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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. 

Editoriál
Stromae: multitude

Keď sa povie meno Stromae, mnohým 
ľuďom v hlave začne hrať pesnička s 
názvom Alors on danse, ktorá rozvíri-
la vody elektronickej dance hudby na 
začiatku minulej dekády. Odvtedy sa 
Paul Van Haver, hudobník, skladateľ 
a hudobný vizionár belgicko-rwand-
ského pôvodu, posunul o veľký kus 
ďalej. Po niekoľkoročnej odmlke sa 
prednedávnom vrátil na scénu s al-
bumom Multitude, v ktorom sa ako 
zvyčajne vyjadruje k sociálnym té-
mam (spoločenský výsmech ľuďom 
snívajúcim o veľkých veciach alebo 
rôzne pohľady na prostitúciu), no tiež 
odhaľuje kus svojej duše – radosť z 
narodenia dieťaťa, ale aj boj s depre-
siou a suicidálnymi sklonmi. Všetky 
tieto témy zaobaľuje do zmesi elektro 
a world music, odhodlane používajúc 
prvky z celého sveta – bulharský spe-
vácky zbor, čínske erhu, ale aj andské 
charango. Ak aj nehovoríte po fran-
cúzsky, tento album vás určite osloví 
svojou originalitou. A možno vám dá 
dôvod a chuť sa francúzštinu naučiť.

-martin-

obSluhoval jSem

anglického krále

Krátky román Bohumila Hrabala čita-
teľov originálnym spôsobom sprevádza 
dejinnými udalosťami prvej polovice 

20. storočia v Česku. Naším sprievod-
com je čašník Jan Dítě, ktorý má jasný 

cieľ – stať sa váženým miliardárom 
a vlastniť hotel, v ktorom sa budú 
stretávať najvýznamnejší hostia z 
celého sveta. Na splnení cieľa pra-
cuje celý svoj život, neprihliada pri 
tom na meniacu sa spoločenskú a 

politickú situáciu. Zmenám režimu 
sa vždy prispôsobí a šikovne využije 

každú šancu dostať sa bližšie k svojmu 
snu. Nakoniec sa mu podarí dostať do 
spoločnosti miliardárov, komunistický 
režim ho spolu s nimi zavrie do väzenia. 
Koniec života strávi na Šumave premýš-
ľaním o svojom živote a rozhodnutiach, 
ktoré spravil.
Kniha je plná filozofických otázok, zo-
brazuje nástup fašizmu a komunizmu, no 
napriek tomu sa vďaka Hrabalovmu typic-
kému humoru, plnému irónie a bizarných 
situácií číta veľmi ľahko. Fanúšikov českej 
kinematografie určite poteší aj filmové 
spracovanie režiséra Jiřího Menzla.

-aňa-

kníhkupectvo na

bylinkovom námeStí 

Príbeh, ktorý je príbehom mno-
hých ďalších, a všetkých spája 
práve kníhkupectvo. Francúz-
sky spisovateľ Eric de Kermel sa 
na jednotlivých stranách pohrá-
va s prepojením posolstiev rôz-
nych svetových kníh a jedineč-
ných ľudských príbehov. Venuje 
sa láske ku knihám, medziľudským 
vzťahom a hovorí o knihách ako 
bránach do ľudskej duše. Niekedy 
vás rozhovory postáv zavedú až do 
filozofickej roviny, inokedy budia 
dojem motivačnej literatúry. Už len 
samotná hlavná postava je príkla-
dom toho, ako nikdy nie je neskoro 
na splnenie svojho sna – v jej prípa-
de kúpenie si Kníhkupectva na Bylin-
kovom námestí. Táto kniha nepatrí 
práve k tým s akčnou zápletkou ale-
bo rýchlym stupňovaním deja. Príbeh 
sa nesie pomaly a dôraz je kladený 
na rozhovory, aforizmy a myšlienky 
iných spisovateľov. Autor nám ponú-
ka príbehy, s ktorými sa vieme sto-
tožniť, nesúhlasiť s nimi alebo v nás 
vyvolávajú pocity empatie. Pre mňa to 
bolo ako teplé objatie kníhkupectva, 
oddýchnutie si a príležitosť vychutnať 
si dobré šálky kávy.

-luc-

downton abbey

Historický seriál o živote britskej 
aristokracie a jej služobníctva. Veľké 
odporúčanie, ak si chcete pozrieť niečo 
kvalitné (alebo ak len potrebujete pro-
krastinovať). Seriál je už pár rokov sta-
rý, no v kinách aktuálne beží v poradí 
už druhý film s podtitulkom Nová Éra. 

-betka-

doctor Strange in the mul-
tiverSe of madneSS

Po pandemických časoch a úspešnom 
návrate MCU na plátna kín v podobe 
tretieho pokračovania Spidermana, 
nám do kín prichádza druhý snímok 
filmu s mystickým čarodejníkom 
Doctorom Strangeom. Príbeh zaruču-
je multivesmírne šialenstvo, v ktorom 
budú zapletené postavy, niektorým 
dobre známe, ale aj nové, ktoré pre-
kvapia nejedného sledujúceho. Film, 
považovaný za prvý komiksový, horo-
rový film, vám v niektorých momen-
toch navodí zimomriavky po celom 
tele, ale v iných na vás privedie pocit 
úžasu a zmätenia zo všetkého, čo sa 
deje na filmovom plátne. Ako fanúšik 
Marvel filmov vám vrelo odporúčam 
navštíviť sály kín a film si prežiť na 
vlastnej koži, pretože pre nestranné-
ho diváka sa môže v určitých pasážach 
zdať až veľmi chaotický.

-adam-

víkendový výlet

Každý, kto má rád víkendové dob-
rodružstvá, hľadá nové zážitky a ne-
váha skúšať netradičné kúpaliská 
mimo aquaparkov, by určite mal vy-
skúšať termálny prameň len 20 km 
od Bratislavy. Geotermálny vrt sa 
presnejšie nachádza medzi obcami 
Chorvátsky Grob a Čierna voda. Aj na-
priek tomu, že je tu pomerne vysoká 
miera výstavby, pri kúpaní vás nebude 
nič rušiť. Teplota vody dosahuje celo-
ročne 50 °C, preto je prameň lákadlo 
tak v zimných mesiacoch, kedy sa 
tu dá príjemne zohriať, ako aj počas 
letných dní, kedy je možné využiť aj 
ďalší vrt s teplotou 20 °C. Je to výbor-
ná možnosť na trávenie voľných chvíľ 
s kamarátmi, či miesto, kde sa dá len 
tak zrelaxovať a na chvíľu vypnúť od 
blížiaceho sa skúškového.

-lucka-

S e r i á l 
Bridgerton v marci 

predstavil novú sériu. Seri-
ál je nesmierne pútavý, odvážny 

a experimentálne moderný. Pre tých, 
ktorý o ňom nebodaj počujú prvý raz, ide o 

adaptáciu série kníh spisovateľky Julie Quinn, 
píšucej o vplyvnej anglickej rodine Bridgerton. 

Autorka údajne nemusí byť úplne najvzornejším 
príkladom kvalitnej literatúry, no seriálová adap-
tácia jej diela sa určite nemusí hanbiť. Práve nao-
pak. Bridgerton je od samého začiatku pohlcujúcou 
plejádou medziľudských vzťahov, intríg a škan-
dalóznych klebiet ničnedarujúcej spoločnosti 

londýnskej aristokracie. Nie je to pre mňa úpl-
ne žáner, ktorý je tým pravým orechovým, 

ale vo svojej podstate som si seriál užila a 
po skončení prvej série som sa tešila 

na ďalšiu.
-domi-

brid
gerton

inšpirujúce profily 
Ak máte radi na Instagrame či Face-
booku pekné, trefné a minimalistické 
grafiky, ktoré vás vedia potešiť aj v 
naozaj ťažkých chvíľach, odporúčam 
nakuknúť na nasledujúce profily. Či 
ich začnete sledovať, alebo si len ulo-
žíte niektorý z príspevkov, je na vás. 
Ja budem len dúfať, že vám aspoň na 
chvíľu vyčaria úsmev na tvári. 
@worry_lines 
@buddygatorcomics
@dinosandcomics
@cassandracalin 
@thegoodadvicecupcake
@catanacomics
@threeundertherain
@nathanwpylestrangeplanet
@thelandofboggs

-momo-

Ďakujeme, že ste

Zdá sa, že akosi rýchlo to celé ubehlo. Pred ne-
dávnom sme mali strachy z prechodu na pre-
zenčnú výučbu. Pred chvíľou sme oslavovali zim-
né prázdniny a učili sa na zimné skúšky... V inom 
okamihu sme začínali letný semester a zrazu? 
Zrazu už aj tento semester pomaly končí a mate-
riály na skúšky sa sypú z každej strany. Termosky 
sa plnia kávou, v odľahlom kúte rastie kopa obalov 
od energetických nápojov a spánková bilancia je 
rada, ak nejaká vôbec existuje. 

Viete ale, aký významný bol akademický rok 
2021/2022? Prvý ucelený printový po dvoch rokoch 
dištančnej výučby, s ktorou sme sa museli vyspo-
riadať. Bol to akademický rok, kedy sme mohli 
roznášať výtlačky nášho fakultného časopisu po 
chodbách. Vidieť vás začítaných do riadkov našich 
článkov. Teší nás, že napriek neštandardnej, hoci 
z istého hľadiska ekologickejšej, digitálnej forme 
ste nám ostali verní. Pre tých, ktorým viac vyho-
vuje online verzia a nepotrpia si na pôvabe tlače-
nej verzie, je sprístupnený archív Radikálu na we-
bovej stránke CHEMu – Spolku študentov FCHPT 
STU. Na druhej strane nás opätovne zarmútilo, 
keď sme objavili nejeden výtlačok vyhodený v 
odpadkovom koši – a najmä preto by sme na vás, 
čitatelia, chceli apelovať, aby ste mysleli na to, že 
ak si nechcete vytvárať vlastnú zbierku Radiká-
lu, môžete ho vrátiť naspäť na stoly a dopriať mu 
druhý život s niekým, kto si ho rád vezme a pre-
číta. Zároveň myslite na to, že recykláciou nášho 
časopisu prispievate k ochrane životného pros-
tredia.

Ďakujeme za vašu podporu, podnety, nápady a za 
to, že ste. Pretože bez vás by sme neboli ani my.

-luc-
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Liečba ľudí s diabetom 2. typu 
novou injekčnou inzulíno-
vou terapiou raz týždenne sa 
ukázala ako bezpečná. Zá-
roveň je rovnako účinná ako 
denné injekcie inzulínu, pod-
ľa výsledkov dvoch medzi-
národných klinických štúdií, 
ktoré boli zverejnené online 
v lekárskom časopise Diabe-
tes Care. Štúdie naznačujú, 
že liečba by mohla poskytnúť 
pohodlnú alternatívu k záťa-
ži denných injekcií inzulínu 
pre pacientov s cukrovkou. 
Začatie a udržiavanie inzulí-
novej liečby zostáva výzvou 
pre milióny pacientov na 
celom svete. Účinnosť a bez-
pečnosť prebiehajúcej liečby 
inzulínom je úzko spätá aj s 
inými faktormi – presnosť 
dávkovania, načasovanie, 
glykemické ciele. Zdravotní-
ci sa domnievajú, že zníženie 
frekvencie podávania liečby, 
ako je napr. inzulín raz týž-
denne, môže znížiť neocho-
tu začať inzulínovú terapiu. 
Ildiko Lingvay je hlavnou 
autorkou jednej zo štúdií, do 
ktorej sa zatiaľ zapojilo 205 

Podávanie inzulínu raz týždenne uľahčí liečbu pacientov a zníži záťaž pre poskyto-
vateľov starostlivosti.

Satelity Starlink spoločnosti SpaceX prúdia po oblohe v južnej Brazílii. Sú takmer také 
jasné ako meteor.

Takmer 250 rokov vládli veľ-
kej časti strednej a východ-
nej Európy Avari. Vieme, 
že prišli zo Strednej Ázie v 
šiestom storočí nášho le-
topočtu, ale antickí autori a 
moderní historici diskutovali 
o ich pôvode. Multidiscipli-
nárny výskumný tím gene-
tikov, archeológov a histo-
rikov, vrátane výskumníkov 
z nemeckého Inštitútu Maxa 
Plancka pre evolučnú an-
tropológiu v Lipsku, získal a 
študoval prvé staroveké ge-
nómy z najvýznamnejších 
lokalít avarskej elity objave-
ných v súčasnom Maďarsku. 
Táto štúdia sleduje genetický 
pôvod avarskej elity v ďalekej 
oblasti východnej Strednej 
Ázie. Poskytuje priamy gene-
tický dôkaz jednej z najväč-
ších a najrýchlejších migrácií 
na veľké vzdialenosti v dávnej 
histórii ľudstva. Avari zalo-
žili vyše 200 rokov trvajúcu 
ríšu s centrom v Karpatskej 

kotline. Napriek mnohým 
vedeckým diskusiám ich pô-
vodná vlasť a pôvod zostali 
nejasné. Historici sa pýtali, 
či išlo o dobre organizova-
nú skupinu migrantov alebo 
zmiešanú skupinu utečen-
cov. Archeologický výskum 
poukázal na mnohé paralely 
medzi Karpatskou kotlinou a 
euroázijskými nomádskymi 

Nový spôsob sledovania progresie rakoviny kože môže pacientom uľahčiť diagnostiku 
a liečbu.

Avarský hrob v Dériho múzeu.

Čo keby ste mohli jednodu-
cho poskytnúť vzorku moču 
namiesto toho, aby ste pod-
stúpili bolestivý chirurgický 
zákrok, aby ste zistili, či vaša 
rakovina reaguje na lieč-

bu? Môže sa to zdať až príliš 
dobré, aby to bola pravda, 
ale vedci z Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach 
identifikovali fluorescenčné 
molekuly v moči, ktoré môžu 
pacientom s malígnym mela-
nómom umožniť práve toto. 
Sledovanie progresie rakovi-
ny je dôležité, pretože umož-
ňuje lekárom zistiť, či niekto 
reaguje na liečbu. V súčas-
nosti pacienti s malígnym 
melanómom vyžadujú inva-
zívne biopsie na diagnostiku 
a sledovanie progresie ich 
rakoviny. Pomocou tohto no-
vého prístupu by lekári mohli 
požiadať pacientov, aby na-
miesto toho poskytli vzorku 
moču. Následne by fluores-
cenčné molekuly vo vzorke 
mohli rýchlo a lacno odhaliť 
progresiu ochorenia. Článok 
bol publikovaný v časopise 
Open Chemistry s otvoreným 
prístupom. Opisuje skupinu 
fluorescenčných molekúl – 
ľahko detegovateľných v moči 
–, ktoré korelujú s progresiou 
melanómu, čím vytvárajú 
nové možnosti monitorova-
nia ochorenia. Táto rakovina 

Vedci oznámili nové výsled-
ky výskumu, ktoré nazna-
čujú, že umelé objekty na 
obežnej dráhe okolo Zeme 
rozjasňujú nočnú oblohu 
na našej planéte podstatne 
viac, ako sa doteraz pred-
pokladalo. Výskum, ktorý 
bol prijatý na publikovanie v 
Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society: Let-
ters, zistil, že počet objek-
tov obiehajúcich okolo Zeme 
by mohol zvýšiť celkový jas 
nočnej oblohy o viac ako 
10  % nad úroveň prirodze-
ného svetla na veľkej časti 
planéty. Práca je prvou, kto-
rá uvažuje skôr o celkovom 
vplyve vesmírnych objektov 
na nočnú oblohu než o vplyve 
jednotlivých satelitov a ve-
smírneho odpadu na snímky 
nočnej oblohy astronómov. 
Tím vedcov so sídlom v in-
štitúciách na Slovensku, v 
Španielsku a USA modelo-
val príspevok vesmírnych 
objektov k celkovému jasu 
nočnej oblohy, pričom ako 
vstupy do modelu použil 
známe rozloženie veľkostí 
a jasov objektov. Štúdia za-
hŕňa funkčné satelity, ako 
aj rôzne úlomky, ako napr. 
vyčerpané stupne rakiet. 
Zatiaľ čo teleskopy a citlivé 
kamery často rozlišujú ve-
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Szilvia Döbröntey-David (Déri Museum, Debrecen)

-domi-

pacientov zo siedmich krajín 
(USA, Chorvátsko, Nemecko, 
Maďarsko, Poľsko, Sloven-
sko a Španielsko). Klinická 
štúdia pozostávala z dvoj-
týždňového skríningového 
obdobia, 16 týždňov liečby a 
päťtýždňového sledovania. 
Počas spomínaného sledo-
vania sa vyhodnocovali tri 
rôzne spôsoby úpravy a op-
timalizácie dávky inzulínu. 
Cieľom bolo určiť, ktorá z 
týchto alternatív predstavuje 
najlepšiu rovnováhu medzi 
účinným znižovaním glukó-
zy pri minimalizácii udalostí 
s nízkym obsahom glukózy. 
Vedci zistili, že začať vyššou 
prvou dávkou umožnilo pa-
cientom rýchlejšie dosiah-
nuť optimálny cieľ glukózy 
v krvi. Týždenný inzulín by 
mohol byť prelomový krok, 
ktorý zníži liečebnú záťaž pre 
pacientov a zároveň zlep-
ší komplianciu. Táto liečba 
by mohla byť prínosná aj pre 
tých, ktorí sa starajú o da-
ných pacientov, alebo pre 
tých pacientov, ktorí majú 
problémy s pamäťou. 

smírne objekty ako diskrétne 
body svetla, detektory svetla 
s nízkym rozlíšením, ako je 
ľudské oko, vidia iba kom-
binovaný efekt mnohých 
takýchto objektov. Dôsled-
kom je celkové zvýšenie di-
fúzneho jasu nočnej oblohy, 
ktoré potenciálne zakrýva 
pohľady, ako sú žiariace ob-
laky hviezd v Mliečnej dráhe, 
pri pohľade mimo svetelné-
ho znečistenia miest. Okrem 
preplnenia nočnej oblo-
hy viacerými pohyblivými 
zdrojmi umelého svetla, prí-
chod tejto technológie zvy-
šuje pravdepodobnosť kolízií 
medzi satelitmi alebo medzi 
satelitmi s inými objektmi, 
čo vytvára ďalšie úlomky. 
Zverejnené výsledky nazna-
čujú ďalšie zjasnenie nočnej 
oblohy úmerné počtu nových 
vypustených satelitov a ich 
optickým charakteristikám 
na obežnej dráhe. Vedci dú-
fajú, že ich práca zmení po-
vahu prebiehajúceho dialógu 
medzi satelitnými operá-
tormi a astronómami o tom, 
ako najlepšie spravovať or-
bitálny priestor okolo Zeme.

kože je vysoko agresívna a 
často sa šíri do iných miest 
v tele, takže jej monitorova-
nie je veľmi dôležité. Súčasné 
techniky však znamenajú, že 
pacienti musia podstúpiť in-

vazívny chirurgický zákrok 
na odstránenie vzoriek tka-
niva a potom musia labora-
tórni technici vykonať drahé 
a časovo náročné analýzy da-
ných vzoriek. Bohužiaľ, pa-
cienti sa môžu vyhnúť včasnej 
diagnóze a liečbe, pretože sa 
obávajú týchto invazívnych 
postupov. Vedci analyzova-
li vzorky moču od pacientov 
s malígnym melanómom a 
zdravých kontrol pomocou 
fluorescenčnej spektrosko-
pie, jednoduchej a lacnej 
metódy detekcie, aby zistili, 
či existujú nejaké rozdiely v 
hladinách fluorescenčných 
markerov. U tých istých pa-
cientov vykonali aj genetic-
kú analýzu, aby preskúmali 
gény zapojené do progresie 
melanómu. Je pozoruhodné, 
že hladiny fluorescenčných 
molekúl v moči korelovali so 
štádiom melanómu a expre-
siou génov, ktoré sú spojené 
s progresiou melanómu, čo 
naznačuje, že molekuly majú 
významný potenciál ako bio-
markery.

artefaktmi, napr. lunulovitý 
zlatý pektorál používaný ako 
symbol moci. Vieme tiež, že 
Avari zaviedli strmeň v Euró-
pe. Ich pôvod v širokých eu-
roázijských stepiach sa nám 
však doteraz nepodarilo vy-
stopovať. V tejto štúdii mul-
tidisciplinárny tím – vráta-
ne výskumníkov z Inštitútu 
Maxa Plancka pre evolučnú 
antropológiu v Lipsku, Uni-
verzity ELTE a Inštitútu ar-
cheogenomiky v Budapešti, 
Harvardskej lekárskej fakulty 
v Bostone, Rakúskej akadé-
mie vied a Inštitútu pre po-
kročilé štúdium v Princetone 
– analyzovali 66 jedincov z 
Karpatskej kotliny. Štúdia 
zahŕňala osem najbohat-
ších avarských hrobov, aké 
boli kedy objavené, preplne-
né zlatými predmetmi, ako 
aj iných jedincov z regiónu 
pred a počas avarského veku. 
Vzrušujúce výsledky ukazu-
jú, aký veľký potenciál je v 

bezprecedentnej spolupráci 
medzi genetikmi, archeo-
lógmi, historikmi a antropo-
lógmi pri výskume „obdobia 
migrácie“ v prvom tisícročí 
nášho letopočtu.

Satelity priSpievajú k výraznému

svetelnému znečisteniu nočnej oblohy

inzulín len raz za týždeň,
vraví nová štúdia

molekuly v moči 
v boji proti rakovine kože

pôvod avarov

objaSnený Starodávnou dna

Njúsy
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Nukleárne zbrane
V dnešných časoch už takmer 
každý z nás počul o atómových 
zbraniach a ich ničivej sile. Žiaľ-
bohu, dokonca sa niekedy stane, 
že sa nimi ľudia aj vyhrážajú, z 
čoho nejednému prebehne mráz 
po chrbte. Ako ale fungujú tieto 
ničivé zbrane? Aký je ich pôvod? 
Čo by sa stalo, kebyže vybuchnú 
všetky naraz? Aké boli najváž-
nejšie nehody s jadrovými zbra-
ňami?

ako fungujú atómové bomby?
Podľa knižky Fyzika od Jamesa Leesa exis-
tujú dva typy atómovej bomby. Prvý typ je 
na princípe štiepenia a je to tá istá bomba, 
ktorú zvrhli Američania na Japoncov počas 
druhej svetovej vojny. Vyrábajú sa z ťažkých 
prvkov, ktoré majú v jadre veľa protónov 

a neutrónov, ako napr. urán a plutónium. 
Hneď, ako do jadra plutónia narazí neutrón, 
jadro sa rozpadne, uvoľní sa veľké množstvo 
energie a ďalšie neutróny. Pokračuje to ďal-
šími zrážkami neutrónov s jadrami, čím sa 
vytvorí reťazová reakcia. Druhý typ je bom-
ba na princípe fúzie, tzv. H-bomba alebo 
vodíková bomba. Pri tomto type sa stláča a 
zahrieva vodík pomocou röntgenového žia-
renia alebo gama lúčov. Vo vodíku sa pritom 
uvoľňuje veľké množstvo energie a neutró-
ny, ktoré následne spôsobujú štiepenie v 
iných úsekoch bomby. Tento typ bomby je 
oveľa ničivejší ako ten na princípe štiepenia.

čo vieme o vzniku atómových 
bômb?
Na stránkach edukačného kanálu HISTORY 
spoločnosti A+E Networks® UK sa dočí-
tame, že vedci vyvinuli nukleárne zbrane 
prvýkrát počas druhej svetovej vojny. V 
priebehu celej ľudskej histórie boli atómové 
bomby použité iba dvakrát počas vojnové-
ho konfliktu. V oboch prípadoch ich použili 
Spojené štáty americké na Japonsko. Bomby 

zničili dve japonské mestá, a to Hirošimu a 
Nagasaki. Na Nagasaki bola zhodená bom-
ba, ktorá mala prezývku ,,the Fat Man“, 
vyrobená z plutónia a na Hirošimu bola 
zhodená bomba ,,the Little Boy“ z uránu. 
Bomba v Hirošime zničila mesto v rozsahu 
13 km2 a zabila okolo 80 000 ľudí. Na Naga-
saki zhodili Američania bombu o tri dni ne-
skôr. O život prišlo zhruba 40 000 ľudí.

Avšak, princíp, vďaka ktorému sa podarilo 
zostrojiť prvú atómovú bombu, vymysleli 
nemeckí vedci v roku 1938 po tom, čo Otto 
Hahn, Lise Meither a Fritz Strassman obja-
vili nukleárne štiepenie. Prvú funkčnú ató-
movú bombu vynašli Američania počas pro-
jektu Manhattan. Tento projekt odštartoval 
strach z nemeckých vedcov, ktorí aktívne 
pracovali na spomínanej nukleárnej tech-
nológií. 28. decembra 1942 prezident Fran-
klin D. Roosevelt povolil formáciu projektu 
Manhattan, a tým sa začali rôzne vedecké 
kapacity podieľať na nukleárnom výskume. 
Kto ale stojí za vznikom samotnej atómovej 
bomby? Nuž, väčšina projektu Manhattan 
bola realizovaná v americkom Los Alamos, 
ktorý sa nachádza v štáte Nové Mexiko, 

Skúška výbuchu atómovej bomby pod hladinou vody pri atole Bikini v Tichom oceáne

Time

Hiroshima, Japonsko, po explózii atómovej bomby v auguste 1945.

pod dozorom teoretického fyzika J. Rober-
ta Oppenheimera. V júli 1945 bola počas 
skúšky ,,Trinity Test“ odpálená prvá ató-
mová bomba. Testy sa odohrávali v odľahlej 
púštnej oblasti blízko Alamogordo v Novom 
Mexiku. Výbuch spôsobil oblak dymu, zná-
my ako atómový hríb, vysoký zhruba 12 km. 

čo by sa stalo, ak by všetky 
atómové bomby na Svete vy-
buchli naraz?
Ako uvádza na svojich stránkach portál In 
a nutshell, tak momentálne máme na svete 
okolo 15 000 atómových bômb, pričom naj-
viac z nich vlastní USA, Francúzsko a Rusko. 
Našťastie, pripravených zbraní na použitie 
je iba okolo 2 500. Z toho vyplýva, že máme 
dostatočne veľké zásoby bômb, aby sme zni-
čili každé jedno mesto na svete a ešte by nám 
zostalo množstvo materiálu do zásoby. Čo by 
sa ale stalo, keby sme všetkých 15 000 bômb 
vypustili na jednom mieste? V priebehu pár 
sekúnd by veľká ohnivá guľa s priemerom 
cca 50 km zničila všetko, čo jej stojí v ceste. 
Nasledovala by tlaková vlna, ktorá by zrov-
nala so zemou približne 3 000 km2. Vznikli 
by obrovské požiare a stovky kilometrov od 
miesta výbuchu by sa stali neobývateľnými 
kvôli rádioaktívnemu materiálu. Veľké množ-
stvo zhoreného materiálu by bolo vystrelené 
do atmosféry, ktoré by nakoniec dosiahlo až 
vonkajšiu vrstvu stratosféry. Tento atómo-
vý mrak obletí celú našu planétu, čo spôsobí 
zvýšenie rádioaktivity na všetkých jej úze-
miach. Časť častíc sa uchytí v okrajoch atmo-
sféry a spôsobí ,,nukleárnu zimu“, ktorá by 
celosvetovo znížila teplotu na pár rokov, čo by 
bolo síce nepríjemné, ale ľudstvo by prežilo.

Planéta Zem disponuje, ešte stále, veľkými 
zásobami uránu, ktorý sa využíva v jadro-
vých elektrárňach a už spomínaných ató-
mových bombách. Ak by sme zobrali všetok 
urán na svete, postavili z neho bomby a tie 
naraz vypustili v rôznych oblastiach sveta, 
život na Zemi by nemal veľkú nádej. To, čo 
by nezabila tlaková vlna a požiare, by zničili 
trosky z bomby. Navyše, aj keby ste sa skryli 
do atómového krytu, tak oxid uhličitý z po-
žiarov by obalil našu atmosféru popolom. 
Následok by bol jednoznačný – slnečné žia-
renie by viac neprenikalo na zemský povrch. 
Nastala by polárna zima na niekoľko desať-
ročí. Počas polárnej zimy by sme, samozrej-
me, nemohli pestovať plodiny. Zomreli by 
všetky zvyšné živočíchy. Aj keby ste sa stihli 
schovať do atómového krytu, skôr či neskôr 
by vám došli zásoby potravín a vy by ste 
zomreli od hladu.

aké boli najhoršie nehody 
Spojené S nukleárnymi zbra-
ňami?
Youtube kanál The Infographics Show zve-
rejnil na svojom portáli zaujímavé video, 
ktoré popisuje najhoršie nehody spojené s 
nukleárnymi zbraňami.

Jeden z prípadov sa odohral v štáte Britská 
Kolumbia, ktorý sa nachádza v Kanade, 14. 
februára 1950. Bolo to počas studenej vojny 
medzi USA a ZSSR. Plán bol dopraviť stra-
tegickú bombu, menom Convair B-36B 44-
92075, z Aljašky cez severnú časť Tichého 
oceánu. Ďalej cez spomínanú Britskú Ko-
lumbiu, pokračujúc cez Washington a Mon-
tanu. Odtiaľ ju mali prepraviť cez Kaliforniu 

až do Texasu. Celá trasa mala trvať 24 hodín. 
Bomba obsahovala okolo 2 300 kg uránu, ale 
podstatné jadro z plutónia nebolo prítomné. 
V skutočnosti tento plán mal hlavne demon-
štrovať ZSSR možnosť jadrového útoku. Prvé 
problémy začali už na Aljaške na vojenskej 
leteckej základni Eielson, kedy chladné po-
časie spôsobilo drobné technické problémy. 
Nakoniec ale bolo povolené lietadlu vzliet-
nuť. O 7 hodín neskôr začali šľahať plame-
ne z troch zo šiestich motorov lietadla. Aby 
sa predišlo tomu, že všetky motory lietadla 
budú vážne poškodené, piloti radšej vy-
pli tie, ktoré už horeli. Posádka sa pokúsila 
dokončiť misiu s tromi funkčnými motor-
mi. No, bohužiaľ, nemali dostatočnú silu 
pokračovať v lete, čo spôsobilo, že lietadlo 
rýchlo stratilo nadmorskú výšku. Tesne pred 
úplným zrútením lietadla bola bomba odho-
dená do kanála v Britskej Kolumbii, pričom 
explodovala ešte vo vzduchu. Našťastie, úči-
nok výbuchu nebol v plnom rozsahu, keďže 
chýbalo jadro z plutónia. Avšak, rádioaktív-
ne častice sa rozšírili po širokom okolí.

Ďalšia nehoda sa odohrala v roku 2007 v 
Severnej Dakote. Je známe, že nukleárne 
zbrane vyžadujú opatrnosť pri zaobchá-
dzaní a prísne stráženie. Jednak sa stalo, že 
tieto rakety boli omylom naložené na ame-
rický B-52H bombardér v Severnej Dakote a 
boli transportované do štátu Louisiana. Iný 
problém bol v tom, že výbušné jadrové hla-
vice mali byť odstránené pred tým, ako boli 
rakety vyvezené zo skladovacieho bunkra. 
Rakety s jadrovými hlavicami neboli nahlá-
sené ako nezvestné. Bez povšimnutia ostali 
namontované na raketách v Louisiane asi 36 
hodín. Počas tohto obdobia boli jadrové hla-
vice nechané úplne bez dozoru, ale našťastie 
nič nevybuchlo.

-lucy-

Tim
e
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Neapol
ceSta

Letecky sa priamo do Neapola dostanete už aj 
z Viedne. Ceny sa pohybujú od 8 € bez bato-
žiny (nakupovať ale treba u leteckej spoloč-
nosti). Z letiska sa dá pohodlne dostať auto-
busom priamo do centra mesta za pár minút, 
cesta stojí približne 10 €. Ďalšou možnosťou je 
taxi, s ktorým sme mali zaujímavú skúsenosť. 
Keď sme pri odchode na letisku čakali v rade 
na autobus, pribehol ku nám taxikár, opýtal 
sa, či nechceme odvoz, a kým sme stihli za-
protestovať, vzal nám kufre a posadil nás do 
menšej dodávky k rovnako zmäteným Fran-
cúzom. Cesta nás vyšla rovnako ako autobus 
a vo finále sme boli aj rýchlejší. Problém bol, 
že pán popri jazde po diaľnici zvládol vypi-
sovať bločky, odkladať bordel na palub-
nej doske, volať s frajerkou Lucciou a 
vysvetľovať, že ak nás zastavia po-
licajti, všetci sa musíme tváriť, 
že sme rodina. Výborný plán 
vzhľadom na to, že sme ani 
nerozprávali rovnakým ja-
zykom a mali pasy z troch 
rôznych krajín. 

Ako obyčajne je ide-
álny čas príchodu 
medzi májom a ok-
tóbrom. Nie je to 
práve vysnívaná 
turistická destiná-
cia, preto ani me-
siace júl a august 
nebývajú úplne 
najhoršie, čo sa týka 
turistov, odporúča 
sa ísť niekedy v máji 
alebo júni. Vďaka svo-
jej prímorskej polohe 
nie je v meste tak prí-
šerne horúco ako to býva 
inde v Taliansku.

ubytovanie

Prvýkrát sme bývali neďaleko vlako-
vej stanice v hoteli, ktorý sme si rezervo-
vali cez Booking. Táto časť mesta vyzerá... 
vlastne ako celé mesto, dosť ošarpane, 
špinavo a zanedbane, našťastie ale bola 
bezpečná. Pri druhej návšteve mesta som 
si rezervovala Airbnb v Španielskej štvrti 
(Quartieri Spagnoli), čo bolo oveľa bližšie v 
centre mesta a cenovo prijateľnejšie. Navy-
še, majiteľ bol fotograf a jeho byt bol naozaj 
krásne zariadený.

kam sa pozrieť

Piazza del Plebiscito je ikonické hlavné ná-
mestie, kde sa nachádza Kráľovský palác a 
Basilica di San Francesco di Paola. Pri našej 
návšteve bolo na námestí rozložené pó-
dium a večer sme mohli len tak, usadení na 
schodoch kostola, počúvať operný koncert. 
Hneď za rohom je Galleria Umberto I, teda 
nákupná galéria, ktorá vyzerá presne ako tá 
v Miláne. Akurát sme v Neapole a táto vyze-
rá... tak neapolsky. Neďaleko sú dva hrady, 
Castel Nuovo a Castel dell´Ovo. Z hradu Castel 
Sant'Elmo je najluxusnejší výhľad na mesto, 
aký môžete mať. Večer sa nezabudnite prejsť 
po promenáde Lungomare, odkiaľ je krásny 
výhľad na sopku Vezuv a more.

Populárnou atrakciou sú neapolské ka-
takomby (Catacombe di San Gennaro). Pre 
milovníkov umenia je tu Museo Capella San-
severo. Kaplnka je plná umeleckých diel, 
prevažne sôch – nachádza sa tu jedna z 
najzaujímavejších na svete, tzv. „Zahalený 
Kristus“, ktorá je tak dokonale do detailov 
vytesaná, až okolo nej vznikli legendy.

Asi hodinu vlakom od mesta leží Kráľovský 
palác Caserta, ktorý pripomína palác vo Ver-
sailles, no je omnoho väčší a mohli ste ho 
vidieť aj vo filmoch (Veľká, Anjeli a démoni, 
Mission Impossible 3, Dvaja pápeži).

Pompeje ležia asi pol hodinu vlakom od 
mesta a patria k jednej z najznámejších 
archeologických lokalít na svete. Keď som 
povedala, kam ideme, všetci protestovali, 
že to bude nuda. Nakoniec to označili za 
jeden z najlepších výletov. Ruiny mesta 
sú stále vo výbornom stave, každý rok 
sa odkrývajú nové časti mesta a my sme 
sa tak mohli prejsť priamo v starovekých 
uličkách, pozrieť si domy či námestia, 
ktoré ešte zostali zachované. Navyše, ako 
študent (resp. človek do 26 rokov) máte 
vstup za symbolickú sumu, stačí vám ob-
čiansky preukaz.

Ak máte radi turistiku, určite budete chcieť 
zdolať Vezuv. Sopka, ktorá kedysi pocho-
vala Pompeje, je stále aktívna, no výstup 
je absolútne bezpečný. Dostanete sa k nej 
z mesta vlakom (rovnaký vlak, ktorým sa 
ide do Pompejí) a odtiaľ je to asi 30 minút 
hore, záleží od vašej kondičky a času. Trasa 
je označená ako stredne náročná, no výstup 
je veľmi strmý, nie sú tam žiadne lavičky ani 
tieň, kde by ste si mohli oddýchnuť. 
Pobrežie Amalfi je jedno, pravdepodobne, 

najkrajšie miesto, na aké môžete z Neapo-
la vyraziť. Zahŕňa hlavne mestečká Amalfi, 
Positano a Sorrento, takisto sa odtiaľ vie-
te dostať na ostrovy Ischia a legendárny 
ostrov Capri. Dnes je toto pobrežie doslova 
turistické peklo. Plné autobusy kľučkujú po 
strmých kopcoch každú hodinu, obzvlášť 
Positano je preplnené a predražené. Ces-
ta autobusom je niečo medzi „woow, toto 
je úplne super“ a „panebože, on nás zabije“. 
Krásny deň sa ale dá stráviť na pláži v Amalfi 
alebo na prechádzke v Sorrente. Z Neapola 
sa do Sorrenta dostanete vlakom (rovnaký 
vlak zastavuje v Pompejach) za približne 
hodinu a pol. Ďalej musíte ísť autobusom. 
Odporúčam kúpiť si celodenný lístok (10 €), 
aby ste sa nestresovali a mohli chodiť ho-
re-dole. 

jedlo

Neapol je povestný svojou 
gastronómiou. Najznámej-

šie jedlo je, samozrejme, 
neapolská Margherita, 
ktorá tu vznikla. Exis-

tuje reštaurácia, ktorá 
vyhlasuje, že oni sú tí, 
ktorí túto pizzu vy-
mysleli. Nakoľko sa 
tomu dá veriť, ne-
vieme. Istotu máte 
len v tom, že si na 
miesto na sedenie 
počkáte aj hodinu 
v rade, pretože tam 
sedela herečka Julia 

Roberts vo filme Jedz, 
modli sa a miluj. Keď 

už vám pizza bude liezť 
ušami, vyskúšajte mor-

ské plody, Pasta Frittatine 
(niečo ako zapekané ces-

toviny), Sfogliatelle (plnené 
pečivo) a Delizie al Limone 

(tradičný zákusok z citrónov z 
Amalfi).

Jedno z miest, ktoré odporúčam, je 
malá reštaurácia Gaetano Adamo, kde do-
stanete tradičné talianske jedlá, od aperitivo 
po pizzu. Stále mám podozrenie, že sme na 
večere chodili k lokálnym mafiánom, keďže 
väčšinu času tam nikto nesedel a zamest-
nanci z nás mali väčšiu šou ako my z nich.

Druhé miesto je Pizza Fritta da Fernanda. Nie 
je to reštaurácia, skôr bufet. Nonna Fernanda 
(ako ju nazval britský kuchár Jamie Oliver) 
tu robí tradičnú neapolskú pizzu, ktorá bola 
pôvodne zložená ako naše pirohy a vyprá-
žaná v oleji. Na rovnakom mieste ju robí už 
desiatky rokov a v ponuke má len dve mož-
nosti – grande a piccola. S týmto druhom 
pizze ale opatrne, ide o extrémne ťažké jedlo 
na žalúdok a môže vám prísť ľahko zle. 

Ako bolo napísané v úvode, Neapol má 
vlastný svet a nezaujíma ho, čo si o ňom 
myslíte, meniť sa totiž neplánuje. Je len na 
vás, či mu dáte šancu a nakoľko vám bude 
vyhovovať.

Ak 
by som mala opísať, 

aký mám vzťah k tomuto 
južanskému mestu, nazvala by som 

ho talianske manželstvo. Ani spolu, ani 
od seba. Raz láska, raz nenávisť. Nekoneč-
né nadávanie na každú jednu chybu, ktorú 
nájdem. A keď odtiaľ odídem, poviem si, že 
to predsa nebolo také zlé a v skutočnosti sa 
mi tam aj páčilo. Neapol je iný svet s inými 

pravidlami. Jedlo je tu lepšie, ľudia hlasnejší, 
jazyk ostrejší a ulice špinavšie. Ani jeho 

obyvatelia sa necharakterizujú ako Talia-
ni, oni sú Neapolčania. Aj preto výlet 

do Neapola stojí za to – pretože 
vykročíte zo svojej kom-

fortnejšej zóny.

-betka-
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19. ročník podujatia Blue Danube 
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Štúrovo pero 2022
Radikál v pätách novinárov!

Rieka Dunaj a veda zjednocu-
jú centrálnu Európu, o tom niet 
pochýb. Veda aj Dunaj sú nad-
národné fenomény, ktoré sa 
rozvíjali nezávisle na politickom 
zriadení. Občas bol pohyb po Du-
naji limitovaný rovnako ako styk 
vedcov a ich vzájomná výmena 
poznatkov. Ale to sa, našťastie 
pre nás všetkých, zmenilo!

Treba podčiarknuť, že prvotná iniciatíva 
zorganizovania sympózia vyšla od skvelé-
ho diplomata, prof. Fridricha (Fritza) Sau-
tera, ktorý krátko po páde železnej opony 
navštívil vtedy vedúceho Katedry organickej 
chémie, prof. Dr. Ing. Štefana Kováča, DrSc., 
aby spolu rokovali o vzájomných plánoch a 
prípadnej vedeckej spolupráci. Prípitok čer-
veným vínom „priniesol malý problém“ na 
košeli prof. Sautera. Ten však vzápätí vy-
riešil komunikáciou výbornou nemčinou 
a praktickou ukážkou aplikovanej chémie 
prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc. známy svojimi 
principiálnymi abstinentskými zásadami. 
A tu niekde skrsol návrh spolupracovať ve-
decky a najlepšie navzájom sa oboznámiť so 
svojimi najnovšími vedeckými výsledkami 
formou vedeckej konferencie. Prof. Sauter 
vybavil sponzorskú podporu a prvý dvojdňo-
vý seminár, ktorý dostal meno Blue Danube 
Symposium on Heterocyclic Chemistry, aby 
sa mohol uskutočniť už 24. – 25. 9. 1991. 

Slovensko akciu oplatilo nasledujúci rok v 
Smoleniciach, tentokrát už s bohatou me-
dzinárodnou účasťou. Úspech tohto nápadu 
aktivoval prof. Potáčka, ktorý usporiadal 
6BDSHC v Brne v roku 1996. Odvtedy sa za-
čali konferencie usporadúvať v dvojročnom 
cykle. Následne sa k tejto iniciatíve pripojilo 
Maďarsko pod vedením prof. Hajósa (1998) 
a v roku 2000 aj Slovinsko vďaka misii prof. 
Stanovnika. Po úspešnej vyše tridsať ročnej 
ceste, hoci s jednoročným sklzom spôso-
beným pandémiou ochorenia COVID-19, sa 
tento rok v auguste bude 19BDSHC konať 
opäť u nás na Slovensku. 

Takéto stretnutie osobností zo širokej ob-
lasti modernej organickej chémie je vyni-
kajúcou príležitosťou na prednesenie špič-
kových výsledkov práce nielen erudovaných 
vedcov, ale predovšetkým mladej nastu-
pujúcej generácie chemikov. To potvrdil aj 
prvý ročník PhD-BDSHC konferencie, ktorá 
sa konala z iniciatívy maďarských kolegov 
4. 2. 2022, a ktorej sa za Slovensko zúčastnili 
doktorandky Ing. Katarína Ráchel Detková  a 
Ing. Michaela Čierna z Oddelenia organickej 
chémie našej fakulty (za každú krajinu sa 
mohli zúčastniť dvaja reprezentanti).

Záštitu nad tohtoročným podujatím 19BD-
SHC na Slovensku prevzal primátor hlavného 
mesta SR, Bratislavy, Ing. Arch. Matúš Vallo, 
a informáciu o nej prijal aj rektor našej uni-
verzity Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver 
Moravčík. Popri účastníkoch prezentujúcich 
výsledky svojej vedeckej práce vo forme po-
sterov a krátkych prednášok, sú na konfe-
renciu pozvaní juniorskí a seniorskí BDSHC 
prednášatelia a vybraní prednášatelia z Eu-
rópy. Avšak, jednoznačne najprominentnej-
šími hosťami nášho podujatia budú dvaja 
nositelia Nobelovej ceny za chémiu, prof. 
Jean-Marie Lehn a prof. Bernard L. Feringa.

Prof. Jean-Marie Lehn získal Nobelovu 
cenu za chémiu v roku 1987 za rozvoj po-
užitia molekúl so štruktúrne špecifickými 
interakciami vysokej selektivity. Prof. Lehn 
navštívil Slovensko viackrát, ostatný krát v 
roku 2015 ako hlavný prednášateľ 67. zjazdu 
slovenských a českých chemikov. Pri tejto 
príležitosti Predsedníctvo Slovenskej aka-
démie vied udelilo prof. Lehnovi Čestnú 
plaketu SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo 
fyzikálnych vedách a Slovenská chemická 
spoločnosť Zlatú medailu SCHS. Následne po 
skvelej prednáške navštívil Levoču a odfo-
tografoval si legendárnu postavu levočskej 
bielej pani s motívom, podľa neho, volajúcim 
chemikov do laboratória. Je o ňom známe, že 
je náruživým znalcom syrov a dobrého vína, 
ale aj hry na organe. Keď dostal súhlas zahrať 
si na originálnom starobylom organe v dre-
venom artikulárnom kostole v Kežmarku, 
nevedel odísť. A to ho ešte čakala návšteva 
lyceálnej knižnice. Po prehliadke jej zbierok 
a zanietenom výklade a vysvetlení, akým 
spôsobom bola knižnica zachránená pred 
zničením pri prechode frontu počas 2. sve-
tovej vojny, sa rozhodol, že pomôže pri zís-
kaní grantu nadácie Volkswagenu, ktorej bol 

členom. Odchod z Kežmarku sa tak oneskoril 
o 4 hodiny a ledva sme stihli posledný vlak v 
ten deň z Krakowa do Wroclawi.

Prof. Bernardovi L. Feringovi bola udelená 
Nobelova cena za chémiu v roku 2016 za di-
zajn a syntézu molekulových strojov. Prof. 
Feringa navštívil Slovensko v roku 2019 ako 
hlavný prednášateľ 71. zjazdu slovenských 
a českých chemikov, na základe kontaktov 
prof. Mgr. Radovana Šebestu, DrSc., ktorý 
u neho absolvoval študijný pobyt. Po prí-
chode do Bratislavy predniesol brilantnú 
prednášku v Aule Univerzity Komenského 
o prepojení vedy a života. Mnohí účastní-
ci sa vyjadrili, že takú výbornú prednášku 
spájajúcu mnohé aspekty života ešte nevi-
deli. Prof. Feringa (počúvajúci na priateľské 

oslovenie Ben) bol ocenený Zlatou medailou 
Univerzity Komenského a Zlatou medai-
lou Slovenskej chemickej spoločnosti. Je to 
zanietený, veselý, mimoriadne priateľský a 
skvelý prednášateľ a človek.

Tieto dve mimoriadne osobnosti chémie nás 
poctia svojou prítomnosťou a verím, že sa bu-
deme mať možnosť presvedčiť o mojich vyjad-
reniach povyše. Verte, že to, čo je napísané, je 
časťou diplomatického vyjadrenia minulosti, 
ale skutočnosť je ďaleko jednoduchšia ako po-
pis faktov. Mal som to šťastie stretnúť sa s nimi 
viackrát a pochopiť, že sú to ľudia ďaleko nie-
len nad úrovňou chémie, vedy, ale aj politiky a 
vzťahov v ľudskej spoločnosti, a to práve svojou 
priateľskosťou a už spomínanou ľudskosťou.

Viac podrobností o podujatí nájdete na 
www.bdshc2022.schems.sk alebo priamo na 
podujatí, na ktoré Vás srdečne pozývame.

Viktor Milata, 
predseda Organizačného výboru 19BDSHC2022Prof. Dr. Jean-Marie Lehn

Prof. Bernard L. Feringa

 členovia redakcie Radikál na vyhodnotení 28. ročníka Štúrovho pera (zľava martin, domi, luc)
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Štúrovo pero je celoslovenská novinárska 
súťaž pre stredoškolské a taktiež vyso-
koškolské časopisy pod záštitou Bansko-
bystrického samosprávneho kraja; Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR; Ministerstva kultúry SR; Občianskeho 
spoločenstva Štúrov Zvolen a Občianske-
ho združenia Štúrovo pero. Po dvojročnej 
prestávke sa opätovne podujatie konalo v 
priestoroch Krajskej knižnice Ľudovíta Štú-
ra vo Zvolene v dňoch 22. až 23. apríla 2022. 
Medzi pozvanými hosťami 28. ročníka ne-
mohli chýbať Jaroslav Naď, minister obrany 
SR; Natália Milanová, ministerka kultúry 
SR; Roman Malatinec, podpredseda Ban-
skobystrického samosprávneho kraja; Fer-
dinand Tisovič z Literárneho fondu;  Lenka 
Balkovičová, primátorka mesta Zvolen; a 
ďalší. Samozrejme, nechýbali ani členovia 
našej redakcie!

Posledný 
veľký úspech náš ča-

sopis zožal v roku 2019, 
kedy získal špeciálnu Cenu 
TASR (pozn. red.: Tlačová 

agentúra Slovenskej republi-
ky) za kvalitný a invenčný 
príspevok, kreativitu a ino-

vácie pri spracovaní aj 
odborných tém.

Časopis Radikál sa do súťaže prihlásil 
po piaty raz spolu s ďalšími piatimi ča-
sopismi, čo bolo značne menej ako pred 
vypuknutím pandémie, kedy sa bežne zú-
častňovalo okolo osem časopisov. Napriek 
pandémii odborná porota skonštatovala, 
že všetky prihlásené časopisy dosahujú 
primeranú kvalitu a grafická aj obsaho-
vá stránka je stabilizovaná. V hodnotení 
ďalej uviedla, že ich Radikál zaujal prá-
ve svojím obsahovo pestrým a stále od-

borným obsahom, a zároveň predbieha 
ostatné časopisy novinárskych odborov 
svojím študentským zameraním. Za svoj 
kvalitný obsah si náš fakultný časopis 
odniesol domov 3. priečku z celosloven-
skej novinárskej súťaže. Okrem získaného 
ocenenia sa členovia redakcie zúčastnili 
žurnalistických besied a besied s vyššie 
spomínanými hosťami, ktoré sa skôr po-
dobali na horlivé diskusie o súčasných 
témach.  
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Jedlo do každého počasia
V jednoduchosti je krása. Tým-
to pravidlom sa riadim skoro vo 
všetkom a výnimkou nie sú ani 
recepty tohto čísla. Nie je nič kraj-
šie ako rýchly a chutný obed, kto-
rý viete prispôsobiť vašej aktuál-
nej nálade či počasiu za oknom. 
Poprípade, ak patríte k ľuďom, 
čo majú problém sa rozhodnúť, 
a neviete, či máte chuť na slané 
alebo sladké, alebo dokonca máte 
chuť na všetko, a zároveň na nič. 

Prvý recept vám ponúka dostatok času na roz-
myslenie, pretože až na tanieri sa rozhodnete, 
či to bude sladké alebo slané. A možno oboje. 

Mne tento recept zaváňa nostalgiou a spája sa 
mi hlavne s detstvom a letom u starkej, kde sme 
všetky vnúčatá poslušne pučili tie biele guľôčky 
s Grankom. Teraz, keď sme už „veľkí“, sme skôr 
za slanú variantu, a práve touto multifunkč-
nosťou je tento recept čarovný. 

Tvarohové guľôčky 
Čo budeme potrebovať?
1 balenie jemného hrudkovitého tvarohu 
(200 g)
1 väčšie vajíčko 
6 PL detskej krupice (75 g)
štipka soli

Ako budeme postupovať? 
Tvaroh, vajíčko, soľ a detskú krupicu spolu 
vymiešame v jednej miske. Z vypracovaného 
cesta tvarujeme guľôčky. Pri hore uvedených 
množstvách ich vyjde okolo 10 kusov, čo sú 
štandardne 2 porcie. Guľôčky dáme do vria-
cej vody a varíme približne 5 minút. 
Podávame podľa vlastnej preferencie na 
sladko, napr. poliate maslom a Grankom, 
prípadne s opečenou strúhankou a cukrom 
či orechmi. Naslano sú veľmi dobré s kyslou 
smotanou, opraženou slaninkou a čerstvou 
pažítkou. Ale ako píšem skoro stále, fantázii 
sa medze nekladú. 

Veľmi nenáročná pomazánka, či už hovoríme 
o čase alebo surovinách. Veľmi dobre padne na 
oslavách, keď ju použijete na jednohubky, na 
raňajky či večeru, keď máte chuť na niečo slané 
a chcete dať zabrať aj svojim obličkám. 

Nivová pomazánka
Čo budeme potrebovať?
1 syr Niva 
1 maslo alebo tavený syr
čierne korenie 

Ako budeme postupovať?
Pomer syra Niva a masla je 1:1. Je len na vás, 
na ako dlho resp. koľko porcií chcete pripra-
viť. Syr Niva dáme do misky a primiešame k 
nemu mäkké maslo. Ak nemáte maslo, po-
kojne môžete použiť aj akýkoľvek tavený syr. 
Pomer zostáva rovnaký. Vymiešame jedno-
liatu hmotu, ideálne bez hrudiek. Ak sa vám 
hmota zdá veľmi tuhá, pridajte kúsok zmäk-
nutého masla. Ochutíme štipkou čierneho 
korenia a máme hotovo. Podľa vlastného 
uváženia môžete aj posoliť, ja nezvyknem, 
nakoľko syr je veľmi slaný sám o sebe. Rov-
nako treba myslieť aj na to, že je  dosť aro-
matický. 

Občas v lete, keď nemáte chuť na žiadne jedlo, 
ale váš žalúdok s tým nie úplne súhlasí, nie je 
na zahodenie zvážiť nejaké ľahšie jedlo, ako sú 
napr. polievky. Našťastie, nie sú náročné ani na 
suroviny, ani na čas. K mojim obľúbeným patrí 
cesnaková polievka na všetky možné spôsoby. 
Je to polievka, ktorá nie je zlá v žiadnom roč-
nom období. Jej výhodou je, že ju môžete jesť 

teplú so syrom v sychravom počasí alebo len 
takú studenú. A práve studený variant prinesie 
v letnom období neznesiteľných horúčav prí-
jemné osvieženie.

Cesnaková polievka s vajíčkom
Čo budeme potrebovať? 
2 zemiaky 
1 hlávku cesnaku 
1 PL petržlenovej vňate 
2 vajíčka 
Soľ a korenie podľa chuti 

Ako budeme postupovať? 
Očistené a nakrájané zemiaky uvaríme v 
osolenej vode. Necháme ich rozvariť. Ak 
máte k dispozícii tyčový mixér, môžete ich aj 
rozmixovať. Pridáme rozpučený cesnak, va-
ríme asi 2 minúty. Pridáme nadrobno nase-
kanú petržlenovú vňať a pri stálom miešaní 
vlejeme rozšľahané vajíčka. Dosolíme a do-
koreníme podľa vlastnej chuti. Opäť nechá-
me na sporáku po dobu asi 5 minút a máme 
hotovo. 

Podľa vlastného uváženia môžete podávať s 
opečeným pečivom a syrom.

Semester je už pomaly za nami a skúškové 
klope na dvere čím ďalej, tým naliehavejšie. 
Nehovoriac o tom, že niektorí študenti ešte usi-
lovne pracujú na svojich záverečných prácach. 
V takomto období poteší sladká, ale zároveň 
osviežujúca radosť, ktorá doplní potrebný cukor 
pre mozog a zároveň zabráni jeho prehriatiu.

Tvarohové guľôčky Nivová pomazánka

Cesnaková polievka s vajíčkom

Nepečený OREO dezert

-momo-
Nepečený OREO dezert 

Čo budeme potrebovať? 
1 väčší balík Oreo sušienok 
1 balenie jemného roztierateľného tvarohu
1 balíček vanilkového cukru 
Ovocie podľa vlastného výberu (jahody, ču-
čoriedky, maliny…)

Ako budeme postupovať? 
Do vybranej formy (je na vás, či použijete 
formu na pečenie alebo akúkoľvek dostupnú 
nádobku) na spodnú časť dáme sušienky. Vo 
vedľajšej miske vymiešame tvaroh s vanil-
kovým cukrom, ak máte radi sladšie dezerty, 
môžete pokojne pridať ešte jedno balenie, 
prípadne docukriť klasickým kryštálovým 
cukrom. Na sušienky rozotrieme vymieša-
ný tvaroh s vanilkovým cukrom, do stredu 
poukladáme vybrané ovocie. Mne osobne sa 
osvedčili hlavne maliny, jahody, prípadne 
ešte čučoriedky. Opäť dáme vrstvu tvarohu 
a na vrch sušienky. Takto pripravený dezert 
necháme odstáť v chlade aspoň 2 hodiny. 

Nasleduje už len bezstarostné 
maškrtenie. Dobrú chuť!
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Knižný oddych na skúškové obdobie
Máj je lásky čas. Preto je nasledujúci výber kníh plný lások, priateľstiev, rodičovstva, všemožnej inej 
lásky i jej akýchkoľvek zviazaní. A medzi nimi nechýba ani Domenico Starnone, úplný majster pera pri 
písaní o medziľudských vzťahoch.

Knižné série sú medzi čitateľmi veľmi populárne a nezáleží, či sa rozprávame o romantike, fantasy, sci-
fi alebo young/new adult. Ak rozmýšľate, po akej knižnej sérii siahnuť, ponúkam hneď niekoľko tipov. 
Verím, že vás niečo osloví a možno sa stane aj novou srdcovkou.

odkiaľ je život dokonalý
Silvia avallone

Silno autentický príbeh. O túžbach, matkách, ťažkých rozhodnu-
tiach, deťoch. Chyby iných, čo často nechápeme. Pripútania me-
dzi mamou a dieťaťom, ktoré nemožno nikdy narušiť. O tom, ako 
každý chceme niečo iné, ale veľakrát čelíme nechcenému. Že stať 
sa rodičom je preveľká zodpovednosť. Ale čo vôbec znamená byť 
rodičom a kedy sa ním skutočne človek stáva? Aké je chcenie po 
rôznom, čo nemožno spájať, keď vybrať si znamená zmeniť svoju 
budúcnosť? Ale aj o tom, ako nás vlastná minulosť stále ovplyvňuje. 
Veľmi dôležitá kniha, bez rozdielov, pre každého. Miestami je číta-
nie slzavé, lenže zážitok o to väčší. A poznanie toho, Odkiaľ je život 
dokonalý, alebo aj nie.

off-campuS
elle kennedy

Asi najviac obľúbená séria z vysokoškolského prostredia. Má-
lokto by o nej povedal krivého slova a niet sa ani čomu čudovať. 
Elle Kennedy ponúka svojím štýlom písania príjemný pohľad na 
radosti a starosti vysokoškolákov s poriadnou dávkou humoru a 
miestami donúti až plakať od smiechu. Nenáročná oddychovka 
plná trapasov študentského života, ktorá sa nebojí zabrdnúť ani do 
vážnejších tém.

vo vlnách
aj dungo

Taká je láska. Divoká, občas však veľmi pokojná. Je nepredvídateľná 
a nečakaná. Vlní sa. Lebo láska sú vlny, ktoré rozbúšia srdce, ale 
opúšťajú nás, utíšia sa a pomaly vzďaľujú, po jednych prichádzajú 
druhé. Niekoré sú viac boľavé, iné primálo búrlivé. Aj tak je kaž-
dá vlna iná, vo svojej divokosti jedinečná, po každej túžime iným 
spôsobom a žiadnu nemožno nahradiť, i keď sa nekonečne vzdiali. 
To, čo dokáže pohltiť, ostáva v nej navždy, a aj napriek nevidite-
ľnosti je večná. K tomu ju neprekonateľné vzdialenosti s ľudskou 
bytosťou obzvlášť spájajú. Také sú Vlny, láska, ktorá hreje na duši 
a ostáva nekonečná.

férSka Sága
holly black

Holly Black si získala srdcia čitateľov svojou Férskou ságou. Ak ste 
fanúšikom fantasy, určite si nenechajte ujsť túto sériu, ktorá vás 
zavedie do sveta, kde je všetko inak. Tam, kde vládne mágia, klam-
stvá nemajú miesto a kde nebezpečenstvo a intrigy sú na dennom 
poriadku. Jude a jej dvojča nepatria do tohto sveta, no násilná smrť 
rodičov a únos im nedajú na výber. Zatiaľ čo Taryn sa snaží zapad-
núť a byť poslušná, Jude ide presne opačným smerom a v jej prípade 
to ani neveští nič dobré.

zviazaní
domenico Starnone

Kniha Zaviazaní sa ma dotkla hlboko, tak ma zarmútila, prinúti-
la isté veci nevidieť tak jasno. Rozprávanie o nevere, ktorú mno-
hí nenávistne súdime, prehliadame jej pôvod a zabúdame vnímať 
do hĺbky. Príbeh manželstva. O láske, takej, čo sa sľubuje a nie je 
večná, čo trhá srdcia, čo necháva za sebou bláznenie, sklamanie, 
ťaživé trápenie. A mení životy milovaného, milovanej, opustenej, 
detí, človečiny. Príbeh Domenica Starnoneho je smutný, ale veľmi 
dôležitý. Obohacuje, viac dáva ako berie a aj po slzách, čo možno 
zalejú oči, si čitateľ toto dielo zaľúbi.

rod von barevanSon
lina franková

Knihy o von Barevansovoncoch sú trochu iné ako ostatné roman-
tické knihy. Z každej jednej časti dýcha poriadny kus bohatstva, 
histórie, nadradenosti a temna. Samozrejme, nechýba ani roman-
tická linka, no autorka sa skôr zameriava na postavy a ich vlastnos-
ti. Akúkoľvek povahu a výstrednosť si dokážete predstaviť, takú v 
týchto knihách zaručene nájdete. Každá jedna postava je špecifická 
a originálna svojím zjavom. V príbehoch sa stretnete so skutočne 
zaujímavými osobnosťami a s nejedným nezvyčajným povolaním.

-zuz- -tini-
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Športový deň na Mladej 
Garde, športu zdar!

Prvé majstrovstvá STU 
vo florbale po troch rokoch

Pomaly, ale isto všetci prechádzame na 
spôsob života, akým sme fungovali pred 
pandémiou. V škole sa stretávame so spo-
lužiakmi, po dlhých dvoch rokoch sme 
zložili rúška a respirátory. S návratom do 
bežného života prichádzajú aj rôzne podu-
jatia, ktoré sa organizujú, buď priamo na 
našej fakulte, ako napr. ChemDay 2022, 
alebo aj akcie, ktoré spolu organizuje via-
cero fakúlt naraz. Jednou takou je aj Špor-
tový deň STU, ktorý sa konal 20. 04. 2022 v 
Centre akademického športu Mladá Garda.

Tento rok sa spojili tri fakulty z STU. Z 
našej fakulty sa na organizácii podieľali 
študenti zo spolku CHEM. Ďalšími spo-
luorganizátormi boli študenti zo SvF, SjF 
a takisto sa pripojili aj študenti z Ústavu 
manažmentu. Napriek tomu sa do súťa-
ží mohli zapojiť študenti všetkých fakúlt 
STU. Súťažilo sa v tradičných športoch 
(futbal, basketbal, florbal), ale rovnako 
bola možnosť prihlásiť sa aj na netradič-
né „športy“, ku ktorým patrila aj štafeta s 
pivom. Účastníci si mohli vytvoriť vlastné 
tímy alebo mohli súťažiť ako jednotlivci 
(napr. v streľbe zo vzduchovky).
Celkovo sa tohtoročného Športového dňa 
zúčastnilo približne 120 študentov, pri-
čom za svoje výkony mohli vyhrať rôz-

Prvýkrát po trojročnej prestávke sa 26. 04. 
2022 uskutočnili študentské majstrovstvá 
STU vo florbale. Usporiadala ich SjF, a naši 
florbalisti pri tom nemohli chýbať.

V silno oklieštenej zostave a s generačne ob-
meneným tímom nepatrili naši florbalisti k 
favoritom na titul. O čom nás presvedčila aj 
prvá polovica úvodného zápasu s domácim 
výberom strojárov. Bez toho, aby sme sa čo 
i len vymámili z tlaku súpera, nám nasúkali 
5 gólov. Cez polčas sa slova chopil kapitán 
Milan Piroš, povzbudil tím a s hokejkou v 
ruke následne zavelil aj k obratu. Strelil tri 
góly za necelé dve minúty. Avšak, v koneč-
nom súčte gólov naši florbalisti podľahli sú-
perovi 10:6. V prvom zápase sa nášmu tímu 
nevyhlo ani zranenie, a tak chlapci po zvy-
šok turnaja hrali ešte viac oslabení.

Druhý zápas proti hráčom zo SvF už bol 
oveľa vyrovnanejší, po bojovnom výko-
ne nášho tímu sme predsa len nestačili na 
nášho súpera a podľahli sme im tentoraz 
iba 3:2. Náš jediný víťazný zápas turnaja bol 
ten tretí, ktorý sa nám podarilo vybojovať 
v náš prospech proti hráčom z FEI-ky. Po 
veľmi vypätom zápase, počas ktorého sme 
sa báli o vedenie v stretnutí, sa naši hrá-
či mohli radovať z víťazstva 6:5. Víťazným 

ne ceny v podobe tričiek alebo mikín. Či 
už v danej kategórii nenašli premožiteľa 
alebo skončili poslední, aj tak si so sebou 
odniesli dobrý pocit zo športu a nezabud-
nuteľné zážitky s ostatnými športovcami. 
V prípade, že účastníkom nestačil dob-
rý pocit,  pre súťažiacich bol nachysta-
ný guláš a uhasiť smäd mohli čapovanou 
kofolou alebo dobre vychladeným pivom. 
Všetko bolo v cene štartovného vo výške 
2 €. Priebeh podujatia sprevádzalo slneč-
né počasie, ojedinele sa objavil aj mrak a 
trošku silnejší vietor príjemne osviežoval 
športovcov počas celého dňa.

Celá akcia sa podarila aj z organizačného 
hľadiska, ak aj nastali nejaké komplikácie, 
boli hneď vyriešené a všetci sa mohli sú-
strediť na svoje športové výkony. K celému 
priebehu sa nám vyjadril aj jeden z orga-
nizátorov, študent našej fakulty Martin 
Krajči: „Keďže akciu organizovalo viacero 
fakúlt, mysleli sme si, že budú kooperačné 
problémy, no pri všetkom sme našli kompro-
mis a vždy sme zvolili ten zlatý stred. Cieľom 
akcie bolo oddýchnuť si, zabaviť sa, prísť na 
iné myšlienky pri športe, čo sa aj stalo, takže 
sme veľmi spokojní s priebehom celej akcie.“
Na záver by sme chceli popriať všetkým 
víťazom k ich úspechu, ale aj všetkým os-

tatným, ktorých nezastavilo ani blížiace 
sa skúškové obdobie a prišli si zmerať sily 
s ostatnými študentmi našej univerzity, 
a tak si spolu spríjemnili pekné jarné po-
poludnie. V mene športu dúfame, že toto 
podujatie bude pokračovať aj budúce roky 
a nič mu nevystaví stopku ako to spravila 
pandémia naposledy.

gólom v poslednej minúte zápasu nás zno-
va podržal kapitán Piroš. Po troch ťažkých a 
únavných zápasoch našim hráčom došli sily 
a mali problém stíhať súperových hráčov. 
Po urputnom bránení v celom zápase sme 
podľahli súperovi z MTF v Trnave vysoko 
12:1. Okrem výsledku bolo ďalšou smutnou 
správou to, že hneď na začiatku zápasu sa 
nám zranil už druhý hráč v priebehu tur-
naja. Celý priebeh turnaja pre našu redak-
ciu zhodnotil asistent kapitána Vladimír 
Dacho: „Utorkový turnaj nám po dlhšom ob-
dobí ukázal mnohé, a to jednak z taktického, 
ale aj vytrvalostného hľadiska. Napriek trom 
prehrám na jednej strane, potešil jedným ví-
ťazstvom, za čo by som chcel všetkým hráčom 
poďakovať. Do budúcna sa nám, dúfam, po-
darí vyvarovať sa zbytočných chýb, na ktorých 
odstránení musíme vytrvalo pracovať v tré-
ningovom procese.”  

Z celkového víťazstva sa po štyroch zápa-
soch tešil tím z MTF v Trnave. V poslednom 
zápase zdolali súpera zo SjF a zabezpečili si 
celkové prvé miesto na turnaji. Gratulujeme 
im k ich výkonom a zároveň prajeme našim 
dvom hráčom skoré uzdravenie.

Vrcholom celej florbalovej univerzitnej 
sezóny je play-off vysokoškolskej ligy, 

ktorého prvé kolo sa konalo 03. 05. 2022 
v telocvični na Mlynskej doline. Súperom 
našich florbalistov bol tím z Ekonomickej 
univerzity v Bratislave. Tím nabitý kva-
litnými hráčmi, hrajúcimi aj súťaže pod 
záštitou Slovenského zväzu florbalu. Na 
úvod sme začali veľmi dobre a dostali sme 
sa do vedenia 1:0. Avšak, potom prišiel ne-
šťastný moment pred našou bránou a brá-
niaci hráč si omylom ztečoval loptičku do 
vlastnej brány. Navyše, na konci prvého 
polčasu sa na nás navalilo ešte viac smoly, 
jeden z hráčov tvrdo, až za hranicou pra-
vidiel, atakoval súpera, a tak dostal trest 
na 5 minút. Druhý polčas sme začínali iba 
vo štvorici, spočiatku sme sa dobre bráni-
li v oslabení, ale prišlo mierne poľavenie a 
inkasovali sme tri rýchle góly, čo nás úplne 
zlomilo. Do konca zápasu sa našim flor-
balistom podarilo už iba znížiť skóre na 
konečný stav 4:2. Dúfame, že ďalšia sezó-
na bude pre našich hráčov vydarenejšia a 
podarí sa im postúpiť ďalej vo vyraďovacích 
bojoch.

Mladí športovci súťažiaci v streľbe zo vzduchovej zbrane na Športovom dni STU. Florbalisti v plnom hernom nasadení bojujú o loptičku, Športový deň STU. 

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

Ďakujeme, že ste s nami súťažili!
Tešíme sa na vás v ďalšom akademickom roku!

Hlavolamy

Tentoraz nie o poloplnom/poloprázdnom pohári

Máte dva poháre, v jednom je voda a v druhom 
mlieko. Vašou úlohou je naplniť vedro týmito 
dvomi kvapalinami tak, aby ich bolo možné od 
seba oddeliť a zároveň bolo viditeľné rozhra-
nie medzi nimi. Použitie akéhokoľvek deliča vo 
vedre je zakázané.

-sim-

Palindróm tu, palindróm tam

Časový údaj 12:21 je palindróm – číslo, ktoré má 
tú vlastnosť, že ho možno čítať v ľubovoľnom 
smere a má vždy rovnaký význam. Aký je naj-
kratší interval medzi dvoma palindromickými 
časmi? 
Príklad: Medzi časmi 11:11 a 12:21 prejde 1 hodina 
a 10 minút.

Koľko bolo hodín? 

Chodec stretol na ulici matematika a pýta sa: 
„Koľko je hodín?“ Ten mu odpovie: „Pridaj ku 
štvrtine času od polnoci polovicu času do pol-
noci a dostaneš presný čas.

Hádanka

Keď ma otočíte na bok, som všetko. Keď ma roz-
režete na polovicu, stane sa zo mňa nič. Čo som?

Zdroj: brain
den
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