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Milí čitatelia,
jarné, miestami bláznivé, aprílové počasie je v
plnom prúde a nové číslo Radikálu sa už nedočkavo teší, kým sa doň začítate. Na našich dvadsiatich štyroch stranách vám prinášame informácie o výnimočných svetových dňoch, ktoré sa
každoročne konajú v apríli a dvíhajú povedomie
o bežných, aj menej bežných veciach. Tieto dni
upozorňujú na autizmus, Parkinsonovu chorobu alebo aj hemofíliu. Zároveň sú to dni, ktoré
nám dávajú príležitosť zamyslieť sa, byť vďační
za to, čo máme, a pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Najmä v tomto duchu sme sa v redakcii
rozhodli namiesto usporiadania novej súťaže venovať peňažný dar neziskovej organizácii
Autistické centrum Andreas® n. o. v Bratislave.
V ďalšej rubrike sa dočítate o spojení chémie a
ochrany materiálov a objektov kultúrneho dedičstva, o ktorom rozpráva naša prodekanka,
docentka Milena Reháková, a vedúci Ústavu
Chemickej technológie reštaurovania pamiatok
na VŠCHT, docent Michal Ďurovič. V aprílovom
čísle sme si takisto pripravili naše klasické rubriky zo sveta športu, skvelých kníh, výnimočných receptov a navyše vás prevedieme ulicami
Londýna!
Okrem spomínaných tém nesmieme opomenúť
ani významné oslavy Dňa Zeme, ktoré sa tento
rok konajú už 52-krát. Z niekdajším osláv príchodu jari v dnešnom svete tento deň reprezentuje už ekologicky motivovaný sviatok, ktorý je
zameraný na ochranu našej planéty a šírenie
povedomia o tom, ako ju chrániť. Napriek tomu,
že Deň Zeme trvá len 24 hodín, mali by sme
svoju pozornosť venovať životnému prostrediu
každý jeden deň a využívať svoje nadobudnuté
vedomosti zo školských lavíc na jeho ochranu.
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Radikál vychádza vďaka podpore vedenia Fakulty chemickej a potravinárskej technológie
STU v Bratislave a príspevkov Spolku študentov
FCHPT STU - CHEM. Používanie fotografií, obrázkov, článkov a ich častí pre osobné ako i komerčné účely je možné iba so súhlasom šéfreLuc daktora alebo ich autora. Za obsah uverejnených
príspevkov zodpovedá redakcia.

Radikálne odporúčania

Editoriál

Domov

Dokumentárny film Domov (2009)
prináša jedinečný pohľad na celú planétu, ponúka zábery zo vtáčej perspektívy, chvíľami máte pocit, ako
keby ste leteli ponad krajinu, úžinami
Veľkého kaňonu v severnej Arizone i
mnohými ďalšími miestami vo viac
ako 50 štátoch a navštívili ste všetky kontinenty v priebehu necelých
dvoch hodín. Francúzsky fotograf a
novinár Yann Arthus-Bertrand dokázal v priebehu niekoľkých minút
predostrieť iný pohľad na svet, taký z
vyššej perspektívy. Počas celého filmu sa pozeráte na „umelecké diela
vytvorené vodou a hmotou, zmesou
tvrdého a mäkkého – kľúčový recept
na život na našej planéte“. Vidíte minerály a kovy, staršie než Zem, ten
„hviezdny prach, ktorý Zemi dodáva
farby“. Kedy je vhodnejší čas než na
sviatok Zeme, dozvedieť sa, ako vznikol svet, o symbióze živých organizmov, odkiaľ pochádzame my, ako sa
menila ľudská spoločnosť pozdĺž histórie, celosvetové problémy, hodnoty
a nakoniec aké sú dôvody na dúfanie?
-luc-

Svetlana Alexijevič

Táto laureátka Nobelovej ceny za literatúru vo svojich knihách prináša úvahy a približuje témy, ktoré sú
v dnešnom svete viac než aktuálne.
Mňa od nej oslovili dve knihy. V prvej
knihe Vojna nemá ženskú tvár zostavila dokumentárnu koláž výpovedí vojačiek a zdravotníčok, ktoré sa
zúčastnili Veľkej vlasteneckej vojny.
Krutosť vojny sa prelína s ľudskosťou a láskou. Pohľad na vojnu, ktorý
ponúka v tejto knihe, sa nenájde v
žiadnej z učebníc dejepisu. V druhej
knihe Zinkoví chlapci vydáva svedectvo o nezmyselnosti vojnového
ťaženia. Rovnako sa v nej dočítate o
rôznych hrôzach, mravnom rozvrate a devalvácii ľudského života, ktoré vojny prinášajú. Akákoľvek vojna
je nezmyselná, hlavne, keď sa z nej
vracajú lietadlá plné chlapcov v zinkových sarkofágoch.
-momo-

two
Two cosmetics je mladá, svieža slovenská značka, ktorá ručne vyrába 100 %
prírodné kozmetické produkty. „two“
ako číslo dva predstavuje použitie dvoch
hlavných ingrediencií v prírodnej kozmetike a zároveň predstavuje dvojicu
ľudí, ktorá za značkou od začiatku stojí.
Táto voňavá, ručne vyrábaná kozmetika
z Bratislavy, ktorá lahodí nielen pokožke, ale aj oku, je vyrábaná bez obsahu
palmového oleja a látok petrochemického pôvodu. Moderný a štýlový dizajn
produktov je zároveň ekologický a šetrný k životnému prostrediu.
-sim-

SHISHI
Hudobné trio z Litvy, ktoré mieša prvky surf rocku s tým najlepším z riotgirl punku. Surf rock je zmesou surfovej
hudby a rock'n'rollu, ktorý bol populárny v 60. rokoch minulého storočia. Riotgirl punk je štýl punkovej hudby vychádzajúci prevažne z grunge a hardcore,
kde sú členmi kapely hlavne ženy. Práve
slečny zo SHISHI zvládli na prvý pohľad
dva neskombinovateľné žánre skombinovať a znejú neskutočne. Prednedávnom mali možnosť sa predstaviť aj na
Slovensku na festivale Sharpe.
-domi-

Maxim Matkin: Zvláštne šťastie
Možno pre niektorých z vás neznáme
meno, nuž verte, že aj pre mňa bol neznámou, až pokiaľ som nenarazil na
jeho posledné dielo s názvom Zvláštne
šťastie. Z jeho mena to nie je veľmi zrejmé, ale jedná sa o slovenského spisovateľa, ktorý svoju identitu tají a vystupuje
pod týmto pseudonymom. Ohľadom samotnej knihy, nedá sa povedať nič iné
ako vtipný, kvalitne napísaný v niektorých momentoch až politický thriller.
Autor vás do deja vtiahne hneď na prvej
strane a vy spolu s hlavnou postavou,
prezidentom Slovenskej republiky, zisťujete, čo sa vlastne deje. V niektorých
momentoch až nerealistický dej plný
náhod čitateľa hneď chytí a už len tak
ľahko nepustí. V celku sa jedná o pár hodín kvalitného čítania s poriadnou dávkou humoru.
-adam-

3

Njúsy
domi

Existencia galaxie
bez temnej hmoty

V novej štúdii Nature Astronomy
medzinárodný tím vedený astrofyzikmi z Kalifornskej univerzity,
Irvine a Pomona College uvádza,
keď sa malé galaxie zrazia s väčšími, ako väčšie galaxie môžu zbaviť
menšie galaxie ich temnej hmoty
– hmoty, ktorú nevidíme priamo,
ale o ktorej si astrofyzici myslia, že
musí existovať, pretože bez jej gravitačných účinkov by nedokázali
vysvetliť veci ako pohyby hviezd v
galaxii. Je to mechanizmus, ktorý
má potenciál vysvetliť, ako by galaxie mohli existovať bez temnej
hmoty – niečo, čo sa kedysi považovalo za nemožné. Za posledných
40 rokov sa zistilo, že galaxie majú temnú hmotu. Najmä galaxie s nízkou hmotnosťou majú tendenciu mať výrazne vyššie frakcie tmavej hmoty. Pre mnohých
vedcov to znamenalo, že naše súčasné
chápanie toho, ako tmavá hmota pomáha
galaxiám rásť, si vyžaduje urgentnú revíziu. Teraz, keď astrofyzici vedia, ako môže
galaxia stratiť svoju temnú hmotu, vedci
dúfajú, že zistenia inšpirujú výskumníkov, ktorí sa pozerajú na nočnú oblohu, aby
hľadali skutočné obrovské galaxie, ktoré by
mohli byť v procese odstraňovania temnej
hmoty z menších.

Detailný pohľad na Messier 82 (galaxiu Cigaru) ukazuje nielen
hviezdy a plyn, ale aj prehriaty galaktický vietor a pretiahnutý
tvar spôsobený interakciou s väčším, hmotnejším susedom M81.
Kredit: R. Gendler, R. Croman, R. Colombari; Uznanie: R. Jay GaBany; VLA Dáta: E. de Block (ASTRON)
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Skleníkový plyn ako palivo Predpoveď života
Metanotrofné baktérie spotrebujú 30 milió- škálovaním enzýmov
nov metrických ton metánu ročne a uchvátili

Shutterstock

Meteority formujúce Zem
môžu pochádzať z vonkajšej slnečnej sústavy
Predpokladá sa, že Zem vznikla čiastočne z
uhlíkatých meteoritov, ktoré môžu pochádzať
z vonkajších asteroidov. Teleskopické pozorovania vonkajších asteroidov hlavného pásu
odhaľujú spoločnú odrazivosť 3,1 µm, ktorá naznačuje, že ich vonkajšie vrstvy obsahujú buď
vodný ľad, alebo čpavkové íly, alebo oboje, ktoré sú stabilné len pri veľmi nízkych teplotách. Je
zaujímavé, že hoci niekoľko dôkazov napovedá,
že uhlíkaté meteority pochádzajú z takýchto
asteroidov, meteority nájdené na Zemi vo všeobecnosti túto vlastnosť nemajú. Pás asteroidov tak kladie astronómom a planetárnym vedcom veľa otázok. Nová štúdia zverejnená v AGU
Advances, vedená vedcami z Earth-Life Science
Institute na Tokijskom technologickom inštitúte, hovorí, že tieto asteroidné materiály sa
mohli sformovať veľmi ďaleko v ranej slnečnej
sústave a potom boli transportované do vnútornej slnečnej sústavy chaotickými miešacími
procesmi. V tejto štúdii kombinácia pozorovaní
asteroidov pomocou japonského vesmírneho
teleskopu AKARI a teoretického modelovania
chemických reakcií v asteroidoch signalizuje, že povrchové minerály prítomné na asteroidoch vonkajšieho hlavného pásu, najmä íly
obsahujúce amoniak, vznikajú z východiskových materiálov obsahujúcich ľad, NH3 a CO2,
ktorý je stabilný len pri veľmi nízkej teplote a
v podmienkach bohatých na vodu. Na základe
týchto výsledkov daná štúdia navrhuje, že vonkajšie asteroidy hlavného pásu sa formovali na
vzdialených obežných dráhach a diferencovali sa tak, aby tvorili rôzne minerály v plášťoch
bohatých na vodu a v jadrách s prevahou skál.
Navrhovaný studený a vzdialený pôvod asteroidov naznačuje, že by mala existovať významná
podobnosť medzi asteroidmi a kométami a vyvoláva otázky o tom, ako sa každý z týchto typov telies vytvoril.

vedcov pre svoju prirodzenú schopnosť premeniť silný skleníkový plyn na použiteľné palivo. Napriek tomu vieme veľmi málo o tom,
ako prebieha komplexná reakcia, čo obmedzuje našu schopnosť využiť dvojitú výhodu
v náš prospech. Štúdiom enzýmu, ktorý baktérie používajú na katalyzovanie reakcie, objavil tím na Northwestern University kľúčové
štruktúry, ktoré môžu viesť k tomuto procesu. Ich zistenia boli uverejnené v časopise

Piqsels

Science. Enzým, nazývaný časticová metánmonooxygenáza (pMMO), je obzvlášť náročný proteín na štúdium, pretože je zabudovaný
v bunkovej membráne baktérií. Na výskum
bola použitá kryo-elektrónová mikroskopia
(kryo-EM), technika vhodná pre membránové proteíny, pretože prostredie lipidovej
membrány je počas experimentu nenarušené.
To im umožnilo prvýkrát vizualizovať atómovú štruktúru aktívneho enzýmu vo vysokom
rozlíšení. Kryo-EM štruktúry poskytujú nový
východiskový bod na zodpovedanie otázok,
ktoré sa stále hromadia. Ako sa metán dostáva do aktívneho miesta enzýmu? Cestuje metanol von z enzýmu? Ako prebieha chemická
reakcia medi v aktívnom mieste? Ďalej výskumný tím plánuje študovať enzým priamo
v bakteriálnej bunke pomocou prednej zobrazovacej techniky nazývanej kryo-elektrónová tomografia (kryo-ET). Ak budú úspešní,
vedci budú môcť presne vidieť, ako je enzým
usporiadaný v bunkovej membráne, určiť,
ako funguje vo svojom skutočne prirodzenom
prostredí, a zistiť, či s ním interagujú iné proteíny v okolí enzýmu.

Jediné odkazy, ktoré máme pre „život“, sú
formy, ktoré poznáme na Zemi. Astrobiológovia majú podozrenie, že pátranie po mimozemskom živote, a dokonca aj po pôvode
života na Zemi, si môže vyžadovať širší záber.
Tím výskumníkov financovaný NASA vyvíja
nástroje na predpovedanie vlastností života,
ako ho nepoznáme. V novej štúdii publikovanej v časopise Proceedings of the National
Academy of Sciences vedci identifikujú univerzálne vzorce v chémii života, ktoré zrejme
nezávisia od konkrétnych molekúl. Na Zemi
život vzniká súhrou stoviek chemických zlúčenín a reakcií. Niektoré z týchto zlúčenín a
reakcií sa vyskytujú univerzálne vo všetkých
organizmoch Zeme. Pomocou databázy integrovaných mikrobiálnych genómov a mikrobiómov skúmali enzýmy – funkčné hnacie
sily biochémie – nachádzajúce sa v baktériách, archeách a eukaryách, aby odhalili nový
druh biochemickej univerzálnosti. Tím porovnal, ako sa množstvo enzýmov v každej
z týchto funkčných kategórií zmenilo v porovnaní s celkovým množstvom enzýmov v
organizme. Objavili rôzne zákony škálovania
– takmer algoritmické vzťahy – medzi počtom enzýmov v rôznych triedach enzýmov a
veľkosťou genómu organizmu. Tiež zistili, že
tieto zákony nezávisia od konkrétnych enzýmov v týchto triedach. Aj keby život inde používal skutočne odlišné molekuly, tento druh
funkčných kategórií a zákonov škálovania by
sa mohol zachovať v celom vesmíre.

iStock
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Yifan Wu, The New York Times

lucy

Svetové dni v Apríli
sa vzťahovať do seba a žijú vo
vlastnom vnútornom svete. Nevyhľadávajú pozornosť a nereagujú na starostlivosť. Kognitívne vlastnosti týchto detí môžu
byť od vysoko intelektuálne nadaných až po mentálne zaostalých. Liečba autizmu doposiaľ
neexistuje a kompletné uzdravenie sa vyskytuje iba vzácne,
ale mnohým deťom s autizmom
výrazne pomáha behaviorálna
terapia. Prvé známky autizmu
sa zvyčajne prejavujú vo veku
2 až 3 rokov. V niektorých prípadoch sa môžu ale objaviť aj
oveľa skôr. Autizmus môže byť
Autizmus
diagnostikovaný už 18 mesiacov
po narodení. Autizmus postihuPodľa knihy Sprievodca rodin- je 1 zo 44 detí podľa približných
ným zdravím od A do Z, napísa- odhadov spoločnosti Centers
nej doktorkou Frances Macken- for Disease Control.
zieovou, je autizmus duševná
porucha, postihujúca deti, ktorá Slávni ľudia s autizmom:
sa prejavuje nezáujmom o oko- 1. Elon Musk – podnikateľ
lie a sociálny kontakt, repeti- Elon Musk oznámil, že má autívnym správaním, problémami tizmus, počas účinkovania v
s hovorovou a neverbálnou ko- Saturday Night Live show v
munikáciou, apatií voči zvukom máji 2021.
alebo bolesti. Príčina je doposiaľ 2. Nikola Tesla – vynálezca
neznáma, ale predpokladá sa, že Tesla mal veľa fóbií a bol veľmi
autizmus je výrazne ovplyvnený citlivý na hluk a svetlo. Prefeprostredím a genetikou. Keďže roval byť sám a verí sa, že bol
sa jedná o vývojovú poruchu, posadnutý číslom tri.
autizmus vie rozvinúť viacero 3. Albert Einstein – vedec a mafaktorov, ako napr. gastroin- tematik
testinálne poruchy, záchvaty, Mnohí veria, že Albertovi Einporuchy spánku, depresia, po- steinovi by bol v dnešných čaruchy pozornosti alebo úzkosť. soch diagnostikovaný autizAutistické deti majú tendenciu mus.
Pomaly prišiel apríl, kedy nám
začína slniečko svietiť a všetko
naokolo rozkvitať. Okrem krásneho počasia sa apríl môže pýšiť troma svetovými dňami, a to
Svetovým dňom autizmu, ktorý je 2. apríla, Svetovým dňom
Parkinsonovej choroby, ktorý
pripadá na 11. apríla, a nakoniec
Svetovým dňom hemofílie, ktorý
sa koná 17. apríla. Pripomeňme si preto v tomto krásnom
ročnom období, aké dôležité je
zdravie, starostlivosť oň a podpora ľudí, ktorí musia s rôznymi
ochoreniami bojovať každý deň.
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4. Bill Gates – spoluzakladateľ
Microsoft-u
Je vysoký predpoklad, že Bill
Gates má autizmus kvôli jeho
neobvyklej chôdzi, monotónnej reči a vyhýbaniu sa očnému
kontaktu s ostatnými.
5. Tim Burton – filmový režisér
Je to stále iba špekulácia, takže verejnosť s istotou nevie, či
Burton má autizmus. Avšak,
jeho dlhoročná priateľka Helen
Bonham Carter verí, že ho má.
Parkinsonova choroba
Ako na svojich webových
stránkach uvádza Cleveland
Clinic, Parkinsonova choroba je neurologická, pohybová
porucha. Je to pomaly degeneratívne ochorenie, ktoré
postihuje niektoré časti mozgu a prejavuje sa chvením,
pomalými pohybmi, stuhnutými svalmi a s problémami
s koordináciou a chôdzou.
Vedci zistili, že Parkinsonova
choroba je spojená s mutáciou
génov a tiež identifikovali, že
mozog pacientov obsahuje zhluky proteínu alfa-synuclein. Z tohto vyplýva, že
na Parkinsonovo ochorenie
vplýva ako prostredie, tak aj
genetická dedičnosť. Parkinsonova choroba sa u mladých
ľudí takmer nevyskytuje, ale
je skôr známa u ľudí starších
ako 50 rokov. Asi o 50 % viac

mužov ako žien trpí týmto tmasova choroba) v krvnej
ochorením.
plazme. Tieto faktory sú kľúčové pre správne zrážanie krvi,
Existuje taktiež sekundár- a pokiaľ niektorý z nich chýba
ny parkinsonizmus, opísaný v alebo disponuje nedostatočspomínanej knihe od doktorky nou funkciou, tak to vedie k
Mackenzieovej, ktorý poško- abnormálnym krvácajúcim jadzuje odlišné nervové spoje, vom. Zrážanie krvi je u týchto
ako napr. nedostatočné prekr- osôb oveľa pomalšie. Výskyt
venie spodnej časti mozgu, ochorenia častejšie postihuje
mozgový zápal alebo poruchu chlapcov ako dievčatá s pomevedenia nervových impulzov rom 1:7000. Tvorbu koagulačpo užití drog alebo jedu. Príznaky sekundárneho parkinsonizmu sú zhruba rovnaké s
malými rozdielmi, ako trasenie
v jednej z končatín. Zaujímavé
je, že toto trasenie sa zhoršuje,
pokiaľ je osoba v kľude a zlepšuje, ak pacient s končatinou
pracuje. Ako sa ochorenie ďalej vyvíja, tak trasenie, stuhnutie a slabosť postihuje stále
viac svalov na oboch stranách
tela. U pacienta sa môže prejavovať neustále trasenie alebo nekontrolovateľné kývanie
hlavou. Chôdza je nestabilná,
pomalá a nemotorná. Svaly na
tvári sú stále stiahnuté, čo vyvoláva strnulý výraz tváre. Parkinsonovo ochorenie postihuje
taktiež rečový prejav, pričom
hlas je tichší a reč monotónna
a zrozumiteľná. Intelekt osoby
postihnutej Parkisonovou chorobou nie je ovplyvnený, avšak,
často sa deje, že tieto osoby tr- ného faktora podmieňuje dopia úzkosťou a depresiou kvôli minantná alela a gén na tvorbu
strate pohybu a nezávislosti.
tejto bielkoviny sa nachádza na
heterologickom úseku chroParkinsonova choroba sa do- mozómu X. Takisto sa gén,
posiaľ nedá vyliečiť, našťastie, ktorý toto ochorenie prejavuje,
však existuje mnoho liekov, nachádza na predĺženej časti
ktoré dokážu potlačiť neželané chromozómu X, a preto nie je
trasenie. K zlepšeniu stavu tak- možné, aby vzrastovo menší
tiež výrazne napomáha cviče- chromozóm Y potlačil chronie, fyzioterapia a rehabilitácia. mozóm X. U žien by sa hemofília vyskytla iba vtedy, kebyže
Hemofília
majú oba chromozómy s recesívnou alelou vyvolávajúcou
Mayo Clinic na svojich inter- toto ochorenie. Z tohto dôvonetových stránkach vyhlasuje, du bývajú ženy skôr prenášačže hemofília je vzácne dedičné ky. Prvé príznaky neobvyklého
krvné ochorenie, ktoré spô- krvácania sa spravidla objavia
sobuje nedostatočné zrážanie do 18. mesiaca veku dieťaťa.
krvi. Ochorenie je spôsobené Aj malé poranenie u nich vychýbajúcim koagulačným fak- voláva silné krvácanie, nevintorom VIII (hemofília typu A) né pády či údery môžu viesť k
alebo IX (hemofília B, Chris- rozsiahlemu krvácaniu svalov

a kĺbov, ľahké poranenie hlavy
vyvolá fatálne vnútrolebkové
krvácanie.
Akútne krvácanie sa u pacientov hemofílie lieči podaním
krvných prípravkov s chýbajúcim koagulačným faktorom.
Tomu podobné transfúzie je
dôležité podať pred akýmkoľvek chirurgickým či stomatologickým zákrokom. V minu-

losti sa stávalo, že sa pacient
nakazil vírovou hepatitídou
typu B alebo C pri častých krvných transfúziách, avšak, dnes
je krv od všetkých darcov, našťastie, prísne kontrolovaná,
preto je toto riziko už takmer
nulové.
Dúfam, že vás tento článok
inšpiroval k tomu, aby sme
ľudí trpiacimi rôznymi poruchami neodsudzovali, ale skôr
podporovali v každodenných
činnostiach, ktoré sú pre nás
možno samozrejmosťou, no
pre nich je to o prekonávaní
prekážok.
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štúdium má byť náročné. Ako
absolventka gymnázia som
nemala prakticky žiadne problémy s matematikou, fyzikou,
teoretickou chémiou a nadväzujúcimi predmetmi. Najviac
ma potrápil, na rozdiel od spolužiakov z chemických priemysloviek, počiatočný nedostatok zručností a skúseností
pri laboratórnych cvičeniach z
organiky a najmä analytiky.

mi, ale i s našimi učiteľmi na
Mladej garde či v karpatských
lesoch boli samozrejmosťou
cez víkendy i počas skúškového obdobia. V zimnom skúškovom som robila inštruktorku
na lyžiarskych výcvikoch a v
letnom zas na vodáckych kurzoch organizovaných Katedrou
telesnej výchovy. Toto všetko
prinášalo pocit silnej spolupatričnosti k fakulte, nadobúdanie
nových poznatkov a životných
Čo sa vám na celom štúdiu naj- skúseností, stretávanie sa s inviac páčilo?
špiratívnymi ľuďmi.
Najviac sa mi páčil skutočný
„vysokoškolský život“. Mys- Ak by ste sa mohli rozhodnúť
lím, že bol trochu iný ako dnes. znova, išli by ste študovať to isté?
Viac času sme trávili so spo- Určite áno.
lužiakmi na internáte – spo-

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.

ných prekryvov kože pri jej popáleninách a náhradou iných
– pevných tkanív. Moje kroky
teda smerovali do tejto oblasti, dnes možno konštatovať,
že veľmi úspešne zvládnutej
až do aplikačných výstupov.
Popri výskume som sa začala
tiež podieľať na výučbe predmetov súvisiacich s biofyzikálnou chémiou, povrchmi a
koloidnými sústavami, ktoré
garantoval práve prof. Bakoš.
Materská dovolenka na čas
prerušila intenzívny vedeckovýskumný život a po návrate z
nej prišli nové výzvy v zmenených personálnych podmienkach. Na pracovisku súčasného
Oddelenia polygrafie a apli-

doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič

Chémia je
rozmanité umenie
zuz

Chémia je fascinujúca, rozmanitá a komplikovaná, mnohotvárna i neskromná. Je magická, môže byť čímkoľvek,
kdekoľvek a akokoľvek skúmaná. Jej rôznorodosť je taká
obrovská, že človek neustále túži po väčšom poznaní. S
prodekankou pre vzdelávanie na našej fakulte, pani doc.

Ing. Milenou Rehákovou, PhD.,
a vedúcim Ústavu Chemickej
technológie reštaurovania pamiatok na VŠCHT, doc. Dr. Ing.
Michalom Ďurovičom, sme sa
rozprávali o ich štúdiu, o tom,
akú cestu prešli až k dnešku a
povedali nám tiež, čo ich na
práci najviac baví. Ich slová
nám potvrdzujú, že v chémii sa

dá naozaj študovať rôzne, dá sa
študovať aj reštaurovanie, konzervovanie či ochrana kultúrneho dedičstva. Týmto štúdiom
taktiež možno prispieť k zachovaniu pamäti ľudskej histórie a
neustálej generačnej transmisii,
ktoré sú neoddeliteľnými súčasťami akejkoľvek kultúry.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Čo presne ste na FCHPT študovali?
Inžinierske
štúdium
som
ukončila v odbore Technická
chémia a chemická technológia na bývalej Katedre textilu,
celulózy a papiera, kde som aj
pokračovala v doktorandskom
štúdiu v študijnom programe
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Technológie
makromolekulových látok, pričom som sa
venovala oblasti zasahujúcej
do tlačových technológií. Moje
pôvodné plány uplatnenia sa v
textilnom priemysle zmenila
doba, ktorá rozvoju tohto odvetvia na Slovensku príliš ne-

priala, na druhej strane som
si rozšírila vzdelanie aj v príbuznej oblasti.
Bolo pre vás štúdium náročné?
Štúdium na technike nikdy nebolo jednoduché, no vnímala
som to tak, že vysokoškolské

Nedeštruktívne skúmanie olejomaľby na Oddelení polygrafie a aplikovanej fotochémie. E. Guérard - Kajúca sa Mária
Magdaléna, 1843, súkromné vlastníctvo, foto: D. Stojkovičová

lu sme sa učili, vysvetľovali si
nepochopené, starší mladším,
chytrejší pomalším. Ak sme
chceli brigádovať, väčšinou
sme si našli miesto „vedeckej pomocnej sily“ na katedre,
kde sme sa priúčali výskumnej
práci, za čo sme získali okrem
zručností aj celkom pekné
vreckové. Kolektívne športové aktivity nielen s vrstovník-

Kam viedli vaše kroky po ukončení štúdia?
Po ukončení doktorandského
štúdia pán prof. Bakoš hľadal
členov nového výskumného
tímu, ktorý sa mal zaoberať
využitím kompozitných materiálov z prírodných polymérov v biomedicíne, konkrétne výskumom možností
náhrad ľudskej kože, dočas-

kovanej fotochémie, ktoré je
mojím domovským pracoviskom doposiaľ, a Oddelení dreva, celulózy a papiera sa začali
riešiť projekty zamerané na
záchranu historických kníh a
tzv. tradičných nosičov informácií. Práve tie dali smer mojej
v súčasnosti hlavnej téme výskumu i pedagogiky – využitiu
poznatkov chémie pri ochrane
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objektov kultúrneho dedičstva. VŠVU, kde do tej doby chémii
venovali len minimálnu pozorPrečo ste sa rozhodli učiť na nosť.
FCHPT?
Ako je zrejmé z predchádzajú- Čomu sa momentálne venujete?
cich riadkov, cesta k „učeniu“ V oblasti pedagogiky sa súbola v úzkom spojení s vý- streďujem práve na predmety
skumnou činnosťou. Ak by ste ŠP OMOD, z ktorých spomeupresnili otázku, prečo som sa niem Materiály v konzervorozhodla učiť chémiu pre ob- vaní a reštaurovaní, Analytické
lasť dedičstva, tých impulzov a fyzikálne metódy v ochrane
bolo niekoľko. Prvým z nich bol dedičstva a Prieskum a konuž spomínaný štátny program zervovanie farebnej vrstvy.
výskumu a vývoja vyhlásený Vo výskume sa zameriavam
MŠVVaŠ SR venovaný maso- na využitie nedeštruktívnych,
vým technológiám záchrany väčšinou spektrálnych metód
tradičných nosičov informácií (UV-Vis, IR a Ramanova spek(2003 – 2009). Z neho vyply- troskopia, RTG fluorescenčná
nula nevyhnutnosť prípravy analýza) na materiálovú anavzdelania mladých ľudí pre ob- lýzu a posúdenie stavu degralasť konzervačnej vedy (conser- dácie objektov. Uvedené metóvation science) a bezpodmieneč- dy využívame nielen v ochrane
nej spolupráce s „odberateľmi“ historického dedičstva, ale aj
– partnermi z pamäťových a vo forénznom skúmaní novofondových inštitúcií. Ďalším dobých dokumentov a posúimpulzom bol môj polročný dení pravosti ich súčastí, napr.
výskumný pobyt v Inštitúte na podpisov. Z oblasti výskumu
ochranu kultúrneho dedičstva nových metód ochrany je ak(IRPA) v Bruseli, na ktorom tuálne vo finále riešenia prosom si prehĺbila poznatky z jekt VEGA s názvom Príprava
analýzy a ochrany ďalších ma- a štúdium polymérnych gélov
teriálov tvoriacich objekty de- s využitím v ochrane kultúrdičstva, predovšetkým farbív a neho dedičstva a v štádiu rozpigmentov a získala komplexný behu projekt APVV Ochrana
pohľad na vzdelávanie i celkovú a konzervovanie novodobých
realizáciu interdisciplinárneho objektov kultúrneho dedičstva
procesu ochrany na špičkovej s obsahom plastov. Nemôžem
európskej úrovni. Tieto sku- nespomenúť, že podstatnú časť
točnosti i osobné skúsenosti svojho pracovného času v poprispeli k návrhu a neskoršej sledných troch rokoch venujem
akreditácii inžinierskeho a ná- práci prodekanky pre vzdelásledne aj doktorandského štu- vanie a snažím sa, aby skĺbenie
dijného programu na FCHPT viacerých činností sa čo najOchrana materiálov a objektov menej prejavilo na ich kvalite.
dedičstva (ďalej len ŠP OMOD),
ktorého som spolugarantkou. V Čo vás na vašej práci najviac baví?
tomto čase sa tiež začala moja Určite to je kontakt s mnohými
spolupráca ako externého uči- ľuďmi z rôznych oblastí. Možteľa na Katedre reštaurovania no paradoxne sú to nové prob-

lémy, na ktoré treba hľadať
riešenie. To sú výzvy, ktoré vás
posúvajú dopredu.
Je podľa vás dôležité byť estét pri
takejto práci?
Myslím, že to nie je imperatív,
napokon umenie je veľmi subjektívne. Konzervačný vedec
– chemik si však musí uvedomovať, že pracuje s objektami
nevyčísliteľnej hodnoty, kultúrne dedičstvo je jednoducho
jedinečné. Nie všetko sa nám
musí „páčiť“, môžeme mať
rôzne názory. Z tohto pohľadu
je však dobré, keď chemik pozná
viaceré súvislosti – historické,
výtvarné, estetické i etické.
Čo by ste ako absolvent našej fakulty odkázali študentom?
Aby sa nevzdávali pri prvom
neúspechu. Aby počúvali, ale aj
kládli otázky. Aby boli zdravo
sebavedomí a zároveň pokorní.
Takíto boli a dúfam, že naďalej
budú absolventi našej fakulty.
A nakoniec by som vás chcela poprosiť o tip na nejakú dobrú knihu, ktorú by ste radi odporučili.
Predpokladám, že mnohých
z našich študentov príliš nebavil dejepis, napriek tomu
alebo práve preto odporúčam
knihu od Ernsta H. Gombricha
Príbeh umenia, ktorá celkom
iným spôsobom ako učebnice
dejín vedie čitateľa zdanlivo
spletitými menami, obdobiami
a štýlmi. Pokiaľ by vás odradil jej rozsah, potom je tu ešte
skrátená verzia Stručné dejiny sveta pre mladých čitateľov
(čo neznamená, že by text nebol zaujímavý a užitočný aj pre
dospelých).

doc. Dr. Ing. Michalom Ďurovičom
Čo presne ste na VŠCHT študovali?
Na VŠCHT jsem studoval v letech 1979 až 1983 obor Technologie výroby a zpracování
polymerů a v rámci tohoto
oboru jsem měl možnost pracovat v Laboratoři chemie
restaurování uměleckých děl,
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kterou založil v roce 1974 a matiky. Některé zkoušky jsem
vedl prof. Jiří Zelinger.
musel opakovat, ale potom jsem
v druhém ročníku uspěl na výBolo pre vás štúdium náročné?
bornou z Organické chemie
Krušné byly především začátky (dodnes si pamatuji i otázku u
studia, zkoušky z Anorganické doc. Šrogla: deriváty furanu),
chemie, Fyzikální chemie, Che- chytla mne makromolekulármického inženýrství, či Mate- ní chemie (prof. Kálal), fyzika

Pokročilá deštrukcia novín Slovák v Amerike, 1919, zbierkový fond SNK v Martine, foto: M. Reháková

polymerů (přednášel vynikající
pedagog Ing. Meissner, který je
dodnes mým vzorem), analytická chemie (vynikající člověk
a pedagog prof. Ksandr). Navíc jsem začal pracovat u prof.
Zelingera v Laboratoři chemie restaurování uměleckých
děl a následné studium včetně
závěrečných státních zkoušek
už proběhlo bez problémů.
Čo sa vám na celom štúdiu najviac páčilo?
Bavilo mne zapojení (či spíš
propojení) přírodních věd do
péče o památky, jejich konzervování a restaurování. A to mne
vlastně baví dodnes, i když
není jednoduché – zvláště na
takové škole jakou je VŠCHT
– místo tohoto oboru neustále obhajovat. Obory, které stojí
na pomezí dvou „odborných
světů“, nebývají vždy jednou

nebo druhou stranu přijímány Zelinger se v roce 1983 setkal s
bez výhrad.
vedoucí restaurátorského oddělení tehdejší Státní knihovAk by ste sa mohli rozhodnúť ny ČR (dnes Národní knihovna
znova, išli by ste študovať to isté? Praha) paní Jiřinou Hanzlovou,
Jednoduchá
otázka
pro která v té době sháněla náhračlověka, který v oboru, který du za odcházejícího technologa
si sám vybral, pracuje bezmála do důchodu. Tím technologem
40 let. Ale původně jsem chtěl byl pan Bruno Höge, opravdu
jít studovat medicínu (dětskou vynikající odborník ve svém
chirurgii a vzorem byl můj oboru a hlavně skvělý člověk.
strýc), ale neměl jsem kádrové Ač byl starší o dvě generace,
předpoklady pro toto studium. stali jsme se nejen kolegové,
To dnešním studentům už ale i celoživotní přátelé. Jeho
vlastně ani nemohu a nedoká- životní příběh by stačil na rožu vysvětlit, ale je moc dobře, mán (Český Němec po tatínže současné generace nejsou kovi, během středoškolských
kádrováním a podobnými ne- studií byl Němci odeslán se
smysly zatěžovány. Mají ale spolužáky stavět atlantický val
zase jiné starosti. Já jsem se ve Francii, na začátku invaze
svým výběrem spokojený.
spojeneckých vojsk do Evropy
v roce 1944 utekl ke spojencům
Kam viedli vaše kroky po ukon- a konec druhé světové války
čení štúdia?
prožil u obléhaného DunkerJiž několikrát zmiňovaný prof. ku, kde byl raněn. Komunisté
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po roce 1948 mu to přirozeně
jako západnímu vojákovi „nezapomněli“). Byl to praktik a
já zase měl za sebou teoretické
znalosti a touhu nejen prakticky konzervovat, ale táhlo
mne to k přírodovědnému výzkumu. Ostatně tak jsme byli
na VŠCHT vychováváni. V roce
1989 jsem přešel do Státního
ústředního archivu (dnes Národní archiv), kde jsem strávil
nádherných 25 let, abych se v
roce 2014 vrátil na svou alma
mater – VŠCHT Praha. Tím se
můj životní profesionální kruh
vlastně uzavřel.
Prečo ste sa rozhodli učiť na
VŠCHT?
I když jsem z VŠCHT po ukončení studií odešel (tehdy jsem
se cítil dost dotčený, že si mne
ve škole nenechali, ale dnes
to hodnotím jako velmi prospěšné pro můj další odborný růst), byl jsem s Ústavem
chemické technologie restaurování památek a kolegy ve
velmi těsném kontaktu. Spolupracovali jsem na diplomových pracích, externě jsem
vyučoval a v roce 2013 přišla
nabídka vést ústav, respektive přihlásit se do výběrového
řízení na tento post. A taková
nabídka se neodmítá, i když
odchod z Národního archivu
nebyl pro mne vůbec jednoduchý. Následovala habilitace
a postupně jsem si začal zvykat na akademické prostředí. Učení máme navíc v naší
rodině tak trochu geneticky
zakódované. Můj děda z otcovy strany vyučoval na teologické fakultě v Bratislavě,
jeden strýc přednášel na STU
v
Bratislavě
mineralogii,
druhý strýc na univerzitách v
Uppsale a Lundu lingvistiku a
můj otec přednášel o družicových spojích externě na ČVUT
v Praze. A ještě jsem vlastně
zapomněl na dalšího strýce, který byl v Brně dětským
chirurgem a přednášel na lékařské fakultě.

Čomu sa momentálne venujete?
Vedu vysokoškolský ústav a s
tím je spojena spousta každodenní práce. Jsem garantem
dvou studijních programů,
členem několika vědeckých
rad a různých odborných grémií. Připravili jsme a akreditovali nový doktorský studijní
program Konzervační vědy v
péči o hmotné kulturní památky. Uvažuji o akreditaci
další specializace v rámci našeho profesního bakalářského
studijního programu, který
by byl zaměřen na konzervování-restaurování archivních
dokumentů, a také o svém
dalším akademickém růstu.
Samozřejmě, nezapomínám
na svoji „domovskou“ specializaci – konzevování-restaurování
archivních
dokumentů. Řada bakalářských,
diplomových i doktorských
prací, které vedu, řeší problémy spojené s touto oblastí.
Dále s kolegy rozvíjíme nový
obor zaměřený na problematiku péče o památkové objekty ze syntetických polymerů.
Nenudím se.

o nich mnohé vědět (ale také
o historii), mít je rád a být
velmi pokorný k práci našich
předků. Hlavně si nesmíme
myslet, že vše víme nejlépe.
Rád používám v této souvislosti slova fyzika Stephena W.
Hawkinga, který prohlásil, že
„největším nepřítelem vědění není neznalost, ale je to
iluze vědění.“
Čo by ste ako absolvent VŠCHT
odkázali študentom?
Aby byli po celý život skromní,
ve svém snažení (obecně ať je
to v jakémkoli oboru) poctiví
a v mezilidském jednání slušní
a féroví. Jsem přesvědčený, že
kvalita se dříve či později (někdy jí to ale trvá!) stejně projeví.
To vše navzdory dnešní době,
která v mnohých oborech jde
po povrchu, chvilkovém úspěchu. Ostatně stačí se podívat do
některých dnešních „časopisů
na lesklém papíru“, kde jsou
čtenáři zahrnováni „moudrami“ různých pseudoosobností
a pseudocelebrit. Je třeba rozlišovat zrno od plev.

A nakoniec by som vás chcela poprosiť o tip na nejakú dobrú knihu, ktorú by ste radi odporučili.
To je jednoduché, W. S. Churchill Druhá světová válka I. VI.. Dílo, za které dostal Nobelovu cenu a které je (přirozeně
musí být) pohledem jedince
na události té doby. Ale jedince, který Evropu (respektive
její podstatnou část) ochránil
před zrůdnými ismy. Po přečtení těch šesti dílů, což každému doporučuji, čtenář mnohé z minulosti a současnosti
světa a především Evropy pochopí. Za vše hovoří jeho poselství generálovi Eisenhowerovi z roku 1945: „Pokládám
Je podľa vás dôležité byť estét pri za velice důležité, abychom si
takejto práci?
s Rusy potřásli rukou co nejdál
Slovo estét nemám příliš rád. na východě“.
Osobně ho vnímám poněkud
hanlivě. Na druhou stranu
pracujeme s památkami a
pro památky, musíme tudíž
Čo vás na vašej práci najviac baví?
Vlastně jsem na tuto otázku
již odpověděl, propojení přírodních věd s péčí o památky.
To je nevyčerpatelné téma.
Navíc čím více mi přibývají
léta, víc a víc si vážím každodenního kontaktu se studenty. To je nesdělitelná zkušenost. Přirozeně převládají
pozitivní zkušenosti, ale ani
o překvapení není nouze. Nicméně člověk pohledy a názory
dnešních studentů neustále
konfrontuje se svými mladými léty, léty studia a srovnává
problémy a priority.

ChemDay

sa vracia tak, ako ho poznáme
Po úspešných troch ročníkoch,
mnohým už známeho, podujatia ChemDay, sa aj tento rok
opäť spojilo pár študentov zo
spolku CHEM a spoločnými silami pripravujú a organizujú
už 4. ročník tohto podujatia.
Po poslednom ročníku, ktorý
sa odohral v online priestore,
tento rok znova otvoríme brány
našej fakulty pre firmy zo Slovenska aj Česka a pre študentov,
ktorí chcú už teraz nahliadnuť do vnútra firiem, v ktorých
budú možno práve oni budúci úspešní zamestnanci. Tohto roku sa ChemDay uskutoční
27. 04. 2022 v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave.
Na všetkých, ktorí si nájdu čas
a prídu sa pozhovárať o svojej
budúcnosti, čakajú zaujímavé
prednášky firiem, ktoré sú u
nás jednotkami v chemickom,
farmaceutickom a potravinárskom priemysle. Ak vám
nebudú stačiť prednášky, tak
jednotlivé firmy si pre vás pripravia aj workshopy.
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So zástupcami konkrétnych firiem sa budete môcť pozhovárať nielen na prednáškach, ktoré budú prebiehať podľa vopred
stanoveného harmonogramu,
ale aj po nich. Každá firma bude
mať k dispozícii vlastný stánok
na hlavnej chodbe fakulty, pri
ktorom budete môcť získať dodatočné informácie. S firmami
si môžete dohodnúť napríklad
aj letnú prax, ktorá je vo štvrtom ročníku povinnou súčasťou štúdia. Môžete tiež získať
zaujímavý prehľad, ktorý vám
poslúži k výberu bakalárskej
práce alebo k perspektívnej
zamestnaneckej pozícii v budúcnosti. O úspešný priebeh
celého podujatia, ako aj o blaho všetkých zástupcov firiem,
ale aj všetkých návštevníkov,
sa bude starať organizačný tím
spolu s dobrovoľníkmi, ktorí
budú pre vás k dispozícii počas
celého podujatia.

čo ako pohovor so zástupcami
danej firmy, aby ste ju mohli
ešte lepšie spoznať a získali
informácie naviac. Prihlásiť sa
na speed-dating budete môcť
cez formulár, s ktorým zašlete
danej firme aj svoje CV.
Oplatí sa prísť na ChemDay?
Ak ešte stále nemáte jasno v
tom, či prísť, tak určite netreba
ďalej otáľať s rozhodovaním sa.
Okrem informácií, skúseností
a príležitostí, ktoré sú hlavnou
podstatou podujatia ChemDay,
môžete tiež skúsiť šťastie v
tombole, v ktorej na vás čakajú rôzne zaujímavé ceny, ktoré
nám poskytli naši sponzori.

Celý organizačný tím spolu veríme, že ako aj po minulé roky,
aj tentokrát ChemDay pomôže
pri vašom ďalšom napredovaní,
prebudí vo vás nové nápady, dá
vám nové skúsenosti a motiváciu, ale hlavne, že vám ponúkne
Ako aj minulý rok, tak i teraz mnoho príležitostí pri výbere
bude možné sa prihlásiť do tzv. vášho budúceho zamestnania.
speed-datingu. Ak neviete, o čo
sa je jedná, je to v podstate nieOrganizačný tím ChemDay
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polovicu do vybraných reštaurácii. Stačí pri vstupe ukázať
lístok a vyplnenú kartičku z
brožúry. Podarilo sa nám takto
ušetriť veľa peňazí na vstupe.

taký malý svet. Aby ste rozumeli – vydali si aj vlastnú knihu s
receptami a príbehmi! Ochutnať
sa tu dá naozaj všetko a vôbec
vám nevadí, že sa o svoj meter
štvorcový delíte s ďalšími dvoma
ľuďmi. Jedlo je tu o niečo lacnejAko cestovať
šie, ako keby ste si išli sadnúť do
Niektoré trasy si zvládne- reštaurácie, ale stále ste v Lonte prejsť aj pešo, ale na väčšie dýne a Londýn je proste drahý.
vzdialenosti odporúčam požičať si bicykel alebo cestovať Camden Market – menší trh,
metrom. Ak chcete ušetriť, ces- kde okrem jedla nájdete aj rôztu si skúste naplánovať dopre- ne oblečenie a kuriozity. Znádu, aby ste si nemuseli kupovať my je svojím alternatívnym až
celodenný lístok na všetky tra- rebelským štýlom. Obdivovať
te. Lístky na metro sú drahé a tu môžete zvláštne dizajnované domy a kanály s člnmi.
dražejú každým rokom.

kategórie, ale má svoju atmosféru, nejakú úroveň a dá sa tam
dobre a lacno najesť. Od predjedla, hlavných (nie práve zdravých) jedál až po zákusky majú
takmer všetko. Navyše tu môžete vyskúšať pivá od výmyslu
sveta. Musíte si ale objednávať
na bare, obslúžiť vás neprídu.

Ak chcete vyskúšať aj niečo
tradičné, odporúčam Afternoon
Tea („čaj o piatej“). Servíruje sa okolo 16:00 a pozostáva z
čierneho čaju, sendvičov, scones (tradičná anglická buchtička s krémom a džemom) a zákuskami. Ceny sa pohybujú od
20 libier za dvojicu. Na afterCovent Garden alebo Leadenhall noontea.co.uk si môžete vyhľaJedlo
Market – takisto dobrá voľba.
dať podniky podľa ceny a zároMojím odporúčaním je v pod- veň si dopredu rezervovať stôl.
Borough Market – pravdepo- state akýkoľvek pub. Pre Andobne najznámejší trh, ktorý je gličanov je to podnik najnižšej
Kam sa pozrieť

Londýn

sim

betka

ristická sezóna, a tak aj mesto
bude vyzerať.
Z letiska sa do centra mesta
dostanete vlakom alebo autobusom, cena sa odvíja od dĺžky
cesty, hodinová cesta vás vyjde
približne 5 €.
Po novom už na vstup do krajiny nepotrebujete vyplniť žiaden formulár ani nepotrebujete mať test. Nezabudnite ale, že
pri návrate budete potrebovať
Cesta
buď očkovanie, alebo karantéDostať sa do Londýna nie je vô- nu (pozn. red.: platí v čase písabec náročné a ani drahé. Lieta nia článku, 24. 03. 2022).
sa z Bratislavy, Košíc aj Viedne
a letenky zoženiete aj za 20 €. Ubytovanie
Ideálny čas na návštevu Londýna je medzi marcom a sep- Bývanie si dokážete pohodlne
tembrom, kedy je najideálnej- zariadiť cez Airbnb alebo Bošie počasie (ten dáždnik si ale oking priamo v Londýne. Ceny
vezmite aj tak). Treba ale mys- sa pohybujú od 40 € na noc.
lieť na to, že leto je hlavná tu- Druhou možnosťou je ubytoPo dvoch rokoch pandémie a sedenia doma sme si povedali, že
je načase znova začať cestovať.
Minimálne to cestovanie začať
plánovať. A tak znova otváram
našu starú rubriku, v ktorej sa
vám pokúsime pomôcť s výberom vašej ďalšej destinácie. A
začneme rovno najväčším európskym mestom.
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vanie sa mimo mesta a dochádzanie do mesta vlakom, ako
sme to robili my. Keďže sestra
býva hodinu od Londýna, nebývali sme tam a ráno sme prišli vlakom. Predstava hodiny
vo vlaku, ktoré určite nestoja
toľko, čo na Slovensku, môže
byť pre niekoho horor, malo to
ale výhodu. Na vlakovej stanici
si môžete zobrať malú brožúrku s nápisom 2FOR1. Ak prídete do nejakého mesta vlakom
(nemusí to byť práve Londýn,
má to aj Birmingham alebo
Liverpool), na rôzne atrakcie
alebo reštaurácie máte zľavu
dvaja za cenu jedného. Za polovičnú cenu (ak ste teda dvaja)
môžete ísť do Múzea Madame
Tussauds, St. Paul's Cathedral,
Tower of London, London Dungeon alebo sa ísť najesť za

Kensigton Palace – kráľovská
rezidencia, v ktorej žili a žijú
následníci britského trónu. Samozrejme, môžete si pozrieť len
časť vyhradenú verejnosti. Nebudete sa dívať na nudné prečačkané miestnosti, ale v paláci
sa bežne konajú rôzne výstavy. My sme videli výstavu šiat
kráľovnej Alžbety a princeznej
Diany. Z paláca to máte pešo do
Hyde Parku, ktorý je ideálny na
prechádzku a oddych.
Buckingham Palace – kráľovské
sídlo je prístupné verejnosti
len približne desať týždňov v
roku, medzi júlom a októbrom.
Lístky si musíte rezervovať vopred na presný čas a dátum,
väčšinou ale nebýva problém s
voľnými termínmi.
Sky Garden – záhrada na vrchole mrakodrapu s najlepším
výhľadom na mesto. Vstup zadarmo, akurát potrebujete rezerváciu vopred.
St. Paul's Cathedral – najväčšia
katedrála v Londýne, do ktorej
si ale musíte zaplatiť nie práve
lacný vstup. My sme pri vstupe
trochu podvádzali a SBSkárovi
povedali, že ideme dnu len na
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London by Night – turistické
autobusy sú asi najtuctovejšia vec, na akú si môžete kúpiť
lístok. Keď vás ale autobus vozí
v noci, je to popravde úplne
niečo iné. Všetci to berú dosť zo
srandy a ešte aj sprievodcovia
vám do toho vykladajú blbosti.
Vo finále som z toho mala veľmi
Natural History Museum – príropríjemný zážitok.
dovecké múzeum a Tate Modern
– Múzeum moderného umenia.
West End – časť Londýna, v ktorej sú okrem najväčších nákupných centier a ulíc aj divadlá. Kam neísť
West End musicals sú jedna z
najlepších vecí, aké môžete vi- London Eye – jeden zo symbodieť. Najznámejšie muzikály sú lov Londýna. Ak chcete, vystojFantóm opery, Bedári, Mamma te si nekonečný rad na približne
Mia, Pretty Woman alebo ko- 20-minútovú cestu, ale čas aj
peniaze sa dajú využiť aj lepšie.
média Book of Mormon.
Výmena stráži pred Buckingham Palace – aj tak nič neuNational Gallery – v jej zbierke vidíte cez zástup milióna ľudí.
sú obrazy od Da Vinciho, Botticelliho, Rubensa, Caravaggia, The Sherlock Holmes Museum
ale aj najvýznamnejších impre- – na adrese 221B Baker Street
sionistov ako Monet, van Gogh, je rad na vstup aj dve hodiny
Cézanne a Renoir. Vstup do ga- a vnútri je len pár miestností
predstavujúcich svet slávneho
lérie je zadarmo.
detektíva.

Múzeá a galérie

British Museum – ďalšie múzeum s bezplatným vstupom, Tower of London – historická
ktoré sa oplatí vidieť už len pre pevnosť, ktorej najväčším lákadlom sú britské korunovačjeho vstupnú sálu.
né klenoty. Na môj vkus je to
ale príliš predražená pamiatka.

Bonus: Wimbledon
Ak ste športoví fanúšikovia a
v čase Wimbledonu sa nachádzate v Londýne, nie je na škodu vyskúšať dostať sa do areálu. Väčšinu turnaja fanúšikovia
pred bránou stanujú, aby si na
druhý deň mohli kúpiť lístok.
Ak nechcete ísť do tohto extrému, skúste si pozrieť, kto v
daný deň hrá. Ak sa na zozname nevyskytuje až tak známe
meno, rady budú o niečo kratšie. Ešte lepším trikom je sledovanie počasia. V deň, kedy
sme prišli, to vyzeralo na dážď
a hrozilo, že sa v ten deň nebude hrať. Anglické počasie je ale
nevyspytateľné a nakoniec bolo
krásne a relatívne slnečno. To
sme ale už bez čakania prešli
do areálu, kúpili si jahody so
zmrzlinou (typické jedlo turnaja), sadli si na trávu a na veľkej obrazovke sledovali zápasy.

Poďme spolu rásť

Warner Bros Studios – áno, je to
obrovské Harry Potter múzeum,
ku ktorému netreba písať nič viac.

Aktuálne sa nachádzame v
jednom z najkrajších štyroch ročných období. Prichádza jar, všetko kvitne
(alergici by o tom vedeli
rozprávať), rastie, zelená
sa a prebúdza k životu. Teraz prišiel ten čas pretaviť
kúsok jari do celoročného
jedálnička. Zabezpečíte si
tým prísun vitamínov, minerálov a bielkovín. Netreba
však zabúdať aj na príjem
rôznych enzýmov potrebných na správne fungovanie trávenia. Ale kde toto
všetko hľadať? Odpoveď je
pomerne jednoduchá: klíčky. Toto veľmi jednoduché a
elegantné riešenie nielenže
obohatí váš jedálniček, ale
aj zabezpečí potrebnú dávku
živín, ako je uvádzané aj na
webovej stránke predajne
s prírodnými potravinami
Zelený Obchodík.

momo

omšu, ktorá sa mala v tom čase
konať v jednej časti chrámu. Bez
slova nás pustil dnu a my sme si
chrám mohli pozrieť aj zadarmo.

• Pri klíčkovaní sa vyhneme škodlivým látkam
Pri konzumácii klíčkov sa vyhneme používaniu rôznych hnojív, pesticídov a iných
chemikálií, ktoré sa
komerčne používajú
v poľnohospodárstve.
Tým do svojho tela
dostaneme maximum
zdraviu prospešných
látok.
• Klíčkovanie je lokálne
a ekologické
Je lokálne, nezaťažuje
životné prostredie a je
dostupné pre každého.

drobné. Ak by ste mali záujem
sa na to pozrieť podrobnejšie,
odporúčam postupovať podľa
návodu na blogu Food Heaven.
Pre úplných začiatočníkov,
ktorí nechcú na úvod veľa investovať, je skoro až dokonalý.

• Je to zábava a radosť
Pestovanie klíčkov je ideálna
zábava pre ľudí, čo neradi dlho
čakajú na výsledok. Môžete mať
vypestovanú svoju rastlinku už
do niekoľkých dní a nemusíte
čakať celé mesiace. A verte mi, Čo klíčiť a ako?
Dôvodov, prečo klíčko- o to viac vám budú chutiť, že Klíčiť sa dá v podstate všetko.
vať, je hneď niekoľko a tie ste si ich vypestovali sami.
Mne osobne sa osvedčili hlavhlavné uvádza odborníčka
ne semienka ďateliny, fialovéna túto tému a zaklada- • Klíčky sú zásaditou potravinou ho kalerábu, žeruchy a rukoly,
teľka značky SPROUT ME: Prispievajú k zvýšeniu imu- okrem nich aj fazuľa mungo a
nity a k zníženiu rizika vzniku reďkovka. Klíčenie týchto se• Klíčky sú hodnotnejšie mnohých civilizačných chorôb. mienok sa však líši. Menšie seako dospelá rastlina
mienka, ako je už spomínaná
Ako už bolo spomínané Ako na to?
ďatelina, fialový kaleráb, žeruv úvode, klíčky obsahujú Na úvod sa treba rozhodnúť, cha a rukola, sa ideálne klíčia v
veľké množstvo bielko- aké klíčky chceme. Semienka nakličovacom tanieriku. Väčšie
vín, vlákniny, vitamínov nechať vo vode napučať, potom semienka, ako je fazuľa muna minerálov. Ľudské telo ich rozložiť do vhodnej nádoby go, sója alebo hrášok, je idevie prijať pomocou klíčkov a už len čakať, ako budú rásť. álne klíčiť v nakličovacom pooveľa viac.
Aké jednoduché, však? Ale poď- hári. Internet je plný rôznych
me si to spoločne rozobrať na produktov, stačí si len nájsť ten
svoj. Mňa oslovila konkrétne
značka SPROUT ME. A to hlavne jednoduchým a pekným dizajnom, ale aj praktickosťou,
nakoľko pri sťahovaní sa z internátu oceníte menšiu veľkosť
a celkovú spratnosť.
Aby to však neostalo bez receptu, klíčky môžete použiť v podstate kdekoľvek. Či už si s nimi
dochutíte krémovú polievku
alebo len posypete obľúbenú
nátierku. Nič tým nepokazíte.
Tak, hor sa do klíčenia vlastných rastliniek!
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Knižné tipy

Nasledujúci výber kníh nemusí na prvý
pohľad so sebou súvisieť, ale majú niečo priveľmi podobné – poukazujú totiž
na fakt, že nie všetky choroby sú človeku
na príťaž, práve naopak, niektoré sú jeho
prirodzenou súčasťou. Tak existujú výnimočnosti, ktoré svet občas nesprávne
vníma ako deficity.

AUTISMUS & CHARDONNAY,
AUTISMUS & CHARDONNAY:
POZDNÍ SBĚR
MARTIN SELNER

Vďaka knihám Martina Selnera sa svet autistov
stáva o niečo bližší, krajší, taký viac pochopený.
Martin veľmi láskavo a so štipkou humoru, lebo
nadhľad človek potrebuje vlastniť, ale taktiež
s úctou opisuje život svoj i životy autistických
detí. Tieto dve knižky sú 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 týchto príbehov, plný drobností, čo nie sú až také
drobné, a nečakaných momentov, pri ktorých
sa čitateľ teší. Žiadne váhanie, tieto knihy sa
musia čítať!

Začína jar a jej súčasťou sú aj kvety, ktoré kvitnú či začínajú kvitnúť na každom rohu.
Trošku kvetov sme sa vám rozhodli priniesť aj na obálkach kníh, veď treba si skrášliť
aj knižnicu. Mix žánrov spájajú práve kvety, ktoré vás upútajú svojou nevšednosťou.

KVETY PRE ALGERNONA

KNÍHVIAZAČ

Ja už som túto knižku odporúčala a dovolím si to
urobiť znova, lebo sa ma dotkla nejeden raz. Je
to jedna z kníh, ku ktorej sa budem vracať stále
a som presvedčená, že ma vždy naučí nové. Pri
nej vlhnú oči, tak skutočne, od šťastia i smútku,
kvôli Algernonovi a aj pre Charlieho. IQ Charlieho Gordona nebolo vyššie než 70. Veľmi túžil po
múdrosti, vedomosti, poznaní. Absolvuje experimentálnu operáciu, ktorá je určená na zvýšenie IQ, no stane sa z neho niekto úplne iný. Ako
sa rýchlo zmení húsenica na motýľa, tak rýchlo
sa Charlie stane vzdelaným, dokonca vedcom
pracujúcim na sebe samom. Konečne dokáže poriadne písať a čítať. Porozumie princípu
fungovania lietadiel, zamiluje si ten výtvor. Ale
taktiež spozná to zákerné ja v ľudských bytostiach. Naivita je občas naozaj potešujúcejšia ako
pravda sama. Z Charlieho sa stáva experiment,
akýsi skúmaný objekt, ktorého každý pohyb je
nutné zapisovať, neustále neprirodzene kontrolovať. Občas je túžba nepoznaným miestom,
do ktorého chce zvedavec vstúpiť, kde napokon
aj tak nájde nebezpečenstvo. Keby len Charlie
vedel! Je neuveriteľné, koľko toho človek dokáže prežiť za jeden život, a predsa má menej času
ako ktokoľvek z nás. Hovorím vám, že Charlieho si zamilujete, osobitne jeho srdce plné lásky.
Tento príbeh prenikne do ľudskej duše, zostane tam tak dlho, ako v hlave samotnej. Veľmi si
prajem prežiť tento zážitok všetkým. Nech dá
na hrob pre Algernona kvety každý jeden z nás.

Tajomstvo viazania kníh pekne zabalené do
príbehu, v ktorom dokážete vymazať smútok,
schovať tajomstvo či odstrániť bolesť. Viazanie kníh ponúka úschovu niečoho zvláštneho:
spomienok. Ľudia sa však kníh boja, a preto
ostávajú starostlivo schované. Autorka v knižke
rieši aj vážnejšie témy a jej podanie je skutočne
veľmi realistické. Kníhviazač je knižka, ktorá
zaujme na prvý pohľad hlavne svojou pestrou
obálkou plnou kvetov. Avšak, ani príbeh nezaostáva za krásou obálky.

DANIEL KEYES

BRIDGET COLLINS

GALLANT

V.E. SCHWAB
Vicky Schwab je neskutočne talentovaná autorka s celkom slušným kontom vydaných kníh.
Jej najnovšia knižka, Gallant, rozpráva príbeh o
Olívii, ktorá vyrastá v dievčenskej škole. Jediná
spomienka na rodinu je matkin denník, no nečakane sa objaví list, ktorý ju privedie do Gallantu. Tak sa stretáva s prázdnom, no odmieta
odtiaľ odísť. Celé miesto jej poskytuje obrovské
množstvo tajomstiev, ktoré keď rozlúšti, dozvie sa pravdu o svojej rodine.

IT ENDS WITH US
COLLEEN HOOVER

Táto autorka romantických príbehov je skutočne známou osobou na pultoch kníhkupectiev a rovnako aj v knižniciach mnohých ľudí.
Pri jej tvorbe netreba čakať sladkú romantiku,
hoci jemne ružová obálka s kvetmi by to mohla naznačovať. Autorka svojim postavám vždy
dopraje poriadnu dávku emócií a problémov,
ktoré sa môžu zdať ako neprekonateľné. Inak
tomu nie je ani v knihe It ends with us, pretože hlavné postavy prenasleduje minulosť a
poriadne dobre ukryté tajomstvá.
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Aj baby hrajú
počítačové hry

Ešte na začiatku (pozn. red.: v
druhom čísle tohto akademického roku) som vám sľúbil, že sa
k téme e-šport vrátime v blízkej
budúcnosti. Tí, čo sa už horlivo nevedeli dočkať, tak ten čas
práve nadišiel a rovno s niečím
špeciálnym. Ako už možno viete,
veľa študentov našej fakulty nereprezentuje školu prostredníctvom e-športu, ale predsa sa tu
nájdu nejaké výnimky. Jednou
z nich je aj študentka druhého ročníka Bea Potančoková,
a preto som si s ňou pripravil
krátke interview, ktoré nám priblíži jej pôsobenie v ESTUBE, ale
porozprávala nám aj o svojich
začiatkoch s gamingom.
Ako si sa dostala
ku hraniu hier,
kedy si začala, kedy
si dostala prvú hru?
Toto je ešte otázka
dosť do minulosti. Mala
som snáď 10 rokov, ak
si dobre pamätám. Vyrastala som so starším
bratom, a teda on hrával dosť hier, až prišiel
čas, keď si kúpil nový
počítač, a vtedy som
sa dostala na ten jeho
starý a začali sme spolu hrávať hry, hlavne Counter
Strike. V tom čase CS:GO nebolo ešte vydané, takže naše hry
smerovali na 1.6 alebo o dosť
viac na Sourca. Netrvalo dlho
a vyšla práve verzia Global
Offensive, lenže tá sa dala hrať
len na Steame, ktorý som ja
nemala ani založený. Brat začal hrávať, ale chýbala mu hra
so mnou, tak sa rozhodol, že
mi založí Steam účet a rovno
kúpi aj CS:GO. Dá sa povedať,
že tu prišla na rad vášeň z hier.
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Čo ťa priviedlo na túto školu a
aká bola tvoja cesta k e-športu
na STU?
Na túto školu ma priviedol
fakt, že som nezvládla prijímacie skúšky na medicínu, aj keď
mi chýbalo len málo, už som sa
rozhodla ostať tu a neskúšala
som to ďalej. Práce v laboratóriu mi neboli neznáme, poznala som to zo strednej školy.
Cesta k e-športu? No, priznám sa, ani neviem ako som
v prvom ročníku objavila práve chalanov z ESTUBY, trochu
som ľutovala, že
v prváku

ako to bude fungovať, budem
mať svoj tím? Ubehlo pár týždňov a dostala som správu, že
mám svoj tím, budeme spolu
hrávať a pôjde sa na turnaje.
Venovala si sa e-športu aj pred
nástupom na vysokú školu?
Ako som spomenula, pred výškou som hrala hry, lebo ma to
bavilo, hrávala som hlavne s
bratom. Teda e-šport to nebol,
no naša univerzita mi poskytla túto možnosť vyskúšať si to
a musím uznať, je to pre mňa
príjemná skúsenosť. Spoznala
som, aké je to mať stres z turnaja, či to vyhráme, či sa vieme
zosúladiť a hrať ako tím. Taktiež som spoznala veľa skvelých
chalanov, ktorí
ma za ten čas
naučili čo to o
CS:GO, a ja sama cítim na sebe, ako som sa
zlepšila, no vždy je na
čom ďalej pracovať, a aj
preto mám teraz tím a
trénujeme spolu.

Aké sú doposiaľ tvoje najväčšie úspechy v
e-športe?
Najväčší úspech, no
minulú sezónu som so
svojím tímom skončila na 4. mieste Unicupu. Nakoľko sme boli
len pozbieraní a nikto by to ani
omylom nečakal, že dokážeme
som nestihla nábor h r á č o v , takto dobre skončiť. Verím, že
a nevedela som, ako inak sa táto sezóna nebude v ničom
k nim pripojiť, tak som si rok iná a minimálne ešte lepšia.
hrala sama, sledovala novinky v ESTUBE a čakala na ďalší Ako funguje chémia v tvojom
nábor hráčov, ktorý prišiel na tíme, rozumiete si?
začiatku druhého ročníka. Ne- Môj prvý tím sa po skončení
váhala som ani sekundu, prak- turnaja rozpadol, chalani netický hneď som si vypísala for- mali veľmi čas hrať, a tak som
mulár a čakala, čo sa bude diať, tento semester dostala druhý,

kde to aj ja vnímam oveľa lepšie.
Chalani majú chuť hrať, trénovať, zlepšovať sa, a teda vždy,
keď som doma, takmer každý
večer trénujeme. Obávala som
sa ako baba, či ma v pohode zoberú medzi seba, nakoľko za tie
roky som sa nie vždy stretla s
pozitívnymi skúsenosťami. No,
rozhodne sa nie je čoho báť, v
mojom aktuálnom tíme Suicide
Squad je to fakt super, myslím,
že si celkom aj rozumieme a
silno nám verím, aby sme dosiahli veľa úspechov. Aktuálne

prebieha znova nová sezóna A nakoniec ešte pridávam malý
Unicupu a už sme stihli vyhrať odkaz od Beáty pre všetkých,
jeden zápas zo skupinovej časti. ktorí by mali záujem pridať sa k
ESTUBE: „Medzi nami v ESTUOkrem hry CS:GO, aké ešte ďalšie BE je len pár chemikov, chcem
hry sú tvoje obľúbené?
poznamenať, ak niekoho baví
Venujem sa hlavne CS:GO, na- e-šport, neváhajte a poďte do
koľko predsa hrám turnaje, na toho, spoznáte veľa nových ľudí,
ktoré sa musí človek pripra- naberiete skúsenosti, zahráte si,
viť. Ale neodmietnem si zahrať niekedy treba vypnúť od školy a
hry ako Witcher, Red Dead Re- vyčistiť si hlavu.“ Ak máte zádemption, Battlefield či GTA.
ujem pridať sa do radov ESTUBY, kontaktujte ich na Discorde
Esport STUBA alebo na rovnomennom FB účte.

Úspechy našich paralympionikov
pre Slovensko bola ako aj po minulé roky paralyžiarka Henrieta
Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou. To sa aj patrične potvrdilo, keďže získala dve
zlaté medaile v zjazde a v superkombinácii. O naše ďalšie medailové úspechy sa postarali tiež
reprezentanti v alpskom lyžovaní, Alexandra Rexová získala
zlato a bronz, medzi mužmi bol
Miroslav Haraus dvakrát bronzový. Blízko úspechu boli aj naši
reprezentanti v curlingu, na
paralympiáde ho hrajú hráči na
Najväčšou medailovou nádejou vozíku. Avšak, nešťastne preAko to už býva zvykom, aj tento
rok sa pár týždňov po skončení
ZOH konajú Zimné paralympijské hry. Aj toto podujatie je
hostené hlavným mestom Číny,
Pekingom. Tento rok sme poslali do dejiska hier 32 športovcov,
aby sa pobili o cenné kovy. Už
osvedčení veteráni boli doplnení
o mladších talentovaných debutantov. Napríklad naši parahokejisti si vybojovali premiérovú
účasť pod piatimi kruhmi v kvalifikácii na jeseň minulého roka.

hrali v semifinále so Švédskom a
potom v boji o tretie miesto nestačili na súperov z Kanady. Tiež
netreba zabúdať aj na našich parahokejistov, ktorí sa zúčastnili
paralympiády po prvýkrát, žiaľ,
nepodarilo sa im postúpiť ani zo
základnej skupiny.
Aj kvôli týmto medailovým úlovkom sa naša krajina
umiestnila v top desiatke najlepších krajín na paralympiáde
a to už po štvrtýkrát v rade. Za
čo môžeme byť na našich športovcov právom hrdí.

Foto: Slovenský paralympijský výbor
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Hlavolamy
Zostáva vám nad niektorou úlohou rozum stáť?
Buďte radi! Je to neklamný dôkaz toho, že nejaký máte.
Zdroje: Bright Side, Genius Puzzles, Nonogram

Milovníci kávy
V kaviarni vám donesú horúcu šálku kávy a
mlieko izbovej teploty. Kávu nezačnete piť
hneď, ale až po niekoľkých minutách a chceli by
ste, aby bola pri pití najteplejšia ako to ide. Kedy
by ste si mali do kávy naliať mlieko: okamžite,
práve pred pitím alebo na tom nezáleží?
Pomôcka: Teória prestupu tepla

Problémy na cestách
Pri výmene pneumatiky vodičovi omylom spadli všetky štyri matice z kolesa do kanalizačnej
mreže. Čo má urobiť, aby došiel do najbližšieho
servisu bez nehody?
Guľôčky
Majme dve identické guľôčky v zmysle rozmerov a váhy. Jedna z nich je dutá. Bez toho, aby
ste klopaním zistili, ktorá je ktorá, viete nájsť
tú, ktorá nie je dutá?
Pomôcka: Moment zotrvačnosti

Na počesť niektorých svetových dní, ktoré sa v apríli konajú, sme sa v redakcii
rozhodli namiesto súťaže venovať dar v rovnakej sume neziskovej organizácii
Autistické centrum Andreas® n. o. v Bratislave.
Športový balíček z minulého čísla získala Lada Hyryk. Blahoželáme!
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lucka

Veľtrh firiem,
ktorý nechceš zmeškať!

Čakajú ťa rôzne
prednášky,
diskusie a
workshopy od
zaujímavých
firiem.
TAK NEVÁHAJ A
PRÍĎ!

27.04.2022 8:30
Prízemie FCHPT STU
Všetky informácie sa dozvieš na stránke www.chemday.sk alebo
na našej ChemDay facebookovej a instagramovej stránke

