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Svet bez 
liekov

Kóšer podcast 

Hor sa na prechádzku!

Polnočná knižnica

Svet bez liekov 
je veľmi zaujíma-

vá instagramová 
stránka, ktorá nám 

ukazuje imaginárny 
svet, takmer totožný s 

tým našim, kde ľudia žijú 
bez niektorých bežne dostup-

ných liekov, bez ktorých si mnoho z nás 
nedokáže predstaviť život, no nie sú tu ani lie-
ky na predpis, ktoré pomáhajú pri vážnych 
ochoreniach. Autor/i sa snaží/ia poukázať na 
to, ako veľmi nám lieky uľahčujú život a ako 
veľmi nám ovplyvňujú život. Zároveň sa však 
viete dozvedieť aj množstvo zaujímavých in-
formácií o tom, ako dané lieky fungujú.

Tento podcast z d i e l n e 
Denníka N ponúka v slo-
venskom prostredí uni-
kátny náhľad do nie 
príliš známeho sveta 
judaizmu. Mirek Tóda 
spolu so zaujímavými 
hosťami približuje de-
jiny, tradície a kultúru, 
ktoré sú s týmto ná-
boženstvom spojené. 
Dozviete sa informácie 
o mnohých sviatkoch, 
príprave kóšer jedla, ale 
aj o komplikovanej histórii 
a živote židov na Slovensku. 
Podcast obsahuje aj špeciálne 
cestovateľské epizódy so skvelými 
tipmi na výlety na Slovensku, v Prahe 
či vo Viedni. Neváhajte si ho pustiť naprí-
klad, keď budete nabudúce cestovať vlakom!

Počas voľnejšieho víkendu odporúčam výlet do kú-
peľného mestečka Piešťany. Krásne upravený park, 
príjemné prostredie a zaujímavá architektúra kúpeľ-
ných budov určite očarí každého, kto rád trávi voľný 
čas na čerstvom vzduchu. Okolité kaviarne a cukrár-
ne ponúkajú možnosť vychutnať si dobrú kávu a zá-
kusok. Pozor však na vodu z miestnych prameňov! 

Pretože má viac ako 50 °C, treba ju 
popíjať pomaly a opatrne. 

Pravidelným vlakovým spo-
jením sa z Bratislavy do 

Piešťan dostanete za 
menej ako hodin-

ku a s ISIC kartou 
vás cesta nestojí 

ani cent.

Ak sa radi zamýšľate nad životom, Polnočná 
knižnica vás určite zaujme a istým spôsobom 
aj ohúri. Nora sa ocitá medzi životom a smrťou 
a vďaka Polnočnej knižnici zisťuje, aký by moh-
la mať život, ak by urobila iné rozhodnutia a 
postavila sa tvárou v tvár dôležitým rozhodnu-
tiam. Bola by však šťastnejšia a menej osamo-
tená? Odpoveď hľadá medzi knihami na poli-
ciach s pomocou láskavej staršej knihovníčky. 
Spoločne s Norou sa zamyslíte nad životom a 
či ste sami spokojní s tým, aký život žijete.

-domi-

-aňa-

-lucka-

-tini-

Ak niekedy 
nebudete veľmi ve-

dieť, čo chcete počúvať, 
poprípade si budete chcieť 

pustiť len niečo ľahké do po-
zadia, táto šikovná osôbka dáva 

dokopy najrôznejšie playlisty. Na 
svoje si prídu milovníci rôznoro-
dej hudby. Nájdete ju na You-
Tube, ale aj na Spotify. Stačí 

si len vybrať ten správny 
playlist a započúvať 

sa.
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Milujeme jedlo 
a milujeme dobré kni-

hy. No, a ak sa to spojí dokopy, 
nemôže z toho byť nič zlé. Legendár-

ny šéfkuchár bez čapice, Jamie Oliver, si 
na Facebooku vytvoril skupinu, ktorá spája 

ľudí presne s týmito záľubami. Pridať sa môže 
každý. Každý mesiac vyberie kuchársku knihu 

mesiaca, z ktorej nám autor poskytne dva recep-
ty zadarmo. Celý nasledujúci mesiac z nej ľudia z 
celého sveta skúšajú a postujú recepty a debatujú 

o nich. Na konci mesiaca nasleduje livestream s 
autorom a sám Jamie vyberie jedného človeka 
s najlepším postom, ktorý vyhrá knihu na ďalší 
mesiac aj s jeho novou knihou. V záplave face-

bookovej nenávisti je to veľmi príjemná sku-
pina pre ľudí s láskou k jedlu. Novembro-

vou knihou mesiaca je vegetariánska 
a vegánska kniha East, takže, ak 

vás to zaujíma, neváhajte 
sa pridať.
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Máte radi jeseň?

Čas, kedy je všetko akési pokojnejšie a 
všetko naokolo hrá veselými farbami žltej, 
oranžovej a červenej. Ľudia sú aj menej 
uponáhľaní, vracajú sa naspäť k svojim 
záľubám. Po uliciach cítiť vôňu pumpkin 
spice latte, je čas na horúce šálky čaju a 
iných teplých nápojov, ktorým sme sa v 
letných mesiacoch bránili. Nemusíme si 
hneď po zobudení nájsť zopár štípancov 
od komárov navyše, po večeroch môžeme 
sedieť pri premiérach nových sérií 
obľúbených seriálov alebo si zababušení v 
deke čítať. Hneď niekoľko mrazivých tipov 
na čítanie vás už čaká v našich knižných 
recenziách.

Prinášame vám rozhovor s Lukášom 
Gálom, ktorý okrem toho, že je skvelým 
vedeckým pracovníkom na našej fakulte, 
vedie aj úspešný gastrobiznis. V oblasti 
gastronómie sme sa ďalej venovali aj 
téme molekulárna gastronómia a máme 
pre vás niekoľko receptov v nádychu 
jesene. Pre milovníkov športu sme si 
pripravili náhľad do sveta e-športu, ktorý 
v poslednej dobe získava stále viac a viac 
popularity. Objavte s nami novinky zo 
sveta vedy, či už o nových metódológiách 
alebo ekologickejších alternatívach.

Začítajte sa do riadkov Radikálu a držte 
sa zdraví!

-luc-

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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-luc-

-domi-

RASTLINA Z PLASTOV: 
BIOPOLYMÉRY AKO HNOJIVO

ELEKTROCHROMICKÉ 
INTELIGENTNÉ SKLÁ 

Plasty zaplavili svet v priebehu minulého storo-
čia a našli uplatnenie prakticky vo všetkých as-
pektoch nášho života. Ich vzostup však prispel 
k mnohým vážnym environmentálnym problé-
mom. Najhoršie z nich je nadmerné používanie 
petrochemických zlúčenín a likvidácia biologicky 
nerozložiteľných materiálov bez recyklácie. Bo-
hužiaľ, recykluje sa len 14 % všetkého plastového 
odpadu. Na Tokijskom technologickom inštitúte 
je tím vedcov, pod vedením Daisuke Aokiho a Hi-
deyuki Otsuka, ktorý je priekopníkom nového kon-
ceptu, uvádza Green Chemistry. Plasty, vyrobené s 
použitím biomasy (bioplasty), sa vo svojom novom 
ekologickom procese chemicky recyklujú späť na 
hnojivá. Tím sa zameral na typ bio-polykarbonátu, 
polyizosorbidkarbonátu (PIC), ktorý si získal veľkú 
pozornosť ako alternatíva k polykarbonátom na 
báze ropy. PIC sa vyrába s použitím netoxického 
materiálu, odvodeného od glukózy, nazývaného 
izosorbid (ISB), ako monoméru. Vedci skúmali, ako 
dobre môže byť vykonaná úplná amonolýza PIC 
vo vode pri zvýšenej teplote. Zistili, že úplné zne-
hodnotenie je možné dosiahnuť približne za šesť 
hodín a zároveň je tento postup nielen prevádzko-
vo jednoduchý, ale aj šetrný k životnému prostre-
diu z hľadiska chemickej recyklácie. Všetky reakč-
né produkty boli analyzované rôznymi spôsobmi 
a výsledky štúdie ukazujú uskutočniteľnosť vývoja 
systémov hnojív z plastov.
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Každý z nás, pravdepodobne, už sedel v aute, 
ktoré bolo zaparkované dlhšiu dobu na slnku. 
Určite ste si všimli, že sklenené okná veľmi dobre 
prepúšťajú slnečné svetlo dnu, ale teplo smerom 
von už dobre neprepúšťajú. Inžinieri z Duke Uni-
versity vyvinuli inteligentnú technológiu, podob-
nú oknu, ktorá môže jednoduchým prepnutím 
spínača striedavo získavať teplo zo slnečného 
žiarenia a zároveň ho dokáže nechať vychlad-
núť. Tento prístup by mohol potenciálne znížiť 
spotrebu energie, uvádza Yunfei Rao so svojím 
tímom v ACS Energy Letters. Jedná sa o elek-
trochromickú technológiu, materiál, ktorý mení 
farbu alebo nepriehľadnosť pri použití elektriny. 
Princíp elektrochromickej reakcie bol využitý pri 
výrobe okien na umožnenie opätovného precho-
du od priehľadného na nepriehľadné sklo. Záro-
veň vo výskume demonštrovali tenké zariadenie, 
interagujúce s obidvomi spektrami svetla pri pre-
pínaní medzi pasívnymi režimami vykurovania 
a chladenia. V režime vyhrievania zariadenie 
stmavne, aby absorbovalo slnečné svetlo a za-
bránilo úniku stredného infračerveného žiarenia. 
V režime chladenia sa stmavená vrstva, podob-
ná okienku, vyčistí a súčasne odkryje zrkadlo, 
ktoré odráža slnečné lúče a umožňuje rozptýle-
nie stredného infračerveného svetla spoza zaria-
denia do okolia. Využívanie danej technológie v 
každodennom živote má pred sebou ešte mnoho 
výziev. Najväčšou môže byť zvýšenie počtu cyk-
lov nanočastíc medzi formovaním a rozpadom, 
pretože prototyp bol zatiaľ schopný vykonať iba 
niekoľko desiatok prechodov, kým stratil účin-
nosť. Avšak, táto technológia by mohla byť apli-
kovaná na vonkajšie steny alebo strechy budov 
a spotrebovaním veľmi malého množstva ener-
gie by mohla uľahčiť vykurovanie a chladenie 
vnútorných priestorov.

ZELENŠIE MODRÉ RIFLE
Rifle boli prelomovým kúskom módneho sveta 
a našli si svoje miesto v akomkoľvek šatníku. Sú 
pohodlné a na trhu si každý vie vybrať tie, ktoré 
mu najviac imponujú. Jedinou nevýhodou je ich 
výroba, ktorá zaťažuje životné prostredie. Pri far-
bení denimu charakteristickou modrou farbou sa 
spotrebuje množstvo vody (50 – 100 litrov na jeden 
pár riflí). Na modré sfarbenie denimu sa väčšinou 
používa syntetické indigové farbivo, ktoré je spo-

jené s toxickými chemikáliami na uľahčenie jeho 
rozpustnosti vo vode, ako sú formaldehyd alebo 
kyanid. Vedci z University of Georgia uverejnili svo-
ju štúdiu, v ktorej sa venovali farbeniu textílií novou 
metódou, založenou na rastlinnej báze pomocou 
nanocelulózového indiga (NFC-indigo), v Green 
Chemistry. Na získanie modrého odtieňu pridá-
vali indigový prášok do hydrogélu s malým obsa-
hom nanocelulózy a chitozánu na zlepšenie fixá-
cie a priľnavosti povlaku ku tkanivám. Hydrogély 
boli pripravené tak, aby boli dostatočne tekuté na 
vytvorenie džínsoviny. Táto nová technológia by 
mohla prispieť k zníženiu nákladov, keďže nevyža-
duje použitie takého množstva vody ani chemikálií 
na získanie rovnakého odtieňa. Takisto by to zna-
menalo menšie znečisťovanie životného prostre-
dia a takisto šetrenia zdravia zamestnancov fabrík. 
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V 18. storočí krajinu Galského kohúta sužovala 
sociálna, politická aj hospodárska kríza, ktoré 
spoločne vyvrcholili do Veľkej francúzskej revo-
lúcie. Členovia kráľovskej rodiny boli zatknutí a 
uväznení v Palais des Tuileries. Napriek drža-
niu v zajatí, kráľovnej Márii Antoinette sa po-
darilo udržiavať prísne tajnú korešpondenciu 
so švédskym grófom Axelom von Fersenom, 
ktorý bol považovaný za jej blízkeho priate-
ľa a možného milenca. Niektoré zo spomína-
ných listov sa nachádzajú vo Francúzskych 
národných archívoch, avšak, niektoré ich časti 
boli znehodnotené atramentom. Podľa štúdie, 
uverejnenej v Science Advances, sa po niekoľ-
kých dekádach pomocou chemických ana-
lýz podarilo rozlúštiť obsah listov. Pri analýze 
chemička Anne Michelin spolu so svojimi ko-
legami z Národného prírodopisného múzea v 
Paríži využívali napr. princípy röntgenovej fluo-
rescenčnej spektroskopie na makroskenovanie 
(MA-XRF) redigovaných častí textu a skúmali 
zloženie jednotlivých atramentov, použitých v 
listoch. Zistili, že pri pôvodnom texte bol pou-
žitý rovnaký druh atramentu, vyrobený zo sí-
ranu železnatého, ako pri jeho znehodnotení, 
avšak, aj zloženie rovnakého typu atramentu 
sa môže líšiť v množstve použitých prvkov v zá-
vislosti od výrobcu. Analýza ukázala, že obidva 
atramenty obsahovali S, K, Mn, Fe, Cu a Zn, ale 
líšili sa v pomere medi a zinku. Výskum preu-
kázal, že za samotné znehodnotenie je zodpo-
vedný švédsky gróf – znehodnocujúci atrament 
sa zhodoval s tým, ktorý použil pri vyhotovení 
kópií kráľovniných listov. Použitá metodológia 
sa ďalej môže uplatniť pri historických alebo 
forenzných analýzach na rozpletanie superpo-
novaných viacprvkových materiálov. 

KRÁĽOVSKÉ 200-ROČNÉ 
TAJOMSTVO 

General Services Administration Proving G
round

Sci en
ce A

d
vances

Obnovenie textu pomocou mapy prvkov. Z Cu 
mapy: “non pas sans vous.” (z fr. „nie bez vás“).
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MOLEKULÁRNA

GASTRONÓMIAPojem molekulárna gastro-
nómia si môžeme jednodu-
cho vysvetliť, ako kuchyňu, 
v ktorej sa uplatňujú che-
mické reakcie a fyzikálne 
deje. Môžete si povedať, že to sa predsa deje za 
každých okolností a v každej kuchyni už len pri 
osolení vody na varenie cestovín alebo pri pridaní 
cukru do horúcej šálky čaju, no v tomto prípade 
je to myslené trochu inak. Cieľom molekulárnej 
gastronómie je pretransformovať jedlo do nových 
tvarov, textúr a nezvyčajných chuťových kreácií. 
Bežné suroviny v kombinácii s netradičnými che-
mickými postupmi a konzervačnými látkami do-
kážu  v rukách kuchárov vykúzliť čosi prekrásne. 
Jedlo zmení svoju podstatu a bude nielen pas-
tvou pre chuťové, ale aj zrakové bunky.

Niečo z histórie molekulárnej gastronómie
Kde to všetko začalo? Ako píšu v Reference Mo-
dule in Food Science v článku Molecular Gastro-
nomy, jedná sa o vedecký odbor, ktorý bol prvotne 
predstavený pod názvom molekulárna a fyzikál-
na gastronómia a neskôr skrátený na molekulár-
nu gastronómiu. Založili ho v roku 1988 fyzikálny 
chemik Hervé This a profesor fyziky Nicholas Kur-
ti. Hoci potravinárska veda existovala už niekoľko 
storočí, historicky sa zameriavala na chemické zlo-
ženie zložiek a na priemyselnú výrobu a nutričné   
vlastnosti potravín. Molekulárna gastronómia 
sa po svojom vzniku veľmi rýchlo rozvinula, no 
okolo roku 1999 sa zistilo, že na odlíšenie ve-
deckej činnosti na jednej strane od kulinár-
skeho podniku na strane druhej, sa musia 
používať rôzne názvy. Názov molekulárne 
varenie bol zavedený na označenie dru-
hu technologicky orientovaného spôsobu 
varenia, ktorý vyvinuli niektorí z najlepších 
svetových šéfkuchárov. Táto nová termino-
lógia, navrhnutá tesne pred rokom 
2000, nabrala na sile a do 
roku 2010 sa zistilo, že termín 
molekulárna gastronómia 
by sa mal používať iba 
na označenie vednej 
disciplíny, ktorá 
skúma mecha-
nizmy javov, ktoré 
sa vyskytujú počas 
kulinárskej transfor-
mácie, zatiaľ čo termín 

molekulárne varenie a jeho variácie by sa mali 
použiť na opis kulinárskeho trendu, v ktorom ku-
chári používajú „nové“ nástroje, prísady a metódy, 
vyvinuté výskumom v molekulárnej gastronómii. 
V Chicagu kuchári Homaru Cantu z Moto a Grant 
Achatz z Alinea vymysleli také inovácie, ako je jed-
lý atrament a papier a jedlá, uložené na aroma-
tických vankúšoch. Dokonca aj šéfkuchári, ktorí sa 
nešpecializovali na molekulárne varenie, zaviedli 
do svojich jedálnych lístkov sferifikáciu, napríklad 
v podobe kulinárskej peny či bleskovo zmrazených 
pukancov. Šírenie molekulárnej gastronómie inšpi-
rovalo rôzne trendy, najmä “note-by-note cooking” 
(tzv. varenie po tónoch), ktoré zaviedol Hervé This 
v polovici 90. rokov a v nasledujúcich desaťročiach 
si získalo popularitu. Tento štýl používa iba čisté 
zlúčeniny – ako je voda, etanol a glukóza – a nie 
tradičné zložky potravín. Je to pre jedlo ekvivalent 
syntetickej hudby. Avšak, tak ako všetko, aj mole-
kulárna gastronómia sa stretla s kritikou či až zo-
smiešňovaním na základe prístupu k jedlu. Boli ob-
vinení, že sa začínajú rozprávať o jedle, ako keby sa 
rozprávali o matematike. Niekedy boli ich metódy 
prirovnávané až k Frankensteinovmu laboratóriu a 
oni k šialeným vedcom. Veď, kuchár by nemal mať 

v ruke skúmavku. Zároveň sa niektorým tradič-
ným kuchárom nepáčilo, že sa do jedla pridáva 
chemický prášok. Podľa nich na prípravu dob-
rého jedla nepotrebujete žiadne chemické triky.

Molekulárna gastronómia v súčasnosti
Dnes je tento pojem veľmi často spájaný 

so šéfkuchármi, ovládajúcimi 
tekutý dusík, pipety, jedlé 
gély, fúkacie lampy a ďalšie 

zariadenia, bežne používané 
v laboratóriu. Molekulárna 
gastronómia sa tiež snaží 
generovať nové poznatky 
na základe chémie a fyzi-
ky v pozadí kulinárskych 

procesov. Pocho-
penie vedy o va-

rení môže viesť k 
zdanlivo bizarným 

jedlám, ktoré sú neča-
kane chutné. Veľmi často 

ide o integráciu už známeho do niečoho úplne 
nového. Z vedeckého hľadiska možno varenie 
považovať za molekuly, ktoré sa riadia známy-
mi procesmi, ktoré opisujú správanie všetkých 
pevných látok, kvapalín a plynov. Ale reakcie, 
ktoré spôsobujú, že jedlo chutí alebo nechutí, 
stále nie sú veľmi dobre pochopené. Takže za-
tiaľ sa stále musíme spoliehať na tradičné re-
ceptúry a náš zmysel pre chuť a vôňu, namiesto 
toho, aby sme sa riadili iba vedeckými protokolmi.

Molekulárna gastronómia nám ukazuje, že 
vlastne nič nie je v kuchyni nemožné. Väčšinou 
sa jedlá podávajú v malinkých porciách. Nie je 
potrebné ich krájať príborom,  prežúvať, ale stačí 
rovno prehltnúť. Niekedy ani neviete, čo na ta-
nieri máte, to zistíte, až keď si to dáte do úst.

Molekulárna mixológia
Chémia a fyzika sa používajú nielen pri jedlách, 
ale dajú sa používať aj pri nápojoch, presnejšie pri 
miešaných drinkoch. V článku Molekulárna mixo-
lógia, ktorý bol uverejnený v Bar Magazíne, sa na 
otázku molekúl v gastronómii pozreli práve z po-
hľadu nápojov. Už sa však nerozprávame o mole-
kulárnej gastronómii, ale o molekulárnej mixoló-
gii, kedy si chceme vychutnať obľúbené miešané 
nápoje v netradičnom štýle. Avšak, v tomto prípa-
de ide už o oveľa zložitejší postup prípravy než pri 
obyčajnom tekutom drinku. Je nevyhnutné, dô-
kladne poznať zloženie všetkých prísad, pretože 
chemické reakcie, ktoré prebiehajú, sú veľmi citli-
vé. Aj malá odchýlka alebo nepozornosť sa neprí-
jemne odzrkadlí na výsledku. Avšak, práve vďaka 
precíznosti si svoj obľúbený drink užijete v podobe 
peny, tuhých koláčikov, pudingov, gélových table-
tiek, kociek či guľôčok. Molekulárne koktaily boli 
prvýkrát vytvorené šéfkuchármi molekulárnej 
gastronómie, ako španielsky kuchár Ferran Adria 
a anglický kuchár Heston Blumenthal, ale tento 
trend si rýchlo osvojili a posunuli na ďalšiu úroveň 
priekopníci mixológie, ako napríklad Američan 
Tony Conigliaro.

V oboch týchto odvetvia 
sa používa veľmi zaujímavá 
technika, ktorá sa nazýva sferifiká-
cia. Je pekným príkladom prenosu vedo-
mostí z vedeckého laboratória do kuchyne alebo za 
barový pult. Kuchári alebo mixológovia sa spolie-
hajú na jednoduchú gélujúcu reakciu medzi chlo-
ridom vápenatým a alginátom. Postup je taký, že 
sa zmieša daná zložka s chloridom vápenatým a 
následne vmiešate alginát do vody. Nechá sa cez 
noc odstáť a nakoniec sa do zmesi alginátu a vody 
vkvapká chlorid vápenatý s použitou zložkou. V la-
boratóriu sa táto technika používa na zapuzdrenie 
buniek alebo poskytovanie bunkových nosičov pre 
bunkovú kultúru.

Využitie pre budúcnosť
Molekulárna gastronómia sa veľmi rýchlo môže 
stať budúcnosťou, čo sa týka potravín a jedla. V sú-
časnosti je jednou z najväčších príčin potravinovej 
neistoty práve doprava potravín, keďže ako krajiny 
nie sme potravinovo sebestační. Rozdelením chutí 
a vlhkých živín do suchých práškov, gélov a teku-
tých foriem sa potraviny ľahšie prepravujú na čo-
raz väčšie vzdialenosti. Samozrejme, táto vízia sa 
nestane realitou cez noc. Je to radikálny posun od 
toho, čo sú ľudia zvyknutí vidieť v ponuke potravín 
a aj na tanieri. Postupom času by mohla moleku-
lárna gastronómia pomôcť nakŕmiť svet.

-aňa-
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LUKÁŠ GÁL Z GALLÉ
JEDLO JE ROVNAKO SUBJEKTÍVNE AKO UMENIE

Lukáš Gál pôsobí ako vedecký pracovník na Od-
delení polygrafie a aplikovanej fotochémie na 
našej fakulte, fotí svadby a popritom ešte vedie 
úspešnú cukrársku firmu Gallé. Minulý rok sa mu 
podarilo získať Oscara v gastrobiznise –  Great 
Taste Award.

Kedy ste sa rozhodli, že chcete podnikať?
S fotografovaním som začal ešte v roku 2009. Čo 
sa týka cukrárskeho biznisu, to je už aj tak trochu 
otrepaný príbeh, ktorý stále rozprávam. Asi v tom 
istom roku som bol za sestrou v Paríži na Vianoce a 
tam som prvýkrát ochutnal ich povestné makrón-
ky v Pierre Hermé Paris. Vtedy mi to aj prišlo, ako 
zaujímavý nápad na biznis – ide len o jeden pro-
dukt, ktorý má daný typ výroby a veľmi sa nelíši 
medzi druhmi, teda robíte stále to isté, ale vždy je 
to niečo nové.

Nerobili si z vás kolegovia srandu, že idete z la-
boratória k hrncom?
Práveže vôbec. Naopak, začínal som tým, že som 
piekol kolegovi makrónky na svadbu. Mali sme 
veľmi dobré ohlasy a možno aj to bol práve impulz, 
aby sme do toho podnikania šli. 

Keďže nie ste vyštudovaný 
cukrár a podnikáte s jedlom, po-
trebovali ste na začiatku certifi-
káty alebo kurzy?
Nie všetko v gastre je podmienené 
výučným listom. Bohužiaľ, cukrár-
ska výroba áno, hoci ja v tom veľ-
mi nevidím význam. Chápem, že 
potrebujete potravinárske mini-
mum, ako je hygiena, kde je práca 
v rizikovom prostredí s rizikovými 
potravinami, aby ste neotrávili po-
lovicu národa. Ale nerozumiem, 
na čo potrebujem cukrársku ško-
lu na Slovensku, kde sa učí piecť 
s margarínom a podobne, na to, 
aby som mohol piecť koláče s iný-
mi surovinami a technikami. 
Ak ale máte potravinársky smer u 
nás na fakulte, tak nepotrebujete 
toto minimum. Čo sa týka výuč-
ného listu, stačí, ak zamestnáte 
cukrára ako garanta. Na slaný 
karamel ho nepotrebujem, iba keď 

sa pečú makrónky. Ale po šiestich rokoch si už ako 
majiteľ môžem garantovať sám. 

Čo sa pečie u vás doma? Potrpíte si na kvali-
tu aj tam?
Myslím, že sú to klasické koláče, ktoré sa pečú tra-
dične doma na sviatky. Na Vianoce sme mávali aj 
26 druhov koláčov, teraz sme už asi na 13 druhoch. 
Mama ešte stále, napríklad, niekde používa Heru, 
čo je síce jednoduchšie, ale pomaly sa ju snažím 
otáčať na maslo. Inak radšej nič nekomentujem, 
potom je v kuchyni zlá atmosféra.

Považujete niečo za „cukrárske peklo?“
Samozrejme, margaríny alebo akékoľvek ná-
hrady. Nemám rád rýchlotovary, ako hotové 
polevy. Zlatý klas je, napríklad, úplne v pohode, 
ale je to len kukuričný škrob a vanilková aróma. 
Prečo nepoužiť obyčajný škrob a obyčajnú va-
nilku alebo vanilkovú pastu? Čo mi dosť prekáža, 
je tabuizácia bieleho cukru. V princípe je jedno, 
či ide o hnedý cukor, repný cukor alebo trstinový 
cukor, stále je to sacharóza. Vraj sú tam nejaké 
vitamíny a tak – áno, ale ak chcete dennú dávku 

železa z cukru, tak ho musíte zjesť 
dva a pol kilogramu. Cukry po-
užívam skôr podľa chuti – biely 
cukor je neutrálny a hnedé už 
nejakú chuť majú, preto sa ani 

nepoužívajú do karamelu, pretože 
im pridávajú melasovú chuť.

Ponúkate rôzne druhy makró-
nok – od klasického slaného 
karamelu cez mrkvu s poma-
rančom až po hráškové. Nemali 
s niektorými chuťami zákazníci 
problém?
Ani nie, paradoxne tieto zvláštne 
chute sú naše najpredávanejšie. 
Hlavne mäta s hráškom je best-
seller. Mne to ani nepríde ako 
divná kombinácia, je to skôr bež-
ná kombinácia. Mäta je bylin-
ka, ktorá sa používa na sladko, a 
hrášok je prirodzene sladký. Keď 
ho povaríte v cukrovej vode, je 
ešte sladší. Mrkva je tiež sladká, 
a keďže sa robí aj mrkvová torta, 

už to nikomu divné nepríde. Sú to 

podľa mňa bežné kombinácie, len si to človek asi 
hneď neuvedomí. Možno taká zaujímavá kombi-
nácia bola skôr čokoláda, ktorá bola fermentova-
ná na banánových listoch, s kandizovaným zázvo-
rom a marakujovým želé.

Čo máte najradšej?
Asi nemám favorita. Ja som najradšej, keď chutí 
deťom, ony sú väčšinou najväčší kritici. Dieťaťu keď 
nechutí, proste to vypľuje a je mu to jedno. Stalo 
sa to iba raz, pri makrónke so slaným karamelom. 
Ale tak, hovoril som im, aby to trojročnému dieťaťu 
nekupovali (smiech). Táto príchuť, až na výnimky, 
deťom nesedí. U nás im chutí najviac čokoláda.

Začínali ste s klasickými chuťami?
Práveže sme začínali úplne hardcore (smiech). Prí-
chute neboli úplne uletené, ale začínali sme s ôsmi-
mi príchuťami, keďže krabička je štandardne na 
osem kusov. To bolo úplne peklo. Minimum z jednej 

príchute je asi 40 kusov. Na konci máte asi 320 ku-
sov makrónok s trvanlivosťou štyri dni. Prvé predaje 
sme mali na trhoch a výstavách. Máme z toho aj 
vtipný príbeh, keď priateľka povedala, že musíme 
mať aspoň 600 koláčov. Tak, dobre, spravili sme 600 
koláčov a po troch dňoch sme 250 niesli späť. 
Dodávanie do kaviarní sme zrušili. Zanikala tam 
trochu značka. Makrónky sú tiež háklivé na skla-
dovanie. Tie štyri dni sú väčšinou hraničné, hlavne 
keď sú vystavené. Zavreté v krabičke vydržia (mik-
robiologicky) aj dva týždne. Suché korpusy dokon-
ca aj pol roka. Keď ich máte ale vystavené, začnú 
naberať vlhkosť a mäknúť. Na tretí deň sa začnú 
rozpadať. Aj keď niektoré konkurenčné sú zas také, 
že na tretí deň s nimi rozbijete okno. Musia byť stá-
le v chlade, ideálne pri štyroch stupňoch, najlepšie 
v cirkulačnej vitríne, ale tie sú drahé. Musíte to aj 
zakrývať na noc a s tým je trochu problém. 
Obchod zatiaľ nemáme, len výrobu a momentál-
ne gro našej výroby tvorí slaný karamel v skle. 

-betka-
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Ako vás ovplyvnila pandémia?
V niečom nám to aj pomohlo, napríklad pri e-sho-
pe. Prvý lockdown nepomohol nikomu, všetko sa 
zavrelo a ľudia nekupovali blbosti, karamel nie je 
práve vec, ktorú nutne potrebujete. Vtedy nám to 
až tak nevadilo, problém ale bol, že sme na začiat-
ku januára urobili veľkú investíciu a to nám vycu-
clo účet. Momentálne sme závislí na odbere sla-
ného karamelu do predajní. Na makrónky nie je už 
skoro dva roky poriadne odbyt. Tie sa predávajú 
hlavne na výstavách a trhoch a tie dva roky nie sú. 
Minulý rok mal byť Dobrý trh na Panenskej, všet-
ko sme mali nachystané. Deň predtým ho zrušili a 
nám zostalo asi 300 koláčov s trvanlivosťou 4 dni. 
Ale našťastie sa nám podarilo rozpredať po vlast-
ných sieťach našim verným zákazníkom. 
Keď sa otvorili obchody, tak sa to trochu rozbehlo. 
Vtedy prišlo aj Great Taste. 

Great Taste Award sa považuje za jedno z naj-
väčších ocenení na svete, čo sa týka jedla. Ako 
prebieha posudzovanie produktu?
Porota má stovky členov, sú to foodkritici, foodblo-
geri alebo kuchári. Vy si prihlásite produkty, za-

platíte vstupné, pošlete produkty (bez etikety, len 
s interným označením). Hodnotí sa anonymne. 
Nehodnotia vás, samozrejme, všetci porotcovia. Tí 
musia nájsť konsenzus a vy k tomu dostanete slov-
né ohodnotenie. 

Rok predtým ste neuspeli, ale tento rok ste do-
stali hneď tri hviezdičky, čo je najvyššie možné 
hodnotenie. Zmenili ste behom roka niečo?
Vôbec nič. Tieto súťaže sú super promo, aj ako oce-
nenie, že robíme niečo dobré, ale treba mať na pa-
mäti, že jedlo je veľmi subjektívna vec. Rovnako ako 
umenie. Záleží, akých porotcov dostanete. Jeden 
vám môže napísať, že máte super množstvo soli a je 
to dobre vyladené. Pre ďalšieho je veľmi alebo málo 
slané. Musíte tiež pozerať na región, niečo iné chutí 
ľuďom na severe, niečo iné tu. Na slanom karameli 
je to krásne vidieť. Keď dáte Francúzovi taký kara-
mel, ako robíme my, tak vám povie, že to nie je kara-
mel. Oni majú tzv. „spálený“ karamel, ktorý musí byť 
horký. To ja zas vyhadzujem, keď sa omylom podarí. 
Pierre Hermé ma makrónky so slaným karamelom, 
ktoré sú dobré, ale viem, že tu by nikomu nechutili. 
Samozrejme, nie je to úplne subjektívne, sú aj de-

fekty. Ak je to spálené a hnusne horké, tak vám 
90 % ľudí povie, že je to zlé. Dobrým príkladom je 
káva. Existujú defekty výberovej kávy. Napríklad, 
pri káve z Rwandy je škodca, u ktorého stačí, že 
vám napadne jedno zrnko v sáčku a vy v ňom už 
cítite zemiaky. Aj keď ho pomeliete a spravíte z 
neho kávu, cítite z nej zemiaky. Čo sa týka kávy, 
myslím si, že sú aj lepšie súťaže ako Great Taste. 
To sú skôr bežní konzumenti. Great Taste sú skôr 
špecializovaní na mäsové výrobky alebo fermen-
tované syry. 
Je to veľmi veľký kontrast, za rok z nula na tri 
hviezdy. Nie je to ale úplne ten istý produkt. Trafiť 
taký istý stupeň karamelizácie je veľmi náročné, 
niekedy je viac sladší, niekedy horkejší. Aj soľ má 
salinitu vždy trošku inú. 

Máte z ocenenia nejaké výhody? Okrem toho, 
že si môžete dať ich nálepku na produkt?
Nie. Benefit sú skôr tie hviezdy. Mali sme šťastie, že v 
tom roku sme boli jediní na Slovensku, kto dostal tri 
hviezdičky. Bol to vlastne aj prvý karamel, ktorý do-
stal tri hviezdy. Keď si vezmete, že je tam 12 000 pro-
duktov a tri hviezdy dostalo 1,5 %, tak je to benefit. 

Koho sledujete alebo uznávate z cukrárov?
Určite Pierre Hermé, aj čo sa týka makrónok, aj 
biznisu, a Pierre Marcolini. Zo Slovenska možno 
Martin Devečka. 

Chceli by ste sa venovať už len firme alebo 
chcete stále učiť?
To záleží od množstva faktorov. Rád by som biznis 
dostal na takú úroveň, aby som mu nemusel veno-
vať osobne až toľko času. Veda a učenie ma baví, 
ale žijeme na Slovensku a je to tu, aké to je. Nemô-
žem povedať, že o päť rokov budem mať aj aj. Pla-
ty v školstve sú tiež, aké sú, a fungovať s rodinou 
v byte v Bratislave je komplikovanejšie... a máme 
dva spotrebné úvery na vlastné osoby. Toľko k 
podpore podnikania na Slovensku.

Zdroj obrázkov: galle.sk
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SPRAVTE SI JESEŇ NA TANIERI
Premýšľali ste niekedy nad tým, kam sa vlastne 
podela jeseň? Ja mám občas pocit, že skončí leto 
a už tu máme Vianoce. Poriadne neprejdú Dušič-
ky a už na vás odvšadiaľ padajú vločky, blikajú 
svetielka, kývajú Santovia, v nákupných centrách 
hrajú pesničky ako All I Want for Christmas is 
You, Last Christmas či Jingle Bell Rock. A ja si ho-
vorím, kam sa podela jeseň? Tá krásna jeseň plná 
farieb, najrôznejších vôní a šialeného počasia, kto-
ré by mohlo konkurovať tomu jarnému v apríli.

Pre navodenie úchvatnej jesennej atmosféry 
máme pre vás pripravené recepty, ktoré vám, dú-
fame, budú chutiť, keď pôjdete púšťať šarkany, 
zbierať šípky či sa len tak prechádzať pomedzi 
opadané lístie.

TEKVICOVÉ MUFFINY

Čo budeme potrebovať? 
225 g hladkej múky 
1 kypriaci prášok 
1 tsp mletej škorice 
150 g trstinového cukru 
200 g tekvicového pyré 
2 veľké vajíčka 
štipka soli 
125 g roztopeného masla 

Ako budeme postupovať? 
Najskôr zmiešame všetky suché suroviny v 
jednej stredne veľkej mise. Pomaly vmiešame 
roztopené maslo, vajíčka a tekvicové pyré. Túto 
zmes poriadne vymiešame, aby sme získali 

hladkú zmes. Cesto rozdelíme do dvanástich 
košíčkov. Takto pripravené muffiny pečieme v 
rúre pri teplote 180 °C približne 15 minút.
A čo s nimi ďalej? To je moja obľúbená časť. 
Existuje milión možných variácii. Najjedno-
duchšia z nich je tá, že ich len necháte vychlad-
núť a potom zjete. Ale to by bolo príliš jednodu-
ché... no nie? Osvedčilo sa mi na tieto muffiny 
dať hustú citrónovú polevu, prípadne urobiť 
tvarohovo citrónovú plnku a naplniť ich. Plnka 
je veľmi jednoduchá, zmiešate jeden hladký 
tvaroh, šťavu z polovice citróna a pridáte cukor 
podľa chuti.

Ďalší recept je fantastický vo svojej jednodu-
chosti. Je vhodný pre vegánov, vegetariánov, 
bezlepkáčov či histaminikov (v prípade, že cit-
rónovú šťavu nahradíme citrónovou kôrou).

DUSENÉ JABĹČKA

Čo budeme potrebovať? 
3 stredne veľké jablká 
2 – 4 tbsp trstinového cukru (podľa chuti)
1 tbsp citrónovej šťavy 
½ tsp mletej škorice 

Ako budeme postupovať? 
Jabĺčka očistíme a nakrájame na malé kúsky. 
Takto očistené jabĺčka dáme na panvicu, pri-
dáme všetky ostatné ingrediencie a podleje-
me to 1 tbsp vody. Zapneme stredný ohrev a 

CESTOVINY S TEKVICOU A 
MÄSOM

dusíme 10 – 15 minút. Ak chcete mať jabĺčka 
kašovitejšieho charakteru, môžete pokojne 
dusiť dlhšie. Potom stačí už len naservírovať do 
misky a pustiť sa do toho.

Priznám sa, že ďalší recept nie je odo mňa, ale 
našla som ho na Kuchyni Lidla. Obsahuje zo-
pár mojich menších úprav a ja pevne verím, že 
bude chutiť.

Čo budeme potrebovať? 
250 g morčacích/kuracích pŕs 
250 g cestovín fusilli 
soľ 
½ tekvice Hokkaido 
1 menšia cibuľa 
2 strúčiky cesnaku 
olivový olej 
čierne korenie 
1 – 2 hrste kešu orieškov 
tymian (čerstvý, prípadne sušený)
50 ml suchého bieleho vína 
250 ml smotany na šľahanie 
čerstvá petržlenová vňať 
šťava z ½ citróna 
nastrúhaný syr na posypanie

Ako budeme postupovať? 
Cestoviny uvaríme al dente v osolenej vode pod-
ľa návodu na obale. Scedíme ich a 150 ml vody, v 
ktorej sa varili, si necháme na podlievanie omáčky.
Očistíme tekvicu, cibuľu a cesnak. Umytú, očis-
tenú tekvicu a kuracie/morčacie prsia nakrája-
me na rovnako veľké kocky. Cibuľu s cesnakom 
nasekáme nadrobno. Do hlbokej panvice dáme 
olivový olej, keď bude rozpálený, pridáme mäso 
a orestujeme ho. Osolíme a okoreníme podľa 
vlastnej chuti. Ak máte radi pálivé jedlá, môžete 
pridať trochu chilli. Pridáme nakrájanú tekvicu 
a opäť zľahka osolíme a okoreníme. Pridáme 
cibuľu s cesnakom a restujeme, kým suroviny v 
panvici nebudú mať zlatohnedú farbu. Primie-
šame nasekané kešu oriešky a tymián, podleje-
me bielym vínom. Počkáme, kým sa odparí al-
kohol, potom pridáme smotanu a vodu, v ktorej 
sa varili cestoviny. Necháme prejsť varom. Do 
omáčky pridáme uvarené cestoviny, nakrájanú 
petržlenovú vňať a šťavu z polovice citróna. Všet-
ko dôkladne premiešame a môžeme servírovať.
Pri servírovaní sa mi osvedčilo, celé jedlo posy-
pať nastrúhaným syrom. Mne najviac chutil 
parmezán, ale výber syra nechám na vás.

*tbs – teaspoon – čajová lyžička
  tbsp – tablespoon – polievková lyžica

-momo-

DOBRÚ CHUŤ!
NECHAJTE SA UNÁŠAŤ 

CHUŤOU A FARBAMI JESENE.

TIP: Ak si ešte lámete hlavu nad tým, ako by 
ste si tie skvelé muffiny upiekli na Mladej Gar-
de, nevešajte hlavu. Keď pôjdete na vrátnicu a 
poprosíte si kľúčik od rúry, pani vrátničky vám 
ho ochotne vymenia za váš ubytovací preukaz. 
Po dopečení stačí kľúčik vrátiť a svoj ubytovací 
preukaz dostanete naspäť. Tieto zázračné maš-
inky nájdete na blokoch C a J. 
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ZIMOMRIAVKY

V KNIŽNEJ PODOBE

Chlapci z Nickelu
Colson Whitehead

Duch domu Ashburnů
Darcy Coates

Diabolské hry
Angela Marsons

Po stopách Jacka Rozparovače
Kerri ManiscalcoDlouhá trať

Viktorie Hanišová

Ťažké čítanie. Silné a tak hlboko sa dotýkajúce. 
Slzavé, ale potrebné. Plné dlhotrvajúceho boja. 
O tom, aké je dôležité nebyť ticho, keď cítite ne-
spravodlivosť, a ak ani hlasno nestačí, tak kričať 
ešte hlasnejšie. Toto sú príbehy odsúdených 
mladých ľudí, prežívajúcich nezmyselné fyzické 
tresty. Životy tých, ktorých budúcnosť je často-
krát jasná už na samotnom začiatku. Nešťast-
né osudy, no i tak vytrvalé, bojujúce za seba i 
druhých. Tak veľa sa ešte od ľudí máme učiť, aj 
takých, od ktorých nás naše mylné presvedče-
nia vzďaľujú. Ach, aké je len nutné uvedomiť si, 
že každý človek je výnimočný a všetci sme rov-
nako dôležití. A aj to, že zlo zlom neporazíme. 
Veď, láska je silnejšia nad ľudské nezmyselnosti 
a aj cez ťažké chvíle sa vždy usmieva posledná.

Z času na čas jestovanie ničí. Neľudsky svojho 
tvora desí. Presne taký je niekedy život. Neznesi-
teľne krutý k bytosti, zatiaľ čo vnímavý tvor trpí 
najväčšmi. Inakosť nie je jednoduchá, pričasto 
odsúdená. Natoľko nepochopená. Vtedy je trať 
pridlhá, keď človek najmenej túži byť. Nešťast-
né bytosti, ťažké osudy, utrápené srdcia, smutné 
oči, také sú ľudské prežitky nielen v poviedkach 
Dlouhá trať. Vždy rada pripomínam, že smutné 
príbehy učia vďačnosti. I keď nesú slzy, mrazia, 
veľa ráz ich nemožno dočítať, je dôležité, aby 
prežili rovnako, ako tie životy.

Na sychravé, chladné a tmavé večery sa hodí aj mrazivé čítanie a my vám ponúkame 
hneď niekoľko kníh, z ktorých vám bude po chrbte isto behať mráz. Ponorte sa spoloč-
ne s nami do čítania neľahkých príbehov.

Ak preferujete horory, tak séria Strašidelné domy 
od Darcy je práve pre vás. Duch domu Ashbur-
nů je prvým dielom tejto série a hneď od začiat-
ku začína poriadne svižne s veľkou dávkou po-
chmúrnosti a temnosti. Kratšie kapitoly sa čítajú 
rýchlo a sú plné napätia, ktoré sa dá miestami aj 
krájať. Ak sa radi bojíte, určite neváhajte a siah-
nite práve po tejto autorke.

Spočiatku to vyzeralo na obyčajnú vraždu, no 
zdanie môže častokrát klamať. Tak tomu bolo aj 
v tomto prípade, ktorý sa dostal pred detektívku 
Kim Stone. Počas pátrania sa odhaľujú desivé sku-
točnosti a pozadie zločinov je oveľa komplikova-
nejšie. Kim a jej tím musí čeliť psychopatovi, aké-
ho dosiaľ nepoznali. Nemá totižto žiadne zábrany. 
Psychicky narušená osoba sa neštíti ničoho a v 
ohrození života sa ocitá aj sympatická detektívka.

Jacka Rozparovača, najznámejšieho sériového 
vraha Londýna, asi nikomu netreba predstavovať. 
Ak však čakáte, že si prečítate príbeh práve z jeho 
pohľadu, ste na omyle. Hlavnou hrdinkou je mla-
dá Audrey Rose, ktorá namiesto vyšívania a pitia 
čaju s ostatnými dámami radšej pitve mŕtvoly v 
strýkovom laboratóriu. Jej odvaha, riadiť si život 
podľa svojho, je v 19. storočí netypická a vyvoláva 
aj patričný rozruch. Práve práca v laboratóriu ju 
privedie na stopu desivého sériového vraha, ktorý 
začal vraždiť v jednej londýnskej štvrti a ona nevá-
ha a vrhá sa do pátrania.

-zuz-

-mať ka-
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ŠPORT...
...ALE TROCHU INAK

Asi každý z vás vie, čo je šport. Pre niekoho je to 22 
ľudí, ktorí sa naháňajú za jednou loptou, pre iné-
ho je šport súčasťou každodenného života. Ešte 
donedávna mnohí z nás po vyučovaní utekali na 
ihrisko, aby tam s kamarátmi hrali futbal či ho-
kejbal až do zotmenia, snívali o tom, že raz budú 
vrcholoví športovci, ktorí budú súťažiť na Olympi-
áde. Ale verte či neverte, dnes vám stačí k vrcholo-
vému výkonu myš, klávesnica, monitor a počítač.

Počuli ste už slovo e-šport? Lebo ak nie, tak ste na 
správnej strane Radikálu. Predstavte si, že večer 
hráte s kamarátmi nejakú počítačovú hru, možno 
to znie neuveriteľne, ale športujete. Tak, ako aj iné 
športy, aj tento sa delí do určitých kategórii podľa 
toho, aké hry hráte – strategické, FPS (first-person 
shooter), MOBA (multiplayer online battle arena) 
alebo športové. Nezáleží na tom, či máte konzoly, 
počítače alebo iba mobily, na každej z týchto plat- 

foriem existuje mnoho hier, ktoré prenikli do sve-
ta e-športu. V e-športoch sa každoročne konajú aj 
šampionáty, ktoré sú sledované miliónmi fanúši-
kov po celom svete. Napríklad, tohtoročný sveto-
vý šampionát v jednej MOBA hre, League of Le-
gends (LOL), sa konali od októbra až do začiatku 
novembra. Princípom tejto hry je to, že každý hráč 
prevezme rolu jedného zo Championov (t. j. posta-
vy, za ktorú hráč hrá) a potom sa spoločne snažia 
zničiť hlavnú budovu, patricu súperovmu tímu (tzv. 
nexus). Na Islande sa stretli elitné profesionálne 
tímy z celého sveta a pár želiezok v ohni sme na 
nich mali aj my, Európania. Nanešťastie, majstri 
Európy, MAD Lions, vypadli vo štvrťfinále v hrách 
proti kórejským Damwong Kia, tímu, ktorý v roku 
2020 získal titul majstrov sveta. Svoje prvenstvo sa 
im tento rok nepodarilo obhájiť, keď podľahli čín-
skym Edward Gaming International, ktorí vrátili 
Summoner’s Cup späť do rúk Číny. Pre jednoduch-

-adam-

šie predstavenie si, aká veľ-
ká udalosť to je, stačí spo-
menúť, že šampionát bol 
sponzorovaný značkami 
ako Mercedes-Benz, 
Red Bull alebo Axe. 
Medzi najznámejšie 
strategické hry v ob-
lasti e-športu patria 
Starcraft II či War-
craft 3. Obidve hry 
sú založené na po-
dobnom princípe, a to 
na zničení hlavnej zák-
ladne súpera, pomocou 
silnej ekonomiky a dobre 
zloženej armády. My sa ale dnes skôr zameria-
me na MOBA a FPS hry v našom domácom pro-
stredí. Keď už viete, čoho sa pomenovanie e-šport 
týka, poďme si teda povedať, ako súvisí so Sloven-
skou technickou univerzitou. U nás na STU pôsobí 
e-športový tím s menom Esport STUBA. Zastrešu-
je všetkých hráčov a hráčky z našej alma mater, 
ktorí aktívne športujú so svojimi klávesnicami a 
myškami. 

Ako som vám už spomínal, Esport STUBA zastre-
šuje športové tímy, ale nielen to, organizuje aj tur-
naje v rôznych hrách alebo posiela svoje tímy na 
tieto turnaje. Posledný takýto turnaj sa odohral na 
konci septembra 2021 v hre LOL. V turnaji súťaži-
lo viacero tímov, v ktorých boli hráči pomiešaní zo 
všetkých fakúlt našej univerzity. Celkovým víťa-
zom turnaja sa stal tím Bot Diff. Na ďalší podob-
ný turnaj sa môžeme tešiť 17. – 19. decembra 2021, 
ale tentokrát v hre CS:GO (Counter-Strike Global 
Offensive), ktorá patrí do žánru FPS, kde v podstate 
ide o to, aby jeden tím eliminoval všetkých hráčov 
súpera alebo splnil jednu zo špeciálnych úloh. 

A čo tí najlepší? Tí sa zoskupujú do top tímov a 
hrávajú vysokoškolské ligy či turnaje. V hrách LOL 
a CS:GO sa tento rok začal už piaty ročník vyso-
koškolskej ligy pod názvom UniCap Classic, v 
ktorom sa môže zúčastniť viacero tímov z jednej 
školy. Hráči nielenže  reprezentujú svoju školu, ale 
taktiež môžu získať finančnú odmenu v nemalej 

výške. Tento rok sa  fi-
nančná odmena po-
hybuje v hodnote 

1  000 – 1  400  € pre 
tímy z popredných 
priečok celkového 
poradia. Naše tímy 

sa v minulých rokoch 
pohybovali na popred-
ných priečkach (napr. v 
roku 2020 sa umiestnili 

na 2. mieste v letnom se-
mestri, resp. na 3. mieste v 
zimnom semestri), tak im 
držme palce aj tento rok. 

Popri UniCap Classic tento 
rok prebieha aj prvý ročník UniCap Prestige, kto-
rého sa zúčastnia iba tie najlepšie tímy z univerzít 
na Slovensku a pobijú sa nielen o titul majstra, ale 
aj o finančné prémie, dosahujúce výšku 2 000 €. 
V hre CS:GO bude našu univerzitu reprezentovať 
tím ESTUBA Legends, ktorých ako kapitán povedie 
Ján „n0nsens“ Šurinčík. 

Nesmiem opomenúť aj ďalšie hry, v ktorých má  
Esport STUBA svoje tímy, ako napríklad Valorant 
alebo Teamfight Tactics, ktorá je súčasťou hry LOL 
ako jeden z jej herných módov. Pri tom netreba 
zabúdať ani na klasiku, akou je DotA 2, jej pred-
chodkyňa DotA (Defense of the Ancients) je pova-
žovaná za vôbec prvú MOBA hru aj napriek tomu, 
že vznikla iba rukami fanúšikov hry Warcraft 3. 
Omnoho viac si o týchto hrách a tímoch ESTUBA, 
hrajúcich vyššie uvedené hry, povieme v jednom z 
nasledujúcich čísel.

Ak ste sa dostali až sem, tak už viete, čo je e-šport 
a ako sa realizuje na STU. Už je iba na vás, či zosta-
nete za počítačom iba ako fanúšikovia, alebo záj-
dete ďalej a budete aj vy súčasťou sveta e-športu. 
Predsa možno práve vy budete ďalšou úspešnou 
generáciu hráčov z STU. 

Lenovo

League of Legends - Svetový šampionát 2015
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Urob dnes niečo, 
za čo ti bude tvoje 
budúce „ja“ vdačné.
 - Sean Patrick Flanery

Podmienky súťaže
Súťažte s Radikálom o Balíček štyroch druhov čerstvo praženej 100 % arabicy z českej pražiarne Gour-
met Káva. Vyriešte súťažné sudoku, čísla zo súťažného riadku nám spolu so svojím krstným menom a 
priezviskom pošlite zo svojej školskej e-mailovej adresy na e-mailovú adresu: radikal@chemfchpt.sk a 
ste zaradení do žrebovania. Odpovede akceptujeme do 30.11.2021. Meno šťastného výhercu bude uverej-
nené v nasledujúcom čísle a bude upovedomený cez informačný systém AIS. Do súťaže sa môžu zapojiť 
všetci študenti FCHPT STU, BA.

Poukaz na Kačacie hody pre 4 osoby v DANIEL’S PUB & RESTAURANT 
získala Barbora Jankovičová. Blahoželáme!

HLAVOLAMY
Zostáva vám nad niektorou úlohou rozum stáť?

Buďte radi! Je to neklamný dôkaz toho, že nejaký máte.

Súťažné sudoku

Loptička v rúre

Majme úzku hlbokú rúru s prieme-
rom r, s ktorou sa nedá hýbať a v kto-
rej je zapadnutá pingpongová loptič-
ka s len o niečo menším priemerom 
než má rúra. Ako by ste loptičku vy-
tiahli von (bez jej poškodenia), keď 
sa kvôli malým rozmerom rúry nedá 
vytiahnuť rukou?

ˇ
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