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Radikál vychádza vďaka podpore vedenia Fakulty 
chemickej a potravinárskej technológie STU v 
Bratislave a príspevkov Spolku študentov FCHPT 
STU - CHEM. Používanie fotografií, obrázkov, článkov 
a ich častí pre osobné ako i komerčné účely je možné 
iba so súhlasom šéfredaktora alebo ich autora. Za 
obsah uverejnených príspevkov zodpovedá redakcia. 

Ešte nejakú chvíľu potrvá, kým sa dočkáme 
tlačenej verzie nášho milovaného Radikálu, 
avšak, nikam neodchádzame! S novým aka-
demickým rokom vám prinášame ďalšie číslo 
Radikálu. V redakcii sme si pre vás pripravili 
najnovšie novinky a zaujímavosti zo sveta, ve-
deckého i fakultného. Ako hrdí chemici sme 
nemohli zabudnúť ani na veľkolepé udalosti vo 
svete chémie – odovzdávanie Nobelovej ceny 
dvom chemičkám.

Radi by sme vám ukázali, že popri štúdiu netre-
ba zabúdať na svoje koníčky, ale nájsť medzi 
nimi rovnováhu. Každý deň si nájdite pár minút 
hoci len na krátku prechádzku alebo pár minú-
tové kardio, oddych alebo sa inšpirujte našimi 
tipmi na čítanie a spríjemnite si svoje dni.

V mene celej redakcie Radikálu vám prajem 
veľa úspechov v novom akademickom roku. 
Nech vás neopúšťa chuť do štúdia. Zdravie sa 
vás silno drží. Sprevádza vás radosť a vždy si 
nájdete dôvod, zamilovať sa do chémie deň čo 
deň aj mimo laboratória.

Luc

Aké je to zvláštne. Znovu odísť domov po tom, čo 
sme si už mysleli, že aspoň chvíľu môžeme fungo-
vať v rámci svojej niekdajšej dennej rutiny. Odísť do-
mov, keď sme si už začínali zvykať na chodenie v 
bielom plášti po chodbách deň čo deň, vstávať za 
tmy a za tmy sa vracať domov. Určite to nebolo také, 
ako kedysi, ale začínali sme mať pocit, že sa to po-
maly vracia do normálu – tešili sme sa, že môžeme 
chodiť do školy.

A teraz, keď sme znovu všetci od seba oddelení, ne-
smieme zabúdať na hľadanie nádeje v týchto zamra-
čených dňoch. Možno sa brány mnohých inštitúcií 
opätovne zatvorili, ale nech naše srdce pre vedu 
ostáva otvorené! Možno nemôžeme byť fyzicky v 
laboratóriu a sledovať bublanie v skúmavke, pripra-
vovať roztok v kadičke, čakať na výsledok dlhej syn-
tézy, vyhodnocovať namerané spektrá vzoriek...  ale 
nestrácajme nádej. Nájdime v sebe novú zvedavosť, 
ďalšie odhodlanie a využime tento čas na teoretic-
ké vzdelávanie, ktoré je rovnako dôležité a určite si 
nájde uplatnenie v budúcnosti. Nájdime v sebe dušu 
inovátora, výskumníka, vedca a nenechajme sa za-
staviť pomyselnými hranicami.

Životy sa utiahli do online prostredia, no vedu by to 
nemalo zastaviť. Jedným z dôkazom sú aj všemož-
né podujatia, ako je Európska noc výskumníkov, Mi-
niErasmus, Night of Changes a mnoho iných, ktoré 
sa rozhodli kvôli pandemickej situácii zorganizovať 
svoje veľkolepé podujatia online. Dnešný svet už 
nie je spútaný geografickými hranicami, a taktiež 
ani bežným poznaním. Dennodenne sa ukazuje, akí 
úžasne vynaliezaví ľudia sú, či už v medicíne v boji 
proti pandémii alebo pri objavovaní vynálezov na 
zjednodušenie a spríjemnenie ľudských životov.

Svet sa síce spomalil, ale veda nemusí. Nesmieme 
zabudnúť, že najväčšie a najosožnejšie objavy a 
vynálezy vznikli práve v takýchto pochmúrnych ča-
soch. V období, kedy bolo ľudstvo zatlačené na okraj 
útesu a prinútené konať. V limitovanom čase sa 
preukázala ľudská vynaliezavosť, múdrosť a prefíka-
nosť. Rôzne oblasti priniesli niečo ohromujúce, vďa-
ka čomu žijeme v takom modernom svete ako dnes.

Je čas, aby sme si aj my položili otázku a zamysleli 
sa, či sa zľakneme súčasnej doby alebo budeme ďa-
lej konať. Nastal čas, aby sme sa zjednotili a rozvinu-
li to, čo začali naši predchodcovia. A práve v nich by 
sme mali hľadať inšpiráciu.

Za vzor si môžeme zobrať, napríklad nositeľov No-
belovej ceny, Alberta Einsteina či Mariu Curie. Ani k 
jednému nebol život práve ústretový, no ani tak sa 
nevzdávali. Napriek mnohým sklamaniam a problé-
mom dali nášmu svetu zázraky. Malé zázraky vo for-
me nového prvku či teórie, ktorá otvára brány vesmí-
ru. Ďalším velikánom bol Stephen Hawking. Napriek 
tomu, že mu približne v našom veku diagnostikovali 
smrteľnú chorobu a predpovedali len pár mesiacov 
života, sa stal jedným z najväčších mysliteľov a ido-
lov vedy 21. storočia. 

Nesmieme sa teda vzdať ani my. Nemôžeme stratiť 
nádej pre krajší zajtrajšok, ale s hrdosťou a túžbou 
po dosiahnutí svojho sna bojovať ďalej. Bojovať, až 
kým budeme môcť.

V E DA  B E Z 
H R A N Í C - l u c -
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N J Ú S Y
Dokáže počítačový algoritmus zo vzorky písma od-
haliť, či dieťa môže byť dysgrafické? Touto zásadnou 
otázkou sa zaoberá Spoločenský ústav CSPV SAV 
a Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej 
univerzity v Košiciach. 
Čo pojem dysgrafia v sebe zahŕňa? Ide o poruchu pí-
sania, keď človek píše málo čitateľne, mýli si písme-
ná alebo je jeho písomný prejav inak skreslený. Práve 
táto porucha vie priniesť veľa komplikácii a to nielen 
v akademickom živote. Problémy sa môžu preniesť 
do súkromného života a každodenných činností. 

Často sa stáva, že dieťa, ktoré dysgrafiou trpí, ju ne-
musí mať diagnostikovanú, a práve preto sa stretáva 
s rôznymi ťažkosťami. V súčasnosti sa diagnostika 
vykonáva profesionálmi. Lenže z toho vyplýva, že 
ich je obmedzený počet a nie je umožnené vyšetriť 
každé dieťa. Preto sa veda snaží využiť dostupnosť 
počítačových algoritmov. 
Princípom je, že dieťa napíše niekoľko viet na papier, 
ktorý je položený na tablete. Tablet zaznamená gra-
fický prejav, ako silno dieťa tlačí na podložku, ako 
dlho píše a ďalšie údaje. Následne algoritmus po-
rovná hodnoty týchto parametrov s hodnotami, kto-
ré mu boli v minulosti prezentované. V priebehu nie-
koľkých sekúnd vyhodnotí pravdepodobnosť, s akou 
môže mať dieťa dysgrafiu. Výskum počítačových 
algoritmov je stále vo fáze testovania, ale výsledky 
naznačujú pozitívne prognózy do budúcnosti.   

Počítačové algoritmy 
pomáhajú pri diagnostike

Vinárstvo staré 2600 rokov

Z americkej univerzity sa k nám dostala zaujímavá 
správa. Libanonským a nemeckým archeológom sa 
podarilo odkryť na juhu Libanonu 2600-ročný fenic-
ký lis na víno. Predstavuje to významný objav z toho 
dôvodu, že je to prvý archeologický dôkaz fenického 
vínneho priemyslu v Libanone. 
Feničania boli staroveký semitský národ, ktorého 
jadro bolo v dnešnom Libanone. „Umožňuje nám to 
lepšie porozumieť fenickému hospodárstvu,“ uviedla 
Saderová, členka archeologického tímu. Lis na víno 
bol objavený na lokalite Tal al-Burák, južne od prí-
stavného mesta Sajdá. „Miesto nálezu bolo obklope-
né z juhozápadnej a juhovýchodnej strany 2,5 metra 
širokou terasovou stenou. Južne od jednej z týchto 
stien sme našli dobre zachovaný lis na víno. 
Miesto bolo vybudované na svahu kopca,“ uviedla 
vo vyhlásení Univerzita v Tübingene. Je známe, že 
v okolí Tal al-Burák sa hrozno pestovalo na rozsiah-
lych plochách. Víno malo pre Feničanov vysokú hod-
notu a používalo sa aj pri náboženských obradoch. 

Látky ničiace 
rakovinové bunky

Vedcom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palac-
kého v Olomouci sa podarilo rozšíriť spektrum pro-
tinádorových látok. Vyvinuli totiž ďalšie látky, ktoré 
sa v budúcnosti môžu stať súčasťou liečby rakoviny. 
Vykazujú výrazné účinky proti nádorovým bunkám a 
nízku toxicitu voči zdravým ľudským bunkám. „Objav 
už chráni národný patent,“ uviedol vedúci olomouc-
kého tímu vedcov Zdeněk Trávniček. 
Hovoríme o tretej generácii koordinačných zlúčenín 
medi, ktorá vo svojej štruktúre obsahuje prírodné lát-
ky, izolované z plodov maklury oranžovej. Vedci sa 
snažia docieliť vznik látok s vyššou účinnosťou voči 
nádorovým bunkám pri nižších nežiadúcich účin-
koch. 
Najúčinnejšie z látok prekonávajú účinok najužíva-
nejšieho komplexného liečiva cisplatiny, pričom ich 
toxicita na zdravé ľudské pečeňové bunky sa javí 
ako takmer zanedbateľná. Komplexy medi by mohli 
byť použité v terapii zameranej na liečbu zhubného 
nádoru vaječníkov, prsníka, prostaty, hrubého čreva, 
ochorenia kosti či pľúc. Samozrejme, je potrebné 
urobiť ešte mnoho experimentov.  

Zdroje: TASR, ČTK, Pravda

Úč inok 
e lekt romagnet ického 
ž ia ren ia na hmyz

Z najnovšej nemecko-luxemburskej štúdie sa dozve-
dáme, že žiarenie mobilných telefónov a Wi-Fi môže 
prispieť k dramatickému poklesu populácií hmyzu 
na území Európy. Nemecký zväz ochrany prírody 
vypracoval 190 štúdií, z ktorých za relevantné po-
važujeme 83. Väčšina štúdií uvádza, že elektromag-
netické žiarenie má negatívny vplyv na včely, osy a 
muchy. Znižuje ich schopnosť navigácie v dôsledku 
narušenia magnetického poľa. Dokonca poškodzuje 
larvy alebo ich genetický materiál. Žiarenie údajne 
otvára vápnikové kanály v istých bunkách, čo vedie 
k ich nadmernému prijímaniu iónov vápnika. V tele 
hmyzu sa spúšťa biochemická reťazová reakcia, čím 
sa naruší jeho cirkadiánny rytmus a imunitný sys-
tém. „Táto téma je pre mnohých z nás nepríjemná, 
pretože zasahuje do našich denných návykov, a tiež 
preto, že za mobilnými komunikačnými technológia-
mi stoja silné ekonomické záujmy,“ dodal Enssle. Z 
toho dôvodu by sa v súvislosti s elektromagnetic-
kým žiarením mal klásť dôraz na jeho vplyv na zvie-
ratá, ako aj na ľudí.  
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S P O LO Č N E  N A
D R U H E J  V L N E

Prišla jeseň, oblohe chýba slnečný svit a stromom sladká 
sviežosť letnej zelene. Spolu s krátkymi, tmavými a daždi-
vými dňami prišli aj všedné povinnosti nového akademic-
kého školského roka. Tisíce žiakov a študentov sa vrátili 
z  letných prázdnin, symbolicky požehnaných krátkodo-
bým uvoľnením mimoriadnych opatrení. Mnohí využili na-
dobudnutý pocit slobody triezvo a zodpovedne, iní našli 
vytrvalo odopierané uspokojenie v rizikovom športe ma-
sového turizmu do širšieho zahraničia. Dnes je všetko iné 
– iné ako včera, iné ako začiatkom marca, kedy to všetko 
začalo... Stále sa snažíme držať v starých, známych ko-
ľajniciach upokojujúco obyčajných dní, ale z okna vlaku, 
ktorým sa teraz rútime ku koncu roka 2020, vyzerá všetko 
zrazu akosi nesprávne. A príchuť rýchlo minutého leta sa 
pritom trpko rozplýva v myšlienkach... 
Svet už viac než pol roka bojuje s  olovnicou okolo svo-
jich pľúc v  podobe pandémie nového koronavírusu. Za-
čiatkom marca sme sa spoločne postavili pred jej hrozbu 
a v prvej vlne mohutných a trvalých zmien, oveľa väčších 
ako je naša maličkosť, zvíťazili. Prečo? Myslím, že takmer 

všetci sme si vtedy s prekvapivou, no nevyhnutnou poko-
rou uvedomili naše miesto – naše miesto v boji proti ne-
viditeľnému a neznámemu nepriateľovi, naše miesto me-
dzi ostatnými ľuďmi, naše miesto vo svete, naše miesto 
v rukách božích... 
Dnes už sme akýsi unavení a otupení. Obetovali sme veľa. 
Veľa sme stratili. Počuli sme príliš veľa zlých správ, príliš 
veľa nezmyslov a  príliš veľa nesplnených sľubov... Tlak, 
ktorý stále vytrvalo zviera a mení každodennú realitu, pre-
stávame vnímať. Ohromný netvor - najprv taký neznámy a 
nebezpečný – stratil čosi magické zo svojho pompézneho 
lesku nevídanej hrozby a tajomstva. Zdá sa, že na nás ni-
kdy nedosiahne, aj keď sa temer ideologicky vyníma nad 
všetkými ostatnými netvormi v diaľke... Veď sa skoro ne-
podobá na tú príšeru, o ktorej sme prvýkrát počuli pred nie-
koľkými mesiacmi! A tak v mene pomaly nadobudnutého 
presvedčenia o vlastnej nezraniteľnosti a suverénnej veľko-
sti jednotlivca, podliehame ľudskej prirodzenosti... A oveľa 
väčší problém zrazu predstavujú tie triesky, ktoré lietajú 
lesom, keď potvora okolo seba mláti pazúrmi a cerí zuby.

Všeobecné presvedčenie väčšiny naznačuje, že my - 
zdravé, mladšie jadro spoločnosti v produktívnom veku 
- jedného dňa jednoducho ľahneme do postele so soplík-
mi a horúčkou, a o niekoľko týždňov bez trvalej ujmy na 
zdraví vstaneme zdraví ako rybky - ako nový druh homo 
sapiens sapiens s protilátkami proti legendárnej pliage 
21. storočia, ktorá ohromným marketingom dokázala 
v potenciálnej  hrozbe pre moderného človeka preko-
nať aj takmer istú rakovinu, kardiovaskulárne ochorenia 
alebo diabetes. Jednoduché, nie? Do chladnejšej časti 
roka 2020 však vstupujeme v tieni nepopierateľnej hroz-
by, ktorú si veľká väčšina samozvaných anonymných 
odborníkov do hĺbky neuvedomuje – a tú predstavu-
jú strmo sa dvíhajúca krivka pribúdajúcich chorých a 
stále nedostatočné kapacity zdravotníckych zariadení 
a  život-zachraňujúceho vybavenia pre tých najzraniteľ-
nejších z nás – pre starších a trpiacich rôznymi chronic-
kými ochoreniami. A toto nie sú ľudia bez tváre ani čísla! 
Toto sú naše staré mamy, starí otcovia, rodičia, priatelia, 
susedia... ľudia, ktorých je viac, než si myslíme - aj v na-
šom úzkom okolí. 
Ako sa teda postaviť k  tomu, čo je pred nami? Ako sa 
zorientovať v rozchádzajúcich sa postojoch odborníkov 
rôznych reputácií a názorových prúdov? K téme vývoja 
vakcíny, budovania prirodzenej imunity, sprísňovania 
aj uvoľňovania obmedzujúcich mimoriadnych opat-
rení sa dennodenne vyjadrujú tisícky hlasov bez tváre, 
ale aj známe osobnosti a zodpovední ústavní činitelia. 
Títo ľudia nesú obrovské bremeno formovania verejnej 
mienky a morálky spoločnosti. No, sme to my, všetci, čo 
každý deň napokon rozhodujeme o  tom, ako bude vy-
zerať svet o niekoľko týždňov. My, všetci, tí neohrození 
bojovníci proti systému!  Je veľmi ťažké nájsť niečo, čo 
ľudí dokáže spojiť a stmeliť v trvalom úsilí o lepší zajtraj-
šok v  natoľko názorovo rozchádzajúcej sa spoločnosti 
– najmä ak sú ťažko nadobudnutá istota, viera a nádej 
opätovne znovu rozbíjané radikálnymi, nezmyselnými 
alebo racionálne vzdialenými „faktami“. Dnes viac než 
inokedy rozhoduje, ako ľahko sa necháme rozptýliť na 
kľukatej, neľahkej ceste za vytúženým cieľom, koľko ľudí 
sme ochotní bezohľadne pošliapať pri úteku z horiacej 
budovy, za akú cenu sme schopní obhajovať lenivosť 
a nezodpovednosť jednotlivca, kráčajúc ruka v  ruke so 
slobodu-obhajujúcimi ohnivými heslami. 

Samozrejme, v oceánoch informácií a 
dezinformácií možno úspešne pátrať aj po 
pokladoch v  podobe skutočne rozumných od-
porúčaní a rád. No, myslím, že jediné, čím je dobré 
sa dnes nechať viesť, je jasný, zdravý rozum, podporený 
ľudskou láskavosťou, empatiou a vlastnou usilovnou zod-
povednosťou vedúcou ku kolektívnemu prospechu. 
Na studené ročné obdobia je v každom prípade dobré vy-
baviť sa dostatkom vitamínov a imunitu posilňujúcich, 
prírodných prípravkov - možno aj z  vlastnej, pod umelým 
osvetlením kvitnúcej bylinkovej záhradky. Blíži sa čas, kedy 
v každej tradičnej slovenskej domácnosti rozvoniava vita-
mínmi nabitý segedín a nápoj so štedrým obsahom alkoho-
lu – o dezinfekciu a kvalitnú prevenciu je teda v predvianoč-
ných a vianočných dňoch viac ako postarané! Home-office 
je medzi zodpovednejšími zamestnávateľmi opäť trendom 
číslo jeden medzi fenoménmi modernej globálnej pandé-
mie. Tým menej šťastným neostáva nič iné, len si po ceste 
do práce preplnenými spojmi verejnej dopravy pospevovať 
„rúško - odstup - ruky“ a ďalej kvalitne maskovať prípadný 
kašeľ alebo kýchanie inými, menej kontroverznými zvuko-
vými prejavmi trávenia... Nákupný kyber-priestor ožíva, ku-
riéri budú mať pred sviatkami opäť plné ruky práce a  my 
zase menej starostí s balením vianočných darčekov do nie-
čoho krajšieho než je krabica s nálepkou prepravnej spoloč-
nosti. Povedome jednotvárne dni nedobrovoľnej sociálnej 
izolácie nám možno pomôžu spestriť výlety do virtuálnej 
reality za účelom zábavy aj vzdelania... A, kým sa občer-
stvení melanchóliou a depresiou opäť zídeme v úzkych, ro-
dinných a priateľských kruhoch za veľkonočným stolom, aj 
naši starí rodičia budú zručne zaobchádzať s modernými 
online - komunikačnými prostriedkami. 
Isté je, že nasledujúce týždne budú náročné. Často bude 
potrebné nad nelogickými, autoritami schválenými mimo-
riadnymi opatreniami, iba pokrútiť hlavou a pokúsiť sa vo 
všetkom nájsť nevyhnutný kúsok vtipu. Často si nebudeme 
istí, s čím v skutočnosti bojujeme... Či sú to tie poletujúce 
triesky, keď sa rúbe les? Áno, nebude ich málo a veľakrát 
rania hlboko a trvalo. Je možné, že sme to my sami, s čím 
budeme musieť bojovať. Tento boj budeme musieť zvádzať 
každý deň – a každý deň bude väčšou výzvou ako ten pre-
došlý. No, predovšetkým je to ten netvor, proti čomu stojí-
me – ten netvor, ktorého sme zabudli brať vážne, a preto sa 
mu podarilo postaviť nás proti sebe...

- i v k
a -
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TA N EČ N I C E  Z  LÚ Č N I C E . . .

Kedy si začala s folklórom?
K ľudovému tancu som sa dostala vďaka sestre, keď som 
mala päť rokov. Rodičia ju skúšali dať na všetky možné 
krúžky, no najviac sa osvedčil tanec, tak pri mne si už po-
vedali, že pôjdem v jej šľapajach. Najprv som začínala na 
ZUŠ-ke, a keď som mala sedem rokov, prijali ma aj do det-
ského folklórneho súboru Čečinka.

Prečo Lúčnica?
Po detskom súbore som začala tancovať v jednom vyso-
koškolskom súbore, ktorý sa, žiaľ, po roku rozpadol a neve-
dela som, kam ďalej. Moja sestra v tom čase už tancovala 
v Lúčnici, tak bola jeden z dôvodov, že som si povedala, že 
to skúsim aj ja.

Ako si sa dostala do súboru? 
Každý rok v septembri sa konajú konkurzy. Na konkurz si 
treba pripraviť ukážky tancov a nejakú pesničku, aby videli 
naše spevácke schopnosti. Občas sa stane aj to, že pokiaľ 
sa človek osvedčí viac v speve, tak ho pozvú do spevác-
kej zložky. Po dokončení pripravených ukážok sa prejde na 
„tréningovú časť“. V tejto časti precvičujúci predvedú ukáž-
ky z rôznych regiónov, ako napríklad Myjava, Horehronie, 
Zemplín... Vedenie na základe toho dokáže posúdiť, aký 
prehľad má uchádzač o rôznych regiónoch a či dokáže 
charakterovo zatancovať čokoľvek. 

Koľko ľudí priemerne prijímajú? Je dnes problém zohnať 
tanečníkov?
Podľa potreby, každý rok je to iné. Keď som pred siedmi-

mi rokmi prišla, hľadali skôr dievčatá, posledné roky 
je skôr núdza o chlapcov. Čiže niekedy vezmú, na-

príklad, len jedného chlapca a šesť dievčat, inokedy na-
opak a podobne. Priemerne nás v súbore býva dokopy 
22 párov. 

Dokážu sa noví členovia učiť rýchlo?
Podľa toho, kto je ako šikovný. Sčasti na to má vplyv aj to, 
odkiaľ kto pochádza, keďže väčšine tanečníkov býva naj-
bližší práve ich domáci región. Avšak, Lúčnica si dokáže z 
každého člena vypracovať univerzálneho tanečníka. Závisí 
už len na tom, kto sa ako rýchlo chytá. Najlepšie je hodiť do 
vody (smiech). 
Mám pocit, že Lúčnica dá človeku do života veľa, aj v sprá-
vaní sa k ľuďom a kolektívu, nie je to iba o tanci.

Ako často sa obmieňa program?
Jeden program vystupujeme približne dva roky, čo sú 4 se-
zóny. Keďže prípravy každého programu si vyžadujú viac 
času, tak sa s ním neoplatí vystupovať krátke obdobie, aby 
sa mohlo prestriedať aj viacero divákov. Avšak, stáva sa aj 
to, že mávame nejaké malé udalosti, na ktoré treba nacvičiť 
úplne iné tance, aké tancujeme v danom období. Ja osob-
ne som si zažila 5 programov a väčšie množstvo menších 
programov a tancov, ktoré k tým hlavným programom ne-
patrili.

Lúčnica je známa tým, že nie ste profesionálni tanečníci. 
Kto teda sú jej členovia?
Máme niekoľko pracujúcich, ale väčšina sú študenti vyso-
kých, poprípade aj stredných škôl. Viacero tanečníkov je 
práve z STU, dokonca aj FCHPT, stavebná, ale nájdu sa u 
nás aj medici, právnici alebo manažéri. Nie je to také, že sa 
to nedá zvládať počas štúdia, ale vie to byť náročné.

Denisa Chowaniecová pochádza z Bratislavy, 
študuje automatizáciu v prvom ročníku inžinier-
skeho štúdia a niekoľko rokov tancovala v Lú-
čnici. V rozhovore sa dočítate, ako vyzerá účin-
kovanie v jednom z najznámejších umeleckých 
súborov na Slovensku.

Ako si tancovanie dokázala skĺbiť so školou?
Predĺžila som si štúdium o rok. Hlavne zimný semester bol 
vždy ten náročnejší, keďže už v prvom ročníku sme išli na 
mesiac do zahraničia a druhý ročník prebiehal tým istým 
štýlom. V treťom ročníku sme zase mali takmer každý týž-
deň predstavenia mimo Bratislavy. Niekedy sme vystupo-
vali vkuse od štvrtka do nedele, inokedy sme mali predsta-
venia cez týždeň a nemala som si kedy dorábať zadania, 
alebo som mala väčšie množstvo absencií. Po jednom 
zájazde som išla na cvičenie rovno z letiska, aby som už 
nemala žiadne absencie navyše. Veľmi mi pomáhali moji 
spolužiaci a pohodlné gauče v knižnici.

Ako často mávate tréningy?
Podľa sezóny a potreby. V rámci sezóny, kedy máme pred-
stavenia, tak máme jeden tréning do týždňa. Pred sezónou 
zvyknú byť približne tri až štyri tréningy, aby sme stihli na-
cvičiť celý program. Po ukončení sezóny mávame niekedy 
aj dvojtýždňové voľno, keďže samotné tréningy vedia byť 
dosť náročné. 

Býva veľa zranení?
Bývajú obdobia, kedy je tých zranení viac. Pri nacvičovaní 
nového programu sa niekto zranil aj každý týždeň. Chlapci 
to majú náročné najmä na kolená, pri dievčatách sú há-
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klivejšie členky. Bol aj taký prípad, kedy jedna tanečníčka 
počas predstavenia zle dopadla pri dvíhačke a dotancova-
la tanec aj so zlomenou nohou. Môže sa stať aj to, že pri 
odzemku chlapcovi vyletí valaška, ktorá síce nie je ostrá, 
no je dosť ťažká na to, aby dokázala nejak zraniť. 

Stávajú sa vám takéto veci často?
Ono je to v každom odvetví, že sa dejú rôzne chyby, ktoré 
divák nevidí, no umelec si uvedomuje, čo nevyšlo. V Nikara-
gui sme vystupovali v obchodnom dome, kde nám posta-
vili pódium nad fontánkou. Pri tanci, v ktorom dievča trikrát 
preskočilo cez chlapcovu ruku, spravilo do pódia tri diery, 
čiže vystúpenie sme museli ukončiť. Aj naše krojárky to 
majú náročné počas predstavenia, keďže sa často stáva, 
že sa niečo roztrhne a ony to musia čo najrýchlejšie zašiť. 

Keď vám vypadne tanečník, máte za neho náhradu?
Náhradníci sú, ale nie striktne daní. Konkrétne náhrady sa 
zväčša určujú iba na sóla. Čo sa týka ostatných miest, tak 
tam sa to zväčša delí podľa výšky. Ale môže sa stať hoci-

čo. Sama som tancovala jeden dievčenský tanec na po-

slednú chvíľu za malé dievča, pričom patrím medzi vysoké 
dievčatá. V takýchto prípadoch sa musíme doúčať choreo-
grafiu v rámci prezlekov medzi tancami počas vystúpenia.
 
Koľko je rozdiel medzi nízkymi a vysokými?
Pri dievčatách je ten rozdiel menší, asi 10 cm, a u chlapcov 
približne 20 cm. Výškový rozdiel je daný striktnejšie, aby 
medzi nami neboli veľké rozdiely. Čo sa týka hranice, tak 
tá už nie je taká fixná, keďže každý rok chodia rôzni ľudia 
na konkurzy. Ja som prišla do súboru ako stredne vysoké 
dievča, no za tie roky sa priemerná výška znížila a odchá-
dzala som ako najvyššie dievča v súbore.

Choreografom a vedúcim súboru bol legendárny Štefan 
Nosáľ. Zažila si ho ešte?
Áno, ešte som mala to šťastie. Zvykol nás chodievať kon-
trolovať na tréningy a aj predstavenia. Aj keď pohybovo už 
nevládal trénovať, tak nás vždy dokázal namotivovať aspoň 
svojimi rečami. Jeden z posledných silných momentov, kedy 
nám ešte dokázal ukázať, ako sa má tancovať s neuveriteľ-
ným elánom a láskou v srdci, bolo na programe s IMT Smile. 

Ako si na to spomínaš ty?
Tento projekt bol pre mňa jeden z najväčších zážitkov. Zo 
začiatku sme si sami nevedeli predstaviť, ako nás chcú skĺ-
biť s pop-rockovou kapelou, ale spojila sa hlava Ďurovčíka 
s hlavami našich trénerov a išlo to dosť rýchlo a prirodze-
ne. Pred každým jedným predstavením sme mali nesku-
točné zimomriavky, keď sme počuli vreskot hľadiska ako 
na koncerte a to sme ešte ani nevyšli na javisko. 

Lúčnica nepôsobí iba na domácej scéne, ale reprezentuje 
aj celé Slovensko. Kde všade ste vystupovali?
Lúčnica reprezentuje Slovensko po celom svete – Ja-
ponsko, Austrália, Egypt... Medzi moje prvé zájazdy patrili 
Petrohrad a Expo v Miláne. Neskôr som sa dostala aj do 
Londýna, Moskvy, Paríža, Štrasburgu, Astany, Ankary... No, 
najzaujímavejšie zo všetkých boli Nikaragua, Kostarika a 
Mexiko, kde sme precestovali cez niekoľko krásnych miest 
a, samozrejme, aj New York, kde sme vystupovali priamo 
v OSN.

Aké to je, vystupovať pred zahraničným publikom?
Ako kde. Všade je iná kultúra, takže vždy sa nájdu aj rôzni 
diváci. V Latinskej Amerike boli väčšinou diváci veľmi sr-
deční, avšak, bolo aj predstavenie, kedy neprejavili diváci 
žiadnu emóciu a potom my ako interpreti nevieme, či je 
hľadisko spokojné s naším výkonom. Celkovo samotné 
ohlasy po predstavení boli vždy dobré.

Stávali sa ti faux pas pri tanci?
Aj keď si ja osobne myslím, že patrím skôr medzi spoľah-
livejších tanečníkov, tak mám jeden tanec, pri ktorom to 
veľmi neplatí. Ide o tanec Na detvianskych lazoch, kde sa 
mi už podarilo aj spadnúť, niekoľkokrát mi spadla šatka, 
pomýlila som si tanečných partnerov alebo som meškala 
na celý tanec, lebo som sa zdržala v šatni počas prezlekov, 
a musím povedať, že nie je veľmi príjemné, keď z diaľky 
počujete hudbu a viete, že máte byť v tom momente na ja-
visku (smiech). Každopádne, možno aj práve vďaka týmto 
zážitkom mi tento tanec veľmi prirástol k srdcu a stal sa 
jedným z mojich najobľúbenejších.
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NOBELOVA  CENA
Udeľovanie ocenenia Nobelova cena má siahodlhú tra-
díciu - prvýkrát bola udelená v roku 1901, štyri roky po 
smrti Alfreda Nobela, ktorý vo svojej poslednej vôli spísal 
„návod” a predstavu, ako by mali vyzerať kategórie, do-
konca aj inštitúcie, ktoré cenu odovzdávajú. Dodnes toto 
ocenenie je považované za najhodnotnejšie, ktoré kedy 
existovalo.
Každý držiteľ Nobelovej ceny má, okrem medaily a diplo-
mu, nárok na finančnú odmenu, ktorá v súčasnosti dosa-
huje 10 miliónov švédskych korún - pôvodne táto vysoká 
suma mala zabezpečiť pokračovanie vo výskume, práci 
bez núdze o finančnú situáciu.

Tento rok bol pre nás, chemikov, mimoriadny! Nobelovu 
cenu za chémiu získali dve ženy, francúzska biochemič-
ka Emmanuelle Charpentier a americká biochemička 
Jennifer Doudna. Úspech dosiahli v metóde pre úpravu 
genetického materiálu. Taktiež je to po prvý raz v histórií 
udeľovania, kedy ju získali dve ženy. 
Vyvinuli metódu genetického inžinierstva CRISPR-Cas9, 
ktorá umožňuje relatívne jednoducho editovať gény. Pri-
šli na ňu na základe imunitného systému baktérií, ktoré 
tiež môžu byť nakazené vírusmi. Ak baktéria infekciu 
prežije, časť virálnej DNA zostane v jej špecifických čas-
tiach, zvaných CRISPR. Z tejto časti virálnej DNA potom 
baktéria vytvára zodpovedajúce vlákno crRNA, ktoré v 
kombinácii s molekulou tracrRNA a dvoma proteínmi, 
vrátane Cas9, vytvorí tzv. „biologické nožnice". Nožnice 
sa dokážu vďaka vláknu crRNA, založenej na virálnej 
DNA, zamerať na špecifickú sekvenciu virálnej DNA a 
rozstrihnúť ju.
S pomocou tejto technológie dokážu vedci meniť DNA 
rastlín, živočíchov a mikroorganizmov s veľmi vysokou 
presnosťou. Obe vedkyne zistili, že v tomto mechanizme 
dokážu nahradiť vlákno crRNA vírusu ľubovoľným crR-
NA z hocijakého organizmu, a tým veľmi presne upraviť 
akúkoľvek sekvenciu DNA. Predtým bola zmena génov v 
bunke, rastline alebo organizme časovo náročná a nieke-
dy nemožná. Pomocou genetických nožníc môžu vedci v 
zásade urobiť rezy v ľubovoľnom genóme, ktorý si želajú. 
Potom je ľahké využiť prirodzené systémy bunky na opra-

vu DNA, aby prepísali kód života.
Z toho dôvodu, že je tento génový nástroj tak ľahko 

použiteľný, je v súčasnosti rozšírený v základnom výsku-
me. Používa sa na zmenu DNA buniek a laboratórnych 
zvierat na účely pochopenia fungovania a interakcie rôz-
nych génov, napríklad počas choroby. Genetické nožni-
ce sa taktiež stali štandardným nástrojom pri šľachtení 
rastlín. Metódy, ktoré predtým výskumníci používali na 
modifikáciu rastlinných genómov, si často vyžadovali pri-
danie génov pre rezistenciu na antibiotiká. Pri sadení plo-
dín hrozilo riziko rozšírenia tejto antibiotickej rezistencie 
na okolité mikroorganizmy. Vďaka genetickým nožniciam 
už výskumníci nemusia používať tieto staršie metódy, 
pretože teraz môžu robiť veľmi presné zmeny v genóme. 
Okrem iného upravili gény, vďaka ktorým ryža absorbuje 
ťažké kovy z pôdy, čo viedlo k vylepšeným odrodám ryže 
s nižšou úrovňou kadmia a arzénu. Vedcom sa podarilo 
vyvinúť plodiny, ktoré lepšie odolávajú suchu v teplejšom 
podnebí a ktoré odolávajú hmyzu a škodcom, s ktorými by 
sa za bežných podmienok bolo potrebné vyrovnať pomo-
cou pesticídov.
Metóda taktiež prispieva k vývoju lekárskych postupov. 
Genetické nožnice prispievajú k novým imunoterapiám ra-
koviny a prebiehajú pokusy o uskutočnenie sna - liečenie 
dedičných chorôb. Vedci už vykonávajú klinické skúšky, 
aby zistili, či môžu používať CRISPR - Cas9 na liečbu krv-
ných chorôb, ako je kosáčikovitá anémia a beta talasémia, 
ako aj dedičných očných chorôb. Vyvíjajú tiež metódy na 
opravu génov vo veľkých orgánoch, ako sú mozog a svaly.

Popri všetkých výhodách môžu byť genetické nožnice 
aj zneužité. Napríklad, tento nástroj možno použiť na 
vytvorenie geneticky modifikovaných embryí. Avšak, už 
mnoho rokov existujú zákony a nariadenia, ktoré riadia 
aplikáciu genetického inžinierstva, ktoré zahŕňajú zá-
kazy modifikácie ľudského genómu spôsobom, ktorý 
umožňuje dediť zmeny. Pokusy, ktoré sa týkajú ľudí a 
zvierat, musia byť vždy skontrolované a schválené etic-
kými výbormi pred ich uskutočnením.
Jedna vec je istá, genetické nožnice nás ovplyvnia všet-
kých. Budeme čeliť novým etickým problémom. Akokoľ-
vek, tento nový nástroj môže dobre prispieť k riešeniu 
mnohých výziev, ktorým v súčasnosti ľudstvo čelí.

Emmanuelle Charpentier
*1968,  Juvisy-sur-Orge, Francúzsko
Ph.D. 1995 Institut Pasteur, Paríž, Francúzsko
Riaditeľka oddelenia Maxa Plancka pre vedu o patogénoch 
v Berlíne, Nemecko

Jennifer A. Doudna
*1964, Washington, D.C, USA
Ph.D. 1989 Harvard Medical School, Boston, USA
Profesorka na Kalifornskej univerzite v Berkeley, USA; vy-
šetrovateľka Howard Hughes Medical Institute

V roku 2011 sa Emmanuelle Charpentier stretla s Jen-
nifer Doudna na výskumnej konferencii a nadviazali 
spoluprácu. V roku 2012 uskutočnili Jennifer a jej kole-
govia nový objav, ktorý skracuje čas a prácu, potrebnú 
na úpravu genomickej DNA. Ich objav sa spoliehal na 
proteín s názvom Cas9, ktorý sa nachádza v bakteriál-
nom imunitnom systéme „CRISPR“ Streptococcus, kto-
rý spolupracuje s vodiacou RNA a funguje ako nožnice. 
Proteín napáda svoju korisť, DNA vírusov, a rozreže ju 
na kusy, čím zabráni infekcii baktérie. Tento systém ob-
javil Francisco Mojica, ale Jennifer a Emmanuelle po 
prvý raz ukázali, že môžu na jeho programovanie použiť 
rôzne RNA na strih a úpravu rôznych DNA.

Od začiatku odovzdávania 
Nobelovej ceny ju získalo 57 žien„ “
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I N Š P I RAT Í VNE  ŽENY
V  ŠTYROCH  PR Í B EHOCH

Nájdem si ťa Žena z horného poschodia
Povedala: „Viem len, že mŕtvi žijú v ľuďoch, ktorí si ich 
pamätajú. Ožijú vždy, keď si na nich spomenieme.” Takto 
udržiavala muža, ktorý ju znásilnil, nažive dodnes. Silný 
príbeh ženy, ktorej život sa navždy zmenil 9. júla 1984, keď 
ju muž, s nožom priloženým k jej krku, nútil k sexu. Príbeh 
Joanny Connorsovej, ktorá dokázala pozbierať všetku 
silu a pátrať po niekom, kto jej dal dôvod mať v sebe zo 
všetkého, aj prirodzeného, neukojiteľný strach. Jej príbeh 
prináša mráz po tele, prechádza cestami mnohých myš-
lienok a miestami sa ťažko číta, ale človeka núti pozerať 
sa na celú vec úplne inými, tak chápavými očami.

Na svoje trináste narodeniny dostáva Anna denník. Píše o 
vojne, ktorá ju núti schovať sa. Opisuje život, ukrytá pred 
svetom, no pritom všetkým tak známa. Nechá nás vstúpiť 
do malého priestoru s množstvom ľudí, ktorí sa boja. A 
potom dovolí spoznať seba, všetkých okolo, to stiesnené 
prežívanie, ktoré slabších väčšmi oslabuje. Príbeh Anny 
je smutný, ale jej autentickosť je čitateľná, až človek jed-
noducho túži vedieť viac. Jej výpoveď je rozprávaním pre 
nás všetkých, poučením. Lebo ak bude jestvovať dievčat-
ko, ktoré rado píše, ak bude mať túžbu obetovať sa pre 
iných, v očiach vášeň a predovšetkým chcieť žiť, tak ju 
potom musíme nechať.

Denník Anny Frankovej

Žena z horného poschodia je rozprávaním ženy, Nory, s 
túžbou nájsť seba samú, ale až príliš zaneprázdnenej sta-
rostlivosťou o druhých. Taká žena s výčitkami z prílišné-
ho šťastia, avšak, plná skutkov lásky a túžob po niečom, 
čoho sa ťažko dotknúť. Príbeh Claire Messud je i o vnú-
tornom boji, zradách, šťastí na okami, otvorenosti, umení, 
tiež otvorenosti v umení, samote, strachoch, ale aj víťaz-
stvách. O žene, vlastne všetkých ženách z horného po-
schodia, takých milujúcich.

- z u z -
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Vrány

Vrány ma dostali, úplne! Množstvo metafor, toľko smútku. 
Poetické rozprávanie dievčatka, malého a bezbranného vtá-
čatka, ktoré priskoro túži lietať. Vrana, ktorej spev nemožno 
počuť, práve kvôli sebeckosti, pre jej podobu lásky, alebo 
možno zo strachu, veď je taká mladá. Príbeh Vrány je o ľud-
skej zaslepenosti, zlyhaní, o túžbe, aby mláďa bolo prostou 
predstavou dospelého jedinca. Ale čo ak je tvor celkom iný, 
nie je potrebné práve týmto stvoreniam načúvať väčšmi? 
Je tu iba možnosť, naučiť sa lietať rovnako, ako ostatné 
vtáky alebo uniknúť, nemôže jestvovať iná forma, kde bude 
mať život takú farbu, akou chce každý maľovať sám?



Š P O R T
Nestáva sa často, že z piateho miesta tabuľky po-
stúpi družstvo do vyššej celoštátnej súťaže z regio-
nálnej ligy. Tento „kúsok“ sa pošťastil tímu FBC Whi-
te Eagles Bratislava, v ktorom hrajú aj naši chemici: 
Kučera, Piroš a Hečko.

Keď klub White Eagles vznikol v roku 2015, nemal špecifické 
ambície. Už ubehlo päť rokov a je účastníkom prvej ligy mu-
žov. „Klub vznikol ako utopická myšlienka mladých sedem-
násťročných chlapcov, ktorí jediné, čo chceli, bolo hrať florbal. 
Predpovedali nám, že do dvoch rokov sa rozpadneme, a na 
základe vtedajších výsledkov tomu všetko aj nasvedčovalo... 
V roku 2017 sme sa rozhodli viac orientovať na zahraničné 
turnaje, vďaka ktorým sme začali spoznávať množstvo no-
vých ľudí a oni nás. Vytvorili sme si známosti po celom Slo-
vensku a postupne sa z toho začalo budovať aj mužstvo pre 
ligu. Dnes je rok 2020 a naše družstvo je v pozícii, kedy mô-
žeme o ňom povedať, že má potenciál, a je iba na nás, ako 
s tým potenciálom naložíme. Samozrejme, celá budúcnosť 
klubu bude závisieť od najbližších rokov. Momentálne máme 
iba tím mužov, ale určite sa plánujeme v budúcnosti venovať 
aj mládeži,“ rozrečnil sa kapitán bratislavského tímu Oliver 
Halák.

Aj napriek konečnému piatemu miestu v predchádzajúcej 
sezóne bratislavskej regionálnej druhej ligy sa chlapi roz-
hodli pre účasť v celoštátnej súťaži.
 „Do predošlej sezóny sme vstupovali s vidinou, že už je čas na 
to, aby sme ukázali, že tu už nie sme iba pre zábavu a máme 
cieľ sa niekam posunúť. Ujal sa nás mladý Čech, Lukáš Noga, 
ktorý hrával v minulosti v zahraničí a priniesol do tímu väčší 
zápal pre víťazstvo a mužstvo malo konečne svojho trénera. 
Avšak, naše plány nám skomplikoval vznik nového bratislav-
ského klubu Capitol, ktorého mužstvo tvorili a stále tvoria veľ-
mi kvalitní hráči. Zo začiatku sme si vraveli, že si naše ambície 
určíme na základe výsledkov z úvodu sezóny, a keď sa nám 
podarilo zdolať v krátkom čase Capitol aj Dragons (Bratisla-
va), ktorý predošlý rok vyhral základnú časť s jedinou prehrou, 
tak sa začalo v kabíne hovoriť o postupe stále viac a viac. Dlhý 

čas sme sa držali na druhom mieste a bolo nám jasné, že 
jediné kluby, ktoré majú postupové ambície, sme my a 

Capitol. Pred play-off sme si vraveli, že nám nezáleží na tom, 
či skončíme po základnej časti druhí alebo štvrtí, a začali sme 
viac experimentovať s formáciami, čo bola chyba. Padli sme 
na štvrté miesto a vo štvrťfinále sme dostali nového čierneho 
koňa súťaže – Snipers BA. Žiaľ, na tomto súperovi sme sa za-
pálili a Snipers BA nás v prvom a treťom zápase dvakrát zdo-
lal o gól, čo nás veľmi bolelo. Keďže sa viacerí ľudia z nášho 
klubu chceli po sezóne posunúť vyššie, začali sme zvažovať 
možnosť účasti v prvej lige už od sezóny 2020/2021 a tá mož-
nosť sa naskytla, tak sme si povedali, že ideme toho a čo bude 
ďalej, ukáže budúcnosť,“ vysvetľuje líder klubu.

Pár slov nám poskytol aj nový hráč tímu, Ľuboš Hečko

Prestup do White Eagles
Môj prestup do bratislavského tímu White Eagles bol veľ-
mi zaujímavý. Rozmýšľal som, či budem sezónu trénovať v 
bratislavskom Snipers bez zápasovej účasti alebo budem 
robiť mentora mladšiemu bratovi. Stalo sa, čo som neča-
kal, ozval sa mi Stanley (Stanko Kučera) z White Eagles, že 
či by som ich chcel posilniť, pretože postúpili do mužskej 
prvej ligy. S vedením klubu sme si dohodli stretnutie, kde so 

mnou rozobrali prípadné plány a moju úlohu v nastávajúcej 
sezóne. Po jednom pive to nevyzeralo tak lákavo, ako už 
po druhom (smiech). Uzavreli sme to tak, že pre obe stra-
ny bude najvýhodnejšie, keď podpíšeme hosťovanie. Slovo 
padlo na úrodnú pôdu a teraz s chalanmi z White Eagles 
zbierame úvodné body v prvej lige mužov.

   Komentár k zápasom
Prvé dvojkolo nás čakalo v Mútnom a v Dolnom Kubíne. Prišli 
sme tam s tým, že si vezmeme všetky body domov. Lenže 
naša premiéra nám nevyšla podľa očakávaní. Chceli sme 
hneď v prvom zápase okúsiť vôňu prvých bodov v prvej lige 
mužov. Žiaľ, nepodarilo sa nám to, bolo cítiť, že sa ako tím 
spoznávame, a taktiež na nás bolo vidieť nervozitu. Po zápa-
se sme boli sklamaní, ale hodili sme to za hlavu, pretože na 
druhý deň nás čakal ďalší zápas proti Dolnému Kubínu. Po 
večeri sme si s chalanmi spravili Turnaj v STIGA hokeji, a tým 
sme sa naladili na ďalší zápas. V Kubíne sme nič nenechali 
na náhodu a prvé body boli na 100% doma. V treťom kole 
sme privítali našu dvojičku z Nitry v zapožičanom domácom 
stánku v Záhorskej Bystrici. Do zápasu sme išli s tým, že si 
obohatíme naše skóre tromi domácimi bodmi. Verte mi, po 
prvých piatich minútach by ste si to nemysleli ani vy, že nie-
čo také bude možné, pretože hneď sme inkasovali dvakrát a 
museli sme stretnutie otáčať. Zomkli sme sa ako tím a súpe-
rovi sme nedali ani najmenšiu šancu. Vyhrali sme rozdielom 
siedmich gólov a prvé domáce body boli doma.

Okrem spomínaného triumvirátu hrá prvú florbalovú ligu aj 
ďalší chemik, Tomáš Vyskočil. Ciele do sezóny a úvod ligy 
nám zhrnul tento šikovný útočník, hrajúci za Partizánske.

Ciele pred ligou
V tíme sme sa, ako pred každou sezónou, snažili určiť ciele 
na ďalší ročník. Keďže sa vzhľadom na situáciu na Sloven-
sku minulý ročník nedohral, dohodli sme sa, že sa budeme 
snažiť každý zápas si čo najviac užiť, keďže nevieme, koľ-
ko ich stihneme odohrať. Istotne medzi ciele patrí aj postup 
do play-off z čo najlepšej tabuľkovej pozície, ideálne z prvej 
štvorky, ktorú sme minulú sezónu tesne atakovali. Taktiež 
sme hovorili o zlepšení tréningovej disciplíny, vzhľadom na 
to, že sa nám pred začiatkom ligy dosť zredukoval káder, či 
už pre zranenia alebo iné dôvody.

Vstup do ligy
FBK Harvard Partizánske do M1 nevstúpilo vôbec ideálne. 
Po troch zápasoch sme zatiaľ bez bodu, liga dokazuje svoje 
kvality a na našej strane skôr tie slabé stránky. Panuje u nás 
problém, gólovo sa presadiť, a azda najväčší problém nám 
robí udržať takmer vyhraté zápasy na našej strane. Isto sme 
si prvé zápasy predstavovali inak. Do ďalších stretnutí bude-
me musieť ísť zodpovednejšie, s väčšou disciplínou, a taktiež 
s lepšie odmakanými tréningami. Uvidíme, čo liga prinesie v 
ďalších kolách...

A my, v redakcii Radikál, držíme našim športovcom prsty a 
prajeme veľa úspechov v týchto náročných časoch pre 
športové podujatia! 

- s t a n o -
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Môže byť Slovenská technická univerzita aj pre naj-
menších? Prečo nie! Začiatkom tohto akademického 
roka spustila STU svoj najnovší projekt - škôlku STU-
BAčik pre tých najmenších. Ako prvá z vysokých škôl 
otvorila svoje brány aj tým najmenším, aby pomohla 
svojim zamestnancom, študentom a doktorandom. 
Riaditeľkou tejto priestrannej a farebnej školy je Mgr. 
Monika Khúlová.

Súkromná materská škola STUBAčik sa nachádza v 
priestoroch ŠD J. Hronca v Bratislave a jej vchod náj-
dete z Legionárskej ulice. Vďaka prerobeniu a spojeniu 
troch služobných bytov vznikol nový a otvorený priestor 
pre dvadsaťdva detí, čo je aj maximálna kapacita škôlky. 
Okrem toho škôlka plánuje otvoriť aj denný stacionár, kto-
rý bude primárne určený pre študentov - rodičov, ktorí tak 
budú mať o dieťatko postarané a môžu sa venovať škole, 
poprípade skúškam. Kapacita tohto denného stacionáru 
bude päť až sedem detí.
Deti budú vekovo zmiešané (2,5 až 6 rokov) a je pre nich, 
okrem klasického štátneho vzdelávacie programu Mi-
nisterstva školstva, pripravený aj špeciálny vzdelávací 
program Malí vedci, ktorý má deťom zabezpečiť prostred-
níctvom rôznych zaujímavých aktivít (bádania, experi-
mentov a pozorovania) spoznávanie prírody, rozvíjanie 

vlastného myslenia, vytvárať im pozitívny postoj k po-

STU  A J  PRE 
NAJMENŠ Í C H

hybovým aktivitám a rovnako aj ku kultúre. O vzdelávanie 
a výchovu detí sa budú striedavo starať tri učiteľky.
Čo je vskutku veľmi zaujímavé, je, že prebieha výber rodi-
čov, ktorých dieťa sa do škôlky dostane. Tento výber majú 
na starosti samotní dekani jednotlivých fakúlt a vedúci 
pracoviska. Obmedzená kapacita priestorov materskej 
školy je hlavným dôvodom pre takýto postup.
Materská škola pripravuje aj zaujímavé krúžky, medzi kto-

ré bude zaradený aj cudzí jazyk - angličtina. Taktiež budú 
rôznymi krúžkami podporovať nadanie a osobnosť každé-
ho dieťaťa. Okrem vyučovania majú deti zabezpečenú aj 
stravu, a to desiatu, obed a olovrant. Cena za celodennú 
stravu je 2,50 €.
Nakoľko sa jedná o súkromnú školu, súčasťou je, samo-
zrejme, aj školné. Cena školného pre pracovníka, študenta 
a doktoranda STU je 80 € mesačne. Pre deti neSTUBAkov 
je školné na mesiac 120 €.
V súvislosti s neštandardnou situáciou pre celosvetovo 
rozšírené ochorenie COVID-19 platia v škôlke opatrenia, 
ktoré sú už dobre známe: nosenie rúška, dezinfekcia rúk, 
ranné meranie teploty, dodržiavanie bezpečnej vzdiale-
nosti, nenosenie si vlastných hračiek a minimálna doba 
zdržania pre rodičov.
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H LAVOLAMY

Einsteinova logická hádanka

Päť susedov má vedľa seba záhradky, na ktorých pestujú 
tri druhy plodín: ovocie (jablko, hruška, orech, višňa), zele-
ninu (mrkva, petržlen, dyňa, cibuľa) a kvetiny (astra, ruža, 
tulipán, narcis).

1. Pestujú 12 rôznych odrôd.
2. Každý pestuje práve 4 rôzne odrody.
3. Každá odroda je aspoň na jednej záhradke.
4. Iba jediná odroda je na 4 záhradkách.
5. Iba na jednej sú všetky 3 druhy.
6. Iba na jednej záhradke sú všetky 4 odrody jedného druhu.
7. Hruška je iba na dvoch krajných záhradkách.
8. Peter býva uprostred a nepestuje narcisy.
9. Ten, kto pestuje astry, nepestuje zeleninu.
10. Ten, kto pestuje ruže, nepestuje petržlen.
11. Ten, kto pestuje orech, má zároveň dyňu a petržlen.
12. V prvej záhradke rastie jabloň a višňa.
13. Iba na dvoch záhradkách sa pestuje višňa.
14. Samo má cibuľu a višňu.
15. Laco pestuje práve dve odrody ovocia.
16. Iba na dvoch záhradkách sa pestuje tulipán.
17. Jabloň rastie na jedinej záhradke.
18. Len na jednej z dvoch záhradiek, susediacich so Zde-
nom, rastie petržlen.
19. Samo nebýva na kraji.
20. Henrich nepestuje zeleninu ani astry.
21. Peter má práve tri odrody zeleniny.

Kto má ktorú záhradku a čo na nej pestuje?

18

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

Koľko trojuholníkov viete napočítať? 

V štvorcovej sieti vyfarbite políčka tak, aby vznikli dve 
tvarom aj veľkosťou ucelené identické plochy. 

Súťaže: 

Nezúfajte! So súťažami sme ani zďaleka neskončili! V ďal-
šom čísle vám hneď jednu prinesieme. 

Zdroje: Quark, BrainDen.com Zdroj: stuba.sk
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Radikál hľadá posily.

Ak ťa baví písanie alebo grafika, 
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