembra 2015 sa uskutočnil v poľskom meste 
Gdańsk 58. zjazd naukowy Polskiego towarzystva chemicznego pod 
heslom: „Polska chemia v mieście wolności“ pod patronátom 
bývalého prezidenta Poľskej republiky Lecha Wałęsu – nositeľa 
Nobelovej ceny mieru, ktorý sa otvorenia zjazdu aj osobne zúčastnil 
a prehovoril k účastníkom na Slávnostnom otvorení. Popri ňom 
otvorili zjazd prezident mesta Gdańsk Paweł Adamowicz, prezident 
mesta Sopot Jacek Karnowski, prezident mesta Gdyňa Wojciech 
Szczurek, prezident PTChem Prof. dr hab. Bogusław Buszewski 
a rektor gdaňskej univerzity JM Prof. Dr hab. Inż. Bernard Lammek. 
Naša delegácia vedená prof. Ing. V. Milatom, DrSc. bola jedinou 
oficiálnou delegáciou akreditovanou na zjazde, ktorá rokovanie 
zjazdu aj pozdravila. Otvárací ceremoniál zakončilo vystúpenie 
Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod vedením 
dirigenta Prof. Marcina Tomczaka. 
Vzápätí bolo odovzdaných 8 menných medailí udelených PTChem 
v roku 2015, titul Čestný člen PTChem bol odovzdaný prof. Helmutovi 
Schwarzovi z Nemecka. Ďalej boli odozdané Cena za vedecké 
výsledky, 2 Ceny za doktorskú prácu, 2 Ceny za magisterskú prácu a 11 
Uznaní Žofie Matysikovej. Táto časť dodávala ceremónii slávnostný 
rámec a mal som dojem, že je každoročne veľmi motivujúcim 
momentom pre celú obec chemikov. 

Na rozdiel od roku 2006, keď bola usporiadateľkou Politechnika 
Gdańskia, teraz usporiadal zjazd Univesytet Gdański v súmestí 
Gdańsk-Sopot-Gdynia: rokovanie zjazdu prebiehalo v prvom meste, 
zjazdový banket v ERGO Arenie v Sopote a divadelné predstavenie 
v Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej v Gdynii. Popri 
viacerých sprievodných akciách zjazdu nemôžem opomenúť 
prekrásny organový koncert v Archikatedrze Oliwskiej. 

Rokovanie zjazdu prebiehalo v nových priestoroch univerzity v 15 
sekciách a dvoch mikrosympóziách: Chémia cukrov a Kalorimetria 
a termická analýza. Množstvo sekcií odráža šírku záberu poľských 

chemikov, veď jednou zo sekcií bolo aj Fórum mladých formou 
posterov. Odznelo 10 plenárnych prednášok, 132 prednášok 
v sekciách a 230 krátkych oznámení a bolo prezentovaných 802 
posterov. Napr. v sekcii Organická chémia bolo prezentovaných 165 
posterov. Zaujali 2 sekcie venované významným osobnostiam poľskej 
chémie a 3 panelové diskusie.  

V .  M i l a t a  
v i k t o r . m i l a t a @ s t u b a . s k  

6. kongres EuCheMS 

6. Chemický kongres EuCheMS sa uskutoční v dňoch 11. -15. 
septembra 2016 v španielskej Seville – centre Andalúzie. 
Predchádzajúce kongresy sa uskutočnili v Budapešti (2006), Torino 
(2008), Norimberk (2010), Praha (2012), Istambul (2014). Popri 

EuCheMS je spoluorganizátorom kongresu aj ANQUE a Spanish Royal 
Society of Chemistry (RSEQ), Spanish Chemical Industry Federation 
(FEIQUE), Spanish Forum for Chemistry and Society (FQS), Spanish 
Society of Analytic Chemistry (SEQA) and Catalan Society of Chemistry 
(SCQ) spolu združujúcich ca. 9000 členov. 

Odborné zameranie je zrejmé z nasledovných tém kongresu: 

Organizátori zverejňujú novinky na stránke: http://euchems-
seville2016.eu/ a momentálne je prihlásených 89 prednášateľov (25 
Topic Plenary Speakers a 54 Invited Speakers). Medzi nimi nájdete 5 
laureátov Nobelovej ceny (A. Yonath – 2009, R.R. Schrock – 2005, A. 
Ciechanover – 2004, H.W.Kroto – 1996, J.M.Lehn – 1987). Dôležité 
termíny sú zverejnené na uvedenej webovej stránke ale pre istotu: 

Deadline pre abstrakty: 1. apríl 2016, Early Bird Registration Deadline: 
1. apríl 2016, Registration Deadline: 15. jún 2016 a Late Registration 
Deadline: 15. august 2016 (potom len Onsite Registration). 

Viac informácií nájdete aj na: http://www.euchems.eu.  

V .  M i l a t a  
v i k t o r . m i l a t a @ s t u b a . s k
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ean-Marie Lehn sa narodil 30. septembra 1939 v Rosheime, 
malom stredovekom meste vo francúzskom Alsasku. Jeho 
otec, Pierre Lehn – pekár sa veľmi sa zaujímal o hudbu, hral 
na klavír a organ a neskôr, keď remeslo pekára zavesil na 

klinec sa stal mestským organistom. Matka bola v domácnosti a 
predávala v obchode. Bol najstarší zo štyroch synov a pomáhal v 
obchode s mladším bratom. Vo veku jedenásť rokov nastúpil na 
strednú školu, Collège Freppel v Obernai, malom meste asi 5 
kilometrov od Rosheimu. Vtedy začal hrať na klavír a organ a hudba sa 
stala, okrem vedy, jedným z jeho hlavných záujmov. Na strednej škole 
sa zameriaval na klasické jazykové štúdia latinčiny, gréčtiny, nemčiny, 
angličtiny, francúzskej literatúry a v poslednom ročníku aj filozofie, 
ktorá ho mimoriadne zaujala. Zaujímal sa však aj o vedu, 
predovšetkým o chémiu, takže v júli roku 1957 získal bakalársky titul 
vo filozofii a neskôr v septembri toho istého roku aj v 
experimentálnych vedách.  

Jean-Marie Lehn chcel študovať filozofiu na univerzite v 
Štrasburgu, ale rozhodoval sa medzi fyzikou, chémiou a prírodnými 
vedami (SPCN), ktoré si zapísal v prvom ročníku. V ročníku 1957/1958 
naňho zapôsobila presná a koherentná štruktúra chémie. Bola to 
predovšetkým sila experimentálnej organickej chémie, schopnej, ako 
sa zdalo, premieňať vzájomne zložité látky na základe definovaných 
pravidiel a pochodov. Kúpil si zlúčeniny a laboratórne sklo a doma u 
rodičov začal s vlastným experimentovaním. Semienko bolo zasadené 
a tak keď v ďalšom roku chodil na inšpiratívne prednášky nového 
profesora Guya Ourissona, bolo jasné, že chce robiť výskum v 
organickej chémii.  

Po získaní bakalárskeho titulu sa v októbri 1960 začlenil do 
laboratória prof. Ourissona ako mladý člen vedeckého centra Centre 
National de la Recherche Scientifique, aby získal doktorát . To bolo 
prvé rozhodujúce štádium jeho kariéry. Jeho práca sa zameriavala na 
konformačné a fyzikálno-chemické vlastnosti triterpénov. Vďaka práci 
s prvým NMR spektrometrom skupiny hlbšie vnikol do tajomstiev tejto 
veľmi výkonnej fyzikálnej metódy, čo bolo veľmi dôležité pre jeho ďalší 
výskum. Jeho prvá práca z roku 1961 popisovala aditívnej pravidlá pre 
posuny protónových signálov v NMR spektrách derivátov steroidov.  

Po získaní doktorátu (PhD) v júni 1963 strávil rok v laboratóriu 
Roberta Burnsa Woodwarda na Harvarde, kde participoval na 
masívnej totálnej syntéze vitamínu B12. To bolo druhé rozhodujúce 
štádium jeho kariéry. Jean-Marie Lehn sa tiež privzdelal v kvantovej 
mechanike a urobil svoje prvé výpočty s Roaldom Hoffmannom. Mal 
to šťastie byť pri vzniku toho, čo sa neskôr nazývalo Woodward-
Hoffmannove pravidlá.  

Po návrate do Štrasburgu začal pracovať vo fyzikálnej organickej 
chémii, kde využíval kombináciu znalostí z organickej a kvantovej 
chémie, ako aj fyzikálnych metód. Bolo mu jasné, že pre lepšiu 
analýzu fyzikálnych vlastností molekúl budú potrebné také modelové 
zlúčeniny, ktoré zvýraznia danú vlastnosť a jej vzťah ku štruktúre. V 
tomto smere pokračoval v rokoch 1965-1970 vo vlastnom laboratóriu, 
zriadenom potom, čo ho v roku 1966 menovali asistentom (maître de 
confèrences) katedry chémie univerzity v Štrasburgu. Hlavnou 
oblasťou výskumu jeho skupiny boli rýchlosti konformačných 
procesov, sledované pomocou NMR, inverzia dusíka, kvadrupólová 
relaxácia, molekulové pohyby a štruktúra kvapalín, ako aj ab initio 
kvantovo-mechanické výpočty inverzných bariér, elektronických 
štruktúr a neskôr aj stereoelektronických efektov.  

Počas práce na týchto problémoch ho zaujali procesy 
prebiehajúce v nervovom systéme (tento záujem bol vzbudený na 
prednáškach z biológie v prvom ročníku, ako aj jeho prvotným 
záujmom vo filozofii) a viedol ho k študovaniu chemických aspektov 
týchto procesov. Elektrické efekty v nervových bunkách závisia na 
distribúcii sodíkových a draslíkových iónov cez bunkovú membránu. 
Jednou z možností ako vstúpiť do tejto oblasti bolo riadiť procesy, 
ktoré umožňujú transport iónov a vzniku elektrických gradientov. 
Spojoval to s vtedy novým pozorovaním, že prírodné antibiotiká 
dokázali urobiť membrány priepustné pre katióny. Zdalo sa teda 
možné navrhnúť chemické látky, ktoré budú mať podobné vlastnosti. 
Hľadanie takýchto látok ho priviedlo k u katiónovým kryptátom, na 
ktorých začal pracovať v októbri 1967. Táto oblasť výskumu sa rýchlo 
rozvíjala a nakoniec sa stala hlavnou výskumnou témou skupiny, 
neskôr ním nazvanou „supramolekulárna chémia“. Skúmané boli 
organické, anorganické a biologické aspekty tejto oblasti a výskum sa 
ďalej rozvíjal. V roku 1975 bol spustený nový smer výskumu - umelá 
fotosyntéza - ukladanie a konverzia slnečnej energie. Najskôr sa 
zaoberal fotolýzou vody a fotoredukciu oxidu uhličitého.  
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Jean-Marie Lehn

Osobnos  67. Zjazdu 
slovenských a eských 

chemikov

T e x t :  P.  Z á l u p s ký ,  V .  M i l a t a  
 M .  O m a s t o v á  

p e t e r . z a l u p s k y @ s t u b a . s k  
v i k t o r . m i l a t a @ s t u b a . s k  
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Na jar roku 1970 bol Jean-Marie Lehn menovaný docentom a 
neskôr v októbri riadnym profesorom. Dva jarné semestre v rokoch 
1972 a 1974 strávil ako hosťujúci profesor na Harvarde, kde prednášal 
a viedol výskumné projekty. Tento pracovný vzťah bol na voľnej báze 
predĺžený do roku 1980. V roku 1979 bol zvolený vedúcim katedry 
Chémie molekulových interakcií (Chimie des Interactions 
Molèculaires) na Collège de France v Paríži. Keď v roku 1980 Alain 
Horeau odišiel do penzie, prevzal vedenie chemického laboratória na 
Collège de France a neskôr svoj čas delil medzi laboratóriami v 
Štrasburgu a Paríži. Tento stav pokračuje vlastne dodnes. Boli 
spustené nové smery výskumu, kombinujúce predovšetkým 
rozpoznanie, transport a katalytické vlastnosti supramolekulových 
útvarov vyznačujúcich sa organizovanými fázami, pričom dlhodobým 
cieľom bol návrh a príprava „molekulových zariadení“ , teda 
molekulových zložiek schopných na molekulovej úrovni prenášať 
signály a informácie. V súčasnosti je jedným z hlavných výskumných 
smerov supramolekulárna autoorganizácia, návrh a príprava 
„programovaných“ supramolekulárnych systémov.  

Vedecký výskum, vykonávaný viac ako 20 rokov so 150 
spolupracovníkmi z viac ako dvadsiatich krajín bol publikovaný vo 
viac ako 400 prácach a prehľadných článkov. Počas svojej kariéry bol 
profesor Lehn hosťujúcim profesorom na rôznych inštitúciách, 
napríklad ETH v Zürichu, univerzite v Cambridge, Barcelone a 
Frankfurte. V roku 1987 bola profesorovi Lehnovi udelené Nobelova 
cena za chémiu, spolu s Donaldom Cramom a Charlesom J. 
Pedersenom. 

Výskum profesora Lehna sa zameral na chémiu 
autoorganizovaných procesov, založených na „programovaných“ 
chemických systémoch podliehajúcim spontánnej organizácii 
vhodných komponentov do presne definovaných supramolekulových 
útvarov, teda vlastne supramolekulového spracovania molekulových 
informácií. Najnovšie boli využité aj dynamické vlastnosti a selekcia, 
čo viedlo k vývoju „štruktúrnej dynamickej chémie“, teda chémie 
útvarov podstupujúcich autoorganizáciu ako reakciu na vonkajšie 
stimuly, teda vzniku „adaptívnej a evolučnej chémie“. 
V roku 1965 sa Jean-Marie Lehn oženil so Sylviou Ledererovou, s 
ktorou majú dvoch synov, Davida (1965) a Mathiasa (1969). 

Upravené z: http://www.usias.fr/en/chaires-permanentes/jean-marie-
lehn/ and http://lehn.hitunic.com/1.htm 
  

Päť dní s Prof. Jean-Marie LEHNOM  
na Slovensku 

Prof. Jean Marie Lehn prvýkrát navštívil Bratislavu v roku 1995. Vtedy 
mnohí z nás  ani jeho ani jeho prednášku prednášku 10.mája nemali 
dopriate vidieť. Prvýkrát na oslave 150. výročia Societé Chimique 
Francaise, keď som ho oslovil s prosbou o podpis: on ani na chvíľu 
nezaváhal na rozdiel od istého amerického nositeľa Nobelovej ceny, 
ktorý sa odmietol podpísať s odôvodnením, že videl obchodovať na 
internete s podpismi nositeľov Nobelovej ceny ... Potom sme sa stretli 
ešte aj na oslave ukončenia Medzinárodného roku chémie v decembri 
2011 vo Varšave, kde som ho prvýkrát spolu s prof. Adou Yonath 
požiadal o vyjadrenie, či by bol ochotný predniesť hlavnú prednášku 
na niektorom zo spoločných zjazdov českých a slovenských chemikov. 
Keďže dáma má prednosť, prof. Yonath sme pozvali už v roku 2013 
a všetko vyzeralo nádejne. Až kým sa deň pred návštevou pokazilo 
auto, čo sme operatívne vyriešili požičovňou áut. No smola sa vliekla 
ďalej a v deň, keď som mal ísť podvečer po ňu do Schwechatu mi 
o 0:17 napísala email a okolo deviatej aj osobne zatelefonovala, že má 
zápal stredného ucha a nemôže riskovať let. Brilatne ju zastúpila 
zástupkyňa riaditeľa vydavateľstva ChemPubSoc a Wiley – Dr. Eva 
Wille. 
 Keď sme začali koncipovať s podpredsedníčkou SCHS Ing. M. 
Omastovou, DrSc. 67. zjazd chemikov bol som poverený znovu osloviť 
prof. Lehna a zistiť jeho postoj – či sa zmenil z polozáväzného 
vyjadrenia alebo nie. Prvý email našej komunikácie odišiel 4.9.2014 
o 11h 33 min. a už o 15h 24. min. prišla pozitívna odpoveď. Upresnili 
sme jeho príchod, predbežný program a požiadavky – teda jedinú, že 
ho bude doprevádzať jeho pani manželka Sylvia rod. Ledererová. 
Všetky prípravy prebiehali s obvyklou dávkou adrenalínu a hektiky, 

ale tentokrát sme mysleli, že už s ohľadom na vlak ako použitý 
dopravný prostriedok nemôže naštrbiť naše plány. Ale nikdy sa 
netreba tešiť dopredu ale eskalovala situácia okolo utečencov a práve 
v ráno toho dňa, keď mal podvečer prísť prof. Lehn s manželkou na 
železničnú stanicu Viedeň Westbahnhof, tak v doobedňajších 
hodinách odchádzali práve odtiaľ utečenci vlakmi do Nemecka. Vraj 
sa križovali niekde pri Salzburgu, avšak pristavené sanitky, policajné 
autá a stany dobrovoľníckych organizácií zabránili nášmu stretnutiu. 
Krúžil som okolo stanice pri východnom portáli a v odhadnutom čase 
prišiel telefónny hovor od neho a vzápätí sa mi podarilo vkliniť sa 
medzi taxíky a dav. Jednoznačným poznávacím znakom boli ich 
vysoké štíhle postavy so striebornými vlasmi. Od tohto okamihu už 
všetko prebiehalo hladko. 
 Po ubytovaní v hoteli Carlton v Bratislave v sobotu večer si 
Lehnovci vyžiadali voľno bez programu na prehliadku Bratislavy aj 
v nedeľu a sme sa stretli až v nedeľu večer keďže Jeho excelencia pán 
veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Didier Lopinot sa 
nemohol s nimi stretnúť. To sme sa čudovali, lebo sme získali prehľad 
o predaji syrov a vín v Bratislave, ktorých sú obaja veľkí fanúšikovia. 
Trochu som sa zľakol, ale prečo poviem až v závere. Nasledovala 
večera v reštaurácii s výhľadom na bratislavský hrad a nakoľko nebolo 
zamračené aj so západom slnka, rozhovorom o úplne všetkom, čo 
dokáže človeka napadnúť. To dokresľuje osobnosť pána profesora, 
ktorému distingvovane sekundovala pani Sylvia pôvodom z Paríža. 
Ťažko sme sa lúčili, ale vedeli sme, že nás čaká náročný deň. 
 Ráno sme vyrazili na úrad Predsedníctva SAV, kde nás čakalo 
stretnutie so zástupcami Predsedníctva na čele s predsedom SAV prof. 
P. Šajgalíkom v prítomnosti delegácie francúzskeho veľvyslanectva 
vedeného Jeho excelenciou pánom Didierom Lopinotom a vedeckým 
atašé Hervé Guillermetom. Za slovenskú stranu sa zúčastnili členovia 
Predsedníctva SAV E. Majková, 
M. Omastová, K. Marhold, J. Koppel, ďalej J. Šajbidor, dekan FCHPT 
STU a pozvaní boli aj riaditelia ústavov SAV s chemickým zameraním, 
M. Koóš, M. Boča a I. Lacík. Po krátkom úvodnom rozhovore o úlohe 
vedy v živote spoločnosti nastal slávnostný okamih odovzdania 
Čestnej plakety SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo 
fyzikálnochemických Vedách. Po ňom sa rozprúdila živá a neformálna 
diskusia. Slávnostnú udalosť monitorovali aj slovenské média a po 
skončení nasledoval rozhovor pre zahraničné vysielanie Slovenského 
rozhlasu, ako ináč vo francúzštine. V blízkej reštaurácii vychýrenej 
excelentnou kuchyňou gastronomický zážitok a dobré slovenské víno 
umocnili slávnostnú atmosféru. 
 Priamo odtiaľ sme sa vydali na cestu do miesta konania zjazdu 
Starého Smokovca. Spočiatku rovinatý kraj Bratislavska vystriedala 
rovina okolia Trnavy, kde sa prof. Lehn potešil z úspechov francúzskej 
firmy PSA. Vzápätí chladiace veže jadrovej elektrárne Jaslovské 
Bohunice rozpútali búrlivú diskusiu o atómovej energetike, ktorej je 
prof. Lehn vášnivý a odborne zanietený zástanca. A zhoda nastala aj 
vo všetkých témach zelenej a udržateľnej chémie. No a nasledovali 
hrady Tematín, Beckov či Trenčiansky hrad s ich povesťami, važská 
kaskáda. Hory sa primkli bližšie k nám a po motokrosovom areáli vo 
Sverepci sme minuli priemyselnú oblasť okolia Považskej Bystrice 
a Žilinu. Prekvapenie a uznanie sa mi dostalo, keď som ich upozornil 
na pamätník francúzskym partizánom pod Strečnom: keďže pôsobia 
na pomedzí Francúzska a Nemecka bola mu cudzia akákoľvek 
nevraživosť, nepriateľskosť či animozita. No a cez papierenský 
Ružomberok a Liptovský Mikuláš sme obklopení majestátnymi horami 
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It was very nice to meet you in 
Bratislava and Stary Smokovec. I 
much enjoyed my stay both 
scientifically and socially and 
would like to thank you for your 
friendly hospitality. 
With my best wishes for the future ! 
  
Jean-Marie Lehn



prišli popri chemickom Svite do Popradu a vydali sme sa do kopcov 
k Starému Smokovcu. Ešte bolo vidno výsledky veternej smršte 
v novembri 2004, keď sme prišli do miesta rokovania zjazdu – hotelu 
Bellevue. Stopy Francúzska u nás sú všade. 
 V utorok začal 67. zjazd Slávnostným otvorením – privítaním 
hostí a ich príhovormi. Primátor mesta Vysoké Tatry Ing. Ján Mokoš 
zaželal úspešné rokovanie a prominentnému hosťovi zjazdu udelil 
Pamätnú plaketu Mesta Vysoké Tatry. O priebehu otvorenia 
a samotnom zjazde sa dočítate na inom mieste. Nasledovala 
prednáška prof. Lehna: Perspektívy chémie: Od supramolekulárnej 
chémie k prijateľnej chémii a jej brilantné prednesenie, zasadenie do 
rámca súčasných trendov rozvoja chémie. Po prednáške bola prof. 
Lehnovi odovzdaná Zlatá medaila Slovenskej chemickej spoločnosti. 
K tomuto oceneniu patrili aj dva darčeky prof. Lehnovi vzorka 
radošinského Klevnertu – vína zo Slovenska podávaného na svadbe 
anglickej kráľovnej a súpravu krištálových pohárov na čaj – darčeku 
pre pani Lehnovú. Po Slávnostnom obede so zástupcami Slovenskej a 
Českej společnosti chemickej, Slovenskej akadémie vied a Univerzity 
Komenského sme odišli na návštevu historického mesta Levoča. 
 Po prijatí na radnici primátorom mesta Levoča PaedDr. Milanom 
Majerským nasledovala príjemná diskusia a  expozé pre mestskú 
televíziu (https://www.youtube.com /watch?v= 
q0L9Fqb5qrg&index=12&list=PL9LABcIaiV_D_V9u5S-8D3Wwv5mJOby
sO). Potom sme navštívili skvosty Levoče - chrám sv. Jakuba s oltárom 
Majstra Pavla a následne radnice z 15. storočia. Tu prof. Lehna zaujala 
povesť o levočskej bielej panej a jej zobrazenie na dverách, pri ktorom 
volá prstom nepriateľom do obliehaného mesta. Odfotil si ju a vraj 
bude používať obrázok na lákanie študentov na štúdium chémie. On 
určite nemusí. Potom nasledovala prechádzka po levočskom námestí 
s erudovaným a zanietením výkladom pani PaedDr. Magdaléna 
Nemčíková. Výhľad na levočskú krížovú cestu ukončil pobyt v Levoči 
a vrátili sme sa do dejiska zjazdu. Večer sa prof. Lehn intenzívne 
zapojil do diskusií pri panelových oznámeniach. 
 V stredu ráno chcel prof. Lehn vidieť aspoň časť plenárnej 
prednášky a tak zavítal na prednášku doc. Ing. D. Šmogrovičovej, CSc. 
o pive a tak videl aspoň jednu z najúspešnejších plenárnych 
prednášok zjazdu. O 10.00 sme mali plánované prijatie u primátora 
Kežmarku PhDr. Mgr. Jánom Ferenčákom a vyhradený čas 2-3 hodiny. 
Mimoriadne zaujímavá diskusia z radnice sa premenila na prehliadku 
centra Kežmarku, neskorogotickej baziliky sv. Kríža a návštevy 
dreveného artikulárneho kostola z 18. storočia s pôvodným organom. 
Už drevená výzdoba kostola uchvátila oboch hostí a keď správca 
kostola uviedol, že organ je funkčný a stále sa používa pri 
bohoslužbách prof. Lehn spozornel. Po kladnej odpovedi, že by si na 
ňom mohol zahrať vybehol na poschodie, sadol za organ a začal na 
ňom hrať. Aj nohami, skúšal registre a organ skúšku zložil: prof. Lehn 

pochválil organ za krásny zvuk a rýchlu reakciu. No a samozrejme je to 
najstarší organ na akom hral. Jeho otec bol pekár a hrával na organe 
a on sa zaoberal hudbou (viď životopis na inom mieste).  
 Prehliadka mesta pokračovala lyceálnou knižnicou. Prvý dojem 
aj po vysvetlení úlohy miest Kežmarok, Levoča a Revúca v rozvoji 
vzdelanosti na Slovensku v minulosti a vyobrazení osobností 
slovenských dejín, ktoré tu študovali nebol najväčší. Slovensko je 
malé. Ale zanietenosť sprevádzajúceho personálu zvrátila všetky 
pochybnosti. Práva a povinnosti študentov, ktorých porušenie sa 
trestalo 24 resp. 48 hodinovým státím v samotke s vodou a krajcom 
chleba si chvíľu vyskúšal aj pán profesor. Vraj by bol len vzorným 
študentom a nekorčuľoval resp. nekúpal by sa v rieke Poprad. Výstava 
tlačovín z doby pred objavením Ameriky s mapou bez tohto 
svetadielu, vydania Biblie v rôznych jazykoch m.i. v turečtine či 
arabčine, exotické vydania Koránu a následné oddelenie vedeckej 
literatúry so šesťdesiatimi návodmi na prípravu jedov, prvé kuchárske 
knihy písané ženami, najväčšia a najmenšia kniha bola pre nich 
naozaj prekvapením.  
Príbeh s oslobodením, keď do knižnice vošiel ruský dôstojník, podišiel 
k najbližším knihám, ktorými boli Rom Führer, Venedig Führer, .... 
Führer  a po tých strastiach z bojov nariadil vojakom spáliť všetky 
knihy ! pobavil oboch manželov. Len miestny intelektuál, ktorý ich 
pozval na rozhovor pri pálenke a ich dvojdňová boja neschopnosť po 
ňom spôsobila, že museli tak rýchlo dobiehať front, že ju zabudli 
zapáliť. Potom po mnohých rokoch ležania kníh na jednej hromade 
vraj došlo k invertarizácii spôsobom „podľa veľkosti“ a až pred 
nedávnom normálna invertarizácia. Vtedy sa prof. Lehn ponúkol 
pomôcť pri získaní podporného fondu Volkswagen či Sanofi na 
záchranu týchto vzácnych kníh.     
Pri prechádzke mestom Kežmarok si vyskúšal aj klietku hanby. Kto by 
mal byť v nej miesto neho? Stav hradu na opačnej strane mesta ho 
veľmi nepotešil ale na druhej strane bol prekvapený, keď mu plynulou 
francúzštinou odpovedala čašníčka v jednom reštauračnom zariadení 
mesta. Ponúkli sme im ako predjedlo naše národné bryndzové 
halušky a ako milovník a znalec syra ich pochválil. Z mesta sme 
odchádzali po tretej hodine popoludní a nie po plánovanom obede 
a to preto, aby sme stihli posledný vlak toho dňa do Wroclavi 
s odchodom o 18.15 z Krakowa. Ponáhľali sme sa ale aj tak ešte 
obdivoval krásnu prírodu okolia Ždiaru. 
No a keď som v úvode povedal, že som sa zľakol, tak teraz vysvetlím 
prečo: pri rozlúčke na stanici mi manželia Lehnovci povedali, že aj keď 
by si všetky darčeky nevládali zobrať, tak ten radošinský Klevnert si 
určite odnesú a doma v kľude a pohode s radosťou a zvedavosťou 
ochutnajú. Ako kráľ chémie si kráľovské víno zaslúži. A ako osobnosť je 
svojou ľudskosťou ďaleko aj za touto hranicou. Ad multos annos!  
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manželka Sylvia, 
sprava predseda 
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Lopinot



Chemický priemysel v zrkadle dejín 
Slovenska: História potravinárskeho 
priemyslu I (11. diel) 
Zostavovateľ: M. Uher 
Autori: Cejpek K., Grefová M., Hallon Ľ., Herian K., Karovičová J., Príbela 
A., Schmidt Š., Staruch L., a Szemes V. 
Posudzovatelia: Szokolay A., Valík Ľ. 
Nakladateľstvo STU, Bratislava, Vazovová 5, 2013 
1. vydanie, 166 strán, 
ISBN 978-80-227-4088-3 

Projekt zhromažďovania, triedenia, hodnotenia a publikovania 
materiálov z histórie chemického priemyslu pokročil ďalším krôčikom 
vpred, keď z plánovaného počtu 15 dielov vydal Hospodársko-
politické súvislosti chemických technológií a chemického priemyslu 
(pilotný, nultý diel), Históriu chemických vlákien na Slovensku (7. diel, 
ChemZi 8/2012, s. 25), Históriu gumárenského priemyslu na Slovensku 
(6. diel) a Históriu farmaceutického priemyslu na Slovensku (2013). 
 Vzhľadom na široký záber potravinárskeho priemyslu je aj jeho 
história bohatá a musela byť rozdelená do dvoch častí: prvú už dnes 
držíme v rukách a pri listovaní v nej sa môžeme oboznámiť s históriou 
mliekarenského priemyslu, cereálnych výrobkov, mä-sovým 
priemyslom, konzervárenským priemyslom a tukovým a 
konzervárenským priemyslom - teda nosnými potravinárskymi 
oblasťami, ale aj ich výskumnými ústavmi, závodmi a v neposlednom 
rade aj prepojením na existujúce závody v Čechách, ktoré boli 
predchodcami, partnermi či nasledovníkmi tých na Slovensku. 
 Keďže potraviny sa dotýkajú nás všetkých a to nielen množstvom 
i kvalitou, ale historický aspekt je mnohokrát mimoriadne cenný a 
poučný. Staršia generácia určite počula o "šichtovom" mydle so 
znakom jeleňa, ale nebolo to mydlo na umývanie po práci ("šichte"), 
ale bol to výrobok podnikateľa Schichta, ktorého začiatky boli 
mimoriadne skromné a po čase sa z neho stal výrobca významom 
Baťu či Škodu. A takýchto drobností nájdete v diele veľa: sú 
príťažlivými a priťahujúcimi čítať ho, nájsť zaujímavosti z toho svojho 
regiónu. A treba poďakovať zaň nielen autorom, ale aj tak ako to 
urobil jeden z nich - ich zdrojom: rodičom, priateľom, známym či 
archivárom, ľuďom, kto-rých hobby je história, Dr. Hallonovi z 
Historického ústavu SAV za napísanie úvodu preto, že títo ľudia 
vykonali niečo preto, aby tieto dokumenty nezanikli bez stopy, bez 
litery spomienky. Už teraz sa teším na druhý diel, ktorý je v 
pokročilom štádiu príprav a ešte pred koncom roku by mohol uzrieť 
svetlo sveta. Heslo autorov: "Nežijeme pre minulosť, ale ani na ňu 
nezabúdame" sa teda postupne napĺňa. Toto zaujímavé čítanie 
môžete získať v predajni Vydavateľstva STU v budove FCHPT STU či na 
sekretariáte Slovenskej chemickej spoločnosti v rovnakej budove č. 
dv. 1111.  

M .  U h e r   
q u h e r @ s t u b a . s k  

V . M i l a t a  
v i k t o r . m i l a t a @ s t u b a . s k  

Martin Putala a Štefan Toma: 
Štruktúra a reaktivita organických 
zlúčenín 

Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, 270 strán 

Vysokoškolská učebnica v ktorej sú zhrnuté najnovšie poznatky 
o štruktúre a vlastnostiach, reaktivite organických zlúčenín, ako aj 
o rôznych faktorov, ktoré ovplyvňujú ich reaktivitu. Osobitný dôraz je 
kladený na elektrónové a stérické efekty, priestorové usporiadanie 
molekúl a pod. Podrobne je diskutovaná aj stabilita a reaktivita 
intermediátov reakcií. V neposlednej miere je venovaná aj pozornosť 
katalýze organických reakcií a tzv. slabým interakciám, ako sú 
vodíková väzba a halogénová väzba. Učebnica je určená najmä pre 

študentov magisterského (inžinierskeho) štúdia. Môže však byť aj 
dobrým východiskom pre štúdium organickej chémie 
v doktorandskom stupni, ako aj odborníkom z praxe.  

.  F i š e r a  
l u b o r . f i s e r a @ s t u b a . s k  

Radovan Šebesta a Štefan Toma: 
Mechanizmy organických reakcií  

Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, 254 strán 

Vysokoškolská učebnica v ktorej sa na základe najnovších poznatkov 
vysvetľujú mechanizmy organických reakcií rôznych typov 
organických zlúčenín – od alkánov až k aromatickým a 
heterocyklickým zlúčeninám. Pozornosť je venovaná všetkým 
dôležitým typom organických reakcií – nukleofilným aj elektrofilným 
substitúciám a adíciám, elimináciam, molekulovým prešmykom, 
cykloadíciam ako aj radikálovým reakciám. V učebnici sa pri 
vysvetľovaní mechanizmov reakcií dôsledne využívajú poznatky o 
hraničných orbitáloch, ako aj najnovšie výsledky štúdia reaktivity 
Herberta Mayra. Učebnica je určená najmä pre študentov 
magisterského (inžinierskeho) štúdia. Môže však byť aj dobrým 
východiskom pre štúdium organickej chémie v doktorandskom 
stupni, ako aj odborníkom z praxe.  

.  F i š e r a  
l u b o r . f i s e r a @ s t u b a . s k  

Nové učebnice z Katedry chémie 
Pedagogickej fakulty Trnavskej 
univerzity  

Hlavnými výstupmi riešenia projektu KEGA na Katedre chémie PdF 
TU v rokoch 2013 až 2015 sú tri vysokoškolské učebnice, ktoré by som 
tu rád predstavil.  

Pre riešiteľov úloh Chemickej olympiády z fyzikálnej chémie a 
samozrejme aj pre ich učiteľov bola v roku 2014 vydaná 358-stranová 
zbierka Riešené úlohy z fyzikálnej chémie pre kategóriu A Chemickej 
olympiády. Vznikla ako výsledok dvadsiatich rokov tvorby úloh CHO.  

Všetky úlohy sú usporiadané podľa oblastí fyzikálnej chémie. 
V každej kapitole sú uvedené najprv zadania všetkých úloh a potom 
ich riešenia, aby ponúknuté riešenia neodvádzali študentov od 
vlastného výpočtu k odpisovaniu.  

Cieľom zbierky úloh je pomôcť stredoškolským študentom, ale aj 
ich učiteľom, v príprave na riešenie úloh CHO. Na začiatku je zaradená 
kapitola o základných matematických operáciách, ktoré potrebujú 
poznať riešitelia úloh CHO z fyzikálnej chémie.  

Keďže od posledného vydania Príkladov a úloh z fyzikálnej chémie 
na FCHPT STU uplynulo už dvadsať rokov, môžeme túto publikáciu 
odporúčať aj ako vysokoškolskú učebnicu výpočtov z fyzikálnej 
chémie. V príkladoch sa síce nepoužívajú derivácie a integrály, ale ich 
náročnosť je na úrovni základných vysokoškolských kurzov fyzikálnej 
chémie, pokrývajú takmer všetky oblasti preberané v bakalárskych 
študijných programoch a najmä ponúkajú študentom zrozumiteľne 
podané návody na riešenia jednotlivých typov úloh.  

Popri výpočtových úlohách sú jednotlivé tematické okruhy 
spracované aj vo forme testov s otázkami zameranými najmä na 
preverenie správneho chápania študovanej problematiky. Mnohé 
z nich teda môžeme označiť za v súčasnosti preferované konceptuálne 
úlohy.  

Elektronická verzia je dostupná na stiahnutie na internetovom 
portáli Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v ponuke 
elektronických študijných materiálov (http://pdf.truni.sk/veda-
vyskum?e-kniznica#online) alebo na stránkach Katedry chémie PdF 
TU (http://katchem.truni.sk/prilohy/FCH%20ulohy%20v%20CHO.pdf).  

Na konci roka 2015 sa podarilo vydať dva nové študijné materiály, 
ktoré by sme radi predstavili potenciálnym čitateľom.  

Pri príležitosti desiateho výročia od zavedenia predmetu 
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Spotrebiteľská chémia do prípravy učiteľov chémie sme pripravili 
vysokoškolské skriptá Spotrebiteľskej chémie. Sú zverejnené 
v elektronickej knižnici PdF TU (http://pdf.truni.sk/veda-vyskum?e-
kniznica#online). 

Predpokladáme, že okrem našich študentov ich využijú aj učitelia 
stredných i základných škôl na osvieženie svojich hodín chémie 
o informácie o mnohých aplikáciách chémie v našom bežnom živote. 
Na obálke Spotrebiteľskej chémie uvádzame, že jej cieľom je príprava 
chemicky gramotných učiteľov chémie, ktorí dokážu odpovedať na 
otázky žiakov, zvedavých ako fungujú rôzne veci, s ktorými sa 
stretávajú a o ktorých si myslia, že majú chemickú podstatu. Učiteľ 
chémie by mal poznať podstatu fungovania nielen čistiacich 
prostriedkov, kozmetických prípravkov, liečiv, hnojív a pesticídov, ale 
aj katalyzátorov, bez ktorých sa nezaobíde takmer žiadna chemická 
alebo potravinárska výroba. Spotrebiteľská chémia sa popri 
spomenutých témach zaoberá aj plastmi a tiež zdrojmi energie – 
fosílnymi i obnoviteľnými. 

Druhou novinkou je vysokoškolská učebnica, vydaná pod názvom 
Fyzikálna chémia pre bakalárske štúdium. Pôvodne navrhovaný 
podtitul pre učiteľské štúdium sme zmenili, keďže text pokrýva 
základné oblasti fyzikálnej chémie preberané v bakalárskych kurzoch 
nielen na pedagogických fakultách, ale vo všetkých chemicky 
zameraných študijných programoch – na technologických, 
prírodovedeckých i farmaceutických fakultách – náuku o štruktúre 
hmoty, chemickú termodynamiku, elektrochémiu, chemickú kinetiku 
a koloidiku. Ide o prvú učebnicu fyzikálnej chémie vydanú v tomto 
storočí a tiež o prvú učebnicu, ktorá sa venuje len témam, 
preberaným v základných kurzoch fyzikálnej chémie. 

Text učebnice je napísaný tak, aby bol prístupný aj riešiteľom úloh 
chemickej olympiády a ich učiteľom.  

Fyzikálna chémia pre bakalárske štúdium bola vydaná vo 
vydavateľstve Typi Universitatis Tyrnaviensis a dá sa objednať alebo 
kúpiť v predajniach vydavateľstva VEDA, v sekcii Technické vedy. resp. 

na https://www.veda.sav.sk/.   
J .  R e g u l i  

j a n . r e g u l i @ t r u n i . s k  

Pavol Zahradník, Mária Mečiarová, 
Peter Magdolen: Organická chémia 
Vydal: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, 404 strán  

V roku 1977 vyšla učebnica „Organická chémia“ určená pre študentov 
prírodovedeckých fakúlt. Jej autor, prof. Pavol Hrnčiar, napísal 
modernú učebnicu založenú na klasifikácii organických zlúčenín 

podľa charakteru chemických väzieb. Na svoju dobu progresívna 
učebnica sa dočkala štyroch vydaní, posledné v roku 1997. Organická 
chémia ako odbor zaznamenáva permanentne obrovský rozvoj. Z viac 
ako 75 miliónov chemických zlúčenín registrovaných v databáze 
Chemical Abstract je približne 85 % organických zlúčenín. Svojím 
vývojom prechádza aj výučba organickej chémie. Nové moderné 

učebnice klasifikujú organické zlúčeniny najmä podľa funkčných 
skupín alebo podľa reakčných mechanizmov. Nadväzujúc na tradíciu, 
ale v zmysle moderného ponímania vednej disciplíny, napísali autori 
učebnicu organickej chémie založenú na pochopení štruktúry 
organických zlúčenín, z toho vyplývajúcej reaktivity, ako aj iných 
vlastností nesmierneho množstva organických látok. Takéto 
usporiadanie je overené autormi učebnice dlhoročnou výučbou 
základného kurzu organickej chémie študentov chémie, biochémie a 
učiteľských kombinácií s chémiou na Prírodovedeckej fakulte UK v 
Bratislave. Hlavným cieľom je naučiť študentov, aby si osvojili 
základné princípy a algoritmy a na ich základe vedeli zatriediť a 
organizovať si veľké množstvo poznatkov o organických zlúčeninách.  

Jednotlivé kapitoly sú napísané zrozumiteľne, reakcie sú 
doplnené prehľadnými schémami, akcent je kladený na na vysvetlenie 
reakčných mechanizmov. Za zmienku stojí zaradenie najnovšieho 
názvoslovia organických zlúčenín. Obzvlášť zaujímavé sú podkapitoly 
venované výskytu a využitiu daného typu zlúčenín v ktorých sú 
uvádzané veľmi zaujímavé údaje o tom, kde sa môžeme s takýmito 
zlúčeninami stretnúť tak v prírode, ako aj v dennom živote (liečivá, 
agrochemikálie atď.). Veľmi užitočné informácie sa nachádzajú aj 
v podkapitolách venovaných prípravám zlúčenín. Pri ich čítaní si 
čitateľ nenásilne zopakuje aj poznatky o reakciách zlúčenín iného 
typu a naštudované veci si môže overiť riešením príkladov uvedených 
v závere kapitoly.
Potešiteľný je aj dôraz, ktorý autori kladú na ekologické aspekty 
organickej chémie. 

Stručné, ale koncízne napísané kapitoly sú venované sacharidom, 
peptidom, bielkovinám, ako aj heterocyklickým zlúčeninám. 
 Kapitola „Experimentálne určovanie štruktúry organických 
zlúčenín“ prináša prehľad základných spektrálnych metód 
využívaných v organickej chémii. Záverečná kapitola „Stratégia 
organickej syntézy“ popisuje hlavné princípy retrosyntetickej analýzy 
a postupy pri navrhovaní syntézy zložitých organických molekúl. 

Učebnica „Organická chémia“ je určená primárne študentom 
Prírodovedeckých fakúlt, cenné poznatky v nej nájdu aj ostatní 
študenti základných kurzov organickej chémie. Najnovšie poznatky 
obsiahnuté v učebnici ocenia iste aj ďalší záujemcovia o tento krásny 
vedný odbor.  

Š .  T o m a  
q t o m a s 1 @ s t u b a . s k  

Úvod do všeobecnej a klinicky 
aplikovanej BIOCHÉMIE 
Publikácia vyšla vo vydavateľstve BALNEOTHERMA, Jakubovo nám. 14,  
P.O Box 113, 810 00 Bratislava. 
e-mail: balneotherma@balneotherma.sk, www.bth.sk 

Uvedený titul je prekladom 6. vydania úspešnej medzinárodne 
využívanej publikácie prestížneho vydavateľstva Yaypee Brothers 
Medical Publis-hers. Cieľom vydania bolo rozšíriť domácu literatúru zo 
všeobecnej a aplikovanej biochémie a potreba dostať do 
výraznejšieho povedomia predmet biochémie v pregraduálnej 
i postgraduálnej výučbe, a najmä v  medicínskej a biomedicínskej 
praxi. Motivačný potenciál publikácie spočíva v bohatých 
celofarebných ilustráciách, funkčnom rozložení obsahu prepojeného s 
prehľadnými reakčnými schémami, tabuľkami a rámčekovým 
vyčlenením mimoriadne významných poznatkov. Kľúčovú úlohu 
pritom v každej kapitole zohráva priama prepojenosť na medicínsky 
význam opisovaných skutočností. Zaujímavým prvkom je aj uvádzanie 
konkrétnych osobností, ktoré sa pričinili o rozvoj biochémie.  
  Text je rozložený do 5-tich hlavných tematických oblastí: 

1. Chemické základy života; 2. Všeobecný metabolizmus; 3. Klinicky 
aplikovaná biochémia; 4. Výživa; 5. Molekulárna biológia; 6. Hormóny; 
7. Vybrané kapitoly klinicky aplikovanej biochémie (imunochémia, 
biochémia AIDS a HIV, biochémia onkologických chorôb, tkanivové 
proteíny v zdraví a chorobe, využitie rádionuklidov v medicíne, 
metódy separácie, purifikácie a kvantifikácie látok, molekulárna 
diagnostika).  

M .  U h e r  
q u h e r @ s t u b a . s k
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IUPAC ohlasuje a potvrdzuje objavy 
štyroch nových chemických prvkov. 
Siedma perióda Periodickej tabuľky je 
kompletná!  

Dňa 30. decembra 2015 vydal sekretariát Medzinárodnej únie pre čistú 
a aplikovanú chémiu (IUPAC) tlačovú správu (http://www.iupac.org/
news/news-detail/article/discovery-and- assignment-of-elements-
with-atomic-numbers-113-115-117-and-118.html ), v ktorej informuje 
o potvrdení objavov štyroch nových chemických prvkov. 
Medzinárodná komunita chemikov a fyzikov dostala týmto zaujímavý 
novoročný dar – uvedená štvorica chemických prvkov totiž znamená 
skompletizovanie siedmej periódy Periodickej tabuľky / Periodickej 
sústavy prvkov.  

Objavy ohlásili špičkové pracoviská jadrového, chemického a 
fyzikálneho výskumu: RIKEN,  

Japonsko – objav prvku 113; ÚJV Dubna, Rusko; L. Livermore a 
Oak Ridge Natl. Laboratories, USA – spoločné objavy prvkov 115 a 117; 
ÚJV Dubna, Rusko a L. Livermore Natl. Laboratory, USA – spoločný 
objav prvku 118. Parametre ohlásenia boli všestranne preskúmané 
Spoločnou pracovnou skupinou IUPAC a IUPAP (Medzinárodná únia 
pre čistú a aplikovanú fyziku) a táto skupina konštatovala súlad s 
príslušnými kritériami IUPAC
a IUPAP. Nasledovať bude proces výberu a schválenia názvov a 
značiek týchto nových chemických prvkov; vo výbere názvov a 
značiek majú pochopiteľnú prioritu objaviteľské pracoviská, návrhy 
podliehajú schváleniu divíziami a orgánmi IUPAC a IUPAP. 
Novoobjavené prvky majú zatiaľ nasledovné pracovné názvy a značky: 
chemický prvok 113 – ununtrium, Uut, chemický prvok 115 – 
ununpentium, Uup, chemický prvok 117 – ununseptium , Uus, 
chemický prvok 118 – ununoctium, Uuo.  

M .  D r á b i k
u a c h m d r a @ s a v b a . s k  

1

H
hydrogen

[1.007, 1.009]

1 18 

3

Li
lithium

[6.938, 6.997]

4

Be
beryllium

9.012

11

Na
sodium

22.99

12

Mg
magnesium
[24.30, 24.31]

19

K
potassium

39.10

20

Ca
calcium

40.08

37

Rb
rubidium

85.47

38

Sr
strontium

87.62

38

Sr
strontium

87.62

55

Cs
caesium

132.9

55

Cs
caesium

132.9

56

Ba
barium

137.3

87

Fr
francium

88

Ra
radium

5

B
boron

[10.80, 10.83]

13

Al
aluminium

26.98

31

Ga
gallium

69.72

49

In
indium
114.8

81

Tl
thallium

[204.3, 204.4]

6

C
carbon

[12.00, 12.02]

14

Si
silicon

[28.08, 28.09]

32

Ge
germanium

72.63

50

Sn
tin

118.7

82

Pb
lead
207.2

7

N
nitrogen

[14.00, 14.01]

15

P
phosphorus

30.97

33

As
arsenic

74.92

51

Sb
antimony

121.8

83

Bi
bismuth

209.0

8

O
oxygen

[15.99, 16.00]

16

S
sulfur

[32.05, 32.08]

34

Se
selenium

78.97

52

Te
tellurium

127.6

84

Po
polonium

9

F
fluorine

19.00

17

Cl
chlorine

[35.44, 35.46]

35

Br
bromine

[79.90, 79.91]

53

I
iodine
126.9

85

At
astatine

10

Ne
neon
20.18

2

He
helium
4.003

18

Ar
argon
39.95

36

Kr
krypton

83.80

54

Xe
xenon
131.3

86

Rn
radon

22

Ti
titanium

47.87

22

Ti
titanium

47.87

40

Zr
zirconium

91.22

72

Hf
hafnium

178.5

104

Rf
rutherfordium

  

23

V
vanadium

50.94

41

Nb
niobium

92.91

73

Ta
tantalum

180.9

105

Db
dubnium

24

Cr
chromium

52.00

24

Cr
chromium

52.00

42

Mo
molybdenum

95.95

74

W
tungsten

183.8

106

Sg
seaborgium

25

Mn
manganese

54.94

43

Tc
technetium

75

Re
rhenium

186.2

107

Bh
bohrium

26

Fe
iron
55.85

44

Ru
ruthenium

101.1

76

Os
osmium

190.2

108

Hs
hassium

27

Co
cobalt
58.93

45

Rh
rhodium

102.9

77

Ir
iridium
192.2

109

Mt
meitnerium

28

Ni
nickel
58.69

46

Pd
palladium

106.4

78

Pt
platinum

195.1

110

Ds
darmstadtium

29

Cu
copper

63.55

47

Ag
silver
107.9

79

Au
gold
197.0

30

Zn
zinc

65.38(2)

48

Cd
cadmium

112.4

80

Hg
mercury

200.6

111

Rg
roentgenium

112

Cn
copernicium

114

Fl
flerovium

113

Uut
ununtrium

115

Uup
ununpentium

117

Uus
ununseptium

118

Uuo
ununoctium

116

Lv
livermorium

57

La
lanthanum

138.9

58

Ce
cerium
140.1

59

Pr
praseodymium

140.9

60

Nd
neodymium

144.2

61

Pm
promethium

62

Sm
samarium

150.4

63

Eu
europium

152.0

64

Gd
gadolinium

157.3

65

Tb
terbium

158.9

66

Dy
dysprosium

162.5

67

Ho
holmium

164.9

68

Er
erbium

167.3

69

Tm
thulium

168.9

70

Yb
ytterbium

173.0

71

Lu
lutetium

175.0

89

Ac
actinium

90

Th
thorium

232.0

91

Pa
protactinium

231.0

92

U
uranium

238.0

93

Np
neptunium

94

Pu
plutonium

95

Am
americium

96

Cm
curium

97

Bk
berkelium

98

Cf
californium

99

Es
einsteinium

100

Fm
fermium

101

Md
mendelevium

102

No
nobelium

103

Lr
lawrencium

21

Sc
scandium

44.96

39

Y
yttrium
88.91

57-71 
 

lanthanoids 

89-103 
 

actinoids 

atomic number 
 Symbol 
 
 

standard atomic weight 

2 13 14 15 16 17 Key: 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

name 
 
 

For notes and updates to this table, see www.iupac.org. This version is dated 8 January 2016.  
Copyright © 2016 IUPAC, the International Union of Pure and Applied Chemistry.
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ohtoročný cyklus preskúmal horizonty chémie 
predovšetkým na spoločnej hranici s biologickými 
a lekárskymi vedami.  
Rakovinové ochorenia sú spomedzi civilizačných chorôb 

ako príčina úmrtnosti až za kardiovaskulárnymi chorobami, počet 
úmrtí má však vzrastajúcu tendenciu. Chemoterapia je popri 
chirurgickom odstraňovaní nádorov a ožarovaní jednou z techník 
elimninácie nádorových buniek z tela. V stredu 25. februára 2015 
predniesol na pôde Fakulty chemickej a potravinárskej technológie 
STU v Bratislave doc. Ing. Albert Breier, DrSc., riaditeľ Ústavu 
biochémie, výživy a ochrany zdravia FCHPT prednášku s názvom „Ako 
sa neoplastické bunky chránia proti chemoterapii: Úloha 
promiskuitných proteínov so širokou substrátovou špecificitou.“ 
Napriek názvu, témou prednášky nebola nevera na molekulárnej 
úrovni, ale mechanizmy, ktorými si nádorová bunka vytvára 
rezistenciu voči chemoterapii. Špeciálnym prípadom rezistencie je 
viaclieková rezistencia, pri ktorej sa bunky stávajú rezistentné na 
širokú škálu liečiv s rozličnou chemickou štruktúrou a rozličným 
mechanizmom účinku. Táto rezistencia sa rozvíja na základe aktivácie 
viacerých bunkových ochranných mechanizmov. Veľmi často v nej 
zohrávajú ťažiskovú úlohu proteíny a enzýmy so širokou ligandovou 
alebo substrátovou špecificitou a to i) ligandom aktivované 
transkripčné faktory – jadrové receptory, ktoré po naviazaní 
xenobiotického ligandu aktivujú transkripciu špecifických génov; ii) 
enzýmy schopné modifikovať farmakum tak aby sa znížila jeho 
cytotoxicita alebo sa ľahšie vylučovalo z organizmu; iii) membránové 
transportéry, ktoré vylučujú farmakum z buniek. Mechanizmus 
správania týchto promiskuitných proteínov a ich úloha v jednotlivých 
typoch rezistencie bola hlavnou témou tejto zaujímavej prednášky. 

Pri interakciách biomolekúl sme zostali aj v marci, tentoraz však 
hrdinami dňa boli sacharidy. Doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D. z Ústavu 
biochemie a mikrobiologie VŠCHT Praha bol autorom prednášky 
„Interakce mezi sacharidy a aromáty - od tužky po lektiny.“ 
prednesenej 11. marca v Prezentačnom centre AMOS Prírodovedeckej 
fakulty UK v Bratislave. Docent Spiwok sa okrem iného venuje aj 
teoretickým výpočtom zaujímavého a trochu nečakaného typu 
interakcií medzi sacharidmi ako vysoko polárnymi zlúčeninami 
a aromatickými fragmentmi makromolekúl, prípadne modelovými 
aromatickými látkami. Tieto interakcie majú v prírode svoje dôsledky 
napríklad pri biorozpoznávaní (interakcie sacharidov s lektínmi, 
receptormi, toxínmi, enzýmami a podobne), pri adhézii buniek, 
v komplexoch celulózy s lignínom a môžu tiež nájsť praktické využitie 
napríklad v chromatografických technikách či príprave rôznych typov 
nanomateriálov. 

K sacharidom sme sa 15. apríla vrátili aj na Fakulte chemickej 
a potravinárskej technológie STU v Bratislave na prednáške „Kolobeh 
uhlíka v prírode: rozklad rastlinných polysacharidov mikrobiálnymi 
enzýmami“ Mgr. Vladimíra Pucharta, PhD. z Chemického ústavu 
Slovenskej akadémie vied. Rastlinné polysacharidy tvoria najbohatšiu 
prírodnú každoročne sa obnovujúcu zásobáreň organicky viazaného 
uhlíka. Sú teda prirodzeným a ekologickým zdrojom surovín i energie. 
Zatiaľ čo zužitkovanie vo vode rozpustných polysacharidov (škrob, 
pektín) je dobre preštudované a mnohorako priemyselne 

uplatňované, využitie nerozpustných polysacharidov je zatiaľ v 
plienkach. Prednáška predstavila štruktúry hlavných zložiek 
bunkových stien rastlín a súhrnný prehľad enzýmov potrebných na ich 
úplný rozklad na základné stavebné jednotky (ďalej spracovateľné 
napríklad fermentačne) aj s klasifikáciou jednotlivých enzýmov v 
súvise s ich katalytickými vlastnosťami. Boli predstavené niektoré 
enzýmy objavené vo výskumnom tíme, ktorého je Mgr. Puchart 
členom a taktiež diskutované doteraz neznáme alebo 
neidentifikované enzýmy a vedecké aj aplikačné výzvy s nimi spájané. 

Prednáškou „Štúdium degradácie organických materiálov 
termoanalytickými technikami“ v podaní prof. Ing. Petra Šimona, 
DrSc. z Oddelenia fyzikálnej chémie FChPT STU v Bratislave bol 28. 
októbra na pôde FChPT zahájený jesenný cyklus Chemických 
horizontov. Termická analýza predstavuje súbor metód, ktorými sa 
študuje zmena stavu skúmaného materiálu na základe merania 
niektorej z jeho fyzikálnych vlastností ako funkcie teploty, pričom 
teplota sa mení kontrolovane podľa určitého programu. V prednáške 
bola predstavená metóda hodnotenia stability materiálov, 
vypracovaná na izokonverznom princípe. Metóda umožňuje rýchlo a 
spoľahlivo hodnotiť vplyv aditív na stabilitu materiálov, synergiu 
stabilizátorov a rozsah degradácie. 

K  problematike onkologických ochorení, tentoraz z pohľadu 
príčin a prevencie, sme sa vrátili prednáškou „Možnosti odstraňovania 
karcinogénnych látok z potravín“ prednesenou 25. novembra prof. 
Ing. Petrom Šimkom, DrSc. z Oddelenia potravinárskej technológie 
FChPT STU v Bratislave na jeho domovskej fakulte. Prednáška sa 
zhodou okolností konala krátko po uverejnení výsledkov správy 
Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny Svetovej zdravotníckej 
organizácie (IARC WHO), ktorá dáva do priameho súvisu spotrebu 
červeného a spracovaného mäsa s onkologickými ochoreniami. 
Červené mäso bolo klasifikované ako pravdepodobne karcinogénne, 
zatiaľčo spracované mäso bolo klasifikované ako karcinogénne. 
Jednou zo skupín látok zapríčiňujúcich karcinogénne účinky 
spracovaného mäsa sú polyaromatické uhľovodíky (PAU). Tie sa 
vytvárajú v prírode niektorými prirodzenými procesmi, ale napríklad 
aj priemyselnou činnosťou, či spaľovaním pohonných látok. Do 
potravín sa môžu dostať obalmi, surovinami, aditívami a najmä 
spôsobom spracovania, predovšetkým údením. Okrem prevencie - 
dbaním na použitie vhodných surovín a prísad a na spôsob 
spracovania - je možné obsah týchto škodlivín znižovať aj ich 
elimináciou po výrobe, napríklad sorpciou do vhodných obalových 
materiálov. V rámci výskumu vedeného prof. Šimkom boli študované 
interakcie viacerých typov obalových materiálov s PAU v rôznych 
potravinových maticiach a vytvoriť aj prediktívnu krivku týchto 
interakcií pre kvapaliny. Na záver prednášky boli uvedené konkrétne 
príklady potravín rizikových z hľadiska obsahu PAU a spôsoby 
eliminácie týchto karcinogénov. 

Dúfame, že Vás prednášky Chemických horizontov zaujmú aj 
v roku 2016, môžme sa tešiť napríklad na informácie z oblasti vývoja 
liečiv, štúdia mechanizmu priaznivých aj negatívnych účinkov 
niektorých prírodných látok, a tiež chémie a hodnotenia včelích 
produktov. 
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Chemické horizonty priniesli v roku 2015 opäť rad 
zaujímavých prednášok. 
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lávnostné zhromaždenie: sa uskutočnilo pod záštitou 
prezidenta Slovenskej republiky, pána Andreja Kisku, za 
účasti zástupca FEANI (Európska federácia národných 
asociácií inžinierov), zástupcov ČSVTS (Český zväz 

vedeckotechnických spoločností), osobnosti verejného života, 
zástupcov štátnych orgánov, technickej akademickej sféry, 
partnerských organizácií a členských odborných spoločností. 
Ústrednou témou podujatia bola retrospektíva 25 rokov činnosti 
ZSVTS. Slávnosť vrcholila odovzdaním pamätných plakiet ZSVTS k 25. 
výročiu vzniku oceneným osobnostiam verejného, spoločenského 
a odborného života.  

Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2015 - FITS 2015: jeho 
ústredná téma „25 rokov premien vedy a techniky na Slovensku“, 
priniesla platformu na výmenu názorov a skúseností s cieľom prispieť 
k synergickému efektu vo využívaní tvorivého potenciálu. V odbornej 
časti podujatia zazneli prednášky zástupcov členských organizácií 
Zväzu, v ktorých bol prezentovaný vývoj a premeny vedy a techniky za 
uplynulé obdobie, a taktiež súčasné výzvy a projekty na riešení 
ktorých sa odborné spoločnosti ZSVTS aktívne podieľajú.  

Vyhlásenie pamätného dňa: ZSVTS podnikol kroky vyhlásiť 17. 
marec (dátum vzniku ZSVTS) za pamätný Deň inžinierov a technikov 
na Slovensku. 

Odborné podujatia Zväzu a jeho členských organizácií: 
realizovali sa v rámci širšieho obdobia Týždňa vedy a techniky na 
Slovensku 2015, ktorého gestorom je Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. 

Pre lepšiu orientáciu čitateľov i širšej verejnosti je vhodné 
predložiť informáciu o doterajšom pôsobení ZSVTS i jeho súčasných 
aktivitách. 

ZSVTS vznikol na mimoriadnom zjazde Československej 
vedeckotechnickej spoločnosti (ČSVTS) v SSR, ktorý sa konal 17. 
marca roku 1990 PKO v Bratislave za účasti okolo 400 delegátov, ďalej 
zástupcov médií, hostí, aparátu. Zjazd vtedy rozhodol, že sa ukončí 
činnosť ČSVTS a vznikne Zväz slovenských vedeckotechnických 
spoločností ako právny nástupca bývalej Slovenskej rady ČSVTS. Boli 
schválené Stanovy ZSVTS, konštituovaná Vedecko-technická rada 
zložená zo  zástupcov nasledovných spoločností: Banícka, Cestná, 

Doprava a spoje, Drevárska, Elektrotechnická, Energetická, 
Kartografická, Hutnícka, Aplikovanej kybernetiky, Kvality, Lesnícka, 
Manipulácia s materiálom, Miestne hospodárstvo, výrobné a bytové 
družstevníctvo; Obchod a cestovný ruch, Polygrafická, 
Poľnohospodárska, Potravinárska, Priemyselnej chémie, Silikátová, 
Stavebná, Strojárska, Stredoslovenského kraja, Textilná, odevná a 
kožiarska, Vedecké riadenie, VTS Bratislava, Vodohospodárska, 
Východoslovenského kraja, Vynálezcov a zlepšovateľov, 
Západoslovenského kraja, Zdravotníckej techniky, Zváračská, Ženy vo 
vede a technike na Slovensku, Životného prostredia. 

Počas 25- ročného pôsobenia ZSVTS prešiel mnohými funkčnými 
obdobiami svojej činnosti, zmenami súvisiacimi viac lebo menej 
s legislatívnymi ako aj s ekonomickými zmenami v našej krajine. Popri 
kreovaní svojich štruktúr, riadiacich dokumentov a ďalších náležitostí 
k svojej činnosti, Zväz prispieval k podpore rozvoja vedy, techniky 
a vzdelávania, udržoval a rozširoval spoluprácu s domácimi 
i zahraničnými partnermi. Významné aktivity v oblasti vzdelávania, 
propagácie výsledkov vedy a techniky i pomoc ich transferu do praxe, 
vyvíjali sprvu účelové zariadenia, neskôr obchodné spoločnosti Zväzu 
– Domy techniky. Zväz bol označovaný za celoslovenské kongresové 
centrum. Každoročne sa realizovalo veľké množstvo kurzov, školení, 
konferencií, seminárov, prednášok či tematických odborných ciest. 
Zväz pripravuje do roka minimálne dve celozväzové podujatia 
s dosahom na celé Slovensko. 

V súčasnosti Zväz slovenských vedecko-technických spoločností  
predstavuje dobrovoľné, verejnoprospešné, neziskové, demokratické 
a nepolitické združenie odborných vedecko-technických spoločností, 
komitétov a územných koordinačných centier. Poslaním ZSVTS je 
podporovať činnosti svojich členských organizácií, poskytovať im 
vybrané služby, propagovať ich činnosť a prácu vedcov a technikov na 
Slovensku; reprezentovať a obhajovať záujmy odborníkov pracujúcich 
v inžinierskych a technických povolaniach, oceňovať prácu technikov 
a inžinierov, podporovať medzinárodnú spoluprácu na poli vedy 
a techniky, prispievať k zdokonaľovaniu systému technického 
vzdelávania, zlepšovať podmienky pre mobilitu odborníkov 
v inžinierskych povolaniach, podporovať komunikáciu medzi 
akademickou obcou a podnikateľskou sférou, a ďalšie. 

25 rokov ZSVTS 

Celý rok 2015 sa niesol v duchu pripomenutia si 25 rokov pôsobenia 
Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ďalej ZSVTS alebo 

Zväz) na poli vedy, techniky, vzdelávania, inovácií a medzinárodnej 
spolupráce. ZSVTS a jeho členské organizácie si toto výročie pripomenuli 

viacerými podujatiami.

T e x t :  V .  M i l a t a  
v i k t o r . m i l a t a @ s t u b a . s k
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Členmi Zväzu sú odborné členské organizácie so samostatnou 
právnou subjektivitou; je ich 45. Individuálne členstvo (ZSVTS má 
okolo 20 000 individuálnych členov) vo Zväze je len prostredníctvom 
členstva v členských organizáciách. Od svojho založenia a vstupu do 
Zväzu členská základňa odborných spoločností a územných 
koordinačných centier dotvárala profil svoj a profil individuálnych 
a kolektívnych členov svojimi aktivitami. Podľa odborného zamerania 
hlavnej činnosti člena môžeme ich rozčleniť do 6 skupín:  

• Technické zameranie – celkom 19 členov, 
• Zameranie prírodno – technické – 11 členov, 
• Prírodné vedy – 2 spoločnosti, 
• Zameranie na spoločensko – prírodovedecké – 1 

spoločnosť, 
• Prevažujúce aktivity spoločenských vied – 6 členov, 
• Spoločensko – technické aktivity – 6 členov. 

Z tohto rozdelenia vyplýva, že až 36 subjektov ZSVTS má v svojej 
činnosti prvok „technický“, 14 subjektov má členov orientovaných 
hlavne na prírodné vedy a 13 subjektov na spoločenské vedy.  

ZSVTS za pomoci svojich odborníkov (databáza obsahuje cez 450 
mien) každoročne pripravuje celý rad zaujímavých podujatí (viac ako 
400) určených odborníkom (konferencie, semináre, sympóziá, výstavy, 
tematické zájazdy, firemné dni), ale aj širokej verejnosti, ktorej sú 
určené predovšetkým školenia, prednášky, kurzy.  

Zväzové motto: „veda a technika spája...“ znamená, že cieľom je 
spájať – rôzne odbornosti, priemysel s univerzitami, domácich a 
zahraničných odborníkov, atď. s cieľom synergického efektu pri 
rozvoji vedy a techniky, inovácií a podpore ekonomiky a ďalšieho 
rozvoja spoločnosti. 

K najdôležitejším aktivitám Zväzu dnes patria: Vedec roka SR, 
Fórum inžinierov a technikov Slovenska, podujatia v rámci Týždňa 

vedy a techniky na Slovensku, spolupráca na Festivale vedy 
a techniky, aktivity pri udeľovaní certifikátu európskeho inžiniera – 
EUR ING, udeľovanie ocenení za prínos vo vede a technike, 
účinkovanie v odborných medzinárodných mimovládnych 
organizáciách, vydávanie elektronického časopisu VTS news, 
organizácia tematických exkurzií na významné svetové veľtrhy a 
ďalšie. Novými činnosťami sú aktivity na projektoch ako je Národná 
sústava povolaní; inžinierska karta – engineerINGcard; akreditácia 
technických inžinierskych programov a ďalšie. 

Z uvedených aktivít má podstatný význam podujatie FITS – Fórum 
inžinierov a technikov Slovenska. Ide o jedinečnú akciu na Slovensku, 
realizovanú pod gesciou ZSVTS, ktorá má poskytovať spoločnú 
platformu pre inžinierov a technikov z najrôznejších odborných 
oblastí pri hľadaní riešení ako odstrániť bariéry vo využití tvorivého 
potenciálu. Sú naň pozývaní prominentní prednášatelia a odborníci 
na Slovensku. Nosnou myšlienkou podujatia v roku 2014 bolo 
spojenie Inžinieri a technici – prameň inovácií. Akcia sa uskutočnila 
v Dome techniky Košice za účasti zástupcov Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR, Úradu priemyselného vlastníctva SR, 
Štatistického úradu, vysokého školstva, odborných spoločností ZSVTS 
a podnikateľskej sféry. Okrem pracovnej – odbornej časti má FITS aj 
slávnostnú časť – na ktorej odovzdáva svojim členom ocenenia za 
obetavú prácu pre ZSVTS: Čestné uznanie ZSVTS , strieborné a zlaté 
medaily ZSVTS.  

ZSVTS si veľmi váži spoluprácu s domácimi partnermi. Má 
uzatvorené dohody o spolupráci s týmito organizáciami a inštitúciami: 
Matica Slovenská (Dohoda bola podpísaná v roku 1995), Slovenská 
akadémia vied (1995), Slovenský živnostenský zväz (2002), 
Ministerstvo životného prostredia SR (2002), Asociácia 
zamestnávateľských zväzov a združení v SR (2002), Slovenská 

Obr. 1. estné predsedníctvo 
osláv 25. výro ia vzniku 
ZSVTS 
Z ava: pp. Jozef Kollár (prvý 
prezident ZSVTS), Dušan 
Petráš (sú asný prezident 
ZSVTS), Dirk Bochar 
(generálny sekretár FEANI), 
Jaromír Volf (predseda 

SVTS)

Obr. 2: Schéma po tu lenov ZSVTS pod a vedných 
oblastí a hlavných odborných inností lenských 
organizácií: v zafarbenom poli – po et odborných 
spolo ností iba v danej oblasti skúmania; v bezfarebnom 
poli – po et medziodborových odborných spolo ností
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agentúra pre investície a rozvoj (2003), Konfederácia odborových 
zväzov KOZ (2006), Centrum voľného času Bratislava, Štefánikova 35 
(2006), Asociácia slovenských chemických a farmaceutických 
spoločností (2008), Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých 
v Slovenskej republike (2011), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR (2012), Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET 
(2013), Centrum vedecko-technických informácií SR (2013), Slovenský 

syndikát novinárov (2013), Slovak Technology Platform- Agro Food, 
n.o. (2014 ), Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií 
(2014 ), Investeers (2015), Terinvest (2015). 

V rámci zahraničných vzťahov sú pre ZSVTS významné dohody 
s týmto partnermi: Rakúsky zväz inžinierov a architektov (1991 
podpísaná Dohoda o spolupráci), Zväz vedeckých a inžinierskych 
asociácií Ruska (1991), Český zväz vedeckotechnických spoločností 
(1993), Zväz maďarských vedeckotechnických spoločností (1993), 
Švajčiarsky zväz inžinierov a architektov (1994), Poľská federácia 
inžinierskych asociácií (1995), Zväz inžinierov a technikov Srbska 
(predtým Juhoslávie, 1996), Federácia vedeckotechnických zväzov 
Bulharska (2002), Portugalský zväz inžinierov (2003), Všečínska 
federácia vedy a techniky (2007), Pekingská asociácia pre vedu 
a techniku (2008), Európska federácia národných inžinierskych 
asociácií – FEANI – Dohoda o inžinierskej karte (2014). 

Členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách 
Ako bolo uvedené vyššie, v prvých rokoch svojho pôsobenia 

ZSVTS okrem činností a odborných podujatí na teritóriu Slovenska 
rozvíjal svoje aktivity k spolupráci s partnermi v zahraničí. V tomto 
smere boli realizované významné kroky, ktoré viedli k získaniu 

riadneho členstva v svetovej (WFEO) a európskej inžinierskej 
organizácii (FEANI). Do WFEO (World Federation of Engineering 
Organizations), ktorá vznikla v roku 1968), sme boli prijatí 1.1.1993. 
Základnými cieľmi WFEO je rozvíjať vedeckú a technickú 
profesionalizáciu pre spoločný efekt všetkých, dosiahnutie úplného 
mieru, podpora technického rozvoja z pohľadu ekonomického 
a sociálneho progresu a štúdium hlavných problémov z globálneho 
hľadiska. WFEO reprezentuje viac než 20 miliónov inžinierov vo viac 
ako 90 krajinách. 

Do FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales 
d'Ingénieurs), ktorá vznikla 1951, bolo Slovensko, zastúpené ZSVTS, 
prijaté do 26. 2.1995. Je to mimovládna organizácia, ktorá má za 
úlohu ochraňovať a podporovať profesionálne záujmy inžinierov, 
zabezpečovať lepšiu spoluprácu medzi inžinierskymi zväzmi, výmenu 
informácií a dokumentácie medzi jej členmi, organizovať 
medzinárodné stretnutia a v neposlednom rade aj udeľovať titul 
európskeho inžiniera – EUR ING. Reprezentuje záujmy viac ako 2 
milióny inžinierov celej Európy. FEANI vytvára v členských krajinách 
predpoklady pre vzájomné uznávanie inžinierskej kvalifikácie 
a podporuje tak v rámci nich voľný pohyb odborníkov. Zásluhou 
členstva ZSVTS vo FEANI má ako jediná organizácia na Slovensku 
právo predkladať návrhy na získanie titulu – európsky inžinier – pre 
absolventov slovenských technických univerzít bez ohľadu na 
národnosť či štátnu príslušnosť.  

Členské organizácie ZSVTS vyvíjajú svoju medzinárodnú odbornú 
činnosť (MMO) a uplatňujú spoluprácu vo viac ako 30 medzinárodných 
mimovládnych organizáciách. Sú aktívnymi členmi; pracujú 
v technických výboroch i vo vedení týchto organizácií. MMO, 
v ktorých účinkujú členské organizácie ZSVTS, sú uvedené v tab.1.  

Záverom 

Zväz dnes združuje dnes 45 odborných spoločností širokého 
odborného zamerania a silného profesionálneho zázemia. Pri ich 
aktivitách ich Zväz podporuje rôznym spôsobom, najmä príspevkami 
k ich odbornej činnosti, propagáciou tejto činnosti, poskytovaných 
svojich priestorov na významné podujatia, oceňovaním vynikajúcich 
osobnosti z ich radov, podporou ďalších aktivít. Svojím pôsobením si 
Zväz získal množstvo významných partnerovi doma i v zahraničí. Sú to 
nielen odborné organizácie, ale aj národné a nadnárodné inštitúcie, 
ktorých jedným z cieľov je podpora vedy, techniky, vzdelávania a širšej 
zahraničnej spolupráce. Na medzinárodných fórach zastupuje Zväz 
Slovenskú republiku ako plnohodnotného člena významných 
európskych a svetových organizácií akými sú FEANI, WFEO, kde šíri 
a propaguje dobrý kredit našich technických univerzít i odborníkov 
v technických a inžinierskych povolaniach. Zväz so svojimi 
odborníkmi a vybavenosťou má potenciál prispieť k skvalitneniu 
vzdelávania, k zvýšeniu záujmu mladej generácie o vedu, techniku, 
prácu v technických a prírodovedných oblastiach života, pomáhať pri 
celkovom chápaní vzťahu veda - technika – spoločnosť. 

Obr. 3: lenovia estného 
predsedníctva pri slávnostnom 
odovzdávaní ocenení Vedec roka SR 
sediaci v prvom rade z ava: pp. 
Dušan Petráš (prezident ZSVTS), Ján 
Tur a (generálny riadite  CVTI SR), 
J.E. Andrej Kiska (prezident SR), 
Pavol Šajgalík (predseda SAV)

AREA EFEE FEZA IMEKO REHVA

AUTEX EFNMS FIG ISRM SAVE

CIE EHPA IACS ITC WRA

CIGR ENS ICG IUCr a ďalšie ....

CLGE EOQ ICOLD IUVSTA

ECERS EURACHEM IFIP IWA

EFCATS EUROSIM IIW NucNet

Tab. 1: Skratky MMO, v ktorých majú lenské organizácie ZSVTS 
svoje zastúpenie
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Obr. 1. Pravidelne obmedzené kryštály libethenitu narastajú na kreme . Ložisko ubietová, banské pole Reiner. Foto: M. Števko
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eľmi dôležitú a záslužnú činnosť popri svojich významných 
medzinárodne uznávaných vedecko - výskumných 
a pedagogických aktivitách vykonal Leopold Anton 
Ruprecht pri budovaní a zveľaďovaní mineralogických 

zbierok na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici, ktoré boli 
nevyhnutnou a dôležitou súčasťou výučby mineralógie na akadémii. 
Praktické poznávanie minerálov si vyžadovalo postupné vybudovanie 
kompletnej mineralogickej zbierky. S jej budovaním začal v r. 1763 
profesor M. J. Jacquin, ale ešte aj v r. 1769 po nástupe G.A. Scopoliho 
bola akademická zbierka nepostačujúca. Nevyhovujúci stav 
akademickej zbierky mala na zreteli aj Dvorská komora vo Viedni, 
ktorá 12. januára 1771 vydala Hlavnému komorskogrófskemu úradu 
v Banskej Štiavnici a ďalším úradom v monarchii príkaz, aby zostavili 
mineralogickú zbierku pre Banícku akadémiu. Podľa predstáv A. 
Ruprechta bolo potrebné systematickú zbierku, ktorú označoval ako 
nedotknuteľnú, ponechať neporušenú a postupne dopĺňať chýbajúce 
druhy minerálov. Zároveň sa popri tejto hlavnej mala zriadiť ďalšia 
zberom vzácnych, zaujímavých a pozoruhodných minerálov 
opatrených opisom z banských závodov dedičných zemí, ktoré by 
zabezpečili príslušné banské úrady po nariadení Dvorskej komory vo 
Viedni. Spolu s minerálmi mali posielať aj hutnícke produkty pre 
metalurgickú zbierku. Z výberu uvedených zbierok by sa podľa návrhu 
profesora A. Ruprechta mohla zostaviť tretia nepostrádateľná zbierka, 
slúžiaca na výskum a nevyhnutné pokusy. Pre potrebu Dvorskej 
komory zároveň profesor prisľúbil, že sa budú zbierať aj minerály v 
stredoslovenskej banskej oblasti. Aj v čase pôsobenia A. Ruprechta na 
Baníckej akadémii mala Dvorská komora veľký záujem na tom, aby sa 
najkrajšími minerálmi z celej monarchie dopĺňal predovšetkým 
cisársko-kráľovský prírodovedný kabinet vo Viedni. Už v tomto období 
bol veľký záujem aj o minerály zo Slovenska. Mnoho slovenských 
minerálov sa prostredníctvom Dvorskej komory vo Viedni dostalo do 
zbierok významných univerzít a múzeí v Rakúsku, Maďarsku, 
Taliansku, Francúzsku, Nemecku a v iných krajinách a na druhej strane 
sa výmenou získali do zbierok Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici 
mnohé cenné a zriedkavé cudzokrajné minerály (Tomeček a Herčko 
2001). Popri krásnych a estetických mineráloch svetoznámych 
slovenských lokalít Banská Štiavnica, Hodruša, Kremnica, Magurka, 
Špania Dolina, Pezinok, Smolník a mnohých ďalších preslávila 
stredoslovenskú oblasť vo svete najmä pestrá asociácia sekundárnych 
minerálov medi z ložísk v okolí bývalého kráľovského mesta 
Ľubietová. 

Z mineralogického hľadiska preslávil ložisko predovšetkým výskyt 
zásaditého fosforečnanu medi libethenitu, prvýkrát pre svetovú vedu 
opísaného z tejto lokality na základe doloženého nálezu banského 
radcu Rössnera v opustených baniach na meď v Ľubietovej. Už v roku 
1817 K. A. Zipser a 1820 J. Jónás potvrdzujú existenciu „fosforečnej 
medi“ v ľubietovských baniach, ale potrebné kryštalografické 
a chemické zhodnotenie vykonal až F. A. Breithaupt, profesor 
mineralógie na Baníckej akadémii vo Freibergu, v roku 1823. 
Pomenoval ho podľa vtedajšej nemeckej podoby obce Ľubietová - 
Libethen. Libethenit - Cu2[(OH) PO4] má tmavoolivovozelenú až 
zelenú farbu, sklený lesk. Kryštalizuje v rombickej sústave vo forme 
pyramidálnych, krátkostĺpcovitých, kryštálov s veľkosťou do 8 mm 
(obr. 1). Je minerálom oxidačnej zóny medených rúd, kde sa vyskytuje 
spolu s pseudomalachitom. Ďalším novým nerastom pre svetovú 
vedu, ktorý opísal z ložiska Ľubietová – Svätodušná opäť F. A. 
Breihaupt v roku 1823, bol euchroit (1823), ktorého meno je 
odvodené od charakteristickej farby (gr. “euchros” - niečo veľmi pekne 
zafarbené). Euchroit - Cu2(OHAsO4) . 3 H2O vytvára krásne 
smaragdovozelené kryštály do 4 cm (obr. 2). Vzniká zvetrávaním 
primárnych rúd medi a arzénu. Tretím novým minerálom, ktorý zatiaľ 
dala do vienka svetovej vedy Ľubietová je mrázekit. Na Podlipe, v 
banskom poli Reiner, začiatkom 80-tych rokov našiel mladý český 
mineralóg ing. Zdeněk Mrázek zaujímavé drobné azuritu podobné 
kryštáliky a začal zabezpečovať potrebné analýzy. Predčasná tragická 
smrť pretrhla jeho prácu. Prvý opis vykonali jeho kolegovia T. Řídkošil, 
V.Šrein, J.Fábry, J.Hybler a B.A.Maximov (1992). Nový minerál 
pomenovali na počesť Z. Mrázeka - mrázekit. Mrázekit - 
Bi2Cu3(OH)2O2(PO4)2.2 H2O vytvára drobné ihličkovité alebo 
tabuľkovité kryštáliky svetlomodrej farby so skleným leskom 
s veľkosťou do 5 mm (obr. 3). Kryštalizuje v mono-klinickej sústave, 
tvrdosť je 23. Vzniká rozkladom tetraedritu. Mimoriadne známy 
a rozšírený je aj pseudomalachit (obr.4) , ktorého nátekové kôry sú 
tiež svetoznáme. Spolu s ním boli na halde banského poľa Reiner 
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objavené i ďalšie dve modifikácie Cu5(PO4)2(OH)4 – 
reichenbachit a ludjibait (Hyršl 1991). 

Podľa archeologických údajov sa získavala meď 
v Ľubietovej už v dobe bronzovej. Ťažila sa 
pravdepodobne rýdza meď, ktorá sa vyskytovala na 
vyšších obzoroch. Prvé písomné údaje o baníctve 
v Ľubietovej sú z čias Anjouovcov, z r. 1340. Traduje sa, 
že v tom čase sa tu popri medi získavalo v malom 
množstve aj zlato. Najväčší rozkvet baníctva tu bol v 15. 
a 16. storočí a trval takmer 200 rokov. Toto obdobie 
ukončili turecké nájazdy v r. 1571-1588. Od r. 1609 bane 
často striedajú majiteľov a postupne strácajú význam. 
V 18. storočí začína v banskej produkcii prevládať železo, 
kým medi sa produkuje málo. Oživenie banskej činnosti 
nastalo ešte r. 1810 a pracovalo sa tu vyše 40 rokov. 
Ťažba celkom ustala r. 1863. Prieskumné práce na meď 
sa na ložisku vykonávali v 50. rokoch 20.storočia, bez 

výraznejšieho úspechu a v 70. rokoch sa okolie ložiska 
skúmalo aj vrtnými prácami. 
Ľubietová druhé najväčšie ložisko medených rúd v okolí 
Banskej Bystrice, svojou produkciou, významne 
prispievala do obchodu s meďou v Európe. Oblasť 
Ľubietovej (Cu aj Fe-rudy) patrí k najvýznamnejším 
rudným revírom u nás. Hydrotermálna medená 
mineralizácia je vyvinutá na troch ložiskách - Podlipa, 
na východnom okraji obce a ďalej Svätodušná a Kolba 
v závere doliny Peklo, asi 5 km východne od obce, kde 
okrem Cu a Fe sa výraznejšie uplatňujú Co, Ag, Ni. 
Na ložisku Podlipa (Ku Lipe), ktoré leží asi 1 km 
východne od stredu obce, pri miestnej časti Podlipa, na 
južnom svahu kóty Vysoká 995,5 m. Je to najznámejšie 
ložisko z tejto oblasti, je o ňom najviac archívnych aj 
publikovaných údajov, v minulosti sa intenzívne ťažilo. 
Ložisko bolo rozfárané 18 štôlňami vo výškovom 
rozmedzí 570-700 m od najnižšej štôlne Mária 
Empfängnis po najvrchnejšiu štôlňu Francisci. 
Najdôležitejšími banskými dielami v prvej polovici 19. 
stor., t.j. počas posledného obdobia exploatácie, boli 
štôlňa Zahlwein alebo Mária Empfängnis, banské pole 
Anton, pole Reiner alebo Ladislav (obr. 5), Johan a 

Klemens. Obsah medi (pravdepodobne ručne triedenej 
rudy) sa pohyboval od 4 do 10 %, výnimočne až do 22 % 
v štôlni Klementi. Na žile Nepomuk bol obsah Cu 7,66 % 
a obsah Ag 70 g/t, uvádza sa aj zlato. Podľa Bergfesta 
(1951) sú bane na Podlipe do úrovne štôlne Mária 
Empfängnis vyťažené a do tejto úrovne boli značne 
oxidované, nižšie sa vyskytujú už len sulfidy. Podľa 
tohto autora sa v priebehu 5-ich storočí vyťažilo na 
ložiskových telesách Podlipy približne 25 tisíc ton medi. 
Najintenzívnejšie zrudnenie bolo na úrovni štôlne 
Nepomuk a odtiaľ nahor a nadol, ako aj do strán sa 
rozsah i kvalita rúd znižovali. Ložisko vystupuje 
v terigénnom perme ľubietovského kryštalinika, ktorý 
pozostáva z drobových a arkózovitých bridlíc a 
zlepencov. Horniny v okolí ložiska sú intenzívne 
dynamicky metamorfované, drvené. Hlavné tektonické 
štruktúry majú smer SV-JZ, hlavné žily majú smer V-Z 
alebo S-J so sklonmi okolo 50°. Rudné žily, hniezda a 

Obr. 2. Smaragdovozelené kryštály euchroitu z ložiska 
ubietová, Svätodušná. Foto: A. Russ

Obr. 3. Zrast st p ekovitých kryštálov mrázekitu 
z ložiska ubietová, banské pole Reiner. Foto: A. Russ

Obr. 4. Obli kovitý agregát pseudomalachitu a Fe-oxidov na 
kremeni. Ložisko medi ubietová, banské pole Reiner. Foto: 
A. Russ
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šošovky mali mocnosť 30-40 m, v južnej 
časti ložiska sa vyskytuje žilníkové 
pásmo a v štôlni Horná Helena boli 
opísané aj impregnačné rudy. 
V súčasnosti sú známe žilky so 
sideritovo-sulfidickou výplňou 
s mocnosťou 20-60 cm. Okolie žíl je 
silne prekremenené. Hlavným rudným 
minerálom je chalkopyrit, menej častý 
je tetraedrit-tennantit a pyrit. 
V kremennej žilovine býva uzatváraný 
siderit a ankerit. Veľmi dobre bola 
vyvinutá oxidačná a cementačná zóna, 
kde hlavnou rudou v minulosti bol 
kuprit a rýdza meď (obr. 6, Koděra et 
al. 1990). 

Ložisko Svätodušná (Svätoduška), 
súdiac podľa veľkosti háld, je druhé 
najväčšie ľubietovské ložisko, o ktorom 
sa však zachovali iba skromné údaje. 
Ložisko sa nachádza v hornej časti 
doliny Peklo, na juhozápadnom svahu 
Kolby (1162,1 m), asi 5 km východne od 
obce. Ťažba sa tu skončila v druhej 
polovici minulého storočia, v rokoch 
1955-1957 sa tu robili prieskumné 
banské práce, ktoré nezasiahli 

zrudnené časti ložiska. Mineralizácia je lokalizovaná v diaftoritoch 
migmatitov, vo fylitických svoroch, v tesnej blízkosti ich geologickej 
hranice s permskými granodioritovými porfyritmi a žulovými porfýrmi. 
Tektonická štruktúra, na ktorú je ložisko viazané, má podobne ako na 
ložisku Kolba severovýchodný karpatský smer. Žilnú výplň tvoria 
feromagnezit, siderit, kremeň, z rudných minerálov tennantit, 
chalkopyrit, kobaltín a ďalšie sulfidy. Na ložisku je pestrá paragenéza 
sekundárnych minerálov, z ktorých sú charakteristické zásadité 
arzeničnany - olivenit, euchroit a farmakosiderit. Ich výskyt súvisí 
s prítomnosťou arzenopyritu a gersdorffitu v primárnych rudách. 

Novšie sa na tejto lokalite zistili tmavozelené bradavičnaté povlaky 
cornubitu, zelené kryštalické kôry parnauitu (Sejkora 1993), 
svetlomodré jemne ihličkovité agregáty chalkoalumitu a svetlomodrý 
shattuckit (Ondruš a Veselovský in Pauliš, Ďuďa 2002). 

Ložisko Kolba je ložiskom Co, Ni, Cu, Ag rúd. Leží asi 6,5 km 
východne od stredu obce, východne od ložiska Svätodušná, v závere 
doliny Peklo. Názov pochádza pravdepodobne od kobaltu, ktorý 
nazývajú miestni baníci „kolban“. Ťažba na ložisku bola zastavená 
v polovici minulého storočia. V rokoch 1955-1957 tu boli pri 
geologickom prieskume zmáhané dve štôlne a na povrchu bolo 

ložisko sledované prieskumnými ryhami. 
Okolie ložiska budujú diaftority 
migmatitov a granodioritové porfyrity až 
žulové porfýry permského veku. 
Tektonické štruktúry, na ktoré je viazaná 
mineralizácia, majú SV-JZ smer alebo S-
J smer a strmý sklon na V. Žily tvoria 
systém rudných šošoviek mocnosti do 
niekoľko dm. Textúry žilnej výplne sú 
masívne, brekciovité. Okolné horniny 
v blízkosti žiliek sú prekremenené a 
sericitizované, šírka premenených zón je 
asi 5 m s 20-30 cm hrubými žilkami 
kremeňa a sulfidov. Výplň žíl tvoria 
karbonáty, kremeň, z rudných minerálov 
hlavne arzenopyrit, pyrit, kobaltín, 
tennantit a chalkopyrit. Sekundárne 
minerály sú menej vyvinuté ako na 
predošlých dvoch ložiskách, hojný je 
erytrín (Koděra et al. 1990). 
Rozvoj ťažby a efektívne zužitkovanie 
vyťažených medených rúd si vyžiadalo 
vybudovnie „šmelcovacích“ hút (napr. 
Čierne peklo). Po roku 1630 sa štátna 
správa postupne preorientovala na 
ťažbu a spracovanie železa. V rokoch 
1642-1665 bola v Ľubietovej fabrika na 

Obr. 5. Vydobyté priestory po ažbe 
medených rúd v štôlni Ladislav 
v banskom poli Reiner v ubietovej. 
Foto. A. Russ

Obr. 6. Agregát rýdzej medi z ložiska 
ubietová – Podlipa. Foto: T. Bancík
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výrobu mosadze. Tavila sa zmiešaním 
šmelcovanej medi s uhličitanom 
zinočnatým (smithsonit). Pre tento účel 
obnovili ťažbu a aj prevádzku v hute 
Čierne peklo. Kríza, aj v dôsledku 
stavovských povstaní, ovplyvnila 
orientáciu na ťažbu železa. 

Prvé písomné správy o ťažbe 
železných rúd v okolí Ľubietovej sú 
z roku 1580. Boli to najmä ložiská 
železných rúd gossanového typu (tzv. 
železný klobúk), na báze ktorých 
existovalo v minulosti pohronské 
hutníctvo v Hronci, Podbrezovej, 
Brezne a inde. K najvýznamnejším 
ložiskám patrili Jamešná, Matej, 
Francisci (Tri Vody), Hruškovo, Žliebky. 
Na ložisku Jamešná bola ťažba ešte 
začiatkom tohoto storočia, r. 1907 sa tu 
vyťažilo 1712 t 31 % železnej rudy, 
avšak r. 1910 sa ťažba pre nízke obsahy 
kovu skončila. Rudné výskyty a ložiská 

sú lokalizované zvyčajne na styku mezozoika s nadložnými 
neogénnymi pyroklastikami v zónach tektonických porúch, 
najčastejšie severovýchodného smeru. Ťažili sa limonitové a 
hematitové rudy, často s prímesou chalcedónu (obr. 7) a opálu, ktoré 
vznikli supergénne a sú výsledkom infiltračných procesov. Minerálnu 
výplň primárnych rúd tvorí hlavne siderit, ankerit, príp. iné Fe-Mg-
karbonáty (Koděra et al. 1990). 

Fe – mineralizáciu v chotári Ľubietovej (prechádza aj do 
susedného chotára Osrblia) dokumentujú dnes už len opustené 
železorudné dobývky a výskyty. Výskyt mineralizácie je ostro 
ohraničený oproti sopečným tufom. Hranica s dolomitom je 
nepravidelná, dolomit postupne prechádza v Fe-dolomit až limonit. 
Po úplnej premene dolomitu na limonit sa uplatnilo intenzívne 
prekremenenie súvisiace so vznikom andezitov, ktoré sa prejavuje 
prítomnosťou opálu a chalcedónu. Sulfidy Fe sú mladšie a ich vznik je 
nezávislý od premeny karbonátov. Primárna epigenetická žilná 
mineralizácia geneticky súvisí s vrchnokriedovými tektonicko-
metamorfnými a tektonicko-magmatickými procesmi, pričom sa 
mohli uplatniť aj alpínske regeneračné procesy na starších ložiskách. 

Neskôr pôsobili aj postvulkanické roztoky viazané na neogénny 
vulkanizmus. Názory na genézu limonitových rúd s hematitom a 
opálom sa líšia. Limonit tvorí infiltračné typy ložísk neogénneho veku, 
Fe bolo povrchovými vodami vylúhované z andezitových pyroklastík a 
skoncentrované na mezozoickom podloží, iné ložiská môžu mať 
reziduálny charakter a ďalšie predstavujú produkt oxidácie 
endogénnej sideritovej a hematitovej mineralizácie. Ložiská vznikli 
metasomaticky a ich vznik je viazaný na postvulkanickú činnosť. 
Ložisko Jamešná sa nachádza sa asi 7 km juhovýchodne od obce a 2 
km severozápadne od vrcholu Ľubietovského Vepra. K tejto lokalite sa 
zaraďuje aj baňa Matej, na severozápadnom svahu Hrbu. Mineralizácia 
sa vyskytuje na hranici tufov (obr. 8) s triasovými dolomitmi. Hniezda 
limonitu s reliktami ankeritu tvoria nepravidelné telesá v triasových 
dolomitoch. Ložisko má hrúbku 0,3 - 5 m, do hĺbky je pokračovanie 
mineralizácie nepravidelné a obsah kovu sa znižuje. Obsah Fe bol 37 
%, neskôr 30-32 % a SiO2 20-30 %. Ložisko Tri Vody, západne od 
miestnej časti Tri Vody (chotár obce Osrblie), sa vyskytuje ložisko 
Ostrý grúň - Francisci (Ferenc, Franz) a iné drobné výskyty Fe-rúd. 
Staré bane nachádzajúce sa v ľubietovskom chotári, asi 9 km 

juhovýchodne od miestnej časti Tri 
Vody. Baňa Francisci leží asi 1 km 
západne od Ostrého grúňa (kóta 
1032,1 m), na východnom úpätí 
hrebeňa Vepor – Hrb. Kutacie práce 
sa robili aj 1 km severne od 
Ostrého grúňa, v doline potoka. 
Železné rudy - limonit a hematit 
s vysokým obsahom SiO2 sú 
viazané na kontakty dolomitov a 
andezitových tufov, obsahujú 
chalcedón a žilky opálu. Ložisko 
bolo otvorené v dĺžke 55 m, 
priemerná mocnosť bola 2 m. 
Štôlne Pejkovo sú situované na 
rozhraní sericiticko-chloritických 
fylonitov a andezitových 
pyroklastík, limonit tvorí žilky vo 
fylonite. Ďalšie drobné výskyty sú 
známe južne od ložiska Ostrý grúň, 
na lokalite Malá Prostredná dolina, 
1,5 km východne od kóty Vepor 

Obr. 7. Chalcedón v dutine limonitu. 
Fe ložisko Jamešná v ubietovej. 
Foto: Š. Ferenc

Obr. 8. Prekopy v sope ných tufoch na 
ložisku železných rúd v Jamešnej, 

ubietová. Foto: L. Lužina
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(1277,1 m). Hniezda limonitu a železitých kremencov sa vyskytujú na 
rozhraní strednotriasových dolomitov a neovulkanických pyroklastík. 
Drobné výskyty limonitu sú známe aj na vrchole Vepra. V pokračovaní 
ložiska Jamešná, 3 km na SV na tej istej geologickej štruktúre, sú 
drobné výskyty Fe-rúd Pod Mojžišovým vrchom. Mineralizácia sleduje 
hranicu spodnotriasových kremencov so strednotriasovými 
dolomitmi. Hlavným minerálom je dolomit, prevažne limonitizovaný, 
zriedkavé sú sulfidy - chalkopyrit a pyrit. V dolomitoch tvorí sieť žiliek 
ankerit, zriedkavejší je kremeň a spekularit. Opustené bane na lokalite 
Posádka (Posátek) ležia západne od obce na rozhraní trachytických 
tufov a dolomitov. Mineralizáciu tvoria polohy zmesi limonitu a 
hematitu s vysokým obsahom SiO2, s veľmi menlivou mocnosťou, na 
puklinách limonitu a hematitu je prítomný chalcedón a Fe-okry. Medzi 
najzaujímavejšie nálezy patria kvapľovité náteky chalcedónu 
vypĺňajúce dutiny v dolomite, modrej až bielo modrej farby, často aj 
spolu čírou, skleno lesklou odrodou opálu, hyalitom. Rudy obsahovali 
24 hm.% Fe a 40 hm.% SiO2. Osobitným žilným typom mineralizácie sú 
drobné výskyty limonitizovaného sideritu s malým zastúpením iných 
karbonátov a sulfidov. Vyskytujú sa na lokalite Kolba - Žliebky, asi 1 
km juhovýchodne od kóty Kolba (1162 m). Fe-karbonáty tvoria tenké 
žilky vo vybielených epimetamorfovaných permských 
granodioritových porfyritoch - žulových porfýroch (Koděra et al. 1990). 

Rozvoj ťažby železa podmienil aj budovanie, alebo aj 
rekonštrukciu bývalých medených hút. Najstaršia železná huta bola 
v Ľubietovej (1640, nová vysoká pec 1692), Ponická Huta (1732-1870), 
Tri vody (1790-1815). Jediná technická pamiatka je na Troch vodách 
(rekonštruovaná časť objektu, obr. 9). Je doplnená informačným 
panelom. Z vyprodukovaného železa sa vyrábalo aj náradie pre 
banícke podnikanie v okolí Banskej Bystrice a na Horehroní. 

Počas Baníckeho a hutníckeho workshopu v Ľubietovej, ktorý sa 
uskutočnil v dňoch 30.-31.5.2014, na ktorom sa prezentovali nové 
poznatky v oblasti archeologického, historického, geologického, 
mineralogického, hutníckeho a krajinného výskumu Ľubietovej a 
okolia a výsledky umeleckých hutníckych sympózií sa v spolupráci s 
členmi OZ LIBETHA a pracovníkmi KGG UMB zriadila v adaptovaných 
priestoroch obecného úradu v Ľubietovej nová mineralogická výstava 

“Najkrajšie ľubietovské minerály”. V 10 
vitrínach sú umiestnené aj ďalšie 
typické minerály okolia – najmä drevné 
opály, goethit, limonit, chalcedón, 
granát – almandín, vzorky 
charakteristických hornín okolia, 
archeologické a banícke artefakty, 
produkty tavby rúd – kusy trosky, 
železná huba. Na porovnanie a 
doplnenie spektra sekundárnych 
minerálov medi sa vystavili aj ukážky 
nerastov z rôznych svetových lokalít. 
Dokumentácia nádherných farebných 
kvetov podzemia - typickej druhotnej 
medenej mineralizácie ložiska 
Ľubietová a ich prezentácia širokej 
verejnosti prebehla aj formou putovnej 
výstavy (Krakov, Banská Bystrica, 
Bratislava, Kremnica, Ľubietová) na 24 
paneloch, približujúcich aj podzemné 
priestory štôlní Ladislav v banskom poli 
Reiner a baní na Fe rudy v Jamešnej, 
ako aj historické banské mapy, hutnícke 
a technické pamiatky. Výstava bola 
popularizačným výstupom a zároveň 
súčasťou detailného mineralogického a 
geochemického výskumu vedeckého 
projektu APVV 0663-10 „Štúdium 
kontaminácie baníckej krajiny 
toxickými prvkami na vybraných Cu-
ložiskách a možnosti jej remediácie“.  
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Obr. 9. Zrekonštruovaný objekt vysokej 
pece na tavenie železnej rudy na Troch 
vodách pri Osrblí. Foto: S. Jele
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ieľom UVP je realizovať špičkový výskum prepojených 
skupín akademických partnerov, čo umožní zvýšenie úrovne 
a kvality výskumu zavedením nových poznatkov a 
technológií v piatich oblastiach výskumu -  

• informačné a komunikačné technológie,  
• elektrotechnika,  
• automatizácia a riadiace systémy,  
• priemyselná biotechnológia,  
• chemického inžinierstva 
• stavebné inžinierstvo.  

UVP by malo aj motivovať akademických partnerov zapájať sa do 
regionálnej a medzinárodnej spolupráce a na prípravu projektov 
v tejto oblasti pre rozvoj hospodárstva SR, ochranu životného 
prostredia a zvýšenie kvality života občanov Slovenska. Zámery UVP 
sú v súlade s jedným z hlavných cieľov Dlhodobého zámeru štátnej 
vednej a technickej politiky do roku 2020 a to “zvýšenie účasti vedy 
a techniky na celkovom rozvoji Slovenskej republiky – intenzívnejšie 
zapájanie vedy a techniky do riešenia ekonomických a spoločenských 
problémov Slovenska”. Projekt UVP umožní ďalšie úspešné zapojenie 
sa do európskeho výskumného priestoru. 

V lokalite Nám. slobody/Radlinského ul., sa vytvorilo regionálne 
centrum zamerané na chémiu, priemyselné biotechnológie, životné 
prostredie a bezpečnosť a spoľahlivosť stavieb. FCHPT garantuje dve 
oblasti výskumu a to priemyselne technológie a chemického 
inžinierstvo.  

V rámci aktivity 1.2 Budovanie priestorovej a prístrojovej 
infraštruktúry regionálnych centier UVP sa revitalizovala nová 
budova FCHPT pomocou stavebnej úpravy „Obnova obalového plášťa 
budovy Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave 
“ v celkovej hodnote cca 8 500 000 EUR so spolufinancovaním vo výške 
7% .  

Excelentný výskum a vývoj v dvoch vyššie uvedených oblastiach 
výskumu UVP na takej úrovni, aby výsledky výskumu bolo možné 
využiť v praxi, sa realizoval prostredníctvom dvoch podaktivít, 
v ktorých sa realizovali najväčšie investície do vedeckej a výskumnej 

prístrojovej infraštruktúry na FCHPT v celkovej hodnote cca 4 000 000 
EUR.  

Podaktivita 2.1.3 - Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti 
priemyselnej biotechnológie  

WP-2.1.3.1 - vývoj nových produkčných kmeňov mikroorganizmov 
a enzýmov a ich aplikácia v biokatalýze 

V rámci tohto pracovného balíka v oblasti vývoja nových 
produkčných kmeňov mikroorganizmov a ich metabolitov je pozornosť 
zameraná najmä na: 

- nové mikrobiálne kmene konštruované pomocou 
moderných metód genomiky, proteomiky a metabolického 
inžinierstva využiteľné pri príprave biokatalyzátorov, 
mikrobiálnych metabolitov a biopolymérov 

- laboratórny a štvrťprevádzkový vývoj fermentačných 
procesov na produkciu biologicky aktívnych látok 

WP-2.1.3.2 - biokatalýza a biotransformácia produktov 

Zameranie tohto pracovného balíka v oblasti biokatalýzy a 
biotransformácie produktov je najmä na: 

- reguláciu biotransformačných a biokatalytických 
procesov zameraných na výrobu produktov s vyššou 
pridanou hodnotou  

- chemické špeciality, arómy, aditíva do potravín a krmív, 
kultúry pre bioremediácie, enzýmy pre organickú syntézu, 
biopolyméry a pod. 

- laboratórny a štvrťprevádzkový vývoj bioseparačných 
procesov pre priemyselné biotechnológie 

WP-2.1.3.3 - vývoj a štrukturálna analýza biomateriálov 

Zameranie pracovného balíka je pripraviť keramický materiál s 
požadovanou pórovitosťou, ktorý by sa čo najviac podobal ľudskej 
kosti. 

FC
HP

T 
ST

U

 Univerzitný vedecký 
park STU

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) vybudovala vlastný 
Univerzitný vedecký park STU (UVP) zameraný na vybrané technické 

vedné disciplíny v dvoch lokalitách – v areáli STU v Mlynskej doline a v 
areáli Námestie slobody/Radlinského ul. v Bratislave.

T e x t :  Ľ .  J e l e m e n s ký  
l u d o v i t . j e l e m e n s k y @ s t u b a . s k

C 
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Podaktivita 2.1.4 - Aplikovaný výskum a vývoj v oblasti 
chemického inžinierstva  

WP - 2.1.4.1 výskum a vývoj v oblasti nových materiálov, pokročilých 
technológií na báze hliníka 

Cieľom pracovného balíka je predovšetkým sa sústrediť na 
výskum nových materiálov so špeciálnymi vlastnosťami, 
predovšetkým na syntetické materiály pripravované sofistikovanými 
metódami a procesmi, ktoré sú určené pre konštrukciu prvkov a 
systémov uplatňujúcich sa v nových technológiách. Pripravené 
hliníkové materiály budú študované z hľadiska ich chemického a 
fázového zloženia (RTG, EDX, IČ, DTA, TG), a z hľadiska mikroštruktúry, 
ktorá sa získa mikroskopickými metódami (optická mikroskopia, 
rastrovacia elektrónová mikroskopia, atómová silová mikroskopia, 
obrazová analýza). 

WP- 2.1.4.2 výskum a vývoj v oblasti technologického a 
materiálového využitia biomasy  

Ciele pracovného balíka je zameraný na vývoj progresívnych 
technológií na materiálové zhodnotenie biomasy v troch smeroch.  

Prvý smer sleduje využitie biotechnológií na produkciu látok 
využiteľných v bioenergetike z obnoviteľných zdrojov energie so 
zameraním sa hlavne na odpadovú biomasu. 

Druhý smer sleduje využitie progresívnych technológií na báze 
fyzikálno-chemického rozkladu materiálov ako je termochemický 
rozklad materiálov pôsobením vysokých teplôt a tlaku – superkritické 
podmienky vody. 

Tretí smer sleduje získanie materiálov, ktoré obsahuje biomasa 
pomocou superkritickej extrakcie. 

WP – 2.1.4.3 výskum a vývoj v oblasti regulácie a riadenia 
chemických procesov  

Účelom pracovného balíka je aplikovaný výskum v oblastiach 
modelovania a riadenia technológií a procesov chemického 

inžinierstva a tiež na nákup prístrojov, zariadení a softvéru potrebných 
na realizáciu výskumných aktivít žiadateľa. Základný a aplikovaný 
výskum bude prebiehať v oblastiach: 

- membránové technológie, ich optimálne modelovanie a riadenie 
- prediktívne a robustné riadenie procesov chemických a 

biochemických technológií 
- virtuálne softvérové prostredia pre modelovanie a riadenie 

technologických procesov 
- mechatronické komponenty pre riadenie výrobných procesov 

WP - 2.1.4.4 výskum a vývoj v oblasti pokročilých technológií 
zameraných na environmentálne aspekty chemických technológií / 

zelenú chémiu  

Pracovný balík je zameraný na čistenie odpadových vôd 
aplikáciou nových technológií , ktoré vo väčšine prípadov budú 
spojené s chemicko - inžinierskym a chemicko - technologickým 
výskumom procesov a ich optimalizáciou. 
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ýznamnou každoročnou aktivitou SCHS (odbornej 
skupiny pre vyučovanie chémie) a Slovenskej komisie 
chemickej olympiády je Letná škola chemikov pre 
najlepších riešiteľov Chemickej olympiády v kategóriách C 

a B. 38. Letná škola chemikov – Trnava 2015 
Letnú školu v Trnave od 5. júla do 17. júla 2015 absolvovalo 38 

študentov, z toho 14 mladších a 24 starších študentov (vrátane troch 
našich reprezentantov odchádzajúcich 20. júla na MCHO 
v Azerbajdžane). 

Cieľom Letnej školy chemikov je najmä prispieť k lepšej príprave 
študentov na riešenie úloh CHO v kategórii A. LŠCH tiež umožňuje 
gymnazistom vyskúšať si praktickú prácu v laboratóriu, s ktorou sa 
v škole často nemajú možnosť vôbec zoznámiť. Významným 
aspektom účasti je aj nadviazanie a pokračovanie priateľstiev medzi 
šikovnými stredoškolákmi s podobnými záujmami.  

„Realizačný tím“ pripravujúci LŠCH v Trnave tvorili pracovníci 
hostiteľskej Katedry chémie doc. Ing. Ján Reguli, CSc., doc. Ing. Mária 
Linkešová, CSc., Mgr. Jozefína Dobrovodská a Ivona Cepková. (A 
vzdialene ako vždy aj hospodárka SCHS Ing. Zuzana Hloušková).  

Semináre a laboratórne cvičenia z jednotlivých predmetov viedli 
títo učitelia: Anorganická chémia RNDr. Jozef Tatiersky, PhD. (PriF UK 
Bratislava) pre kat. C a doc. Ing. Mária Linkešová, CSc. pre kat. B. 
Fyzikálna chémia doc. Ing. Ján Reguli, CSc. pre obe kategórie. 
Biochémia (pre kat. B) doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. (FCHPT STU 
Bratislava). Analytická chémia Ing. Ľudmila Glosová z Prievidze 
(pôvodne zo SŠ v Novákoch) pre kat. C a Ing. Ivona Paveleková, CSc. 
(PdF TU v Trnave) pre kat. B. Organickú chémiu opäť zabezpečovali 
autori úloh CHO pre kategóriu A doc. RNDr. Martin Putala, PhD., prof. 
RNDr. Radovan Šebesta, DrSc. z PriF UK a ich doktorandi Mgr. Murár 
a Mgr. Peňaška.  

Letná škola by nemohla fungovať bez vedúcich zabezpečujúcich 
a dozorujúcich voľný čas účastníkov. V Trnave boli vedúce vybrané 
tak, aby sa ich kvality vhodne dopĺňali: jedna z nich – Jelka Nociarová 
(študentka FPV UMB v Banskej Bystrici) dobre pozná letnú školu (ako 
jej účastníčka i vedúca) a druhá – Karin Kulišiaková (študentka PdF TU 
v Trnave) sa zase vyzná v Trnave.  

Účastníci sa sedem hodín každý deň venovali chémii. Večery 
trávili pod dohľadom vedúcich na novom internáte Trnavskej 
univerzity, športovaním alebo aj spoznávaním Trnavy, pri počítačoch 
alebo písaním protokolov z laboratórnych cvičení a prípravou na testy 
z jednotlivých predmetov. V záverečných dňoch mali možnosť si po 
večeroch prekonzultovať organické názvoslovie, resp. riešenia NMR 
spektier a vypočuť si aj doplňujúcu prednášku z organickej chémie 
o chirálnych zlúčeninách. Súčasťou odborného programu bola aj 
zaujímavá exkurzia do informačného centra jadrovej elektrárne 
v Jaslovských Bohuniciach.  

Na sobotu pripravili hostiteľky doc. Linkešová a Mgr. Dobrovodská 
celodenný výlet do Smoleníc. Najprv sme si prezreli priestory zámku 
(kongresového strediska SAV) s výkladom o jeho krátkej histórii a 
vystúpili sme do jeho veže, v ktorej sú umiestnené výstava detských 
kočíkov a obrazová dokumentácia o majiteľoch a výstavbe zámku 
v prvej polovici 20. storočia. Z veže zámku je krásny výhľad spod 
malých Karpát skoro na celú južnú polovicu Trnavského kraja. Zo 

zámku sme lesom prešli k druhému cieľu výletu – jaskyni Driny. Ide 
o jedinú jaskyňu na západnom Slovensku s krásnou kvapľovou 
výzdobou. Po návšteve jaskyne nás čakal zaslúžený neskorý obed 
v reštaurácii v rekreačnej oblasti Jahodník, ležiacej pod jaskyňou 
Driny a následne večer návrat autobusom do Trnavy. Nedeľu prežili 
účastníci odpočinkom na internáte, v blízkom športovom areáli alebo 
v meste. 

Podobne ako v minulom roku aj teraz museli študenti využívať na 
presun hromadnú dopravu, tentoraz však len z jedného konca mesta 
na druhý koniec.  

Letná škola chemikov je síce prázdninovým táborom, ale školu 
pripomína aj tým, že na záver väčšiny vyučovaných predmetov 
študenti absolvujú testy. Sú síce náročné, pretože nových informácií, 
ktoré im predchádzajú, je veľmi veľa, ale napriek tomu úspešnosť ich 
riešenia je pomerne vysoká. Testy predstavujú pre vyučujúcich spätnú 
väzbu. Z vyhodnotenia testov zo všetkých predmetov vyplynie poradie 
účastníkov LŠCH. Spomedzi najúspešnejších účastníkov letnej školy 
mladších ako 16 rokov SKCHO vyberá aj reprezentantov Slovenska na 
Prírodovednú olympiádu Európskej únie EUSO (European Union 
Science Olympiad).  

Ako najlepší účastníci 38. LŠCH boli vyhodnotení v kategórii C 
Peter Rukovanský z Nových Zámkov, Barbara Pulmannová z Bratislavy 
a Andrej Horník z Trnavy. V kategórii B to boli Michael Jančík 
z Turzovky, Kristián Kapusta z Prievidze a Oto Stanko z Levíc.  

Traja účastníci (Jakub Obuch, Roman Staňo a Štefan Stanko) sa 
v priestoroch LŠCH pripravovali na MCHO samostatne spoločným 
štúdiom. Pobyt v Trnave im iste prispel k úspešnej reprezentácii, 
keďže všetci traja (ale aj ich štvrtá kolegyňa Mirka Palacková) sa vrátili 
z Baku s medailami – o čom sa dočítate v inom príspevku tohto čísla 
ChemZi.  

V piatok 17. 7. 2015 o pol tretej popoludní sa uskutočnilo 
vyhodnotenie 38. Letnej školy chemikov. V mene svojich fakúlt 
účastníkov pozdravili prodekanka usporiadajúcej Pedagogickej 
fakulty Ing. Viera Peterková, PhD. a prodekan Fakulty chemickej a 
potravinárskej technológie STU prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. 
Pozdrav od dekana Prírodovedeckej fakulty UK sprostredkoval doc. 
RNDr. Martin Putala, PhD. Predsedu Slovenskej chemickej spoločnosti 
zastúpil docent Reguli. Docent Putala sa prihovoril nakoniec aj ako 
predseda Slovenskej komisie Chemickej olympiády. Všetky uvedené 
fakulty aj SCHS prispeli aj k odmeneniu účastníkov vecnými cenami.  

Náklady na usporiadanie Letnej školy chemikov sú také, že 
študenti by neboli schopní pokryť ich zo svojho vložného. Ďakujeme 
preto spoločnostiam Slovnaft, a. s., Hermes LabSystems, s. r. o, a tiež 
Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR za významnú 
podporu letnej školy (a Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity za 
poskytnutie priestorov), vďaka čomu sa už mnoho rokov darí držať 
vložné účastníkov na rovnakej výške. 

Na záver sme si zapriali pekné prázdniny a po nich veľa úspechov 
pri riešení úloh 52. ročníka Chemickej olympiády. Verím, že sa 
s mnohými účastníkmi stretneme v Banskej Bystrici, kde by sa malo 
konať najbližšie celoštátne kolo Chemickej  olympiády v kategórii 
A ako aj na 39. Letnej škole chemikov, prvýkrát na Prírodovedeckej 
fakulte UPJŠ v Košiciach. 
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38. Letná škola chemikov – 
– Trnava 2015

T e x t :  J .  R e g u l i  
F o t o :  J .  N o c i a r o v á  

j r e g u l i @ g m a i l . c o m
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odobne ako v minulosti, aj v 51. ročníku sa na príprave a 
priebehu súťaže podieľalo množstvo pedagógov, technikov a 
– čo je pozitívne – aj mladých chemikov. Bývalí olympionici – 
študenti, doktorandi, mladí vedeckí a pedagogickí pracovníci 

sú dnes vítanou posilou, ktorá doplnila rady zanietencov a priniesla 
množstvo novej energie, entuziazmu aj nových podnetov.  

Novinky v príprave súťaže 

Mladí chemici pôsobia v krúžkoch chemickej olympiády na školách, 
(krásnym príkladom dlhodobo fungujúcej olympionickej komunity na 
škole je Gymnázium V.B. Nedožerského v Prievidzi i Gymnázium A. 
Vrábla v Leviciach). O motivácii, ktorú takto bývalí olympionici 
prinášajú medzi mladých riešiteľov, je asi zbytočné polemizovať. Sú 
autormi, spoluautormi či recenzentmi úloh chemickej olympiády a 
keďže mnohí z nich majú aj skúsenosť z medzinárodných súťaží, 
dokážu generácii budúcich reprezentantov odovzdať cenné 
skúsenosti. Poďakovanie si zasluhujú tiež bývalí olympionici, ktorí 
spolupracujú s krajskými komisiami CHO a s organizátormi krajských 
kôl súťaže.  

Výrazné zastúpenie mladej generácie chemikov, ktorí sa podieľali 
na príprave a organizovaní podujatí chemickej olympiády je 
najvýraznejšou - a treba konštatovať, že veľmi pozitívnou - črtou 
uplynulých ročníkov chemickej olympiády.  

Priebeh krajských kôl súťaže v jednotlivých kategóriách 

Štruktúra súťaží chemickej olympiády má už niekoľko rokov 
konštantnú podobu: 

Žiaci základných škôl a osemročných gymnázií už tradične súťažia 
v kategórii D. Úlohy tejto kategórie sú najmä motivačné a ich cieľom je 
ukázať žiakom možnosti aplikácie poznatkov nadobudnutých v škole. 
V súčasných podmienkach prísnych nárokov na bezpečnosť pri práci 
nie je pre autorský kolektív jednoduché prichádzať s novými 
a nápaditými úlohami. Pozornosť, ktorá sa kategórii venuje je 
opodstatnená najmä v kontexte s mimoriadne veľkou a rozmanitou 
skupinou riešiteľov. Najvyššou súťažou pre kategóriu D je krajské kolo.  

Podobnú úlohu, akú zastáva kategória D pre základné školy, spĺňa 
pre žiakov prvých ročníkov stredných škôl kategória C. Dlhé roky bol 
tvorcom úloh kategórie tím pedagógov Katedry chémie z 
Prírodovedeckej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Kontinuita 
autorského kolektívu sa prejavila aj na kvalite úloh, ktoré aj v 
uplynulom ročníku pritiahli záujem stoviek riešiteľov. Táto motivácia 
je v situácii, keď si študenti stredných škôl môžu vybrať z desiatok 
predmetových olympiád, najrôznejších predmetových súťaží 

a atraktívnych projektových aktivít, veľmi dôležitá. Chemická 
olympiáda totiž nie je samoúčelnou aktivitou, ale vedie študentov k 
orientácii na štúdium prírodovedných a technických disciplín. 

Kategória B je určená žiakom druhých ročníkov stredných škôl 
s hlbším záujmom o chémiu. Náročnosťou i zastúpením súťažných 
disciplín pripravuje súťažiacich na prácu v kategórii A resp. EF, ktoré 
majú už výstup aj na medzinárodné súťaže.  

Úspešné riešenie úloh chemickej olympiády v kategórii A aj EF je 
sotva mysliteľné bez predchádzajúcich skúseností. Už to, že študent 
rieši úlohy kategórie A či EF je signálom, že jeho vedomosti a zručnosti 
výrazne prekračujú úroveň bežného stredoškolského kurikula. Počet 
riešiteľov, ktorí súťažia v krajských kolách kategórie A je preto 
podstatne nižší, než v kategórii B, C a D.  

Výsledky krajských kôl súťaže v kategórii A sumarizuje tabuľka 1. 

Chemická olympiáda, 51. ročník, krajské kolo, kategória A

Kraj Miesto Meno Škola Pripravoval

BA 1.
Martin 
Holický

ŠPMNG, Skalická, 
Bratislava M.Habľáková

BA 2.
Juraj 
Májek

G Grössligova, 
Bratislava K. Knotková

BA 3.
Peter 
Gabko

SŠ Novohradská, 
Bratislava M. Kubínová

BB 1.
Juraj 
Kamenský

G A. Sládkoviča,B. 
Bystrica  J. Šimková

BB 2.
Juraj 
Národa 

G B.S. Timravy, 
Lučenec A. Šestina

KE 1.
Roman 
Staňo G Poštová, Košice samoštúdium

KE 2.
Jaroslav 
Jacko

G Komenského, 
Trebišov E. Macejková

Návrat k 51. ročníku 
chemickej olympiády 

T e x t :  E .  K u l i c h o v á  
e l e n a . k u l i c h o v a @ g m a i l . c o m

Slovenská chemická spoločnosť je prepojená s chemickou olympiádou 
odborne i personálne. Odborná gescia a úzka spolupráca so Slovenskou 
komisiou chemickej olympiády patrí medzi dôležité aktivity viacerých 

členov Slovenskej chemickej spoločnosti. 

P
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Na základe výsledkov krajských kôl súťaže nominuje potom 
Slovenská komisia chemickej olympiády účastníkov celoštátneho 
kola.  

Ešte menší počet žiakov sa zapája do riešenia úloh kategórie EF. 
Okrem náročnosti súťaže a dôvodov, ktoré sú obdobné podobné ako 
v prípade kategórie A, je nízky počet riešiteľov v kategórii zapríčinený 
aj neutešenou situáciou v oblasti odborného chemického 
vzdelávania.  

  
Celoštátne kolo súťaže v Nitre 

Celoštátne kolo 51. ročníka chemickej olympiády sa uskutočnilo 
v Nitre, pričom pre realizáciu. praktickej časti súťaže vytvorila 
optimálne podmienky Spojená škola na ulici B.Slančíkovej.  

Celoštátneho kola sa zúčastnilo 24 súťažiacich kategórie A, ktorí 
reprezentovali všetky kraje Slovenska. Ďalších 24 súťažiacich 
kategórie EF prišlo zo stredných škôl, ktoré vychovávajú stredoškolsky 
vzdelaných mladých chemikov. 

Výsledky celoštátnej súťaže chemickej olympiády sú uvedené 
v tabuľke 2 

KE 3.
Adam 
Palenčár 

SZŠ Moyzesova, 
Košice E. Demjanová

NR 1.
Štefan 
Stanko G A. Vrábla, Levice V. Potočárová

NR 2.
Matúš 
Chvojka

G sv. Vincenta de 
Paul, Levice K. Vargová

NR 3.
Matúš 
Kolárik 

G M.R.Štefánika, 
Nové Zámky samoštúdium

PO 1.
Jakub 
Čopák 

G L.Stöckela, 
Bardejov

M. 
Harčariková

PO 2.
Štefan 
Malatinec G sv.Mikuláša, Prešov M. Tkáč

PO 3.
Štefan 
Krištof G sv.Mikuláša, Prešov M. Tkáč

TN 1.
Miroslava 
Palacková 

G V.B.Nedožerského, 
Prievidza M. Kozák

TN 2.
Adam 
Svítok 

G V.B.Nedožerského, 
Prievidza M. Kozák

TN 3.
Matúš 
Drexler 

G V.B.Nedožerského, 
Prievidza M. Kozák

TT 1.
Jakub 
Obuch G J. Hollého, Trnava samoštúdium

TT 2.
Péter 
Sághy SGm Dunajská Streda samoštúdium

TT 3.
Štefan 
Lúčny G PdC, Piešťany E. Horváthová

ZA 1.
Martin 
Fabšík G VPT, Martin T. Rudzanová

ZA 2.
Michael 
Jančík G Ľ.Štúra,Turzovka E. Mlakytová

ZA 3.
Igor 
Putovný G VPT, Martin T. Rudzanová

Chemická olympiáda, 51. ročník, celoštátne kolo, kategória A

Kraj Miesto Meno Škola Pripravoval

NR 1.
Štefan 
Stanko G A. Vrábla, Levice

V. 
Potočárová

TN 2.
Miroslava 
Palacková 

G V.B.Nedožerského, 
Prievidza M. Kozák

KE 3.
Roman 
Staňo G Poštová, Košice

samoštúdiu
m

Kristína i mancová po as sú aže Grand Prix 
Chimique
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47. Medzinárodná chemická olympiáda v Baku, Azerbajdžan 

Po úspešnom priebehu celoštátneho kola čakali na 10 
najúspešnejších riešiteľov kategórie A tri náročné prípravné 
sústredenia. Kandidátom reprezentačného tímu SR sa venovali 
pedagógovia z Prírodovedeckej fakulty UK, zo Slovenskej technickej 
univerzity, ale tiež zo SAV. Výsledkom vola nominácia štyroch 
najúspešnejších riešiteľov, ktorí dostali príležitosť reprezentovať 
Slovensko na 47. Medzinárodnej chemickej olympiáde v Baku. Na 
súťaž odchádzali s vedomím, že ich čakajú náročné úlohy, ktoré 
pripravovala tamojšia technická univerzita pod gesciou odborníkov 
z Lomonosovovej univerzity v Moskve. Určitou výhodou bolo, že do 
reprezentačného družstva sa prebojovali študenti, ktorí s riešením 
úloh medzinárodnej chemickej olympiády už mali skúsenosti.  

Výsledkom tvrdej práce študentov i ich učiteľov boli krásne 
umiestnenia v konkurencii 270 súťažiacich z celého sveta a výborná 
12. pozícia, ktorú Slovensko obsadilo v neoficiálnom hodnotení krajín.  

A nedá mi nepoznamenať, že ak by sa merala aj efektivita 
nákladov, ktoré jednotlivé krajiny investovali na získanie jednej 
medaily, pozícia Slovenska by sa asi ešte podstatne zlepšila.  

Medzinárodná súťaž Grand Prix Chimique Basel, Švajčiarsko 

Podobne ako v kategórii A, ani v kategórii EF neznamenalo celoštátne 
kolo definitívnu bodku za prípravou na medzinárodnú súťaž Grand 
Prix Chimique. Miestenku do švajčiarskeho Baselu si bolo treba 
vybojovať v dvoch postupových sústredeniach, ktoré sa konali na 
Spojenej škole v Novákoch. Z nich napokon vzišla dvojica 
reprezentantov: Kristína Čičmancová a Adam Palenčár.  

Keďže Grand Prix nie je pásmovou súťažou, možno ôsme miesto 
Kristíny Čičmancovej pokladať za veľmi solídny výkon, ktorým sa 
mladí slovenskí chemici zaradili k najúspešnejším v Európe. 

Poďakovanie namiesto záveru 

Pekné a povzbudivé výsledky našich reprezentantov na súťažiach 
chemickej olympiády i na medzinárodných súťažiach sú výsledkom 
ich nadania, usilovnosti a najmä tvrdej práce. Sú to mladí ľudia, ktorí 
pochopili, že úspechy a dobré výsledky sa nezrodia náhodne, že si ich 
treba zaslúžiť investovaným časom a energiou. Je šťastím, že sa ešte 
vždy nájdu zanietení a kvalifikovaní učitelia, ochotní a schopní 
podporiť ich snaženie. Títo tvrdohlavci riešia materiálne zabezpečenie 
prípravy, nepochopenie v školských kolektívoch, administratívne 
prekážky. To je len niekoľko aspektov z pestrej palety problémov, 
s ktorými sa pri príprave svojich zverencov stretávajú.  

Treba im úprimne poďakovať a dúfať, že nadšenie a zápal pre 
prácu ešte hodne dlho vydrží mladým chemikom aj ich učiteľom. 

Chemická olympiáda, 51. ročník, celoštátne kolo, kategória EF

Kraj Miesto Meno Škola Pripravoval

KE 1.
Adam 
Palenčár 

SZŠ Moyzesova, 
Košice

E. 
Demjánová

KE 2.
Erik 
Schmotzer

SZŠ Moyzesova, 
Košice

E. 
Demjanová

TN 3.
Kristína 
Čičmancová

SŠ Rastislavova, 
Nováky E. Kulichová

Medzinárodná chemická olympiáda, Baku, Azerbajdžan, 
47.ročník

Kraj Meno Škola Ocenenie

TT Jakub Obuch G J. Hollého, Trnava zlatá medaila

NR Štefan Stanko G A. Vrábla, Levice
strieborná 
medaila

KE Roman Staňo G Poštová, Košice
strieborná 
medaila

TN Miroslava 
Palacková

G V.B.Nedožerského, 
Prievidza

bronzová 
medaila

Medailová rados  slovenských 
reprezentantov v Baku, z ava: 
Jakub Obuch, Mirka Palacková, 
Roman Sta o a Štefan Stanko 
v sprievode domácej vedúcej.
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Obhajoby doktorandských dizertačných prác sú záverečnou fázou 
doktorandského štúdia, ktorým sa získava najvyšší stupeň 
vysokoškolského vzdelania. Toto štúdium trvá podľa akreditovaného 
štúdijného programu tri alebo štyri roky. Hlavnými časťami týchto 
obhajob sú: 1. Stručná ústna informácia uchádzača o titul 
philosophiae doctor (PhD.) o svojej vedecko-výskumnej práci, 
2. Prečítanie posudku školiteľa práce a prečítanie posudkov troch 
oponentov doktorandskej dizertačnej práce, odborníkov z danej 
vednej oblasti, 3. Reakcie uchádzača na otázky a pripomienky 
oponentov, 4. Verejná diskusia a 5. Záverečné hodnotenie 
v neverejnom zasadnutí komisie pre obhajoby. V úvodnej prezentácii 
doktorand informuje predovšetkým o stanovených cieľoch práce, 
o spôsobe ich dosiahnutia, a nakoniec o hlavných záveroch svojej 
vedecko-výskumnej práce. Publikačnými výstupmi tejto výskumnej 
práce je jednak tlačená a elektronická verzia samotnej doktorandskej 
dizertačnej práce a jednak súbor rôznych publikácií, zahrňujúcich 
predovšetkým konferenčné zborníkové príspevky a články v domácich 
a zahraničných časopisoch.  

Dva typy obhajob 

Vo všeobecnosti by bolo možné konštatovať, že väčšina tých 
doktorandských dizertačných prác, ktoré sa dostali do finálneho 
štádia, mala nejaký zmysluplný cieľ. Toto tvrdenie možno vyvodiť zo 
skutočnosti, že neobhájenie doktorandskej dizertačnej práce je na 
väčšine slovenských vysokých škôl mimoriadne výnimočnou 
udalosťou, čo znamená, že oponenti týchto prác sa v drvivej väčšine 
kladne vyjadrujú k vedecko-výskumnému prínosu prác a zároveň 
potvrdzujú splnenie stanovených cieľov (obe vyjadrenia patria 
k záväzným častiam posudkov).  

Ak sa pozrieme na priebehy obhajob týchto prác, možno ich 
rozdeliť do dvoch výrazne odlišných skupín. Prvý typ obhajob je silne 
formálnou procedúrou, ktorej hlavným cieľom zo strany všetkých 
zainteresovaných je „mať to všetko za sebou“. Hlavnými 
identifikačnými znakmi takých obhajob je nízky počet prítomných 
(ten často neprekračuje najnižší možný počet povinných účastníkov) 
a zároveň aj formálny charakter diskusie, ktorá sa zvyčajne obmedzuje 
iba na stručné vopred pripravené zodpovedanie otázok oponentov 
z ich posudku. Druhý typ obhajob je opakom tých prvých: na 
obhajoby sa príde pozrieť mnoho ľudí, vrátane študentov z iných, ako 
domácich katedier. Diskusia je živá, neformálna a zaujímavá. 
Odpovedať na otázku, ktorý typ uvedených podujatí prevažuje na 
našich vysokých školách, síce nemožno, avšak tento príspevok je 
reakciou na značný výskyt obhajob práve prvého typu.   

Príčiny formálnych obhajob doktorandských dizertačných prác 

Príčin formálneho priebehu obhajob doktorandských dizertačných 
prác je niekoľko. Jednou z nich môže byť to, že nik zo 
zainteresovaných nemá záujem o ich veľkú publicitu napríklad preto, 

že obhajovaná práca nestojí za veľa alebo preto, že doktorand 
obhajuje prácu dávno po jej ukončení, takže už si ani jasne 
nespomína, na to, čo vlastne robil. Všeobecným problémom je, že 
príčinou takýchto obhajob často nemusí byť ani tak primárny záujem 
„mať všetko za sebou“, ale spôsob načasovania termínu obhajob. 
Väčšina doktorandov odovzdáva svoje práce na posledný možný 
termín, takže väčšina obhajob sa na školách koncentruje do veľmi 
úzkeho časového obdobia posledných dvoch augustových týždňov. Ak 
už odhliadneme od všetkých organizačných komplikácií, ktoré sú 
s tým spojené, najväčším problémom je, že v tomto období je väčšina 
študentov mimo svojich fakúlt. Obhajoby doktorandských 
dizertačných prác by mali, podobne ako obhajoby bakalárskych 
a diplomových prác, slúžiť predovšetkým študentom. Dôvody sú 
minimálne dva. Prvý je ten, že vypočutie si odborných posudkov na 
doktorandskú prácu iba jedinou relevantnou osobou, ktorou je práve 
obhajujúci doktorand, možno pokladať za dosť veľký luxus. Jedna 
z najvýznamnejších príčin neustále sa opakujúcich chýb 
v študentských kvalifikačných prácach (často bez akejkoľvek 
perspektívy zlepšenia stavu) je práve tá, že prvou a zároveň aj jedinou 
obhajobou, ktorej sa mnohí študenti zúčastňujú, sú práve ich vlastné 
obhajoby. Druhý dôvod čiastočne súvisí s prvým. Je to absencia 
spontánnej diskusie. Práve túto diskusiu by sme vzhľadom na mizivú 
publicitu väčšiny doktorandských prác, mali považovať za jej 
najvýznamnejší prínos. Tu treba spomenúť, že publikácie napísané 
v rámci doktorandských prác, zväčša informujú iba o  malom výseku 
vykonaných experimentov. Verejná diskusia, napriek tomu, že v nej 
niekedy odznejú aj neodborné, okrajové alebo nesprávne položené 
otázky, je práve to, o čo by sme mali stáť. Snáď je dobré zároveň 
poznamenať, že tieto diskusie sú pre niektorých jej účastníkov jednou 
z posledných možností diskutovať výlučne o odborných problémoch. 
Takáto možnosť sa v mnohých mimoakademických zamestnaniach 
totiž vyskytuje veľmi zriedkavo. Samozrejme, akademické diskusie 
môžu mať tiež svoje absurdné špecifiká, napríklad v podobe chápania 
otázok ako osobných útokov na obhajujúcich doktorandov, resp. na 
ich školiteľov, alebo v podobe ich premeny na bojové polia medzi 
niektorými zainteresovanými stranami učiteľov. Našťastie, takéto 
prípady sú veľmi zriedkavé a záleží na predsedovi komisie, či takúto 
situáciu dopustí. 

Cenné posudky recenzentov 

Posledná poznámka tohto príspevku sa znova týka posudkov 
doktorandských dizertačných prác. Často sa chápe ich záverečný 
hodnotiaci verdikt za jeho najdôležitejšiu časť. Pretože ten však nie je 
vopred jasný iba vo výnimočných prípadoch, je zároveň z tohto 
hľadiska aj nezaujímavý. Väčšina posudkov je však cenná z iných 
dôvodov. Jeden z nich je ten, že obsahujú upozornenia na chyby 
a nedostatky, z ktorých mnohé majú všeobecný charakter a neviažu 
sa iba na úzky okruh konkrétnych odborných tém, takže na ich 
základe sa možno vyhnúť podobným chybám. Paradoxne, najmenší 
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úžitok z pripomienok v posudku má práve obhajujúci doktorand. 
Dôvod je ten, že vzhľadom na veľmi úzku špecializáciu 
doktorandských dizertačných prác, je veľmi nepravdepodobné, aby 
ich využil vo svojom budúcom povolaní. Výnimkou sú doktorandi, 
ktorí chcú naďalej pokračovať v oblasti vedy a výskumu. Ďalší 
významný dôvod, prečo by si posudky na doktorandskú dizertačnú 
prácu (alebo všeobecne aj na iné kvalifikačné práce) malo vypočuť čo 
najviac študentov, je ten, že obsahujú veľmi kvalifikované podnety na 
odbornú diskusiu. V týchto posudkoch sú často obsiahnuté aj názory, 
o ktorých možno polemizovať. Totiž prístup k riešeniu mnohých 
odborných problémov môže byť rôzny, a tieto rôzne prístupy sa vždy 
líšia súborom svojich výhod a nevýhod. V posudkoch taktiež veľmi 
často nájdeme aj iný spôsob interpretácie výsledkov experimentálnej 
práce, čo môže byť námetom pre ďalšie témy doktorandských prác, 
resp. podnetom k ďalšej vedeckej práci doktorandov.  

Záver 

Cieľom tohto príspevku bolo pripomenúť, že obhajoby študentských 
kvalifikačných prác poskytujú veľmi cennú, a zároveň aj veľmi 

špecifickú príležitosť pre zlepšenie úrovne vysokoškolského 
vzdelávania. Ak však tieto obhajoby premeníme na zinscenované 
predstavenia bez účasti študentov – bez ohľadu na dôvody, ktoré nás 
k tomu vedú – o túto skvelú príležitosť prichádzame. 

Poznámka autora: 
Tento príspevok je modifikovanou verziou textu, ktorý bol pôvodne 
zaslaný do pedagogicky orientovaného časopisu Biológia, Ekológia, 
Chémia. Hlavný dôvod pre výber tohto časopisu bol ten, že obsah 
príspevku má všeobecný charakter a neobmedzuje sa iba na 
doktorandské práce z chemických odborov. Text príspevku bol 
zamietnutý s odôvodnením, že jeho téma je z hľadiska zamerania 
časopisu okrajová. Posudok recenzenta však možno považovať za veľmi 
cenný dokument, pretože hovorí o tom, že v pedagogických odboroch je 
približné zastúpenie oboch spomenutých typov obhajob v približnom 
pomere 1:1. To je však situácia, ktorá si zasluhuje našu pozornosť.      

Poďakovanie 
Dovoľujem si poďakovať Doc.RNDr. Miloslavovi Khunovi, CSc. za cenné 

pripomienky k rukopisu tohto príspevku. 
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Spoločnosť BASF už pozná Hrdinov budúcnosti 

Bratislava, 29. jún 2015 – Vedecká súťaž Hrdinovia budúcnosti, ktorá bola 
vyhlásená prostredníctvom vzdelávacieho portálu CHEMGENERATION.COM, 
pozná víťazov. Vyhlásenie výsledkov súťaže sa konalo počas osláv 150. výročia 
založenia spoločnosti BASF v priestoroch brnianskej Adam Gallery. 

Prvé miesto za najlepší projekt na základe hodnotenia odbornej poroty si 
odniesli študenti z tímu The GMAvengers z Gymnázia Matky Alexie z Bratislavy 
pod vedením Mgr. Andreja Janíka, ktorí si za svoju vedeckú úlohu zvolili šetrenie 
elektrickej energie na škole. Tím sa venoval trom problémom – neprestajné 
svietenie na toaletách, využiteľnosť solárnej energie na streche školy a možnosť 
vyrobiť si vlastnú elektrickú energiu. Študenti navrhli, zostrojili a otestovali režimy 
svietenia na školských toaletách a zaviedli systém, ktorý počas prestávok 
automaticky rozsvieti svetlá a počas vyučovania sa prepne na fotobunku 
reagujúcu na pohyb. Pomocou stacionárneho bicykla zároveň umožnili 
študentom využiť vzniknutú energiu na dobíjanie mobilného telefónu a nakoniec 
sa tento tím ešte pokúsil zistiť, ako sa dá využiť solárna energia na škole a koľko 
energie je možné takto získať.  

„Naša škola sa zapojila do súťaže druhýkrát. Študenti si na začiatku premysleli 
problém, ktorému sa chcú venovať a pustili sa do 
vedeckého výskumu. Počas celej realizácie sa 
stretávali s rôznymi ťažkosťami a boli nútení hľadať 
reálne riešenia súvisiace s reálnym životom. Dôležité 
je, že na škole medzi spolužiakmi zvýšili povedomie a 
záujem o udržateľné riešenia. Týmto sa chcem 
poďakovať firme BASF, že v mladých ľuďoch podporuje 
kreativitu, prístup k inovatívnym myšlienkam a hlavne 
motivuje hľadať riešenia s využiteľnosťou v reálnom 
svete,“ zhrnul účasť v súťaži víťazného tímu Mgr. 
Andrej Janík.  

V súťaži bol ocenený tiež tím s názvom 
Benztiazol zo Strednej odbornej školy chemickej 
pod vedením Ing. Zoltána Krascsenitsa, ktorý na 
základe internetového hlasovania získal Cenu 
divákov.  

Prírodné vedy môžu byť zábavné  

Vzdelávací portál CHEMGENERATION.COM funguje už štvrtý rok a jeho cieľ je 
predstaviť mladým ľudom chémiu a prírodné vedy zábavnou a hravou formou. 
Súťaž Hrdinovia budúcnosti bola spustená v januári tohto roka spolu s ďalšími 
deviatimi krajinami strednej Európy.  

„Cieľ súťaže bol zvýšiť povedomie stredoškolských študentov o význame trvalej 
udržateľnosti a atraktívnosti vedy. Súťažiaci mali za úlohu zrealizovať vedecký 
výskum a vyvinúť inovatívne udržateľné riešenie, ktoré vyrieši zvolený problém v ich 
lokalite, či už je to plytvanie energie v škole, alebo nadmerná produkcia odpadov. 
Som veľmi rada, že sa študenti svedomite zhostili svojej úlohy a prišli so 
zaujímavými nápadmi. Naša súťaž jasne dokázala, že udržateľný prístup rozhodne 
nie je stredoškolákom cudzí,“ povedala Edita Hippová, konateľka spoločnosti BASF 
Slovensko spol. s.r.o. 

Spoločnosť BASF verí, že tieto a podobné vzdelávacie aktivity odhalia 
budúcich mladých novátorov, ktorí budú schopní tvorivo aplikovať svoje vedecké 
inovácie a vymýšľať nielen efektívne riešenia, ale aj šetrné k životnému prostrediu. 
Študenti majú často strach z prírodných vied. Preto je nevyhnutné mladú 
generáciu motivovať k tomu, aby pochopila a prijala koncepciu udržateľnosti za 
svoju a našla pozitívny vzťah k vede, ktorá v tomto ohľade hrá nenahraditeľnú 
úlohu.  

Organizátor súťaže bola chemická spoločnosť BASF. Na území Slovenskej 
republiky projekt podporili významné odborné a vzdelávacie inštitúcie: Slovenská 
chemická spoločnosť, Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR, 
Združenie učiteľov chémie, Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied 
a nakladateľstvo RAABE.  

Viac informácií o súťaži: http://chemgeneration.com/sk/futureheroes/ 
Prehľad súťažných projektov: http://chemgeneration.com/sk/futureheroes/

hlasujte-za-tímy 

O CHEMGENERATION.COM 

Webový portál CHEMGENERATION.COM, existuje od roku 2011 a je výsledkom 
snaženia BASF zábavným spôsobom informovať mládež o histórii tejto vednej 
disciplíny, jej objavoch a vplyvu na vývoj dnešnej civilizácie. Web si kladie za cieľ 
prilákať mladých ľudí k chémii a ozrejmiť im význam trvalo udržateľnej 
budúcnosti, s ktorou je spojený samotný vývoj ľudstva. Počas ostatných dvoch 
rokov webstránka prilákala viac ako 600 000 unikátnych návštevníkov zo 135 
krajín. Webová stránka je k dispozícii v 11 jazykoch a každý rok prináša nové 
zaujímavé úlohy pre stredoškolských študentov. V roku 2012 spoločnosť BASF 
vyvinula online strategickú hru zvanú FUTURE CITY, o rok neskôr úspešnú vedeckú 

súťaž Reťazová reakcia, ktorá preverila študentské 
vedomosti z fyziky a chémie. 

O spoločnosti BASF 

Spoločnosť BASF tvorí chémiu – a robí tak už 150 
rokov. Spoločnosť má veľmi široké produktové 
portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné 
materiály, produkty pre ochranu rastlín, jemnú 
chémiu a ropné produkty i zemný plyn. Ako 
popredná svetová chemická spoločnosť spája 
ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a 
ochranu životného prostredia. Prostredníctvom vedy 
a inovácií umožňuje svojim zákazníkom reagovať 
v takmer každom priemyselnom odvetví na súčasné 
i budúce potreby spoločnosti. Naše produkty 
a riešenia prispievajú k šetrnému hospodáreniu so 
zásobami, zaručujú zdravú výživu a pomáhajú 
zlepšovať kvalitu ľudského života. Tento prínos je 

zhrnutý v našom korporátnom cieli: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú 
budúcnosť. BASF ku koncu roka 2013 zamestnávala 112 000 ľudí a v roku 2013 
vykázala tržby vo výške 74 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na 
akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac 
informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com 
alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com. 

BASF v Slovenskej republike 

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom 
inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim 
zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen 
v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany 
životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným 
partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 
2013 mala spoločnosť BASF na Slovensku 193 zamestnancov a v roku 2013 
dosiahla obrat vo výške 163,8 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF 
na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk. 
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RNDr. Ľubomír Kuchta, CSc., – 
– 70 ročný 
V auguste tohto roku sa dožíva významného životného jubilea RNDr. 
Ľubomír Kuchta, CSc., dlhoročný učiteľ pôsobiaci na Katedre 
anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave. Narodil sa 2. augusta 1945 v Martine. Základnú školu 
začal navštevovať vo svojom rodnom meste v roku 1951. V tých 
dobách zvyčajný monotónny vzdelávací algoritmus porušil, keď sa 
v roku v roku 1956 prihlásil na vojenskú školu, tzv. Žiškáreň. Oficiálny 
názov tejto školy bol Vojenská škola Jána Žižku z Trocnova. Podľa jeho 
slov, hlavným motívom tohto rozhodnutia bola pekná uniforma 
žiakov tejto školy a zvlášť červené pruhy na vonkajšej strane nohavíc. 
V tom čase nemohli rodičia do tohto rozhodnutia nijako zasahovať, 
a tak „výhody“ vojenského života, vrátane streľby z húfnic s 
priemerom 120 mm musel znášať až do roku 1962, keď mu po 
maturite bolo umožnené zo zdravotných dôvodov školu opustiť. To 
bol vtedy zároveň aj jediný, armádou akceptovateľný dôvod 
vypovedania celoživotného zväzku s armádou. Napriek všetkým 
negatívam bola táto vojenská škola z hľadiska prírodovedného 
vzdelávania vysoko nadpriemernou vzdelávacou inštitúciou, takže 
nebolo prekvapením, že Ľubo sa v roku 1963 prihlásil na 
Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium 
ukončil v roku 1968 na Katedre anorganickej chémie, ktorá sa stala 
zároveň aj jeho celoživotným pôsobiskom. Titul kandidáta 
chemických vied získal pod vedením prof. RNDr. Jozefa Masára, CSc. 
Téma jeho kandidátskej práce bola pokračovaním jeho diplomovej 

práce; obe boli zamerané na štúdium syntetických ílových minerálov. 
Najvyššou vedeckou kvalifikáciou Ľ. Kuchtu bol II. vedecký 
kvalifikačný stupeň, ktorý dosiahol v roku 2001. 

Hlavnou oblasťou vedeckého pôsobenia Ľ. Kuchtu bola chémia 
silikátov. Zameriaval sa predovšetkým na hydrotermálne syntézy 
ílových minerálov. Výskum syntetických ílov mal charakter 
základného výskumu, v rámci ktorého boli pripravené 
a charakterizované aj také typy montmorillonitu, ktoré sa v prírode 
nenachádzajú. Ľubo je autorom a spoluautorom mnohých návrhov 
priemyselného využitia domácich silikátových surovín, ktoré boli 
u nás aj reálne využívané. Od začiatku deväťdesiatych rokov minulého 

storočia sa venoval predovšetkým syntéze SiO2-aerogélu. Hlavným 
cieľom výskumu zameraného na aerogély bolo pripraviť bezdefektné 
transparentné monolitické bloky tejto látky pre nový typ detektora 
Vavilovo-Čerenkovovho žiarenia, ktorý bol s úspechom testovaný na 
rôznych urýchľovačoch ťažkých iónov. Zároveň táto látka bola využitá 
aj na štúdium prechodového a kozmického žiarenia. Syntéza 
aerogélov v optickej kvalite vtedy predstavovala celosvetovú špičku 
v oblasti materiálového výskumu. Vrcholom týchto aktivít bolo 
zavedenie priemyselnej výroby SiO2-aerogélov v Ruskej federácii. 
Hydrotermálne syntézy ílov a príprava aerogélov vysokotlakovým 
superkritickým sušením boli technicky mimoriadne náročné postupy 
a na ich zvládnutí mal Ľ. Kuchta najväčšiu zásluhu.  

Pedagogické pôsobenie Ľ. Kuchtu sa sústreďovalo predovšetkým 
na prednášky a semináre z RTG difrakčných metód, kryštalochémie 
a zo všeobecnej a anorganickej chémie. Ľubo bol skvelý učiteľ, 
vyjadroval sa jasne, bol korektný a pedagogickú prácu nepovažoval za 
obťažujúcu príťaž vysokoškolského učiteľa.  

Až do svojho odchodu do dôchodku bol najtalentovanejším 
členom Katedry anorganickej chémie PriF UK. Jeho bytostný odpor 
k rôznym funkciám, k direktívnym metódam riadenia, k predstieraniu 
nejakej činnosti a zároveň aj skepsa voči „moderným“ pedagogickým 
a vedeckým trendom boli tie dôvody, pre ktoré v popularite zrejme 
nemohol konkurovať svojim rovesníkom. Jeho skutočná hodnota sa 
však ukázala až pri riešení vážnych experimentálnych problémov, pri 
ktorých sa vždy ukázal ako nenahraditeľný. Ľubo bol láskavý, 
skromný, obetavý a mnohí z členov katedry sú mu stále vďační za 
odbornú pomoc, ale aj za jeho spoločnosť. 

Na dôchodku sa Ľubo intenzívne venuje niekoľkým záľubám. 
Napríklad: myslí si, že hrá tenis. Nezávislý pozorovateľ jeho tenis však 
hodnotí skôr ako nejakú zvláštnu techniku chytania motýľov. 
Podobne je to aj s jeho inými športovými záľubami. Je verejným 
tajomstvom, že svoju katedru pripravil o tretinu členov pri lukostreľbe 
na športovom dni (pravdepodobne jediná kvalifikácia z vojenskej 
školy). Ľubove pestovateľské schopnosti v záhrade v Dunajskej Lužnej 
majú približne kvality jeho tenisu, takže znižovanie koncentrácie 
oxidu uhličitého burinou je jediným prínosom jeho parcely. Nemôžem 
nespomenúť, že Ľubo si popri tom všetkom stále nachádza čas aj na 
hru na klavíri. Vďaka nej sa stali byty jeho susedov nepredajnými. Ani 
veda nezostala mimo Ľubovho záujmu: trikrát denne kontroluje 
v príslušných databázach počet svojich autocitácií (k dnešnému dňu: 
352,87), ktoré vzápätí prepočítava na kilogram svojej živej hmotnosti 
(tzv. Kuchtov index).  

S jeho najbližšími spolupracovníkmi prajem Ľubovi veľa zdravia 
a optimizmu do ďalšieho života.  

K .  J e s e n á k  
j e s e n a k @ f n s . u n i b a . s k  

prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc. – 
– 70 ročný 
Koncom minulého roka oslávil významné životné jubileum prof. Ing. 
Ľubor Fišera, DrSc. - popredná osobnosť slovenskej organickej 
chémie. 

Prof. Ľ. Fišera sa narodil 27. 10. 1945 v Bratislave. Chémiu študoval 
v rodnom meste postupne na Strednej priemyselnej škole chemickej 
(1960-1964) a Chemickotechnologickej fakulte SVŠT (1964-1969). 
Kandidátsku prácu venovanú aryláciam heterocyklov obhájil v roku 
1975 na Katedre organickej chémie, kde začal svoju akademickú 
kariéru ako odborný asistent (1971). Postdoktorandské pobyty 
(1975-1976, TU Mníchov, prof. Rolf Huisgen a v roku 1981 na Emory 
University v Atlante (USA) s prof. Al Padwom) významne ovplyvnili 
jeho ďalšie vedecké smerovanie. Prof. Fišerovi sa podarilo aplikovať 
moderné cyckloadičné reakcie v syntéze furánových derivátov. V roku 
1981 sa habilitoval v odbore organická chémia na CHTF SVŠT. Vedeckú 
hodnosť DrSc. získal v roku 1986 obhajobou Dr. Habil na TH 
v Merseburgu a v roku 1988 bol menovaný profesorom organickej 
chémie. V rokoch 1993-2006 bol vedúcim Katedry organickej chémie 
a od roku 2006 do 2013 riaditeľom Ústavu organickej chémie, katalýzy 
a petrochémie na FCHPT STU v Bratislave. 

Vedecké zameranie profesora Fišeru je Organická chémia, štúdium 
štruktúry a vlastností organických zlúčenín, vývoj syntetických metód 
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komplexných molekúl a ich využitie v syntézach konkrétnych 
cieľových látok. Založil vedeckú školu 1,3-dipolárne cykloadičné 
reakcie nitriloxidov a nitrónov s dipolarofilmi v syntéze 
heterocyklických zlúčenín. Od systematického štúdia chemo- a 
regioselektivity týchto reakcií v dvojdimenzionálnom videní sa 
v posledných rokoch jeho pozornosť obrátila na štúdium reakcií 
v trojdimenzionálmom priestore. Hlavné aspekty súčasného výskumu 
prof. Fišeru sledujú najmodernejšie trendy v organickej chémie - 
dynamickú stereochémiu. Štúdium stereoselektivity cykloadičných 
reakcií chirálnych a achirálnych 1,3-dipólov s chirálnymi a achirálnymi 
alkénmi a možnosť kontroly stereochemického priebehu týchto 
reakcií. Následne vývoj syntetických stratégii s využitím asymetrických 
cykloadičných reakcií ako kľúčových krokov pre syntézy prírodných 
látok a ich analógov. Bohatú úrodu jeho vedecko-výskumnej práce 
dokumentujú scientometrické údaje; viac ako 150 pôvodných 
vedeckých prác v renomovaných prevažne zahraničných časopisoch, 
viac ako 800 citácií, 4 monografie, viac ako 60 plenárnych a pozvaných 
prednášok na medzinárodných konferenciách a zahraničných 

univerzitách. Prof. Fišera bol zodpovedným riešiteľom mnohých 
domácich projektov výskumu (VEGA) a medzinárodných projektov 
(VW-projekt resp. DFG-projekt v spolupráci s prof. V. Jägerom, 
 Univerzita Stuttgart, resp s prof. H.-U. Ressigom, Berlín). O veľkosti 
a význame osobnosti prof. Fišeru svedčia aj pozvánky na spoluprácu 
zo zahraničia ( „visiting professor“ 1990- Basra, Irak; 1992- TU Viedeň, 
Rakúsko; 1992- Mníchov, SRN; 2004- Strasburg, Francúzsko). Je 
spoluzakladateľom a členom predsednictva, ktoré organizuje cyklus 
medzinárodných konferencií „Blue Danube Symposium“. Je členom 
zahraničných chemických spoločností (Americkej, Nemeckej, Českej) 
a vyhľadávaným oponentom a recenzentom mnohých zahraničných 
vydavateľstiev a časopisov. 

Prof. Fišera je univerzitným profesorom v pravom slova zmysle. 
Počas svojej pedagogickej kariéry viedol veľké množstvo rôznych 
cvičení, seminárov a najmä prednášok. V súčasnosti prednáša 
predmety: Organická chémia, Mechanizmy organických reakcií, 
Stereochémia. Jeho prednášky sa dlhodobo tešia veľkému uznaniu zo 
strany študentov a aj kolegov. Je spoluautorom niekoľkých 
vysokoškolských učebníc a skript. Vychoval mnoho diplomantov 
a dokdorandov.  

Neobyčajne významná je aj jeho vedecko-organizačná práca 
v rámci slovenského vysokého školstva. V rokoch 1999-2005 bol 
členom a neskôr predsedom komisie VEGA. Je členom Vedeckej rady 

STU a FCHPT STU. Bol predsedom komisie pre udeľovanie vedeckej 
hodnosti DrSc. a PhD. na Slovensku. Bol garantom odboru Chémia 
a medicínska chémia v bakalárskom a inžinierskom štúdiu, garantom 
odboru Organická chémia v postgraduálnom štúdiu na FCHPT STU. 
Profesor Fišera je členom Slovenskej chemickej spoločnosti od roku 
1971. Bol tajomníkom odbornej skupiny Organická chémia, vedeckým 
tajomníkom PÚV SCHS a aj predsedom OSOCH. Za svoju aktívnu 
prácu obdržal bronzovú a striebornú medailu SCHS. V ostatnom 
období ako predseda Akreditačnej komisie, poradného orgánu Vlády 
SR sa aktívne podieľa na skvalitnení univerzitného vzdelávania na 
Slovensku. 

Pri príležitosti životného jubilea udelil rektor STU profesorovi 
Ľuborovi Fišerovi Plaketu STU za za mimoriadny prínos pre rozvoj 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.  

     T .  G r a c z a  
t i b o r . g r a c z a @ s t u b a . s k  

Prof. Ing. Ladislav Soják, DrSc. – 
– 80 ročný 
Osemdesiatiny sú vzácnou príležitosťou zablahoželať oslávencovi k 
vzácnemu životnému jubileu a zároveň sú aj príležitosťou pripomenúť 
si významné medzníky v jeho živote.  

Prof. Ing. Ladislav Soják, DrSc. sa narodil v roľníckej rodine 
13.9.1935 v Hlohovci, kde v r. 1945–1953 absolvoval Gymnázium 
maturitou s vyznamenaním. V štúdiu pokračoval na 
Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave, špecializáciu 
Analytická chémia ukončil s vyznamenaním v r. 1958. V r. 1958–1970 
pracoval vo Výskumnom ústave pre ropu a uhľovodíkové plyny 
(VÚRUP) v Bratislave ako výskumník a vedúci Laboratória plynovej 
chromatografie, rozvíjal chromatografiu plyn-kvapalina ako metódu 
analýzy ropných a petrochemických produktov z procesov pyrolýzy, 
krakovania, odparafínovania, alkylácie a dehydrogenácie vo VÚRUP 
a v Slovnafte. Externe spolupracoval s Detskou fakultnou nemocnicou 
v Bratislave s prof. MUDr. K. Horečným, DrSc. na vývoji detskej výživy 
FEMINAR, realizovanej v r. 1968. V r. 1970-2013 pracoval v Chemickom 
ústave Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
(PRIF UK), ako samostatný odborný pracovník, vedúci laboratória (od 
r. 1976), zástupca riaditeľa (1987-1997 a 2000-2003), a riaditeľ ústavu 
(1997–2000). V r. 1973–1976 pôsobil ako konzultant Čs. 
metrologického ústavu v oblasti štandardizácie referenčných 
materiálov. V r. 1974–1975 absolvoval polročný postdoktorandský 
pobyt na Technickej univerzite v Eindhovene (Holandsko) v Ústave 
inštrumentálnej analýzy pod vedením Prof. A. Keulemansa, zameraný 
na problematiku vysokopresných meraní plynovochromatografickej 
retencie uhľovodíkov. Ako zodpovedný riešiteľ bilaterálnych 
a medziuniverzitných projektov v rokoch 1978–2011 absolvoval 
viaceré mesačné pobyty na Univerzite M. Luthera v Halle (Nemecko) 
zamerané na výskum plynovochromatografických charakteristík, 
aplikácií kvapalných kryštálov ako stacionárnych fáz a na 
problematiku environmentálnej analýzy organických kontaminantov. 

 Pôsobenie v Chemickom ústave PRIF UK zahrňovalo 
vedeckovýskumné, výchovno-vzdelávacie a organizátorské aktivity. 
Vedeckopedagogickú kariéru prof. Sojáka v odbore Analytická chémia 
zahrňujú stupne: kandidát vied (PRIF UK, 1973), samostatný vedecký 
pracovník (SAV, 1977), doktor vied (UK, 1986), vedúci vedecký 
pracovník (SAV, 1987), docent (PRIF UK, 1990), profesor (UK, 1991). Vo 
vedeckovýskumnej činnosti pokračoval v metodickom vývoji 
kapilárnej plynovej chromatografie v rámci Štátneho plánu 
základného výskumu (ŠPZV) v spolupráci s členom korešpondentom 
ČSAV J. Janákom, riaditeľom Ústavu analytickej chémie ČSAV v Brne. 
Výskum zameriaval na vývoj kvapalnokryštalických systémov na 
separáciu izomérov, štúdium absorpčno-adsorpčného mechanizmu 
retencie, identifikáciu analytov plynovou chromatografiou a 
nadväznými spektrometrickými technikami, vzťahy medzi retenciou 
a molekulovou štruktúrou analytov a formuláciu propylového efektu, 
zovšeobecnenie retenčného správania sa uhľovodíkov, neskôr na 
analýzu organických kontaminantov, a najnovšie na štúdium 
ovplyvňovania profilu mliečnych mastných kyselín krmivom 
a genetickými faktormi s cieľom získať zdravšie mliečne produkty. 
Teoretické poznatky sa stali podkladom nových analytických metód 
aplikovaných pri riešení analytickochemických problémov 
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v chemickej, potravinárskej, environmentálnej a zdravotníckej praxi. 
Výsledky výskumu boli v r. 1990 vyhodnotené ako významný výsledok 
ŠPZV a ako najvýznamnejší výsledok výskumu na vysokých školách 
SR, aj riešenia ďalších grantových projektov boli hodnotené ako 
vynikajúce, posledne projektu APVV v r. 2011. Výsledky 
vedeckovýskumnej činnosti so spolupracovníkmi uverejnil v 180 
publikáciách prevažne v zahraničí, v 270 príspevkoch prevažne na 
medzinárodných vedeckých konferenciách, v 6 patentoch. 
Zovšeobecňujúce poznatky o retencii uhľovodíkov, v spolupráci 
s akademikom RAEN M. Vigdergauzom, spracoval do monografie 
„Plynová chromatografie uhlovodíků“ vydanej Univerzitou Pardubice, 
ČR v r. 1993 (268 str.). Publikované práce boli 1900-krát citované 
najmä v SCI a v knihách, najviac citované (39-krát) v knihe W. L. 
Zielinski „Gas Chromatography of Hydrocarbons“, CRC, Boca Raton, 
USA, 1987. Výsledky boli ocenené medailami VÚRUP, PRIF UK 
a čestným uznaním Čs. metrologického ústavu. Akademickou 
rankingovou a ratingovou agentúrou bol prof. Soják v r. 2007 zaradený 
do zoznamu špičkových slovenských vedcov. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese v PRIF UK pôsobil od r. 1966, 
kedy ako externista zaviedol do výuky predmet Plynová 
chromatografia, ktorá je najvýznamnejšou inštrumentálnou 
analytickochemickou metódou. V tejto špecializácii bol vedúcim 25 

diplomantov (1 z Nemecka) a 13 doktorandov (1 z Iraku). V r. 1985 ako 
vedúci čs. celoštátneho autorského kolektívu pripravil vysokoškolský 
učebný text „Separačné metódy v organickej chémii“, UK Bratislava, 
240 str., 2. vydanie v r. 1989, je autorom ďalších 6 učebných textov. V r. 
2000 zaviedol v PRIF UK novú študijnú špecializáciu Environmentálna 
chémia. Vo vednom odbore Analytická chémia od r. 1991 pôsobil ako 
predseda slovenskej komisie pre obhajoby DrSc., predtým ako člen čs. 
a neskôr českej komisie pre obhajoby DrSc., predseda 
doktorandských a habilitačných komisií, a inauguračnej komisie, a vo 
vednom odbore Organická technológia člen komisie pre obhajoby 
DrSc. Bol členom vedeckých rád PRIF UK (1990–2000) a CHTF STU 
(1997–2000), členom komisie grantovej agentúry VEGA a atestačnej 
komisie UK. Bol členom redakčných rád časopisov Acta Periodica 
Technologica (Juhoslávia), Petroleum and Coal, Ropa a uhlie 
a recenzentom ďalších medzinárodných časopisov. 
Pedagogickovedecké aktivity boli ocenené Veľkou striebornou 

medailou UK, medailami PRIF UK a SVŠT. Za dlhoročnú pedagogickú 
činnosť, vedeckú a výskumnú prácu, významné výsledky v oblasti 
plynovej chromatografie a šírenia dobrého mena PRIF UK mu v r. 2015 
bola udelená Zlatá medaila Univerzity Komenského v Bratislave. 

Významná je medzinárodná vedecká spolupráca prof. Sojáka, ako 
zodpovedného riešiteľa bilaterálnych projektov s talianskym, 
nemeckým a českým pracoviskom, a medziuniverzitných projektov 
s univerzitami v Halle, Udine, Innsbrucku, Prahe a ďalších 
nezmluvných spoluprác. Od r. 1973 prednášal na univerzitách: 
Merseburg, Eindhoven, Moskva, Tbilisi, Halle, Lipsko, Udine, Orléans, 
Kielce, Wien, Innsbruck, Praha, Pardubice a vo VÚ Európskej komisie 
v Geeli (Belgicko). Na Klinike pre anestéziu Lekárskej univerzity 
v Innsbrucku v r. 2006 uskutočnil dvojtýždňový cyklus prednášok „GC-
MS analysis of hydrocarbons. Lecture Series-Course“ (80 str.). Vyše 
jeho 70 publikácií vzniklo v spolupráci s vedcami Nemecka (Doc. Dr. G. 
Kraus), Holandska (Dr. J. Rijks), Talianska (Prof. A. Giumanini), 
Francúzska (Prof. J. Chrétien), Rakúska (Prof. A. Amann), Ruska (Prof. 
V. Berezkin), Gruzínska (Prof. T. Andronikašvili), Estónska (Prof. S. 
Rang), Iraku (Dr. H. Al-Rekabi), Číny (Prof. G. Hu) a Českej republiky 
(prof. J. Ševčík). Vedeckovýskumná spolupráca v oblasti využitia 
kvapalných kryštálov ako stacionárnych fáz bola ocenená Pamätnou 
bronzovou medailou Univerzity M. Luthera Halle, Nemecko (1988). 

Bol členom medzinárodnej expertnej skupiny pre zákaz 
chemických zbraní (The Hague, The Netherlands, 1998), členom 
Skupiny pre analýzy výdychových plynov na diagnostiku ochorení 
Rakúskej akadémie vied v Innsbrucku (2006). V r. 1978–1981 bol 
vedúcim skupiny čs. expertov v programe Analytické metódy pre 1,3-
butadién - monomér syntetického kaučuku. Vykonal vedecké 
expertízy pre International Science Foundation, Washington D. C., 
Nobel Committee for Chemistry, Stockholm, Alexander von Humboldt 
Stiftung, Bonn, Oesterreichische Nationalbank, Wien. 

Aktívne pôsobil v Slovenskej chemickej spoločnosti (SCHS), od r. 
1970 bol členom výboru a podpredsedom chromatografickej skupiny 
a v r. 1993–1996 členom predsedníctva SCHS. V r. 1967–2007 
spoluorganizoval 13 sympózií, ktorých históriu spracoval v publikácii 
„40 rokov medzinárodných sympózií o pokrokoch a využití 
chromatografie v priemysle“, PRIF UK, Bratislava, 2010, 423 str. 
Podieľal sa tiež na organizácii medzinárodných vedeckých konferencií 
o rope, a chromatografii pre zdravie človeka. Organizátorské 
a publikačné aktivity boli v r. 2000 ocenené zlatou medailou a v r. 2009 
čestným členstvom SCHS, v r. 2011 čestným členstvom a v r. 2014 
Weberovou cenou Slovenskej farmaceutickej spoločnosti. 

Vyššie uvedené aktivity charakterizujú prof. Sojáka ako významnú 
osobnosť slovenskej analytickej chémie uznávanú aj v zahraničí. Jeho 
vedecko–pedagogický profil bol publikovaný v Marquis Who´s Who in 
the World (USA), Cambridge Dictionary of International Biography 
(Great Britain), The contemporary Who´s Who (American Biographical 
Institute, USA), ako aj v encyklopédii „Slovakia and Slovaks“ (SAV, 
2006). 

Ako študent aktívne športoval, hral hádzanársku ligu, v r. 1981 
dostal medailu Za zásluhy o rozvoj hádzanej v Hlohovci. V r. 2012 za 
mimoriadne zviditeľňovanie a propagáciu rodného mesta Hlohovec 
mu bola udelená Plaketa mesta Hlohovec. 

Prof. Soják je ženatý. S manželkou Ing. Magdalénou Sojákovou, 
PhD., rod. Karelovou, majú dve deti: Ing. Danicu Kopšovú a  MUDr. 
Vladimíra Sojáka, PhD, iste prvých gratulantov. 

Vážený pán profesor, milý Lacko sme radi, že sa môžeme s Tebou 
stretávať a diskutovať o problémoch vedeckej a pedagogickej práce, 
ako aj o všetkom dianí na pracovisku. Vysoko si vážime výsledky 
Tvojej práce a do ďalších rokov Ti prajeme veľa pohody, spokojnosti a 
životného elánu.  

M .  S a l i š o v á ,  J .  i žm á r i k  
s a l i s o v a @ f n s . u n i b a . s k  

c i z m a r i k 1 @ u n i b a . s k  

Alexander Szokolay – 
– 90 ročný 
Vynikajúci potravinársky odborník a nestor potravinárskej vedy na 
Slovensku, Ing. Alexander Szokolay, DrSc., sa dožil v predošlom roku 
90 rokov. Narodil sa 15. júla 1925 v Békešskej župe v Maďarsku, v 
stredisku slovenskej menšiny – v Slovenskom Komlóši (maď. 
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Tótkomlós). Po druhej svetovej vojne sa jeho rodina presťahovala na 
Slovensko a vtedy sa už ako maturant v roku 1946 zapísal na Fakultu 
chemicko-technologického inžinierstva vtedajšej SVŠT v Bratislave. 
Štúdia úspešne ukončil promóciou v roku 1952. 

Po skončení prázdninovej praxe v národnom podniku Palma Nové 
mesto nad Váhom sa ešte počas štúdia v roku 1951 zamestnal na 
novozriadenom Výskumnom ústave potravinárskeho priemyslu. Pod 
vedením známeho odborníka tukového priemyslu, prof. L. Ullricha, 
riešil analýzu fosfolipidov v oleji z kukuričných klíčkov. Po promócii 
a po skončení vojenskej služby nastúpil na Výskumný ústav hygieny 
do oddelenia hygieny výživy, požívatín a predmetov denného 
používania. Po začiatočnom riešení menších úloh bol poverený 
úlohou riešenia používania farbív v potravinárskom priemysle. Za 

účelom zjednotenia legislatívy v celom Československu riešil tento 
problém v spolupráci s ing. Z. Malkusom z Prahy. Vydali prvý pozitívny 
zoznam povolených farbív, v ktorom sa už nevyskytovalo 
v margarínkach dovtedy používané riziková azofarbivo „maslová žltá“. 
Túto spoluprácu menovaný dotiahli aj do obhajoby dizertačných prác. 
Autor Szokolay sa zameral v nej na farbivá rozpustné v tukoch. Práca 
bola obhájená v roku 1962 pod názvom: „Analytické štúdie 
potravinárskych liposulubilných farbív a sledovanie ich vplyvu na 
tuky“. Po obhajobe naďalej spolupracovali, napísali a vydali v roku 
1966 v Prahe (v slovenčine) knižnú publikáciu „Hygienická 
problematika farbív používaných v potravinárstve“, ktorá bola potom 
odmenená cenou Čsl. Hygienickej spoločnosti. 

Koncom šiesteho decénia už v celom hospodársky vyspelom svete 
bolo pociťovať dôsledky neprimeranej chemizácie v 
poľnohospodárstve. Aj preto zameral svoju vedecko-výskumnú 
činnosť na problematiku pesticídov v potravinách, najmä živočíšneho 
pôvodu. Neobmedzil sa iba na konštatovanie, aká je ich koncentrácia 
v danom produkte, ale skúmal ich cestu v celom potravinovom reťazci 
od prvovýroby až po spotrebiteľa. S lekármi a biochemikmi skúmal ich 
prechod organizmom, metabolické zmeny i transport do 
materinského mlieka. O svojich zisteniach napísal množstvo 
odborných štúdií a článkov, prednášal na domácich a zahraničných 
vedeckých fórach. Jeho zistenia vzbudili ohlas v odborných kruhoch a 
následne boli jeho osobnou iniciatívou prenesené aj do príslušných 
legislatívnych noriem. 

Súbor jeho vedeckých prác tvoril základ pre vypracovanie 
doktorskej dizertačnej práce vo vednom odbore Chémia a technológia 
požívatín. Prácu s názvom „Posudzovanie cudzorodých látok 
v požívatinách“ obhájil v roku 1980 na Vysokej škole 
chemickotechnologickej v Prahe,  

na Fakulte potravinárskej a biochemickej technológie. Keďže bol 
zakladateľom vedeckej školy v oblasti cudzorodých látok v 
požívatinách a vychoval v tomto odbore viacero odborníkov, 
oprávnene mu bol priznaný vedecký titul DrSc. 

Počas svojej bohatej vedecko-výskumnej činnosti nadobudol 
množstvo vedomostí a skúseností a preto zákonite prišla zo strany 
vedenia vtedajšej Chemickotechnologickej fakulty SVŠT ponuka, aby 
doktor Szokolay prednášal ako externista predmet „Základy hygieny a 
chemizácia potravinárstva“ poslucháčom potravinárskeho smeru. 
Túto pedagogickú činnosť vykonával nepretržite od roku 1966 až do 
roku 1991. Pre tento predmet sa stal aj členom Štátnej skúšobnej 
komisie pre obhajobu diplomových prác a štátnych záverečných 
skúšok zo študijného odboru Chémia a technológia mlieka a tukov, 
ako aj členom Komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác 
z vedného odboru Chémia a technológia požívatín. Od roku 1984 sa 
stal aj členom Komisie pre obhajobu doktorských dizertačných prác z 
tohto odboru. 

Výpočet jeho publikácií je skutočne bohatý. Obsahuje vyše 230 
vedeckých a odborných publikácií, z toho viac ako 40 cudzojazyčných 
a 8 knižných publikácií. Reakciou na jeho vedecko-odborné práce sú i 
stovky citácií, najmä z problematiky chlórovaných pesticídov. Medzi 
nimi treba vyzdvihnúť najmä medzinárodne unikátnu monografiu 
autorov Rosíval, Szokolay: Cudzorodé látky v požívatinách, ktorá vyšla 
v Československu po prvý krát v roku 1969, potom v roku 1983 
doplnená o novšie skutočnosti.  

V roku 1979 vyšla edícia uvedenej knihy i v nemeckom jazyku, ako 
výsledok spolupráce s prof. R. Engstom. Tieto diela dosiahli európsku 
prioritu, najmä z hľadiska vytvoreného modelu ekotoxikológie. 
Potvrdilo to sedem recenzií z bývalého Západného Nemecka 
a Švajčiarska. 

Túto koncepciu prezentovali najmä v prioritnej štúdii o dynamike 
rezíduí organických chlórovaných zlúčenín v potravinovom reťazci, vo 
výžive a v záťaži organizmu človeka. Vedecká činnosť menovaných 
prispela aj k významným realizáciám v praxi, napr. k zákazu 
používania DDT v poľnohospodárstve u nás, 25 rokov pred podobným 
zákazom na medzinárodnej konferencii v Štokholme, tiež k zákazu 
výroby PCB na Slovensku už v roku 1987. Už od roku 1972 bol Dr. A. 
Szokolay zástupcom Československa pre normotvornú činnosť pri 
FAO/WHO. 

Už ako svetoznámy potravinársky odborník bol v roku 1981 
poverený vedením Výskumného ústavu potravinárskeho a túto 
funkciu vykonával až do odchodu na dôchodok. Už v nasledujúcom 
roku (1982) povýšil ústavný časopis Bulletin potravinárskeho výskumu 
na prvý vedecký časopis v potravinárstve na Slovensku. Počas jeho 
vedenia sa VÚ potravinársky vyprofiloval na poprednú vedeckú 
inštitúciu s moderným prístrojovým a výkonným personálnym 
obsadením. Bol iniciátorom zriadenia komplexného 
biotechnologického centra v Modre. 

Alexander Szokolay spolu s prof. MUDr. Ladislavom Rosívalom, 
DrSc. obdržal k svojmu predchádzajúcemu životnému jubileu 
pamätnú medailu medzinárodnej Organizácie pre potraviny a 
poľnohospodárstvo – FAO pri OSN. Medaila bola udelená v roku 2005 
na 20. konferencii o cudzorodých látkach v požívatinách z príležitosti 
Svetového dňa potravín. Ďalšie ocenenia boli tieto: Štátne 
vyznamenanie „Za vynikajúcu prácu“ (1965), zlatá medaila SVŠT 
(STÚ), zaslúžilý pracovník MPVŽ, zlatá medaila ČSAZ (1995), Fándlyho 
strieborná medaila SSPLP a veterinárne vedy pri SAV (1995). 

Ing. Alexander Szokolay, DrSc. je pre mňa predovšetkým učiteľ 
a neskôr i kolega v potravinárskom odbore. Som mu za mnohé 
vďačný, napríklad i za excelentný doslov mojej monografie zameranej 
na potravinárske antioxidanty. Vždy sa rád hlási k „tukárom“, keďže 
svoju „potravinársku kariéru“ začal v národnom podniku Palma. Tam 
sa spoznal i s mojim otcom, ešte o rok starším, s ktorým sú dobrí 
kamaráti dodnes. Pre jeho milú a rozvážnu povahu, ako i schopnosť 
poradiť a pomôcť si ho my mladší vážime a máme ho radi. Bol a stále 
je výraznou osobnosťou na poli vedy, ale i ozdobou každej 
spoločenskej akcii. Šaňko, ako si ho dovolím dnes už niekedy nazvať, 
je jednoducho človek s veľkým prehľadom a životnými skúsenosťami. 
Jeho prednášky alebo i diskusné príspevky boli vždy kľúčové na 
každej konferencii alebo odbornej akcii. Pre jemu vlastnú jemnú 
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noblesu a šarmantnosť som ho raz pri jednej príležitosti prirovnal 
k slávnemu povojnovému spevákovi šlágrov, Františkovi K. Veselému, 
avšak na poli slovenskej vedy. 

Dovolím si za všetkých potravinárov Slovenska popriať nášmu 
jubilantovi predovšetkým zdravie, pohodu, veľa radosti v rodinnom 
kruhu a potešenie z odovzdávania vedomostí a rád pre odbornú 
i laickú verejnosť. S obdivom k Tvojej invencii a osobným 
schopnostiam chcem, milý Šaňo, poďakovať Ti za celú potravinársku 
vedeckú komunitu na Slovensku, za doterajšiu prácu v prospech 
slovenského potravinárstva a zdravotníctva a ešte raz Ti popriať veľa 
síl do ďalšej práce a mnoho ďalších úspechov.  

Š .  S c h m i d t  
s t e f a n . s c h m i d t @ s t u b a . s k  

Prof. RNDr. Jozef Čársky, CSc. – 
– 80 ročný  
Slovenská chemická spoločnosť si pripomína životné jubileum svojho 
dlhoročného významného člena, člena Predsedníctva Spoločnosti 
a predsedu Odbornej skupiny História chémie. 

K štúdiu histórie chémie na Slovensku ako spomína jubilant ho 
motivoval prof. Jozef Tomko – čestný predseda Spoločnosti. Ako 
predseda Odbornej skupiny História chémie sa podieľal na literárnom 
spracovaní činnosti SCHS a osobnosti chémie na Slovensku, ďalej 
tradičných chemických zjazdoch v Banskej Štiavnici a o osobnostiach 
Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici v 18. a 18. storočí. 

Náš jubilant sa narodil 30.7.1935 v Chorvátskom Grobe v okrese 
Senec.Maturoval v roku 1953 na gymnáziu v Senci a pokračoval 
v štúdiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, odbor chémia, 
špecializácia analytická chémia, ktoré ukončil v roku 1958. Po 
skončení vysokoškolského štúdia nastúpil na LFUK v Bratislave na 
Ústav lekárskej chémie, kde zotrval dodnes. 

Tu prešiel všetkými stupňami pracovného zaradenia: v rokoch 
1991 – 2001 ako prednosta Ústavu a od roku 2008 ako profesor 
emeritus. V roku 1968 získal titul CSc. V odbore biochémia, v roku 1971 

titul docent v odbore lekárska chémia a v roku 1991 získal titul 
profesor pre odbor lekárska chémia a biochémia. 

Počas svojej pedagogickej činnosti uskutočňoval prednášky, 
semináre a laboratórne cvičenia z lekárskej chémie pre poslucháčov 
medicíny všeobecný a stomatologický smer štúdia ale aj pre 
nemedicínske odbory z predmetov analytická chémia, biomedicínska 
fyzika. Jubilant sa podieľal na vydaní 3 celoštátnych vysokoškolských 
učebníc, ako autor a spoluautor 14 učebných textov. Nedávno vyšiel 
pod jeho editorstvom preklad medzinárodnej učebnice biochémie. 

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameral hlavne na syntézu, 
určenie vlastností a štruktúru mnohých chelátov tiosemikarbazónov 
ako nových analytických organických činidiel na spektrofotometrické 
a gravimetrické stanovenie kovových prvkov. Dôležité výsledky 
dosiahol počas štúdia charakteristiky zmien ľudského hemoglobínu 
pri reakcii s iónmi Cu(II) a Hg(II) a funkčných vlastností hemoglobínu, 
pri glykácii vo vzťahu k patogenéze chronických diabetických 
komplikácií. Výsledky týchto štúdií boli aplikované v klinickej 
diabetologickej praxi a v súdnolekárskej expertíze. 

Význam dosiahnutých výsledkov dokumentuje okolo 150 prác 
v odborných periodikách, približne 200 prednášok, spoluautorstvo na 
5 monografiách a stovky citácií v citačnom indexe. 

Za svoju rozsiahlu doterajšiu angažovanosť bol profesor Čársky 
ocenený viacerými medailami, ako napr. Zlatou medailou SCHS, SLS, 
LFUK ako aj medailou V. Žuffu a Weberovou cenou SFaS a ďalšími 
oceneniami. 

Profesor Čársky popri vysokom pracovnom nasadení si našiel čas 
venovať sa svojim záľubám – futbalu ako člen futbalového mužstva 
LFUK, tenisu, turistike a svojmu vinohradu. 

Dovoľte nám, pán profesor, zaželať do ďalších rokov pevné zdravie 
a pohodu v rodinnom živote. Slovenská chemická spoločnosť si 
mimoriadne váži Vašu neúnavnú dlhoročnú historiografickú činnosť 
povzbudzujúcu pri výchove mladých chemikov a nám prajeme, aby 
sme sa ešte dlho tešili z Vašej prítomnosti na aktivitách Slovenskej 
chemickej spoločnosti.  

M .  U h e r ,  V .  M i l a t a  
q u h e r @ s t u b a . s k   

v i k t o r . m i l a t a @ s t u b a . s k   
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In memoriam 
Prof. RNDr. Fedor Macášek, DrSc.  
* 19. 4. 1937  † 5. 12. 2015 

Bolestne sa nás dotkla smutná správa o náhlom odchode vzácneho 
človeka Prof. RNDr. Fedor Macášek, DrSc., vysokoškolského učiteľa, 
vedca, čelného predstaviteľa slovenskej nukleárnej chémie, 
organizátora vedeckého i spoločenského života, priateľa, s ktorým 
sme dlhé roky prežívali radostné i tie menej radostné chvíle. 

Fedor Macášek sa narodil 19.4.1937 v Žiline, kde začal navštevovať 
základnú školu, neskôr sa s rodičmi presťahoval do Bratislavy. V roku 
1951 ukončil základnú školu a ďalej v štúdiu pokračoval na strednej 
škole, ktorú ukončil v roku 1954. Vysokoškolské štúdium začal na 
Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, a v roku 1955 
odchádza ako vynikajúci študent do Moskvy na Moskovskú štátnu 
univerzitu, ktorú ukončil v roku 1962 na odbore fyzikálna chémia a 
rádiochémia. 

Po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 1963 začal pracovať 
ako asistent na Katedre anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty 
UK. Už ako mladý asistent prejavil svoje organizačné schopnosti a stal 
sa lídrom malej skupiny špecialistov v odbore jadrová chémia. 
Spoločným úsilím založili oddelenie jadrovej chémie pri Katedre 
anorganickej chémie. Neskôr, v roku 1966 sa z oddelenia vytvorila 
Katedra jadrovej chémie a stáva sa jej zakladajúcim členom. V období 
1970 až1981 bol jej vedúcim katedry. Od nástupu na Prírodovedeckú 
fakultu intenzívne pracoval na príprave skrípt, praktík do cvičení pre 

novovytvorenú špecializáciu na chémii a významnou mierou prispel k 
formovaniu a náplne špecializácii jadrovej chémie. Taktiež sa zahájili 
vedecké práce na novovytvorenom oddelení a neskôr na katedre v 
oblasti sorpcie rádionuklidov na bentonitoch, s použitím stopovačov v 
štúdiu transportu podzemných vôd a chémii protaktínia. V roku 1968 
získal hodnosť kandidáta vied. Ďalšia vedecká práca profesora 
Macáška bola zameraná na štúdium extrakčných procesov 
používaných pri spracovaní ožiareného jadrového paliva, radiačnú 
chémiu v oblasti dvojfázových sústav. Význačný prínos predstavujú 
vedecké práce zaoberajúce sa metódami extrakcie a membránovej 
extrakcie rádionuklidov, ich špeciácie v potravinách a v pôde, ako aj 
ich stanovenie v životnom prostredí pre environmentálne 
geoinformačné systémy. 

V roku 1973 absolvoval dlhodobú stáž na Chalmers University 
u profesora Rydberga. 

 V roku 1975 sa habilitoval za docenta jadrovej chémie, vedeckú 
hodnosť doktora vied získal v roku 1984 a za profesora bol menovaný 
v roku 1985. 

Svoje organizačné schopnosti profesor Macášek prejavil už ako 
vedúci Katedry jadrovej chémie a neskôr ako prodekan a dekan 

Prírodovedeckej fakulty (1983-1986). V 1986 nastúpil na Ministerstvo 
školstva SR na miesto riaditeľa odboru vysokých škôl z ktorého 
postúpil na miesto námestníka ministra školstva. Aj pri svojom 
vysokom pracovnom zaťažení na novom pracovisku, si našiel čas pre 
študentov a naďalej i keď v obmedzenom rozsahu, prednášal na 
Prírodovedeckej fakulte na Katedre jadrovej chémie. V roku 1989 sa 
vracia na fakultu kde pracoval až do roku 2004. V roku 1994 bol 
štátnym tajomníkom ministra školstva SR. Profesor Macášek od 
vzniku odbornej skupiny jadrová chémia a rádioekológia pri SCHS bol 
jej predsedom, organizátorom bienálnej medzinárodnej konferencie 
SIS " Separation of Ionic Solutes", členom edičných rád 
medzinárodných časopisov Journal of Radioanalytical and Nuclear 
Chemistry a Solvent Extraction and Ion Exchange, členom IUPACu v 
komisii jadrová chémia a nukleárna technika, zakladateľom a 
predsedom správnej rady nadácie Curie. 

Profesor Macášek je významným odborníkom v odbore jadrová 
chémia, rádioekológia a aplikácie rádiofarmák. V minulosti bol 
zodpovedným riešiteľom grantových úloh VEGA, ako aj 
medzinárodných úloh riešených v rámci projektov NATO, alebo 
Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu so sídlom vo Viedni. Je 
autorom alebo spoluautorom 20 odborných monografií, viac ako 110 
vedeckých prác s vysokou citovanosťou a 14 autorských osvedčení. 
Prednášal na mnohých miestach doma i v zahraničí v Mníchove, 
Gente, Lyone, Denvere, Kyote, Clemsone, Moskve, Káhire, Mumbai. Za 
svoje vystúpenia získal viacero ocenení a vyznamenaní.  

Bol členom viacerých vedeckých spoločností, medzi nimi aj 
Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV. V roku 1997 dostal Zlatú 
medailu SCHS a v roku 2013 sa stal čestným členom SCHS: 

Profesor Macášek sa intenzívne venoval projektu budovania 
Cyklotrónového centra na Slovensku, kde bol predsedom chemicko-
farmaceutickej sekcie a koordinátorom technického projektu MAAE 
"Zariadenia pre produkciu rádiofarmák pre medicinálnu aplikáciu". V 
rámci projektu založil laboratórium kontroly kvality 
rádiofarmaceutických látok pre pozitrónovú emisnú tomografiu. Od 
roku 2004 bol zamestnaný na ÚNMS na oddelení cyklotrónového 
centra. Od roku 2005 sa stal zamestnancom akciovej spoločnosti 
BIONT, kde sa podieľal pri jej budovaní ako člen predstavenstva a 
neskôr vo funkcii manažéra kvality. Jeho entuziazmus a odborné 
vedomosti boli nesmierne dôležité pre ďalší pokrok v rádiochémii, 
rádioekológii, produkcii rádiofarmák na Slovensku a pri vzdelávaní 
študentov a pracovníkov v oblasti rádiochémie a rádiofarmácie. 

Vážený pán profesor, milý Fedor, chcem sa v mene tých, s ktorými 
si spolupracoval a ktorým si odovzdával kus seba, poďakovať a 
vysloviť presvedčenie, že zostávaš natrvalo v našich pamätiach a 
srdciach.  

Česť Tvojej pamiatke! 

P .  R a j e c  
q r a j e c @ s t u b a . s k  

Smutná rozlúčka s naším kolegom 
prof. RNDr. Milanom Melicherčíkom, 
PhD. 
Dňa 13.8.2015 sme sa dozvedeli smutnú správu, že navždy od nás 
odišiel náš kolega, dobrý priateľ, skvelý vedec a učiteľ prof. RNDr. 
Milan Melicherčík, PhD. Nikto z nás nechcel tejto smutnej správe ani 
len na chvíľu uveriť. Keď sa človek narodí, tešíme sa, jasáme. Keď nás 
navždy opustí, je nám to nesmierne ľúto. V prvom prípade ide 
o prísľub (veríme že) šťastnej budúcnosti, bezstarostného detstva, 
lásky, dobrého zamestnania, šťastného manželstva a rodiny. V tom 
druhom prípade smrť neúprosne uzatvára ďalšiu knihu života a čím 
bol život pestrejší a človek ľudskejší, tým hlbšiu ranu vrýva do sŕdc 
jeho najbližších.  

Profesor Milan Melicherčík sa narodil v Lovinobani v roku 1948. Tu 
v tomto kraji prežil svoje detstvo, tu vyrastal, tu (jeho slovami 
povedané) dral nohavice v školských laviciach. Žil v skromných 
pomeroch ale obkolesený rodičovskou láskou a príkladmi poctivého 
prístupu k životu. Toto mu bolo vštepené hlboko do srdca a podľa 
toho sa snažil žiť celý život. Po skončení gymnázia v Lučenci sa 
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rozhodol venovať svoju energiu a úsilie do získania najtrvácnejšieho 
kapitálu – do vzdelania a odišiel študovať chémiu na Prírodovedeckú 
fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium úspešne ukončil 
v roku 1971. Keďže si uvedomoval, že získané vedomosti treba 
odovzdávať ďalej, rozhodol sa rozšíriť svoje pedagogické schopnosti 
štúdiom učiteľstva chémie a fyziky. V roku 1980 prišiel do Banskej 
Bystrice ako odborný asistent na Katedru chémie vtedajšej 
Pedagogickej fakulty. Odvtedy, teda celých 35 rokov, venoval všetok 
svoj pracovný čas, svoju energiu aj svoje zdravie rozvoju katedry, vede 
a vzdelávaniu. Zažil všetky búrky aj slnečné dni, ktoré nevyhnutne k 
rozvoju mladého pracoviska patria. Bol pri vzniku Univerzity Mateja 
Bela v roku 1992, aj pri vzniku Fakulty prírodných vied v roku 1995, 
rokoch 2004-2008 bol vedúcim Katedry chémie FPV UMB. V oblasti 
výskumu boli jeho celoživotnou láskou už od jeho študentských čias 
oscilačné reakcie, ale jeho hlboké znalosti a široký rozhľad mu 
umožňovali venovať sa aj ďalším témam, predovšetkým 
z environmentálnej chémie. Dlhodobo sa spolu so svojou manželkou 
Dankou zaoberal problematikou vplyvu ťažkých kovov na ľudský 

organizmus a životné prostredie. Neraz trávil v laboratóriách pri 
svojich experimentoch celé hodiny a dni bez prestávok. Keď človek 
odchádzal z fakulty v neskorých večerných hodinách, alebo len šiel 
okolo, mnohokrát videl, že v Milanovej kancelárii sa ešte svieti. Svoju 
vedeckú kariéru zavŕšil v roku 2005 získaním najvyššieho možného 

vedecko-pedagogického titulu – titulu profesora fyzikálnej chémie. Aj 
vďaka jeho odborným garanciám a dobrému menu v komunite 
slovenských chemikov mohla naša fakulta dlhé roky poskytovať 
vzdelávanie v oblasti učiteľstva chémie a environmentálnej chémie. 
Profesor Melicherčík mal prirodzený vrúcny vzťah k ľuďom, vždy sa 
snažil druhým pomôcť alebo ich aspoň povzbudiť. Mám pred očami 
ako vždy v dobrej nálade a s úsmevom na tvári pristupuje ku skupinke 
študentov čakajúcich na chodbe na ďalšiu prednášku a prehodí s nimi 
hoci len pár vľúdnych slov alebo sa dokonca pristaví na dlhšie a (jeho 
slovami povedané) podebatuje o živote. Veľa energie venoval aj 
výchove mladých chemických talentov v rámci CHO, v ktorej pôsobil 
ako predseda krajskej komisie aj ako autor mnohých zaujímavých 
úloh. Bol aktívnym členom Slovenskej chemickej spoločnosti, bol 
predsedom jej odbornej skupiny v Banskej Bystrici. Do svojich 
posledných chvíľ bol mimoriadne aktívny. Žiaľ, jeho rozpracovaná 
vedecká monografia o nelineárnej termodynamike zostala 
nedokončená, jeho plánované experimenty budú musieť uskutočniť 
jeho nasledovníci už bez jeho cenných rád ... 

 Je obdivuhodné, koľko toho Milan dokázal v pracovnom živote. 
Napriek tomu chémia bola uňho až na druhom mieste. Tým 
najdôležitejším pre Milana bola jeho rodina. Koľko lásky 
a sebaobetovania venoval svojej manželke Danke, svojim synom 
Milanovi a Mirovi a ich rodinám, to vedia len oni sami, ale z toho, ako 
o nich Milan rozprával a z rozosmiatych tváričiek jeho vnučiek sa dá 
vytušiť veľa. Milan spolu s manželkou Dankou zasadili mohutný 
a zdravý rodinný strom, ktorého pevné korene siahajú až do jeho 
rodného kraja.  

Vážený pán profesor, milý Milan, úprimne Ti v mene svojom 
i v mene svojich kolegov, celej chemickej komunity ďakujem za to, že 
si venoval svoj plodný život rozvoju našej katedry, fakulty, univerzity 
a rozvoju chémie a chemického vzdelávania. Som nesmierne rád, že 
sme mohli niekoľko rokov spoločne putovať týmto svetom a že sme 
mali možnosť učiť sa od Teba poctivému jednaniu, pracovitosti 
a prirodzenej pokore a skromnosti.  

Česť Tvojej pamiatke! 

M . M e d v e  
M i r o s l a v . M e d v e d @ u m b . s k
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ola založená v r. 1929 a v súčasnosti združuje okolo 900 
chemikov a pracovníkov príbuzných odborov. Je členkou 
Asociácie slovenských chemických a farmaceutických 
spoločností, členkou Európskej asociácie pre chemické 

a molekulové vedy (EuCheMS), iniciovala založenie Slovenského 
národného komitétu pre chémiu IUPAC (Medzinárodná únia pre čistú 
a aplikovanú chémiu). 

• Cieľ spoločnosti a hlavný dôvod jej existencie je vyjadrený v jej 
Stanovách 

• podporuje rozvoj chémie cestou vedeckej a vedecko-
popularizačnej práce 

• organizuje a koordinuje spoluprácu svojich členov pôsobiacich 
v oblasti vedy, technológií a vzdelávania  

• propaguje výsledky poznania z oblasti chémie v širokej 
verejnosti i v precíznej sfére a pomáha pozitívne ovplyvňovať 
verejnú mienku o chémii 

• organizuje alebo spoluorganizuje národné, regionálne 
i medzinárodné odborné podujatia 

• rozvíja spoluprácu so zahraničnými národnými chemickými 
spoločnosťami  

• podieľa sa na zvyšovaní úrovne vyučovania chémie na školách 
všetkých stupňov 

• spolu s Ministerstvom školstva SR je vyhlasovateľkou 
a odborným garantom chemickej olympiády 

• na vyžiadanie poskytuje expertízy v oblasti dopadu chémie na 
životné prostredie, prognóz rozvoja chemizácie spoločnosti, 
chemickej nomenklatúry a pod. 

• vydáva časopis ChemZi, prípadne iné materiály v tlačenej alebo 
elektronickej podobe 

• vo svojom pôsobení využíva svoju webovú stránku 
www.schems.sk  

SCHS sa člení na odborné skupiny, ktoré sú jej základnými 
súčasťami v jednotlivých regiónoch Slovenska a združujú členov 
s podobným odborným zameraním. V Bratislave sú to odborné 
skupiny: Analytická chémia, Anorganická chémia, Fyzikálna chémia, 
Teoretická a počítačová chémia, História chémie, Chémia dreva, 
papiera a celulózy, Chromatografia a elektroforéza, Jadrová chémia 
a rádioekológia, Molekulová grafika a modelovanie, Organická 
chémia, Polyméry, Potravinárska chémia, Termická analýza, 
Toxikológia, Výučba chémie, Sacharidy a glykokojugáty a Komisia pre 
názvoslovie chemických zlúčenín. V Košiciach pracujú členovia 
v odborných skupinách: Analytická chémia, Anorganická chémia, 
Fyzikálna chémia a elektrochémia, Chémia tuhých látok 
a mechanochémia, Organická chémia, Výučba chémie a Chémia 
životného prostredia a v Novákoch v odbornej skupine Chémia 
a ekológia. 

  Slovenská chemická spoločnosť podporuje úlohy, ktoré si 
chémia a chemici stavajú do popredia. Súčasný život je nevyhnutne 
spojený s úspechmi a pokrokmi v chémii. Vďaka chémii má dnes 
mnoho ľudí dostatok potravín, množstvo účinných liečiv a veľa 
odborov širokú paletu materiálov, ktoré spríjemňujú každodenný 
život. Chemici si uvedomujú, že pri hľadaní nových metód, účinných 
prostriedkov a materiálov majú zodpovednosť za budúce generácie, 
životné prostredie ako aj za neustále sa zvyšujúci životný štandard. 

  Dovoľujeme si Vás pozvať do našich radov a dúfame, že členstvo 
Vám poskytne príležitosť využiť výhody, ktoré Spoločnosť ponúka a 

Vaša aktívna práca bude významným prínosom pre jej rozvoj. 

Výhody členstva v Slovenskej chemickej spoločnosti: 

• zvyšovanie povedomia stavovskej príslušnosti: člen získava 
celosvetovo uznávanú príslušnosť k jednej z najstarších profesijných 
organizácií na svete a jednej z najväčších vedeckých spoločností na 
Slovensku  

• sprostredkovanie pridruženého členstva v IUPAC (a z  toho 
plynúca zľava v nakladateľstve Blackwell) 

• možnosť získania a odporučenia členskej prihlášky do 
významných európskych chemických spoločností (RSC, GDCh, SFC, 
GÖCh, PTCh, MKE, ČSCh a i.) a Americkej chemickej spoločnosti 
(ACS) 

• možnosť spolupracovať s  inými svetovými, európskymi či 
slovenskými chemickými organizáciami (EYCN, ECTN(A), EC2E2N, 
ZSVTS, ZCHFP a i.) 

• informovanosť o živote Spoločnosti vo forme vydávaného 
časopisu ChemZi, na webovej stránke www.schems.sk, a v iných 
informačných materiáloch (Chemistry International, EUCheMS 
Newsletter, Spravodaj Rady slov. vedeckých spoločností), získať 
zdarma prístup k elektronickým informačným médiám SCHS 

• mladým chemikom podpora na spoločných zjazdoch českých 
a slovenských chemikov, poľských chemikov, Sigma-Aldrich 
seminári a  prezentáciách v zahraničí 

• podstatne zľavnené účastnícke poplatky na podujatia 
organizované Slovenskou chemickou spoločnosťou a Českou 
spoločnosťou chemickou (zjazdy chemikov, konferencie, sympóziá, 
semináre a pod.) 

• prístup k službám a zľavám poskytovaným členskými 
organizáciami EuCheMS pre členov národných organizácií 
(registračné poplatky na kongresoch EUCheMS a ich členských 
organizácií, IUPAC Sponsorship a p.) 

• možnosť žiadosti o európsku nostrifikáciu chemického 
vzdelania a odbornej praxe spojenú s udelením titulu EurChem 
platného v celej EU 

• získavanie a šírenie vedeckých poznatkov cestou odborných 
prednášok (Chemické horizonty, Novartis lectures, Heyrovský-
Ilkovič-Nernst lectureship, prednášky odborných skupín 
v Bratislave, Košiciach, Novákoch, Banskej Bystrici a Trnave 

• navrhovať a byť navrhnutý na ocenenie SCHS, Grand Prix de la 
Chimie, Ignac von Leuven, Heyrovský-Ilkovič-Nernst lectureship, 
EUCheMS, IUPAC 

• možnosť zverejniť informácie z vlastnej pracovnej činnosti 
v časopise ChemZi 

• okrem individuálneho členstva je možné kolektívne členstvo 
firiem a z neho odvodené príležitostné zľavy a ponuka promo akcií 

• poskytovanie 20% zľavy pri nákupe kníh vo vydavateľstve VEDA 
(Štefánikova ul. 3, Bratislava alebo Hornopotočná ul. 23, Trnava). 

Ako sa stať členom Slovenskej chemickej spoločnosti 

Členská prihláška je k dispozícii na internetových stránkach 
Spoločnosti alebo na jej sekretariáte. Členstvo je prístupné pre 
všetkých záujemcov o chémiu a prijatie nového člena doporučujú 
dvaja členovia.Členstvo nadobúda platnosť po schválení 
Predsedníctvom SCHS zaplatením členského príspevku. 

Prečo a ako sa stať členom 
Slovenskej chemickej spoločnosti

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV (SCHS) je jednou 
z najvýznamnejších a najstarších vedeckých a odborných organizácií na 

Slovensku.
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11. september 2015, Vysoké Tatry

Tešíme sa na Vás na alšom Tatranskom zjazde!
z ava: V. Omastová Hloušková, M. Procházka, S. Procházková,                     

Lazovská Herdová Holúbková Kulí ek íková




