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Milí čitatelia,
pandémia bola krutá ku tlačenej verzii Radikálu, ale napriek všetkému nás nezlomila
a po deviatich online číslach si v priestoroch
fakulty môžete nájsť vytlačené najnovšie číslo!
V prvom čísle tohto akademického roka sa dočítate o nových vedeckých triumfoch z domáceho i zahraničného zázemia. Priblížime vám
oblasť genetiky, ktorá je zameraná na využitie
analýzy DNA na zistenie predispozícií a rizík
a aplikuje sa aj u nás na Slovensku. Aké tajomstvá ukrýva genetická genealógia? Čo by
ste si mali prečítať v tieto jesenné dni? Aké zaujímavé jedlá si môžete pripraviť v bojových
podmienkach pri dvojplatničkách a s minimom riadu? Odpovede aj na tieto otázky vás
už čakajú v jednotlivých rubrikách. Vo voľnom
čase medzi prednáškami alebo cvičeniami
môžete zablúdiť ku hlavolamom a logickým
úlohám, kde na vás už netrpezlivo čaká súťaž
o darčekový poukaz na večeru pre štyri osoby.
V mene celej redakcie časopisu Radikál vám
prajem veľa úspechov v znovu obnovenej prezenčnej výučbe, radosti do štúdia a túžby dozvedať sa nové informácie zo sveta vedy.
Luc

Facebook CHEM - Spolok
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Radikál vychádza vďaka podpore vedenia Fakulty
chemickej a potravinárskej technológie STU
v Bratislave a príspevkov Spolku študentov FCHPT
STU - CHEM. Používanie fotografií, obrázkov,
článkov a ich častí pre osobné ako i komerčné
účely je možné iba so súhlasom šéfredaktora alebo
ich autora. Za obsah uverejnených príspevkov
zodpovedá redakcia.
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Be2Can
Tak, ako každý rok, aj teraz sa uskutoční prehliadka filmov Be2Can z Berlína, Benátok a Cannes.
Predstavujú prvotriedne festivalové filmy z troch
najprestížnejších filmových festivalov vo svete
a dostávajú k divákom filmy, ktoré by sa do distribúcie v kinách častokrát ani nedostali. Aj tento
rok predstavia zaujímavé tituly ako napríklad Titán, Ľúbil som svoju ženu či Snežiť už nikdy nebude.
-domiKaramazovi
„Balancovat mezi vírou a nevírou to jsou pro
člověka se svědomím hotová muka…”
Bratia Karamazovovci od F. M. Dostojevského je
kniha, ktorá patrí k ruskej klasike nielen štýlom
písania, vážnou témou, ale taktiež aj počtom strán.
Je to príbeh nabitý emóciami – láskou, žiarlivosťou, nenávisťou, otázkami viery, nesmrteľnosti
a spásy ľudskej duše. Vzniklo už veľa jej interpretácií – filmov, divadiel, baletov a všetkého možného. Ak by ste sa potrebovali na chvíľu odreagovať
a zažiť trochu kvalitnej kultúry, odporúčam veľmi,
veľmi vydarené filmové spracovanie z roku 2008.
Je to česko-poľská spolupráca, réžia je od Petra
Zelenku a uvidíte tam tváre ako Ivan Trojan, Radek Holub, David Novotný a mnoho ďalších.
-momoGeocaching
Chodíte radi do prírody, na bicykel či radi cestujete? Táto dobrodružná outdoorová aktivita dodá
vašim výletom nové zážitky a oživí ich o hľadanie
skrytého pokladu. No, nie vždy je ľahké nájsť tento poklad. Hra je niekedy spojená s úlohami, riešením ktorých je získanie súradníc skrýše, alebo
s poznávaním okolitej krajiny. A čo také môžete
v poklade nájsť? To už musíte zistiť sami.
-sim-
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Podcast Ľudskosť
Ľudskosť je týždňový podcast denníka SME
o mentálnom zdraví s moderátorkou Barborou
Marekovou. Rozoberajú témy ako boj s úzkosťou,
hodnotenie postavy iných ľudí, vplyv mestského
plánovania na náš život alebo traumy z detstva.
-betkaDejepis Inak
Ako fungovali média v minulosti? Príbeh červeného rúžu. Ako si robiť poznámky? Tetovanie v histórii. Prečo si netlačíme viac peňazí? Čokoláda
a jej sladko-trpká história. Čo je zlé na demokracii?
Vysoké opätky boli pôvodne pre mužov! Týmto
a mnohým iným témam sa venuje práve YouTube
kanál Dejepis Inak, ktorý originálnym spôsobom
vzdeláva v oblasti spoločenských vied a poskytuje množstvo podnetov na pozeranie sa na okolitý
svet z rôznych uhlov pohľadu. Je to skvelé miesto,
kde si môžete dopriať trochu oddychu od svojich
bežných povinností a dozvedieť sa niečo nové.
-lucMars: Teraformace
Ak ste niekedy premýšľali, ako by mohlo vyzerať osídľovanie Marsu a zlepšovanie nehostinných podmienok, ktoré tam ľudstvo jedného dňa
čakajú, a zároveň si užiť nanovo otvorené terasy
s vašimi známymi, spoločenská hra Mars: Teraformace je tým ideálnym spoločníkom. Stávate sa
v nej interplanetárnou korporáciou. Budovaním
rôznych projektov a technológií sa snažíte do histórie ľudstva zapísať ako tá spoločnosť, ktorá ku
teraformácii červenej planéty prispela najviac.
Kto by predsa nechcel byť svedkom toho, ako sa
mení suchá červená pôda na lesy, moria a mestá?
-martin-
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Nobelova cena za chémiu 2021

Laureáti Nobelovej ceny za chémiu za rok 2021
sú nemecký vedec Benjamin List a americký vedec David MacMillan za vývoj asymetrickej organokatalýzy, ktorá umožní tvorbu molekúl. Daný
typ katalýzy objavili nezávisle od seba ešte v roku
2000, čo odštartovalo prudký rozvoj vo farmaceutickom priemysle alebo pri vývoji molekúl na zachytávanie svetla v solárnych článkoch. Okrem
toho, že výroba daných katalyzátorov je pomerne
lacná, považujú sa aj za ekologickejšie. Ich výhodou je, že neobsahujú žiadne ťažké kovy ani v
stopovom množstve, čím nezaťažujú životné prostredie. Princíp organickej katalýzy je založený
na malých organických molekulách so stabilnou
uhlíkovou kostrou, na ktorú sa môžu naviazať
iné chemicky aktívne skupiny, bežne obsahujúce prvky ako je dusík, kyslík, fosfor a síra. Vďaka
asymetrickej organokatalýze je možné uskutočňovať syntézy molekúl, ktorých východisková
látka je ten enantiomér, ktorý potrebujeme, a bez
vedľajšieho produktu – druhého enantioméra,
ktorý má rozličné vlastnosti.

l u c + d o mi

Štúdium planéty Merkúr na dosah
niekoľkých rokov

Planéta Merkúr je najmenšou a najmenej preskúmanou suchozemskou planétou v našej slnečnej
sústave. Prvá európska misia BepiColombo na preskúmanie planéty Merkúr sa začala ešte v októbri
2018. Začiatkom októbra 2021 sa sonda priblížila na
vzdialenosť 199 km od povrchu planéty. Podľa výpočtov by sa mala sonda zachytiť na orbite v decembri 2025. Celá misia pozostáva z dvoch kozmických
lodí – Mercury Planetary Orbiter (MPO) a Mercury
Magnetospheric Orbiter (Mio). Na projekte, či už pri
navrhovaní alebo výrobe prístrojových zariadení,
sa podieľali aj niektoré slovenské technologické firmy a Slovenská akadémia vied. Košický Ústav experimentálnej fyziky SAV sa zapojil do konštrukcie
komplexnej časticovej aparatúry SERENA (Search
for Exospheric Refilling and Emitted Natural Abundances) a jej hmotnostného spektrometra PICAM
(Planetary Ion CAMera), ktorého úlohou je analýza
uvoľnených, ionizovaných atómov z povrchu planéty do vesmíru. Konštrukčnou výzvou bola obrovská gravitácia Slnka, odolnosť voči vysokým teplotám, presahujúcim 430 °C a klesajúcich pod -180 °C,
a aj voči prítomnej radiácií zo slnečného žiarenia.

Východ slnka na Merkúre

Zdroj: Press release: The Nobel Prize in Chemistry 2021
Zdroje: Slovenská akadémia vied, European Space Agency
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Gigantické vysávače v boji s CO2
Vysávanie nás nemusí zbavovať iba prachu, roztočov alebo iného neporiadku, ktorý sa vyskytne v
domácnostiach. Oveľa väčšie a efektívnejšie švajčiarske vysávače firmy Climeworks nám môžu
pomôcť v globálnom boji proti nadbytočnému
množstvu CO2 v zemskej atmosfére. Zariadenie je
tvorené 30 ventilátormi, ktoré vysávajú vzduch z
atmosféry a ženú ho cez filter na zachytenie CO2.
Zachytený plyn je skladovaný v nádrži s kapacitou 1 500 ton. Rovnako, ako vysávanie domácnosti nie je vždy jednoduché, ani takéto vysávanie sa
nezaobíde bez ťažkostí, ako sú vysoké finančné
náklady, spojené so zostrojením a inštalovaním
zariadenia (220 000 $/ventilátor) a spotrebou
elektrickej energie na poháňanie vysávača. Napriek tomu, že predstava vysávania skleníkového
plynu zo vzduchu je lákavá pre mnohé spoločnosti, práve kvôli vysokej finančnej investícii sa
mnohým neoplatí tento projekt podporiť. Predmetom budúcnosti je znížiť nielen výrobné náklady,
ale takisto energetickú spotrebu. Pre využívanie
novej technológie sa rozhodli americká spoločnosť Microsoft Corporation a nemecká automobilová spoločnosť Audi, vďaka čomu sa im môže
podariť stať sa uhlíkovo neutrálnymi. Nahromadený plyn môže nájsť svoje uplatnenie v potravinárskom priemysle, najmä pri výrobe sýtených
nápojov. Hlavným odoberateľom recyklovaného
CO2 je práve Coca-Cola, hoci využívanie recyklovanej suroviny je drahšie.
Zdroj: The Wall Street Journal
Zdroj obrázka: Climeworks

Syntetické stromy, ktoré môžu
pomôcť v suchých oblastiach
Na Zemi je veľa miest, ktoré nemajú dostatočný prístup k pitnej vode. Je známe, že ak do pohára vody
vložíte úzku slamku, časť tekutiny vylezie hore trubicou, no bez pomoci je to len do určitej výšky. Vedci z Virginia Tech, Blacksburg, nedávno prišli so
zariadením, ktoré môže napodobňovať schopnosť
stromov vytiahnuť vodu do veľkej výšky. Toto nové

zariadenie, popisované ako „syntetický strom“, by
mohlo ľuďom pomôcť ľahšie sa napojiť na podzemné vody a v pobrežných oblastiach by malo pomôcť
pri čerpaní pitnej vody. Zariadenie funguje na základe toho, že molekuly vody sa navzájom považujú za
veľmi atraktívne. Veľké množstvo molekúl sa spája a
vytvára okrúhle kvapôčky. Niekedy sú však molekuly vody viac priťahované k iným látkam ako k sebe
samým, a preto lezú po stranách pohára, uviedol Jonathan Boreyko. Na to, aby sa voda dostala dostatočne vysoko, je potrebné vo vnútri vyvolať odsávanie
do vyšších častí, ktoré v stromoch zabezpečujú listy.
Na tomto princípe funguje aj syntetický strom, ktorého „kmeň“ je zložený z devätnástich plastových trubiek a „list“ je keramický disk, ktorý obsahuje veľa
drobných pórov. Toto zariadenie je možné upraviť
tak, aby vytváralo zo slanej vody sladkú.
Zdroj: Perkins, S. 2021. Synthetic trees could tap
underground water in arid areas. sciencenewsforstudents.org
Zdroj obrázkov: sciencenewsforstudents.org
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Lepidlo, s ktorým budete vedieť
chodiť po stene ako Spider-Man

Plávajúce mikroroboty v boji
proti mikroplastom
Celá zemeguľa sa nachádza vo veľkom ekologickom probléme. Práve u našich susedov na VŠCHT
v Prahe tento problém začali riešiť v malom, a
keď sa rozprávame o malom, myslíme tým naozaj
malé. Martin Pumera so svojím vedeckým tímom
zostrojili nového miniatúrneho robota s jediným
účelom – pomôcť vyčistiť malé plasty, znečisťujúce vodné toky po celom svete. Každý mikrorobot
nie je väčší ako hrot ostrúhanej ceruzky. Sú magnetické a majú tvar hviezd. Keď na ne dopadne slnečné svetlo, vyvolávajú chemické reakcie, ktoré
ich poháňajú vodou v určitom smere. Akonáhle
nájdu kus plastu, vrhnú sa naň a začnú ho rozoberať. Ich dizajn má dve hlavné zložky. Prvým je
vanadičnan bizmutitý. Pri vystavení slnečnému
žiareniu podlieha chemickým reakciám a „pláva“. Na rozklad plastov sa používajú chemické reakcie riadené svetlom. Za týmto účelom potiahli
bizmutový materiál magnetickým filmom. Vďaka
tomu bude možné neskôr zbierať roboty, takže nebudú len väčším znečistením. Pred vedcami sa
však rozprestiera ešte dlhá cesta ku konečnému
mikrorobotovi. Jedného dňa by však mohli mikroroboti hrať veľkú úlohu v celosvetovom úsilí o
vyčistenie planéty.

Najchladnejšie miesto vo
vesmíre
Vedci z Brémskej univerzity v Nemecku pri skúmaní vlnových vlastností atómov vytvorili jedno
z „najchladnejších miest vo vesmíre“ v laboratórnych podmienkach – teplota sa priblížila k hodnote 38 pK, čo je o 38 bilióntiny stupňa teplejšie než je
absolútna nula. Absolútnu nulu (0 K = -273,15 °C)
nie je možné dosiahnuť reálnym procesom, preto
sa o nej hovorí len ako o najnižšej teoreticky možnej teplote, je to začiatok termodynamickej teplotnej stupnice. Pri tejto teplote by mala mať látka
nulovú entropiu a maximálnu mieru molekulového usporiadania. Dané podmienky sa vedeckému
tímu podarilo vytvoriť na základe nimi vyvinutého procesu, ktorý umožnil zníženie teploty systému spomalením častíc do takej miery, až sa temer
úplne zastavili. Na meranie takýchto nízkych
teplôt neexistujú žiadne teplomery, z toho dôvodu
je detekcia založená na nedostatku kinetického
pohybu pozorovaných častíc a využíva sa špeciálny mechanizmus, tzv. „systém objektívov s časovými doménami hmotných vĺn“, ktorý sleduje
správanie hmoty ako vlny. Pri štúdiu týchto vĺn
použili vedci magnetickú šošovku, vďaka ktorej
mohli tvarovať kvantový plyn, a tak sa im podarilo vytvoriť cielenú hmotnú vlnu, správajúcu sa
určitým spôsobom.
Zdroje: dailymail.co.uk
Zdroj obrázka: Expii - T. Gibbons

Zdroj: Ornes, S. 2021. Tiny swimming robots may
help clean up a microplastics mess. sciencenewsforstudents.org
Zdroj obrázka: kimointernational.org
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Mnoho lepidiel môže držať predmet na nejakom
povrchu. To, čo tieto lepidlá zvyčajne nedokážu, je však neskôr odlepiť a obmedziť príkaz.
Aby mohol robot vyliezť na stenu, musí sa o ňu
prichytiť a ovládať sa. Výskumníci v Číne tento problém teraz prekonali. Rovnako ako Spider-Man, takmer každý malý kráčajúci robot
by mohol odolávať gravitácii pomocou tohto lepidla. Efektívna chémia a pravidelný elektrický
náraz riadia priľnavosť robota. Polyméry sú molekuly, podobné dlhým reťazcom, ktoré sa skladajú z menších opakujúcich sa článkov. Vedci
Yuan a Dai očalúnili chodidlá svojich robotov
hydrogélom, milujúcim vodu, ktorý dodáva ich
robotom horolezecké veľmoci. Tento hydrogél

LEONARDO – malý hybrid dronu
a robota, vysoký 76,2 centimetrov
Videli ste už robota, ktorý by chodil po slackline,
vedel skateboardovať alebo lietať? Takýto koncept môže znieť ako vytrhnutý zo sci-fi literatúry,
avšak, inžinieri z Kalifornského technologického
inštitútu v Pasadene tohto robota dokázali priviesť
k životu využitím častí z iných robotov a dronov.
Inšpirácia na jeho vytvorenie pochádza od vtákov a hmyzu, ktoré sú schopné bezproblémovo
prepínať medzi chôdzou, lietaním alebo plazením
sa. Vzniknutý hybrid LEONARDO (LEgs ONboARD
DrOne) je vysoký 2,5 stôp, má dve nohy a drony mu
zabezpečujú stabilitu a možnosť vzlietnuť. Ďalším
míľnikom budúcnosti bude vylepšiť konštrukciu
jeho nôh, aby mohol mať väčšiu hmotnosť a bolo
by možné zvýšiť ťahovú silu vrtúľ. Okrem toho
vedci dúfajú, že LEONARDO bude autonómnejší,
aby rozumel, koľko hmotnosti jeho nohy udržia a
koľko hmotnosti podporia vrtule pri chôdzi nerovným terénom. Nový model by pri pristávaní mal
využívať novovyvinutý algoritmus riadenia pristávania dronov, ktorý využíva hlboké neurónové
siete. Okrem pomerne jednoduchých úkonov by
jedného dňa mohol byť využitý na vykonávanie
zložitejších úloh v nebezpečnom alebo ťažko dosiahnuteľnom prostredí pre ľudí, roboty alebo aj
drony. S lepším chápaním svojho okolia by LEO
mohol robiť svoje vlastné rozhodnutia o pohybovaní sa a presune z jedného miesta na druhé na
základe toho, čo je najbezpečnejšie a pričom spotrebuje najmenej energie.
Zdroj: KIMT, K. et al. 2021. A bipedal walking robot that can fly, slackline, and skateboard. Science
Robotics.
Zdroj obrázka: CALTECH

bol inšpirovaný priľnavými mušľami, ktoré zostanú celý život zakorenené na jednom mieste.
Aj keď je reverzibilný hydrogél skutočným lepidlom, je menej lepivý ako celofánová páska.
Práve teraz s ním roboty môžu šplhať iba po
kovových alebo iných elektricky vodivých povrchoch. Hlavnou slabinou je však to, že nohy
robotov musia zostať veľmi vlhké.
Zdroj: Kim, E. S. 2021. New glue offers to turn any
small walking robot into Spider-Man. sciencenewsforstudents.org
Zdroj obrázka: sciencenewsforstudents.org
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Kronika rodu pí s aná biochémiou
Chceli ste sa niekedy dozvedieť niečo o pôvode
svojej rodiny? Existuje množstvo reklám na služby testovania DNA, ktoré vám pomôžu zistiť, odkiaľ
prišli vaši predkovia, alebo vás spoja s príbuznými.
Testovanie genetického pôvodu alebo genetická
genealógia je spôsob, akým môžu ľudia so záujmom o rodinnú anamnézu (genealógiu) ísť nad rámec toho, čo sa môžu naučiť od príbuzných alebo
z historickej dokumentácie. Jedinečnosť každého
človeka je zaistená neuveriteľnou variabilitou ľudskej DNA. Aj napriek tomu existujú v DNA konzervované oblasti, nesúce informácie po niekoľkých
generáciách úplne nezmenené.
Kde však toto všetko začalo? Počiatočné formy
genetického testovania sa začali v päťdesiatych
rokoch minulého storočia, zahŕňali počítanie
množstva chromozómov v bunke. Počas sedemdesiatych rokov minulého storočia bola vyvinutá metóda na farbenie špecifických oblastí chromozómov, ktorá umožnila podrobnejšiu analýzu

štruktúry chromozómov a diagnostiku genetických porúch. Nakoniec sa genetické testovanie
rozšírilo o oblasti molekulárnej genetiky a genomiky, ktoré dokážu identifikovať zmeny na úrovni jednotlivých génov, častí génov alebo dokonca
jednonukleotidových „písmen“ DNA postupnosti.
Testovanie genetického pôvodu je použitie informácií o DNA na vyvodenie záveru o niečom genetickom pôvode, stovky alebo tisíce rokov do
minulosti. Genetická genealógia na druhej strane kombinuje testovanie DNA s genealogickými
a historickými záznamami. Spravidla používa
veľké databázy na identifikáciu zhody alebo priame porovnania na testovanie očakávaných zhôd.
Medzi nimi sa určité prekrýva, ale genetická genealógia je vo všeobecnosti spoľahlivejšia, pretože používa ďalšie informácie, informácie o vašom
pôvode dostupné iba z DNA sú obmedzené.

Lu
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Existujú tri hlavné typy testov genetického pôvodu:
DNA test chromozómu Y
DNA test chromozómu Y poskytuje informácie
iba o rodovom pôvode, ktorý vo väčšine kultúr
korešponduje s dedičnosťou priezvisk. Y-chromozóm nesú iba muži, ale žena sa môže o svojej línii
otca dozvedieť napríklad prostredníctvom svojho
otca alebo brata. Testované značky sú dvoch typov: STR (krátke tandemové opakovania) a SNP
(jednonukleotidové polymorfizmy). Tieto markery
majú rôzne rýchlosti mutácií, a preto poskytujú informácie v rôznych časových hĺbkach. Tieto testy
tiež poskytujú veľmi obmedzené informácie o vašich vzdialených predkoch tým, že vám poskytnú
predpovedanú úlohu haploskupiny. Informácie
o haploskupine sú často sprevádzané príbehom
o pôvode vašich predkov, vrátane mapy sveta so
šípkami, označujúcimi migráciu predkov. Otcova
línia je len jednou líniou vo vašom rodokmeni a
ako sa vraciate v minulosti, predstavuje rýchlo sa
zmenšujúci podiel vášho celkového pôvodu.
Mitochondriálny test DNA
Mitochondriálny test DNA podáva informácie
iba o pôvode ženskej línie. Mitochondriálna DNA
(mtDNA) je odovzdávaná matkou svojim mužským
a ženským deťom, ale iba ženy môžu prenášať svoju
mtDNA do ďalšej generácie. Tak ako Y-DNA, tak aj
tento poskytuje informácie o jednej konkrétnej línii
– vašej matke, matke vašej matky a tak ďalej. Test
mtDNA tiež poskytuje priradenie haploskupiny,
ktoré môže byť, podobne ako haploskupina Y-DNA,
sprevádzané príbehom a migračnou mapou.
Rovnako ako pre chromozóm Y, keď sa vrátite späť
v čase, vaša mtDNA predstavuje rýchlo sa znižujúci
podiel vášho celkového pôvodu.
Obidva tieto testy fungujú na určovaní základných
haploskupín, ktoré sú kombináciou alel, odkazujúcich na rôzne miesta v chromozóme. Metódami molekulárnej genetiky bolo zistené, že určité haploskupiny sa preferenčne vyskytujú v určitých oblastiach
sveta, no na základe výskumov bol identifikovaný
tzv. genetický Adam, prapredok všetkých mužov, a
tzv. genetická Eva, prapredok všetkých žien.
Od tohto genetického základu sa odvíjal ďalší
výskum, ktorý definoval niekoľko základných
haploskupín Y chromozómu a mitochondriálnej
DNA a ich migráciu v rámci svetovej populácie.
Oblasti špecifických haploskupín Y-DNA a mtDNA
sa navzájom prekrývajú, no neprebiehajú súčasne.
Taktiež sú ovplyvnené aj výberom sexuálneho
partnera či genetickým driftom. Všetky tieto
javy ovplyvňujú následné zloženie populácie. Na
Slovensku sa pre Y-DNA najčastejšie vyskytuje
haplotyp R1a, ktorý sa na územie Slovenska

dostal z Ázie, no tvorí 40 – 60 % celkového počtu
obyvateľstva. Čo sa týka mtDNA, najrozšírenejšou
haploskupinou je skupina H (Helena), ktorá má
zastúpenie 45 % populácie na Slovensku.
Autozomálny test DNA
Autozomálny test DNA sa týka veľkej väčšiny vašej DNA. Značky poskytujú informácie o všetkých
predkoch v posledných generáciách, ale akonáhle sa vrátite za približne 10 generácií naspäť do
minulosti, iba malá časť vašich predkov prispela
priamo do vašej DNA. Autozomálne testy DNA je
možné použiť na identifikáciu jedincov, s ktorými
máte jedného alebo viacerých spoločných predkov až po niekoľko generácií v minulosti. To sa
deje hľadaním veľkých kúskov DNA, ktoré obaja
zdieľate, čo naznačuje nedávnu zdieľanú dedičnosť. Autozomálne testy tiež poskytujú informácie
o etnickom pôvode jednotlivca identifikáciou sekcií DNA, ktoré najlepšie zodpovedajú referenčným
databázam modernej populácie s geografickými
alebo etnickými značkami. V dôsledku náhodnej dedičnosti DNA môžu byť blízkym príbuzným
často priradené výrazne odlišné percentá etnicity.
Poskytovatelia testov porovnávajú výsledky testov
jednotlivcov s rôznymi databázami predchádzajúcich
testov, takže odhady etnickej príslušnosti nemusia byť
u jedného poskytovateľa konzistentné. Pretože väčšina ľudských populácií počas svojej histórie mnohokrát migrovala a zmiešala sa s blízkymi skupinami,
odhady etnickej príslušnosti založené na genetickom
testovaní sa môžu líšiť od očakávaní jednotlivca.
Napriek všetkému, vyhodnocovanie týchto genetických testov je veľmi komplikované hlavne preto, že náš pôvod ako taký je oveľa komplikovanejší ako sa zdá a vzory našej DNA sú formované aj
históriou ľudského pohybu. Taktiež existuje veľa
interferencií z iných, náhodných procesov, ako je
napríklad mutácia DNA, s ktorou sa gény, prechádzajúce z jednej generácie na druhú, menia.
Zdroje:
MedlinePlus, What is genetic ancestry testing?
University College London, Understanding genetic ancestry testing
Innocent, T. 2013. Sense About Genetic Ancestry
Testing. senseaboutscience.org
Hunter, E. M. 2018. Next-generation conservation
genetics and biodiversity monitoring. doi:10.1111/
eva.12661
The American Medical Association, Genetic testing
Vaněk, D. a kol. 2016. Pruvodce DNA testováním a
genetickou genealogií. Forenzní DNA servis, s.r.o.
Petrejcíková, E. The genetic structure of the Slovak
population revealed by Y-chromosome polymorphisms. doi:10.1537/ase.090203
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Budúcn o s ť v malom vlákne

be tka

Ako nám poznanie DNA môže zmeniť život
Ak by sme dnes chceli zistiť, čo
nás môže v živote čakať, nepotrebujeme hľadať veštca s krištáľovou guľou. Stačí nám vyhľadať
vedca. Slovenský startup DNA
ERA poskytuje genetické testy,
ktoré nám vedia ukázať genetické riziká alebo cestu lepšej životosprávy. Jeho zakladateľka,
genetička Michaela Šišková, je
držiteľkou ocenenia Podnikateľka
roka a v roku 2020 ju časopis Forbes zaradil do rebríčka 30 pod 30.

novanie. Pri analýze funkcie jednotlivých oblastí DNA je hlavným
princípom porovnanie DNA testovacej skupiny dobrovoľníkov (ľudí
s konkrétnym ochorením) s DNA
zdravých kontrol (respondentov bez
daného ochorenia). Jednotlivé sekvencie DNA sa častokrát odlišujú
iba v jednej báze. Takéto modifikácie v DNA nazývame jednonukleotidové polymorfizmy (z angl. single
nucleotide polymorphisms). Dôležité je taktiež podotknúť, že každý
z účastníkov štúdie je o podrobnosPrečo by som mal poznať svoju DNA?
tiach vždy predom informovaný a s
V prvom kroku si povedzme, čo
výskumom súhlasí.
DNA vlastne je. DNA (deoxyribonukleovú kyselinu) môžeme
Kedy došlo k rozhodnutiu založiť
chápať ako unikátnu sekvenciu,
si startup s genetickými testami?
zloženú zo štyroch základných
Prvá inšpirácia prišla počas predchemických báz: adenínu (A),
nášky na vysokej škole, keď nám
guanínu (G), cytozínu (C) a tymívyučujúci rozprával svoje čerstvé
nu (T). V tejto sekvencii sú zapízážitky z USA, kde si dal, okrem
sané informácie o našom výzore
iného, zanalyzovať aj svoju DNA.
(farba vlasov, farba očí), ako aj
Bola som veľmi fascinovaná, čo
predispozície na rôzne ochorevšetko vieme o DNA a predispozícinia, intolerancie, športové nadaách a vôbec sa o tom na Slovensku
nie a iné. Poznanie genetických
nerozprávame. Následne sa mi k
predispozícií môže výrazne
týmto testom v USA podarilo doovplyvniť naše budúce životné
stať a keď prišli výsledky, povedala
kroky, napríklad pri plánovaní
som si, že toto musí mať každý. Môj
rodičovstva, vyberaní vhodného
manžel vtedy povedal rozhodujúcu
športu, ale najmä pri nastolení
vetu, že kto iný by to mal priniesť,
vhodných preventívnych opatak nie my, genetici. A tak sme zarení s cieľom znížiť riziko vývoja
čali dávať dokopy tím a študovať.
daného ochorenia na minimum.
Ako vieme zistiť funkciu jednotlivých úsekov DNA?
Funkcie jednotlivých oblastí DNA
sú analyzované v rozsiahlych vedeckých štúdiách, využitím rôznych
molekulárnych metód, medzi
ktoré patrí napríklad sekve-
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Čo znamená založiť si biotechnologickú firmu na Slovensku?
Mali ste problémy s investormi,
byrokraciou alebo legislatívou?
Začiatky neboli jednoduché. Prinášali sme produkt, o ktorom ľudia vôbec nevedeli, čiže našou úlohou bolo edukovať, čo v podstate

robíme dodnes. Po legislatívnej
a rovnako byrokratickej stránke
nám pomáhala právnická kancelária. Zo začiatku bolo potrebné
overiť, či vôbec DTC (direct to customer) testy môžeme na Slovensku predávať a akým spôsobom
sú regulované zo strany štátu a
EÚ. Keď sme mali všetky veci
overené, samotné založenie s.r.o.
už prebehlo jednoducho.
Ponúkate tri typy testov. Aký je
medzi nimi rozdiel?
DNA Lifestyle test je zameraný na
analýzu genetických predispozícií v oblasti výživy a športu. DNA
Health test obsahuje výsledky,
zamerané na zdravie a metabolizmus liečiv, a DNA Complex test
je kombináciou DNA Lifestyle a
DNA Health testu.
Čo sa stane so vzorkou potom,
ako príde do laboratória?
Po doručení vzorky do laboratória dochádza pod odborným
dohľadom k samotnej analýze
DNA, ktorú môžeme rozdeliť do
niekoľkých krokov:
V prvom kroku dochádza k izolácii DNA, ktorá je následne namnožená a štiepená na fragmenty
pomocou enzýmov, nazývaných
reštrikčné endonukleázy, ktoré dokážu poštiepiť DNA v konkrétnom mieste. Štiepenie DNA
je nevyhnutné pre ďalší krok, pri
ktorom naštiepené fragmenty
nasadajú na čip. Tento čip obsahuje státisíce až milióny sekvencií, ktoré sa s naštiepenou DNA
dokážu spárovať. Po spárovaní
fragmentov so sekvenciami na

čipe je na povrch čipu pridaný
špeciálny roztok s fluorescenčne značenými bázami (A, G, C,
T), ktoré sú následne na základe
fluorescenčného signálu čítané a
prevedené do digitálnej podoby.

interpretujeme výsledok. Samozrejme, pri mnohých vlastnostiach to nie je také jednoduché,
keďže do hry vstupuje viacero
genetických rozdielov.

Ako sa vyhodnocujú výsledky?
Prečítanie DNA je dnes už pomerne jednoduchá záležitosť,
oveľa komplikovanejšia je jej
interpretácia. Na to máme vytvorený vlastný interpretačný
softvér, ktorý je postavený na
najnovších relevantných vedeckých štúdiách a databázach. V
jednoduchosti to funguje tak, že
z vedeckej štúdie sa dočítame,
že nejaká konkrétna zmena v
sekvencii DNA bola asociovaná
s nejakou vlastnosťou (napr. rizikom vzniku ischemickej choroby srdca). Následne sa u jednotlivca pozrieme, ako táto oblasť
DNA uňho vyzerá a podľa toho

Ako na základe DNA dokážete
zistiť, či som vytrvalostný alebo
silový/rýchlostný typ?
Časť vedeckého výskumu sa venuje vplyvu genetiky na rôzne
športové vlastnosti, a preto túto
oblasť nazývame ako športová
genetika. Ukázalo sa, že športový výkon jednotlivca ovplyvňuje genetika až do miery 66 %. V
našom teste analyzujeme viac
ako 50 rôznych genetických variantov, ktoré rôznym spôsobom
ovplyvňujú športový výkon jednotlivca. Významná časť tejto
genetickej predispozície súvisí
so štruktúrou svalov, konkrétne
s podielom „vytrvalostných" sva-

lových vlákien typu I a „rýchlostno-silových" svalových vlákien
typu II. Ich podiel je u každého z
nás unikátny a do veľkej miery
je ovplyvnený práve genetickou
predispozíciou.
Ďalšia významná časť genetickej
predispozície súvisí s využitím
kyslíka na produkciu energie. V
rámci toho sledujeme mnohé genetické varianty, ktoré boli asociované napríklad s prekrvením
tkanív, koncentráciou hemoglobínu v červených krvinkách
či počtom červených krviniek.
Okrem tzv. bazálnej schopnosti,
teda vrodenej schopnosti vykonávať nejaký typ pohybovej aktivity, analyzujeme aj tzv. trénovateľnosť. Tá hovorí o adaptačnej
schopnosti jednotlivca prispôsobiť sa špecifickému typu vonkajšej záťaže. Táto predispozícia sa
však môže prejaviť až po špecifickom tréningu a určitom čase.

Michaela Šišková, zakladateľka DNA ERA (foto: Matt Rybansky)
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deckom výskume, avšak ak má
zákazník možnosť a chce poskytnúť získané dáta na výskum,
je to určite možné.

foto: Matt Rybansky

Na vašej webovej stránke spomínate pojem „status prenášača“. Čo to je a prečo by som o tom
mala vedieť?
Status prenášača predstavuje také genetické predispozície,
ktoré v zásade nevyvolávajú
ochorenie priamo u nás, ale za
určitých podmienok môžu vyvolať ochorenie u našich potomkov. Ochorenia patriace do
tejto kategórie sa dedia podľa
autozomálne recesívneho vzoru,
čo znamená, že na ich rozvoj sú
potrebne dve kópie mutovaného
génu – jedna od matky a jedna
od otca. V prípade, ak dieťa zdedí jednu chybnú kópiu génu od
matky a jednu od otca, je 25 %
pravdepodobnosť, že sa dané
ochorenie u dieťaťa aj vyvinie. V
takomto prípade je pri plánovaní
rodičovstva odporúčaná konzultácia s klinickým genetikom.

Ľudia môžu mať prirodzene
strach zo zneužitia takto citlivých údajov. Nemôžu sa naše
informácie dostať tam, kam by
nemali?
Bezpečnosť dát získaných z genetickej analýzy je u nás na prvom
mieste. Súčasťou odberovej sady je
skúmavka s unikátnym čiarovým
kódom, ktorú si zákazník zaregistruje. Následne je vzorka spracovávaná anonymne, pod týmto
čiarovým kódom. Informáciu o
priradení čiarového kódu k danému zákazníkovi majú len vybraní
zamestnanci našej spoločnosti, a
to za účelom spracovania analýzy. Samotná analýza vzorky DNA,
ktorá prebieha v našom partnerskom laboratóriu je anonymná
a vzorku aj dáta laboratórium do
jedného mesiaca zlikviduje. Získané dáta neposkytujeme tretím
stranám, máme ich v dispozícii
len v našej spoločnosti za účelom rozširujúcich analýz pre
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našich zákazníkov.
Čo môžem so svojimi výsledkami robiť, ak ich chcem čo najlepšie využiť? Môžem ich posunúť
aj do výskumu?
Veľká časť výsledkov sa skladá
z úvodnej charakteristiky, odporúčaní, vedeckého pozadia
a použitých zdrojov. V prvom
kroku je veľmi dôležité výsledky podrobne preštudovať. V prípade akýchkoľvek nejasností
ponúkame možnosť objednať sa
na genetickú konzultáciu s našimi genetikmi, ktorí výsledky
podrobne rozoberú a zodpovedia
všetky dodatočné otázky či nejasnosti. V ponuke máme taktiež
zahrnuté aj konzultácie s našou
nutričnou expertkou. V niektorých prípadoch je vzhľadom na
výsledky vhodná aj návšteva lekára, a to za účelom vykonania
preventívnej prehliadky.
V súčasnosti firma DNA ERA
nespolupracuje na žiadnom ve-

notlivca už prítomné symptómy
konkrétneho ochorenia. Upozornenie, ktoré spomínate, možno skôr chápať ako informáciu,
že našimi testami nie je možné
diagnostikovať žiadne ochorenie. V prípade, ak nám vyjde
vyššie riziko, napríklad na ischemickú chorobu srdca, neznamená to, že toto ochorenie je u nás
prítomné alebo že sa musí počas
života u nás vyvinúť. V skratke povedané, výsledky hovoria
o genetických predispozíciách,
teda o genetickej náchylnosti
na rozvoj určitých daných vlastností. Vývoj niektorých ochorení
však okrem genetického pozadia
závisí aj od iných faktorov, medzi ktoré patrí napríklad strava,
životný štýl, manažment stresu
a iné.

litných výsledkov sa taktiež
snažíme popularizovať vedu, či
už formou prehľadných článkov
na našom blogu, podcastov, alebo
aj prostredníctvom spomínaných
influencerov. Spolupracujeme napríklad s Mgr. Samuelom Kováčikom, PhD., ktorého mnohí poznajú
ako Vedátora, alebo aj s Mgr. Karin
Malenovskou či Mgr. Lenkou Hrobárovou, ktoré sú taktiež známe
popularizátorky vedy na sociálnych sieťach (na Instagrame ich
môžeme nájsť ako karin_science
a _skumavka_).

Aká je budúcnosť DNA testov? Čo
by sme sa ešte mohli dozvedieť?
Technologický pokrok v oblasti
ľudskej genetiky priniesol vlnu
objavov bežných variantov sekvencií DNA, ktoré sú spojené s
rizikom častých komplexných
Nerobíte len analýzu, ale aj ochorení, ako napríklad srdcový
edukáciu. Je to dôvod prečo máte infarkt. Celková prediktívna sila
spoluprácu s influencermi?
týchto genetických variantov
Určite áno. Okrem prínosu kva- môže byť významná, a to vzhľa-

dom na vysoký výskyt týchto
chorôb v populácii, a veľký počet
asociácií, ktoré boli objavené. Aj z
tohto dôvodu možno predpokladať, že vierohodnosť a užitočnosť
genetických testov je sľubná, a to
hlavne pre mnohé benefity, ktoré
nám toto testovanie prináša. Poznať svoje genetické predispozície je dôležité, pretože následne
môžeme včas zmeniť svoj životný štýl, a tým výrazne zminimalizovať riziko vývoja špecifickej
vlastnosti (napríklad ochorenia).
Pevne verím, že v budúcnosti by
sa genetické testovanie mohlo
stať stabilnou súčasťou prediktívnej a preventívnej medicíny, v
snahe o včasný záchyt vážnych
mutácií, ktoré častokrát vedú k
vývoju nebezpečných ochorení.

Máme v genóme nejaké špecifiká? Všimli ste si nejaký opakujúci sa trend na Slovensku?
Slovenská populácia je charakteristická nižšou frekvenciou
mutácie, ktorá môže viesť k vyššej citlivosti na alkohol. Táto mutácia je naopak častá v ázijských
štátoch, čo vo výsledku spôsobuje vyššiu frekvenciu výskytu
alkoholovej intolerancie. Podstata zvýšenej citlivosti na alkohol
spočíva v chybnom fungovaní
enzýmu alkohol dehydrogenázy
2, ktorého hlavnou úlohou je alkohol odbúravať.
Ako ďalší príklad možno uviesť
vyššiu frekvenciu mutácie, ktorá
nám umožňuje tolerovať laktózu
aj v dospelosti.
Uvádzate, že vaše testy nie sú
diagnostické, ale predispozičné.
Môže to ovplyvniť presnosť výsledkov?
Diagnostické testovanie sa využíva na potvrdenie špecifickej
mutácie v prípade, ak sú u jed-
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Toto je tvorba súčasných slovenských
autorov. Začítajte sa, pobavte a spoznajte,
lebo takto sa u nás píše.

Satori v Trenčíne
Lukáš Cabala

Knižka Lukáša Cabalu je veľmi pekná. Nie pridlhé
rozprávanie, ktoré ale povie mnoho. Potom je človeku smutno, keď príde koniec prirýchlo. Príbeh
lásky v najrozličnejších podobách, nelásky k sebe
samému. A predstava, čo dokáže byť tak ozajstná.
O tom, ako spisovateľovo dielo ovplyvňuje jeho bytie a naopak aj to, že i dielo je životom ovplyvnené.
Rozprávanie, čo nás netradične vedie do Trenčína.
Láskavé pohladenie a toľká fantázia, grafická radosť. A dôkaz, že všetko je skutočné, čo sme schopní si predstaviť!
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Bežne sa na knižnom trhu stretávame s príbehmi, kde je
hlavnou témou mytológia. Jedná sa zväčša o grécku či
rímsku a akosi sa zabúda na našu domácu. Slovanská
mytológia je súčasťou našej histórie a je plná zaujímavých postáv. Prinášame výber tých, ktoré stoja za to!

Dcéra zimy

Vladimíra Šebová
Príbeh o dvoch sestrách, o večnosti a o dobre a zle.
Vesna s Morenou sú nesmrteľné a každú sužuje iná
nepríjemnosť vďaka kliatbe. Po dlhých stáročiach
sa konečne naskytne príležitosť kliatbu zlomiť. Či
sa im to však podarí, je otázne.
Ak máte radi fantastiku a slovanskú mytológiu,
určite si prídete na svoje. Autorka nepoukazuje len
na boj medzi dobrom a zlom ako býva v knihách
zvykom. Ukazuje viac na súrodenecké vzťahy, odvahu, lásku a statočnosť. Taktiež čitateľa oboznamuje s kúskom slovanskej mytológie a celkovo vytvára príjemné čítanie.

Tam hore

Medvěd a slavík

Matúš Mahút

Katherine Arden

Zbožňujem. Zážitky, ktoré človeka nečakane ohromujú. Toto je dielo múdrosti a o nej, ale pokorne.
Plné neskutočného, ktoré je až priveľmi pravdivé. O svete, jeho viditeľných i neviditeľných skutočnostiach. Zverstvách, čo si tu žijeme – ľudia,
zvieratá – stvorenia navzájom. Občas splynieme s
prírodou, no niekedy nás premôže túžba po veľkoleposti. Tam hore je príbeh plný nezmyselného
chcenia dosiahnuť večnosť a moc, ktorej však nikdy nebude dosť. Taký neobyčajný je obyčajný život,
neutíchajúci kolobeh, kde dobré dni striedajú tie
zlé, stále sa meniaci, každým dňom inakší. Pýcha
ho zastavuje, ale láska poháňa. Tam existujú bytosti, v ktorých sa hnev bije s dobrom a chvíle, keď
prvé víťazí. K tomu priveľa možnosti, čo so sebou
nesú trápenia. Ale aj tridsať sekúnd šťastia, vlastne, dvadsať sedem. Či ma Tam hore bavilo? Áno,
Matúš, ohromuje(š)!

Vasja je pre svoje okolie nepochopiteľná a nik jej
nepovie inak ako čarodejnica. Zaujímavé je, že ľudia nie sú ďaleko od pravdy. Hlavná hrdinka totiž
dokáže vidieť starých slovanských bohov, ktorí
mali vo zvyku pomáhať ľuďom. Strata viery ich
oslabila a oni takmer vymizli. K moci sa dostáva
zlo a je len na Vasji, či sa jej podarí zvíťaziť.
Aj v tejto knihe sa stretnete so slovanskou mytológiou, avšak v trochu inej podobe. Vďaka autorke sa prenesiete do ruskej zeme, kedy ešte nebola
Ruskom. Krutá zima, Kostěj a Mrazík, odhodlanie,
rodina, láska a vytrvalosť, to všetko ponúka táto
kniha. Autorka vás príjemne zamotá do tajov slovanských bohov a ukáže aj to, o čom ste nemali
potuchy. Trilogie zimní noci je ukážkou skutočne
majstrovsky spracovaného príbehu.
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Raňajkové inšpirácie

Niečo sladké
momo

Mandľovo-malinové potešenie:
- 1 tbsp* mandľových lupienkov
- 1 tbsp malinového džemu
- 1 tbsp mandľového masla
- 2 tsp javorového sirupu/agáve
- zopár čerstvých malín
Jabĺčka so škoricou:
- ¼ hrnčeka nakrájaných jabĺk
- 1 tbsp posekaných orieškov
- 2 tsp javorového sirupu/agáve
- 1 tsp škorice

Všetci to poznáme – raňajky sú niekedy doslova utrpením. Keď musíme vstávať skoro ráno do
labáku či na prednášku. Občas je to ešte horšie. Napríklad v prípadoch, keď sa zobudíte okolo desiatej. Ani neviete, či si ešte máte dať raňajky alebo to pretrpíte a dáte si rovno obed. Prinášame
niekoľko jednoduchých nápadov na rýchle a v intrákovských podmienkach celkom bezbolestné
jedlá, na ktorých si môžete pochutiť na raňajkách alebo si ich dať ako brunch. Niečo slané, niečo
sladké a niečo úplne podľa vašej chuti.

Niečo slané
Vajíčková tortilla
- 1 tortilla
- 3 vajíčka
- 3 plátky šunky
- nastrúhaný syr
- 2-3 kvapky oleja

Čo budeme potrebovať?

Základ:
- ½ hrnčeka jemných ovsených vločiek
-½ hrnčeka mlieka
- ¼ gréckeho jogurtu alebo jemného tvarohu
- 1 tbsp chia semienok
- 1 tbsp medu prípadne agáve/javorového sirupu
- ¼ tsp vanilkového extraktu

Ako budeme postupovať?

V prípade, že sa rozhodnete použiť keiserku alebo
hamburgerovú žemľu, odporúčam ju po prere16 zaní opiecť na suchej panvici do zlatohneda.

Predposledný recept, ktorý pre vás mám je jeden
z mojich najobľúbenejších. Je rýchly, jednoduchý
a najlepšie na ňom je to, že ráno ho stačí vybrať z
chladničky. Takže nemusíte vstávať skôr, aby ste si
niečo pripravili. Jednoducho stačí siahnuť po lyžičke a je to. K jeho ďalším výhodám patrí aj to, že sa
dá urobiť nekonečné množstvo jeho variácii. Stačí
sa nechať unášať svojou fantáziou a chuťovými pohárikmi. Je tiež ohľaduplný k najrôznejším potravinovým alergiám a intoleranciám, nakoľko stačí vymeniť surovinu, ktorá vám nesedí za jej alternatívu.

Čo budeme potrebovať?

- 1 pitu (nemusíte sa obmedzovať len na pita chlebík, pokojne môžete použiť aj hamburgerovú žemľu
či obyčajnú kaiserku)
- 2 vajíčka
- 3 plátky slaniny
- 4 listy šalátu, prípadne ďalšia zelenina podľa
vlastnej chuti
- Kečup, soľ a korenie podľa vlastnej chuti

Pita chlebík si rozrežeme približne do ¾ a z oboch
vnútorných strán natrieme kečup. Na panvicu
dáme opražiť slaninku, keď bude slaninka opražená, vložíme ju do pita chlebíka. Na tej istej panvici
potom urobíme vajíčka. Je na vás, či si ich dáte ako
praženicu alebo ako volské oko. Odporúčam osoliť a
okoreniť, ak máte radi pálivé, môžete pridať aj chilli.
A teraz už len doplniť svoju obľúbenú zeleninu.

Ceznočná ovsená kaša

Ako budeme postupovať?

Na panvicu dáme rozohriať olej. V poháriku si rozšľaháme vidličkou vajíčka, pridáme k nim soľ, korenie a chilli podľa chuti. Túto zmes vylejeme na panvicu s olejom. Chvíľu počkáme, kým nezačnú okraje
krehnúť. Na vajíčko položíme tortillu a počkáme,
kým sa spoja. Následne ich spolu obrátime. Na
spravené vajíčko poukladáme šunku a nastrúhaný
syr. Počkáme, kým sa syr nezačne roztápať, tortillu
preložíme na tanier, doplníme zeleninu podľa chuti
a zabalíme.

tbsp – tablespoon – polievková lyžica

Čo budeme potrebovať?

Hrnčekový koláč
Čo budeme potrebovať?
- 3 tbsp múka
- 1 tbsp kakao
- 1 tbsp práškového cukru
- 1 tbsp vanilkového cukru
- 0,5 tbsp prášku do pečiva
- 2 a 1 tbsp mlieka
- 1 tbsp masla

Ako budeme postupovať?

Ako budeme postupovať?

Všetky ingrediencie spolu dôkladne zmiešame a
necháme na noc v chladničke. Základ je vo všetkých prípadoch rovnaký a čo si dáte na vrch, je už
len a len na vás. Najlepšie je, pripraviť si príchuť
taktiež do malej nádobky. Ráno to len pridáte k
základu a môžete raňajkovať. Samozrejme, je tu
niekoľko inšpirácií pre príchute:

Všetky práškové suroviny zmiešame dokopy v hrnčeku, aby sme získali rovnomernú zmes. Potom
pridáme 2 tbsp mlieka a maslo. Znovu poriadne vymiešame a pridáme poslednú lyžičku mlieka. Keď
budeme mať zmes dokonale vymiešanú, dáme ju
do mikrovlnky na 1,5 minúty. Podľa chuti môžeme
ozdobiť ešte čokoládou tvarohom a orieškami.

Banán a Nutella:
- ½ banánu pokrájaného na plátky
- 1 tbsp Nutella
- 1 tbsp nasekaných lieskových orieškov
- 1 tbsp čokoládových lupienkov (nastrúhanej čokolády)

Pre tento recept existuje ešte aj vanilková alternatíva. V tomto prípade budeme postupovať úplne rovnako. Jediný rozdiel bude ten, že namiesto kakaa
pridáme o 1 tbsp vanilkového cukru naviac alebo 0,5 tbsp vanilkového extraktu.

*tbs – teaspoon – čajová lyžička

Pita s vajíčkom
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Hlavola m y

PRIDAJ SA K NÁM!

Zostáva vám nad niektorou úlohou rozum stáť?
Buďte radi! Je to neklamný dôkaz toho, že nejaký máte.
Zápalkový domček

Radikál hľadá posily.
Ak ťa baví písanie alebo grafika,

Preložte práve dve zápalky tak, aby ste dostali 11 štvorcov, a následne 4 zápalky, aby vzniklo 15 štvorcov.

neváhaj a napíš nám na

Súťažné sudoku

radikal@chemfchpt.sk

Podmienky súťaže
Súťažte s Radikálom o Kačacie hody pre 4 osoby v DANIEL’S PUB & RESTAURANT. Vyriešte
súťažné sudoku, čísla zo súťažného riadku nám spolu so svojím krstným menom a priezviskom pošlite na e-mailovú adresu: radikal@chemfchpt.sk a ste zaradení do žrebovania. Odpovede akceptujeme do 03.11.2021. Meno šťastného výhercu bude uverejnené v nasledujúcom
čísle a bude upovedomený cez informačný systém AIS.
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Zdroj: BrainDen.com, Nonogram

Chémia a technológie pre život
23. celoslovenská študentská vedecká konferencia
s medzinárodnou účasťou

24. 11. 2021

Pozývame vás na 23. ročník celoslovenskej študentskej vedeckej konferencie pod názvom „Chémia a technológie pre život“, ktorú organizuje FCHPT
STU v Bratislave. Študentská vedecká konferencia sa bude konať v stredu
24.11.2021 v online formáte. Vďaka podpore našich partnerov sa študenti
môžu tešiť na zaujímavé ceny za najlepšie súťažné príspevky.
Na konferencii budú prezentované inovatívne vedecké príspevky študentov z rôznych oblastí. A to doslova od „A“ po „Ž“, teda od „A“nalytickej chémie, cez anorganickú a organickú chémiu, biochémiu, fotochémiu, fyzikálnu chémiu, chemické a environmentálne inžinierstvo, mikrobiológiu,
petrochémiu, až po technológiu ochrany „Ž“ivotného prostredia.
Viac informácií nájdete na stránke:
www.uiam.sk/svk

Tešíme sa na vašu účasť.

