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E D I TO R I Á L
Milí čitatelia Radikálu, 

zvládli sme ďalší online semester a teraz nám 
neostáva nič iné, len si zopakovať všetky informácie 
a obhájiť svoje vedomosti v skúškovom období. 

S koncom semestra prichádza aj decembrové 
číslo Radikálu, v ktorom vás zavedieme na našu 
fakultu do čias minulého storočia a takisto do 
životov doktorandov z Oddelenia chemického a 
biochemického inžinierstva. Prinášame vám report 
z úspešného 22. ročníka Študentskej vedeckej 
konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa 
po prvýkrát uskutočnila v online prostredí. Existuje 
vo vesmíre ďalšie miesto, kde by ľudská populácia 
mohla zapustiť svoje korene? Aj na takúto otázku sme 
hľadali odpoveď v Njúsoch, v ktorých vám prinášame 
rôznorodé témy a prelomové objavy. S príchodom 
skúškového obdobia sme si pre vás pripravili výber 
účtov na sociálnych sieťach, ktoré by vám mohli 
pomôcť pri učení alebo priniesť nové poznatky zo 
sveta vedy. S blížiacim sa obdobím Vianoc sme sa 
pustili do vytvárania pravej vianočnej atmosféry, ktorá 
sa nezaobíde bez drhnutia kuchynskej linky od múky 
a vytvorili sme pre vás pár receptov, ktoré si môžete 
doma vyskúšať. Ak ešte hľadáte darček pre svojich 
blízkych, nakuknite do rubriky Recenzií kníh alebo sa 
inšpirujte odporučaniami od celej redakcie Radikálu. 

Za celú našu redakciu vám prajem, nech máte naozaj 
šťastné a veselé Vianoce, strávite ich v kruhu svojich 
najbližších, oddýchnete si a naberiete mnoho síl do 
nového roka. A, samozrejme, želáme vám aj šťastie 
na skúškach, nech sa vám podaria tak, ako si želáte.

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. 

The Queen´s Gambit
Šachy môžu znieť ako tá najnudnejšia vec na svete. 

Keď sa ich snažíte pochopiť, zistíte, že sú náročnejšie 

než organická chémia. Netflix z nich ale dokázal spraviť 

mimoriadne napínavú a umeleckú záležitosť. 

-betka-

Loving Vincent
Niekto by mohol povedať, že animované filmy sú pre 

deti, no práve toto sa nedá povedať o tomto. Film je o 

Vincentovi van Goghovi a zaoberá sa okolnosťami jeho 

smrti. Má nádherné spracovanie a zvláštna animácia 

zaujme na prvý pohľad. 

-domi-

Veľká homoľa
Šport je dobrým liekom na mnohé problémy. Hlavne 

teraz, v skúškovom období, ktoré máme pred sebou. Či 

už preferujete turistiku, alebo cyklistiku, Veľká homoľa 

neďaleko Modry je vhodná pre všetkých. S rôznymi 

dĺžkami a náročnosťou tratí. Výhľad stojí určite za to.

-paťka-  

Kvedlalové z Kvedlinburku
Keďže sa chémii vôbec nerozumiem, občas to je pre 

mňa tajomné ako stredoveká alchýmia. A práve v 

stolovej hre Kvedlalové z Kvedlinburku sa môžete vcítiť 

do kože stredovekých alchymistov, ktorí sa z, na prvý 

pohľad náhodných, ingrediencií, snažia vytvoriť čo 

najlepší elixír.

-martin-

Mizející lžíce, růžový sníh a jiskřící bonbóny (Sam Kean)
Pútavé a fascinujúce príbehy o vede, šialenstve a láske 

z periodickej tabuľky prvkov. Kniha, ktorá zaujme aj toho 

najnáročnejšieho čitateľa, vás bude držať od prvého 

písmena až po  poslednú bodku. Je to príjemné, veselé 

a miestami až napínavé čítanie o vede, tak trochu inak. 

-momo-

Grafický záchranca menom Canva 
Kreativite sa medze nekladú, a to môže platiť aj pre 

vypracovanie vašich prezentácií, zadaní či iných 

materiálov. Tento online program je skvelý na vytvorenie 

akéhokoľvek dizajnu, či už pre pracovné, školské alebo 

osobné potreby. Nemusíte sa rozumieť grafike, v 

prípade, že nemáte svoj vlastný nápad, stačí si vybrať 

jeden z motívov, vykonať potrebné úpravy a, voilà! 

-luc-

Human 
Dokumentárny film Human od francúzskeho ochrancu 

životného prostredia Yann Arthus-Bertranda bol 

vytváraný v priebehu 3 rokov, počas ktorých 2000 ľudí 

zo 60 rôznych krajín prišlo vyrozpravať svoj príbeh. Dielo 

objavuje podstatu ľudskosti. Je plné lásky, nenávisti, 

odsúdenia, násilia, ale najmä množstva skúseností, ktoré 

menia život. Na scénach sa striedajú rôzne pocity: plač, 

úsmev alebo obe naraz. A každý príbeh je iný, nesúci 

zimomriavky, niekedy i slzy. Vysoko realistická mozaika 

príbehov z celého sveta v 191 minútach. Neskutočné.

-zuz-

Opekačka na Kamzíku
So sebou si zoberiete super ľudí, špekačky, cibuľu, 

dve pivká a vlastne každý, čo chce. Posedíte pri ohníku, 

niečo opečiete, popijete a pospievate. Bonus je krásny 

výhľad na Bratislavu. Riziko: občas uvidíte diviaka.

-stano-
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N J Ú S Y
Trochu stresu je normálnou súčasťou 
života, avšak, ak je stres chronický, je 
nevyhnutné tomu venovať pozornosť. 
Opakovaný stres môže mať negatívny 
vplyv na náš mozog, čo vedie k psychic-
kým i fyzickým problémom, ako sú pretr-
vávajúce zápaly v  tele. Chronický zápal 
vedie k zdravotným problémom, vrátane 
cukrovky a  srdcových chorôb. Pri opa-
kovanom strese sa cirkulujúce zápalové 
proteíny môžu dostať do mozgu. Zápal 
nepriaznivo ovplyvňuje mozgové systé-
my, spojené s motiváciou a mentálnou 
agilitou. Takisto stres vedie k  depresii. 
Zredukovaný hippokampus, ktorý je ne-
ustále vystavovaný stresovým hormó-
nom a pretrvávajúcemu zápalu, je po-
zorovaný práve u pacientov, trpiacich na 
depresiu. Rovnako vysoká hladina stresu 
narúša kvalitu spánku. Stresové hormó-
ny, ako je kortizol, hrajú v spánku kľúčovú 
modulačnú úlohu. Z toho dôvodu zvýše-
né hladiny kortizolu môžu ovplyvňovať 
náš spánok. Našťastie, je známych mno-
ho spôsobov, ako stresu predchádzať. 
Dobrým bojovníkom so stresom je cvi-
čenie. Cvičenie rieši zápal tým, že vedie 
k protizápalovej reakcii. Cvičenie okrem 
toho zvyšuje neurogenézu – produkciu 
nových mozgových buniek – v oblas-
tiach, ako je hippokampus. Ďalším kľú-
čovým krokom je  socializácia. Keď ste v 
strese, relaxácia a interakcia s priateľmi a 
rodinou vás rozptýlia a pomôžu zmierniť 
pocity stresu. Dobrovoľníctvo, respektíve 
pomoc pre charitu, aktivuje systém od-
meňovania vo vašom mozgu a podporuje 
pozitívne pocity ohľadom života.

Zdroj: zaujimavosti.net

Chronický stres
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Výskumníci z projektu Borexino zachytili 
neutrína z jadrovej fúzie v Slnku. Hovo-
ríme o cykle, ktorý tvorí iba 1% slnečnej 
energie a jeho pozorovanie je extrémne 
náročné. Hviezdy vo vesmíre sú poháňa-
né jadrovou fúziou vodíka a hélia, kedy 
sa spájajú ľahšie jadrá a vytvárajú ťažšie 
jadrá, pričom sa uvoľní energia. Výsled-
kom jadrovej fúzie sú neutrína - častice, 
ktoré je extrémne zložité zachytiť. Jad-
rové reakcie sa delia na dva rôzne pro-
cesy: protón-protónová reakcia a uhlí-
kovo-dusíkovo-kyslíkový cyklus (CNO). 
Primárnou reakciou Slnka je protón-pro-
tónová reakcia. Výsledkom reakcie je níz-
ko energetické neutríno, ktoré sa podari-
lo zachytiť už viackrát. Avšak, neutrína z 
CNO cyklu sú oveľa vzácnejšie a ich za-
chytenie sa podarilo práve v tomto obdo-
bí. Kvôli zriedkavosti spomínaného CNO 
cyklu je nesmierne náročné pozorovať a 
zachytiť neutrína, ktoré pri ňom vznikajú. 
Na zachytenie neutrínov sa použil de-
tektor Borexino, ktorý funguje v laborató-
riu talianskeho Národného inštitútu pre 
jadrovú fyziku. Ide o najväčšie výskumné 
podzemné laboratórium na svete, ktoré 
sa nachádza hlboko v Apeninských ho-
rách približne 105 km od Ríma. Gioacchi-
no Ranucci z talianskeho inštitútu INFN 
na margo tohto objavu informoval, že „je 
to skutočný prelom pre solárnu a jadrovú 
fyziku“. Tento objav umožní vedcom na-
zrieť do doteraz neprebádaných oblastí 
vesmíru. Rovnako sa priblížime k lep-
šiemu pochopeniu zloženia slnečného 
jadra a procesov, ktoré v ňom prebiehajú. 

Zdroj: nature.com 

Jadrová fúzia na Slnku
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Ako je známe, Mesiac nesvieti vlastným svet-
lom, ale iba odráža svetlo, prichádzajúce zo 
Slnka. Najnovší výskum naznačuje, že v slneč-
nej sústave máme potenciálneho kandidáta 
na mesiac, ktorý vyžaruje „vlastné svetlo“. 
Takýmto adeptom sa stala Európa, najmenší 
zo štyroch veľkých mesiacov Jupitera, kto-
rý okolo planéty obieha každých 86 hodín. 
Predpokladá sa, že ho pokrýva podpovrcho-
vý oceán, ktorý je kvôli väčšej vzdialenosti od 
Slnka stále zamrznutý, a tým je tento malý 
mesiac, okrem Zeme, najvhodnejším miestom 
v slnečnej sústave, na ktorom by mohol vznik-
núť život. V novej štúdii tím vedcov, vedený 

fyzikom Murthym S. Gudipatim, naznačuje, 
že práve ľadový povrch a magnetické pole 

Jupitera spôsobujú, že Európa dokáže žiariť aj 
v tme na odvrátenej strane. Povrch Európy je 

podľa doterajších poznatkov tvorený zmesou 
ľadu a rôznych solí, ako napríklad síran-ho-
rečnatý alebo chlorid-sodný. Rovnako vieme, 
že spomínaný mesiac je pod vplyvom silného 
magnetického poľa Jupitera neustále „bom-
bardovaný“ nabitými časticami. Tieto vysoko 
energetické častice dopadajú na jeho povrch, 
v dôsledku čoho dochádza k zložitým fyzikál-
nym a chemickým procesom. Zatiaľ ešte nie 
je známe presné chemické zloženie Európy, 
preto nie je možné presne povedať, ako tieto 
procesy prebiehajú. V rámci série experimen-
tov tím vedcov vytvoril špeciálny prístroj s ná-
zvom „Ľadová komora“, v ktorej ľad ochladili na 
- 173,15°C a podrobili ho pulzom elektrónové-
ho žiarenia. Po uskutočnení daného procesu 
spozorovali vedci, že ľad žiaril dokonca hneď 
niekoľkými farbami v závislosti od použitých 
soľných zlúčenín. Pri pohľade voľným okom 
táto žiara vyzerala, buď ako modrá, biela, ale-
bo zelená s rôznymi stupňami jasu. „Keby Eu-
rópa nebola pod týmto žiarením, vyzerala by 
ako náš Mesiac – tmavý na odvrátenej strane. 
Keďže je bombardovaný žiarením z Jupitera, 
táto strana žiari v tme,“ uviedol vedúci autor 
štúdie Murthy S. Gudipati. Toto žiarenie vzhľa-
dom na veľkú vzdialenosť od Zeme zatiaľ ne-
dokážeme na našej planéte pozorovať, čo by 
sa malo zmeniť vďaka misii NASA s názvom 
Europa Clipper, ktorej štart je naplánovaný na 
rok 2024.

Zdroj: nature.com

Mesiac Jupitera 
vyžaruje vlastné svetlo

Pre vedcov a lekárov predstavuje lebka ur-
čité komplikácie, ktoré zabraňujú vytvoreniu 
komplexného obrazu mozgu vo vysokom 
rozlíšení, potrebnom pre rôzne medicínske a 
výskumné účely. Vedci z Kórey vyvinuli novú 
neinvazívnu techniku na získavanie detail-
ných snímkov mozgu. 
Pri zobrazovaní živých tkanív sa spoliehame 
na rôzne optické zariadenia. Zobrazovanie, 
však, sťažujú štruktúry, ako napríklad kosti, 
ktoré svetlo, respektíve fotóny, rôznymi ne-
predvídateľnými smermi rozptyľujú. Situácia 
je komplikovanejšia, čím hlbšie sa potrebu-
jeme pozrieť. Pomocou neinvazívnej metódy, 
nazvanej trojfotónová mikroskopia, sa poda-
rilo zachytiť obraz neurónov, nachádzajúcich 
sa pod lebkou myší. Avšak, väčšina metód, 
potrebných na získanie „čistých a jasných“ 
snímok, vyžaduje rôzne invazívne metódy, pri 
ktorých sa musí rezať do lebky. Prostredníc-
tvom trojfotónovej mikroskopie nedokážeme 
preniknúť veľmi hlboko a navyše pri nej kom-
binujeme svetelné frekvencie rôznymi spô-
sobmi, ktoré predstavujú riziko poškodenia 
citlivých biologických molekúl. 
Za účelom vyriešenia komplikácií vytvorili 
vedci novú neinvazívnu metódu, určenú na 
vytváranie jasných obrazov z rozptýleného 
infračerveného svetla, nazvanú LS-RMM (La-
ser-Scanning Reflection-Matrix Microscopy). 
LS-RMM je založená na kombinácii bežných 
konfokálnych techník laserového skenova-
nia s adaptívnou optikou. Táto nová techni-
ka umožňuje snímať okrem priamych lúčov 
svetla aj tie rozptýlené. LS-RMM využíva špe-
ciálnu maticu, ktorá dokáže zachytiť všetky 
lúče bez rozdielu ich smerovania. Nová me-
tóda teda neposkytuje len detekciu rozptý-
leného svetla v určitej hĺbke, ale tiež úplnú 
vstupno-výstupnú odozvu interakcie medzi 
svetlom, médiom a odrazovou maticou.

Zdroj: labroots.com

Prelomový 
mikroskop

Tuhnutie vody

Rakovina prostaty je veľmi nebezpečné ocho-
renie. V istom veku postihuje každého ôsmeho 
muža na planéte. Pokiaľ sa odhalí v skoršom štá-
diu, nemusí končiť smrťou. Súčasťou vyšetrenia 
býva biopsia, ktorá je v tomto prípade bolesti-
vým a cenovo nákladným zákrokom. Okrem toho, 
biopsia zanecháva prostatu poškodenú, čím sa 
stáva náchylnejšou na infekcie. Avšak, Sloven-
ská firma Glycanostics sa do tejto sféry snaží 
priniesť zásadnú novinku. Vyvíja metódu na de-

tekciu rakoviny na základe vyšetrenia krvi – bez 
potreby nepríjemného zákroku. „Našou misiou 
je priniesť na trh presnú a neinvazívnu diag-
nostiku nádorového ochorenia prostaty, ktorá 
zabráni vysokému počtu zbytočných biopsií,“ 
hovorí spoluzakladateľ spoločnosti Glycanos-
tics Tomáš Bertók, ktorý sa stal víťazom súťaže 
Mladý inovatívny podnikateľ 2020. Taktiež získal 
Cenu INDEXU za najinšpiratívnejší podnikateľský 
príbeh. Pri vyšetrení prostaty z krvi sa stanovuje 
onkomarker, konkrétne proteín PSA, ktorý produ-
kuje v ľudskom tele výlučne prostata. Hneď, ako 
je proteín PSA v krvi zvýšený, lekárovi to indiku-
je, že s prostatou nie je niečo v poriadku. Lenže 
proteín sa zvýši aj vtedy, keď je prostata zapá-
lená, po bicyklovaní, dlhom sedení alebo keď je 
zväčšená, čo je bežné u starších mužov. Pod-
statné je, akú má proteín štruktúru, pretože inak 
vyzerá proteín, produkovaný nádorovou bunkou, 
a inak zdravou bunkou. Výskum je vo fáze testo-
vania na rôznych vzorkách z Rakúska, Česka a 
Nemecka. Cieľom je dokázať podchytiť klinicky 
relevantný nádor v skorom štádiu.

Zdroj: labroots.com

Testy na rakovinu 
prostaty -pa

ťka
-

Voda je dôležitou látkou a poznanie jej vlast-
ností v závislostí od prostredia je veľmi zá-
sadné. Vedci dokázali, že ak sa voda nachá-
dza vo veľmi malom ohraničenom priestore, 
tuhne pri teplote desiatky stupňov pod nu-
lou. „Tento objav otvára úplne nové možnosti 
štúdia chemických procesov v podchlade-
ných kvapalinách a fyzikálnych vlastností 
kvapalín v extrémnom priestorovom obme-
dzení, ktoré je typické, napríklad, pre medzi-
bunkové priestory,“ vysvetľuje potenciál ob-
javu Jana Vejpravová. Základnou vlastnosťou 
čistej vody je jej tuhnutie pri zníženej teplote. 
Ku zmene skupenstva za normálneho tlaku 
dochádza pri teplote 0°C. Avšak, práca, pub-
likovaná Martinom Kalbáčom z Ústavu fyzi-
kálnej chémie J. Heyrovského AV ČR, Janou 
Vejpravovou a Jiřím Klimešem z Matematic-
ko-fyzikálnej fakulty UK, dokazuje, že to tak 
nemusí byť. Voda v špecifickom priestore 
totiž tuhne až pri teplote o 33°C nižšej. Úkaz 
objavili, keď molekuly vody uzavreli do ex-
trémne malých, absolútne nepriepustných 

vydutín grafénu, vytvorených na hladkom 
povrchu oxidu kremičitého. Grafén je atomár-
ne tenká a priehľadná forma uhlíka. Materiál 
má tiež niektoré zvláštne fyzikálne vlastnos-
ti. Ide o jeden z najpevnejších materiálov, kto-
rého elektróny sa správajú, ako keby nemali 
žiadnu efektívnu hmotnosť a pohybovali sa 
takmer rýchlosťou svetla. „Voľba tohto ma-
teriálu sa navyše ukázala, ako veľmi šťastná, 
pretože tento atomárne tenký kryštál, zlože-
ný z atómov uhlíka, usporiadaných vo vzore 
včelieho plástu, poslúžil nielen na uzavretie 
vody, ale aj k samotnému experimentálne-
mu dôkazu, že voda zamŕza až pri veľmi níz-
kej teplote,“ dodáva Martin Kalbáč. Štruktúra 
takto vzniknutého „nanoľadu“ sa od bežného 
ľadu výrazne líši. Bežný ľad tvorí kryštály s 
tzv. hexagonálnou kryštálovou štruktúrou. 
Molekuly vody, uväznené medzi hladkým 
oxidom kremičitým a zvrásneným grafénom, 
vytvárajú kryštalické jadro iba v strede vy-
dutín. Molekuly vody v blízkosti grafénu sú 
orientované náhodne, čo vedie k tzv. amorf-
nému usporiadaniu. Tvar grafénových vydu-
tín, však, významne ovplyvňuje podiel amor-
fného ľadu, a tým aj proces topenia.

Zdroj: vat.pravda.sk
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Zdroj: futurezone.at
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Z akého prostredia pochádzate?
Normálna rodina, akých je na Slovensku veľa. Obaja 
moji rodičia boli vysokoškolsky vzdelaní veriaci ľudia, 
mama bola detská lekárka a otec architekt.

Prečo ste sa rozhodli práve pre chémiu?
Tým, že som vyrastal v ordinácii, tak som stále túžil 
byť doktorom. Asi v treťom ročníku k nám na gym-
názium prišli ľudia z Chemickotechnologickej fakul-
ty lanáriť nových ľudí. Pamätám si na doc. Sýkoru z 
anorganickej chémie. A tak som sa rozhodol prihlásiť 
sem, keďže som vtedy veľmi inklinoval k chémii a mik-
robiológii. Pre mňa je ľudská bunka a procesy v nej 
divom sveta, všetko, čo vieme pomenovať, ale nevie-
me povedať, prečo sa to deje. Vtedy sa otváral odbor 
Bioinžinierstvo a ja som sa dostal do krúžku Kvasná 
chémia a bioinžinierstvo, špecializácia Kvasná ché-
mia - výroba piva, vína, liehovín a octu. Nakoniec som 
skončil analytickú chémiu a fyzikálnu chémiu. 

Bola Slovenská vysoká škola technická (dnes STU, pozn.
red.) škola, kam ste potrebovali dobrý kádrový profil?
Myslím, že nie. Ja som to nepociťoval, napriek tomu, 
že naši boli veriaci a neboli straníci. Poznám veľa prí-
padov, kedy ste sa nedostali na vysokú školu, či to 
bola medicína alebo telovýchova. Ale zas poznám 
ľudí, ktorí boli múdri a vzdelaní a mali v hlave toľko, že 
ich potreboval aj systém. Ale myslím, že na technike 
nebol kádrový profil až tak veľmi skúmaný. 

Boli ste zanietený študent?
Bol som, ale nie štúdiom. V prvom ročníku som pri-
čuchol k IRŠ (Internátne rozhlasové štúdio, pozn.red.) 
na Mladej Garde, a tým pádom už všetko bolo pred-
nejšie okrem školy. Tým pádom som na školu troška 
kašľal, ale povinnosti som si plnil. 

NIEČO MUSELO PADNÚŤ, 
ABY SA TO MOHLO ZNOVA POSTAVIŤ
NOVEMBER ´89 -betka-
Pavol Hanzel vyštudoval analytickú a fyzikál-
nu chémiu na Chemickotechnologickej fakul-
te SVŠT. Počas štúdia sa v novembri 1989 stal 
jedným zo študentských revolučných lídrov. 
Po revolúcii zakladal Fun rádio a stal sa jeho 
prvým šéfom. Ako vyzeral okupačný štrajk, čo 
sa vysielalo v rádiu na Mladej Garde alebo pre-
čo podľa neho nebolo za socializmu lepšie, si 
môžete prečítať nižšie.

Ako si má človek 21. storočia predstaviť internátne rádio?
Predstavte si, že nie je internet, nemáte prístup k 
žiadnej zahraničnej hudbe, žiadnym časopisom… 
Ničomu. Dnes už nepredstaviteľné. Od svojej dcéry 
som dostal otázku: „Tato, a to ste ako mohli žiť?“. Vždy 
sme hľadali cesty, ako prísť k informáciám. Ak ste 
boli trochu šikovnejší, vedeli ste sa dostať k hocičo-
mu. Vtedy sme boli silná generácia na Mladej Garde a 
dokázali sme priniesť to, čo je dnes už bežné. 

Na Mladej Garde bolo veľa krúžkov, ktoré podporo-
val aj SZM (Socialistický zväz mládeže, pozn.red.) - 
bol divadelný krúžok, výtvarný krúžok, my sme boli 
súčasťou krúžku Internátneho rozhlasového štúdia. 
Volali nás netopiere, lebo sme skoro nespali a cho-
dili s opuchnutými očami. Štúdio bolo v podzemí na 
dievčenskej strane internátu (dnes podzemie pod 
blokom K, pozn.red.). Mali sme tam nahrávacie štúdio, 
hlásateľňu, magnetofóny, pulty... Vtedy to boli straš-
né opachy. Magnetofóny sme zháňali zo Slovenské-
ho rozhlasu. 

Čo sa vysielalo?
Ja som mal na starosti vysielanie profilov skupín, 
kde som každý štvrtok vysielal, napríklad, celú disko-
grafiu Pink Floyd alebo Led Zeppelin. Ďalší kamaráti 
mali na starosti pop, jazz, hard rock alebo hitparády. 
Vysielalo sa cez malé bakelitové rádia, ktoré boli na 
každej izbe. Dnes si najnovšiu hudbu stiahnete za 
pár minút z internetu. Vtedy sa najnovšie platne no-
sili z Nemecka, Viedne alebo sa kupovali na čiernych 
burzách a na čierno sa aj vysielali, nejaké autorské 
práva ani neboli.

Všetko západná hudba. Nemali ste problémy z 
tohto vysielania? Neprovokovalo to?
Niektoré áno, niektoré nie. Aj SZMáci a ľudia, ktorí tam 
bývali, mali radi dobrú hudbu, boli zvedaví a chce-
li vedieť, čo sa deje vo svete, ktorý sme nepoznali a 
všetko bolo pre nás wow.  Samozrejme, nevedeli sme, 
že je to len wow efekt a reálny život je trochu iný. 

My sme neprovokovali ani tak hudbou. Veľa ľudí ne-
vedelo po anglicky a nevedelo, o čom sú texty. Na 
Garde boli aj študenti platení za to, že nás počúvali 
a nahlasovali, čo som sa dozvedel až po revolúcii. Ja 
som mal problém asi trikrát. Raz, keď som už bol váž-
ne naštvaný, tak som použil citát Senecu. Dvaja čle-
novia SZM sa cítili dotknutí, tak som išiel na koberec. 
Ale policajti ani ŠTB nás nezobrali. 

Ako si spomínate na 17.no-
vember 1989?
Myslím, že to bol 20.novem-
ber, pretože 17. bol pia-
tok. Keď som v pondelok 
prišiel na fakultu, tak 
sme ani nevedeli, čo 
sa poriadne deje. 
Zároveň sme mali 
strach, že niekto-
rá z tých ciest, 
ktorá postihla 
predchádza-
júce generá-
cie, postihne 
aj nás. Vedeli 
sme, čo sa stalo 
v 1968, v 50-tych 
rokoch alebo 1948, 
mali sme informácie, 
ako môžeme dopad-
núť. V pondelok som 
teda vystúpil na fakulte, 
pretože mi moja spolužiač-
ka Barbora povedala: „Paľo, 
treba niečo povedať.“ Ani ne-
viem, kde som vtedy nabral od-
vahu, aby som na tých schodoch 
prehovoril. Čo presne som povedal, už neviem, to by 
musel povedať niekto, kto tam stál. Obsahovalo asi, 
že sme nechceli zobrať palice a ísť niekoho mlátiť, a 
vyhadzovať odtiaľ alebo sa mstiť. My sme len chceli 
vedieť informácie. Dali sme krk na pník a nevedeli, kto 
drží sekeru. Aj moja mama mi volala a prosila ma, aby 
som sa do ničoho nezapájal, lebo ma zlikvidujú. Mala 
okolo seba prípady, kedy ľudí vyhadzovali zo škôl a 
zamestnaní. 

Čo sa dialo potom?
Čoskoro začalo chodiť okolo strašne veľa členov SZM 
a ľudí, čo sa na vás napájali. Niektorí boli z ŠTB, ale to 
sa človek dozvie až potom. Monitorovali, čo sa povie, 
čo sa chystá a kde sa to chystá.

V utorok sme obsadili fakultu. Nemôžem povedať kri-
vé slovo na vtedajšieho dekana, ktorý bol správny 
chlap a dalo sa s ním komunikovať na úrovni. Nezha-
dzoval nás, aj keď sme boli mladí a neskúsení. 

Skončili sme v Novej budove v podzemí, v Starej budove 
neboli nejaké spoločenské priestory, kde by sme mohli 
aj spať. Prvé týždne sa fakulta zatvorila a na vstupe bola 
dokonca aj stráž. Na Mladej Garde sa vyrábali plagáty 
a transparenty. Ja som potom začal chodiť na VŠMU 
do štrajkového výboru študentov, kde som zastupoval 
Chemickotechnologickú fakultu. Následne som sa stal 
členom štrajkového výboru, tak ako Zuzana Mistríková 
alebo Anton Popovič. Tam sme už komunikovali s VPN aj 
sme tam už prespávali. Bolo to veľmi hektické obdobie, 
nahlasovali tam dokonca bomby. A bolo krásne, ako k 
tomu ľudia pristupovali - nosili nám teplé buchty, čo sa 
teraz môže zdať smiešne. Chodili k nám starí ľudia a vy-
slovene plakali a ďakovali nám. Doniesli nám peniaze a 

povedali, že je to všetko, čo majú, 
ale dajú nám, len nech, prosím, 

vydržíme a nevzdáme sa. 

Ako Vysokoškolský štrajkový 
výbor sme chodili do Pra-

hy, kde sme kreovali vzťa-
hy medzi republikami. 

„Hádali“ sme sa s ka-
dekým, aj s Havlom. 

Vedeli sme sa aj 
dohodnúť, a keď 

sme sa nedo-
hodli, tak sme 
odišli. Raz sme 

sa takto nepo-
hodli a povedali 

sme, že odchá-
dzame. A pýtali sa 

nás, ako. „Zožeňte 
nám lietadlo,“ povedali 

sme. Lietadlo bolo plné. 
Tak sme leteli do Bratisla-

vy vedľa pilotov s plným lie-
tadlom.

Čo naši učitelia a študenti? 
Na ktorej strane stáli?

Väčšina študentov bola mlčiaca 
väčšina, ktorá sa bála a nám, čo sme nastavili tvá-
re, podržala chrbát. Aj niektorí profesori. Boli tam ale 
aj takí, ktorí v predchádzajúcom období boli psi, cítili 
moc a mysleli si, že sme šteňatá. Prvé dni sa stále 
tvárili ako alfa-samci a mysleli si, že sa im nič nemô-
že stať. Nikdy nezabudnem na vyučujúceho, ktorý sa 
v prvých dňoch na chodbe rozohnil a kričal: „Pozrite 
sa, študenti, kto vás vedie - flákači, neofašisti a roz-
vracači tejto republiky!“ 

To, čo bolo pre mňa pozoruhodné, bola zmena ich 
vnímania. Šťastie a eufória boli vidieť na tých, ktorí 
prijali zmeny. Tí, ktorí boli nastavení mocensky, prešli 
do zúfalstva. 

Po revolúcií ste boli chvíľu v zahraničí, potom v Rádiu 
mládeže Slovenska a nakoniec ste spoluzakladali prvé 
súkromné slovenské rádio. Ako začalo Fun rádio?
Bol som v komisii, ktorá dislokovala majetok komunis-
tov a SZM. Vtedy na Leškovej 5 v Bratislave sídlil ne-
jaký SZMácky kabinet. Prišli sme tam a povedali sme, 
že „do zajtra odtiaľto odídete, všetko necháte tak, lebo 
my tu budeme mať sídlo rozhlasu,” keďže odtiaľ bolo 
ako-tak vidieť Kamzík. Nemali sme nič, len dohodu s 
Fun rádiom z Paríža, že nám pošlú nejaké vybavenie. 
Bol som predtým v Paríži, a keď som videl to vybave-
nie, bolo to pre mňa ako Las Vegas, úplne fantastické, 
lietal som tam meter nad zemou. Mali sme teda vyso-
ké očakávania. Keď sme ale otvorili kamión, bolo nám 
do plaču. Bolo tam zopár kotúčov, krabica CD a jeden 
maličký mixovací pult. Lepší sme mali na Mladej Gar-
de. Svojpomocne sme museli zariadiť hlásateľňu, aby 
bol aký-taký zvuk. Pamätám si, ako prišla Annie Girar-
dot. Všetko sme pre ňu prichystali a ona chcela len 
pivo, ktoré jediné sme nemali. Musela tam preskakovať 
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cez drevo, ktoré tam bolo pripravené na obklad. Cho-
dilo tam takto viacero ľudí, pre nás svetového formátu, 
ktorí tam preskakovali cez vŕtačky a rôzny neporiadok. 
Najprv sa vysielalo len dve hodiny, zvyšok bol z Parí-
ža. Nebola technika ani vybavenie, ale postupne sa to 
dostávalo do súčasného stavu. 

Pamätám si na prvý konkurz. V komisii boli ľudia, ako 
Jaroslav Filip a Peter Lipa. Martin Nikodým prišiel úpl-
ne demotivovaný s tým, že tu už sú ľudia určite do-
predu vybratí a načo tam ide. Samozrejme, nebola to 
pravda a on sa mohol chopiť šance. 

Čo ste si predstavovali, že sa po revolúcii stane, a 
ako sa to líšilo od reality?
Nemal som predstavy. Iba som vedel, že to, čo bolo, je 
klamstvo. Človek, ktorý miluje slobodu, predsa nemô-
že byť niekým dirigovaný a mať to ústavne zakotvené. 
Poviem len to - zmenilo sa veľa, ale jedna vec sa do-
teraz nezmenila. Uvedomenie si svojho vnútorného 
ja. Kým vy nie ste slobodný vnútorne, nemôže byť 
ani spoločnosť. Nevieme byť pravdovravní a stáť si za 
tým, rozhodnúť sa a znášať dôsledky. Ako spoločnosť 
čiastočne degradujeme a to komfortom. 

Ako sa zmenila fakulta?
Ako spoločnosť. Niektorí ľudia vycítili príležitosť a chy-
tili sa jej. Taký bol aj Róbert Mistrík, ktorý bol môj spo-
lužiak. Klobúk dole pred jeho vedeckou prácou. To je 
príklad toho, čo priniesol november. 

Neviem, čo sa zmenilo na fakulte, ale bol by som rád, ak 
by sa nezmenili študenti. Aby boli stále tí rebeli, a aby 
mali snahu poznávať a prijímať veci, ako v spoločenskej, 
tak aj študijnej oblasti. Študenti by mali byť lakmuso-
vý papierik, ktorý by odrážal nálady spoločnosti a je to 
jedno, či sme chemici, matematici alebo umelci. 

Dnes často a z rôznych strán počúvame, ako bolo 
za socializmu lepšie. Vás nechytá nostalgia?
Všetky tieto nostalgické veci, že za socializmu sa žilo 
lepšie, nie sú pravda. Vtedy nebolo lepšie, len my sme 
boli mladší. Prečo by malo byť za socializmu lepšie? Ak 
len preto, lebo som nemal možnosť výberu a špekulá-
cie, tak áno, bolo lepšie. Musíte si vyskúšať zlé veci, aby 
ste vedeli oceniť tie dobré. Bol som v Etiópii, tam by ste 
spoznali, čo sú zlé časy. Kým som to nevidel, nevedel 
som si predstaviť, že môže existovať taká chudoba. Tam 
nevedeli, čo budú jesť, nemali žiadnu víziu, boli fyzicky 
degradovaní. Dobré časy sú také, aké si ich spravíme. 
Nikdy som nemal nostalgiu, lebo som optimista a mys-
lím si, že vždy bude lepšie.
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Meno Univerzita Sekcia
Miroslava Štefčáková Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Analytická chémia

Rudolf Varga Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Anorganická chémia

Veronika Marková Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie Anorganické technológie

Peter Pôbiš Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Biochémia a mikrobiológia

Martina Vojtková Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Biotechnológia a fermentačná technológia

Blanka Zachariášová Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Ekonomika a manažment

Kristína Czikhardtová Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Fyzikálna chémia a chemická fyzika

Pavlína Michaláková Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská Chemické a biochemické inžinierstvo

Nikola Kurucová Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Chromatografické metódy v environmentálnej analýze

Tereza Vedrová Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie Potraviny - chémia, technológia a hodnotenie rizika

Marek Boháč České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická Riadenie procesov podporené informačnými technológiami

Adéla Sedláčková Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie Separačné metódy

Adam Nemčovič Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Syntetická organická chémia

Marie Kurková Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická Technológie ochrany životného prostredia a environmentalistika

Simona Klempová Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Tlačové technológie a technológie spracovania a ochrany dreva 
a papierových nosičov informácií

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 
CHÉMIA A TECHNOLÓGIE PRE ŽIVOT

FCHPT dlhodobo významne podporuje aktivity talen-
tovaných študentov nad rámec bežných povinnos-
tí, ktoré prehlbujú ich vzťah k vedeckému poznaniu. 
Garantkou konferencie bola pani prodekanka FCHPT 
STU doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a na online 
slávnostné vyhlásenie výsledkov konferencie prijali 
naše pozvanie: pán dekan FCHPT STU prof. Ing. Anton 
Gatial, DrSc., pani prorektorka STU doc. Ing. Monika 
Bakošová, CSc., pani prorektorka STU prof. Ing. arch. 
Ľubica Vitková, PhD., pán prodekan FCHPT STU prof. 
Ing. Miloslav Drtil, PhD., pán prodekan FCHPT STU doc. 
Ing. Boris Lakatoš, PhD., pán Ing. Vladimír Žúbor, PhD., 
správca Nadácie pre rozvoj FCHPT STU, pán prof. Ing. 
Ján Híveš, PhD. za Zväz slovenských vedeckotech-
nických spoločností a pani RNDr. Monika Jerigová, 
PhD., predsedníčka Slovenskej chemickej spoloč-
nosti. Účastníkom sa v zastúpení prihovoril aj pán 
Mgr. Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR. Pán MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, 
PhD. MPH., štátny tajomník MŠVVaŠ SR sa účastníkom 
prihovoril prostredníctvom videozáznamu.

Sme hrdí na to, že naša konferencia sa konala pod 
záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu SR, Zväzu slovenských vedeckotechnických 
spoločností a Slovenskej chemickej spoločnosti. ŠVK 
sa profiluje ako konferencia otvorená širokej akade-
mickej obci chemikov. Veľmi nás potešil záujem štu-
dentov, ktorí sa napriek komplikovanej situácií aktívne 
zúčastnili konferencie. V rámci 17 sekcií bolo zaregis-
trovaných 164 príspevkov študentov bakalárskeho, 
inžinierskeho a doktorandského štúdia z 8 univerzít 
na Slovensku a v Českej republike. Tento rok bola sú-
časťou konferencie po prvýkrát aj posterová sekcia 
pre študentov stredných škôl. V tejto sekcii boli pre-
zentované práce 5 študentov zo Slovenska a z Českej 
republiky. Do komisií zasadli aj pedagógovia z iných 
fakúlt a odborníci z praxe.

ŠVK si dlhodobo kladie ambiciózny cieľ, akcento-
vať environmentálnu udržateľnosť a zodpovednosť 
v každodennom živote. Tento ročník konferencie bol 
pre študentov atraktívny aj vďaka významnej pod-
pore partnerov ŠVK, ktorí finančne a vecne podporili 

V tomto roku naša fakulta oslavuje významné 80. výročie svojho založenia. Sme 
veľmi radi, že v stredu 25. 11. 2020 sa na FCHPT STU v Bratislave uskutočnil 22. 
ročník celoslovenskej Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK) s medzinárod-
nou účasťou pod názvom „Chémia a technológie pre život“ v odboroch chémia 
a chemická a potravinárska technológia. S ohľadom na aktuálnu situáciu sa 
konferencia konala v online formáte. 

Zoznam víťazov cien partnerov ŠVK:

Cena MŠVVaŠ SR za prácu s obzvlášť výnimočným prínosom: 
Bc. Miroslava Štefčáková: Elektrochemické štúdium pesticídu metylparation na bórom dopovanej diamantovej elektróde.

Cena ZSVTS za výnimočnú prácu v oblasti chemických technológií:
Bc. Klaudia Madleňáková: Izolácia extraktívnych látok z brezovej kôry.

Cena SCHS za výnimočnú prácu v oblasti chémie:
Bc. Monika Sádecká: Kryštalografická analýza ako nástroj pre kontrolu čistoty a charakterizáciu komplexov s neznámou kryš-
tálovou štruktúrou metódou práškovej difrakčnej analýzy. 

Cena SCHS za výnimočnú prácu v oblasti aplikovanej chémie:
Bc. Nikola Kurucová: Development of Automated Method for Determination of Cypermethrin in Plant Protection Products.

Cena kníhkupectva Martinus za výnimočnú prácu v oblasti technológie ochrany kultúrneho dedičstva, písomných a tlačených prameňov:
Bc. Eva Guzikiewiczová: Testovanie nových hydrotalkitov pre vývoj stabilizačných sústav.

Cena spoločnosti Humusoft za výnimočnú prácu vypracovanú v prostredí MATLAB:
Monika Špaková: Konštrukcia a programovanie autonómneho vozidla so všesmerovými kolesami.

Víťazi 15 súťažných sekcií:

Podrobné výsledky a ďalšie informácie nájdete na stránke: www.uiam.sk/svk

DOC. ING. JURAJ ORAVEC, PHD., PREDSEDA ORGANIZAČNÉHO VÝBORU ŠVK

nielen najlepšie práce, ale aj všetkých účastníkov, a 
dali tak najavo, že im záleží na podpore talentova-
ných mladých študentov. FCHPT STU ďakuje všetkým 
partnerom a organizáciám za podporu: Nadácii pre 
rozvoj FCHPT STU, Slovenskej technickej univerzite v 
Bratislave, CHEM – študentskému spolku FCHPT STU, 
Univerzitnému technologickému inkubátoru STU, 
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločnos-
tí, Slovenskej chemickej spoločnosti, Slovnaft, BASF, 
L'Oréal, 365.bank, Martinus, Nadácia ESET, DM, Rajo, 
Slovalco, Shimadzu, Yeme, ACE Trade, Humusoft, Ma-
nufaktura, Brenntag, Berto SK, Vani. Ďakujeme všet-
kým, ktorí nám pomohli zorganizovať túto úspešnú 
konferenciu s veľmi pozitívnymi ohlasmi účastníkov.
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C H I T R Á C I

Prečo ste sa rozhodli študovať chémiu?
Klaudia: Chémia ma veľmi bavila už na základnej 
škole. Na strednej škole som už bola presvedčená, 
že sa chémii chcem venovať aj ďalej. Hlásila som sa 
pôvodne na farmáciu a na biotechnológiu. Som rada, 
že to osud zariadil tak, aby ma na farmáciu nezobrali 
a mohla som ísť študovať na STU. Myslím si, že vďaka 
tomu je moja práca teraz oveľa zaujímavejšia a rôz-
norodejšia.

Patrik: U mňa to je trochu prozaickejšie. Zdá sa, že 
som vždy podvedome vedel, že skončím tu, ale som 
si to ešte vtedy neuvedomoval. Vždy som bol veľkým 
fanúšikom chémie a fyziky, chodil som na súťaže, 
ktoré sa mi (ešte v tých časoch :D) darilo vyhrávať. 
Postupne sa záujem priklonil skôr k chémii, že budem 
študovať chémiu. Problémom bolo, že ma nikdy prí-
liš nelákala biológia. Je vcelku iróniou, že som chodil 
na bio-olympiádu, ale venoval som sa environmen-
tálnej téme a biológii ako takej som sa vždy vyhol. 
Na strednej škole bola chémia na začiatku fajn, kým 
bola anorganika alebo organika, no potom som zrazu 
zistil, že chémia obsahuje strašne veľa biochémie a 
podobných bio-vecí. Začal som rozmýšľať nad tým, 
že nechcem tak úplne chémiu ako takú, ale nechcem, 
aby zmizla z môjho života. Chcel som robiť niečo 
technické, čo by malo niečo spoločné s chémiou. 
Vtedy som stretol pána docenta Mierku, ktorý sa už 
mnoho rokov venuje propagácii chemického inžinier-
stva a techniky ako takej. Práve on mi predstavil tento 
odbor a sedelo to do toho, čo som chcel. Naštudoval 
som si ďalšie materiály o danom odbore, a to ma pre-
svedčilo. Doteraz som to neoľutoval.

Klaudia Karkeszová a Patrik Furda sú študentmi 
doktorandského štúdia na Oddelení chemického 
a biochemického inžinierstva. Obaja sú tvárami 
Instagramu „chitraci_“, ktorý sa snaží propagovať 
vedu a chemické a energetické inžinierstvo me-
dzi širšou verejnosťou. Chemické a biochemické 
inžinierstvo je odbor, ktorý sa zaoberá fyzikálny-
mi a chemickými procesmi výrobných postupov 
v oblasti chemických, farmaceutických, potravi-
nárskych a biotechnologických výrob a rozumie 
spôsobom ich ovládania a riadenia.

Rozmýšľali ste nad štúdiom svojho odboru na inej 
fakulte alebo v zahraničí?
Patrik: Nie je to až tak veľmi jednoduché, pretože to, čo 
študujeme, sa ani na Slovensku, ani v Českej republike 
nedá študovať v tak čistej forme ako na STU. Museli by 
sme ísť oveľa ďalej. Osobne som v tej dobe nebol na-
toľko presvedčený, že toto je môj životný cieľ, aby som 
sa kvôli tomu vybral do Belgicka, napríklad. Belgicko a 
Holandsko je pre mňa európska kolíska chemického in-
žinierstva. Avšak, kto sa v osemnástich rokoch rozhod-
ne, že ide odcestovať do Holandska za inžinierstvom?

Klaudia: Pre mňa bola vzdialenosť tiež jedným z dôvo-
dov, prečo zostať. Rozmýšľala som nad Erasmom, na 
ktorý som zatiaľ nešla, ale práve doktorandské štúdium 
je vhodné na vycestovanie, keďže máme viac času a je 
to trošku voľnejšie. A keď už sme išli na doktorandské 
štúdium, tak sa predpokladá, že budeme vedeckí pra-
covníci, a teda, že budeme vedieť spolupracovať aj so 
zahraničím. Uvidíme, či to pandémia dovolí.

Prečo ste sa rozhodli pre oddelenie chemického a 
energetického inžinierstva? 
Patrik: Ako som už spomínal, chcel som robiť niečo 
spoločné s chémiou, ale aby to bolo technického za-
merania, a práve toto mi tento odbor ponúkol. 

Klaudia: U mňa je to trochu komplikovanejšie. Skonči-
la som inžiniersky stupeň na Oddelení biotechnológie 
a na toto oddelenie som prišla na projekt. Zistila som, 
že inžinierstvo nie sú len separačné procesy a desti-
lácie, ako aj návrhy zariadení a výpočty, ale máme tu 
aj vlastnú bioskupinu, kde sa venujeme biokatalýze a 
separáciám biomolekúl. A následne som sa po roku 
rozhodla prihlásiť sa na doktorandské štúdium.

Prečo práve doktorandské štúdium?
Klaudia: Ja som nastúpila na projekt, ktorý mal trvať 
tri roky. Vtedy mi aj ponúkli doktorandské miesto, ja 
som ho však spočiatku odmietla. Po roku prehová-
rania som sa predsa len rozhodla pokračovať a pri-
hlásila som sa na doktorandské štúdium. Obávala 
som sa najmä učenia, je to trochu mimo moju kom-
fortnú zónu. To sa, však, našťastie rýchlo zmenilo a 
teraz si učenie naozaj užívam. 

Patrik: U mňa to bol akýsi boj dvoch vecí. Na jed-
nej strane som chcel ísť do praxe, ale na druhej ma 
vždy lákala pedagogická činnosť. V mojom prípade 
práve toto štúdium dáva dokopy oba faktory. Pria-
mo spolupracujeme so Slovnaftom, s ktorým rieši-
me viaceré výskumné a technologické projekty, pár 
mesiacov som tam strávil aj ako zamestnanec a 
som v úzkom kontakte s viacerými technológmi, ta-
kže kontakt s praxou som nestratil a zároveň, keďže 
ako doktorand, mám povinnosť učiť, mám možnosť 
svoje vedomosti ďalej odovzdávať mladším študen-
tom. Teraz mi to poskytlo ďalšie štyri roky, aby som 
zistil, ktorá pozícia mi viac vyhovuje. 

Ako vznikol nápad so založením vášho Instag-
ramu chitraci_?
Klaudia: Ide najmä o to, že keď niekomu povieme, 
že študujeme chemické inžinierstvo, tak málokto si 
vie predstaviť, čo to znamená. Tu, na oddelení, sa už 
niekoľko rokov snažíme robiť propagáciu na stred-
ných školách. Hovoríme, čo je chemické inžinier-
stvo a čo taký chemický inžinier robí.

Patrik: Každému je tu jasné, že bez dobrej propa-
gácie nemôžeme čakať, že sa ľudia o vedu a našu 
školu celkovo budú zaujímať. Ide teda najmä o pro-
pagáciu našej školy, nášho odboru, ale aj vedy 
ako takej, a my sme sa zamýšľali nad tým, ako sa 
to dá robiť. Hľadali sme spôsob, ako perspektívne 
zaujať mladých ľudí, a momentálne je najnavšte-
vovanejšou platformou Instagram. Avšak, nechceli 
sme vytvoriť Instagram pre celý ústav, lebo to nie 
je pre mladých ľudí veľmi pútavé, a tak kolega Ján 
Janošovský prišiel s nápadom vytvoriť instagra-
movú osobnosť. V našom prípade sa táto osobnosť 
skladá z nás dvoch. Je to, však, univerzálny profil 
mladého vedca, ktorý sa snaží zaujať. Keď zaujme-
me, ľudia si začnú zisťovať, kto sme, čomu sa ve-
nujeme a odkiaľ sme. Schválne sme dvaja na to, 
aby sme ukázali, že existujú rôzne podoby vedy, že 
vedu môžu robiť ženy aj muži, že veda sa dá robiť aj 
v labáku, aj mimo neho. Celkom dosť sme stavali na 
kontrastoch.

Kto všetko sa podieľa fungovaní?
Klaudia: S prvotným nápadom prišiel náš kolega 
Jano Jánošovský. Najprv oslovil mňa a spolu sme 
vymysleli aj s ďalšími kolegami koncept, ako by mal 
náš Instagramový profil vyzerať. 

Patrik: Je to projekt, ktorého konečná podoba je vy-
tvorená z nápadov viacerých ľudí, najmä v mladšej 

časti nášho oddelenia. My dvaja sme prepožičali 
svoje tváre, hlavne kvôli odlišnostiam vo svojom ži-
vote aj výskume.

Akú máte odozvu?
Patrik: Odozva nie je taká silná, ako sme chceli. Keď 
sme tento projekt vymýšľali, tak bola ešte prezenčná 
výučba. Ale začiatok bol pekný. Veľmi rýchlo sme vy-
leteli na pekné číslo a teraz to tak stagnuje.

Klaudia: Časovo trochu nestíhame.

Patrik: Tým, že je dištančná výučba, tak sa náš ži-
vot zmenil. Teraz nevieme priamo pracovať s ľuďmi, 
nevieme organizovať tradičné akcie na oddelení. Cel-
kovo nie sme takí zaujímaví. Navyše, kvôli skutočne 
zdĺhavej príprave na dištančné vzdelávanie nemáme 
toľko času, koľko by sme chceli mať. A, samozrejme, 
potrebujeme rozšíriť náš tím, ktorý vymýšľa obsah 
príspevkov.

Klaudia: Najväčšiu odozvu máme, keď urobíme nejaký 
takeover nášho dňa, ale potrebujeme rozšíriť portfó-
lio príspevkov.

Kam by ste to radi s týmto Instagramom dotiahli?
Patrik: Sky's the limit.

Klaudia: Boli by sme radi, aby sa širšia verejnosť do-
zvedela, čo je to chemický inžinier.

Patrik: Akonáhle sa ľudia pod 20 rokov o nás dozvedia, 
tak je to úspech. Našim cieľom je dostať sa do pove-
domia ľudí na strednej škole a ukázať im, že aj tento 
smer života a ďalšieho štúdia môže byť zaujímavý.

-domi-
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Na YouTube si vieme každodenne pozrieť desiat-
ky videí, avšak, nemusí nám slúžiť len na zabíja-
nie času. Veľakrát nám dokážu zachrániť znám-
ku zo zápočtu alebo ukázať zaujímavý pokus - a 
najmä práve v tejto priveľmi online spoločnosti. 

Khan Academy Organic Chemistry

Určite ste už niekedy počuli o Khan Academy. 

Okrem svojej stránky vytvárajú aj videá s rôz-

nym zameraním. Práve tento ich kanál sa zame-

riava na chémiu. Ak máte problém s analytikou, 

organikou či spektroskopiou, toto je to správne 

miesto, kde sa pozrieť.

The Organic Chemistry Tutor

Kanál, ktorý sa zameriava na vytváranie tutori-

álov pre chémiu, či už anorganickú, organickú 

alebo biochémiu. Rozhodne pomôže, aj keď po-

trebujete pomoc s matematikou alebo fyzikou. 

Všetko sa snaží veľmi zrozumiteľne vysvetliť.

ÚCHEI FCHPT STU

Aj jeden z ústavov našej fakulty má vlastný ka-

nál. Vytvárajú veľmi nápomocné videá ku la-

boratórnym cvičeniam, ako aj k seminárom z 

predmetov Chemické a energetické inžinierstvo 

a Separačné procesy. Okrem študijných materi-

álov sa dozviete mnoho zaujímavosti o výskume 

na danom ústave. 

NileRed

Kanál, ktorý sa pokúša zlúčiť a vyvážiť teóriu s 

praxou. Jeho cieľom je zábavnou a zaujímavou 

formou ukázať prírodnú krásu chémie, keďže zvyk-

ne byť učená nezaujímavo, až ju veľa ľudí začne 

nenávidieť. Kanál je plný zaujímavých faktov a po-

kusov, ktoré si častokrát viete vyskúšať aj doma.

MEL Science

Chýba vám práca v laboratóriu? Práve toto je po-

zeranie ako stvorené pre vás! Nájdete tu všelija-

ké pokusy, ktoré si bez väčších problémov viete 

vyskúšať aj doma. Taktiež sa snaží objasňovať 

chémiu v každodenných situáciách.

INSTAGRAMOVÉ PROFILY PRE 
VŠETKÝCH (NE)VEDCOV
Instagram je populárnou sociálnou sieťou a je 
miestom, kde sa zhromažďujú nielen milióny 
ľudí, ale aj milióny rôznorodých tém. Na tejto 
sociálnej sieti sa udomácňuje aj mnoho profi-
lov, ktoré sú vedecky náučné a zároveň aj hu-
morné. Častokrát práve na nich nájdete odpoveď 
na svoje zadanie, s ktorým si neviete dať rady. 
Napriek tomu, že je Instagram obrovskou plat-
formou, len veľmi málo odborných inštitúcií ju aj 
využíva. Vybrali sme pár profilov, ktoré stojí za to 
sledovať.

@chitraci_

Hneď na začiatku treba spomenúť zaujímavý 

profil z našej fakulty, ktorý sa na Instagrame ob-

javil len nedávno, no prináša zaujímavé príspev-

ky a príbehy z diania na fakulte a na Oddelení 

chemického a biochemického inžinierstva. O 

tom, ako tento účet vznikol a kto za ním stojí sa 

dočítate v rozhovore na str. 14-15.  

@vedeckyhumor 

Zábavné aj inteligentné, a pre neznalých cu-

dzieho jazyka preložené príspevky, ktoré posky-

tujú iný pohľad na vedu. Tento vedecký humor 

pobaví každého, vedca aj nevedca. Ich príspevky 

nájdete aj na Facebooku.

@science

Tento vedecký profil prináša zaujímavosti z prí-

rody a sveta zvierat so všetkými ich nevšed-

nostiami. Na ich internetovej stránke sa dá nájsť 

mnoho článkov z vedeckého sveta a o rôznych 

anomáliách, genetike, ale aj o psychológii člo-

veka. 

-tini- -domi-

YOUTUBE KANÁLY PRE CHEMIKOVE 
RADOSTI A STRASTI

Reactions

Práve tu sa viete dozvedieť všetko o chémii okolo 

nás. Reactions vysvetľuje, ako chémia v našom 

živote funguje a kde všade ju vieme nájsť. Ak 

chcete vedieť, čo sa vlastne stalo v Černobyle 

alebo ako môžete vidieť atóm, tak práve tento 

kanál vám zodpovie tieto otázky.

@tns_organicchemistry

Chýbajú vám organické syntézy? Státie v labáku a 

sledovanie bublania v kadičke, pričom sa zamýš-

ľate, čo sa deje vo svete týchto molekúl? Či dokon-

ca extrahovanie svojej pripravenej zmesi? Potom je 

tento profil práve pre vás! Veľmi podrobne a po-

chopiteľne vysvetlené priebehy reakcií pre tých, 

ktorí potrebujú organiku prežiť. Vedeli ste, že TNS 

organic chemistry napísali aj vlastnú učebnicu? 

@compoundchem

Pekne graficky spracované, zábavné a náučné prí-

spevky. V predvianočnom čase na tomto profile 

nájdete rôzne zaujímavosti o typických vianočných 

symboloch, ako je vianočný stromček či varené víno. 

Okrem sviatkovo tematických príspevkov sa dozviete 

o najčastejšom použití jednotlivých chemických prv-

kov. A aby toho nebolo málo, môžete si pripomenúť 

mnoho úspešných chemikov, ktorí zmenili náš svet. 
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APOKALYPTICKÉ PEČENIE
Vianoce. Sviatky pokoja a pohody. No, je to tak na-

ozaj? Všetci to predsa dôverne poznáme. Pre štu-

denta je december, a teda blížiace sa sviatky, ho-

tové peklo. Okrem toho, že končí semester, píšu sa 

zápočty a opravy zápočtov, niekto sa pripravuje 

na predtermíny, dokončujú sa zabudnuté zadania, 

vypracovávajú sa posledné labáky a do toho všet-

kého treba myslieť ešte aj na vianočné darčeky. V 

momentálnej situácii to máme ťažšie ešte o to, že 

väčšina z nás je doma, a to sa nezaobíde bez via-

nočných príprav, ako sú upratovanie, aranžovanie 

ozdôb od výmyslu sveta, vešanie svetielok, zdobe-

nie stromčeka a kopou ďalších činností. A keď sa 

človek náhodou dostane do kuchyne, v ktorej sa pri-

pravuje sviatočné pečivo, je to akoby sa dostal na 

západný front v roku 1916. Zákopy múky a cukru a 

večný boj medzi sladkým a slaným pečením. Hoto-

vá apokalypsa. Avšak, čo by sme to boli za chemici, 

keby sme si s tým nevedeli dať rady? 

Ja som túto apokalypsu absolvovala o niečo skôr 

a vyskúšala som niekoľko jednoduchých receptov, 

aby ste si mohli spríjemniť už tak pomerne náročné 

obdobie. Celé moje „pečenie“ sa nieslo v pomerne 

nadnesenej atmosfére s rôznymi vôňami a chuťou 

rumu. Ja osobne som na strane sladkého a bez 

neho si neviem Vianoce predstaviť, a preto som si 

pre vás vybrala trio rôznych guličiek.

Gaštanové guľôčky
Čo budeme potrebovať?

- 1 balenie piškót (120 g)

- 1 bal. gaštanového pyré (250 g)

- 1 vanilkový cukor

- ½ PL (polievkovej lyžice) práškového cukru 

- 40 g masla

- 2 PL rumu 

Ako budeme postupovať?

Gaštanové pyré popučíme vidličkou, pridáme k 

nemu práškový aj vanilkový cukor. Piškóty roz-

mixujeme/rozdrvíme tak, aby sme z nich dostali 

jemnú strúhanku. Túto strúhanku, rozpustené 

maslo a rum pridáme ku gaštanovému pyré a 

vypracujeme z toho hmotu. Keď bude hmo-

ta hotová, môžeme tvarovať guličky. Dáme ich 

stuhnúť do chladničky. Po približne 1 hodine ich 

môžeme namočiť do rozpustenej čokolády a po-

sypať, napríklad, orieškami, sušenými malinami, 

alebo ozdobiť nejakou drobnosťou. Ja osobne 

som si zvolila obalenie vo fertilizovaných mali-

nách, nakoľko kombinácia gaštanov a malín má 

neskutočné čaro.   

Čo budeme potrebovať? 

- 200 g sušených fíg 

- 1 celý pomaranč

- 150 g vlašských orechov 

- 100 g práškového cukru

- 1-2 PL rumu 

Ako budeme postupovať? 

Figy odstopkujeme, pomaranč poriadne umyje-

me a nakrájame na mesiačiky. Celý pomaranč (aj 

so šupkou) spolu s figami pomelieme na jemno 

tak, aby sme dostali kašu. Pridáme cukor, najem-

no posekané orechy a rum. Všetky ingrediencie 

poriadne premiešame a vypracujeme z nich jed-

noliatu hmotu. Z nej formujeme guličky. Necháme 

ich stuhnúť v chlade a po cca 1 hodine ich môže-

me obaliť v čokoláde a ozdobiť podľa vlastnej fan-

tázie. Ja som zvolila popísanie bielou čokoládou. 

Ovocný zázrak

Čo budeme potrebovať? 

- 1 hrnček kokosovej múčky

- ¾ hrnčeka vody 

- 3-4 PL rumu

- 1 ČL (čajová lyžička) vanilkového extraktu

- 3 PL trstinového cukru

- 4 PL javorového sirupu 

- 3 PL kakaového prášku 

Ako budeme postupovať?

Najskôr si zmiešame všetky suché ingrediencie 

(kokosovú múčku, kakao, cukor), potom pridáme 

tekuté ingrediencie (javorový sirup, rum, vanilko-

vý extrakt a vodu). Všetko dôkladne premiešame. 

Nezľaknite sa, ak tam budete mať aj trochu viac 

vody – kokos ju nasiakne. Takúto zmes necháme v 

chladničke odstáť do rána. Na druhý deň z nej vy-

tvarujeme guľôčky, ktoré môžeme ozdobiť, naprí-

klad, horkou čokoládou a posekanými orieškami. 

Kokosovo-rumové guličky 

Samozrejme, recepty si viete upraviť podľa rôznych 

potrieb, či už ide o alergiu na oriešky, laktózu ale-

bo lepok. Dokonca ich viete pripraviť aj pre vegánov. 

Výhodou týchto koláčikov je to, že sú jednoduché a 

veľmi variabilné. Nič s nimi nepokazíte. 

Na záver už asi len dobrú chuť a príjemné upratova-

nie apokalypsy, čo po vás v kuchyni ostane.

-momo-
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NAJLEPŠIE VIANOČNÉ ČÍTANIE
LETNÉ SVETLO A POTOM PRÍDE NOC
Táto kniha od islandského spisovateľa Jóna Kal-

mana Stefánssona je vzácnosť. Málo slov, čo 

nesú množstvá myšlienok, slová, ktoré nás vedú 

niekam do nekonečna. Toto veľdielo je rozprá-

vaním o živote, príbehoch obyčajných ľudí, ktoré 

sú nám tak podobné. A potom o neobyčajnosti v 

obyčajnom. Človek je zvláštny tvor. Každý jeden 

je iný, a predsa sme v mnohom rovnakí. Život 

plynie, čas uteká, inokedy sa zas vlečie a my ho 

necháme často bezvýznamne prežitý. A veď na-

koniec raz všetko skončí, ten život, tento príbeh. 

Ale naozaj sa oň chce ľudská bytosť nechať 

ukrátiť? Veď v sebe možno len ukrýva niečo väč-

šie, čo si sami nedokážeme predstaviť. Nie sú 

smutné a obohacujúce príbehy omnoho nád-

hernejšie ako šťastie z jednoduchosti? Zložité je 

výnimočné, ťažké okamihy nás tvoria, a možno 

práve preto je ľudský život taký nepochopený.

AUTISMUS A CHARDONNAY 
Vďaka tejto malej radosti sa svet autistov stáva 

o niečo bližší, krajší, taký viac pochopený. Mar-

tin Selner veľmi láskavo so štipkou humoru, lebo 

nadhľad človek potrebuje vlastniť, a taktiež s úc-

tou opisuje život svoj a životy autistických detí. 

Je to o ľuďoch, ktorých svet je inakší, takých, čo 

vnímajú väčšmi, o detailoch, ktoré iným unikajú. 

Lebo niekto má a ďalší nie, ale dostal niečo iné. 

Taký je život z tejto knihy, plný drobností, čo nie 

sú až také drobné, a nečakaných momentov, pri 

ktorých sa čitateľ teší. Žiadne váhanie, toto sa 

musí čítať!

KLAMÁRSKY ŽIVOT DOSPELÝCH 
Aké je to dospievanie ťažké, keď chýba úprim-

nosť. Veď klamstvo je niekedy ľahšie, klamstvá, 

ktoré často nechcú byť zlom. Navyše tie, ktorými 

sa utešujeme pre svoje chvíľkové šťastie. Len-

že pravda si vždy nájde cestu ukázať sa, hoci 

niekedy prineskoro, a potom môže veľmi bolieť. 

Ach, ten život, deti, ich rodičia aj vnúčatá, netere, 

vzťahy, čo spolu vedú, také bolestivé býva nie-

kedy prežívanie a osudy ešte smutnejšie. Stá-

le, však, jestvuje láska, ktorá má moc. Silu takú, 

čo jej nemožno uniknúť. Ale čo ak je vyjadrením 

lásky aj samotné klamstvo či pretvárka? Nie je to 

všetko súčasťou každého „dospeláka"? A možno 

práve toto by v životoch nemalo jestvovať.

Niekedy nás malé príbehy dokážu obrovsky 

ohromiť alebo sú také diela, čo človeka menia, 

a môže sa stať, že to dokáže jedna veta či slovo. 

A jeden z tých nezabudnuteľných príbehov je aj 

tento. Max Porter zas raz dokázal, že sa dotýka 

srdca. Toto je tak poetické, také skutočné, veď 

všetko je, pokiaľ ľudia veria. O minulosti, prítom-

nosti, deťoch, starcoch, mŕtvych, čo sú živí, tiež 

o stratách, ktoré nás menia, fantázii veľkej ako 

vesmír a susedkách, divnostiach i zvláštnych 

bytostiach. Dojímavé, krásne a umelecké.

LANNY

-zuz-
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HLAVOLAMY
ZOSTÁVA VÁM NAD NIEKTOROU ÚLOHOU ROZUM STÁŤ?

BUĎTE RADI! JE TO NEKLAMNÝ DÔKAZ TOHO, ŽE NEJAKÝ MÁTE.

Špeciálne sudoku
Okrem pravidiel normálneho sudoku platí, že sa 

musí dodržať číselný súčet pre rámiky (číslo v 

ľavom hornom rohu), ktoré majú rozličné tvary. 

LEGO veža

Najvyššia hora na svete je Mt. Everest s výškou  

8 848 m. n. m. Ako najbližšie by sme sa k tejto 

výške dokázali dostať, ak by sme poskladali 

vežu z kociek LEGO? 

Rozmery bežnej kocky v mm sú 32x16x10.

Súťažte s Radikálom o vianočný balíček, plný 

prekvapení. Vyriešte súťažné sudoku, čísla zo 

súťažného riadku nám spolu so svojím krstným 

menom a priezviskom pošlite na e-mailovú ad-

resu: radikal@chemfchpt.sk a ste zaradení do 

žrebovania. Kupóny akceptujeme do 31.01.2021. 

Mená šťastných výhercov budú uverejnené v 

nasledujúcom čísle a budú upovedomení cez 

informačný systém AIS. 

Poukážky do kníhkupectva Martinus získali Matúš Polakovič a Dominika Kraviarová. 

Blahoželáme! 
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CHEM - Spolok študentov FCHPT STU
a RADIKÁL

vás pozývajú

na online Radikálny QIZ 
a Večer spoločenských hier

18.12.2020
19:30



VÁM PRAJE VESELÉ VIANOCE 

A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK


