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Podcast Fashion Session
Ako už naznačuje názov, podcast bude o móde. Ne-
budete ale počuť o najnovších módnych trendoch. 
Zuzana Dutková a Natália Pažická vám povedia, kde 
a kto naše oblečenie vyrába, ako sa k nám dostane a 
čo sa s ním stane, až ho prestaneme chcieť alebo sa 
nepredá. Počuť budete o skládkach z oblečenia v Af-
rike, o kapsulovom šatníku, vplyve bavlny na 
životné prostredie alebo ako sa nakupuje 
uvedomelo.

-betka-

Ťažký týždeň   
Satira a politika, možno po-
znáte instagramovú stránku 
Zomri, ale v jednom malom 
kútiku YouTube sa skrýva 
moderátor a zabávač Jano 
Gordulič s jeho interne-
tovou šou Ťažký týždeň. 
Vychádza nepravidelne na 
kanáli Aktuality.sk a sa-
tiricky opisuje dianie na 
slovenskej politickej scéne. 
Vychádza už od roku 2015 a 
má viac ako 200 epizód. Pri-
bližuje nám dianie na Sloven-
sku z iného uhla, ako je to v bež-
ných správach, a preto sa ju určite 
oplatí sledovať.

-adam-
Podcast Zoom
Podcast Zoom je týždenný vedecký podcast denníka 
SME a Rádia_FM. Vždy v stredu prináša množstvo 
vedeckých informácií zo sveta, vesmíru, mnoho ve-
domostí o ľudskom tele a nových objavoch. Dozviete 
sa, či paradajky patria do chladničky alebo nie, ako 
letí dvojkilometrový asteroid okolo Zeme i to, ako 
sa Zem môže prevrátiť nabok. Taktiež, čo robí osa-
melosť s mozgom, že klimatickú zmenu už nemá-
me pod kontrolou a iné. S podcastom Zoom možno 
objaviť najčiernejšiu rybu na planéte, vylepšiť fo-
tosyntézu či lepšie pochopiť aj súčasnú epidémiu. 
Epizódy sú desaťminútové záležitosti, tak už len, 
príjemné počúvanie!

-zuz-

Arcane
Niektorí z vás už mohli počuť o fenoméne, ktorým je 
hra League of Legends, koniec koncov, aj FCHPT má 
svoj ešportový tím, ktorý sa tejto hre venuje. Dôleži-
té je ale povedať, že League of Legends nie je len taká 
obyčajná hra, ale dokonca to nie je ani „len” hra. Je 

to celé univerzum, vytvorené spoločnos-
ťou Riot Games, ktorej časť sa po-

sledných 6 rokov venovala 
tvorbe vlastného seriálu, 

ktorý môžete nájsť na 
Netflixe. Príbeh sestier 

Vi a Powder chytil za 
srdcia nielen fa-

núšikov hry, ale 
vďaka svojej kva-
lite a schopnosti 
rozprávať prí-
beh aj bez pre-
došlej znalosti 
hry i filmových 
kritikov a ľudí, 
ktorí o League of 
Legends predtým 

ani nepočuli. Ar-
cane sa stal naj-

lepšie hodnoteným 
seriálom, ktorý Ne-

tflix pod svojou zášti-
tou vydal, a ak máte chuť 

si niečo pozrieť, môžem vám 
to len a len odporučiť. Určite 

neoľutujete.
-martin-

Konsent – Když to nechce, tak to nechce
Konsent je organizácia, ktorá borí mýty o sexu-
álnom násilí a znásilnení. Vznikli v roku 2016 ako 
reakcia na prieskum, ktorý tvrdil, že viac ako po-
lovica Čechov si myslí, že za znásilnenie si obeť 
môže sama. Odvtedy vytvárajú osvetové kampane, 
ktoré sa snažia boriť mýty, spojené s touto témou. 
Nachádzajú sa aj na Instagrame či Facebooku, kde 
majú ich kampane veľký ohlas.

-domi-

Množstvo zahranič-
ných filmov alebo seriálov nám 

ponúka príbehy o mladých ľuďoch, 
ktorí chodia na jedny z najprestížnejších 

univerzít na svete. Možno mnohí z nás snívali o 
tom, ako by na takú univerzitu chodili tiež, avšak, 

nikdy na to nemali príležitosť. Online platforma EdX 
ponúka obrovský výber vzdelávacích kurzov z rôznych 

oblastí od univerzít alebo inštitúcií, ako napr. Har-
vard, MIT, Microsoft, The Smithsonian. Väčšina kurzov 

je prístupná bez poplatku v anglickom jazyku alebo s 
anglickými titulkami, máte k dispozícií náučné videá, 
odporúčanú literatúru, úlohy, testy a možnosť komu-
nikovať s celou komunitou študentov, ktorí sa zapísali 

do rovnakého kurzu. V prípade, že by ste chceli mať 
overený certifikát o absolvovaní vybraného kur-

zu, je ale nutné zaplatiť poplatok. Nielenže si 
môžete vyskúšať, ako sa vyučuje na iných 

univerzitách než na našej alma mater, 
ale taktiež môžete získať prak-

tické vedomosti.
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-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. 

Tento rok bol akýsi nezvyčajný. O mnoho sme prišli, 
ale taktiež sme sa aj veľa naučili. Naučili sme sa tráviť 
viac času bez elektroniky alebo v prírode, aby sme si 
oddýchli od monitorov. Podarilo sa nám vymyslieť 
množstvo spôsobov, ako udržiavať kontakt s blíz-
kymi na diaľku. Museli sme byť vynaliezaví, aby sme 
si spestrili často jednoliate dni v prostredí domácej 
kancelárie. Možno sme zistili, že pravidelne konzu-
movať jedlo vo svojej izbe nie je celkom prospešné, 
tak sme sa radšej usadili do jedálne. Na druhej stra-
ne, častokrát sme práve doma zabúdali na oddych a 
po online prednáškach, seminároch alebo práci sme 
sa nevedeli ani myšlienkami odpojiť. S blížiacim sa 
koncom semestra si mnohí iste konečne vydýchne-
me a doprajeme si zaslúžený oddych.

Počas svojich voľných chvíľ si určite prelistujte 
vianočné číslo Radikálu, kde sa dočítate o nezvy-
čajných vianočných tradíciách vo svete, nájde-
te pár nápadov na jednoduché vianočné darčeky, 
chutné sviatočné recepty, na športovú rekreáciu 
počas sviatkov a ten najlepší výber pohodového čí-
tania na zimné prázdniny! Okrem vianočných tém 
vám takisto prinášame zhrnutie o tohtoročnom 
mimoriadne úspešnom 23. ročníku celoslovenskej 
študentskej vedeckej konferencie. V rubrike Njúsy 
vás už čakajú najnovšie novinky zo sveta vedy a 
techniky a pokiaľ vás zaujíma dianie na našej fa-
kulte, určite si prečítajte rozhovor o obnoviteľných 
zdrojoch energie, ktorým sa venuje naše fakultné 
Oddelenie dreva, celulózy a papiera.

Nezabúdajme robiť maličkosti, ktoré pre iného 
znamenajú celý svet, každý deň v roku a nielen v 
čase Vianoc a blížiaceho sa konca roka. Myslime na 
to, že tento čas nie je iba o darčekoch pod strom-
čekom, ale aj čare okamihu a vážení si tých, ktorí 
pri nás stoja.

Výnimočné chvíle v láske, pokoji, šťastí, ničím ne-
rušený adventný čas a úspešné zvládnutie skúško-
vého obdobia vám želá celá redakcia Radikálu.

Luc
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NJÚSY
Mikróby poháňajúce autá 
a milujúce cukor

Znie to ako moderná alchýmia: Premena cukru na 
uhľovodíky, nachádzajúce sa v benzíne. Ale presne 
toto sa vedcom podarilo. V štúdii v Nature Chemistry 
výskumníci uvádzajú, že využívajú zázraky biológie 
a chémie na premenu glukózy na olefíny. Projekt 
viedli biochemici Zhen Q. Wang z University at Buf-
falo a Michelle C. Y. Chang z University of Califor-
nia v Berkeley. Táto štúdia celkovo znamená pokrok 
v úsilí o vytvorenie udržateľných biopalív. Olefíny 
tvoria malé percento molekúl v benzíne pri súčasnej 
výrobe, ale proces, ktorý tím vyvinul, by sa pravde-
podobne v budúcnosti mohol upraviť tak, aby gene-
roval aj iné typy uhľovodíkov, vrátane niektorých 
ďalších zložiek benzínu. Taktiež majú iné využitie 
ako len palivo, pretože sa používajú v priemysel-
ných mazivách a ako prekurzory na výrobu plastov. 
Na dokončenie štúdie vedci začali kŕmením kmeňov 
E. coli glukózou, ktoré nepredstavujú nebezpečen-
stvo pre ľudské zdravie. E. coli v experimentoch boli 
geneticky upravené tak, aby produkovali súbor šty-
roch enzýmov, ktoré premieňajú glukózu na zlúče-
niny, nazývané 3-hydroxymastné kyseliny. Na do-
končenie transformácie tím použil oxid nióbový ako 
katalyzátor na odrezanie nežiaducich častí mast-
ných kyselín v chemickom procese, čím sa vytvoril 
konečný produkt – olefíny. Výroba biopalív z obno-
viteľných zdrojov, ako je glukóza, má veľký poten-
ciál na pokrok v technológii zelenej energie. Je však 
potrebný ďalší výskum, aby sme pochopili výhody 
novej metódy a to, či ju možno efektívne rozšíriť na 
výrobu biopalív alebo na iné účely.

Predpovede počasia máme už desaťročia, no čo 
keby sa dalo predpovedať zdravie? Včasné pozna-
nie, že môžeme dostať chrípku alebo iné ochorenie, 
by mohlo byť nesmierne užitočné. Práve nositeľné 
technológie, ako napr. inteligentné hodinky, za-
čínajú poskytovať práve takéto včasné varovania. 
Jessilyn Dunn je biomedicínska inžinierka na Duke 
University v Durhame, ktorá bola súčasťou tímu ved-
cov, ktorí sa zaoberali analýzou srdcovej frekvencie 
a ďalších údajov z nositeľných zariadení. Systémy, 
podobné inteligentným hodinkám, obsahujú senzo-
ry zhromažďujúce údaje, ktoré môžu poukazovať na 
zdravie ako aj na zdravotné problémy. Skúmaných 
bolo 49 dobrovoľníkov, ktorí nosili náramky so sen-
zormi pred a po tom, čo dostali vírus prechladnutia 
alebo chrípky. Aspoň raz za sekundu tieto náram-
ky zaznamenávali srdcovú frekvenciu, pohyby tela, 
teplotu pokožky a ďalšie. U deviatich z každých desať 
regrútov tieto údaje vykazovali známky rozvoja cho-

roby aspoň deň pred objavením sa symptómov, uvá-
dza sa v JAMA Network Open. Toto včasné varovanie 
môže pomôcť potlačiť infekcie v zárodku. Vedieť, že 
ste chorí ešte predtým, ako máte príznaky, vás môže 
varovať, aby ste si ľahli a znížili pravdepodobnosť 
šírenia choroby. Jednou z výziev do budúcna je, že 
mnohé vírusové infekcie majú podobné príznaky. V 
tomto smere je pred vedcami ešte veľa práce.

Inteligentné 
„chorobudetekujúce“ hodinky 

Ultrakompaktné optické zariadenie vyvinul tím ved-
cov z Princeton a Washington University. Zariadenie 
prekonáva problémy s predchádzajúcimi návrhmi 
kamier s minimálnou veľkosťou, ktoré mali tenden-
ciu vytvárať skreslené a neostré obrázky s veľmi ob-
medzenými zornými poľami. Táto nová kamera by 
mohla umožniť super malým robotom vnímať svoje 
okolie alebo dokonca pomôcť lekárom vidieť prob-
lémy v ľudskom tele. V tradičnom fotoaparáte plnej 
veľkosti sa séria zakrivených sklenených alebo plas-
tových šošoviek používa na ohnutie prichádzajúcich 
svetelných lúčov do zaostrenia v kúsku filmu ale-
bo digitálneho snímača. Oproti tomu malá kamera, 
ktorú vyvinul počítačový vedec Ethan Tseng a jeho 
kolegovia, sa spolieha na špeciálny „metapovrch“, 
posiaty 1,6 miliónmi valcových stĺpikov, ktorý do-
káže modulovať správanie svetla. Fotografie, ktoré 
toto maličké zariadenie zhotovuje, ponúkajú sním-
ky najvyššej kvality s najširším zorným poľom pre 
všetky doteraz vyvinuté plnofarebné metapovrcho-
vé kamery. Spolieha sa na zmiešanie primárnych fa-
rieb červenej, zelenej a modrej, aby sa vytvorili iné 
farby, rovnako ako miešanie červenej, žltej a modrej 
farby na základnej škole. Okrem malého rozmaza-
nia v blízkosti okrajov rámu sú obrázky, ktoré do-
káže malý fotoaparát zachytiť, porovnateľné s tými, 
ktoré boli nasnímané bežným nastavením fotoa-
parátu plnej veľkosti so sériou šiestich refrakčných 
šošoviek. Tím teraz pracuje na pridaní výpočtových 
schopností do fotoaparátu, jednak na ďalšie zlepše-
nie kvality obrazu, ale aj na začlenenie vecí, ako je 
detekcia objektov, čo by bolo užitočné pre praktické 
aplikácie. Úplné výsledky štúdie boli publikované v 
časopise Nature Communications.

Mikroskopická kamera vs. 
šošovky 500 000-krát väčšie

Kvapalné palivá z CO2

Nový elektrokatalyzátor s názvom a-CuTi@Cu pre-
mieňa oxid uhličitý na kvapalné palivá. Ako uviedol 
tím čínskych výskumníkov v časopise Angewandte 
Chemie, aktívna meď, sústredená na amorfnú zlia-
tinu medi a titánu, produkuje etanol, acetón a n-bu-
tanol s vysokou účinnosťou. Väčšina našich globál-
nych energetických požiadaviek sa stále uspokojuje 
spaľovaním fosílnych palív, ktoré prispieva ku skle-
níkovému efektu prostredníctvom uvoľňovania CO2 
do atmosféry. Aby sme znížili globálne otepľovanie, 
musíme hľadať možnosti využitia CO2 ako suroviny 
pre základné chemikálie. Prostredníctvom elektro-
katalytickej konverzie CO2 pomocou obnoviteľnej 
energie by sa mohol vytvoriť klimaticky neutrálny 
umelý uhlíkový cyklus. Prebytočná energia, pro-
dukovaná fotovoltaikou a veternou energiou, by sa 
mohla skladovať prostredníctvom elektrokataly-
tickej výroby palív z CO2. Tie by sa potom dali spáliť 
podľa potreby. Elektrokatalytická tvorba produktov 
s dvoma alebo viacerými atómami uhlíka je však 
veľmi náročná. Tím z Foshan University, University 

of Science and Technology of China a Xi'an Shiyou 
University, vedený Fei Hu, Tingting Kong, Jun Jiang 
a Yujie Xiong, teraz vyvinul nový elektrokatalyzá-
tor, ktorý efektívne premieňa CO2 na kvapalné pa-
livá s viacerými atómami uhlíka. Reakcia zahŕňa 
viacstupňový proces prenosu elektrónov cez rôzne 
medziprodukty. V novom elektrokatalyzátore sku-
točne hrajú dôležitú úlohu neaktívne atómy titánu 
pod povrchom; zvyšujú elektrónovú hustotu ató-
mov Cu na povrchu. Toto stabilizuje adsorpciu *CO, 
kľúčového medziproduktu pri tvorbe viacuhlíkových 
produktov, umožňuje vysoké pokrytie povrchu *CO 
a znižuje energetickú bariéru pre di- a trimerizáciu 
*CO, keďže vznikajú nové väzby uhlík-uhlík.

-domi-
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Zdroje:
Holiday Extras, Unusual Christmas Traditions From Around The 
World, 2021.
Novak, A. Christmas traditions around the world, 2019.
Bonifas, A. 15 weird and wonderful Christmas traditions around 
the world, 2019.
Booth, J. 21 Christmas Traditions From Around The World, 2019.

ZAUJÍMAVÉ VIANOČNÉ TRADÍCIE
Každý z nás sa už určite teší na Vianoce. Tie 
sa spájajú s časom pokoja a radosti, a, samo-
zrejme, aj s krásnymi tradíciami, či už tými, 
ktoré sa dejú v našich domovoch, alebo taký-
mi, ktoré sa spájajú so Slovenskom. Častokrát 
sú tradície, ktoré máme my zaužívané, pre 
osobu inej národnosti zvláštne takisto, ako sú 
aj pre nás niektoré s pôvodom v iných národ-
nostiach. V tomto článku by sme vám chceli 
niektoré z nich priblížiť.

Ukrajina
Už len naši susedia na Ukrajine majú zaujímavú 
tradíciu. Tam, kde by sme mali čačky, pozlátko a 
hviezdy, používajú Ukrajinci dekorácie, ktoré na-
podobňujú prirodzený vznik pavúčích sietí, trblie-
tajúcich sa rosou. Nie je to nič príjemné pre arach-

nofobikov. Tradícia má krásnu históriu a siaha až do 
ľudovej rozprávky o chudobnej vdove, ktorá si ne-
mohla dovoliť ozdobiť vianočný stromček pre svo-
je deti. Legenda hovorí, že pavúky v dome sa nad 
rodinou zľutovali a spriadali krásne siete po celom 
stromčeku. Pri najbližšom vymetaní pavučín, si spo-
meňte, že práve pavúčie siete sa považujú za šťastie.

Francúzsko 
Jednou populárnou starou tradíciou vo Francúzsku 
je pálenie vianočného polena z čerešňového dreva vo 
svojej domácnosti. Poleno sa na Štedrý večer prine-
sie dovnútra a pokropí sa červeným vínom, aby vo-
ňalo. Poleno a sviečky majú horieť celú noc ako uví-
tacie znamenie pre Máriu a Ježiška.

Taliansko
Ak ste si mysleli, že Vianoce oslavujú všetci v rovnaký 
deň, ste na veľkom omyle. V Taliansku sa všetky tra-
dície odohrávajú v predvečer 5. januára. Podľa folklóru 

stará žena menom Belfana navštevuje všetky deti v Ta-
liansku, aby im naplnila pančuchy sladkosťami a ne-
chala im darčeky za predpokladu, že boli dobré. Belfana 
vchádza komínom a deti, ktoré tam žijú, pre ňu zane-
chávajú dobroty – typicky víno a miestne pochúťky.

Grécko
Lode a koledovanie sú dve veľké tradície v Grécku. Na 
Štedrý večer deti chodia spievať koledy na ulicu. Hrajú 
na bubny, triangle a niektorí z nich nesú zlatými ore-
chami zdobené lodičky. Ak dobre spievajú, dostanú dar-
čeky ako peniaze, orechy a sladkosti. Ďalšou starou tra-
díciou je plytká drevená misa s kúskom drôtu cez okraj. 
Na drôte visí vetvička bazalky, omotaná okolo drevené-
ho kríža. Raz denne niekto z rodiny ponorí kríž do vody, 
aby ním pokropil každú miestnosť domu. Verí sa, že od-

vádza „kallikantzaroi“, zlých duchov. Predpokladá sa, 
že títo zlí duchovia vychádzajú počas 12 dní Vianoc a do 
domu sa dostanú komínom – rodiny si udržujú zapále-
ný oheň po dobu 12 dní, aby ich udržali preč.

Nórsko
U niektorých Nórov sa novšie kresťanské vianoč-
né tradície miešajú so starými pohanskými. Jednou 
štedrovečernou tradíciou je skryť všetky metly pred 
spaním, pretože sa hovorí, že zlé čarodejnice a zlí 
duchovia, ktorí vyjdú v noci 24. decembra, ukradnú 
všetky metly, ktoré uvidia. Sladšou nórskou tradí-
ciou je podávanie „riskrem“, chladeného ryžového 
nákypu s bobuľovou omáčkou, ako dezert. Rodiny 
vložia do ryžového nákypu jednu blanšírovanú man-
dľu a kto ju nájde, dostane malú cenu a vraj aj šťastie.

Čína
Zatiaľ čo v mnohých krajinách sveta kraľujú vo via-
nočných pokrmoch koláčiky a pečivo, v Číne sú svia-
točnou pochúťkou jablká. Verí sa, že tradícia pochá-
dza z podobnosti čínskeho slova pre jablko – ping 
guo – s čínskym slovom pre Štedrý večer – ping'an 
ye. Hoci Vianoce nie sú v Číne oficiálnym sviatkom, 
každým rokom sa oslavujú čoraz viac.

Japonsko
V Japonsku sa s Vianocami síce spája muž s bielou 
bradou, ale nie je to Santa Claus. Plukovník Sanders 
z KFC sa objavuje na miliónoch japonských vianoč-
ných večerí prostredníctvom svojej usmievavej tvá-
re na červených vedierkach vyprážaného kurčaťa. V 
roku 1974 americká reštaurácia rýchleho občerstve-
nia KFC vydala slávnostnú marketingovú kampaň v 
Japonsku. Zdanlivo jednoduchý slogan "Kurisumasu 
ni wa kentakkii!" („Kentucky na Vianoce!”) splodil 
národnú tradíciu, ktorá prekvitá dodnes. Hoci Via-
noce nie sú v Japonsku štátnym sviatkom, rodiny z 
celej krajiny mieria do miestneho KFC na špeciálne 
štedrovečerné jedlo.

Nový Zéland
Všetci sme zvyknutí, že vianočný stromček je pek-
ná jedlička alebo smrek, no práve na Novom Zélande 
je to trošku inak. Ako vianočný stromček používajú 
strom pohutukawa, ktorý má hrboľaté korene a jas-
ne karmínové kvety. Prvá zmienka o strome pohu-
tukawa pochádza od rakúskeho geológa Ferdinanda 
von Hochstettera z roku 1867. Opísal, ako miestni 
obyvatelia na Vianoce zdobia svoje kostoly a domy 

pestrofarebnými vetvami. Dnes je tento strom sym-
bolom Vianoc a objavuje sa na vianočných pohľadni-
ciach, ozdobách a dokonca aj vo vianočných koledách.

Južná Afrika
Keď si spomeniete na vianočné jedlo, na zozname 
je častokrát kapor či kapustnica. V Južnej Afrike sa 
však miestne deti tešia na strašidelné plazy. Sláv-
nostné vyprážané húsenice sa môžu zdať ako jedna z 
najneobvyklejších vianočných tradícií, no tieto hú-
senice nie sú len obyčajnou odrodou, ktorú nájdete 
v záhrade. Pine Tree Emperor Moth, vianočná húse-
nica, je zahalená vo veľmi slávnostných odtieňoch - 
červenej, žltej a modrej. Všetkým, ktorí ju prehltnú, 
v nadchádzajúcom roku prinesie trochu šťastia.

Venezuela
Vo venezuelskom hlavnom meste Caracas sa každo-
ročne ráno na Vianoce zhromažďujú zástupy obyva-
teľov mesta na kolieskových korčuliach. Tradícia je v 
súčasnosti tak dobre zavedená, že mnohé z ulíc mes-
ta sú od ôsmej hodiny uzavreté pre dopravu, aby sa 
korčuliarsky zbor mohol bezpečne dostať do kostola. 
Dokonca sa hovorí, že deti spia s jednou korčuľovou 
šnúrkou, uviazanou okolo palca, a druhou visiacou 
z okna, aby ich kamaráti mohli zobudiť priateľským 
potiahnutím za šnúrku.

Kolumbia
Veľkou sviatočnou tradíciou v Kolumbii je tzv. Deň ma-
lých sviečok. Oslavuje sa každý rok počnúc západom 
slnka 7. decembra a trvá celú noc. Označuje neoficiál-
ny začiatok vianočného obdobia. Každý si zdobí para-
pety papierovými lampášmi a sviečkami, ktoré nájdete 
aj na verandách, balkónoch, chodníkoch, v parkoch a 
uliciach. Nechýbajú ani ohňostroje, hody a iné.

Mexiko
V mestách po celom Mexiku sa medzi 16. a 24. de-
cembrom oslavuje vianočný festival Las Posadas. Las 
Posadas je spomienkou na dlhú cestu, ktorú Jozef a 
Mária podnikli z Nazareta do Betlehema pri hľada-
ní ubytovania, bezpečného miesta, kde mohla Má-
ria porodiť. Počas Las Posadas, čo je v španielčine 
„hostinec“ alebo „útulok“, sa deti obliekajú do rób, 
pričom v nich sú zastúpení anjeli, Mária a Jozef. Do-
spelí a hudobníci nasledujú sprievod a zastavujú sa 
vo vopred vybraných domoch. Každý dom predsta-
vuje hostinec a keď sprievod požiada o ubytovanie, 
je im poskytnuté občerstvenie a spievajú sa vianoč-
né piesne. Oslava trvá deväť nocí na počesť Máriinho 
deviateho mesiaca tehotenstva. Posledný večer deti 
oslavujú rozbíjaním otvorených piñat, naplnených 
sladkosťami a hračkami.

Ak ste sa pozastavili nad niektorými z týchto vybra-
ných vianočných tradícií, predstavte si, ako sa oni, 
pravdepodobne, pozerajú na nášho vyprážaného 
kapra. A, ktovie, možno sa vám nejaká pre nás nezvy-
čajná tradícia zapáči a už tieto sviatky si ju vyskúšate.

-domi-
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VIANOČNÉ NIČ DARČEKY
„Ale, veď ja všetko mám.“ „Nič mi nedávaj, 
nerob si starosti.“ „Ja nič nepotrebujem.“ 

Vianoce by mali byť sviatok pokoja a oddychu, 
kedy sa stretneme so svojou rodinou a blízky-
mi. Rozhodne by nemali byť plné stresu z na-
háňania darčekov na poslednú chvíľu a kupo-
vaním všetkého možného. Všetci ale chceme 
urobiť radosť svojim blízkym aspoň nejakou 
maličkosťou. Najlepšie, čo môžeme urobiť, je 
počúvať toho druhého a zistiť, či niečo kon-
krétne nechce alebo nepotrebuje. V prípade, 
že ste ešte stále nedostali nejaký vhodný ná-
pad, ponúkame vám pár tipov na to, čo by ste 
mohli položiť pod vianočný stromček.

Knihy
Knihou sa nedá nikdy nič pokaziť (jedine, ak niekto 
naozaj neobľubuje čítanie). Ak poznáte vkus a zá-
ľuby daného človeka, určite mu ňou urobíte radosť. 
Nemusíte sa držať len klasických bežných žánrov, 
ale skúsiť aj niečo nové. Pre tipy na čítanie si môžete 
pozrieť aj našu Radikálnu rubriku, kde každé číslo 
odporúčame kvalitnú literatúru.

Predplatné
Pozerá Netflix alebo HBO? Má obľúbený časopis? 
Čo tak mu urobiť radosť predplatným. Cvičí alebo 
obľubuje konkrétny šport? Permanentka do fitness 
centra alebo zaplatené vstupy by ho mohli potešiť. 
Kurz varenia tiež nemusí byť na zahodenie (z toh-
to darčeka budete môcť neskôr zbierať plody aj vy!). 
Poukazy (do kaviarní či do obchodov) vedia vyriešiť 
veľa životných problémov a sú jedným z tých prak-
tických darčekov, kedy sa nemusíte báť, že vyberie-
te niečo, čo skončí zapadnuté prachom na poličke, 
alebo netrafíte dobrú veľkosť.

Zážitok
Lístky do divadla alebo do kina sú nielen skvelý, ale 
aj cenovo dostupný darček. Keďže sme ale na za-
čiatku ďalšieho lockdownu, pravdepodobne na nich 
môžeme na chvíľu zabudnúť. Niektoré podujatia si 
ale môžete pozrieť aj online. Slovenské Národné di-
vadlo alebo Kino Lumière majú možnosť zakúpiť si 
lístky na online premietanie. V ponuke SND je na-
príklad skvelá hra Polnočná omša. Obmedzovať sa 
nemusíte len na slovenskú produkciu, pripojiť sa 
môžete aj na zahraničné divadlá.

Ak máte akčnejšieho kamaráta, môžete skúsiť ex-
trémnejší zážitok, ako je skok z lietadla, bungee jum-
ping alebo taký kyvadlový skok z mosta Lafranconi.

Niečo pekné
Ak už chceme dotyčnému venovať niečo materiálne, 
nemusíme automaticky objednávať blbosti z Ázie. 
Veci s príbehom majú väčšinou väčšiu hodnotu. Čo 
by to mohlo byť?

• sobi.eco – slovenská firma, ktorá z odpadového 
textilu vyrába dizajnové obaly na elektroniku a 
ďalšie rôzne produkty;

• ReTie – aj staré kravaty vedia prekvapiť, najmä, 
ak z nich viete ušiť gumičky do vlasov, motýliky 
alebo dokonca malé kapsičky na drobnosti;

• Hento Toto – opäť slovenská výroba, tentoraz 
originálne brošne a odznaky, ktoré kreslia ľu-
dia s hendikepom, šikovní grafici ich následne 
premieňajú na krásne doplnky a kúpou zároveň 
podporíte ich združenie;

• Pískacie – slovenská firma, ktorá vyrába píska-
cie oblečenie, ktorým vyčarujete úsmev všade, 
kam prídete;

• Fusakle alebo Dedoles – veselé ponožky snáď 
netreba predstavovať, odkedy ich poznáme, po-
nožky pod stromčekom už nie sú sklamanie;

• Abraka – lokálna a ekologická značka s origi-
nálnym dizajnom, na výber majú širokú škálu 
športového oblečenia a doplnkov z recyklova-
ných PET fliaš.

Ak vás nezaujalo nič z uvedeného, skúste hľadať aj 
na stránkach ako je SAShe.sk, kde nájdete ďalšie do-
máce značky, ktoré sú zamerané na čokoľvek od do-
mácich sirupov cez doplnky až po oblečenie.

Spoločenské hry
Toľko spoločenských hier, ako máme na výber te-
raz, snáď ešte nikdy nebolo. Skúsiť môžete klasiku 
ako Monopoly (neodporúčané pre cholerické po-
vahy) alebo Aktivity. Človečina je hra, kde sa o sebe 
môžete niečo dozvedieť. Z logických hier je super 
Tipni si. Samostatná kategória sú párty hry, ako Čo 
to čmáraš alebo Karty proti ľudskosti. Nie je nič lepšie, 

ako sa príjemne pobaviť a pohádať sa medzi sebou. 
Pokiaľ sa chcete nechať prekvapiť aj vy, môžete vy-
skúšať rôzne alternatívy Mačky vo vreci, ktoré po-
núka iHRYsko – princíp spočíva v tom, že vyplníte 
špeciálny formulár, kde uvediete pár nápovied, aké 
hry máte radi, a o výber konkrétnych hier sa postará 
namiesto vás niekto iný.

Koníčky
Štrikuje? Háčkuje? Šije? Modeluje? Kreslí? Ak má váš 
kamarát hobby, výber darčeka už nemôže byť jedno-
duchší. Stačí pár minút a vyberiete pre neho to pravé.

Buďte kreatívni
Dokážete, naopak, vyrobiť niečo vy? Darčeky od srd-
ca alebo vyrobené s láskou sú stále najlepšie riešenie. 
Byť kreatívni môžete byť, hoci máte obe ruky ľavé. 
Stačí vám na to krabica. Čo s ňou môžete spraviť? Na-
príklad hygge box! Hygge je škandinávsky výraz pre 
pohodu a spokojnosť, kedy vám maličkosti spôsobujú 
šťastie. Krabica môže obsahovať knihu, teplé ponož-
ky, čaj, kávu, ale aj vonnú sviečku. Do svojich kra-
bíc alebo krabičiek poukladajte veci podľa vlastného 
uváženia. Či už to bude niečo sladké, čaj alebo káva 
(resp. iný nápoj podľa preferencie), ponožky, kozme-
tika, šálka, kvetina... Možností je nekonečne veľa. Ako 
bonus môžete prihodiť vytlačené spoločné fotky.

Z fotografií môžete vytvoriť aj ďalšie veci. Ak ich 
máte príliš veľa a neviete si vybrať, môžete objed-
nať fotoknihu, ktorú si vytvoríte podľa vlastného 
vkusu. Pri menšom počte ich môžete nakombino-
vať do zaujímavej koláže. Prípadne môžete fotky 
naaranžovať na dlhý špagát, omotať ho svetiel-
kami, prípadne ďalšími ozdobami a pripravili ste 
pekný darček, ktorý si daná osoba môže zavesiť nad 
posteľ, skriňu apod. 

Poznámka pod čiarou
Máme za sebou ťažké dva roky. Nejednej rodine vy-
padol príjem alebo jeho časť. Ak sa na dávanie dar-
čekov necítite, nemajte výčitky svedomia a nerozha-
dzujte peniaze, ktoré nemáte. Vianoce by nemali byť 
hlavne o materiálnych darčekoch, ale mali by ste sa 
sústrediť na trávenie času so svojou rodinou, blízky-
mi a vychutnať si čaro týchto sviatkov. Ak ste z tých 
šťastnejších, ktorí si udržali životný štandard počas 
pandémie, skúste myslieť aj na tých, ktorí nebudú 
mať šťastné a veselé vianočné sviatky. Určite poznáte 
neziskovú organizáciu, ktorá pomáha ľuďom v nú-
dzi a zišla by sa im pomoc, či už finančná alebo dob-
rovoľnícka. Skúsme tieto Vianoce pomôcť aj ľuďom, 
ktorých nepoznáme a ktorí to potrebujú.

-betka-
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SPASIA OBNOVITEĽNÉ ZDROJE SVET?
Myšlienka obnoviteľných zdro-
jov s nami nažíva už niekoľko 
rokov, no v poslednej dobe za-
čala stále viac a viac vypĺňať 
hlavné titulky médií. Už to nie 
je len o tom, že je to atraktív-
ne a predstavuje to nový, zau-
jímavý spôsob životného štýlu, 
ale taktiež táto téma poskytu-
je jedno riešenie, ako zmierniť 
dôsledky klimatickej krízy a 
prispieť ku dosiahnutiu uhlí-
kovej neutrality. V rámci našej 
fakulty sa touto problemati-
kou zaoberá aj Oddelenie dre-
va, celulózy a papiera (ODCP), 
z ktorého sú aj dvaja študenti 
doktorandského štúdia, Anton 
Lisý a Richard Nadányi.

Má pokračovanie v štúdiu na treťom 
stupni perspektívu do budúcna?
AL: Ja osobne som sa pre PhD. štú-
dium rozhodol po turbulentnom 
štvrtom ročníku, kedy som si s ko-
legom povedal, že máme pár ná-
vrhov na zaujímavé témy, ktoré by 
sme chceli posunúť vpred. A, sa-
mozrejme, taktiež ako aktívneho 
člena Sokrata, dnes už CHEM-u, 
ma vždy odrádzala nemožnosť 
realizovať niektoré nápady, lebo 
„nie sme doktorandi“. Čo sa týka 
oplatenia štúdia, je to taká dvoj-
sečná zbraň. Na jednu stranu áno, 
lebo už je relatívne zaujímavo 
ohodnotené, čo sa financií týka, 
a poskytuje dostatok voľnosti pre 
študenta. Na druhú stranu, človek 
je pánom sám sebe a často práve 
toto robí veľký problém, hlavne 
pre ľudí, ako som ja a ktorí nemajú 
úplne dokonalú pracovnú morálku 
a konzistenciu. Práve to súvisí aj s 
uplatnením samotným, kde veľa 
ľudí nevie, čo by po dokončení štú-
dia chceli, iní to majú jasne stano-
vené, plány a experimenty pripra-
vené a zrazu pandémia (smiech). 
Ešte uvidím, či PhD. štúdium vô-
bec dokončím, a potom ma niekam 
vietor zaveje.
 
RN: Mňa lákalo robiť vedu a výskum. 
Nemusíme si ale klamať, keď poviem, 
že na Slovensku je stále málo firiem 
– aspoň ja to tak vnímam -, ktoré sa 

venujú výskumu, a ešte menej takých, 
ktoré sa venujú výskumu v našej oblas-
ti. Úplne obrovskou raritou je, pokiaľ 
firma aj reálne dokáže finančne ohod-
notiť, že človek má vyštudovanú vy-
sokú školu a robí niečo, čo dokáže len 
vyštudovaný odborník v danej oblasti. 
Najlepšia a najkvalitnejšia možnosť, 
pre mňa aj všeobecne, bolo ostať na 
mojej alma mater a pokračovať na tom 
oddelení, kde som vedecky vyrástol, 
stále rastiem a mám možnosť sa roz-
víjať. Pevne verím, že situácia ohľadom 
vedy a výskumu sa zmení, a tým pá-
dom sa možno zmení aj pohľad firiem 
a verejnosti na vedcov a pre absolven-
tov by bolo reálnejšie, že sa dostanú do 
firmy. Každopádne, v mojom prípade 
by som aj po doštudovaní rád ostal na 
tomto oddelení, pretože je to pre mňa 
zaujímavá možnosť, či už z hľadis-
ka prístupnosti projektov, na ktorých 
môžeme spolupracovať aj s inými uni-
verzitami a ľuďmi z priemyslu, alebo z 
hľadiska posunu po vedeckej stránke, 
nových kontaktov a spoluprác.

Akým výskumom sa práve na od-
delení venujete?
RN: Momentálne sa venujeme via-
cerým projektom. Najskôr je dôle-
žité spomenúť, že naše oddelenie je 
rozdelené na dva študijné progra-

my – Ochrana materiálov a objek-
tov kultúrneho dedičstva (OMOD) 
a Drevo, celulóza a papier (DCP). V 
rámci OMOD prebiehajú tri projek-
ty. Jeden je spojený so Slovenskou 
národnou galériou, ktorý sa venu-
je súčasnému umeniu a použitým 
novodobým materiálom, ako sú 
plasty alebo iný polymér. Skúma-
jú ich vplyv na pôvodné materiály 
a zároveň ochranu daných mate-
riálov. Výhodou projektu je dlho-
dobá dostupnosť zariadení pria-
mo na našej fakulte, ktoré máme 
zapožičané, napr. elektrónový 
mikroskop alebo iné spektrosko-
pické zariadenia. Ďalší projekt je 
medzinárodnou spoluprácou s Ta-
lianskom a Rumunskom, ktorá je 
zameraná na snahu o vzdelávanie 
a vytváranie pracovníkov, ktorí by 
boli schopní pomáhať v rizikových 
situáciách (napr. zaplavenie alebo 
vyhorenie archívu) a zachraňovať 
umenie. Posledným projektom je 
VEGA projekt, ktorého súčasťou je 
aj Oddelenie polygrafie. V podstate 
ide o deacidifikáciu kníh, resp. pa-
pierových nosičov. 

AL: Ide o zaujímavé témy a skúse-
nosti s nezvyčajnými technoló-
giami, ako je napr. práca s nízko-

teplotnou plazmou. Práve títo naši 
kolegovia chodia na exkurzie do ga-
lérií, archívov a iných miest, kam sa 
inak bežný smrteľník nedostane len 
tak. O tom by vám ale vedeli poroz-
právať viac kolegovia a na mňa zo-
stane tá téma „obnoviteľných zdro-
jov“, o ktorej viem hovoriť hodiny.

RN: Áno, lepšími odborníkmi na 
túto problematiku sú docentka Vi-
zárová, docent Tiňo, doktorka Čí-
žová alebo naše doktorandky, ktoré 
na tomto projekte priamo pracujú. 

AL: Naším hlavným záujmom je 
lignín. Celosvetovo beží množstvo 
projektov, zameraných na lignín, 
do ktorých sa aj my snažíme zapad-
núť a prispieť. Každý sa venuje takej 
svojej lignínovej téme, ale všetky sú 
v podstate navzájom poprepájané 
do uceleného celku. Cieľom mojej 
dizertačnej práce je donútiť lignín 
spolupracovať s inými materiálmi 
tak, ako si to predstavujeme, čo sa 
snažím realizovať cez depolymeri-
záciu a modifikáciu. Vzhľadom na 
zatvorenosť laboratórií v minulom 
roku to hádam stihnem dorobiť tak, 
ako si to aj predstavujem.
Čo sa iných výskumov týka, ve-
nujeme sa, samozrejme, papieru a 
jeho vlastnostiam, veď sme ODCP. 
Ale aj iným témam, akými sú napr. 
extraktívne látky a ich využitie. Te-
ória je jednoduchá, drevo sa skladá 
z troch hlavných zložiek, doplne-
ných o zmes rôznorodých látok. A 
práve tieto látky sú tie, ktoré voňa-
jú a majú množstvo rôznych účin-
kov. Takže, ak to na oddelení vonia 
ako v lese, robí sa práve extrakcia

RN: Iným zaujímavým projektom, 
ktorý je aj súčasťou mojej dizertač-
nej práce, je medzinárodný Kraft-
Pell projekt, venujúci sa energe-
tickému zhodnoteniu lignínu pri 
výrobe peliet – ide o izoláciu, jeho 
modifikáciu na zlepšenie vlastností 
peliet. Snažíme sa nahradiť škrob, 
ktorý je síce obnoviteľný prírod-
ný zdroj, ale potravinový, zatiaľ čo 
lignín je nepotravinový obnoviteľ-
ný zdroj, ktorý vzniká ako odpado-
vý materiál pri výrobe papiera.

Venovali ste sa aj výskumu, ktorý bol 
zameraný na aktuálnu pandemickú 
situáciu?
RN: Áno, v rámci DCP aktuálne pre-

bieha aj veľký COVID-ový projekt, 
ktorému sa venuje niekoľko fakult-
ných oddelení a dokonca je doň za-
pojená aj Materiálovotechnologic-
ká fakulta STU v Trnave. Konkrétne 
my sa venujeme použitiu a vplyvu 
prírodných, extraktívnych látok 
na vírusy – skúmame potenciálne 
antivirotické účinky. Zameriavame 
sa na extrakciu látok z prírodných 
materiálov, ich ďalšiu separáciu 
a analýzu. Mojou úlohou v tomto 
projekte je práve práca s lignínom. Z 
pohľadu lignínu sa pozeráme na to, 
aké by mohol mať účinky a využitie 
v boji proti COVID-u. Ukazuje sa, že 
by mohol pomáhať pri zachytávaní 
vírusov v odpadových vodách.

Prečo by sa o téme alternatívnych zdro-
jov energie malo hovoriť oveľa viac?
RN: Je to z jedného prostého dôvo-
du, a to je aktuálnosť témy klima-
tická kríza. Táto téma čím ďalej, tým 
viac rezonuje, a mala by rezonovať 
a zároveň by mala byť viac vníma-
ná verejnosťou. Vidíme, že planéta 
sa otepľuje, stále využívame príliš 
veľa fosílnych palív a zdrojov, a prá-
ve to treba zmeniť. Nedá sa to zmeniť 
okamžite, ani by to nebolo možné, ale 
potreba obnoviteľných zdrojov ener-
gie ako náhrady tých fosílnych je úpl-

ne potrebná a bez nej to nepôjde.

AL: Zároveň fosílnych zdrojov je stále 
menej a menej. Musíme nájsť nejaké 
alternatívy na vyrábanie niektorých 
produktov. Bez plastových slamiek a 
tašiek to ide, ale predstava, že by sme 
nevedeli vyrobiť žiadny polymér, je 
naozaj strašidelná. Otázka znie, ako 
vyrobiť tento polymér tak, aby bol vy-
robený z nejakej obnoviteľnej surovi-
ny, ale zároveň sme ho vedeli ľahko 
rozložiť, keď sa pokazí a nebude sa 
dať použiť. Vzhľadom na tlak bežného 
ľudu na politikov a politikov na legis-
latívu je práve objavenie tejto tech-
nológie budúcim zlatom neurčitej 
podoby a ja s kolegami sa venujeme 
tomu, aby bolo hnedé (čítajte lignín).

RN: Problémom ale je, že tieto techno-
lógie sú vo všeobecnosti momentálne 
drahé. Aj výskum ropy, vývoja palív 
alebo výroby rôznych látok z ropy tr-
vali niekoľko rokov, no a pri obnoviteľ-
ných zdrojoch sme stále na začiatku.

AL: Samozrejme, je tam aj taká tá sna-
ha o prekonanie toho prístupu, že eko-
logickejšie znamená drahšie. Pretože 
v momente, keď sa podarí pripraviť 
obnoviteľný polymér s vhodnými apli-
kačnými vlastnosťami, sme za vodou.

Purifikovaný a zhomogenizovaný práškový lignín, pripravený v laboratórnych 
podmienkach. Vstupná surovina na ďalšie experimenty (modifikácie).

Filtračné koláče purifikovaného lignínu pripravené na polopriemyselnom zaria-
dení v Rakúsku. 

-luc-
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Prečo prevláda tento trend „ekolo-
gickejšie je drahšie”?
AL: Ten dôvod je jednoduchý a 
krásnou ukážkou je vanilkový cu-
kor. Vanilková chuť je jedna z naj-
obľúbenejších príchutí na celom 
svete a súčasná cena vanilínu je 
podobná ako cena za striebro. 

RN: Čiže jedno kilo striebra si viete 
kúpiť za približne rovnakú cenu ako 
jedno kilo vanilínu, čo pre niektorých 
môže vyznieť absurdne, ale je to tak 
aj z toho dôvodu, že celosvetová pro-
dukcia vanilínu je oveľa menšia než 
jej spotreba.

AL: Vanilín je chemikália, ktorú vie-
me vyrobiť. Dá sa spraviť z ropy za 
pár desiatok centov alebo z dreva za 
pár eur. Závisí od zdrojov a kvality, 
ale v podstate dostanete syntetický 
vanilín, ktorým sa dá ochutiť cukor. 
A to je rozdiel medzi vanilkovým a 
vanilínovým cukrom. Nevýhodou 
prírodného vanilínu z dreva je jeho 
cena, aj keď teda jeho výhodou je tá 
„obnoviteľnosť“. Na záver všetké-
ho, práve spomenutý vanilín sa dá 
pripraviť z lignínu, aj keď to má ne-
výhody možno nižšieho výťažku.

RN: Na túto otázku sa ale dá pozerať 
z dvoch pohľadov. Ja tiež nerozu-
miem obľube rôznych bezobalových 
obchodov alebo takýmto typom kvá-
zi ekologických obchodov. Nerozu-
miem celkom tomu, že keď kupujem 
ryžu bez obalu alebo hocijakú inú po-
travinu bez obalu, tak je oveľa drah-
šia než kúpená v plaste. Na druhej 
strane je pravda, že väčšinou sú to 
výrobky, ktoré sú pestované ekolo-
gicky, no nielen z pohľadu použi-
tej technológie, ale aj producenti sú 
adekvátne zaplatení. To neplatí len 
pri potravinách, ale aj pri oblečení, a 
bude aj naďalej platiť, že ekologické 
veci budú drahšie, pretože aj tech-
nológie, šetrné k prírode, sú náklad-
nejšie a zároveň by to malo zahŕňať 
aj adekvátne finančné ohodnotenie 
ľudí. Keď sa na to pozriem z pohľadu 
chemika, a nie bežného spotrebiteľa, 
tak, ako som už načrtol v predchá-
dzajúcej otázke, výroby chemikálií 
alebo biopalív z obnoviteľných zdro-
jov energie sú stále v plienkach, tech-
nológia nie je tak známa ani vyvinutá 
a, dovolím si povedať, že tam netečie 
toľko peňazí ako do fosílnych zdro-
jov. Technológie nie sú ešte v takom 
štádiu, aby dokázali nahradiť výro-
bu z fosílnych zdrojov. Nehovoriac o 
tom, že ropa ako taká má veľké uh-
ľovodíkové lineárne reťazce, ktoré sa 
ďalej dajú spracovávať na frakcie. Keď 

sa na to pozrieme z pohľadu lignínu, 
tak my najprv musíme dôjsť k neja-
kej, povedzme, frakcionácií lignínu. 
Potrebujeme spraviť depolymeri-
záciu na zníženie polymerizačného 
stupňa (pozn.: to isté platí aj pre ce-
lulózu alebo iné prírodné polyméry) 
a až po tom sa dostaneme na rovnaký 
štartovací bod, v ktorom sa nachádza 
ropa po ťažbe, a to je ten problém. Už 
samotná technológia, napr. rektifi-
kácia, by sa dala aplikovať na prírod-
né zdroje, ale na to potrebujeme, aby 
mali vhodnú podobu. Práve táto po-
čiatočná predúprava zvyšuje finanč-
né náklady. Posledným dôvodom, 
prečo je to drahšie, je celý ten obrov-
ský hype okolo toho. Veľakrát je to 
zamerané na to, že sa snažíme tváriť 
ekologicky, lebo to vyzerá dobre, za-
ujímavo a veci majú nálepku „eko“, 
tak ich kupujeme, a v skutočnosti ani 
nemusia byť ekologické – tento cer-
tifikát sa dá kúpiť. S dopytom rastie 
síce ponuka, ale rastie aj cena a tá 
cena nemá dôvod ísť nižšie, keď si to 
za ňu ľudia kúpia. Nebudem predsa 
predávať akýkoľvek tovar za 100  €, 
keď si ho ľudia kúpia za 500 €.

V čom konkrétne vidíte potenciál lig-
nínu na širšie uplatnenie?
RN: Lignín je druhý najrozšírenejší 
prírodný polymér na svete (pozn.: 
prvý je celulóza) a zároveň to je naj-
rozšírenejší polymér s fenolickou 
štruktúrou. Taká celulóza je poly-
sacharid a má úplne iné vlastnosti.

AL: Lignín je, ak by som ho mal opísať 
exaktne, zmes troch rôznych mono-
lignolových jednotiek, prepojených 
navzájom cez alkylové a éterové 
väzby do priestorovej siete. Je to taký 
neusporiadaný neporiadok, kde nee-
xistuje originálna štruktúra lignínu. 
Niekto by sa so mnou síce možno há-
dal, ale niekto iný by sa hádal s ním, 
takže si to stále môžem dovoliť tvr-
diť. Každopádne jeho potenciál spo-
číva práve v tejto štruktúre. Na jed-
nu stranu je zložité s ním pracovať, 
lebo je to heterogénny neporiadok, 
na druhú stranu, ak upraceme tento 
neporiadok alebo ho rozdelíme, tak 
jeho potenciál je neskutočný. 

RN: Z jeho štruktúry dokážeme 
získať BTX frakciu (t.j. benzén-to-
luén-xylén), rozličné monomérne 
zlúčeniny, napr. kreozol, alebo aj 
látky, bežne vyrábajúce sa z ropy. 
Okrem toho z lignínu vieme vyrobiť 
aj rôzne biopalivá.

AL: Dokonca pri špecifickom upra-
vovaní dreva, aby bolo pevnejšie 

ako oceľ, sa táto modifikácia do-
siahne práve pridaním, odstráne-
ním alebo upravením tohto ligní-
nu. Takže v tom spočíva tá nádej 
svetlejšej budúcnosti a vyplýva veľa 
roboty pred nami.

Ako sa musí lignín spracovávať?
RN: Existujú dva prístupy výroby a 
spracovania lignínu. Prvým je pria-
ma izolácia lignínu a odstránenie 
všetkého ostatného, čo sa v dreve 
(prípadne v jednoročnej rastline) 
nachádza. Potrebujeme rozpus-
tiť všetky polysacharidy, odstrániť 
všetky extraktívne látky atď. Tento 
proces sa používa vtedy, keď chce-
me analyticky stanoviť obsah lig-
nínu vo vzorke. Aplikujeme rôzne 
kyseliny, ktoré kyslou hydrolýzou 
dokážu narušiť štruktúru polysa-
charidov, ktoré odstránime v podo-
be hemicelulóz a celulózy a získame 
čistý lignín. Nie je to celkom vhod-
ný prístup na hromadné využívanie 
lignínu, hoci na druhej strane sa už 
objavujú metódy na odstránenie ce-
lulózy iným spôsobom – napr. en-
zymatickou degradáciou, kedy sa 
celulóza dá odstrániť pôsobením 
rôznych enzýmov tak, že tieto ved-
ľajšie produkty sú stále využiteľné.
Druhý prístup existuje už množstvo 
desaťročí, odkedy existuje papier. Na 
výrobu papiera chceme získať celu-
lózu, takže najprv musíme odstrá-
niť lignín, ktorý je v tomto procese 
odpadovou surovinou. Momentál-
ne prevláda sulfátový spôsob, kedy 
aplikujeme rôzne chemikálie, pre-
dovšetkým sulfid sodný a hydroxid 
sodný, a ich pôsobením narušíme 
štruktúru lignínu, rozpustíme ho. 
Zásaditá hydrolýza nie je taká agre-
sívna voči polysacharidom ako je tá 
kyslá, takže v tomto prípade je celu-
lóza omnoho menej porušená.

AL: V tomto procese delignifiká-
cie sa vylučujú vlákna buničiny, z 
ktorých sa vyrába papier. Druhým 
produktom je kvapalný čierny lúh, v 
ktorom sa nachádzajú využité varné 
chemikálie, rozpustené organické 
látky a voda. Tento lúh sa spaľu-
je, pričom sa regenerujú chemiká-
lie. Práve získaním trochu lignínu 
z tohto lúhu vieme zvýšiť kapacitu 
regenerácie chemikálií na opakova-
né použitie a zároveň získať lignín 
na spracovanie, ale práve tu vzniká 
veľký problém. Delignifikácia, sepa-
rácia lignínu, jeho izolácia, prečis-
tenie dodávajú lignínu príliš veľkú 
heterogenitu, čo bolo a je predme-
tom výskumu. Za seba a svoj vlastný 
výskum viem povedať, že sa spot-

rebuje neskutočne veľké množstvo 
vody pri filtrácii, čo sa dá odstrániť 
inou separačnou technológiou. Veľ-
kým humorom papierenského prie-
myslu je, že veci čo fungujú v labá-
ku, nefungujú v priemysle a naopak. 
Takže polopriemyselné riešenie je 
ideálne z pohľadu funkčnosti, aku-
rát problematické je realizovanie z 
pohľadu financií a priestoru.

RN: Existujú dokonca aj konkrétne 
patentované procesy (pozn.: prvým 
bol Lignoboost, ďalším je Lignoforce 
proces a iné) na získanie lignínu z 
čierneho lúhu. Vo všeobecnosti je 
postup taký, že veľmi zásaditý čier-
ny lúh začneme spätne okysľovať. 
Najprv použijeme CO2, pretože je to 
lacný plyn, v spojitosti s vodou tvo-
rí slabú kyselinu a dokážeme znížiť 
hodnotu pH z hodnoty 14,0 – 13,8 
na 10,0 – 9,0. Už v tomto kroku sa 
nám začne zrážať tzv. alkalilignín, 
ktorý obsahuje veľké množstvo 
anorganiky. Nasleduje proces pre-
mývania, kedy dochádza k silnej-
šiemu okysleniu – použije sa H2SO4, 
hodnota pH klesne až na 4,0 – 2,0 a 
vyzráža sa čistý lignín. Tento pro-
ces je zaužívaný aj v priemyselných 
aplikáciách, nepoužíva sa len v la-
báku. Samozrejme, keby sme chceli 
vyzrážať menšie množstvo lignínu 
v labáku na nejakú analýzu, tak sa 
to robí tak, že okysľovanie robíme 
H2SO4 priamo v čiernom lúhu. Kvô-
li šetreniu zdrojov sa vo väčších 
množstvách používa najprv CO2 a 
až potom H2SO4. Zároveň aj ten vý-
sledný produkt je inakší, pri použití 
CO2 vzniká filtrát, ktorý sa spätne 
dá ešte využiť v procese regenerácie 
a spojí sa s ďalším čiernym lúhom.

Spomínali ste, že už len vo vašom la-
boratóriu sa zvykne spotrebovať veľ-
ké množstvo vody, ako je to s vodou 
pri priemyselnej výrobe papiera?
RN: Čo sa týka vody, tak tá spôsobu-
je problém z toho hľadiska, že všet-
ky procesy prebiehajú vo vodnej 
suspenzii, ale v konečnom dôsled-
ku ju aj tak chceme odstrániť. Od-
straňuje sa v systéme odpariek pri 
zahusťovaní čierneho lúhu. Vzniká 
vodná para, ktorá je použitá na vý-
robu energie turbínami. Skonden-
zovaná voda sa spätne recykluje, 
takže ju cyklíme v procese, aby ne-
predstavovala zbytočný odpad. Veľ-
ké papierenské závody zvyknú mať 
svoju vlastnú čističku odpadových 
vôd, do ktorých ide tá posledná časť 
vody. Momentálne je ten systém 
taký, že keď berieme vodu z rieky, 
aj preto sú tieto papierenské fabri-

ky v blízkosti riek alebo zásobární 
vody, tak ju tam potom aj vyčistenú 
vrátime. Už dávno neplatí to, že tie-
to fabriky znečisťujú vodu v takom 
meradle, ako to bolo kedysi. Často-
krát dokážu tú vodu vyčistiť ešte 
viac než bola tá pôvodná v rieke. 

Napriek všetkým možnostiam, ktoré ste 
už spomenuli, ide len o experimenty pre 
vedecké účely v laboratóriu alebo má re-
álne zmysel preniesť lignínovú proble-
matiku do veľkých priemyselných fabrík? 
AL: Jednoznačne sa snažíme, aby 
to neboli experimenty pre experi-
menty, ale aby sa naozaj dali nejako 
uplatniť v priemysle. Každopádne 
snaha sa často stretne s tvrdou rea-
litou, kde sa vyšperkovaný proces v 
labáku stretne s pracovníkom prie-
myslu, ktorý jemne lopatou prisype 
o trochu viac alebo o trochu menej 
vecí, veď to nevadí. Pretože naozaj 
sme oddelenie, venujúce sa čias-
točne „lopatovej chémii“, kde sa v 
priemysle „pridáva za lopatu a pol 
bieleho prášku a pol lopaty sivého, 
aby bol papier pekný biely“, čo je 
citát z jednej exkurzie. Presný ná-

vrh experimentu tak musí zohľad-
ňovať aj tieto skutočnosti, fakty, že 
každé drevo je rozdielne, jeho vlh-
kosť sa mení z hodiny na hodinu, 
a keď ho necháte naštiepkované na 
veľkej hromade, tak môže začať ho-
rieť, tak ho treba prehŕňať. Ale inak 
je to zaujímavý výskum, aj keď teda 
častokrát má výsledky, ktoré raz 
vyjdú, inokedy nie.

RN: Samotná izolácia lignínu je už 
prenesená do priemyselného me-
radla – niekoľko biorafinérií vo veľ-
kom vyrába izolovaný lignín. Lignín 
sa často využíva aj ako aditívum do 
gumárenských zmesí alebo plas-
tov alebo ako antioxidant. Lignín v 
podstate ani nemusí zlepšiť chemic-
ko-mechanické vlastnosti výsledné-
ho produktu, ale stačí, keď ich zacho-
vá v porovnaní s predchádzajúcich 
syntetickým aditívom. Súčasne ale 

prevládajú fabriky, ktoré lignín spa-
ľujú namiesto toho, aby ho ďalej vy-
užívali. Nezískavajú sa z neho žiadne 
iné látky a je len spaľovaný na ener-
getické využitie, čo by malo byť až 
posledným krokom, najprv by sme 
sa ho mali snažiť využiť na zlúčeni-
ny s veľkou pridanou hodnotou, po-
tom na zlúčeniny s menšou pridanou 
hodnotou atď. V našom výskume sme 
momentálne v štádiu skúmania a 
zisťovania, ako spomínané zlúčeniny 
vyrábať.
Vo všeobecnosti je ale dôležité sa 
zamyslieť nad tým, či sa to oplatí. 
Keďže sa hovorí, že peniaze sú na pr-
vom mieste, tak väčšinou rozhodujú 
práve tie. Fabriky si musia zvážiť, či 
sa im zavedenie novej technológie 
oplatí, a práve to je najväčší a naj-
dôležitejší kameň úrazu. Ukazuje sa 
ale, že už sa to oplatí, aj to fabriky 
chcú, nehovoriac o tom, že my sami 
na oddelení pracujeme na tom, aby 
sme nielen získali nejaký lignín, ale 
zároveň aby sme aj ovplyvnili jeho 
vlastnosti priamo pri izolácií. Tento 
spôsob by mohol znížiť nákladnosť 
ďalšieho spracovania. 

Na záver treba poznamenať, že to má 
zmysel. Má to zmysel kvôli klima-
tickej kríze, máme veľký tlak okolia 
z vlády alebo parlamentov na firmy, 
aby sa obmedzilo používanie fosíl-
nych zdrojov, aby bolo väčšie využí-
vanie alternatívnych zdrojov, a teda 
je badateľné, že ten pokrok v oblasti 
prírodných zdrojov ide dopredu, lebo 
rastie dopyt po tom, aby sa využívali. 
A kde inde sa venovať výskumu ob-
noviteľných zdrojov, ako na ODCP, 
ktoré to má aj v samotnom názve, 
že sa venuje jednoročným rastlinám 
a drevinám. Už to dávno nie je len o 
papieri a celulóze, ale o komplexnom 
využití rastlinnej hmoty a s tým spo-
jeným znížením odpadu.

Ligníny, izolované z jednej suroviny jemne rozdielnym postupom
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ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Chémia a technológie pre život

V stredu 24. 11. 2021 sa na 
FCHPT STU v Bratislave 
uskutočnil 23. ročník celoslo-
venskej študentskej vedeckej 
konferencie (ŠVK) s medzi-
národnou účasťou pod ná-
zvom „Chémia a technológie 
pre život“ v odboroch chémia 
a chemická a potravinárska 
technológia. S ohľadom na 
aktuálnu situáciu sa konfe-
rencia konala aj tento rok v 
online formáte.

FCHPT STU významne podporuje 
aktivity študentov nad rámec bež-
ných povinností, ktoré prehlbujú 
ich vzťah k vedeckému poznaniu. 
Študentská vedecká konferencia 
sa dlhodobo profiluje ako platfor-
ma na podporu vedeckej práce a 
zdieľania kreatívnych myšlienok 
talentovaných študentov. Garant-
kou konferencie bola pani prode-
kanka FCHPT STU doc. Ing. Mi-
lena Reháková, PhD. a na online 
slávnostné vyhlásenie výsledkov 
konferencie prijali naše pozvanie: 
štátny tajomník MŠVVaŠ SR MUDr. 
RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. MPH., 
rektor STU Dr. h. c., prof.h.c., prof. 
Dr. Ing. Oliver Moravčík, prorek-
torka STU prof. Ing. arch. Ľubica 
Vitková, PhD., prorektor STU a zá-
stupca Zväzu slovenských vedec-
kotechnických spoločností prof. 
Ing. Ján Híveš, PhD., dekan FCHPT 
STU prof. Ing. Anton Gatial, DrSc., 
prodekan FCHPT STU prof. Ing. 
Milan Polakovič, CSc., prode-
kan FCHPT STU prof. Ing. Milo-
slav Drtil, PhD., prodekan FCHPT 
STU doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD., 
správca Nadácie pre rozvoj FCHPT 
STU Ing. Vladimír Žúbor, PhD., 
predsedníčka Slovenskej chemic-
kej spoločnosti RNDr. Monika Je-
rigová, PhD. a podpredseda doc. 
Ing. Ľubomír Švorc, DrSc.. Záznam 
zo Slávnostného vyhlásenia vý-

sledkov ŠVK si môžete pozrieť na 
fakultnom YouTube kanáli. (klik)

Sme hrdí na to, že naša konferencia 
sa konala pod záštitou Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu 
SR, Zväzu slovenských vedecko-
technických spoločností a Sloven-
skej chemickej spoločnosti. ŠVK sa 
profiluje ako konferencia otvorená 
širokej akademickej obci chemi-
kov. Veľmi nás potešil záujem štu-
dentov, ktorí sa napriek kompli-
kovanej situácií aktívne zúčastnili 
konferencie. V rámci 20 sekcií bolo 
zaregistrovaných 174 príspevkov 
študentov bakalárskeho, inžinier-
skeho a doktorandského štúdia z 8 
univerzít na Slovensku, z 3 univer-
zít v Českej republike a z 1 univer-
zity v Poľsku. Do vedeckých komi-
sií zasadli aj pedagógovia z iných 
fakúlt a odborníci z praxe. Aj tento 
rok bola súčasťou konferencie pos-
terová sekcia pre študentov stred-
ných škôl. V tejto sekcii bolo pre-
zentovaných 5 prác študentov zo 4 
stredných škôl na Slovensku. 

Dlhodobo podporujeme vedecký 
výskum prinášajúci inovatívne rie-
šenia, ktoré zohľadňujú udržateľnú 
priemyselnú produkciu, environ-
mentálnu a spoločenskú zodpo-
vednosť. Tento ročník konferen-
cie bol pre študentov atraktívny aj 
vďaka významnej podpore part-
nerov ŠVK, ktorí finančne a vecne 
podporili nielen najlepšie práce, 
ale aj všetkých účastníkov a dali 
tak najavo, že im záleží na podpore 
talentovaných mladých študentov. 
FCHPT STU ďakuje všetkým part-
nerom a organizáciám za podpo-
ru: Nadácia pre rozvoj FCHPT STU, 
Slovenská technická univerzita v 
Bratislave, Nadácia STU pre rozvoj 
talentov, CHEM - spolok študentov 
FCHPT STU, Univerzitný technolo-
gický inkubátor STU, Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu 

SR, Zväz slovenských vedecko-
technických spoločností, Sloven-
ská chemická spoločnosť, Slovnaft, 
365.bank, Envien Group, Enviral, 
Centrum Výskumu a Vývoja, Kor-
dárna Plus, BASF, Continental, 
L'Oréal, Slovalco, Humusoft, Op-
timal Control Labs, Martinus, Na-
dácia ESET, Rajo, Shimadzu, Yeme, 
Plzeňský prazdroj, Dulcia, Deli-
kanti, ACE Trade, Brenntag, Berto. 
Ďakujeme všetkým, ktorí nám po-
mohli zorganizovať túto úspešnú 
konferenciu s veľmi pozitívnymi 
ohlasmi účastníkov.

Zoznam víťazov cien partnerov ŠVK:

- Cena Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej repub-
liky za výnimočnú prácu s mimo-
riadnym prínosom
Bc. Dávid Zajaček: Molekulové do-
kovanie na hlavnú proteázu vírusu 
SARS-COV-2

- Cena Zväzu slovenských vedecko-
technických spoločností za výnimočnú 
prácu v oblasti chemických technológií
Bc. Nina Zábojníková: Výroba platino-
vého katalyzátora pre nízkoteplotný 
vodíkový palivový článok typu PEM

- Cena Slovenskej chemickej spoloč-
nosti za výnimočnú prácu v oblasti 
chémie
Bc. Renáta Raptová: Oxidačno-re-
dukčné vlastnosti meďnatých 
komplexov imidazolom modifi-
kovaných tiosemikarbazónov

- Cena Slovenskej chemickej spoloč-
nosti za výnimočnú prácu v oblasti 
aplikovanej chémie
Bc. Katarína Medveďová: Analý-
za vybraných látok v extraktoch z 
nechtíka lekárskeho

- Cena ENVIRAL a Centrum Výsku-
mu a Vývoja za výnimočnú prácu v 
oblasti biotechnológie

Bc. Marcela Tlčíková: Apliká-
cia bionanočastíc na sekvenčnú 
degradáciu PCB pomocou Ochro-
bactrum Anthropi a Stenotropho-
monas Maltophilia

- Cena ENVIRAL a Centrum Výsku-
mu a Vývoja za výnimočnú prácu v 
oblasti technológie ochrany životné-
ho prostredia a environmentalistiky
Bc. Matúš Sater: Využitie kávové-
ho odpadu na produkciu biodiesla

- Cena L‘Oréal za výnimočnú prácu v 
oblasti rozvoja udržateľného kozme-
tického a potravinárskeho priemyslu
Bc. Dominika Ďurčová: Antioxi-

dačný potenciál nových udržateľ-
ných druhov karotenoidov

- Cena L‘Oréal za výnimočnú prácu v 
oblasti environmentálnej zodpoved-
nosti a trvalo udržateľnej produkcie
Bc. Natálie Štorková: Optimalizace 
metod pro posouzení vlivu biouh-
lu na růst modelových rostlin

- Cena Humusoft za výnimočnú prá-
cu vypracovanú pomocou programu 
MATLAB
Bc. Rastislav Fáber: Dynamic Opti-
mization of a Drone Flight Profile

- Cena kníhkupectva Martinus za vý-
nimočnú prácu v oblasti chemických 
technológií ochrany kultúrneho dedič-
stva, písomných a tlačených prameňov
Zuzana Bránická: Prieskum a zá-
chrana historickej rukopisnej knihy

- Cena Univerzitného technologické-
ho inkubátora STU za prácu s mimo-
riadnym potenciálom pre podnikanie
Bc. Trieu Nguyen Hai: Automati-
zácia v pestovaní rastlín

Podrobné výsledky a ďalšie 
informácie nájdete na stránke 
Ukáž svoju chémiu. (klik)

Kategória 1. miesto 2. miesto 3. miesto
Analytická chémia Bc. Miroslava Štefčáková Bc. Ivana Matúšková Bc. Ivana Blažková

Analýzy, modifikácie a ochrana 
polymérnych materiálov Bc. Tatiana Buchlová Bc. Jana Gregorová Bc. Simona Klempová

Anorganické a koordinačné zlúčeniny 
pre technológie 21. st. Bc. Jana Vojčíková Bc. Nikoleta Malinová Bc. Martin Blaško

Anorganické materiály Bc. Stanislava Mikulášiová Bc. Mária Mikulová Bc. Roman Fialka

Anorganické technológie Bc. Nina Zábojníková Bc. Olívia Čobejová Bc. Jan Křenovský

Bioanalytická chémia Bc. Barbora Šimková Bc. Kristýna Bilavčíková Bc. Kristína Čišovská

Bioanorganická a 
supramolekulová chémia Bc. Michaela Benediková Bc. Veronika Anderková Bc. Mária Tkáčová

Biochémia a mikrobiológia Bc. Lukas Grey Bc. Katarína Lešková Majdová Bc. Viktória Pecníková

Biotechnológia Bc. Monika Mokráňová Bc. Marcela Tlčíková Bc. Tomáš Németh

Ekonomika a manažment Bc. Filip Vojtko Bc. Dominika Daňková Bc. Lucia Filípková

Environmentálne inžinierstvo Bc. Diana Bošanská Bc. Alexandra Horná Lenka Vavrincová

Fyzikálna chémia Bc. Dávid Zajaček Bc. Vendula Janoušková Bc. Lucie Fardová

Chemická fyzika Bc. Renáta Raptová Bc. Anna Tvrdoňová Bc. Andrej Hlinčík

Chemické a biochemické inžinierstvo Bc. Patrik Mišún Bc. Adam Baláž Martin Čižmár

Mikrobiologicko-výživové aspekty a 
hodnotenie rizika v potravinárstve Bc. Júlia Korenková Bc. Michaela Bolebruchová Bc. Agáta Boháčiková

Obnoviteľné zdroje a materiály a ich 
využitie Bc. Michaela Džuganová Bc. Lucia Mencáková Bc. Katarían Voleková

Organická technológia, katalýza a 
petrochémia Bc. Jakub Bachmaier Bc. Renáta Urbanová Bc. Sára Pálková

Potravinárska a kozmetická chémia a 
technológia Bc. Dominika Ďurčová Marián Ksiažek Bc. Silvia Lesná

Riadenie procesov podporené 
informačnými technológiami Bc. Monika Špaková Bc. Marek Wadinger Bc. Rastislav Fáber

Technológie ochrany životného 
prostredia Bc. Marek Tomka Bc. Nikola Polášková Bc. Linda Černáková

doc. Ing. Juraj Oravec, PhD., predseda organizačného výboru ŠVK

14 15
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VIANOČNÉ
SUŠIENKYVianoce už klopú na dvere. Nie je 

to nič prekvapujúce, ale ich blížiaci 
termín každoročne zaskočí nejed-
ného človeka. Jediné šťastie, že po-
časie za oknom nám to pripomína 
mrazom a niekde aj snehom. Predvianočné 
obdobie sa spája hlavne s nakupovaním alebo 
vyrábaním darčekov, pečením rôznych dobrôt 
alebo inštaláciou najrôznejšej výzdoby. Všade 
naokolo sú zrazu svetielka, šišky, stromčeky 
a vzduch rozvoniava ihličím, pomaranča-
mi a škoricou. Pre spríjemnenie týchto chvíľ 
a ozvláštnenie vašich receptov máme pre vás 
dva druhy sušienok, ktoré sa k Vianociam a 
celkovo k zimnému obdobiu hodia úplne do-
konale. Keď je vonku počasie pod psa a vy 
máte chuť maximálne zaliezť pod deku s dob-
rou knihou či filmom.

Kakaové kôpky
Čo budeme potrebovať? 
200 g hladkej múky
150 g masla (môžete použiť pokojne aj rastlinné)
1 tbsp kakaa
4 tbsp práškového cukru 
4 – 5 tbsp silného espressa
1 tsp prášku do pečiva
štipka soli

Ako budeme postupovať?
V jednej veľkej miske zmiešame múku, kakao, prášok 
do pečiva, soľ a cukor. Primiešame nastrúhané mas-
lo a espresso izbovej teploty. Vymiešame jednoliatu 
hmotu. Necháme ju v miske a vložíme ju približne na 
polhodinku do chladničky. S cestom sa lepšie pra-
cuje, keď je studené. Nie je také lepivé. Keď je cesto 
dostatočne stuhnuté, vytvarujeme z neho jeden dlhý 
šúľok. Postupne z neho krájame cca 1 cm široké pe-
niažteky. Poukladáme ich na plech, vystlaný papie-
rom na pečenie, a môžeme do nich odtlačiť vidličku, 
aby sme získali zaujímavejšiu štruktúru. Takto pri-
pravené ich vložíme do vyhriatej rúry na 180 °C na 
15 – 17 minút. Keď ich vyberieme z rúry, môžeme ich 
obaliť zmesou práškového a vanilkového cukru.

Citrónovo-zázvorové 
gombičky 
Čo budeme potrebovať? 
150 g hladkej múky
70 g práškového cukru
40 g na drobno nasekaných mandľových lupienkov
½ tsp škorice 
½ tsp zázvoru (čerstvý alebo sušený)

kôra z ½ citróna
1 vajíčko
80 g masla

Ako budeme postupovať?
V miske zmiešame múku, cukor, mandle, citrónovú 
kôru, škoricu a zázvor. Pridáme vajíčko a nadrobno 
nakrájané maslo izbovej teploty. Ručne vypracujeme 
cesto a odložíme ho na 2 hodiny do chladu. Vychlade-
né cesto rozvaľkáme na pomúčenej pracovnej doske. 
Vykrojíme kolieska a do stredu urobíme priehlbinky 
akoby „dierky“. Môžeme na to použiť napríklad čisté 
pero alebo čínske paličky. Takto pripravené gombič-
ky poukladáme na plech s papierom na pečenie. Vo 
vyhriatej rúre pečieme na 190 °C približne 7 minút. 
Stačí dovtedy, kým nezačne jemne hnednúť okraj 
gombičiek.

Keďže oba tieto recepty sú v podstate recepty na sušien-
ky, je nemysliteľné, aby sa podávali bez pravého kakaa. 
Preto tu pre vás máme aj recept na domáce kakao, ktoré-
mu sa nič na svete nevyrovná.

Domáce kakao 
Čo budeme potrebovať? 
2 tsp kakaa
400 ml mlieka 
½ tsp masla
1 tsp cukru (alebo podľa chuti)

Ako budeme postupovať?
V malom množstve mlieka si rozpustíme maslo, 
kakao a cukor. Ja zvyknem dávať pomer kakao : cu-
kor 2 : 1. Ak ho však máte radšej horké, pridajte kakaa 
aj viac. Poriadne vymiešame, veľmi dobre sa to robí 
s metličkou. Zvyšok mlieka zohrejeme. Vymiešanú 
zmes postupne prilievame do horúceho mlieka. Pri-
vedieme skoro do varu a môžeme podávať.

Vianoce, samozrejme, nie sú iba o kakau, sušienkach a 
rôznych koláčoch. Preto tu máme jednu vychytávku aj 
pre milovníkov slaného. Samotný recept nie je náročný, 
len kúsok pracný.

Slaninovo-vajíčkové muffiny
Čo budeme potrebovať? 
9 vajíčok 
150 g anglickej slaniny, nakrájanej na tenké plátky
100 g brokolice (čerstvá alebo mrazená)
2 tortilly 
200 g syra 
soľ a korenie 

Ako budeme postupovať?
Tortillu a slaninu nakrájame na pásiky. Brokoli-
cu nasekáme nadrobno a syr postrúhame. V miske 
vymiešame vajíčka so soľou a korením. Formu na 
muffiny potrieme olejom alebo masťou. Každú jam-
ku vyložíme tortillou tak, aby sme získali niečo ako 
tortillový košíček. Po obvode dáme pásik slaniny a 
na dno na tortillu zhruba lyžičku brokolice. Zalejeme 
to vymiešanými vajíčkami a na vrch ich posypeme 
postrúhaným syrom. Pečieme v rozohriatej rúre na 
180 °C približne 20 minút. Keď syr začne chytať jem-
ne hnedý nádych, je načase to vytiahnuť z rúry.

-momo-
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*tbs –
 teaspoon –

 čajová lyžička;   tbsp –
 tablespoon –

 polievková lyžica



SVIATOČNÉ
ČÍTANIE

Pomaly sa blížia Vianoce a každý sa po ná-
ročnom semestri už iste teší na oddych. 
Máme pár tipov na tú najlepšiu formu od-
dychu. Stačí sa usadiť do kresla s horúcim 
čajom, kávou alebo kakaom a dopriať si 
skutočne pohodové čítanie. V tomto výbere 
nájdete knihy, ktoré vás cez Vianoce určite 
potešia, no rovnako tie, čo budú potešením 
pod vianočným stromčekom. 

Pachecova novela, musím povedať, má všetko, čo 
ma na knihách dokáže baviť. Je metaforickým roz-
právaním o nepochopenej láske, v ktorej sa však 
ukrýva viac než len túžba. O neporozumení v úprim-
nosti, takom svete, kde je jej nedostatok prirodzený, 
dokonca potrebný na prežitie. Toto je o dôležitosti, 
že nevinnosť musí byť súčasťou ľudského života od 
začiatku až po koniec. A pravdovravnosť rovnako, 
aby si okrem prívlastku detská pred seba pripísala 
aj ľudská. Je ťažké nepoddávať sa krutosti, ktorej je 
okolo príliš veľa, postaviť sa za seba, ísť cestou, čo 
sa môže iným zdať zvláštna, žiť neprijatý. Avšak, vo 
svete plnom všelijakých bitiek je toto potrebnejšie 
viac ako kdekoľvek inde, a hlavne láska. Táto kniha 
bude tým, čo si čitateľ vyžiada. Nenávisťou i láskou v 
jedinom slove. Jednoducho vždy výborný (ne)Brak!

Nádherné! Chcenie poznať nepoznané a dlhá cesta za 
týmto poznaním. Krásna je ľudská túžba, čo s tvo-
rom hýbe. Tento príbeh je práve o takýchto túžbach, 
o tom, že jestvujú nekonečné záhady, potom ani 
vášeň nemožno úplne nasýtiť, takže v nás pre niek-
toré tajomná žije stále, a dobre tak! Aké to je príťažli-
vé, byť objaviteľom nepoznaného, nech je kdekoľvek 
a je čímkoľvek. Toľko toho nevieme o živote, jeho 
kolobehu, existencii človeka, bytí konkrétnej osoby, 
naozaj neobyčajných bytostiach i úhorovi. Ach, vo 
svete je rozličností, no práve viera nás vedie spozná-
vať (sa), vďaka tej nádeji stále hľadáme a hýbeme sa, 
pohýňame svetom. Viera kohokoľvek v čokoľvek, po-
kojne aj v úhora, knihu o ňom či človeka alebo nad-
prirodzeno, len nech navždy prebýva a kvitne.

Už len vďaka názvu sa môžeme nachystať na nád-
herné predvianočné obdobie. Zuzka Šulajová je 
známa hlavne svojou sériou Džínsový denník, a do 
prostredia strednej školy sa opäť vracia aj v tomto 
príbehu, hoci len okrajovo. Autorka krásne a zau-
jímavo opisuje pohľad na adventný čas a tradície 
s ním spojené. Ani v tomto príbehu nechýba vtip, 
láska, rodina a priateľstvo.

Kodaň je známa svojím hygge spôsobom života. A 
práve ten sa vyberie spoznať Katie s hŕstkou noviná-
rov, aby získala klienta. Závisí od toho jej kariéra v PR 
agentúre a ona je ochotná spraviť všetko, aby uspela. 
Príbeh je plný čarovných okamihov, trapasov, humo-
ru, priateľstva, lásky a veľa hygge. Autorka krásne po-
pisuje Kodaň aj ľudské povahy a v mnohých momen-
toch sa čitateľ dokáže v postavách nájsť.

Harry Potter je klasika a príbeh tohto slávneho ča-
rodejníka a jeho dvoch priateľov ani netreba pred-
stavovať. Magický príbeh, ktorý nás vtiahne do sveta 
kúziel a ukáže nám, že aj nemožné je možným. Pria-
teľstvo, mágia, láska, staré aj nové nenávisti a tro-
chu zloby. Toto všetko poskytuje čarovný príbeh z 
Rokfortu, kde autorka ukazuje, aké vedia byť nielen 
deti, ale aj dospelí a akou mocnou mágiou je láska.

Bitky na púšti
José Emilio Pacheco

Evanjelium o úhoroch 
Patrik Svensson

Magický advent 
Zuzka Šulajová

Kaviareň v Kodani 
Julie Caplin

Harry Potter a kameň mudrcov  
J. K. Rowling

-zuz-
-maťka-
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LOCKDOWNOVÝ 
ŠPORT

FLORBAL NA FCHPT
Aj napriek nepriaznivej situácii, 
spojenej s celosvetovou pandé-
miou, sa v utorok 23. 11. 2021 po-
darilo zorganizovať v režime OP 
druhé kolo vysokoškolskej ligy 
vo florbale. Tejto ligy sa zúčast-
nila aj naša fakulta, no napriek 
bojovným a kvalitným výkonom 
proti silnejším súperom sa nám 
nepodarilo získať ani jeden bod. 
Preto sa priebežne nachádzame 
na poslednom mieste tabuľky s 
nula bodmi na našom konte. Ale 
predsa jedno pozitívum by sa po 
turnaji našlo. Svoj prvý gól za 
fakultu strelil hráč druhého úto-
ku Alex Peter, ktorý študuje v pr-
vom ročníku bakalárskeho stup-
ňa štúdia na odbore POVYKO.

Čo ťa priviedlo k florbalu?
Florbal som nikdy profesionálne 
nehral, základy som sa naučil s 
kamarátmi na sídlisku, kde sme si 
spravili bránky z čapíc, kúpili sme 
si jednoduché drevené hokejky a 
hrali sme. Ročne sme na tvrdom 

betóne zošúchali aj päť hokejok. 
Florbalu som sa viac začal veno-
vať na základnej škole, kde som 
chodieval reprezentovať školu 
na turnaje a navštevoval som aj 
poobedné florbalové krúžky. Na 
strednej som pokračoval v tom, 
čo som začal na základnej škole, 
a pokračuje to až dodnes u nás na 
fakulte. Môžem povedať, že som 
tu našiel perfektný tím ľudí, čo 
tiež zdieľajú zápal pre hru ako ja. 

Ako hodnotíš svoj výkon a výkon 
tímu na celom turnaji?
Podľa mňa sme podali solídny vý-
kon aj napriek tomu, že sme ne-
vyhrali ani jeden zápas, myslím 
si, že to malo hlavu a pätu. Čo sa 
týka mňa, nebol som veľmi spo-
kojný, cítil som tlak a stres, robil 
som nejaké chyby, nezachytával 
som rozohrávky a celkovo som sa 
nedokázal dostať do hernej po-
hody ako na našich spoločných 
tréningoch v pondelky. Avšak, 
občas sa mi podarilo aj prerušiť 
prihrávku súpera a vytvoriť neja-

kú šancu pre tím. Jedným takým 
momentom bolo, keď sa mi poda-
rilo zachytiť prihrávku a išiel som 
sám na bránu. V tom okamihu 
sa mi úplne spomalil čas a kaž-
dý moment som si užíval dvoj-
násobne. Nechcel som robiť pred 
brankárom kľučky, lebo som ve-
del, že nemám na to veľa skúse-
ností, ale videl som, že brankár je 
na zemi, tak som zdvihol loptič-
ku, ktorá ho preskočila a stačilo ju 
tam doslova už iba dotlačiť.

Vzhľadom na zatvorené školy a 
novo schválený celoštátny lock-
down, sa prerušili všetky nasle-
dujúce kolá ligy až do odvolania. 
Jedinou svetlou stránkou je, že 
máme povolenú prezenčnú vý-
učbu telesnej výchovy, a pre-
to môžeme aj naďalej trénovať a 
pripravovať sa na prípadné ob-
novenie chodu vysokoškolskej 
florbalovej ligy.

Avšak, predtým, ako sa vyberiete do prírody, nemali 
by ste zabúdať na teplé oblečenie, čiapku i rukavice. 
Keď to nebude stačiť, tak určite vám pomôže dúšok 
teplého čaju. Je tiež dobré si naplánovať cestu do-
predu, aby ste predišli možným komplikáciám počas 
cesty, vhodné je použiť papierové mapy alebo ak ste 
si viac bližší s elektronikou, tak sa skamarátiť s in-
ternetovou stránkou TuristickaMapa.sk. 

Nižšie vám prinášame prehľad zaujímavých mož-
ností na sviatočnú turistiku na západe našej krajiny.
Začneme v Štiavnických vrchoch a konkrétne v prí-
rodnej rezervácii Bralce. Nie veľmi známa, zato na 
túru lákajúca lokalita, nachádzajúca sa neďaleko 
obce Hliník nad Hronom pri Žiari nad Hronom. V 

Predpoklad sa stal skutočnosťou. Slovensko 
sa postupne ponára do ďalšieho predvianoč-
ného lockdownu a s tým prichádzajú aj stá-
le sa zmenšujúce podmienky na športovanie. 
Predsa nie všetci z nás chcú stráviť vianočne 
sviatky pred televíziou, pozerajúc klasické 
vianočné filmy, rozprávky alebo relácie a s 
plným tanierom dobrôt, ale chcú využiť ten-
to, na našej fakulte, drahocenný čas na to, aby 
si aj zašportovali. Síce sú fitness centrá, pla-
várne a športové haly pre verejnosť zatvorené, 
môžete sa individuálne venovať športu v prí-
rode, a spoznávať tak svoje okolie. 

minulosti sa na tomto mieste ťažila hornina tufa, čo 
značne poznačilo aj výstup. Po ceste môžeme nara-
ziť na skalné moria či prepadliská spôsobené ťažbou. 
Spočiatku je výstup nenáročný a chodník vedie iba 
lesom, bližšie k vrcholu budú pribúdať aj zaujíma-
vejšie časti, vedúce cez železné lišty s reťazami. Z 
vrcholu nás čaká krásny výhľad nielen na Hliník nad 
Hronom, ale aj na okolité obce. Avšak, túru odporú-
čam iba pre odvážnych, keďže podľa informačnej ta-
bule na začiatku si treba počas cesty dávať pozor na 
medvede. Ale vy máte šťastie, lebo pôjdete cez zimu, 
a predsa všetci vieme, že medvede cez zimu spia. Ak 
by ste sa predsa len s nejakým stretli, snažte sa byť 
pokojní, aby ste ho zbytočne nevyplašili, a skúste ho 
obísť väčším oblúkom.

Ešte zostaneme pri Žiari nad Hronom, ale tentokrát 
zamierime do obce Budča, presnejšie do prírodnej 
rezervácie Boky, kde sa nachádza veľmi ojedinelý 
úkaz. Je to veľký balvan, ktorý je spojený s podkla-
dom len veľmi malou plochou. Mnohí ho prezývajú aj 
ako Čertova skala na základe povesti o čertovi, ktorý 
sa snažil hodiť tento balvan na obec Budča. Cesta je v 
niektorých častiach pomerne náročná, ale je posiata 
informačnými tabuľami, ktoré vám pekne spríjemnia 

cestu. Na vrchu vám bude odmenou nádherný výhľad 
s možnosťou si spraviť bláznivé fotografie so skalou.
Presunieme sa do Kremnických vrchov, kde sa na 
Krahulskom štíte nachádza rozhľadňa, prístupná aj 
pre rodiny s deťmi, takže sa skôr jedná o príjemnú 
prechádzku než túru. Na toto miesto je možné sa do-
stať z dvoch smerov. Priamo z mesta Kremnica, začí-
najúc už pri Mestskom kultúrnom stredisku, kde vás 
vítajú tri drevené medvede. Druhá, pomerne jedno-
duchšia trasa, vedie z obce Krahule, kde sa napojíte 
na lesnú cestičku, ku ktorej vedie početné množstvo 
rozmiestnených informačných tabúľ v obci. Na vr-
chole vás čaká majestátna trojposchodová rozhľad-
ňa, ktorá bola otvorená v roku 2013. Z rozhľadne 
máme výhľad na mesto Kremnica a z druhej strany 
na lyžiarske stredisko Krahule.  

Rozhľadňa na Krahulskom štíte nie je jediná zau-
jímavá destinácia na sviatočnú turistiku. Z mesta 
Nová Baňa vedie náučný chodník priamo na vyhliad-
ku, ktorej dominantou je rozhľadňa Háj. Vysoká 21 
metrov aj s dvojkrížom, umiestneným na jej vrchu, 
stojaca v nadmorskej výške 625 m n. m., ponúka vý-
hľad na Vtáčnik, Pohronský Inovec či na Novobanskú 
kotlinu. Už priamo v lese nad Novou Baňou sa nachá-

dza parkovisko, kde môžete zaparkovať vaše auto, 
následne vás čaká trochu dlhší, cca asi 3-hodinový, 
ale zato nenáročný výstup po náučnom chodníku, 
ktorý hravo zvládnu aj deti.

Na záver sme si pre vás nechali niečo s veľmi chut-
ným koncom. Totižto najvyšším vrchom Pohron-
ského Inovca je vrch Veľký Inovec, ktorý sa oplatí 
navštíviť hlavne počas víkendov, pretože hneď pod 
vrcholom sa nachádza chata, na ktorej vás počas ví-
kendov rád privíta pán chatár s plným tanierom ka-
pustnice či pečenou klobásou. Ale, samozrejme, ešte 
pred zaslúženou odmenou v podobe jedla sa môžete 
pokochať nádherným výhľadom na región Tekov či 
rieku Hron. Prístup je možný z viacerých strán, po 
červenej značke z Novej Bane sem smeruje rudná 
magistrála, ktorá začína v meste Zlaté Moravce. Ďal-
ší často využívaný prístup je z Tekovských Nemiec 
po žltej značke. Výstup na Veľký Inovec sa radí medzi 
stredne náročné túry, výstup vám môže trvať 3 – 4 
hodiny. V prípade, že je dobré počasie, je možné vý-
stup vykonať na horských bicykloch, ale v niektorých 
častiach je cesta dosť strmá, takže si treba dávať po-
zor. Ak chcete zažiť peknú túru s nádherným výhľa-
dom a dobrým jedlom, váš favorit je jasný.

-adam-
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HLAVOLAMY

Zdroje: Reader’s Digest, Nonogram

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

Most

Súťažné sudoku

Štyria ľudia prídu k rieke s úzkym mostom, na ktorý 
sa naraz zmestia len dvaja ľudia. Je noc a spoločne 
majú iba jednu baterku, ktorú musia použiť pri kaž-
dom prechode cez most. Osoba A môže prejsť cez 
most za jednu minútu, B za dve minúty, C za päť mi-
nút a D za osem minút. Keď dve osoby prechádza-
jú cez most spoločne, musia sa pohybovať tempom 
pomalšej osoby. Dokážu všetci prejsť cez most za 15 
alebo menej minút?

Podmienky súťaže
Súťažte s Radikálom o dve darčekové poukážky do kníhkupectva Martinus. Vyriešte súťažné sudoku, čísla zo 
súťažného riadku nám spolu so svojím krstným menom a priezviskom pošlite zo svojej školskej e-mailovej 
adresy na e-mailovú adresu: radikal@chemfchpt.sk a ste zaradení do žrebovania. Odpovede akceptujeme do 
31.01.2022. Meno šťastného výhercu bude uverejnené v nasledujúcom čísle a bude upovedomený cez infor-
mačný systém AIS. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci študenti FCHPT STU, BA.

Balíček štyroch druhov čerstvo praženej 100 % arabicy z 
českej pražiarne Gourmet Káva získala Martina Bednárová. Blahoželáme!

-simča-
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Redakcia časopisu Radikál vám 

želá veselé vianočné sviatky, veľa 

oddychu, zdravia a príjemných 

chvíľ, strávených s najbližšími. 

A rovnako aj plno síl a šťastia 

počas skúškového obdobia.


