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Vážení kolegovia a priaznivci Slovenskej
chemickej spoločnosti,

veľmi pekne vám ďakujeme, ak ste nám venovali 2 % Vašich daní
v prospech našej spoločnosti, na podporu jej aktivít. V prípade
preukázania darovania 2 % Vašich daní vám vzniká nárok na členstvo
v SCHS, pričom dar platí pre členstvo v roku 2023.

Ako hradiť členské príspevky

• prevodom na účet SCHS
• číslo účtu: SK98 0200 0000 0001 2163 2012
• konš. symbol: 0308
• variabilný symbol: rok, za ktorý platíte (napr. 2021) v
prípade doplatenia viacerých rokov (201920)
• v správe pre prijímateľa/poznámke uveďte "Clenske",
svoje meno a členské číslo (čl. číslo môžete zistiť
v databáze členov)

• internetbankingom (údaje rovnako a pri prevode)
poštovým poukazom na účet (prosíme nepoužívať poštový poukaz
na poštovú adresu SCHS)
osobne na sekretariáte SCHS, Radlinského 9, I. posch., bl. C., č. dv.
1111 v pondelok 13:00 - 17:00

Výška ročného členského príspevku

Člen spoločnosti: 10 €
Nový člen - registrácia: 3 €
Študenti, doktorandi, dôchodcovia: 5 €

Kontakty

E-mail predsedníčky SCHS:presidentschs@savba.sk
Všeobecný e-mail: schs@savba.sk
Web stránka: www.schs.sk
Facebook: facebook.com/schs.sk
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... po Covide sme boli vyčerpaní, ale ruská
agresia nám ukázala, že vždy môže byť horšie.

V poslednom editoriále som dúfal, že sa čoskoro vrátime do normálu
po Covidovej kríze. Nikto však nemohol tušiť, že o pár mesiacov po
novom roku za našimi humnami vypukne vojna, obludná a cynická.
Niekoľko vecí je možno nejasných, ale agresor je jasný a som rád, že
ako krajina stojíme na strane Ukrajiny, ktorá je jasne v práve a bráni
sa.

Aj napriek, naviac, nastupujúcej energetickej kríze, chcem ostať
optimistický a venovať sa pozitívnym okamihom u nás doma.
Nesporne k ním patrí 100 ročnica fungovania našej slávnej strednej
školy. Dnes nesie meno po slávnom polyhistorovi a má názov Stredná
priemyselná škola Samuela Mikovíniho. Táto škola bola dlhodobo
nielen najlepšou slovenskou strednou školou chemickou, ale tým, že
je situovaná v Banskej Štiavnici je aj istou mentálnou nasledovníčkou
najstaršej technickej univerzity na svete, Bergakadémie. Táto
akadémia bola založená v roku 1762 a tento rok si tak pripomíname
významné výročie 260 rokov technického vzdelávania na Slovensku.
Nedámi nepogratulovať nám všetkým k tejto tradícii technického
špičkového vzdelávania a veriť, že sa nám podaria pretaviť všetky
potrebné zmeny v školstve, aby sme sa mohli k tomuto odkazu nielen
hrdo hlásiť, ale v ňom aj na konkurencieschopnej úrovni pokračovať.
Poďakovať však treba najmä všetkých učiteľom a ostatným
zodpovedným za chod tejto školy počas tých 100 rokov.

Opäť optimisticky a skôr s úsmevom som si dovolil citovať
z článku, ktorý si môžete prečítať na nasledujúcich stránkach. Autor
sa takto prihovára k prvým absolventom v roku 1925. Len drobné
upozornenie, toto je jedna veta:

„A preto prv, kým sa s Vami rozlúčim, chcem Vám ako úprimný,
Vám dobroprajný priateľ Vašej životnej dráhy ukázať na jeden vo
Vašom doterajšom duševnom živote snáď neodkrytý skvost,
drahokam, ligotajúci sa v tej materiálnej práci, ktorej sa chcete
venovať, t. j. poznanie môjho vlastného života a presvedčenia, že aj
táto práca sa môže stať a je idealizmom, že aj technická práca a z nej
vyvierajúca kultúra je a môže byť mravným, kosmickým strediskom
najvyšších ideí, že aj technická práca spejúca k čím väčšiemu
oslobodeniu človeka od okov slepej zákerníckej prírody, z otroctva
nepovedomých síl prírodných, môže sa stať státisícom nielen
idealizmom demokratického občianstva za heslom slobody, ľudskej
rovnosti a bratstva, lež aj obsahom najintímnejších chvíľ posvätnej
modlitby k veľkému, neznámemu dejstvu vesmírovému, k jeho
zázračnému pôvodcovi a nám nepreniknuteľným cieľom a zámerom
Jeho.“

Vôbec nechcem kritizovať autora, možno skôr na základe tejto
zmesi konceptov ukázať, že východiská vždy musíme hľadať. Autor
mieša možno nezlučiteľné koncepty v snahe obsiahnuť všetko
dôležité - materiálnu prácu a idealizmus, technickú prácu a kultúru,
mravnosť a kozmos, technickú prácu a zákernícku prírodu,
demokratické občianstvo a posvätnú modlitbu. Všetko sú to dôležité
koncepty, boli pred 100 rokmi a sú aj dnes. A aj dnes si treba na všetky
možno nezlučiteľné koncepty poctivo odpovedať – čo je liberálne a čo
je konzervatívne, čo je ľavicové a čo je pravicové, čo spravíme
s klimatickou krízou, čo spravíme so sociálnymi médiami, sme
slobodní alebo či vôbec chceme byť slobodní?

Na záver Vás chcem pozvať na Zjazd chemikov, tentokrát do
Olomouca a vyzvať Vás, aby ste naďalej boli svojimi článkami
prispievateľmi do nášho spoločného časopisu ChemZi. ●

D . V e l i č
d u v e l l a b s@ gm a i l . c om

Editorial



Oslavy storočnice stredného chemického
školstva v Banskej Štiavnici – 28. 6. 2022

Te x t : B . C h r i e n o v á
K o n t a k t : c h r i e n o v a . b e a t a @m i k o v i n i . s k

Jedinečné, slnečné, dojemné a plné spomienok, vrchovato
naplnené všadeprítomným pocitom spolupatričnosti, aké len
tak ľahko na Slovensku nenájdete. Také prívlastky prináležia
uplynulým oslavám storočnice stredného chemického školstva

(mnohí bývalí absolventi chemickej školy, ktorí boli v prevahe, spolu
so svojimi profesormi, si oslavy pomenovali tradične a po svojom:
ako storočnicu založenia nesmrteľnej chemickej). Program osláv
vychádzal z tradícií hodných takýchto výnimočných podujatí.
Desiatky zhromaždených absolventov, bývalých učiteľov,
zamestnancov, priaznivcov školy, spolu s vedením školy a vzácnymi
hosťami, sledovalo slávnostné zhromaždenie pred budovou školy.
Spevokol Štiavničan otvoril dlho očakávanú slávnosť piesňou
o Štiavnici a Janka Bernáthová, absolventka školy, precítene
zarecitovala autorskú báseň, venovanú jubilantke, ktorá Slovensku
a Československu vychovala tisícky úspešných absolventov.
Nasledovalo privítanie hostí riaditeľom školy Ing. Miroslavom
Jauschom. Za BBSK sa prihovorila Mgr. Jana Slačková, riaditeľka
odboru školstva BBSK. Vo svojej zdravici zdôraznila významnémiesto
našej priemyslovky v sieti stredných škôl nielen v BBSK, ale aj na
Slovensku. Príhovor Ing. Jána Totkoviča, bývalého riaditeľa školy,
ktorý je so školou spätý od roku 1967 ako jej absolvent, sa niesol
v duchu osobných spomienok na zvučné mená chemikov, ktorí boli
jeho učiteľmi a neskôr i kolegami - vzormi: na bývalého riaditeľa Ing.
Pavla Laurošku, Ing. Jána Hohoša, Ing. Milana Hrabovca, Ing. Evu
Hauserovú, Ing. Alicu Pešlovú, Ing. Ladislava Wágnera, prof. Luciu
Šteffekovú, prof. Františka Melcera a mnohých ďalších. Zhodnotil aj
svoj vklad, ktorý možno výstižne vyjadriť slovami: „ Svoj život som
zasvätil škole.“

Nasledoval slávnostný akt odhalenia pamätnej tabule. Čestnej
povinnosti sa zhostili Mgr. Jana Slačková a Ing. Ján Totkovič.
Účastníkov osláv storočnice odprevádzala na ceste do kultúrneho
centra kultová pieseň maturantov v podaní súboru Štiavničan: Starý
študent už putuje svetom.

Plná sála povstala, keď zaznela študentská hymna: Gaudeamus
igitur. Moderátor Peter Lengyel brilantne uvádzal program, ktorý
pokračoval slávnostnými prejavmi riaditeľa školy Ing. Miroslava
Jauscha, pani primátorky Banskej Štiavnice Mgr. Nadeždy Babiakovej.
Dr.h.c. Prof. RNDr. László Miklós, DrSc., absolvent školy a emeritný
minister ŽP, svojím emotívnym a srdečným prejavom neraz rozosmial
publikum. Doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD. ocenil vysokú úroveň
priemyslovky, s ktorou v minulosti intenzívne spolupracoval. Bývalá
absolventka z roku 1956, pani Etela Lovassová, predniesla vlastnú
báseň venovanú storočnici. Pán starosta Sv. Antona, chýrny

heligonkár Martin Kminiak a jeho dcéra Danielka temperamentným
vystúpením rozihrali sálu. Pieseň Juraja Zaujeca o Štiavnici: „Toto je
príbeh omeste mojich snov, úzke ulice, zámky milencov. V lete jazerá
a v zime plno snov Lenma vráťte tisíckrát do mesta nálezov aj
strát. Tam je mi dobre, tam to mám rád.“, presne pomenovala pocity
spätosti milovníkov školy s mestom a jeho čarovnou prírodou.
Prezentácie o histórii a súčasnosti školy komentovali: Ing. arch. Pavel
Fabian a zástupca školy Mgr. Radovan Blaho. Udeľovanie pamätných
listov a medailí sa nieslo v dôstojnom duchu. Je potrebné zdôrazniť,
že originálne návrhy na pamätný list a medailu pochádzajú z našej
dielne. Medailu s motívom budovy laboratórií navrhol a zhotovil Mgr.
art. Marek Galbavý, Art.D a pamätný list Mgr. art. Ivan Slovenčák.

Za zásluhy v oblasti rozvoja stredného chemického školstva

• Mgr. Branislavovi Grohlingovi, ministrovi školstva, vedy, výskumu
a športu SR

• Mgr. Ondrejovi Lunterovi, podpredsedovi BBSK
• Mgr. Jane Slačkovej, riaditeľke odboru školstva BBSK
• Ing. Stanislavovi Rišovi, odbornému referentovi BBSK pre školstvo
• Mgr. Mikulášovi Pálovi, poslancovi BBSK
• Za aktívnu spoluprácu pri rozvoji chemického školstva
• Mgr. Nadežde Babiakovej, primátorke mesta Banská Štiavnica

Za pomoc a spoluprácu pri rozvoji stredného chemického
školstva

• Ing. Viere Žatkovičovej zo Štátneho inštitútu odborného
vzdelávania

• doc. RNDr. Monike Jerigovej, PhD. , prof. Ing. Viktorovi Milatovi,
DrSc. a prof. Ing. Ľubomírovi Švorcovi, DrSc. zo Slovenskej
chemickej spoločnosti

Za zásluhy v oblasti rozvoja stredného chemického školstva

• prof. Ing. Jozefovi Dudášovi, absolventovi školy
• prof. Ing. Michalovi Uherovi, DrSc., absolventovi školy
• prof. Ing. Vladimírovi Bálešovi, DrSc.
• Dr.h.c. prof. RNDr. Lászlóovi Miklósovi, DrSc., absolventovi školy
• Ing. Jánovi Kavcovi, absolventovi školy
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Janka Bernáthová, absolventka školy recituje báseň na úvod
slávnosti

Hostí privítal súčasný riaditeľ školy Ing. Miroslav Jausch
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Za zásluhy v oblasti rozvoja stredného chemického školstva si
prevzal pamätný list a medailu prof. Ing. Michal Uher, DrSc.,

absolvent školy

Pamätnú tabuľu odhalila Mgr. Jana Slačková, riaditeľka odboru
školstva BBSK a Ing. Ján Totkovič, bývalý riaditeľ školy

RNDr. Jozef Bencko, bývalý riaditeľ školy a prof. Ing. Michal Uher,
DrSc. zavesili vo vestibule školy venček k pamätnej tabuli Ing.

Samuela Stankovianskeho

Pamätný list a medailu, ktorá bola udelená za pomoc a spoluprácu
pri rozvoji stredného chemického školstva doc. RNDr. Monike
Jerigovej, PhD. , prof. Ing. Viktorovi Milatovi, DrSc. a prof. Ing.

Ľubomírovi Švorcovi, DrSc. zo Slovenskej chemickej spoločnosti
prevzala z rúk riaditeľa školy Ing. Miroslava Jauscha doc. RNDr.

Monika Jerigová, PhD.

H
istória



Za zásluhy o udržanie dobrého mena školy, vytváranie a
rozvoj nových študijných odborov, modernizáciu školy a

udržiavanie akademických tradícií

• Ing. Jánovi Totkovičovi, absolventovi školy, pedagógovi a riaditeľovi
školy

Za celoživotnú svedomitú a zodpovednú pedagogickú
a riadiacu prácu

• Mgr. Božene Kyselovej, pedagógovi a zástupkyni riaditeľa školy

Za založenie odboru biotechnológia, za technické vybavenie
školy, inováciu vyučovania a rekonštrukciu školy, za zásluhy

o rozvoj školy

• RNDr. Jozefovi Benckovi, pedagógovi a riaditeľovi školy

Za svedomitú a zodpovednú prácu pri výchove a vzdelávaní
žiakov (bývalí učitelia)

• Ing. Alici Pešlovej
• Ing. Eve Gašparovej
• Ing. Zoltánovi Balúchovi
• Mgr. Anne Polóniovej
• Ing. Márii Sivákovej

Za celoživotné pôsobenie a vernosť chemickej škole

• Eve Hohošovej, absolventke školy a chemickej laborantke

Nasledoval krst knihy: 100 rokov stredného chemického školstva
v Banskej Štiavnici. Krstní rodičia RNDr. Jozef Bencko a Ing. Alica
Pešlová, ktorá zostavila predošlé pamätnice k 50. a 75. výročiu
chemickej školy a nasadila vysokú latku, pokrstili knihu po chemicky:
destilovanou vodou z krivule. Knihu položenú na autentickom
stužkovom vankúšiku a krivuľu priniesli žiaci – chemici v bielučkých
plášťoch. Pri krste asistovala aj zostavovateľka publikácie Mgr. Beata
Chrienová.

Po slávnostnej akadémii sa všetci presunuli do vestibulu školy,
kde sa konala recepcia. Predtým však RNDr. Jozef Bencko, bývalý
riaditeľ školy a prof. Ing. Michal Uher, Dr.Sc. zavesili venček
k pamätnej tabuli nezabudnuteľnej osobnosti Ing. Samuela
Stankovianskeho, jedného z prvých absolventov školy (1921-1925),
pedagóga, riaditeľa školy (1939 - 1953), vedeckého pracovníka,
vedúceho Katedry analytickej chémie PriF UK Bratislava (1955-1959),
profesora analytickej chémie (menovaného v roku 1965), riaditeľa
Chemického ústavu UK v Bratislave. SPŠ chemická bola v roku 1996
pomenovaná na jeho počesť na SPŠ Samuela Stankovianskeho (do
roku 2008). Do svojich prednášok okrem klasickej chémie zahŕňal aj
najmodernejšie metódy, napríklad polarografiu. Zaviedol tiež
praktické cvičenie fyzikálno-chemických metód. Prof. Stankoviansky
bol jedným zo zakladateľov Spolku chemikov Slovákov (1940). Za jeho
výraznej organizátorskej pomoci boli v Banskej Štiavnici
organizované aj nezabudnuteľné zjazdy chemikov.

Nasledovala reprezentatívna módna prehliadka súťažných
modelov, ktorú pripravili učiteľky odborných predmetov a žiačky
odboru odevný dizajn zo Školy umeleckého priemyslu, ktorá sídli
v priestoroch školy.

Oslavy storočnice zorganizovalo vedenie školy, pedagógovia,
zamestnanci SPŠ S. Mikovíniho a Školy umeleckého priemyslu a naši
žiaci. Dúfame, že sa naše úsilie premietlo do dôstojného
a slávnostného priebehu osláv, aké si zaslúžilo slávne a mimoriadne
stredné chemické školstvo v Banskej Štiavnici. ●

( Zdroj: Prof. Ing. Samuel Stankoviansky 106. výročie narodenia, STU
v Bratislave, 2013)
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Tvorcovia publikácie “100 rokov stredného chemického školstva v
Banskej Štiavnici”

Horný rad zľava : Ing, arch. Marcel Mészáros, Mgr. Beata Chrienová,
PhDr. Dana Bartošová,
Ing. arch. Pavel Fabian

Dolný rad zľava : Mgr. ArtD. Katarína Balážová - Staňová, Mgr. art.
Ivan Slovenčák

Publikum v sále Kultúrneho centra v Banskej Štiavnici

Slávnostná recepcia vo vestibule Strednej priemyselnej školy
Samuela Mikovíniho a Školy umeleckého priemyslu v Banskej

Štiavnici
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Po prečítaní aktuálneho prehľadového článku „Vodík – palivo blízkej budúcnosti“ v ChemZi 17/1 na strane 10 až 11, som bol rád, že autori
čitateľom otvárajú dvere do vodíkovej energetiky. Na druhej strane, ako technológ som si všimol, že autori pri preklade slova reforming
z angličtiny do slovenčiny, veľmi nešťastne použili preklad reformácia. Takýto preklad vedie k vedeckému faux pas. Jednoducho povedané, je to
technologický nezmysel. Autori by lepšie urobili, keby ponechali pôvodné pomenovanie reforming. Veď na Slovensku máme dve veľkokapacitné
reformingové jednotky v Slovnafte, a.s. a v Duslo Šaľa, a.s. na výrobu vodíka zo zemného plynu. A v technologickej praxi sa namiesto anglického
reforming, bežne používa slovenské pomenovanie reformovanie. Teda správne: parné reformovanie metánu.

V chemickej technológii, presnejšie v uhľovodíkových technológiách, najmä v petrochémii, sa môžeme stretnúť s ďalšími procesmi
reformovania. Ide predovšetkým o katalytické reformovanie benzínov na vysokooktánové benzíny, aromáty a vodík. Vodík tu vzniká ako vedľajší
produkt. Preto je to najlacnejší vodík na svete. Ďalej poznáme suché reformovanie metánu. Presnejšie trireforming, zemného plynu, pri ktorom
sa vodík získava premenoumetánu v prítomnosti oxidu uhličitého a vodnej pary.

Ďalším spojením je „termálna dekompozícia metánu“, oveľa lepšie znie : tepelný (termický) rozklad metánu, alebo tepelné štiepenie
metánu alebo tepelné krakovanie metánu. Hlbokým technologickým nedorozumením je použitie spojenia „termálna dekompozícia syngasu“.
Syngas je skratkou slov: syntézny plyn, ktorý tvorí oxid uhoľnatý a vodík. Hlavné použitie syntézneho plynu je na výrobumetanolu a uhľovodíkov
Fischer-Tropschovou syntézou. Tepelným krakovaním syngasu sa žiadny ďalší vodík nezíska.

Posledná pripomienka súvisí s farebným označením vodíka. Doteraz som sa nestretol s hnedou a bielou farbou vodíka. V literatúre sa
používa, ale označenie ružový vodík a žltý vodík. Ružový vodík vzniká pri použití nadbytočnej energie z jadrových elektrárni pri elektrolýze vody.
Žltý vodík sa vyrába z obnoviteľných zdrojov, hlavne využitím slnečnej energie pri elektrolýze vody. ●

Odborný komentár

Reforming nie je reformácia
Te x t : M . B a j u s
K o n t a k t : m a r t i n . b a j u s @ s t u b a . s k



Riaditeľ inž. V. Mikuška:
Idea technickej práce –

Reč pri rozlúčke s prvými absolventami
vyššej školy chemickej

Te x t : V . M i k u š k a
Z d r o j : A r c h í v š k o l y , V ý r o č n á s p r á v a z a š k o l s k ý r o k 1 9 2 5 - 2 6 , s . 3 - 6

M oji milí priatelia – Naši prví absolventi!

„Ako prvým absolventom našej vyššej chemickej
priemyselnej školy odovzdávam Vám Vaše svedectvá

dospelosti a týmto opúšťate náš mladý ústav.
Máte za sebou štyri roky štúdia na škole, ktorá - vyzbrojená
v chemickom odbore modernými pomôckami vedy - Vám umožnila
v krásnych laboratóriách a miestnostiach, akými sa nemôže vykázať
každá škola odborná, pripravovať sa svedomite k životnému zápasu,
k veľkej súťaži na poli tvorivých myšlienok, hodnôt a práce. Vzdelanie
Vaše na našom ústave nieslo sa smerom zväčša reálnym, určitým
odborom, keď aj nepostrádalo složiek idealizujúcich, tak v prírodných
vedách, ako aj v disciplínach všeobecne vzdelávajúcich, složiek
etických a mravných, ktoré Vám upovedomili nielen Vaše postavenie
človeka vo veľkolepých dejinách vývoja vesmírového, lež núkali Vás
zamyslieť sa aj nad povinnosťami mravnými, etickými, sociálnymi
voči ľudskej spoločnosti a jej snahám, vedúcim ideám a cieľu.“
„Akiste často sa Vám pozdávalo odborné štúdium Vaše na exaktných
základoch prírodných vied až príliš suché, analyzujúce do posledných
najsubtílnejších stavebných elementov hmoty – energie,
vypočítavajúce podľa matematických rovníc prírodné pochody a deje,
ktoré potom Vaša veda technologická zkonkretizovala v cieľavedomé
ovládanie tejto hmoty-energie k účelom potreby jak všednej, drobnej,
tak aj veľkoobchodnej a veľkopriemyselnej.“
„Na svojom štúdiu chemickej technológie poznali ste však zároveň, že

čistá prírodoveda sa v nej spája s technikou strojov a nástrojov
v jeden nerozlučný celok, novú vedu technologickú a história tejto
vedy dokazuje, jak postupom času z poznatkov empirických,
zkúsenostných, z pochodov a receptov remeselníckych sa vyviňuje
k teoreticky založenému veľkému systému vedy technologickej, ktorá
svojím kúzelným slovom: „a ide to!“ obsahuje v sebe celú nádejeplnú
budúcnosť ľudstva. Lebo pre technológa tam, kde prírodné badanie je
u konca, tam začína jeho záujem, tam vidí on, čo by bolo v prírode
ešte vôbec možné a čo on technológ nad hranice poznania prírody
uskutočňuje.“
„A preto prv, kým sa s Vami rozlúčim, chcem Vám ako úprimný, Vám
dobroprajný priateľ Vašej životnej dráhy ukázať na jeden vo Vašom
doterajšom duševnom živote snáď neodkrytý skvost, drahokam,
ligotajúci sa v tej materiálnej práci, ktorej sa chcete venovať, t. j.
poznanie môjho vlastného života a presvedčenia, že aj táto práca sa
môže stať a je idealizmom, že aj technická práca a z nej vyvierajúca
kultúra je a môže byť mravným, kosmickým strediskom najvyšších
ideí, že aj technická práca spejúca k čím väčšiemu osvobodeniu
človeka od okov slepej zákerníckej prírody, z otroctva nepovedomých
síl prírodných, môže sa stať státisícom nielen idealizmom
demokratického občianstva za heslom slobody, ľudskej rovnosti
a bratstva, lež aj obsahom najintímnejších chvíľ posvätnej modlitby
k veľkému, neznámemu dejstvu vesmírovému, k jeho zázračnému
pôvodcovi a nám nepreniknuteľným cieľom a zámerom Jeho.“
„Prežívajte aj Vy, priatelia moji a druhovia spoločnej práce na poli
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Prví absolventi v laboratóriu, foto: Kowalski
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Publikácia sa venuje uplynulým 100 rokom školy, ktorá naďalej
pokračuje vo vyučovaní chemických študijných odborov. Od roku
2008 pôsobí pod novou značkou, ako Stredná priemyselná škola
Samuela Mikovíniho, ktorá obohatila štúdium o technické študijné
odbory: geodézia, kartografia a kataster, životné prostredie
a polytechnika.

Presťahovaním sa do priestorov SPŠ Samuela
Stankovianskeho (bývalej SPŠ chemickej), napĺňa nové výzvy
školstva 21. storočia v Banskej Štiavnici.

V knihe takmer stovka autorov spomienok, vyznaní
i faktografických údajov, vyjadruje svoj vzťah k jedinečnej a slávnej
priemyslovke, ktorá počas 100 rokov svojej existencie menila názvy,
študijné odbory, ale nikdy neznížila kvalitu výučby. Publikácia
pozostáva z 9 kapitol.

Úvodná kapitola: Slová riaditeľov - je venovaná trom
riaditeľom: RNDr. Jozefovi Benckovi, Ing. Jánovi Totkovičovi
a súčasnému riaditeľovi Ing. Miroslavovi Jauschovi, ktorí bilancujú
a hodnotia prínos stredného chemického školstva v Banskej
Štiavnici pre priemysel, vysoké školstvo a vedu a aj pre
samotné mesto. Spolu s významnými osobnosťami, ku ktorým
patria Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta Banská Štiavnica,
Dr.h.c.prof. RNDr. László Miklós, DrSc., absolvent školy, prof. Ing.
Vladimír Báleš, doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD., zároveň vzdávajú hold
jej pedagógom, zamestnancom a celej plejáde absolventov, ktorí so
cťou zastávali rôznorodé pracovné pozície. Nasleduje kapitola, ktorá
je venovaná histórii školy a štiavnického školstva v širšom kontexte
ako historického centra európskej chémie. Potvrdzuje význam SPŠ
chemickej v Banskej Štiavnici ako strediska chemického diania na
Slovensku. Mapuje fungovanie školy v rokoch 1921-1940, pričom
vychádza z pôvodných výročných správ.

Učitelia spomínajú - tak znie názov rovnomennej kapitoly,
bohatej na reminiscencie bývalých pedagógov, ktorí na
priemyslovke pôsobili a prežili tu najkrajšie roky svojej
profesionálnej kariéry. Názvy jednotlivých príspevkov dokazujú ich
mimoriadny vzťah ku škole: Srdce za katedrou, Škola vpísaná do

sŕdc, Mystické miesto či Chémia nás spája...
Vývoj školy v 21. storočí poznačili turbulentné zmeny, ktoré

publikácia zachytáva v 2 etapách: 1. obdobie rokov 1996-2008 a 2.
obdobie rokov 2008-2021 pod názvom: Škola v 21. storočí.
Reprezentácia školy a úspechy jej študentov na poli SOČ, chemickej
olympiády, Grand prix chemique, športových súťaží, olympiád
v cudzích jazykoch, sú súčasťou histórie, na ktorú môžeme byť
právom hrdí.

Čas vážnych úsmevov – mimoriadne zaujímavá kapitola, ktorá
potvrdzuje Genius loci školy v úprimných výpovediach jej starších
absolventov. Z publikácie „50 rokov Strednej priemyselnej školy
chemickej v Banskej Štiavnici“ sme oživili spomienky jej prvých
absolventov: Ing. Jána Zavarského a jeho manželky Ing. Ireny
Zavarskej, rod. Kachničovej, ktorá vyštudovala v marci 1932
promovala na Chemicko-technologickej fakulte v Prahe a stala sa
prvou slovenskou chemickou inžinierkou. Príbeh prof. Dr. Vladimíra
Kriváňa, uznávanej svetovej kapacity v oblasti analytickej chémie,
ktorý sa stal riaditeľom Ústavu analýzy vysokočistých materiálov na
Univerzite v Ulme, dokumentuje nedávno zosnulý redaktor Ľudovít
Pomichal. Napĺňa nás hrdosťou, že tak vzácny a vzdelaný človek
nezabudol na svoje stredoškolské korene a po 60-tich rokoch sem z
Nemecka priviedol aj svoje vnúčatá. Neobyčajné príbehy tried,
príznačne nazvané: Takí sme boli, GEN 5761, Bolo nás 32..., Triedna
kniha a osudy študentov: Reminiscencie starého študenta...,
Začiatok kariéry chemika, Život na internáte na Počúvadle a iné,
vtiahnu pozorného čitateľa do nostalgie slávnych čias, kedy v škole
študovalo viac ako 600 študentov...

Štiavnické reflexie – kapitola patriaca mladším absolventom.
Vyznávajú sa z lásky ku škole, k chémii, k mestu Banská Štiavnica
a jeho čarovnej atmosfére: Žijem svoj sen, SPŠ Samuela
Stankovianskeho – vyvážený balans medzi teóriou a praxou, Moje
miesto je v laboratóriu, Vďačnosť... Oceňujú svoje štúdium na našej
prestížnej škole, ktorá významne zasiahla do ich životov
a nasmerovala aj ich poslanie ako chemických inžinierov, technikov,
laborantov, učiteľov...

Nezabúdame ani na literárne pokusy študentov naprieč
storočím v kapitole: Chémia slova. Nezabudnuteľné výroky učiteľov
„chemickej“ radi deklamujú študenti na pomaturitných
stretnutiach, tvoria tak obľúbenú a vyhľadávanú súčasť pamätných
publikácií.

Záverečná kapitola: Riaditelia a zamestnanci, dokumentuje
zoznamy riaditeľov, profesorského zboru a zamestnancov počas
storočnej existencie stredného chemického školstva v Banskej
Štiavnici. Triedy plné absolventov rôznorodých študijných odborov
zavŕšili knihu v kapitole: Absolventi 1921-2021. Pamätnica vznikla
na počesť všetkých jej riaditeľov, pedagógov, zamestnancov a viac
ako 8000 absolventov.

Ako spolutvorcovia pamätnice sme hrdí na všetkých
roduverných chemikov – absolventov, ktorí svoju školu milujú
a dávajú to patrične najavo... najmä tí starší, ktorí zažili zlaté časy
rozvoja chémie. Nabíjali nás svojimi príbehmi, spomienkami,
fotografiami a takýmmladíckym espritom a láskou, že prípravu
knihy chápeme ako poctu a službu škole a tisíckam študentov, ktorí :
„ vošli cez majestátne dvere, aby obišli magický symbol ružice na
dlažbe vestibulu.. a stali sa na 4 roky jej vernými deťmi....

Verím, že pri čítaní jednotlivých článkov tú lásku aj pocítite.... ●

História

Pamätnica k storočnici stredného chemického
školstva v Banskej Štiavnici
Te x t : B . C h r i e n o v á
K o n t a k t : c h r i e n o v a . b e a t a @m i k o v i n i . s k

Prví absolventi školy, trieda: IV., študijný odbor: hospodársko –
chemický, triedny profesor Ing. Karel Andrlík, foto: archív školy

kultúry technickej, túto jedinú pravdu, tento ideál moderného
technika. Sub specie aeternitas – pod zorným uhlom večnosti –
a v súzvuku s nekonečnom nech sa nesie Váš život, venovaný službám
kultúry novej, aby nielen tá škola, ktorú opúšťate, lež tá najvyššia
škola života, do ktorej vstupujete, Vám prízvukovala vždy radostnú

pieseň práce a presvedčila Vás o pravdivosti tých slov
Hviezdoslavových, ktoré si niektorí z Vás zvolili ako témumaturitnej
práce: Ó, práci všetka česť, česť práci všetka!“
Nech je radostná a požehnaná Vaša dráha životná, venovaná tejto
technickej práci! ●



História chemickej školy
Te x t : M . Š v e c

K o n t a k t : s v e c . m i c h a l @m i k o v i n i . s k

Po vzniku Československej republiky neexistovala na Slovensku
žiadna vysoká škola, ktorá by vychovávala banských
odborníkov. Preto na návrh banskej verejnosti požiadali vládu
o obnovu Vysokej školy baníckej a lesníckej v Banskej

Štiavnici. Po dlhšom rokovaní sa dosiahla dohoda, že namiesto
vysokej školy sa v Banskej Štiavnici zriadi štátna priemyselná škola
s príslušnými odbormi. Tento návrh vyšiel z iniciatívy profesora fyziky
na štiavnickom gymnáziu Dr. Průšu, aby sa vhodne využili priestory
uvoľnené v roku 1919 po odsťahovaní vybavenia Akadémie do
Maďarska. Školu zriadili v roku 1921, keď otvorili prvý ročník
chemickej školy podľa vzoru vyššieho chemického odboru Štátnej
priemyselnej školy chemickej v Prahe. Vychovávala kádre pre
chemický priemysel, huty, cukrovary, liehovary, pivovary, závody na
výrobu tuku, mydla, oleja, skla, umelých hnojív, chemikálií, atď.
Absolventi mohli vykonávať živnosť výroby a predaja ohňovzdorných
látok, trhacích preparátov, sódovej vody, umelých minerálnych vôd,
po dvojročnej praxi aj výrobu a predaj jedov a preparátov pre liečivá.

Samotné administratívne rozhodnutie o zriadení školy sa v jej
spisových materiáloch, žiaľ, nenachádza, spomína sa však vo
výročných správach z neskorších školských rokov. Výročná správa z
roku 1936/37 obsahuje aj pietnu spomienku na Jána Jenáčeka, ktorý
bol najprv ustanovený za správcu priemyselnej školy chemickej
a v máji 1922 sa stal jej prvým a zakladajúcim riaditeľom. Organizačne
zabezpečil prípravu prvého školského roku, získania vyhovujúcich
pracovných síl, aj spísanie inventáru z pozostatkov bývalej vysokej
školy. Funkciu zastával do júla 1923, kedy vo veku 62 rokov odišiel na
zaslúžený odpočinok.

Začiatkom školského roku 1922/23 bola nariadením
Ministerstva školstva ku škole organicky pripojená aj odborná banská
škola ako druhý učebný odbor. Táto banská škola bola založená
v roku 1850 a nemala nič spoločné s Akadémiou. Odborná banská
škola vychovávala nižšie technické kádre pre bane a huty a jej
absolventi boli zaraďovaní ako banskí dozorcovia.

V roku 1922 na škole pribudla učebná dielňa na spracovanie
dreva, založená obcou Piarg (Štiavnické Bane) v roku 1888. Takéto
remeselnícke učebné dielne sa začali zriaďovať hlavne po roku 1879
pri vyšších ľudových školách a ich absolvovanie oprávňovalo stať sa
tovarišom. Do konca 19. stor. bolo založených niekoľko priemyselných
a umeleckopriemyselných škôl, i učebných dielní pod správou
ministerstva obchodu, alebo ministerstva školstva a kultúry. Z mapy,
vytvorenej hlavným riaditeľom pre priemyselné školstvo na
ministerstve obchodu J. Szterényim z roku 1896, vyplýva, že
ministerstvu patrilo na území Slovenska 15 priemyselných a
odborných škôl, ako aj učebných dielní a odborných kurzov pre parné
stroje, z ktorých sa v Banskej Štiavnici spomína pletiarska učebná
dielňa a hračkárska učebná dielňa na Piargu, v časti Vindšachta.
Drevárska dielňa bola premiestnená z Piargu do hlavnej budovy
priemyselnej školy v už spomenutom školskom roku 1922/23. Jej
absolventi sa uplatňovali ako nižšie technické kádre v stolárskych
podnikoch, preglejkárňach a ako živnostníci, alebo pokračovali
v štúdiu na Vysokej umelecko-priemyselnej škole (výtvarné
spracovanie dreva a úžitková architektúra).

Hneď v nasledujúcom školskom roku 1924/25 však škole hrozilo
zrušenie. Na rozdiel od dvoch ďalších československých chemických
škôl – jednej v Prahe s vyučovacím jazykom českým a jednej v Liberci
s vyučovacím jazykom slovenským – štiavnickej totiž chýbala výrobná
priemyselná základňa. Vzdelávacia inštitúcia tu nevznikla uprostred
rozvíjajúcich sa chemických prevádzok, ale kvôli vhodným
podmienkam vytvoreným Baníckou akadémiou, po ktorej sa uvoľnili
priestory. Absenciu chemického priemyslu v blízkosti školy
kompenzoval dôraz na laboratórne cvičenia a exkurzie do rôznych
závodov. Počas prvých 26 rokov existencie školy sa týchto exkurzií
uskutočnilo 352 do celkovo 451 závodov, čo predstavuje priemerne 13

a pol exkurzných dní do viac ako 17 závodov na jeden školský rok.
Prvé maturity sa konali v roku 1925, keď školu opúšťa prvých

šesť úspešných absolventov – medzi nimi aj neskorší riaditeľ Ing.
Samuel Stankoviansky.

Začiatkom školského roka 1925/26 sa na škole začal vyučovať
elektrotechnický odbor. Elektrotechnický kurz mal dve oddelenia -
v prvom sa účastníci kurzu oboznamovali s teóriou
elektromagnetických javov, v druhom s princípmi fungovania strojov
a ich využitím v praxi. Na praktické cvičenia slúžila moderná školská
elektráreň, ktorá bola vybudovaná namieste neskoršej menzy ešte
v roku 1908 a svojím dieselovýmmotorom dodávala energiu pre
všetky školské budovy aj ďalšie okolité domy. Na svoju dobu išlo
o skutočnú technickú vymoženosť. Odstavená bola pravdepodobne
v roku 1943.

Druhým riaditeľom školy bol dlhé roky, až do marca 1939, Ing.
Viktor Mikuška. Pod jeho vedením úspešne rástla odborná úroveň
inštitúcie, k čomu iste prispeli jeho skúsenosti z pôsobenia
v Nemecku a Čechách, ako aj osobné kontakty s významnými
vedeckými osobnosťami. 1. apríla 1939 bol do funkcie riaditeľa
menovaný Ing. Samuel Stankoviansky, ktorý o mnoho rokov neskôr
prepožičia škole čestné meno. Pod jeho vedením sa stále rozrastala
a zlepšovalo sa jej vybavenie aj odborná úroveň. Vydal knihu
o analytickej chémii pre praktické použitie. Jeho pôsobenie vo funkcii
skončilo v roku 1953, keď odišiel na Slovenskú vysokú školu technickú
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Školská „elektrárňa“ a jej pracovníci, foto: Kowalski



do Bratislavy.
Od školského roku 1939/40 sa na Vyššej chemickej škole

vyučovali dva odbory: hospodársko-chemický a veľkopriemysel.
O desať rokov nato sa hospodársky prebudoval na potravinársky
a odbor veľkopriemyslu na organický.

Uvedená štruktúra školy fungovala až do školského
roku 1950/51, kedy sa od školy odčlenilo banícke oddelenie, a od
1. februára 1951 sa stalo Vyššou priemyselnou školou baníckou,
ktorá sa presídlila do bývalej budovy Štátneho reálneho gymnázia. V
školskom roku 1951/52 sa na škole zrušilo drevárske oddelenie.
Rezbárske oddelenie sa pričlenilo k Vyššej umelecko-priemyselnej
škole v Bratislave a stolárske oddelenie k Priemyselnej škole
drevárskej v Spišskej Novej Vsi. V pôvodných priestoroch školy ostali
len chemické odbory.

Ako plynuli desaťročia a striedali sa politické režimy, inštitúcia
vystriedala viaceré názvy: Štátna priemyselná škola – do 1931, Štátna
československá priemyselná škola – 1931-1939, Štátna slovenská
priemyselná škola – 1939-1944, Štátna priemyselná škola –
1944-1949, Vyššia priemyselná škola – 1949-1951, Vyššia priemyselná
škola chemická - 1951-1954, Priemyselná škola chemická a
potravinársko-chemická - 1954-1960, Stredná priemyselná škola
chemická - 1961-1996, Stredná priemyselná škola Samuela
Stankovianskeho - 1996-2008, Stredná priemyselná škola Mikovíniho
– 2008 až doteraz.

Škola sa orientovala na odbory organickej chémie

a potravinárstvo, čo sa podarilo rozvinúť štvrtému riaditeľovi, Ing.
Rudolfovi Palečkovi, ktorý tu pôsobil viac ako tridsať rokov. V 50-tych
až 80-tych rokoch 20. storočia prebiehal na Slovensku intenzívny
rozvoj chemického priemyslu, vďaka čomu škola zažívala svoje
najlepšie roky. O štúdium na najstaršej a najprestížnejšej
priemyslovke bol veľký záujem aj pre kvalitné pedagogické zázemie
a dobré laboratórne vybavenie. Absolventi boli žiadaní v rôznych
rezortoch národného hospodárstva alebo úspešne pokračovali
v štúdiu na vysokých školách a pôsobili na vedeckých pracoviskách.
V roku 1969 potravinárske špecializácie na škole zanikli, lebo boli
všetky sústreďované na Potravinársko-chemickej škole, ktorú otvorili
v Nitre.

Už v školskom roku 1956/57 sa na žiadosť národného podniku
Pleta otvorila dvojročná Večerná škola textilná pre pracujúcich
s pletiarskym odborom, o päť rokov na to aj prvý ročník trojročného
večerného štúdia s možnosťou pokračovať v 4. ročníku s maturitou zo
všeobecnovzdelávacích predmetov a v 5. ročníku s maturitou
z odborných pletiarskych predmetov. Podobne sa v zmysle
požiadavky národného podniku ZSNP v Žiari nad Hronom otvorilo
v školskom roku 1962/63 päťročné diaľkové štúdium pre
zamestnancov v odbore chemická technológia. V polovici 70-tych
rokoch sa na základe potrieb štátneho podniku Pleta otvoril nový,
nechemický odbor Pletiarstvo-textilná technológia, odborné
zameranie pletiarstvo.

V 90-tych rokoch v dôsledku stagnácie chemického priemyslu
a demografickej krízy poklesol záujem žiakov o tradičné odbory školy.
Chemické odbory prešli inováciou a obsah štúdia sa prispôsobil
novým podmienkam trhu práce. Odbory sa zamerali hlavne
na biotechnológiu, informatiku a životné prostredie, pribúdali
ďalšie nechemické odbory. Biotechnológia tu bola otvorená
v školskom roku 1989/90 ako na jedinej škole v Československu. O rok
neskôr pribudlo zameranie monitorovanie životného prostredia
a o ďalší rok v odbore chemická technológia zameranie sanácia
životného prostredia. V školskom roku 1993/94 sa zaviedli študijné
odbory odevníctvo a technicko-informačné služby s odborným
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Tablo učiteľského zboru 1938, foto: Ing. M. Drengubiak

Určovanie dusíka (školský rok 1942/43)

Praktické cvičenie v laboratóriu (školský rok 1941/42)



zameraním chémia. V nasledujúcom roku pribudol odbor
potravinárstvo s odborným zameraním potravinár-kvalitár vo forme
štvorročného denného, ako aj dvojročného pomaturitného štúdia.

Šťastnou voľbou sa ukázalo otvorenie výtvarne zameraných
odborov, ktoré nadviazalo na prerušenú tradíciu umelecko-
remeselného školstva v Banskej Štiavnici v podobe rezbárskej dielne.
V roku 1995 vznikol odbor konzervátorské a reštaurátorské práce so
zameraním na papier, staré tlače a knižné väzby ako jediný na
Slovensku. Potom sa v roku 2000 otvoril odbor textilné výtvarníctvo.
Neskôr pribudol odevný dizajn (umelecké a odborné modelovanie a
navrhovanie odevov) a propagačné výtvarníctvo. Tieto odbory sa
hneď po vzniku relatívne rýchlo etablovali a dosiahli výbornú úroveň
aj v porovnaní s už zavedenými školami úžitkového výtvarníctva.
Svedčí o tommnožstvo absolventov, ktorí úspešne pokračovali
v štúdiu na vysokých školách na Slovensku aj v zahraničí, ale aj dobré
meno absolventov v praxi.

Pretože profilácia školy prestala byť výlučne chemická, pri
príležitosti 75. výročia svojho vzniku sa škola rozhodla prijať čestný
názov Stredná priemyselná škola Samuela Stankovianskeho podľa
svojho niekdajšieho riaditeľa, zakladateľa a prvého predsedu
Slovenskej chemickej spoločnosti, významného pedagóga a vedca.

Čo sa týka odbornej školy baníckej, tá sa po odčlenení po 1.
februári 1951 stala v bývalej gymnaziálnej budove samostatnou
strednou školou pod názvom Priemyselná škola banícka. Pôvodne
dvojročné štúdium sa rozšírilo na štvorročné a končilo maturitnou
skúškou. Aj jej názov prechádzal obmenami: Stredná priemyselná
škola banícka a hutnícka - v rokoch 1960-1997 a potom Stredná
priemyselná škola Samuela Mikovíniho – v rokoch 1995-2008.

Jej najväčší rozvoj nastal po roku 1960. Pravidelne sa vyučovali
odbory dobývanie rúd a nerudných surovín, geológia a banské
meračstvo. Prechodne sa zaviedlo aj štúdium v odbore strojárstvo
(ako samostatný študijný odbor sa vyučoval v rokoch 1963-1967)
a geodézia (v rokoch 1964-1969). Od roku 1963 sa začalo štúdium
odboru hutníctvo so zameraním na hutníctvo neželezných kovov
a tvárnenie kovov. Od školského roku 1960/61 sa na škole
organizovalo aj štúdium popri zamestnaní v odboroch dobývanie
a úprava nerastných surovín, dobývanie uhlia a strojárstvo formou
večerného, diaľkového a externého štúdia. Od škol. roku 1990/91 sa

na škole vyučoval odbor životné prostredie, od 1992/93
odbor technické a informačné služby a od 1996/97 konzervátorstvo
a reštaurátorstvo. Vzhľadom na stratu výlučnej zameranosti na jeden
priemyselný odbor v prospech výučby viacerých študijných odborov
bola škola premenovaná na Strednú priemyselnú školu a pri
príležitosti 260. výročia založenia baníckej školy jej bol udelený čestný
názov Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho.

Racionalizácia školstva si v roku 2008 vyžiadala zlúčenie škôl
SPŠ S. Stankovianskeho a SPŠ S. Mikovíniho, a tak došlo
k opätovnému spojeniu stredných škôl na pôde budov bývalej
Banskej akadémie, tentoraz pod hlavičkou Strednej priemyselnej
školy Samuela Mikovíniho a s nasledovným zložením odborov:
biotechnológia a farmakológia, geodézia, kartografia a kataster,
životné prostredie, konzervátorstvo a reštaurátorstvo – odborné
zameranie omietky a štuková výzdoba, konzervátorstvo a
reštaurátorstvo – odborné zameranie papier, staré tlače a knižné
väzby, propagačné výtvarníctvo, odevný dizajn, propagačná grafika,
grafický dizajn a priestorový dizajn.

Od školského roka 2020/2021 bolo školu v dôsledku legislatívnej
zmeny potrebné znova rozdeliť na dve inštitúcie. Umelecké odbory
prešli pod novú školu s názvom Škola umeleckého priemyslu, ktorá
sídli aj naďalej v budove SPŠ S. Mikovíniho. Technické odbory ostali v
pôsobnosti SPŠ Samuela Mikovíniho. ●
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Mikroskopické skúmanie vzorky (1942-43)
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A j v prvej polovici roku 2022 pokračoval tradičný prednáškový
cyklus Chemické horizonty, ktorého hlavným cieľom je
zviditeľnenie úspešných slovenských chemikov a prezentácia
ich oblasti pôsobenia. Vybraní rečníci prezentujú sčasti

popularizačne ale aj sčasti odborne najdôležitejšie vlastné výsledky
ako aj všeobecné míľniky dosiahnuté v danom smere chémie. Týmto
spôsobom sa snažia rozšíriť chemické horizonty nás všetkých.
Prednášky sú v slovenskom jazyku a organizujú sa počas letných a
zimných semestrov akademického školského roku.

V jarnom cykle sa uskutočnili tri online prednášky, ktorých
záznamy sú uverejnené na youtube kanáli Chemické horizonty. Sme
veľmi radi, že pozvanie do Chemických horizontov prijal doc. Ing.
Ladislav Štibrányi, CsC., ktorý pôsobí na Oddelení organickej chémie

a Oddelení anorganickej technológie FCHPT STU v Bratislave. Jeho
prednáška s názvom „História odpadov PCB v Strážskom a ich
odstraňovanie“ sa uskutočnila 19. januára 2022. Doc. Štibrányi,
špecialista na toxické organické látky, bol poverený rektorom STU,
aby spolupracoval s Ministerstvom vnútra SR pri riešení
environmentálnej záťaže polychlórovaných bifenylov v priestoroch
komplexu Chemko a.s. Slovakia v Strážskom. Tím odborníkov a
hasičov, v ktorom doc. Štibrányi zastáva funkciu odborného dohľadu,
doposiaľ odstránil nebezpečné organické chemikálie z priestorov
jednej skládky odpadov, tzv. ošipárne. A preto sa prednáška zamerala
najmä na podrobnú dokumentáciu tohto procesu odstraňovania PCB
odpadov, pričom sa spomenula aj na história priemyselnej produkcie
PCB v Chemko Strážske, využitie PCB v druhej polovici 20. storočia
a zdravotné riziká, ktoré PCB spôsobujú.

Ďalším prednášajúcim počas jarného semestra bol Ing. Ivan

Janotka, DrSc., ktorý pôsobí na Technickom a skúšobnom ústave
stavebnom a Oddelení anorganických materiálov FCHPT STU v
Bratislave. Dr. Janotka nám 22. júna vo svojom príspevku s názvom
„Využiteľnosť chémie pri štúdiu cementových kompozitov a
diagnostike konštrukčného betónu“ porozprával o príprave a
vlastnostiach betónov ako aj o vplyve rôznych korozívnych faktorov
na kvalitu betónu.

Tretím prednášajúcim bol doc. Ing. Ivan Potočňák, PhD. z Ústavu
chemických vied, Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v

Košiciach, ktorý nám 28. apríla porozprával o biologicky aktívnych
koordinačných zlúčeninách s výnimočnými cytostatickými účinkami.
Úvod prednášky sa zameral na historický vývoj komplexov platiny
s cytostatickými účinkami ako aj na prehľad súčasne používaných
liečiv tohto typu pri liečbe nádorových ochorení. Cisplatina,
oxaliplatina a karboplatina sú účinné cytostatiká, ktoré doposiaľ
zachránili množstvo ľudských životov. Avšak ich nepríjemné a zdravie
poškodzujúce vedľajšie účinky motivujú anorganických chemikov k
príprave a vývoju nových komplexov – potenciálnych cytostatík s
miernejšími nežiadúcimi účinkami. Jednou z alternatív sú komplexy
paládia a gália, ktorým sa venuje doc. Potočňák.

Veríme, že vás tohtoročné prednášky zaujali a tešíme sa na vašu
účasť aj na ďalších prednáškach v jesennom cykle Chemických
horizontov. ●

Chemické horizonty –
jarný cyklus 2022

Te x t : I . Š a l i t r o š
K o n t a k t : i v a n . s a l i t r o s @ s t u b a . s k



111 rokov
od Solvayovej konferencie

Te x t : V . M i l a t a
K o n t a k t : d u v e l l a b s @ gm a i l . c o m

V dňoch 30. októbra – 3. novembra 1911 sa v bruselskom
hoteli Metropol stretli význační svetoví chemici a fyzici na
prvej Solvayovej konferencii (francúzsky: Conseils Solvay)
organizovanej belgickým chemikom, priemyselníkom

a filantropom Ernestom Gastonom Josephom Solvayom
(16.4.1838-26.5.1922), ktorý v roku 1861 vylepšil Leblancov proces

výroby sódy, presnejšie bezvodého uhličitanu sodného zo soľanky
(zdroj sodíka) a vápenca (zdroj uhličitanu) a patentoval ho v r. 1872.
Postup začal byť následne využívaný v USA, Veľkej Británii, Nemecku,
Rusku i Rakúsku a využíva sa pre prípravu sódy dodnes.

Prvej Solvayovej konferencii predsedal Hendrik Lorentz
z Leidenu amala motto: Teória žiarenia a kvanta (https://
en.wikipedia.org/wiki/Solvay_Conference (QR: 1)).

Po úspechu prvej konferencie boli nasledujúce konferencie
taktiež vedené Lorentzom a organizované Solvayovým ústavom pre
fyziku (Solvay Institutes for Physics - http://www.solvayinstitutes.be/
(QR: 2)) založeným v roku 1912 a Solvayovým ústavom pre chémiu
(Solvay Institute for Chemistry) založeným o rok neskôr v Bruseli.
Tento koordinoval konferencie, workshopy, semináre a kolokviá.
Solvayovské konferencie sa konali zvyčajne v trojročnom cykle:
Solvayova konferencia o fyzike – ročná prestávka – Solvayova
konferencia o chémii. Známejšie a prestížnejšie boli konferencie
fyzikov, nakoľko sa zaoberali najmä štruktúrou atómov, pričom sa ich
zúčastnili mnohí nositelia Nobelových cien.
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QR: 1

QR: 2

QR: 3

QR: 4

Ernest Gaston Joseph Solvay

Fotografia účastníkov prvej Solvayovej konferencie dňa 2.
novembra 1911 (tiež 1+1=2. 11. 1911☺), Brussels, Belgium. Seated

(Ľ→P): Walther Nernst, Marcel Brillouin, Ernest Solvay (nebol
prítomný pri fotografovaní, jeho portrét bol doplnený dodatočne

pred publikovaním fotografie), Hendrik Lorentz, Emil Warburg, Jean
Baptiste Perrin, WilhelmWien, Marie Skłodowska-Curie, and Henri

Poincaré. Standing (Ľ→P): Robert Goldschmidt, Max
Planck, Heinrich Rubens, Arnold Sommerfeld, Frederick

Lindemann, Maurice de Broglie, Martin Knudsen, Friedrich
Hasenöhrl, Georges Hostelet, Edouard Herzen, James Hopwood

Jeans, Ernest Rutherford, Heike Kamerlingh Onnes, Albert Einstein,
a Paul Langevin.

Účastníci piatej konferencie v roku 1927 (Institut International de
Physique Solvay v Leopold Parku):

A. Piccard, E. Henriot, P. Ehrenfest, E. Herzen, Th. de Donder, E.
Schrödinger, J. E. Verschaffelt, W. Pauli, W. Heisenberg, R. H.

Fowler, L. Brillouin;
P. Debye, M. Knudsen, W.L. Bragg, H. A. Kramers, P. A. M. Dirac, A. H.

Compton, L. de Broglie, M. Born, N. Bohr;
I. Langmuir, M. Planck, M. Curie, H.A . Lorentz, A. Einstein, P.

Langevin, Ch.-E. Guye, C. T. R. Wilson, O. W. Richardson



Druhá konferencia sa uskutočnila v roku 1913 a zaoberala sa
štruktúrou hmoty, tretia až v roku 1921 (kvôli prvej svetovej vojne)
atómami a elektrónmi. Mnohým nemeckým vedcom nebolo
doporučené sa zúčastniť tejto konferencie a na protest sa Albert
Einstein vzdal pozvania na túto konferenciu a verejne sa znovu zriekol
nemeckého občianstva. Následne z dôvodu nárastu antisemitizmu
v Nemecku prijal pozvanie Dr. Chaima Weizmanna, prezidenta
Svetovej sionistickej organizácie, a odišiel do Spojených štátov.

Štvrtá konferencia sa venovala elektrickej vodivosti kovov
a príbuzným problémom, avšak asi najdôležitejšou konferenciou sa
stala piata, v roku 1927, ktorá naviazala na predchádzajúcu
problematikou elektrónov a fotónov a diskusiou o novoformulovanej
kvantovej teórii.

Nasledovné konferencie vo fyzike sa uskutočnili v rokoch 1930 –
2022 za predsedníctva rešpektovaných vedcov a uvedenou náplňou:

V chémii sa po oddelení po tretej spoločnej fyzikálno-chemickej
konferencie v roku 1921 začali organizovať konferencie zamerané na
základy chémie, ktoré spoločne s aktivitami IUPAC-u budovali
a definovali základné poznatky z tejto vednej disciplíny. Uvádzame
ich prehľad v podobnej štruktúre ako pre fyziku:
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Por. Rok Predsedajúci Náplň

6. 1930 Paul Langevin (Paríž) Magnetizmus

7. 1933 Paul Langevin (Paríž) Štruktúra a vlastnosti jadier
atómov

8. 1948 Sir Lawrence Bragg
(Cambridge)

Elementárne častice

9. 1951 Sir Lawrence Bragg
(Cambridge)

Tuhé skupenstvo

10. 1954 Sir Lawrence Bragg
(Cambridge)

Elektróny kovov

11. 1958 Sir Lawrence Bragg
(Cambridge)

Štruktúra a vývoj vesmíru

12. 1961 Sir Lawrence Bragg
(Cambridge)

Kvantová teória polí

13. 1964 Robert Oppenheimer
(Princeton)

Štruktúra a vývoj galaxií

14. 1967 Christian Møller (Kodaň) Základné problémy
elementárnych častíc

15. 1970 Edoadro Amaldi (Rím) Symetrické vlastností jadier

16. 1973 Edoadro Amaldi (Rím) Astrofyzika a gravitácia

17. 1978 Léon Van Hove (CERN) Poriadok a výnimky
v rovnovážnej
a nerovnovážnej štatistickej
mechanike

18. 1982 Léon Van Hove (CERN) Fyzika vysokých energií

19. 1987 F.W.de Wette (Austin) Veda povrchov

20. 1991 Paul Mandel (Brusel) Kvantová optika

21. 1998 Ioannis Antoniou (Brusel) Dynamické systémy
a nevratné deje

22. 2001 Ioannis Antoniou (Brusel) Fyzika komunikácie

23. 2005 David Gross (Santa
Barbara)

Kvantová štruktúra priestoru
a času

24. 2008 Bertrand Halperin
(Harvard)

Kvantová teória
kondenzovanej hmoty

Por. Rok Predsedajúci Náplň

25. 2011 David Gross (Santa
Barbara)

Teória kvantového sveta

26. 2014 Roger Blandford
(Standford)

Astrofyzika a kozmológia

27. 2017 Boris Shraiman (Santa
Barbara)

Fyzika živej hmoty: priestor,
čas a informácia v biológii

28. 2022 David Gross (Santa
Barbara), Peter Zoller
(Insbruck)

Fyzika kvantovej informácie

Por. Rok Predsedajúci Náplň

1. 1922 Willam Pope (Cambridge) Päť aktuálnych otázok

2. 1925 Willam Pope (Cambridge) Chemická štruktúra
a aktivita

3. 1928 Willam Pope (Cambridge) Aktuálne otázky

4. 1931 Willam Pope (Cambridge) Konštitúcia a konfigurácia
organických molekúl

5. 1934 Willam Pope (Cambridge) Chemické a biologické
reakcie kyslíka

6. 1937 Fred Swarts (Gand) Vitamíny a hormóny

7. 1947 Paul Karrer (Zürich) Izotopy

8. 1950 Paul Karrer (Zürich) Mechanizmus oxidácie

9. 1953 Paul Karrer (Zürich) Bielkoviny

10. 1956 Paul Karrer (Zürich) Niektoré problémy chémie
minerálov

11. 1959 A.R.Ubberlohde (Londýn) Nukleoproteíny

12. 1962 A.R.Ubberlohde (Londýn) Transport energie cez plyn

13. 1965 A.R.Ubberlohde (Londýn) Reaktivita fotoexcitovaných
organických molekúl

14. 1969 A.R.Ubberlohde (Londýn) Fázové prechody

15. 1972 A.R.Ubberlohde (Londýn) Elektrostatické interakcie
a štruktúra vody

16. 1976 A.R.Ubberlohde (Londýn) Molekulové pohyby
a chemická reaktivita
spôsobenámembránami

17. 1980 A.R.Ubberlohde (Londýn) Aspekty vývoja chémie

18. 1983 Ephraim Katchalski
(Rehovot, Izrael),
Vladimir Prelog (Zürich)

Dizajn a syntéza organických
molekúl založených na
molekulovom rozpoznávaní

19. 1987 F.W.de Wette (Austin) Veda o povrchoch



V roku 1963 sa tieto dva Solvayovské ústavy spojili a od roku
1970 pod názvomMedzinárodné Solvayovské ústavy pre fyziku
a chémiu, založené Ernestom Solvayom (International Solvay
Institutes for Physics and Chemistry, founded by Ernest Solvay) a
vystupujú s belgickým statusom ako neziskové spoločenstvo. Ich
činnosť je riadená Vedeckými výbormi:

Dňa 30. mája 2022 sa uskutočnila v tom istom hoteli Metropol
(s tým rozdielom, že hotel bol sprístupnený len na toto podujatie,
nakoľko bol uzatvorený pre prípravu rekonštrukcie) konferencia
Honour Science & Chemistry na počesť 111 rokov od prvej Solvayovej
konferencie a stého výročia úmrtia E. Solvaya ako pokračovanie
Solvayovských konferencií organizovaných Medzinárodným
Solvayovým ústavom pre fyziku a chémiu (International Solvay
Institutes for Physics and Chemistry - http://www.solvayinstitutes.be/
(QR: 3)) a bola organizovaná CEFIC-om (https://cefic.org/ (QR: 4)). Na
konferencii sa zúčastnili dvaja nositelia Nobelovej ceny prof. Jean-
Marie Lehn (Uni Štrasburg) a prof. Bernard L. Feringa (Uni Groningen),
35 význačných pozvaných univerzitných profesorov, 21 študentov a 25
členov CEFIC-u. Za Slovensko sa týchto konferencií prvýkrát v
dejinách zúčastnili zo Slovenska PhD. študent FCHPT STU Branislav
Šulgan, prezident Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR
Ing. Roman Karlubík, MBA (Chemox Holding) a prof. Ing. Viktor Milata,
DrSc., čestný predseda Slovenskej chemickej spoločnosti (obaja
absolventi FCHPT STU). Pri tejto príležitosti vznikla aj štylizovaná
fotografia z rovnakéhomiesta ako pri prvej konferencii.

Otváracím bodom programu bola interaktívna diskusia so

všetkými účastníkmi, ktorú moderoval BBC HARDtalk moderátor
Stephen Sackur a bola zameraná na úlohu, postavenie a budúcnosť
smerovania chémie s dôrazom na jej udržateľnosť. Nasledovalo
plenárne zasadnutie s panelovou diskusiou s prof. B. Feringom,
Martinom Brudermuellerom (CEO BASF), Ilhamom Kadrim (CEO
Solvay) a prof. Rebeccou Gossovou. V bohatej a rušnej diskusii boli
konfrontované názory zúčastnených s vrcholnými zástupcami vedy
a priemyslu na vyššie uvedené aspekty rozvoja chémie v budúcnosti.

Takže mimo výmeny názorov na súčasný stav a rozvoj chémie
v oblasti akademickej a priemyselnej za účasti študentov – budúcich
nasledovníkov možno bez zveličovania povedať, že táto konferencia
priniesla prvýkrát významnémedzinárodné uznanie chemikom
z FCHPT STU. ●
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Por. Rok Predsedajúci Náplň

20. 1995 Pierre Gaspard (Brusel) Chemické reakcie a ich
kontrola vo
femtosekundovej časovej
škále

21. 2007 Jean-Pierre Sauvage
(Štrasburg)

Od nekovaletných zostáv
k molekulovým strojom

22. 2010 Graham Fleming
(Berkely)

Kvantové efekty v chémii
a biológii

23. 2013 Kurt Wüthrich (Zürich) Nová chémia a nové
možnosti z expandujúceho
sveta bielkovín

24. 2016 Kurt Wüthrich (Zürich),
Robert Grubbs (Caltech,
USA)

Katalýza v chémii a biológii

25. 2019 Kurt Wüthrich (Zürich),
Bert Weckhuysen
(Utrecht)

Počítačové modelovanie od
chémie k materiálom
v biológii

Vedecký výbor pre fyziku Vedecký výbor pre chémiu

Predseda: Predseda:

Prof. David Gross, Kavli Institute
for Theoretical Physics, Santa
Barbara (USA), Nobel Laureate
2004

Professor Kurt Wüthrich, The
Scripps Research Institute, La
Jolla (USA) & ETH Zurich
(Švajčiarsko), Nobel Laureate 2002

Vedecký tajomník: Vedecký tajomník:

Prof. Alexandre Sevrin, Vrije
Universiteit Brussel (Belgicko)

Prof. Anne De Wit, Université Libre
de Bruxelles (Belgicko)

Členovia: Členovia:

Prof. Roger Blandford, Stanford
University (USA)
Prof. Steven Chu, Stanford
University (USA), Nobel Laureate
1997
Prof. Fabiola Gianotti, CERN,
Ženeva (Švajčiarsko)
Prof. Bertrand Halperin, Harvard
University (USA)
Prof. Wolfgang Ketterle, MIT,
Cambridge (USA), Nobel Laureate
2001
Prof. Juan Maldacena, IAS
Princeton (USA)
Prof. Giorgio Parisi, U. La Sapienza,
Rím (Taliansko) Nobel Laureate
2021
Prof. Peter Zoller, Universita
Innsbruck (Rakúsko)

Prof. Joanna Aizenberg, Harvard
University, Cambridge (USA)
Prof. Thomas Cech, Universita
Colorado Boulder (USA), Nobel
Laureate 1989
Prof. Ben Feringa, Universita
Groningen (Holandsko), Nobel
Laureate 2016
Prof. Gerhard Ertl, Fritz-Haber-
Institut der Max-Planck-
Gesellschaft Berlín (Nemecko),
Nobel Laureate 2007
Prof. Stefan Hell, Max Planck
Institute (Nemecko), Nobel
Laureate 2014
Prof. JoAnne Stubbe,
Massachusetts Institute of
Technology Cambridge (USA)
Prof. Bert Weckhuysen, Utrecht
University (Holandsko)
Prof. George M. Whitesides,
Harvard University, Cambridge
(USA)

(https://cefic.org/media-corner/newsroom/renowned-chemistry-
professors-and-young-european-scientists-recreate-the- iconic-

photo-featuring-curie-and-einstein/ (QR: 5))
QR: 5



Vybrané informácie Slovenského
národného komitétu IUPAC

Te x t : M . D r á b i k
K o n t a k t : d r a b i k @ f n s . u n i b a . s k

Nasledujúce odstavce prinášajú informácie o niektorých
aktivitách IUPAC a Slovenského národného komitétu IUPAC
(SNK IUPAC), ktoré majú resp. budúmať vplyv na prácu a
aktivity nás chemikov na Slovensku.

Aktualizácia Gold Book IUPAC (GoB) je po obsahovej stránke
považovaná spomedzi aktivít IUPACu za jednu z kľúčových v
súčasnosti a v blízkej budúcnosti. Boli predložené a aktívne pracujú
projekty aktualizácie v každej divízii IUPAC zamerané na prehľady
Odporúčaní IUPAC od r. 2007 a porovnania definícií v nich s nateraz
aktuálnym obsahom GoB. Na základe návrhov pracovných skupín
jednotlivých projektov a príslušných divízií bude do digitálnej verzie
GoB (The IUPAC Compendium of Chemical Terminology) postupne
Medzidivízna komisia pre terminológiu, názvoslovie a symboly
(ICTNS) IUPAC v spolupráci so špecializovanou komisiou (JCGB IUPAC)
zaraďovať definície nových pojmov, alebo budú aktualizované
definície existujúcich pojmov.

Pravidelnou časťou aktivít IUPAC sa stali každoročný výber
a vyhlásenie „Top Ten Emerging Technologies in Chemistry“ - IUPAC,
Top Ten Emerging Technologies in Chemistry, 2021 a 2022 - Slovenská
chemická spoločnosť (schems.sk), „Top Ten Emerging Technologies in
Chemistry – giving visibility and recognition to the role of chemists and
chemistry in solving Society’s greatest challenges as well as increasing
IUPAC’s visibility around the globe.“ Ďalšie informácie pre našich
technologicky orientovaných kolegov sú možné aj cez SNK IUPAC.

Mimoriadny Council IUPAC (04.06.2022) schválil v súvislosti
s reštrukturalizáciou IUPACu zmeny Stanov – predovšetkým
postavenie, vzťah a úlohy „IUPAC science board“ a „IUPAC executive
board“. Nominačný a volebný proces do „IUPAC science board“ bude
(v súlade so Stanovami) prebiehať v roku 2023 so širokým zapojením
národných asociovaných organizácií. Predkladanie nominácií
kandidátov do „IUPAC science board“ bude zodpovednosťou
a právom Národných asociovaných organizácií IUPAC, v našich
podmienkach teda SNK IUPAC a SCHS.

Opakované delegovanie rozhodnutia o udelení dvoch „IUPAC
Poster Prize Certificate“ je výsada, ktorou orgány IUPAC oceňujú
aktivity SNK IUPAC a chemikov na Slovensku. Toto právo
a zodpovednosť tradične využívame ako výrazný motivačný efekt pre

našich mladých kolegov, naposledy na 73. spoločnom zjazde
slovenských a českých chemikov. Laureátkami ocenenia boli: Klaudia
Kvaková, doktorandka v ÚOChB ČSAV Praha, za poster
“FLUORESCENT NANODIAMONDS MODIFIED WITH BIOCOMPATIBLE
POLYMERS” a Dr. Elena Kupcová, univerzitná učiteľka na UMB Banská
Bystrica, za poster “PREDÚPRAVA A STANOVENIE ZMESI PAH V
RÔZNYCH TYPOCH VZORIEK”.

Výročné zasadnutie SNK IUPAC sa v roku 2022 konalo 25. 05.
2022 o 10.00 na sekretariáte SCHS paralelne so ZOOMmeetingom.
Program a úplný text zápisu zo zasadania vr. záverečnej diskusie
nájdete na webe SChemS v sekcii IUPAC - IUPAC - Slovenská chemická
spoločnosť (schems.sk), medzi vybranými dokumentmi SNK IUPAC.

Návrhy na členstvo v SNK IUPAC boli predložené na výročnom
zasadaní. M. Galamboš predložil písomne nomináciu Ing. Jána
Mihalíka, PhD - odborný asistent na Katedre jadrovej chémie
Prírodovedeckej fakulty UK. R. Oriňaková a J. Černák predložili
písomne nominácie RNDr. Magdalény Strečkovej, PhD – samostatná
vedecká pracovníčka v Ústave materiálového výskumu SAV a RNDr.
Mateja Baláža, PhD – samostatný vedecký pracovník v Ústave
geotechniky SAV. Všetci traja sa predstavili svojimi životopismi a boli
prijatí za nových členov SNK IUPAC. Veríme, že každý z nich bude
iniciatívne prispievať k našim aktuálnym aj budúcim aktivitám.

Rubrika o nových odporúčaniach IUPAC v časopise ChemZi,
ktorú do roku 2021 zodpovedne po obsahovej aj technickej stránke
pripravoval E. Szabó, mení svojho garanta. Počínajúc rokom 2022
bude nové odporúčania IUPAC sledovať a rubriku do ChemZi o nich
pripravovať kol. J. Moncoľ. V tomto prechodnom období uvádzame
len navigáciu na adresy, kde čitatelia nájdu informácie o nových aj
pripravovaných Odporúčaniach IUPAC:

Odporúčania IUPAC, ktoré v prvom polroku 2022 vyšli v PAC:

• Glossary of terms relating to electronic, photonic and magnetic
properties of polymers - IUPAC | International Union of Pure and
Applied Chemistry

• Henry's Law constants - IUPAC | International Union of Pure and
Applied Chemistry

• Terminology and the naming of conjugates based on polymers or
other substrates - IUPAC |
International Union of Pure and
Applied Chemistry
•Glossary of Physical Organic
C h e m i s t r y - I U P A C |
International Union of Pure and
Applied Chemistry

Odporúčania IUPAC, ktoré boli
v tomto období vo fáze
verejného pripomienkovania:

•Specification of International
Chemical Identifier (InChI) QR
Codes for Labels on Chemical
Samples - IUPAC | International
Union of Pure and Applied
Chemistry
•Terminology for Chain
Polymerization - IUPAC |
International Union of Pure and
Applied Chemistry
•Nomenclature of Cyclic
Peptides - IUPAC | International
Union of Pure and Applied
Chemistry ●
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Prehľad vybraných Top Ten Emerging Technologies in Chemistry v roku 2021



Benefičný koncert
"Veda a umenie pre budúcnosť"

Te x t : M . Om a s t o v á , V . M i l a t a
K o n t a k t : u p o l m a om@ s a v b a . s k

23.benefičný koncert venovaný spájaniu vedy
a umenia sa konal po dvojročnej prestávke
zavinenej pandémiou COVID-19 naživo v Zrkadlovej
sieni Primaciálneho paláca v sobotu 2. apríla 2022

od 17.00 h. Aj to bol dôvod, prečo bola sála obsadená do posledného
miestečka a aj v predsálí boli ďalší diváci.

Koncert je tradične venovaný k pocte akademika Otta
Wichterleho, vynálezcu kontaktnej šošovky. Tento rok bol venovaný aj
Medzinárodnému roku základného výskumu pre trvalo udržateľný
rozvoj. Záštitu nad týmto podujatím prevzali Slovenská chemická
spoločnosť a Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, v.v.i.

Hlavnými organizátorkami sú pani Angelika De Rossi z Lens
Optik De Rossi a Mgr. Erika Fáberová, riaditeľka Základnej umeleckej
školy Ľudovíta Rajtera, ktorej žiaci a pedagógovia pripravili hudobný
program koncertu. Pripojila sa aj riaditeľka Spojenej školy internátnej
pre žiakov so zrakovým postihnutím, pani Mgr. Sandra Botlíková.
Škole každoročne venujeme výťažok z tohto benefičného koncertu.
Na koncerte odzneli orchestrálne skladby, vystúpenia sólistov z
oblasti hudobnej, speváckej i tanečnej.

Byť géniom nie ľahké – to si uvedomujú aj študenti literárno –
dramatického odboru zo ZUŠ Ľudovíta Rajtera. Tí predviedli krátke
scénky zo života prof. Otta Wichterleho. Jednotlivé scénky uviedla ich
pedagogička a významná slovenská herečka a producentka, Mgr.
Michaela Čobejová.

Hosťami koncertu bol aj Adamcovský obývačkový kvartet. Vznik
tohto zoskupenia podnietil COVID-19. Rodina Adamcových – otec,
mama, dcéra Nikolka a syn Dominik si doma v obývačke krátili čas
domácimmuzicírovaním. Dnes už tvoria sympatické a verejne známe
zoskupenie, ktoré zahralo svoje najnovšie aranžmány známych
filmových titulov.

S príhovorom vystúpila v prvej časti koncertu Ing. Mária

Omastová, DrSc. za Ústav polymérov SAV, v.v.i. Uviedla, že ciele
Medzinárodného roku základného výskumu pre trvalo udržateľný
rozvoj, ktoré sú vyjadrené aj farebne na piktogramoch a boli súčasťou
brožúrky a programu, hovoria jasne, prečo je dôležité sa na nich
zamerať. Za našej zemi v súčasnosti žije takmer 8 miliárd ľudí, je preto
dôležité starať sa o to, aby ich kvalita života a zdravia bola dobrej
úrovni. Upozorňujú na to, aby sme venovali pozornosť klimatickej
zmene, obmedzili a znížili úbytok ozónovej vrstvy, úbytok prírodných
zdrojov, vymieranie živočíšnych druhov. Poznatky základného
výskumu nie sú vždy docenené a samotný výskum by určite bolo
vhodné viac finančne podporiť. Napriek tomu je základný výskum
základom veľkého technologického pokroku, ktorý stimuluje
inovácie, a je tiež nevyhnutný pre odbornú prípravu budúcich vedcov,
technológov, a inovátorov. Tieto odporúčania taktiež pripomínajú
dôležitosť spájania politikov, vedcov, diplomatov, medzinárodných
organizácií, podnikateľov a každého človeka dobrej vôle aby sme
zlepšili a udržali kvalitu nášho života na našej planéte.

Ako Ústav polymérov prispel k naplneniu týchto cieľov? Jedným
z príkladov je riešenie projektu PlasticFreeDanube, Dunaj bez plastov.
Projekt prebiehal od roku 2017 a bol ukončený v marci 2021. V
projekte sme sa spoločne s našimi kolegami z Rakúska zamerali na
znečistenie plastovým odpadom v rieke a na jej brehoch a na dosah
znečistenia na životné prostredie. Skúmali sme zloženie plastov, ktoré
sa analyzovali z hľadiska ich zloženia a následne sa identifikovali
riziká pre ľudí a životné prostredie. Na základe získaných informácii
sa zriadila databáza poznatkov a vypracoval sa akčný plán pre
nakladanie s plastovým odpadom. Vytvorili sme pracovný zošit,
učebný materiál pre našich najmenších, ktorý hovorí ako sa plasty
vyrábajú ako s nimi narábať aby sme neznečisťovali prírodu. Jedným
z výstupov projektu je aj bavlnený ruksačik, na ktorom je opísaný
fiktívny príbeh....a ktorý ako darček spolu s ďalšími predmetmi dostali
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Hlavní organizátori koncertu zľava V. Milata, M. Omastová, A. De Rossi, E. Fáberová, S. Botlíková a moderátorka Z. Dvorská – Novosadová



ako poďakovanie účinkujúci zo základnej umeleckej školy. Viac na
https://plasticfreeconnected.com/

Ďalším vzácnym hosťom bola začínajúca muzikálová herečka a
speváčka, absolventka Musical Theatre na škole JAM MUSIC LAB –
Private University for jazz and Popular Music Vienna a v súčasnosti
študentka na Vienna Conservatory of Music and Arts Margaréta
Vargicová, mimochodom tiež bývalá absolventka ZUŠ Ľudovíta
Rajtera. Vystúpila za klavírneho sprievodu Michala Mesjara,
nadšeného podporovateľa mladých talentov.

S príhovorom vystúpil prof. Ing. Viktor Milata, DrSc., v súčasnosti
predseda Rady slovenských vedeckých spoločností pri Slovenskej
akadémii vied a čestný predseda SCHS, ktorý naviazal na iniciatívu
Udržateľnej chémie (Sustainable chemistry) pôvodne deklarovanej P.
T. Anastasom a J. C. Warnerom v roku 199, definovaním 12 základných
pravidiel.

Špičkové svetové uznanie v oblasti organickej chémie býva
vyjadrené mennou reakciou podľa jej objaviteľa. Zo Slovenska sú to
doteraz traja chemici: prof. Daniel Belluš (ChemZi 11(1)2005), Dr.
Vojtech Bílik (ChemZi 6(1)2017) a Dr. Štefan Korček (ChemZi 4(1)2020)
za ich výsledky v základnom výskume v oblastiach Bellušovho-
Claisenovho prešmyku, a popise mechanizme horenia benzínu
v spaľovacích motoroch (Korček ako pracovník firmy Ford). No a popri
takomto uznaní je samozrejme najvyšším udelenie Nobelovej ceny.
Na otázku: „Kedy budemať Slovensko Nobelovu cenu ?“ existuje
jednoduchá odpoveď. Už má, teda malo: bola udelená v roku 1905
Philipovi Eduardovi Antonovi von Lenardovi za výskum katódových
lúčov. Wikipédia ho uvádza ako nemeckého fyzika, avšak narodil sa
7.6.1862 v Bratislave (vtedy súčasť Rakúsko-Uhorska). Ocitol sa tak
v spoločnosti takých vedcov, ako napr. van´t Hoff, Fischer, Arrhenius,
Röntgen, Lorentz, Zeeman, manželia Curie, Becquerel, Rayleigh,
Thomson a iní. Popri prielomovej myšlienke je k tomu potrebné
vybavenie a financie umožňujúce nerušenú prácu, proste to, čo asi
väčšine z nás chýba. Zvyšujeme kvalitu vysokých škôl a ústavov
trojročným znížením ich financovania a chceme ich mať v rebríčkoch

najlepších 500 univerzít sveta – je to slovenský paradox...
Záver koncertu aktuálne zareagoval na tragickú situáciu u

našich susedov na Ukrajine a vyjadril podporu a súcit prostriedkami,
ktoré sú umelcom najprirodzenejšie, čiže hudbou a kvetmi vo farbách
ukrajinskej vlajky. Záverečnou skladbou koncertu bola skladba Smile,
vyjadrenie želania, že čoskoro smútok a slzy vystrieda nádej a úsmev.

Riaditeľka Spojenej školy internátnej pre žiakov so zrakovým
postihnutím, Mgr. Sandra Botlíková sa poďakovala za podporu a
odovzdala Čestné uznanie za dlhoročnú nezištnú podporu a pomoc
škole pre zrakovo postihnutých žiakov M. Omastovej, V. Milatovi, A. De
Rossi a E. Fáberovej.

Veríme, že sa na koncerte o rok opäť všetci stretneme. ●

Aktuality
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Záverečná scéna z koncertu

101 – ROČNÝ

Dr. Ing. Miroslav Zikmund, CSc.

90 – ROČNÝ

Prof. Ing. Miroslav Ferenčík, DrSc.

85 – ROČNÍ

Prof. Ing. Dušan Bustin, DrSc.
Prof. RNDr. Štefan Toma, DrSc.
Prof. RNDr. Ľudmila Žúrková, CSc.

80 – ROČNÍ

Prof. Ing. Pavel Fellner, DrSc.
Ing. Lyda Rychlá, DrSc.
Ing. Juraj Pavlík, CSc.

75 – ROČNÍ

Doc. RNDr. Ružena Čižmáriková, CSc.
Prof. Dr.h.c. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc.
Ing. Oľga Ďurčová, CSc.
RNDr. Gabriela Holéczyová
Prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc.
Ing. Michal Krištofič, CSc.

70 – ROČNÍ

Ing. Eulália Boháčová
Prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.
RNDr. Mária Petrušová, CSc.
PaedDr. Ján Slanicay
Doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.
Prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.

65 – ROČNÍ

Ing. Jana Biskupičová
Ing. Vladimír Frecer, CSc.
Ing. Juraj Hlaváček
Ing. Miloš Hricovíni, PhD.
RNDr. Juraj Hudák, PhD.
Prof. Ing. Milan Nagy, CSc.
Ing. Jozef Sokol, CSc.
Ing. Eva Stratilová, PhD.

60 – ROČNÍ

Doc. Ing. Peter Oravec, CSc.
Doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.
Ing. Nadežda Vičanová

Jubilantom srdečne blahoželáme!
Životopisné informácie o jubilantoch získate v sekretariáte SCHS. ●

Aktuality SCHS

Jubilanti SCHS v II. polroku 2022
Te x t : D . G y e p e s o v á
K o n t a k t : d a l m a . G y e p e s o v a @ s a v b a . s k
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Ceny Slovenskej chemickej spoločnosti
pre študentov

Te x t : E . V i g l a š o v á
K o n t a k t : e v a . v i g l a s o v a @ u n i b a . s k

Slovenská chemická spoločnosť každoročne oceňuje a
podporuje vynikajúcu prácu študentov chémie a vyhlasuje
ceny za najlepšie diplomové práce na viacerých fakultách so
zameraním na chémiu. Garanti, školitelia, predsedovia komisií

tak majú možnosť navrhnúť na ocenenie skutočne tých, ktorí si to
zaslúžia. Záverečná práca a jej obhajoba sú vyvrcholením
študentského života. Častokrát máme zložitú úlohu, medzi
nominovaných študentov patria poväčšine tí najlepší z najlepších.
Témy záverečných prác sú z aktuálnej problematiky a na pomerne
vysokej odbornej a formálnej úrovni. Cenu SCHS za najlepšiu
diplomovú prácu v odbore chémia akademickom roku 2021/2022
získali na Prírodovedeckej fakulte, Univerzity Komenského v
Bratislave získal Mgr. Andrej Hurajt z Katedry fyzikálnej a teoretickej
chémie PRIF UK s témou záverečnej práce „NMR shielding of β-NMR
probe nuclei in ionic liquids“.Na Fakulte chemickej a potravinárskej
technológie, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave získala
ocenenie Ing. Barbora Jánska z Ústavu analytickej chémie FCHPT
STU s názvom záverečnej práce „Elektrochemické stanovenie ortuti“. Z
Prírodovedeckej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika získal cenu
za najlepšiu diplomovú prácu Mgr. Jakub Kurjan z Katedry
anorganickej chémie PriF UPJŠ s témou záverečnej práce „Biologicky
aktívne komplexy s derivátmi kumarínu,“ a na Fakulte prírodných vied,

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici získal ocenenie Mgr. Róbert
Průcha z Katedry chémie, FPV UMB s témou záverečnej práce „Vplyv
ligandov na väzbové charakteristiky vybraných katiónov kovov
kotvených na kyanograféne“.Ocenení si od členky predsedníctva
SCHS prebrali vecnú cenu v podobe poukážky na nákup
v obchodnom dome a diplom SCHS.

SCHS je dlhoročným partnerom aj na rôznych podujatiach ako
sú vedecké konferencie, letné školy a iné, kde oceňuje študentov za
najlepšiu prezentáciu alebo poster z oblasti chémie.

Každoročne poslednú aprílovú stredu sa na pôde
Prírodovedeckej fakulty koná Študentská vedecká konferencia PriF
UK a tento rok sa organizoval už jej 52. ročník. Toto podujatie je
jedinečné svojho druhu na Slovensku a participovalo na ňom viac ako
244 účastníkov, z ktorých len tí najlepší dostali ocenenia. Príspevky
boli rozdelene do viacerých sekcií: chemická, biologická, geologická,
geografická, environmentálna a didaktická. Celkovo bolo na ŠVK PriF
UK odovzdaných 12 cien, ceny dekana Prif UK v jednotlivých sekciách,
cena rektora, ceny SNUS ako aj cena SCHS za najlepšiu prezentáciu
v chemickej sekcii. Predsedníčka SCHS participovala v chemickej
sekcii ako odborná garantka. Cenu SCHS na ŠVK PriF UK 2022 získal
Bc. Dominik Sarvaš, z Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK,
s príspevkom „Infračervená spektroskopia tepelnej degradácie

A. Hurajt si cenu SCHS prevzal od členky predsedníctva E. Viglašovej
na Mgr. promócii

E. Viglašová, B. Jánska



vitamínu C“. Cenu v podobe diplomu a poukážky na nákup
v obchodnom dome odovzdali na tomto podujatí predsedníčka SCHS
Monika Jerigová a členka predsedníctva SCHS Eva Viglašová.

V dňoch 20. – 24. júna 2022 sa v Smolenickom zámku, pod
organizačnou záštitou Chemického ústavu SAV, konala konferencia
"15th Bratislava Symposium on Sacharides". SCHS pre študentov na
tejto konferencií vyhlásila súťaž najlepší posterovú prezentáciu.
Víťazkou sa stala študentka z Chemického ústavu SAV Juvissan
Aguedo s príspevkom "Electrochemical lectin-based biosensor
platform for sensitive detection of cancer biomarkers." Cenu v podobe
poukážky na nákup v obchodnom dome a diplom si prevzala od
predsedníčky SCHS Moniky Jerigovej na záverečnej párty vo
vonkajších priestoroch zámku.

Počas letných prázdnin sa v termíne 3.7.-15.7.2022 organizoval
45. ročník Letnej školy chemikov, kde je SCHS partnerom. Hostiteľom
letnej školy bola Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho v Banskej
Štiavnici, ktorá nedávno oslávila 100. výročie svojho založenia. Na
základe výsledkov dosiahnutých v krajskom kole Chemickej
olympiády v kategórii C, resp. B bolo s účasťou na letnej škole
oslovených takmer 50 stredoškolákov z celého Slovenska. Hlavným
cieľom “Letnej školy 2022” bolo podporiť rozvoj osobnosti
talentovanej mládeže, umožniť im aktívnu prácu v chemických
laboratóriách, oboznámiť ich s metódami vysokoškolského štúdia a
najnovšími vedeckými poznatkami, ako aj pripraviť študentov na
riešenie úloh Chemickej olympiády v kategórii B a A. Okrem toho si
študenti mali možnosť zdieľať vedomosti, skúsenosti, zážitky,
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zoznámiť sa a stretnúť množstvo nových kamarátov a kolegov. SCHS
odovzdala ceny najaktívnejším a najlepším v oboch kategóriách B aj
C. Cenu vo forme diplomu a poukážky na nákup elektroniky v
internetovom obchode si na vyhodnotení od členky predsedníctva
SCHS Evy Viglašovej prebrali v kategórii B Samuel Dušička a v
kategórii C Matej Škubla.

Okrem vecných cien, súťaží, konferencií a záverečných prác
podporuje SCHS aj účasť študentov na konferenciách. Tento rok
podporila SCHS študentov, ktorí prejavili záujem o účasť na 74. zjazde
chemikov, ktorý sa bude konať 4 –7.9. 2022 v českom Olomouci.
Celkovo sa do súťaže prihlásilo alebo bolo nominovaných 17
študentov, z ktorých predsedníctvo vybralo štyroch reprezentantov.
SCHS plne uhradí vybraným študentom konferenčný poplatok
vrátane ubytovania a stravy. Medzi vybraných študentov patrí
Mgr. Matej Šuránek z Katedry chémie, Fakulty prírodných vied UMB v
Banskej Bystrici s prácou „The study of heavy-metals adsorption

process on Slovak aluminosilicates“, Bc. Marek Hupian z Katedry
jadrovej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave s prácou
„Adsorpcia technecistanu na vzorkách Fe-aktivovaného uhlíka“,
Mgr. Gabriela Kuzderová z Ústavu chemických vied Prírodovedeckej
fakulty UPJŠ v Košiciach s prácou „Koordinačné zlúčeniny striebra s
potenciálne terapeutickými bioaktívnymi ligandami“ a Mgr. Simona
Sovová z Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v
Košiciach s prácou „Determination the binding affinities of novel
indole-chalcone hybrids with bovine serum albumine and CT DNA“.

Všetkým oceneným študentom vmene celej SCHS ešte raz
srdečne blahoželáme, prajeme veľa úspechov v osobnom
a kariérnom raste.

*V prípade, že máte záujem o ocenenie SCHS na Vašom
podujatí, alebo chcete predložiť nominácie za najlepšie diplomové
práce v odbore chémia budeme radi ak nás budete kontaktovať. ●
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K áva patrí k jedným z najviac konzumovaných nápojov na
svete. Ide o nápoj pripravovaný z rozomletých kávových zŕn
(plody kávovníka rodu Coffea) a ich následným vylúhovaním
vo vode. Najvhodnejšie podmienky pre pestovanie kávovníka

ponúka rovníková oblasť tzv. The Bean Belt. Ide o oblasť, ktorá sa
nachádza medzi 25° severnej zemepisnej šírky a 30° južnej
zemepisnej šírky. V dnešnej dobe rozoznávame viac ako 70 druhov zŕn
navzájom odlišných príchuťou, tvarom alebo sfarbením, v závislosti
od regiónu, v ktorom bola káva vypestovaná. Zrná sa pražia v
profesionálnom stroji za stáleho miešania a podľa stupňa teploty
môžu nadobudnúť sfarbenie od svetlo zlatista až takmer po čierne.
Praženie kávy ovplyvňuje fyzikálne a chemické zloženie kávových zŕn.
Zelené zrná nepraženej kávy majú hustú a kompaktnú štruktúru.
Existuje mnoho úrovní praženia kávy, ktoré dokážeme rozdeliť do
troch hlavných kategórií: svetlé, stredné a tmavé praženie. Svetlé
praženie prebieha pri teplote medzi 196 °C a 205 °C. Ide o ľahké
praženie, kedy zrná nadobudnú svetlohnedé sfarbenie. Stredné
praženie prebieha v rozmedzí teplôt od 210 °C do 219 °C a charakter
zŕn ostáva zachovaný ako pri prvom type. Tmavé praženie prebieha
pri teplotách 225 °C až 245 °C. Na zrnách pozorujeme už drobné
lipidové povlaky. Sfarbenie je tmavo hnedé až čierne, prepálené.

Všeobecne môžeme proces praženia definovať ako zmenu –
transformáciu chemických a fyzikálnych vlastností zelených zŕn
kávovníka vplyvom teplého vzduchu. Zmenu sfarbenia zo zeleného
na hnedé spôsobuje vznik hnedých pigmentov tzv.melanoidínov.
Melanoidíny sú dusíkaté polymérne zlúčeniny a ich produkcia vzniká
kombináciou aminokyselín a cukrov za tepla. Zelené bôby, ktoré
prešli sušením, obsahujú približne 10 až 12 % vody. Dané množstvo
vody sa vplyvom praženia zníži približne na 2,5%. Strata vody z
kávových zŕn spôsobuje pokles ich hmotností, pričom sa zrno napĺňa
sa plynom, najčastejšie oxidom uhličitým (CO2) a jeho objem narastá.

Zvýšená teplota v procese praženia spôsobuje mnohé chemické
reakcie, pri ktorých môžu vznikať nové zlúčeniny alebomôže dôjsť k
degradácii zlúčenín v zelených zrnách. Jednou z nich je tzv.
Maillardova reakcia, ktorá predstavuje súbor chemických reakcií
iniciovaných kondenzáciou neesenciálnej aminokyseliny so
sacharidom (najčastejšie glukóza, fruktóza). Následne pokračuje sled
na seba nadväzujúcich reakcií, pri ktorých sú produkované
medziprodukty, vrátane veľmi reaktívnych karbonylových zlúčenín.
Priebeh reakcií je neenzymatický, vyžaduje si energiu len vo forme
tepla. Práve Maillardova reakcia je zodpovedná za žltohnedé
sfarbenie a arómu kávových zŕn počas praženia. Okrem senzoricky
aktívnych zlúčenín dochádza aj k tvorbe niektorých toxických
zlúčenín ako napr. akrylamid. (1)

Osobitým druhom kávy je instantná káva. Ide o zmes suchých
fragmentov, ktoré vznikli odstránením vody pri varení pražených
mletých kávových zŕn.

Akrylamid

Akrylamid, tiež známy ako 2-propénamid alebo amid kyseliny
akrylovej zaraďujememedzi organické zlúčeniny. Vo svojej štruktúre
obsahuje 3 atómy uhlíka, 5 atómov vodíka a po jednom atóme dusíka
a kyslíka, teda jeho sumárny vzorec je C3H5NO amolekulová
hmotnosť 71,079 g.mol-1 . Je to biela kryštalická látka bez
charakteristického zápachu amá potencionálne negatívne účinky na
ľudský organizmus.

V roku 2002 objavili vedci zo Swedish National Food Authority
akrylamid v tepelne spracovaných jedlách bohatých na sacharidy.

Prvé predpoklady boli, že zdrojom akrylamidu v potravinách je
polyakrylamid, pretože sa pridáva do hnojív na stabilizáciu pôd.
Neskôr sa však dokázalo, že za prítomnosť akrylamidu v potravinách
je zodpovedné práve tepelné spracovanie výrobkov pri teplote nad
120°C pri napr.: vyprážaní, pražení, grilovaní, pečení potravín. Živý
organizmus teda dokáže prijať akrylamid najmä prostredníctvom
tráviaceho traktu alebo dýchacími cestami.

Štúdie, ktoré sa zaoberali výskumom danej organickej zlúčeniny
a jeho metabolitu – glycidamidu, dokázali jeho nepriaznivé účinky na
nervovú sústavu a nervové zakončenia.

Glycidamid vytvára adukty s DNA a je zodpovedný za lámanie
DNA reťazcov. (2)

Toxický účinok akrylamidu na nervové vlákna bol skúmaný na
pokusných zvieratách a následne sa účinok potvrdil aj pozorovaním
na ľuďoch. Dlhodobý kontakt s danou látkoumôže nepriaznivo
pôsobiť na centrálnu i periférnu nervovú sústavu, dokonca môže
dôjsť aj k poškodeniu nervových zakončení. Tieto tvrdenia boli
dokázané v rokoch 1997 pri stavbe tunela vo Švédsku, kedy došlo k
únikom pár akrylamidu. Robotníci mali podráždené oči, slabé
končatiny sprevádzané mravčením a trpeli poruchami koordinácie
pohybu - ataxiou. Ďalšími 22 dôkazmi boli mŕtve ryby v oblasti
staveniska, či ochrnutý dobytok. U niektorých robotníkov boli zistené
až príznaky paralýzy periférnych nervov, čo sa pripísalo k otrave
akrylamidom. Ľudský mozog je veľmi citlivý na pôsobenie
akrylamidu. Experimentálne sa dokázalo, že akrylamid inhibuje
aktivitu enzýmu prítomného v mozgu – kreatínkinázy, čo môže
spôsobiť až bunkovú smrť. Dôležité je však podotknúť, že tieto
neurotoxické účinky sa dostavujú iba v prípade vysokej dávky
akrylamidu, čo je približne 0,5mg/kg telesnej hmotnosti za deň, ktorú
človek nedokáže prijať napr. z konzumovania potravín.

Karcinogénne účinky spôsobené akrylamidom sa zatiaľ u
človeka nedokázali. Ide len o potencionálny predpoklad rizika,

Obrázok 1 Kávové zrná, ktoré prešli rôznymi stupňami praženia

Obrázok 2 Štruktúrny vzorec akrylamidu

Identifikácia akrylamidu v zrnkách kávy
pomocou hmotnostnej spektrometrie

sekundárnych iónov
Te x t : L . G r a m b l i č k o v á

K o n t a k t : l u j z a . g r a m b l i c k o v a @ gm a i l . c o m



založený na výskumoch na zvieratách. (3)

Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov

Výskum bol uskutočnený pomocou vyspelej techniky povrchovej
analýzy, Hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov (Secondary
Ion Mass Spectrometry, SIMS). Pomocou SIMSmožno chemicky
charakterizovať vzorky biologického, anorganického alebo
organického pôvodu. Pri tejto metóde sa využívajú zariadenia –
prístroje, ktoré majú interne zabudovaný zdroj primárnych iónov,
ktorý generuje lúč pozitívnych iónov. Princíp metódy SIMS spočíva v
atomárnom bombardovaní povrchu vzorky prostredníctvom
primárnych iónov s vysokou energiou a schopnosťou prenášať svoju
kinetickú energiu na zasiahnuté atómy. Primárne ióny sú fokusované
na povrch vzorky, kde pri dopade dochádza ku generovaniu kolíznej
kaskády. Následne dochádza k emisii atómov, molekúl a klastrov.
Emitované častice v ionizovanej forme sú extrahované
elektrostatickým potenciálom a separované na základe doby letu a
označujeme ich ako sekundárne ióny.

Sekundárne ióny z molekuly sa môžu tvoriť nasledujúcimi tromi
procesmi:

1. Protonáciou a deprotonáciou, kedy vzniká protón
molekuly s vodíkom alebo anión molekuly s vodíkom,

2. Stratou malých funkčných skupín, ako napríklad metylovej,
hydroxylovej,

3. Kationizáciou neutrálnych molekúl, ktoré sú jednoducho
ionizovateľné atómami alkalických kovov, ako napríklad
sodík, draslík.

TOF SIMS

Na separáciu iónov na základe hmotností podľa doby letu sa využíva
detekčný systém Time of flight (Doba letu, ToF), ktorý pracuje
v pulznom režime. Povrch vzorky je bombardovaný pulzným
fokusovaným zväzkom primárnych iónov. Emitované sekundárne
ióny sa extrahujú do kolóny doby letu daným potenciálom, ktorý im
udeľuje rovnakú kinetickú energiu.

Čím je nižšia hmotnosť iónu, tým rýchlejšie letí kolónou
k detektoru. Toto tvrdenie nachádza odôvodnenie v rovnici pre
kinetickú energiu.

(I)

kdem je hmotnosť iónu, v vyjadruje jeho rýchlosť, z je náboj a U je
extrakčný potenciál. Z rovnice pre kinetickú energiu možno odvodiť aj
vzťah na prepočet medzi meranou dobou letu a hmotnosťou iónu.
Platí rovnica:

(II)

kde t je meraná doba letu iónu a L je dĺžka kolóny. Výsledkom je
hmotnostné spektrum, v ktorom sú zobrazené jednotlivé píky
s rôznou intenzitou podľa rastúcej hmotnosti, resp. pomeru m/z. (4)

Dostatočnú energiu (25keV) poskytuje lúč primárnych iónov.
Zdrojom týchto iónov je bizmutové delo, ktoré je na báze tekutého
kovu. Ióny sú vo forme Bi+ alebo klastrových iónov (napr. Bi2+, Bi3+).
Separácia je účinnejšia, čím je dráha letu častíc v kolóne dlhšia. Dráha
kolóny je však obmedzená, preto je nevyhnutná prítomnosť iónového
zrkadla, ktoré sa nachádza na vrchole kolóny. Iónové zrkadlo je
tvorené tromi elektródami, ktoré vytvárajú elektrické pole. Elektrické
pole spôsobí spomalenie a spätné odrážanie iónov k detektoru. (5)

Materiál

Pre SIMSmerania boli použité tenké vrstvy kávových zŕn, pražených
pri rôznych teplotách (170°C, 190°C, 205°C), nepražené zrno, suché
fragmenty instantných káv a práškový akrylamid (Acrylamide, suitable
for electrophoresis, ≥ 99% od Sigma-Aldrich). Akrylamid slúžil ako
štandard, pomocou ktorého sme identifikovali v spektre jeho
charakteristické píky, na ktoré sme sa následne sústredili vo vzorkách
kávy.

Výsledky

Na obrázku 5 je hmotnostné spektrum čistého akrylamidu
v pozitívnej polarite. Charakteristické píky s najvyššou intenzitou boli
identifikované pri hmotnostiach 44 m.u., 72 m.u. a 94 m.u, ktoré
zodpovedajú nasledovným fragmentom alebo klastrom akrylamidu:
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Obrázok 3 Simulované bombardovanie povrchu vzorky primárnym
iónom C60+

Obrázok 4 TOF SIMS v Medzinárodnom laserovom centre v
Bratislave
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CH2NO+, C3H6NO+ a C5H4NO+. Všetky dôležité identifikované píky sú
v hmotnostnom spektre označené červenou farbou.

V hmotnostných spektrách rôznych druhov kávy sme
identifikovali píky, ktoré zodpovedajú ich charakteristickému
zloženiu, ako napríklad kofeín, kyselina asparágová, lipidy. Zamerali
sme sa však na hľadanie charakteristických píkov akrylamidu, ktorý
môže vznikať v procese spracovania a praženia. Vo vzorke
nepraženého zrna kávy sme neidentifikovali žiadny z píkov
akrylamidu, čo sme aj očakávali. Hmotnostné spektrá pražených zŕn
pri rôznych teplotách boli veľmi podobné, v tabuľke uvádzame iba
hodnoty identifikovaných charakteristických píkov pre pražené zrno
pri teplote 205°C. Vzorka praženého zrna vykazovala konkrétne jeden
identifikovateľný pík akrylamidu a to pri 94 m.u. Píky pri hodnotách
44 m.u. a 72 m.u. mali nízke hmotnostné rozlíšenie aj intenzity. Vzorky

instantných káv obsahovali všetky tri charakteristické píky
akrylamidu. Porovnanie intenzít píkov praženého zrna a instantných
káv vykazovalo rádové rozdiely, ako je to uvedené v Tabuľke 1.
Hodnoty integrálnej intenzity píkov sú uvedené v jednotkách cts –
counts, ktoré sú úmerné počtu sekundárnych iónov daného druhu
a normované na celkovú intenzitu sekundárnych iónov. Normalizácia
na celkovú intenzitu sekundárnych iónov sa používa pre účely
vyhodnotenia a vzájomného porovnania intenzít skúmaných píkov
pri rôznych meraniach a vzorkách.

V hmotnostných spektrách v negatívnej polarite boli určené
charakteristické píky pre čistý akrylamid pri hodnotách m/z 71 m.u.,
97 m.u. a 161 m.u., ktoré zodpovedajú nasledovným fragmentom
alebo klastrom akrylamidu: C3H5NO-, C4H3NO2- a C7H2N2O3-.
V hmotnostných spektrách pre vzorku nepraženého zrna kávy sme
opäť ani v negatívnej polarite neidentifikovali žiadny pík akrylamidu.
V hmotnostných spektrách pražených zŕn kávy sa spoľahlivo
identifikoval pík akrylamidu pri 71 m.u. V hmotnostných spektrách
pre instantné kávy sa identifikovali všetky tri charakteristické píky
akrylamidu. Intenzity píkov akrylamidu v negatívnej polarite
nevykazujú rádovo vyššie hodnoty ako v pozitívnej polarite, ale
takisto sa potvrdilo, že ich intenzity sú v prípade instantných káv
v porovnaní s praženým zrnom vyššie.

Záver

Výskum bol zameraný na identifikáciu organickej zlúčeniny –
akrylamidu v kávových zrnách. Namerané výsledky sme získali
pomocoumetódy SIMS. Čistý akrylamid bol použitý ako štandard,
ktorého charakteristické píky sme hľadali v zrnách kávy a v instantnej
káve. Pre komplexnú informáciu sme analyzovali vzorky aj
v pozitívnej aj v negatívnej polarite. Potvrdili sme prítomnosť
akrylamidu vo všetkých pražených kávových zrnách a v suchých
fragmentoch instantných káv. Instantné kávy vykazovali vyššie
intenzity akrylamidu v porovnaní s praženým zrnom kávy. Skúmali
sme zrná z pražiarne, kde predpokladáme dôkladnejšie praženie –
postupné zvyšovanie teploty a dlhší čas praženia. Instantná káva,
produkovaná vo väčších množstvách nepodlieha dôkladnému

praženiu. Tieto predpoklady potvrdzujú výskum Bagdonaiteho
a Murkovica (2004), ktorí tvrdia, že čím je čas praženia dlhší
a postupnejší, tým sa množstvo akrylamidu v zrnách znižuje. (6)
Z kávy je prakticky nemožné prijať také množstvo akrylamidu do
organizmu, aby bolo pre ľudské telo toxické. Vhodné je však
množstvo akrylamidu eliminovať, napr. tým, že uprednostníme
konzumáciu praženej zrnkovej kávy z overeného zdroja pred
instantnou kávou. ●
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Obrázok 5

Tabuľka 1 Integrálne intenzity charakteristických píkov v pozitívnej
polarite

Tabuľka 2 Integrálne intenzity charakteristických píkov v negatívnej
polarite

Ión molekuly
akrylamidu

m/z
[m.u.]

Intenzita [cts.10-4]

Pražené
zrno (205

°C)

Instant
ná káva

Instatná
bezkof.
káva

CH2NO+ 44 - 64,39 95,40

C3H6NO+ 72 - 52,01 85,79

C5H4NO+ 94 7,16 41,90 50,26

Ión molekuly
akrylamidu

m/z
[m.u.]

Intenzita [cts.10-4]

Pražené
zrno (205 °C)

Instant
ná káva

Instatná
bezkof.
káva

C3H5NO- 71 11,5 14,80 14,70

C4H3NO2 - 97 - 77,30 65,90

C7H2N2O3 - 161 - 34,80 31,10



Konferencia ACP 2022 - Súčasný stav
a perspektívy analytickej chémie v praxi

Te x t : S . H r o u z k o v á , V . S v i t k o v á
K o n t a k t : s v e t l a n a . h r o u z k o v a @ s t u b a . s k

Ústav analytickej chémie FCHPT STU v spolupráci so
Slovenskou chemickou spoločnosťou a Slovenskou národnou
akreditačnou službou (SNAS) v dňoch 21. až 24. júna 2022
v hoteli SUZA usporiadali XV. medzinárodnú konferenciu

„SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI ACP
2022“.

Podujatie sa konalo pod záštitou dekana FCHPT STU prof. Ing.
Antona Gatiala, DrSc., ktorý konferenciu osobne otvoril a poprial
všetkým úspešné a plodné rokovanie. Počas prvého dňa sa
účastníkom prihovorili aj zástupcovia spoluorganizátorov konferencie
– za Slovenskú chemickú spoločnosť prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc.,
1. podpredseda SCHS, za Slovenskú národnú akreditačnú službu
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Odovzdávanie diplomov počas spoločenského večera (zľava: doc.
Ing. Svetlana Hrouzková, PhD., Ing. Michal Kirchner, PhD., Ing.

Tamara Pócsová, Ing. Daniela Mackových, CSc.)

Slávnostné otvorenie konferencie ACP 2022, zľava: prof. Ing. Ľubomír Švorc – podpredseda SCHS, PhD., RNDr. Lívia Kijovská, PhD. – SNAS, prof.
Ing. Anton Gatial, DrSc. – dekan FCHPT STU, doc. Ing. Svetlana Hrozková, PhD. – garantka konferencie ÚACH

Posterová sekcia v priestoroch hotela SUZA



RNDr. Lívia Kijovská, PhD., vedúca Odboru laboratórií, inšpekčných
orgánov a správnej laboratórnej praxe.

V rámci konferencie ACP 2022 sa uskutočnili aj oslavy pri
príležitosti 80. výročia vzniku Ústavu analytickej chémie. Garantka
konferencie doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD. pri tejto príležitosti
vyzdvihla aktuálne trendy a inovácie, ktoré sa najnovšie praktizujú v
pedagogickej činnosti na Ústave analytickej chémie FCHPT STU.
Slovenská chemická spoločnosť odovzdala historicky prvú Medailu
Dobroslava Prístavku pánovi prof. Ing. Jánovi Garajovi, DrSc. za jeho
celoživotnú prácu v odbore analytická chémia.

Na konferencii sa zúčastnilo okolo 130 nadšencov analytickej
chémie zo Slovenska, Česka, Chorvátska, Ukrajiny, Srbska a Bosny
a Hercegoviny. Špecialisti z oblasti environmentálnej analýzy,
kontroly kvality a bezpečnosti potravín, klinickej a bioanalytickej
chémie, forenznej analýzy a toxikológie spolu diskutovali, navzájom
sa informovali a školili o svojich zisteniach, výsledkoch a inováciách
v rámci odborných sekcií počas 47 prednášok. Špeciálna sekcia bola
venovaná aj mladým výskumníkom, ktorí dokázali, že o rozvoj a
perspektívy analytickej chémie sa nemusíme obávať. Okrem toho sa
netradične vo vonkajších priestoroch hotela SUZA konal uvítací raut
spojený s prezentáciou posterov. Významným podielom ako k

odbornému, tak aj k spoločenskému programu prispeli partneri
konferencie a vystavovatelia zo súkromného sektora, zaoberajúci sa
predajom inštrumentácie, chemikálií a komplexnou podporou
výskumu. Svoje odborné znalosti zdieľali s účastníkmi konferencie
formou prednášok, demonštráciou moderného prístrojového
vybavenia a tiež poskytovaním konzultácií a demonštračných meraní.

Spoločenský večer v Aušpic Restaurant & Lounge sa viedol v
duchu dobrej nálady, kvalitného cateringu a s prekvapením na záver v
podobe ochutnávky rumov. Výbornú atmosféru dotváralo príjemné
prostredie na nábreží Dunaja s výhľadom na Bratislavský hrad.
Komisia zostavená z členov programového výboru ocenila diplomami
a čestným uznaním výnimočné posterové prezentácie účastníkov z
rôznych druhov analytickej praxe, ako aj mladých výskumníkov z
radov PhD. študentov.

Vzhľadom na takmer dvojročné, okolnosťami vynútené
rokovania a stretávania sa dištančnou formou, si všetci účastníci
vychutnali možnosť opätovne naštartovať osobné stretnutia,
vytváranie a utužovanie vzájomných kontaktov. Ďakujeme všetkým
zúčastneným za ich vedecký a osobný prínos počas konferencie a
tešíme sa na ďalšie stretnutie! ●

Konferencie
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Diskusie počas výstavy firiem

Spoločenský večer v reštaurácii Aušpic Restaurant & Lounge



Dni keď všetko chutí sladšie
alebo postrehy z 15BSS

Te x t : M . B a r á t h , J . B l a h u t o v á , J . K a t r l í k a L . L o r e n c o v á
K o n t a k t : c h e m l e l o @ s a v b a . s k

F o t o : M . B u č k o

Brány Smolenického zámku sa v minulosti pravidelne otvárali,
aby prijali účastníkov najväčšieho sacharidového sympózia
organizovaného v bývalom Československu – Bratislava
Symposium on Saccharides (BSS). Tentokrát sme si na ďalší

ročník museli počkať päť rokov. Kvôli neutíchajúcej pandemickej
situácii bolo sympózium niekoľkokrát odložené a ako správne
načasovaný sa ukázal až tretí termín. A tak 20. júla 2022 privítalo
Kongresové centrum SAV po pätnásty raz všetkých účastníkov tohto
sympózia organizovaného Chemickým ústavom SAV, v. v. i. A nebolo
ich veru málo. Počas piatich dní vedeckého programu sa v útrobách
zámku vystriedalo 123 ľudí. Svojich zástupcov tammala Severná
a Južná Amerika, Ázia, no prirodzene najviac účastníkov bolo z
Európy. Aj napriek zložitej situácii vo svete, organizačný výbor milo
prekvapilo, že všetci pozvaní účastníci sa zúčastnili sympózia osobne.

Vedecký program, hneď v pondelok podvečer, otvorila plenárna
prednáška významného a celosvetovo uznávaného vedca v oblasti
teoretickej chémie a počítačovéhomodelovania Ing. Igora Tvarošku,
DrSc. z usporiadateľského Chemického ústavu, v. v. i. Hneď po nej si
všetci pochutnali na slávnostnej uvítacej večeri, ktorá, ako sa už stalo
pravidlom, naštartovala sériu rozhovorov a diskusií, z ktorých vzišli
nové a podnetné myšlienky, či základy budúcich spoluprác.

Ďalší deň ráno pokračoval maratón vedeckých prednášok, ktoré
boli rozdelené do štyroch kategórií na plenárne, pozvané, štandardné
a "flash", pričom tie posledné z nich boli určené aj na prezentáciu
významných výsledkov práce doktorandov a mladých vedcov.
A začalo sa hneď zostra. Vynikajúca francúzska vedkyňa Prof. Anne
Imberty venujúca sa skúmaniu biologicky aktívnych oligosacharidov
svojou plenárnou prednáškou o ich interakciách s lektínmi otvorila
úvodnú utorňajšiu sekciu. Nasledovala ju mladá a nádejná česká
vedkyňa z Mikrobiologického ústavu AV ČR v Prahe doc. Pavla
Bojarová, PhD., ktorá dosahuje pozoruhodné výsledky v oblasti
glykonanomateriálov. Ani ďalšia časť utorňajšieho programu
nezaostávala svojou kvalitou za tou úvodnou. Poslucháči tak mohli
doslova hltať najnovšie výsledky z oblasti výskumu
mykobakteriálnych galaktánov, ktoré prezentovala ďalšia pozvaná
prednášajúca Prof. Katarína Mikušová z Prírodovedeckej fakulty UK
v Bratislave. Príval nových informácií nepoľavil a v nasledujúcej
pozvanej prednáške podanej indickou účastníčkou Prof. Alkou Rao sa
tiež spomínali predovšetkýmmikróby a ich novoobjavené formy
glykozylácie.

Po príjemnej obednej prestávke sa pokračovalo v prezentovaní
výsledkov, ktoré sa tvoria na tých najlepších svetových pracoviskách
zasahujúcich do oblasti medicínskeho výskumu súvisiaceho so
sacharidmi. Svedčila o tom aj prvá poobedná plenárna prednáška
v podaní Prof. Pauli Videiri z Portugalska týkajúca sa vrodených
porúch glykozylácie, patriacimmedzi zriedkavé no veľmi závažné
ochorenia. Do veľmi zaujímavého sveta medicínskej chémie nás
následne uviedol Prof. Marko Anderluh zo Slovinska. No a o tom, že
sacharidová chémia zaberá veľmi širokú časť vedeckého spektra nás
presvedčila aj uznávaná pokračovateľka myšlienok jedného
z najvýznamnejších a najcitovanejších českých vedcov, Prof. Emila
Palečka, Prof. Veronika Ostatná. Dokázala, že aj v tak na prvý pohľad
vzdialenej vedeckej oblasti ako je elektrochémia, možno uplatniť
sacharidovú chémiu.

Bolo už neskoré popoludnie, keď posledný prednášajúci
utorkového programu zodpovedal poslednú otázku diskusie k svojej
prednáške a mohli sa zhasnúť projektory, či vypnúť svetlá
v prednáškovej sále. No ani to neznamenalo koniec vedeckého
programu toho dňa. Po chutnej večeri podávanej priamo na zámku
totiž nasledovala ešte široko zastúpená prvá časť posterovej sekcie.
Tá sa konala, ako už býva vo zvyku, vo veži Smolenického zámku
a bola sprevádzaná intenzívnou, miestami až búrlivou diskusiou.
Každý prezentujúci sa snažil svoj poster ukázať v najlepšom svetle

a mal na to aj dôvod! Organizačný výbor totiž zložil zo všetkých
pozvaných prednášajúcich komisiu, ktorá mala za úlohu vybrať tri
najlepšie postre. Súťažilo sa totiž o hodnotné ceny, ktoré poskytli
firma Carbosynth-Biosynth, Slovenská Chemická Spoločnosť
a Chemický ústav SAV, v. v. i.

V stredu doobeda si účastníci vypočuli plenárnu prednášku
špičkového vedca v oblasti glykozylácie a automatizovanej chemickej
syntézy Prof. Alexeja Demchenka z USA, ako aj dve pozvané
prednášky z oblasti enzymológie, ktoré boli prezentované Prof.
Evangelosom Topakasom z Grécka a „domácim“ Ing. Vladimírom
Mastihubom, PhD.

No a potom nasledoval oddych od toku najnovších vedeckých
informácií. Organizátori pripravili pre všetkých účastníkov výlet do
Trnavy nazývanej aj „Malý Rím“, kde si prezreli v komentovanom
sprievode centrummesta so vstupom do najvýznamnejších kostolov
a iných pamätihodností. Ani tu však účastníci nedali zabudnúť svojej
„vedátorskej“, zvedavej povahe a v bohatej diskusii na záver sa
dozvedeli ďalšie zaujímavé fakty, ktoré ako neskôr priznali, nepoznali
ani samotní rodáci. Ešte pár chvíľ na oddych v ochladzujúcom tieni
miestnych terás a nasledoval presun do nemenej zaujímavej Modry,
kde sa už tradične koná slávnostná večera. Nesklamala ani tentokrát
a každý si mohol vychutnať miestne špeciality, pričom gurmánsky
zážitok bol sprevádzaný príjemnými tónmi komorného sláčikového
tria Rigo + Galandová + Michalíková, ktoré svojou prítomnosťou
vytvorilo výnimočnú atmosféru.

Predposledný deň konferencie otvoril Prof. Serge Peréz
z Francúzska a oboznámil nás s veľmi zaujímavýmmikrosvetom,
ktorý sa skrýva v „obyčajnom“ kukuričnom škrobe. Je až
neuveriteľné, aké algoritmy a postupnosti sa v ňom ukrývajú.
Nemenej zaujímavá bola aj ďalšia pozvaná prednáška z oblasti
pektínov, ktorú odprezentoval Prof. Gordon Morris z UK. Poobednú
sekciu potom otvoril Prof. Friedrich Altmann z Viedne, ktorý
rozprával o význame a analýze N-glykánov. Po ukončení sekcie sa
všetci presunuli do priestorov veže, kde ich čakala druhá časť
prezentácie posterov. A po jej skončení sa už iba spočítavalo,
vyhodnocovalo a ochutnávalo. Premenené na drobné, na nádvorí
zámku si rozprestrela svoj stan miestna firma „Včelco“ zaoberajúca sa
výroboumedoviny a všetkých záujemcov pozvala na ochutnávku
svojich „sladkých pokladov“. Po príjemnom spestrení sa mohlo
pristúpiť k vyhodnoteniu posterovej súťaže. Cenu fy. Carbosynth-
Biosynth získala Lisa Wenzel z Max Planck inštitútu z Nemecka, Cenu
Slovenskej chemickej spoločnosti si odniesla Juvissan Aguedo
z Chemického ústavu SAV v. v. i. a Cenu Chemického ústavu obdržala
Tatiana Galicová z Biofyzikálneho ústavu AV ČR. No a potom už
mohla vypuknúť nefalšovaná zábava pri rozlúčkovej večeri, ktorú
navodili hudobníci a tanečníci z folklórneho súboru Karpaty spolu
s Folk Duo.

Posledný deň, v piatok 24. júla, už bola na programe záverečná
sekcia prednášok, v ktorej tak isto nebola núdza o pozoruhodné
výsledky.

Kvalitný vedecký program, ktorý tvorilo spolu takmer 50
prednášok a 40 posterových prezentácií, množstvo spoluprác
nadviazaných počas konferencie, priateľská, miestami až takmer
rodinná atmosféra, ktorá sa počas podujatia vytvorila, ako aj
vyjadrená spokojnosť účastníkov svedčia o tom, že 15. ročník
sacharidového sympózia sa vydaril. Svoj podiel na tommajú,
samozrejme, aj všetci sponzori, samotný Chemický ústav SAV, v. v. i., a
organizačný výbor konferencie.

Sme radi, že BSS sa stalo akousi rodinnou konferenciou
s priateľskou atmosférou plnou inšpiratívnych myšlienok odkiaľ,
dovtedy takmer neznámi ľudia, odchádzajú ako kamaráti, či budúci
kolegovia a spolupracovníci. ●
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Účastníci 15BSS

Pohľad do prednáškovej sály Diskusie počas prezentácie posterov

Organizačný výbor 15BSS, zľava Lenka Lorencová, Jana Blahutová,
Jaroslav Katrlík, Karin Kollárová, Kristína Šípošová, Juraj Kóňa



80. výročie založenia Ústavu analytickej
chémie na FCHPT STU a slávnostné udelenie

Medaily Dobroslava Prístavku
Te x t : S . H r o u z k o v á a Ľ . Š v o r c

K o n t a k t : l u b o m i r . s v o r c @ s t u b a . s k

Ústav analytickej chémie FCHPT STU, hoci pod rôznymi inými
názvami, má svoje dôležité postavenie na našej ako aj
svetovej výskumnej a vzdelávacej scéne už 80 rokov. Toto
významné jubileum sa vedenie ústavu rozhodlo osláviť

zviditeľnením výskumných a vzdelávacích úspechov svojich
pracovníkov v dňoch 21. až 24. júna 2022 počas XV. medzinárodnej
konferencie SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE
V PRAXI ACP 2022. Ústav v rámci konferencie zaradil sekciu venovanú
zhodnoteniu, čo sme za 80 rokov dosiahli a naznačeniu trendov, kam
plánujeme smerovať. Výnimočnú sekciu otvorila garantka
konferencie doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD. prednáškou na tému
Výučba, výchova a vzdelávanie mladých analytických chemikov na
FCHPT STU, v ktorej vyzdvihla aktuálne trendy a inovácie, ktoré sa
najnovšie praktizujú v rámci pedagogickej činnosti na Ústave
analytickej chémie FCHPT STU. Zhodnotila aktuálne zmeny, ktoré
nastali počas posudzovania súladu študijných programov so
štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.
Informovala o prednáškach nových predmetov, ktoré sú
optimalizované pre potreby dnešnej doby na Slovensku a pre
konkurencieschopnosť a kvalitné uplatnenie našich absolventov aj
v zahraničí. Uviedla mnohé príklady, ako sme v spojení s odborníkmi
z praxe, ako zvyšujememotiváciu študentov zapájať sa do
výskumných úloh, ako plánujeme naďalej využívať zaradenie
dištančnej formy výučby ako rozvíjajúceho prvku vo výučbe a
vzdelávaní. Deklarovala počty absolventov inžinierskeho štúdia a tiež
aj veľké množstvo rôznych aktivít, ako pracujeme so stredoškolákmi
a zapájame ich do výskumných aktivít a staráme sa tak o našich
potenciálnych budúcich študentov.

V tejto sekcii nasledovala prednáška 1. podpredsedu SCHS,
prof. Ing. Ľubomíra Švorca, DrSc. Účastníkom predstavil hlavné piliere
a aktivity SCHS, ktorá patrí k tradičným partnerom tejto konferencie.
Osobitne sa venoval aj oceneniam, ktoré SCHS udeľuje chemikom za
rozvoj chémie na Slovensku a za prácu pre SCHS. Kľúčovým bodom
osláv 80. výročia založenia Ústavu analytickej chémie FCHPT STU
bolo odovzdanieMedaily Dobroslava Prístavku za celoživotnú prácu
v odbore analytická chémia. Prof. Dobroslav Prístavka (*1901, †1972)
patril medzi výnimočné vedecké osobnosti na Slovensku s dopadom
až do dnešných čias. Vďaka jeho vedomostiam, pracovitosti, ale aj
trvalej aktívnej spolupráci s inými vysokoškolskými pracoviskami a
odbornou praxou položil dobré základy vysokoškolského pracoviska
a spolupráce s praxou chemického skúšobníctva. Medaila Dobroslava
Prístavku predstavuje významnú formu ocenenia SCHS, ktoré je

určená pre chemikov za prínos k rozvoju analytickej chémie na
Slovensku a tiež spoločnostiam s prínosom pre chemicko-analytické
skúšobníctvo na Slovensku.

Prvým laureátomMedaily Dobroslava Prístavku sa stal
zaslúžene prof. Ing. Ján Garaj, DrSc., ktorémumedailu odovzdal 1.
podpredseda SCHS prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc. Bohatá
pedagogická a vedeckovýskumná činnosť prof. Garaja bola zameraná
na analytickú chémiu, chémiu koordinačných zlúčenín, röntgenovú
štrukturálnu analýzu a stopovú chemickú analýzu. Vychoval desiatky
diplomantov a kandidátov vied. Bol členom a predsedom komisií pre
obhajobu kandidátskych a doktorských dizertačných prác v odboroch
Analytická chémia a Anorganická chémia. Ako vedúci autorského
kolektívu napísal dve učebnice analytickej chémie a rad skrípt.
Výsledky svojho výskumu publikoval vo viac ako 230 prácach vo
vedeckých časopisoch a je spoluautorom 23 patentov. Pod jeho
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Oslava 80. výročia založenia Ústavu analytickej chémie FCHPT STU:
Prof. Garaj (uprostred) ocenený Medailou Dobroslava Prístavku,
doc. Hrouzková - garantka konferencie (vľavo), prof. Švorc - 1.

podpredseda SCHS (vpravo)

Prof. Garaj počas prednášky

Slávnostný raut spojený s panelovou prezentáciou



vedením bola zorganizovaná séria konferencií Pokroky analytickej
chémie v praxi. Vedeckovýskumná práca prof. Garaja dosiahla
nepochybne špičkovú úroveň a výsledky jeho celoživotnej práce
významne prispeli k rozvoju analytickej chémie na Slovensku.

Prof. Garaj v následnom príhovore informoval o hlavnom
smerovaní pracoviska v rokoch 1960-2000. Zdôraznil potrebu
neustáleho zvyšovania kvalifikácie pracovníkov a modernizácie
prístrojového vybavenia na ústave, a ako dôležitý odkaz pre
nasledujúce generácie vyzdvihol potrebu výučby rovnakej časovej
dotácie analytickej chémie pre všetky študijné odbory a programy na
FCHPT STU.

Oslavy pokračovali rautom, na ktorom sa v príjemnom prostredí

rozvinula diskusia účastníkov konferencie spojená s posterovou
sekciou.

Organizátori podujatia si týmto podujatím uctili prácu všetkých
učiteľov, výskumníkov, ktorí svojou dennou usilovnou prácou
posúvali úroveň ústavu a môžeme povedať, že sme na ich prácu hrdí.
Zároveň sme vyjadrili, že v súčasnosti máme víziu ako napredovať tak
vo výskumnej, ako aj vzdelávacej a výchovnej činnosti. Symbolickou
bodkou za konferenciou ACP 2022 bola Sekcia mladých výskumníkov,
ktorí svojimi zanietenými vystúpeniami preukázali, že budúcnosť
Ústavu je v dobrých rukách na ceste za prosperitou a zapojenia sa do
významných výskumných úloh ako v slovenskom, tak aj
v medzinárodnommeradle. ●
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Averz a reverz Medaily Dobroslava Prístavku

Prof. Dobroslav Prístavka



Jubilant profesor Viktor Milata
Te x t : M . B a j u s
K o n t a k t : m a r t i n . b a j u s @ s t u b a . s k

Profesor Viktor Milata sa 20. mája 2022 dožíva v zdraví a pohode šesťdesiatpäť rokov. Už teraz patrí medzi
významné osobnosti Slovenskej technickej univerzity. V súčasnosti pracuje na Fakulte chemických
a potravinárskych technológií ako vysokoškolský učiteľ. I ako vedec so širokospektrálnym záberom do
budúcnosti. Minule pri jeho šesťdesiatke som detailne zhodnotil všetky dovtedajšie pedagogické
i vedeckovýskumné aktivity. Predostriem vám teda, čo robil a kam sa posunul profesor Viktor Milata v priebehu
prežitých piatich rokoch.

V roku 2017 ocenil dekan fakulty prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc., jeho organizačné a riadiace schopnosti na
Fakulte chemických a potravinárskych technológií vymenovaním za riaditeľa Ústavu organickej chémie, katalýzy
a petrochémie. Popri riadiacej a organizačnej práci na ústave, si profesor Milata plnil v plnej miere funkciu
vysokoškolského učiteľa. Postupne prechádza všetkými úrovňami pedagogického pôsobenia v bakalárskom,
inžinierskom a doktorandskom štúdiu. Je autorom piatich učebníc, jedných tabuliek, dvoch audiovizuálnych a
jedného interaktívneho kurzu.

Na fakulte i na vyšších úrovniach riadenia sa vždy zasadzoval za dostupnosť a najmä využívanie
moderných informačných technológií v pedagogickom procese. V tomto smere sa realizoval najmä v posledných
dvoch rokoch v priebehu pandémie ochorenia Covidom-19. Od roku 2013 až doteraz je členom Odborovej
komisie doktorandského štúdia Farmaceutická chémia na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v
Bratislave. Je členom Vedeckej rady Farmaceutickej fakulty UK (2019–2024), Vedeckej rady Prírodovedeckej
fakulty UCM v Trnave (2011–2022), Vedeckej rady FCHPT STU (od roku 2019). Bol členom Akademického senátu
FCHPT STU (2016–2020). Bol tiež predsedom Dozornej rady CHÚ SAV (2018), V súčasnosti je jej členom.

V treťom ročníku udeľovania, sa Prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. veľmi potešil oceneniu Chemistry Europe
Fellows Program, ktoré získal za obdobie rokov 2018 – 2019. Fellowship je totiž najvyšším ocenením spoločnosti
Chemistry Europe udeľovaným za dvojročné obdobie. Ocenenie získal za výnimočnú podporu ako autor,
poradca, hosťujúci editor, posudzovateľ, ako aj za prácu v Slovenskej chemickej spoločnosti. Týmto
vyznamenaním bol poctený profesor Milata, bývalý predseda a v súčasnosti čestný predseda Slovenskej
chemickej spoločnosti. Spolu s profesoromMilatom si rovnaké ocenenie prevzalo 35 chemikov z ďalších
európskych krajín. Na Slovensku sa zatiaľ z rovnakého vyznamenania môžu tešiť iba štyria chemici. V roku 2017
mu SCHS udelila Zlatú medailu Slovenskej chemickej spoločnosti.

Vysokú level si udržal v publikačnej činnosti pri výskume heterocyklických zlúčenín. Tu sa venoval
predovšetkým ich spektrálnym vlastnostiam a nomenklatúre. Ja vidím pozoruhodný posun dopredu hlavne v
oblasti aktivovaných enoléterov, chinolónov, pyrazolov a benzazolov. Doteraz publikoval viac ako 150
karentovaných a 130 popularizačných prác. Svoje práce prezentoval na viac ako 250 konferenciách. Potvrdzuje
to aj skutočnosť, že záujem o jeho práce rastie exponenciálne. Citačný index sa v súčasnosti pohybuje v intervale
900 – 1000 citácií.

Cenným prínosom pre činnosť fakulty, ktorú dekan prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. podporuje, je
pokračovanie edície Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska, kde profesor Milata je jedným z editorov.
V roku 2019 sme spoločne napísali 9. zväzok pod názvom História výrob organických zlúčenín na Slovensku. Za
podpory vedenia fakulty a v spolupráci s profesorom Uherom vydávajú a zostavujú publikačné zväzky venované
Osobnostiam Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity.

Som rád, spolu kolegami a priateľmi, že sa Viktor dožil významného životného jubilea v pevnom zdraví
a vysokom pracovnom nasadení. Do ďalších rokov mu prajeme pevné zdravie, veľa úspechov a spokojnosti
v pracovnom a rodinnom živote. ●

Jubilanti
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Prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
Te x t : Z . C i b u l k o v á , T. D u b a j
K o n t a k t : z u z a n a . c i b u l k o v a @ s t u b a . s k

V tomto roku sa dožil 70 rokov významný vedec a pedagóg Prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. Narodil sa 27. januára
1952 v Bratislave, kde absolvoval základnú aj strednú školu. V roku 1976 vyštudoval Chemickotechnologickú
fakultu SVŠT v Bratislave v odbore Fyzikálna chémia. Po skončení vysokej školy absolvoval základnú vojenskú
službu. V roku 1977 nastúpil na internú vedeckú ašpirantúru v odbore Fyzikálna chémia a kandidátsku
dizertačnú prácu obhájil v roku 1980 na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT. Od roku 1980 pôsobil ako odborný
asistent na Katedre fyzikálnej chémie CHTF. Prof. Šimon sa habilitoval na Fakulte chemickej a potravinárskej
technológie STU v roku 1994 v odbore Fyzikálna chémia, kde pôsobil ako docent. V roku 2000 získal NATO grant
na návštevu experta na University of Saskatchewan v Kanade. V roku 2002 obhájil doktorskú prácu a získal
vedeckú hodnosť doktora vied a stal sa profesorom v odbore Fyzikálna chémia. V rokoch 2010–2012 bol čestným
hosťujúcim profesorom na University of Technology Sydney. Na Ústave fyzikálnej chémie a chemickej fyziky
pracuje ako profesor doteraz.

Prof. Šimon sa od čias kandidátskej dizertačnej práce venuje degradácii materiálov, fyzikálnej chémii
materiálov a modelovaniu dejov prebiehajúcich v kondenzovanej fáze. Navrhol model degradácie polymérov
odštepujúcich malé molekuly, vypracoval metódu kinetickej analýzy reakcií s indukčnou periódou, metódu
predikcie životnosti materiálov založenú na nearrheniovských teplotných funkciách. Na Oddelení fyzikálnej
chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave vybudoval laboratórium termickej
analýzy a kalorimetrie, kde pracuje dodnes. Tu sa venuje aplikácii termoanalytických metód na štúdium
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procesov ako je termooxidačná stabilita tukov, polymérov, liečiv, potravín a iných organických látok, štúdium
termického správania sa komplexných zlúčenín, vznik a stabilita farmaceutických kokryštálov a pod. Počas
svojej vedeckej činnosti publikoval viac ako 190 pôvodných vedeckých prác, ktoré boli citované viac ako 2900-
krát; jeho citačný h-index je 32. Prof. Šimon je autorom resp. spoluautorom vyše 200 príspevkov na
konferenciách, 1 monografie, 9 kapitol v monografiách a 7 patentov.

Prof. Šimon je asociovaným editorom časopisu Journal of Thermal Analysis and Calorimetry a členom
redakčnej rady časopisu Journal of Food and Nutrition Research. Často je pozývaný predniesť plenárne prednášky
na európskych i mimoeurópskych podujatiach.

Pedagogická činnosť prof. Šimona zahŕňala prednášky v základnom kurze Fyzikálnej chémie, Chemickej
termodynamiky a Degradácie a stabilizácie materiálov v inžinierskom stupni štúdia. V doktorandskom stupni
štúdia prednáša Fyzikálnu chémiu pre pokročilých, Termodynamiku a Termickú analýzu. Viac ako 20 rokov
pôsobil ako lektor účastníkov chemických olympiád a Letnej školy termickej analýzy a kalorimetrie.

Prof. Šimon je laureátom viacerých ocenení: v roku 2012 dostal striebornú plaketu STU v Bratislave, v roku
2014 mu bola udelená Hanušova medaila a medaila D. Belluša a v tomto roku zlatá medaila Slovenskej
chemickej spoločnosti, ktorej v rokoch 2017 až 2020 predsedal.

V kolektíve je prof. Šimon známy svojím ľudským a neformálnym prístupom. Ako jeho bývalí študenti
a dnes už kolegovia smemu vďační za jeho odborné vedenie a spoluprácu. Do ďalších rokov mu prajeme veľa
zdravia, šťastia a ďalších úspechov v osobnom aj v pracovnom živote. ●

Spomíname
na prof. RNDr. Pavla Zahradníka, DrSc. –
človeka, učiteľa a vedca
Te x t : Š . To m a a M . M e č i a r o v á
K o n t a k t : d a l m a . G y e p e s o v a @ s a v b a . s k

Profesor Pavol Zahradník sa narodil 18. septembra 1944 v Trenčíne. Vo svojom rodnommeste získal
stredoškolské vzdelanie a v štúdiu pokračoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Vrúcny vzťah k prírode
spôsobil, že začal študovať učiteľstvo chémie a biológie. Zakrátko však prestúpil na jednoodborové štúdium
organickej chémie, ktoré ukončil v roku 1967 s vyznamenaním. Ihneď po skončení štúdia začal pracovať na
Katedre organickej chémie PriF UK, kde začala jeho úspešná vedecká a pedagogická kariéra. Vo svojej vedeckej
práci v oblasti kvantovej chémie využil bohaté znalosti z matematiky, ktorá bola jeho obľúbeným predmetom už
na strednej škole. Venoval sa najmä štúdiu fyzikálnych vlastností molekúl v excitovanom stave. Dizertačnú prácu
z teoretickej organickej chémie obhájil v roku 1977. Od roku 1988 pôsobil na Katedre organickej chémie ako
docent. Neskôr rozšíril svoje vedecké záujmy o štúdium vlastností biologicky účinných heterocyklických
zlúčenín, ako aj o design ich štruktúry pomocou počítačových metód ametódy QSAR. Na základe takto
smerovaných vedeckých prác získal v roku 2002 vedeckú hodnosť doktora vied a v roku 2004 sa stal profesorom
organickej chémie. Inauguračnou prednáškou na tému: „Úloha náhody v dizajne bioaktívnych zlúčenín“ ukázal
mladej generácií chemikov krásu a zmysluplnosť vedeckej práce, ktorá je neustále sprevádzaná dobrodružným
objavovaním nových poznatkov. V posledných rokoch sa zameral na syntézu a teoretické štúdium nelineárno-
optických vlastností dusíkatých heterocyklov. Zanechal za sebou hlbokú stopu v oblasti chémie, o čom svedčí
jeho viac ako 70 pôvodných vedeckých prác, ktoré majú viac ako 750 citačných ohlasov.

Na Fakulte spoznal aj svoju manželku Martu, s ktorou prežil krásnych 48 rokov až do svojej smrti. Vychovali
spolu dve múdre, dobré a úspešné deti Zuzku a Paľka.

Profesor Zahradník pôsobil na fakulte vo viacerých riadiacich funkciách. V rokoch 19921994 bol
prodekanom pre bakalárske a magisterské štúdium. Dve funkčné obdobia (19982000 a 20032006) bol vedúcim
Katedry organickej chémie. Pán profesor nebol len rešpektovaným vedúcim katedry. Bol v pravom slova zmysle
dušou tohto pracoviska. So svojimi kolegami zdieľal každodenné radosti a starosti a pri každej príležitosti dával
najavo, že si váži prácu každého jedného. Takmer každý deň obišiel celú katedru a s každým, koho stretol,
prehodil pár priateľských slov. Svojich kolegov, najmä tých mladších, podporoval v práci, tešil sa z úspechov,
povzbudil a poradil pri neúspechoch. No nikdy nezostalo len pri chemických témach. S pánom profesorom sa
dalo porozprávať o čomkoľvek. Rád sa podelil o záhradkárske skúsenosti, so športovými fanúšikmi rozoberal
priebeh a výsledky prakticky všetkých športových podujatí, bol znalcom dobrej literatúry – klasickej aj súčasnej,
slovenskej aj svetovej. Obdivuhodný bol jeho prehľad v oblasti výtvarného umenia a hudby a spoločnú reč našiel
aj s katedrovými šachistami. Nebolo debaty, do ktorej by sa pán profesor nevedel zapojiť a obohatiť ju svojou
múdrosťou a skúsenosťami. V poslednom období našiel zaľúbenie v kozmochémii a veľmi sa tešil z každého
nového objavu v tejto oblasti.

Vďaka pánovi profesorovi mali katedrové výlety a predvianočné posedenia charakter rodinných stretnutí.
Spríjemňoval ich svojim krásnym spevom, sofistikovaným láskavým humorom alebo pútavým rozprávaním
príbehov zo „Šmeralky“.

Ťažko nájsť slová, ktorými by sa dalo opísať pedagogické majstrovstvo pána profesora. Bol učiteľom telom
aj dušou. Už ako mladý asistent sa veľmi tešil na čas, keď začne prednášať základný kurz organickej chémie.

Spomienka



Pokladal totiž za svoje poslanie byť vysokoškolským učiteľom a vzdelávať mladú generáciu chemikov. Bol
výborným pedagógom a jeho prednášky z organickej chémie, ako aj počítačovej chémie boli študentami veľmi
pozitívne hodnotené. O jeho láske k učeniu svedčí aj fakt, že semináre z organickej chémie viedol aj ako emeritný
profesor. Mal rád študentov a študenti mali radi jeho. Organická chémia bola v jeho podaní tá najúžasnejšia
vedná disciplína na svete a študenti mu to verili. Dokázal pre štúdium organickej chémie získať mnohých
mladých ľudí, ktorí sa úspešne uplatnili na rôznych pracoviskách doma aj v zahraničí. Počas svojho pôsobenia na
Katedre organickej chémie viedol desiatky diplomových, bakalárskych, rigoróznych aj dizertačných prác. Jeho
odchovanci sa aj po rokoch k nemu hlásia s vďakou a uznaním. Dôležitou súčasťou pedagogickej činnosti
profesora Zahradníka bolo aj napísanie viacerých učebníc organickej chémie pre vysoké aj stredné školy, ktoré
sa tešia veľkej obľube a popularite.

Prof. Zahradník mal vždy rád prírodu, za mlada sa aktívne venoval vysokohorskej turistike, podnikal výlety
najmä po Slovensku, ale so svojimi priateľmi prešiel napr. aj Transylvánske Alpy. K láske k prírode, ktorú mu od
detstva vštepoval otec, viedol aj svoje deti, ktoré často brával na výlety v rámci Turistického oddielu mládeže na
Prírodovedeckej fakulte. V zime sa zúčastňovali lyžiarskych zájazdov a v lete zase skúšali vodné športy v
táboroch pri Zelenej Vode. Turistiku spojenú s poznávaním fauny a flóry Slovenska v posledných rokoch nahradil
prácou v záhradke, kde najradšej trávil chvíle voľna a ktorá sa stala jeho pasiou. Vždy sa zaujímal o nové
záhradkárske postupy, vyhľadával nové odrody ovocia a zeleniny, najviac bol pyšný na svoje odrody paradajok
alebo jabĺk a v posledných rokoch sa tešil aj veľkej úrode fíg. Okrem pestovania rôznych druhov úžitkových
rastlín mu veľkú radosť prinášala jeho bohatá pestrofarebná skalka a nové vresovisko. Úprimne sa tešil z každej
novej rastlinky, ktorá našla u neho svoj domov. No najväčšiu radosť mal, keď mohol byť so svojim päťročným
vnúčikomMatejkom, s ktorým sa rád hral a učil ho novým veciam. Radi spolu stavali lego alebo hrali šachy.

Všetky tieto obľúbené činnosti však začala zhruba pred dvomi rokmi postupne limitovať choroba, ktorej v
utorok 15. februára 2022 v kruhu svojich najbližších podľahol.

Vážený pán profesor, drahý náš Paľko, bolo pre nás veľkou cťou a nesmiernym šťastím byť Tvojimi
študentami, kolegami, kamarátmi a priateľmi. Ďakujeme Ti za vzácny čas, keď smemohli byť s Tebou, za všetky
chvíle, keď si nám venoval svoj úsmev, pozornosť a milé slovo. Odpočívaj v pokoji, Tvoja pamiatka zostane
navždy v našich srdciach a modlitbách. ●

Strana 34 ChemZi 18/1 (2022)

Dušan Berek
Te x t : M . B e r e k a D . B e r e k
K o n t a k t : j e r i g o v a @ gm a i l . c o m

Narodil sa 6.7. 1938 v Zlatých Moravciach rodičom Jánovi a Marte, ktorí ho v láske vychovali spolu so sestrou
Milotou.

Mladší zo súrodencov - syn Dušan pomaturite na gymnáziu v Zlatých Moravciach odišiel študovať na
chemicko - technologickú fakultu v Bratislave, ktorú úspešne ukončil v roku 1960.

V roku 1968 sa oženil s Helenou Hatalovou, spolu prežili vyše 50 rokov života a vychovali dvoch synov
Dušana a Martina. Spolu s manželkami Michaelou a Martinou rozšírili rodinu o štyri vnúčatá.

Miloval šport, viacerým z nich (volejbal, baskebal a cyklistika) sa v mladosti venoval aj súťažne. Mal rád aj
modelárstvo a zber známok z celého sveta, o ktoré vďaka širokým kontaktom po celom svete nemal núdzu. Ku
koníčkom patrilo tiež lyžovanie u ktorého pôsobil aj ako inštruktor. Mal rád vášnivé debaty ohľadom diania doma
aj vo svete, ktoré pravidelne sledoval. Veľa sa venoval histórii a krásam Slovenska. Z dovolenkových destinácii
mu najviac učaroval ostrov Ráb, kde zbožňoval najmä rybolov.

Prakticky celú pracovnú kariéru pôsobil ako vedecký pracovník v Slovenskej akadémii vied v Ústave
polymérov.

Bol odborníkom v oblasti kvapalinovej chromatografie polymérov a využitia polymérov v kvapalinovej
chromatografii a viedol skupinu kvapalinovej chromatografie Ústavu polymérov. Pomocou gélovej permeačnej
chromatografie (GPC) stanovoval mólové hmotnosti a molhmotnostné distribúcie polymérov. Vyvinul a aplikoval
sériu originálnych metód, ktoré kombinujú exklúzny retenčný mechanizmus GPC s entalpickými (inteaktívnymi)
mechanizmami kvapalinovej chromatografie syntetických polymérov. Pomocou takýchto kombinovaných metód
možno separovať a následne určiť mólové hmotnosti kopolymérov, zložiek polymérových zmesí i
funkcionalizovaných oligomérov. Jedinečná je aplikácia týchto kombinovaných metód pri separácii a analýze
minoritných (1%) makromolekulových zložiek v multikomponentových polymérových systémoch – na riešenie
tejto úlohy dosiaľ neexistovali vhodné postupy.

Medzi jeho najdôležitejšie vedecké výsledky patrí: Kvantitatívny opis termodynamických vlastností
ternárnych systémov polymér - polymér - rozpúšťadlo, návrh série originálnych kvapalinovo-chromatografických
metód separácie a molekulovej charakterizácie komplexných polymérových systémov (zmesí polymérov,
kopolymérov, funkcionalizovných oligomérov a stereošpecifických polymérov), vypracovanie originálnych
postupov prípravy a modifikácie silikagéových náplní kolón pre kvapalinovú chromatografiu.

Za svoj život získal viaceré prestížne ocenenia.1993 bol predsedom Slovenského národného komitétu pre
chémiu, neskôr predsedal aj Slovenskej chemickej spoločnosti, 2004 zvolený za člena Učenej spoločnosti pri SAV,
2002 Technológ roka SR, 1999 Vedec roka v SR, Čestná medaila Polskiego towarzysztwa chemiczniego , Pamätná
medaila Univerzity v Lubline , Zlatá plaketa D. Ilkoviča, SAV, Hanušova medaila Spoločnosti českých chemikov,
Zlatá medaila a čestné členstvo Slovenskej chemickej spoločnosti.

Bol tiež členom Európskej chemickej spoločnosti (Federation of European Chemical Societes), členom
Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu (International Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC),
členom Americkej chemickej spoločnosti (American Chemical Society) a Slovenskej chemickej spoločnosti. Bol
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autorom viacerých monografií, patentov a licencií, ako aj množstva publikácií, citácií.
Dušan – manžel, brat, otec a kolega – bol mimoriadne aktívny až do poslednéhomomentu - 28. júna 2022,

keď nás vo veku nedožitých 84 rokov, nečakane opustil počas konferencie v Slovinsku, uprostred práce, ktorú tak
miloval. ●

Ku profesionálnej ceste dávam do pozornosti zdroje:
https://gcms.cz/article/2043 (QR: 1)
http://www.matnet.sav.sk/index.php?ID=774 (QR: 2)
https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10473 (QR: 3)
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Spomienka na Prof. Eberharda Borsiga
Te x t : M . D a n k o , A . F i e d l e r o v á
K o n t a k t : u p o l d a n @ s a v b a . s k

Dňa 29. apríla 2022 vo veku nedožitých 86 rokov nás opustil významný vedec a pedagóg, Prof. Ing. Eberhard
Borsig, DrSc. Jeho kolegovia z Ústavu polymérov SAV, v.v.i. v Bratislave a komunita slovenských chemikov prijala
túto skutočnosť s hlbokým zármutkom. Posledná rozlúčka s prof. Borsigom sa konala 6. mája 2022
v bratislavskom krematóriu. Spolupracovníci a priatelia vyjadrujú posledné zbohom pripomenutím si hlavných
faktov z jeho bohatého a vedecky plodného života so zámerom uchovať si tak spomienku na tohto vzácneho
človeka v našich srdciach.

Prof. Ing. Eberhard Borsig, DrSc. bol významný pracovník v odbore makromolekulová chémia, ktorý stál pri
zrode Ústavu polymérov SAV a významne sa podieľal pri formovaní základov makromolekulovej chémie na
Slovensku a tiež výchove nových odborníkov ako pracovník Katedry vlákien Fakulty chemickej a potravinárskej
technológie STU v Bratislave.

Ebo Borsig pochádzal z východu, ale už na strednej škole jeho kroky smerovali na západ na Strednú
priemyselnú školu chemickú do Banskej Štiavnice. V roku 1955 začal študovať na Fakulte chemickej technológie
SVŠT v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1960 v odbore chémia a technológia plastických látok a získal svoj prvý
titul, „Ing“. Na prvé profesijné chemicky zamerané pracovisko nastúpil do Považských chemických závodov
v Žiline ako technológ. Na začiatku šesťdesiatych rokov nastúpil na SAV do Laboratória polymérov, kde 5 rokov
ašpiroval na „kandidáta vied, čiže CSc., ktorým sa stal v roku 1966. Odvtedy pôsobil na Ústave polymérov SAV,
kde sa aj habilitoval ako doktor vied. V roku 1991 svoj hlavný pracovný úväzok zmenil prestupom na Katedru
vlákien na SVŠT (neskoršie STU), kde bol v roku 1998 inaugurovaný za profesora makromolekulovej chémie.
Prednášky z makromolekulovej chémie pre študentov tejto fakulty boli jedným z jeho kľúčových pedagogických
profilov. Stále však do roku 2001 viedol aj Oddelenie modifikácií polymérov na Ústave polymérov SAV. Aj po
ukončení činnosti ako vedúci oddelenia sa aktívne zapájal do výskumu.

Prof. Ing. E. Borsig, DrSc., patril medzi významných pracovníkov ústavu, ktorí stáli pri zrode Ústavu
polymérov a 50 rokov zásadným spôsobom určoval jeho zameranie a rozvoj. Je spoluautorom svetového
originálneho postupu prípravy polymérov, tzv. kontrolovanej radikálovej polymerizácie, ktorý, ako to už býva,
našiel širšie uplatnenie až o 30 rokov. Ako prvý pripravil prekurzory iniciátorov vhodných pre tento typ
polymerizácie. Rozpracoval nové postupy modifikácie polyetylénu a polypropylénu najmä očkovanie v tuhej
fáze, čo umožňuje použitie týchto bežných plastov aj na špeciálne účely. Venoval sa intenzívne výskumu prípravy
a vlastností nanokompozitných vlákien z polypropylénu a polyamidu s anorganickým plnivom. V neposlednom
rade sa venoval novýmmateriálom na báze vzájomne preniknutých sietí, ktoré menili svoje vlastnosti zmenou
teploty. Práve pri tejto problematike sommal tú česť začať svoju kariéru chemika ako jeho doktorand.

Prof. Borsig uverejnil viac ako 150 pôvodných vedeckých prác, jednumonografiu a je autorom 18 patentov.
Intenzívne spolupracoval s domácim i zahraničným priemyslom – Považské chemické závody, Chemosvit,
Slovnaft, PCD Linz, teraz Borealis Rakúsko.

Absolvoval viaceré významné zahraničné študijné pobyty, ktoré sú pre kariéru vedca také dôležité. Bol
štipendista prestížnej Humboldtovej nadácie a neskôr hosťujúci profesor na Deutsches Kunststoff-Institut, u
Prof. D. Brauna. Strávil viac ako rok na University of Massachusetts u Prof. O. Vogla. Rozvíjal dlhodobú vedeckú
spoluprácu z Ústavom pre výskum polymérov v Drážďanoch.

Prof. Borsig bol dlhoročným, aktívnym členom a funkcionárom najskôr Československej a potom
Slovenskej chemickej spoločnosti. Pôsobil ako jej podpredseda a neskôr ako predseda Slovenskej chemickej
spoločnosti. Od roku 1990 bol členom Slovenského národného komitétu pre chémiu IUPAC.

Za svoju aktivitu a pracovné úspechy a organizačnú činnosť získal viaceré ocenenia postupne bronzovú,
striebornú a zlatú medailu Slovenskej chemickej spoločnosti, striebornú medailu Dionýza Štúra od
Predsedníctva SAV, Národnú cenu SR, cenu Českej Chemickej spoločnosti, najprestížnejšie ocenenie za prácu
v polymérnej vede v Rakúsku: medailu H.F. Marka v roku 2010 no a naposledy pri príležitosti jeho životného
jubilea v roku 2016 aj zlatú medailu Slovenskej akadémie vied.

Pre Profesora Borsiga alebo Eba, ako ho jeho priatelia oslovovali, bol príslovečný optimizmus, nasadenie
do života a športu a spoločenské vyžitie. Pán profesor bol veľký muž. Pre nás mladších kolegov, vtedy ešte
študentov, bolo veľmi povzbudivé, keď nás pozýval medzi skutočných vedcov, rozumej obyčajných ľudí, na
početné oslavy, keď smemali uňho pol piva alebo keď sme dostali po „zlomenej geršli“ z kontraktového
výskumu. Pán profesor bol veľký muž, lebo keď sa postavil k uzlu pri preťahovaní lanom na športových dňoch
organizovaných ústavom, chemici nikdy s fyzikmi neprehrali.

Skláňame sa pred ním a pred jeho životným dielom a v duchu si sľubujeme, že naň nikdy nezabudneme, a
jeho pamiatka v nás bude žiť, pokiaľ my budeme žiť.

Česť jeho pamiatke! ●
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