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Vážené kolegyne a kolegovia, milí priatelia,
dostáva sa vám do rúk Zborník príspevkov zo 7. národnej konferencie učiteľov chémie.
7. národná konferencia učiteľov chémie sa konala v Ružomberku. Téma konferencie
Prezentácia inovatívnych trendov a koncepčných zámerov vo vyučovaní, hlavne v predmete
chémia na všetkých typoch škôl, je tradičnou témou, vychádzajúcou z hlavných cieľov
Združenia učiteľov chémie, ktorými sú najmä pomoc učiteľom, priblíženie, sprostredkovanie
najnovších informácií nielen z chémie, ale aj z diania v školstve.
7. národnú konferenciu učiteľov chémie otvorila prodekanka Pedagogickej fakulty
Katolíckej univerzity doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD. Účastníkom konferencie sa
prihovorili doc. Ing. Peter Tomčík, PhD., mimoriadny prof. KU – vedúci Katedry chémie PF
KU a podpredseda Slovenskej chemickej spoločnosti prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Predsedníčka správnej rady ZUCH RNDr. Helena Vicenová prečítala pozdravný list
ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Na konferencii bolo prítomných 68 účastníkov.
Ďakujem prispievateľom, ktorí poskytli príspevok aj napriek svojmu pracovnému
vyťaženiu, aj recenzentom príspevkov.
Ďakujem doc. PaedDr. Danici Melicherčíkovej, PhD., z Katedry chémie Pedagogickej
fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku i členom Združenia učiteľov chémie, ktorí mi
pomáhali pri organizovaní konferencie. Želám mojej nástupkyni Mgr. Michaele Bugeľovej zo
ZŠ s MŠ v Zubrohlave, aby sa jej darilo vo funkcii a spoločne s novými členkami správnej
rady Ing. Renátou Bellovou, PhD., z Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku a Alžbetou Slavkovskou zo ZŠ s MŠ na Vagonárskej ulici v Poprade veľa
úspechov pri napĺňaní poslania Združenia učiteľov chémie.
Ďakujem naším podporovateľom a sponzorom, ktorými boli: Zväz chemického
a farmaceutického priemyslu, RAABE, s. r. o., EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o.
Verím, že vás príspevky v zborníku zaujmú.
Helena Vicenová
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Združenie učiteľov chémie
a

Pedagogická fakulta
Katolíckej univerzity
v Ružomberku

7. národná konferencia učiteľov chémie

Prezentácia inovatívnych trendov a koncepčných zámerov vo vyučovaní,
hlavne v predmete chémia na všetkých typoch škôl
Termín: 1. február 2019
Miesto: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1
Garanti: doc. PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD., RNDr. Helena Vicenová
Cieľová skupina: učitelia chémie zo základných, stredných a vysokých škôl, iná odborná
verejnosť

PROGRAM
9.00 – 10.00 Registrácia účastníkov
10.00 – 10.15 Otvorenie 7. národnej konferencie učiteľov chémie
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., prodekanka Pedagogickej fakulty KU
doc. Ing. Peter Tomčík, PhD., mimoriadny prof. KU – vedúci Katedry chémie PF KU
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc., podpredseda Slovenskej chemickej spoločnosti
pozdravný list ministerky školstva
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10.15 – 10.45 Slávnostné vyhodnotenie 4. ročníka súťaže „Objavujeme čaro chémie“
predsedníčka správnej rady ZUCH RNDr. Helena Vicenová

10.45 – 11.00 Vyhlásenie 3. ročníka súťaže „Skús pokus“
Mgr. Sylvia Radvanská, EXPOL PEDGOGIKA

11.00 – 12.00 Odborné referáty
11.00 – 11.30 Ing. Jaroslav Durdiak, PhD., Pedagogická fakulta KU Ružomberok:
Chemický terorizmus a nová generácia nervovo paralytických látok – Novičoky

11.30 – 12.00 doc. PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD., Pedagogická fakulta KU
Ružomberok: Podnety k chemickému vzdelávaniu

12.00 – 12.30 Valné zhromaždenie

RNDr. Helena Vicenová, predsedníčka Správnej rady ZUCH




schválenie Výročnej správy za rok 2018
schválenie Plánu činnosti na rok 2019
voľba do správnej rady ZUCH

12.30 – 13.30 Prestávka (obed)

13.30 – 15.00 Popoludnie venované aktuálnym otázkam:
- Význam knižnice v celoživotnom vzdelávaní
- Chemická olympiáda a iŠVP
- Možnosti celoživotného vzdelávania
- Materiály pre učiteľov chémie

15.00 Záver konferencie
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Pozdravný list účastníkom konferencie
Vážení účastníci 7. národnej konferencie, vážení učitelia,
pracovné povinnosti mi nedovoľujú pozdraviť Vás osobne, preto mi dovoľte prihovoriť sa
Vám aspoň takouto formou.
Chémia ako školský predmet u nás v minulom roku veľmi silne zarezonovala vďaka konaniu
jubilejného 50. ročníka Medzinárodnej chemickej olympiády v Bratislave a Prahe. Celý svet
si vtedy pripomenul, že myšlienka medzinárodného merania síl žiakov vo vedomostiach
z chémie vznikla práve vďaka zanieteným odborníkom v bývalom Československu.
Som veľmi rada, že Vaše združenie nadväzuje na túto slávnu tradíciu a podporuje zvyšovanie
kvality výučby predmetu chémia a odborný rast učiteľov chémie. Je nespochybniteľné, že
prírodné vedy, a medzi nimi i chémia, zohrávajú jednu z najvýznamnejších úloh
v technologickom rozvoji ľudstva. Vývoj nových materiálov, objavovanie ich vlastností
posúva naše poznanie a otvára nové možnosti vo všetkých oblastiach nášho života od
všadeprítomnej elektroniky, cez zdroje energie až po medicínu a potravinárstvo. Je preto
dôležité, aby aj na Slovensku vyrastali kvalifikovaní odborníci, ktorí budú schopní prispievať
k tomuto rozvoju.
Je dávno známou skutočnosťou, že vzťah k určitej vedeckej oblasti sa formuje už od
školských liet. Kvalitní pedagógovia dokážu nadchnúť svojich žiakov pre svoj predmet
a vďaka tomu si niektorí z nich vyberú svoju vzdelávaciu a potom i kariérnu cesta budúcich
vedcov či výskumníkov. Chémia patrí medzi predmety, ktoré majú najväčší potenciál zaujať
žiakov vďaka praktickým ukážkam. A hoci už v inovovaných štátnych vzdelávacích
programoch nie sú povinné laboratórne cvičenia, verím, že učitelia neukrátia svojich žiakov
o túto zaujímavú súčasť vyučovania chémie.
Oceňujem, že aj prostredníctvom takýchto národných konferencií sa venujete profesijnému
rozvoju pedagógov a šíreniu príkladov dobrej praxe. Vnímam ich ako priestor na efektívnu
výmenu skúseností, ktorá v konečnom dôsledku zvyšuje celkovú úroveň vyučovania chémie.
O to viac, že z týchto podujatí vydávate aj zborník.
Vážení pedagógovia,
dovoľte mi zaželať Vám všetkým úspešný priebeh celého podujatia, nech si z neho odnesiete
čo najviac užitočných a prínosných informácií do Vašich škôl. Súčasne ďakujem
organizátorom zo Združenia učiteľov chémie za celú prípravu 7. národnej konferencie
a želám im veľa energie aj do ďalších ročníkov.
S pozdravom
Martina Lubyová,
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR
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Správa o činnosti OZ za rok 2018
1. Úvod
Združenie učiteľov chémie (v skratke ZUCH) vzniklo ako občianske združenie v súlade
s ustanoveniami zákona 83/90 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR 19.7.2012.

Základné ciele združenia


Podporovať postavenie chémie ako základného učebného predmetu vo všetkých
pedagogických dokumentoch a v povedomí širokej verejnosti na Slovensku
i v zahraničí.



Reprezentovať učiteľov chémie a presadzovať ich záujmy vo vzťahu k vládnym
organizáciám a neštátnym inštitúciám, ktoré riadia systém výchovy a vzdelávania
mládeže alebo ho akýmkoľvek spôsobom ovplyvňujú.



Podporovať odborný rast a zvyšovanie kvalifikácie učiteľov chémie.



Podporovať šírenie informácií o nových trendoch vo vyučovaní chémie na Slovensku
a vo svete prostredníctvom publikácií a rôznych odborných a metodických materiálov.



Vytvoriť a organizačne zabezpečiť priestor na diskusiu o problémoch vyučovania
chémie, na vzájomné kontakty a výmenu skúseností medzi učiteľmi základných,
stredných a vysokých škôl.



Podporovať prezentovanie činnosti členov ZUCH na verejnosti v SR a v zahraničí.



Organizovať akcie na podporu chémie.

Združenie dosahuje svoje ciele v činnostiach:


organizovanie seminárov, konferencií, kurzov a pod.,



podpora účasti na výchovno-vzdelávacích podujatiach,



podpora študijných pobytov, stáží a návštev škôl a vzdelávacích zariadení doma
a v zahraničí,



podpora publikačnej činnosti, nákup a vydávanie rôznych publikácii pod.,



zlepšovanie materiálno-technických podmienok a prostredia pre účastníkov výchovnovzdelávacieho procesu.
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2 Orgány občianskeho združenia
Orgánmi združenia sú:
a/ valné zhromaždenie,
b/ správna rada,
c/ predseda správnej rady – štatutárny orgán,
d/ dozorná rada – kontrolný orgán.
Členstvo v orgánoch združenia je nezastupiteľné.

Zloženie štatutárneho a kontrolného orgánu
občianskeho združenia ZDRUŽENIE UČITEĽOV CHÉMIE
identifikačné znaky:
Kontakt: tel. 0903688154; e-mail: helena.vicenova@gmail.com; web: www.zuch.sk
Správna rada:
RNDr. Helena Vicenová

– predseda
kontakt: tel. 0903688154, email: helena.vicenova@gmail.com

Ing. Mária Filová

– člen
kontakt: filovamaria@gmail.com

RNDr. Jana Chrappová, PhD.

– člen
kontakt: chrappova@fns.uniba.sk

Dozorná rada:
PhDr. PaedDr. Martin Bodis PhD. – predseda
kontakt: martin.bodis2@gmail.com
PaedDr. Pavol Bernáth

– člen

Ing. Lucia Dovalová

– člen

Sídlo ZUCH
Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava
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3 Prehľad činností v roku 2018
6. národná konferencia učiteľov chémie

3. 1

Prezentácia inovatívnych trendov a koncepčných zámerov vo vyučovaní, hlavne v predmete
chémia na všetkých typoch škôl


2. februára 2018 na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave
moderátor konferencie: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.
Otvorenie konferencie:

doc. Ing. Viera Peterková, PhD., prorektorka TU pre vzdelávanie
RNDr. Igor Gallus., MŠVVaŠ SR

Slávnostné vyhodnotenie 3. ročníka súťaže „Objavujeme čaro chémie“
Vyhlásenie 2. ročníka súťaže „Skús pokus 2“
Odborné referáty
Mgr. Júlia Miklovičová, PhD., NÚCEM Bratislava


Prírodovedná gramotnosť v štúdii PISA

doc. Ing. Ján Reguli, CSc., Pedagogická fakulta TU, Trnava


Čo potrebujeme vedieť z chémie, aby sme si nezničili Zem?

prof. PhDr. Ľubomír Held, PhD., Pedagogická fakulta TU, Trnava


Vysokoškolské vzdelávanie a príprava učiteľov v Trnave: minulosť, súčasnosť a
budúcnosť

Valné zhromaždenie
RNDr. Helena Vicenová, predsedníčka Správnej rady ZUCH


schválenie Výročnej správy za rok 2017



schválenie Plánu činnosti na rok 208

Tvorivé dielne
IBSE aktivity k témam Látky a ich vlastnosti, Zmesi, Časticový model látky,
Chemická väzba, Periodický zákon, Štruktúra a vlastnosti organických látok,
Fotosyntéza, Dýchanie.
11

Záver konferencie
– z konferencie bol vydaný Zborník príspevkov uverejnený na http://www.zuch.sk/
3.2 Skús pokus 2


február – máj 2018

Komisia v zložení:
Predsedníčka poroty: RNDr. Helena Vicenová
Čestný člen poroty: prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.
Členky: Mgr. Alžbeta Slavkovská
RNDr. Michaela Bugeľová
Ing. Mária Filová
JUDr. Monika Fegyveres Oravská
3.3 Učiteľ nie je Google 5 – 7. ročník odbornej konferencie


7. jún 2018 v Senci

– vystúpenie vo workshope pre učiteľov chémie – Inovácie v učení chémie
3.4 EXPOLEDU – súvislé vzdelávanie učiteľov
– vzdelávací projekt odborného vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA
– Bratislava, Banská Bystrica a Košice – lektorovanie
3.5 Objavujeme čaro chémie


17. december 2018 – vyhodnotenie 4. ročníka súťaže

Komisia v zložení:
Predsedníčka komisie:

RNDr. Helena Vicenová

Členovia komisie:

prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Ing. Mária Filová
Mgr. Alžbeta Slavkovská

– priebeh súťaže a vyhodnotenie 4. ročníka súťaže je uvedený v zápisnici
3.6 Zaregistrovanie ZUCH ako príjemcu 2 % z dane
3.7 Prezentácia činnosti ZUCH


na stránke www.zuch.sk



v skupine Združenie učiteľov chémie na facebooku



v časopise Dnešná škola – človek a príroda

12



na seminároch, konferenciách, workshopoch, metodických podujatiach

3.8 Časopis Dnešná škola – človek a príroda


vychádzal ako trojmesačník v elektronickej aj tlačenej podobe. K 31. 12. 2018 bolo jeho
vydávanie ukončené.

4 Finančná správa
V roku 2018 malo ZUCH:
- príjmy: 1553,56 eur
- výdavky: - 1590,04 eur
Výsledok hospodárenia: -36,48 eur
Hospodárenie skontrolovala dozorná rada.

5 Záver
Táto výročná správa je dostupná na stránke www.zuch.sk.
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Plán práce Združenia učiteľov chémie na rok 2019
JANUÁR
Zasadanie Správnej rady ZUCH
FEBRUÁR
7. národná konferencia učiteľov chémie - Prezentácia inovatívnych trendov a koncepčných
zámerov vo vyučovaní, hlavne v predmete chémia na všetkých typoch škôl
- 1. februára 2019 na KU v Ružomberku
- vyhodnotenie 4. ročníka súťaže Objavujeme čaro chémie
- vydanie zborníka príspevkov z konferencie
Zasadanie Správnej rady ZUCH
MÁJ
Skús pokus 3
JÚL
Seminár Súčasné problémy vo vyučovaní chémie organizovaný Chemickou sekciou PRIF UK
- spolupráca, aktívna účasť
AUGUST
Seminár pre stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov organizovaný Fakultou
chemickej a potravinárskej technológie STU
- spolupráca, aktívna účasť
SEPTEMBER
- zasadanie Správnej rady ZUCH
- Objavujeme čaro chémie, 5. ročník, výzva
DECEMBER
- zasadanie Správnej rady ZUCH
- Vyhodnotenie 5. ročníka súťaže Objavujeme čaro chémie
Spolupráca
- ZCHFP SR
- SCHS
- RAABE, s. r. o.
- Expol pedagogika, s. r. o.
- so základnými, strednými a vysokými školami
Materiály pre učiteľov
- uverejňovať naďalej na stránke www.zuch.sk
Prezentácia činnosti ZUCH
- na stránke www.zuch.sk
- v skupine Združenie učiteľov chémie na facebooku
- v médiách
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Združenie učiteľov chémie

Zápisnica zo zasadnutia komisie pre hodnotenie
celoslovenskej súťaže Objavujeme čaro chémie (3. ročník)
Predsedníčka komisie: RNDr. Helena Vicenová
Členovia komisie: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Mgr. Alžbeta Slavkovská
Ing. Mária Filová
Do 4. ročníka celoslovenskej súťaže Objavujeme čaro chémie bolo poslaných spolu 52 prác,
z nich 51 prác spĺňalo postupové kritériá. V jednej práci boli použité nepovolené chemikálie,
a preto práca bola zo súťaže vylúčená.
20 prác bolo v I. kategórii, 17 prác v II. kategórii a 14 prác v III. kategórii.
V I. kategórii porota udelila: jedno prvé miesto, jedno druhé miesto, jedno tretie miesto a 17
čestných uznaní.
V II. kategórii porota udelila: jedno prvé miesto, jedno druhé miesto, jedno tretie miesto a 14
čestných uznaní.
V III. kategórii porota udelila: jedno prvé miesto, jedno druhé miesto, dve tretie miesta a 10
čestných uznaní.
Postupujúce práce hodnotila porota nasledovne:
a) opis pokusu, motivácia, záver – max. 5 b,
b) vlastná realizácia pokusu – max. 10 b,
c) bezpečnosť pri práci, fotodokumentácia, celkový dojem – max. 10 b.
Z hľadiska bezpečnosti pri práci sa nevyskytlo veľa nedostatkov. V jednej práci (Miešanie
drinkov na hodine chémie) bol použitý dichróman draselný, a preto bola vyradená.
Celkovo komisia pokladá 4. ročník súťaže za veľmi vydarený, tešíme sa z posunu ku kvalite
prác.
Ďakujeme všetkým učiteľom chémie, ktorí sa spoločne so svojimi žiakmi zapojili do súťaže.
Cieľ súťaže – prostredníctvom zážitkovej formy učenia vzbudiť u žiakov záujem o chémiu
a rozvíjať ich prírodovednú gramotnosť, bol splnený.
Tešíme sa, že žiaci nezabúdajú poďakovať svojím učiteľom, ktorí im ukazujú cestu pri
odhaľovaní tajomstiev a krás chémie.
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Výsledková listina
4. ročník celoslovenskej súťaže Objavujeme čaro chémie
I. kategória (6 a 7. ročník ZŠ a príma a sekunda G)
Miesto
1.

2.

3.

Meno a priezvisko žiaka/škola
Zuzana Wagnerová
Gymnázium M. Rúfusa,
965 01 Žiar nad Hronom
Karolína Rentková, Alexandra
Mokošáková
ZŠ s MŠ Zubrohlava, Školská 238,
029 43 Zubrohlava
Dominika Stojkovičová, Simona
Jančigová
ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62
841 05 Bratislava

Názov práce
Zázračná hmota

Učiteľ žiaka
Mgr. Barbora Kinková

Žabí sliz

RNDr. Michaela Bugeľová

Farebná dúha
vo valci

Mgr. Slávka Saladiová

II. kategória (8. ročník ZŠ a tercia G)
Miesto
1.

2.

3.

Meno a priezvisko žiaka/škola
Radka Ďuriačová, Šimon Lavrinec
ZŠ, Jedľové Kostoľany 75
951 96 Jedľové Kostoľany
René Tunka, Dominika Tatarková
ZŠ sv. A. Svorada a Benedikta
Skalité 729
Olívia Rubaninská, Stella Strečková
ZŠ Školská 289
951 95 Obyce

Názov práce
Pudingový plast

Učiteľ žiaka
Mgr. Gabriela Šurínová

Sladký gejzír

Ing. Terézia Krupíková

Hasenie plameňa
oxidom uhličitým

Ing. Mária Šabová

III. kategória (9. ročník ZŠ a kvarta G)
Miesto
1.

2.
3.
3.

Meno a priezvisko žiaka/škola
Liliana Hallová, Bianka Bartošeková
ZŠ Tribečská 22
955 01 Topoľčany
Viktória Latičová
ZŠ Ľudovíta Štúra, Pionierska 4,
927 01 Šaľa
Tereza Šicková
ZŠ Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín
Ivana Šidlíková, Terézia Kullová
ZŠ Svrčinovec
023 12 Svrčinovec 336

Názov práce
Kyseliny v 3D
kine

Učiteľ žiaka
Ing. Henrieta Knoblochová

Príprava lízanky

Ing. Aneta Šebeňová

Horúci ľad

PaedDr. Lívia Hasajová, PhD.

Prírodné
indikátory
v chémii

Mgr. Martina Kullová
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Čestné uznania
za úspešnú účasť v 4. ročníku súťaže Objavujeme čaro chémie:

I. kategória (6 a 7. ročník ZŠ a príma a sekunda G)
1.

Meno a priezvisko žiaka/škola
Simona Višňovská, Viktor Boguský
ZŠ, Juh 1054,
093 01 Vranov nad Topľou

2.

Klára Vaščáková, Alica Augustínová
ZŠ Kúpeľná 2, 080 01 Prešov

3.

David Nikodém
Gymnázium, Ul. 1. mája 8,
901 01 Malacky
Juraj Čopík, Sebastián Gergelčík
CSŠ, Švermova 10, 069 01 Snina

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Názov práce
Ako oxid uhličitý
ovplyvňuje pH
vodných roztokov
Gumové cukríky
Gumené vajce

Ema Lara Varga, Yoriana Alba Iván
ZŠ J. A. Komenského, Komenského 3,
945 01 Komárno
Simona Kupcová, Natália Almášiová
ZŠ s MŠ, Tajovského 2, 976 32 Badín
Lea Fedorov, Dominika Drábová
ZŠ Dlhé Hony 1, 911 01 Trenčín
Peter Kovaľ, Jakub Jakubek
ZŠ, Bernolákova ul. 1061
093 01 Vranov nad Topľou
Benjamín Korytár
ZŠ, M. Rázusa 3
960 01 Zvolen
Adela Snopová, Barbora Dusheková
ZŠ Tribečská 22
955 01 Topoľčany
Lucia Kubasová, Emily Gejdošová
ZŠ s MŠ, Školská 90,
034 96 Komjatná
Matej Gašparovič, Alex Beňadik
ZŠ s MŠ Spartakovská 5
917 01 Trnava
Barbora Golisová
ZŠ Zákopčie č. 957
023 11 Zákopčie
Kevin Okenka
ZŠ Ľudovíta Štúra, Pionierska 4,
927 01 Šaľa
Natália Chrenščová, Veronika Staníková
ZŠ Korňa, Ústredie 533, 023 21 Korňa
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Učiteľ žiaka
Ing. Mária Babjaková

RNDr. Michaela
Baňasová
Mgr. Lenka Bergerová,
PhD.

Príprava kávy a
atramentu
Bublinový svet

Ing. Milana Buhajová

Farebné kriedy

Ing. Lucia Dovalová

Magnetický sliz
Pokus s kofolou

PaedDr. Lívia Hasajová,
PhD.
RNDr. Marianna Ivanová

Čarujeme so
suchým ľadom

Mgr. Bronislava
Jakubčinová

Kinetický piesok

Mgr. Jana Kacinová

Tancujúce
hrozienka

Mgr. Dana Kovalčíková

Zázračné bublinky

Mgr. Lucie Melicherová

Morské dno

Mgr. Lenka Paseková

Kúzelné snežítko

Ing. Aneta Šebeňová

Krasové procesy

Mgr. Gabriela Šipláková

Ing. Želmíra Dobrovická

16. Dáša Koprdová
ZŠ Rozmarínová 1, 945 01 Komárno
17. Nina Cerulová, Ondrej Alex Henkeľ
ZŠ Sídlisko II. 1336
093 01 Vranov nad Topľou

Dymiace prsty

Mgr. Marek Tóth

Žabí sliz

Mgr. Mária Vojtková

II. kategória (8. ročník ZŠ a tercia G)
1.

2.

Meno a priezvisko žiaka/škola
Lenka Rybárová, Barbora Grigová
ZŠ Skalka 34
013 11 Lietavská Lúčka
Ivana Andrejčíková
CSŠ, Švermova 10, 069 01 Snina

Adam Pálovics, Oliver Szabo
ZŠ J. A. Komenského, Komenského 3,
945 01 Komárno
4. Júlia Bystrická
ZŠ Dlhé Hony 1,
911 01 Trenčín
5. Alexandra Kobulnická
ZŠ, Školská 1
094 14 Sečovská Polianka
6. Lena Rajniak
Evanjelická spojená škola –
Evanjelické gymnázium Juraja
Tranovského, Komenského 10,
031 01 Liptovský Mikuláš
7. Lena Bezáková, Aneta Kondrlová
ZŠ Tribečská 22
955 01 Topoľčany
8. Ernest Fázik
ZŠ, Podzámska 35
920 01 Hlohovec
9. Adam Juriš, Lukáš Hovanec
ZŠ s MŠ Spartakovská 5
917 01 Trnava
10. Alžbeta Mojteková
ZŠ Zákopčie č. 957
023 11 Zákopčie
11. Michaela Vidrová, Bibiana Fülöpová
ZŠ J. G. Tajovského, Tajovského 1
903 01 Senec
12. Laura Mária Rumelová
ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62
841 05 Bratislava
3.

Názov práce
Učiteľ žiaka
Manganistanový Ing. Oľga Bogová
chameleón
Rozsvietenie
žiarovky
Tekutý dym

Ing. Milana Buhajová

Neviditeľný
atrament

PaedDr. Lívia Hasajová, PhD.

Faraónove hady

Mgr. Ivana Jakubeková

Mliečny plast

Ing. Elena Jelenová

Kvaple zo sódy
bikarbóny

Mgr. Jana Kacinová

Tancujúce
hrozienka

Mgr. Jana Leitmannová

Magické grafity

Mgr. Lucie Melicherová

Červená kapusta

Mgr. Lenka Paseková

Dvakrát
nahnevaný džin

Mgr. Janula Pisoňová

Transformácia
medi na zlato

Mgr. Slávka Saladiová
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Ing. Želmíra Dobrovická

13. Karin Pogranová
ZŠ Ľudovíta Štúra, Pionierska 4,
927 01 Šaľa

Kúzlenie so
živočíšnym
uhlím
Indikácia
kyselín a zásad

14. Andrea Brezinová, Dominika
Tkáčiková
ZŠ Korňa, Ústredie 533,
023 21 Korňa

Ing. Aneta Šebeňová

Mgr. Gabriela Šipláková

III. kategória (9. ročník ZŠ a kvarta G)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Meno a priezvisko žiaka/škola
Martin Struhár, Samuel Sršník
ZŠ Skalka 34
013 11 Lietavská Lúčka
Lucia Mariničová
CSŠ, Švermova 10, 069 01 Snina
Lea Dolinská
ZŠ J. A. Komenského, Komenského 3,
945 01 Komárno
Norbert Hanáček
Evanjelická ZŠ Zlatice Oravcovej
Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
Emma Dolhá
ZŠ, Bernolákova ul. 1061
093 01 Vranov nad Topľou
Annamária Viragová
ZŠ s MŠ Školská 16
953 21 Markušovce
Martina Hudecová, Barbora Zemanová
ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62
841 05 Bratislava
Lucia Pelantová
ZŠ Rozmarínová 1, 945 01 Komárno

Júlia Štofanová, Martina Foltinová
ZŠ Hermanovská 347, 094 34 Bystré
10. Daniela Kacvinská, Martin Kozák
ZŠ Sídlisko II 1336
093 01 Vranov nad Topľou
9.

Názov práce
Ničenie mýtov

Učiteľ žiaka
Ing. Oľga Bogová

Napätie z jablka

Ing. Milana Buhajová

Efektívne
odstránenie
olejových škvŕn
Adsopčné uhlie

Ing. Želmíra Dobrovická

Ako zapáliť oheň
vodou

RNDr. Marianna Ivanová

Dúha

Mgr. Janka Oberlová

Modrý plameň

Mgr. Slávka Saladiová

Chemický dôkaz
fotosyntézy
Antacidá

Mgr. Marek Tóth

Faraónove hady

Mgr. Mária Vojtková

Mgr. Beáta Fülöpová

Ing. Jelena Virbová

Schválili:
Predsedníčka komisie: RNDr. Helena Vicenová
Členovia komisie: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Mgr. Alžbeta Slavkovská
Ing. Mária Filová
Bratislava 17. 12. 2018

RNDr. Helena Vicenová, predsedníčka správnej rady ZUCH
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Chemický terorizmus
a nová generácia nervovoparalytických látok – Novičoky
Ing. Jaroslav Durdiak, PhD., Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
jaroslav.durdiak@ku.sk

ÚVOD
Terorizmus je sprievodným javom vývoja ľudskej spoločnosti a dnes sa mu venuje
pozornosť o to viac, že sa stal čoraz častejšie alternatívnou metódou riešenia problémov
a rozporov. Terorizmus mení svoje formy a metódy. Od terorizmu využívajúceho klasických
prostriedkov teroru prechádza k zneužitiu chemických, rádioaktívnych a biologických látok.
Realizácii chemického, nukleárneho alebo biologického terorizmu je v súčasnosti
prisudzovaná oveľa väčšia pravdepodobnosť ako samotnému použitiu jadrových, chemických
a biologických zbraní v samotnom vojnovom konflikte.
Zníženie účinkov v dôsledku zneužitia toxických chemických a rádioaktívnych látok
teroristami je do určitej miery dosiahnuteľné aj cestou informovanosti nielen odbornej
komunity, ale aj širokej verejnosti, pedagógov na rôznych stupňoch škôl a ich
prostredníctvom aj ich žiakov a študentov. Keďže v rámci Slovenskej republiky sa
v študijných programoch jednotlivých fakúlt nevenuje tejto oblasti pozornosť v ucelenom
predmete, úroveň znalostí súčasných a budúcich pedagógov nie je vzhľadom na vážnosť
situácie na zodpovedajúcej úrovni. Táto skutočnosť sa odzrkadľuje zákonite aj na nízkom
stupni vedomostí žiakov základných škôl a študentov stredných i vysokých škôl. Keďže
hrozba terorizmu je aktuálna celosvetovo a samozrejme aj v našom štáte, je nevyhnutné v
prírodovednom vzdelávaní učiteľov posilniť túto oblasť vzdelávania.

CHEMICKÝ TERORIZMUS
Chemický terorizmus má potenciál použiť ako nástroj násilia širokú škálu chemických
toxických

látok.

Nezanedbateľným

účinným

faktorom

terorizmu

je

aj

využitie

psychologického efektu spojeného s panikou a strachom, vyvolaným v dôsledku hrozby alebo
použitia chemických látok v rôznej forme. Mnohé z nástrojov chemického terorizmu sú
vysoko účinné a pôsobia skryto, čo to vyvoláva obavy a strach z veľkého počtu zasiahnutých,
možného nedostatku liekov, poprípade ich nedostatočnej účinnosti. Teroristi chcú dosiahnuť
kriminálne, ideová, sociálne alebo politické ciele, pričom obete pôsobenia nebezpečných
chemických látok nie sú spravidla pravým objektom teroru.
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Historické aspekty vývoja chemického terorizmu
Z minulosti je známy celý rad predovšetkým technologických havárií spojených
s únikom chemických škodlivín do životného prostredia. Avšak cielené teroristické použitie
vysoko toxickej bojovej otravnej látky sarínu bolo zaznamenané 27. júla 1994 v japonskom
meste Matsumoto, čo mnoho odborníkov považuje za začiatok súčasného chemického
terorizmu i napriek k tomu, že už rok predtým bolo plánované použitie kyanovodíkových
bômb teroristami v Centre svetového obchodu v New Yorku. Práve ten istý objekt sa stal
cieľom známeho, aj keď nie chemického teroristického útoku, dňa 11. septembra 2001.
K úplne prvému známemu pokusu použiť sarín na teroristické účely došlo už na jar
v roku 1994. Duchovný otec sekty Óm-šinrikjó si objednal sarínový útok na vodcu veľkej
budhistickej organizácie Sóka gakkai. Muži z akčnej skupiny sekty zaparkovali auto pri
budove, kde prednášal a spustili rozprašovací systém. Ten však zlyhal a výpary sarínu vnikli
do auta. Jeden muž z teroristickej skupiny bol intoxikovaný a musel byť liečený.
Už spomínaný chemický teroristický útok v japonskom meste Matsumoto mal v roku
1994 slúžiť ako test účinnosti sarínu pre plánovaný útok v Tokiu v roku 1995. Išlo
o teroristickú akciu sekty Óm-šinrikjó na sudcov, ktorí rozhodovali spor o veľké pozemky,
ktoré sekta viedla. Teroristi sa rozhodli pre vykonanie útoku na sudcov v ich bydlisku.
V ochranných odevoch začali bojovú otravnú látku rozptyľovať z upraveného vozidla.
Zmenou zmeny prízemnej meteorologickej situácie sa oblak rozšíril i nežiaducim smerom. To
spôsobilo, že okrem troch sudcov bolo otrávených ďalších asi 500 ľudí, z ktorých 7 krátko po
otrave zomrelo.
Ďalší útok sarínom bol vykonaný rovnakou sektou 20. marca 1995 v tokijskom metre.
Sarín sa v metre začal šíriť v ranných hodinách, krátko po štvrť na osem. Behom útoku sa mal
rozšíriť v piatich vagónoch na troch trasách metra tak, aby sa čo najviac kontaminovala rušná
prestupná stanica Kasumigaseki. Sarín bol zatavený v sáčkoch asi po pol kilograme a uvoľniť
sa mal prepichnutím pomocou dáždnika so zaostrenou špičkou. Teroristi mali k dispozícii 11
takýchto časovaných bômb. Účinok tejto akcie bol však obmedzený tým, že sa nepodarilo
prebodnúť všetky sáčky v rozmedzí troch až 5 minút a tiež skutočnosťou, že čistota sarínu
bola len 20 – 30 %. I napriek tomu bolo celkovo intoxikovaných 5500 ľudí a 12 z nich
zomrelo.
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Aj v roku 1997 bol zaznamenaný akt chemického terorizmu. Boli privedené
k výbuchu tlakové fľaše s chlórom v dvoch nákupných centrách v Austrálii, pričom bolo
12 osôb zranených.
V minulosti už bolo medializovaných mnoho prípadov zneužitia chemických látok,
ktoré mali črty chemického terorizmu a tiež boli odhalené plánované akcie takéhoto
charakteru. Konkrétne sa jedná napríklad o zadržanie 6 Alžírčanov v ich londýnskom byte
v januári v roku 2003. Boli obvinení z prípravy a podnecovania k teroristickému útoku
a taktiež z výroby chemických zbraní. Následne úrady objavili v byte na Wood Green,
v severnej časti Londýna stopy ricínu, známeho mimoriadne toxického rastlinného toxínu.
Taktiež boli objavené ricínové bôby a vybavenie na ich lisovanie. Predpokladalo sa, že
zadržaní sú príslušníci teroristickej bunky známej ako Čečenská Sieť, ktorá je pravdepodobne
v spojení s Alžírskou skupinou stojacou za plánmi na miléniové bombové útoky v USA.
Členovia bunky boli Alžírčania, cvičení v Čečensku a Gruzínsku. Existuje opodstatnený
predpoklad že ricín, ktorý zadržali, bola len časť väčšej dávky, odstránenej z bytu pred ich
zatknutím.
V marci 2004 v Londýne po niekoľko mesačnom sledovaní teroristickej skupiny a po
rozsiahlych raziách britských policajtov a príslušníkov protiteroristických jednotiek boli
zatknutí 8 britskí občania pakistanského pôvodu, údajne zapojení do plánovacích fáz
teroristického útoku. Neskoršie sa ukázalo, že títo skúmali možnosť odpálenia chemickej
bomby v dave ľudí, v zaľudnenej časti Londýna. Podnetom k razii a zatknutiu boli informácie
z odpočúvania, kde podozriví hovorili o použití mimoriadne toxickej chemickej látky, a to
oxidu osmičelého (OsO4). Zatknutí muži boli údajne sympatizantmi teroristickej organizácie
Al-Káida a plánovali útoky na letisko Gatwick, londýnske metro a iné uzavreté priestory
s veľkým pohybom ľudí.
Do špecifickej kategórie chemického terorizmu môžeme zaradiť i udalosti, kedy
dochádza k zneužitiu chemických látok len voči jednotlivým osobám. U teroristických
atentátov na jednotlivcov sa využívajú rôzne spôsoby. Napríklad fyzická likvidácia
bulharského emigranta v Londýne 1978 bola vykonaná injekciou ricínu pomocou špeciálne
upraveného dáždnika.
Koncom roka 2004 verejnosť pobúrila zverejnená informácia o otrave dioxínom,
kandidáta na ukrajinského prezidenta Viktora Juščenka. Juščenko a jeho stúpenci sa
domnievajú, že k otrave došlo 5. septembra pri večeri s najvyššími predstaviteľmi
Bezpečnostnej služby Ukrajiny, a to šéfom tajnej služby a jeho zástupcom. Viedenskí lekári
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konštatovali, že v krvi a tkanivách pacienta bolo zistené najmenej tisícnásobne vyššie
množstvo dioxínu, než je normálna koncentrácia. V tele človeka sa totiž dioxín vstrebáva
mimoriadne rýchle a príznaky otravy sa objavia už za niekoľko hodín po požití látky, ktorá sa
dá zamiešať do jedla.
Východiská pre zneužitie chemických látok na terorizmus
Z veľkého množstva chemických látok sa dá len určité malé množstvo využiť ako
účinný nástroj chemického terorizmu. Chemické látky, ktoré môžeme považovať za účinný
nástroj chemického terorizmu, by mali vo všeobecnosti spĺňať základné kritériá:
- zodpovedajúce fyzikálne, fyzikálno-chemické a chemické vlastnosti; ktoré naplno
v čo najširšom meradle umožnia uplatniť ich patologické a fyziologické účinky a na druhej
strane komplikujú rýchlosť a účinnosť ich dekontaminácie;
- vysoká toxicita, pričom doba latencie môže mať rozdielne hodnoty;
- rozmanité spôsoby intoxikácie organizmu;
- minimálne demaskujúce príznaky ich použitia;
- zložitosť a náročnosť stanovenia správnej diagnózy po intoxikácii a komplikovanosť
následnej terapie.
Okrem toho by chemické látky nemali vyvolávať, v bráne vstupu do organizmu,
postrehnuteľné patologické zmeny a v období klinického rozvoja symptómov intoxikácie by
nemalo byť k dispozícii žiadne účinné antidotum.
Formy chemického terorizmu
Jednotlivé formy a materiálne zdroje chemického terorizmu možno stručne definovať
nasledovne:
Prvou formou, na ktorú je chemický terorizmus často terminologicky redukovaný je
zneužitie chemických zbraní ako vojenských prostriedkov, ktoré sú súčasťou zbraní
hromadného ničenia (ZHN). Možnosti použitia chemických a toxínových zbraní sú limitované
hlavne pre ich strategicko-politický význam a prebiehajúce plnenie existujúcich dohôd
o regulácii zbrojenia a odzbrojenia.
Druhou formou je tá, ktorá bola použitá u všetkých dosiaľ uskutočnených chemických
teroristických akciách a pokusoch o ne. Je založená na použití nezbraňových materiálov. Ide
o zneužitie mimoriadne toxických chemických zlúčenín (sarín, oxid osmičelý, calmatíva,
komerčne prístupné chemické zlúčeniny), toxínov (saxitoxín, ricín, botulotoxín, aflatoxíny
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a iné), ako aj zneužitie priemyslových toxických chemikálií. V najkrajnejšom prípade sa jedná
o komponenty chemických zbraní vlastnej výroby.
Treťou formou, ktorá si zasluhuje tiež veľkú pozornosť, je násilné vyvolanie
sekundárnych účinkov po úderoch konvenčnými zbraňami na industriálne a sociálne
infraštruktúry modernej spoločnosti ako sú chemické, petrochemické, chladiarenské a iné
industriálne a dopravné zariadenia. Takéto ničivé teroristické údery spôsobujú náhle
uvoľňovanie

toxických,

zápalných,

skvapalnených

chemikálií,

často

odprevádzané

explóziami, implóziami, tlakovou vlnou a požiarmi, pričom sa v dôsledku termických
procesov vytvárajú zvlášť toxické produkty horenia so závažným vplyvom na zdravie
obyvateľstva (dioxín, dibenzofurán, fosgén a iné).
Nástroje chemického terorizmu
Vychádzajúc z jednotlivých foriem možno vyšpecifikovať nástroje chemického terorizmu.

Nástroje
chemického
terorizmu

chemické
zbrane

priame

iniciácia

použitie

havárie

bojové
otravné látky

chemické látky
komerčne
dostupné

toxíny

chemická
munícia

únik zo
stacionárnych
zdrojov

únik z
mobilných
zdrojov

Organické a
anorganické
toxické látky

Organické a
anorganické
toxické látky

Zneužitie bojových otravných látok na chemický terorizmus
Možno predpokladať, že príčinou záujmu teroristických skupín o bojové otravné látky sú:
- relatívna nízka výrobná cenu, v porovnaní napr. s jadrovými zbraňami;
- fyzikálne, fyzikálno-chemické, chemické a toxikologické vlastnosti zodpovedajú ich
predstave;
- ľahká dostupnosť, vyplývajúca z relatívnej nenáročnosti ich chemickej syntézy;
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- potreba použitia malých množstiev toxického materiálu, vzhľadom na ich mimoriadnu
toxicitu;
- možnosť využitia technologických nehôd a havárií na ich skryté použitie;
- vznik a šírenie panických reakcií, ktoré sú charakterizované strachom a následnou
panikou civilného obyvateľstva.
Nervovoparalytické látky (NPL) boli po prvýkrát syntetizované v Nemecku v rámci
výskumu insekticídov Schraderom v IG Farbenindustrie. Vyznačujú sa mimoriadnou
toxicitou a tiež rýchlym nástupom účinku a prienikom do organizmu všetkými bránami
vstupu. Napríklad syntéza NPL typu G (sarínu) je pomerne jednoduchá a ekonomicky
nenáročná, čo dokumentuje schéma prešmykového spôsobu výroby sarínu:
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CH3 O
P

PCl 3 + 3CH3OH
CH3 O
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CH3 O
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+ 2POCl 3 + CH3Cl + HCl

P
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O CH3
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P
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Cl F
ekvimolárna zmes
"DIDI"

CH3
2 i-C3H7OH
- 2HCl

F

CH3

O

P

2 CH O

F

CH3
SARIN

NOVÉ GENERÁCIE NPL – NOVIČOKY
Novičoky sú látky organofosforového pôvodu, takz. organofosfáty vychádzajúce
pravdepodobne z látok VX, sarínu a látok A-230, A-232 a A-234.Presné zloženie však nie je
známe a je samozrejme podrobené utajeniu. Sú však v súčasnej dobe vysoko aktuálne. Boli
využité na otravu bývalého ruského agenta Sergeja Skripala a jeho dcéry a to v marci 2018,
v anglickom meste Salisbury.
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Novičok nie je žiadne meno pre konkrétnu otravnú látku, ale ide o prezývku, ktorá
zahŕňa hneď niekoľko otravných látok „novšej 3. generácie“ napr. A230, A232, A234, A242,
A262.
Historické súvislosti vzniku novej generácie NPL
Na základe uznesenia ÚV KSSZ z 8. júna 1973 začal Sovietsky zväz špeciálny projekt
„Foliant“ s cieľom podstatne inovovať bojové otravné látky ešte pred očakávaným prijatím
medzinárodného dohovoru s názvom: „Zmluva o zákaze vývoja, výroby, hromadenia zásob
a použitia chemických zbraní o ich zničení.“ Tento projekt sa stal zásadným prevratom
v sovietskom výskume bojových otravných látok, išlo o vývoj novej generácie bojových
otravných látok na báze organofosfátov.
Existujú dohady, že ďalším smerom projektu Foliant mal byť vývoj výrobných
postupov bojových otravných látok z prekurzorov použitých v bežnej chemickej výrobe, pre
možnosť výroby bojových otravných látok v spriatelených krajinách. V 80. rokoch už výskum
priniesol tri úplne nové chemické látky odvodené od doteraz známych nervovoparalytických
látok kódového označenia A-230, A-232 a A-234. V 90. rokoch bolo vyvinutých už viac ako
100 takzvaných Novičokov.
Binárne chemické zbrane
Novičoky, umožnili vzniknúť radu binárnej munície označovanej v NATO súhrnným
kódovým názvom „Novičok“ (newcomer, новичок, nováčik).
Podstatou binárnej chemickej munície je vznik toxickej látky rýchlou syntézou
z relatívne netoxických poloproduktov (prekurzorov), až po vystrelení resp. v okamihu jej
nárazu (výbuchu), pričom sa vytvoria NPL látky vo forme aerosólu. Hlavná pozornosť
v počiatkoch vzniku binárnej munície bola sústredená na zmesi pre vznik sarínu a látky VX.
Okrem nich sa vývoj v tejto oblasti sústreďoval aj na látku IVA.
Napríklad u prípravy VX sa najčastejšie používali dva varianty. V oboch prípadoch
jedným z prekurzorov je O-etyl-O-(2-diizopropylaminoetyl) metylfosfonit, nazývaný látka
QL, ktorý reaguje s práškovou sírou za vzniku za vzniku látky VX. Tento systém je vzhľadom
ku charakteru prekurzora označovaný ako “Liquid / Solid Binary VX – 2“
H3C
+

P
C2 H5 O

OC2H4N(i-C3H7)2

H3C
S

P
C2 H 5 O

látka QL
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O
SC2H4N(i-C3H7)2
VX

V druhom systéme je miesto síry používaný obdobne reagujúci kvapalný
dimetylpolysulfid, pričom dôjde k polárnej adícii atómu síry na voľný elektrónový pár
centrálneho atómu QL za vzniku tiofosfonátu a následnej izomerácii za vzniku látky VX.
Tento systém je preto nazývaný „Liquid / Liquid Binary VX – 2“
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Princíp prípravy napr. bojovej chemickej látky sarín v binárnych zbraniach
charakterizujú konkrétne chemické reakcie:
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Sarin (GB)

Receptúry novičokov
Receptúra (Novičok–5) bola pravdepodobne založená na látke A-232 a v roku 1989
jej údajne bolo vyrobené 5 až 10 ton vo Volgograde.
V roku 1990 zaviedla Sovietska armáda do výzbroje receptúru Novičok–X (iné zdroje
uvádzajú názov Novičok +), ktorý vraj ešte prevyšoval vlastnosti Novičoku–5.
Toho istého roku sovietske laboratória vyrobili ešte binárnu receptúru Novičok–7.
Vznikla údajne z látky R-33 (VX) a vykazovala rovnaké fyzikálno-chemické vlastnosti, ale až
desaťnásobnú toxicitu oproti somanu (či látke IVA vyrobenej v USA).
V nasledujúcich rokoch boli pripravené ešte receptúry Novičok–8 a Novičok–9, ale tie
už pravdepodobne neopustili priestory laboratória.
Predpokladané chemické štruktúry variantov novičoku

R = CH3

A232

C2H5O

A234

Porovnanie štruktúry ruskej látky VX a variantu Novičok na báze A-232

Novičok na báze A232

Ruská látka VX, R-33

Binárna chemická receptúra napríklad obsahujúcu látku A-232
dietylamín
(Et)2NH

acetonitril
CH3CN

- HCN
O-metylfluórkyanofosfonát
Novičok na báze A232
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A230

CH3O

Predpokladané vlastnosti Novičoku
V prípade novičokov sa má sa jednať vo všeobecnosti o bezfarebné kvapaliny bez
zápachu. Fyzikálno-chemické vlastnosti týchto látok umožňujú osoby intoxikovať
prostredníctvom inhalačnej, perorálnej a tiež perkutánnej brány vstupu. Môžu pôsobiť totiž
v kvapalnom alebo plynnom skupenstve. Vysoko účinné je pôsobenie novičokov vo forme
aerosólu. Tieto látky sa považujú za pomerne stabilné vo vonkajšom prostredí. Predpokladá sa
ich väčšia stálosť ako napr. stálosť sarínu, ktorý je považovaný za málo stálu (perzistentnú)
látku, so stálosťou v teréne v lete okolo 2 – 6 hodín a v zime 6 – 12 hodín.
Mechanizmus účinku nervovoparalytických látok
Novičoky svojim inhibičným účinkom na acetylcholínesterázu (ACHE) môžeme
zaradiť medzi nervovoparalytické látky. Na mieste vstupu NPL nevyvolávajú žiadne
dráždenie.
Čo sa udeje pri zasiahnutí osôb nervovoparalytickými látkami? NPL zasahujú do
cholinergného nervového systému cestou zníženia aktivity (ACHE).
Novičoky svojou účinnosťou zrejme prevyšujú napríklad látku VX až desaťkrát.
Nasledujúca schéma orientačne dokumentuje relatívnu toxicita vybranými chemických látok
vzhľadom na sarín za podmienky, že toxicita sarínu je jednotková.

NOVIČOK
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Ich účinok je veľmi rýchly. Popis účinku. V priebehu niekoľkých sekúnd prestávajú
fungovať nepodmienené reflexy, ako je dýchanie, po zhruba 120 sekundách dochádza
k zastaveniu srdca. Novičoky údajne napádajú aj génový kód a tak hrozí odovzdávanie
poškodenia spôsobeného OL z generácie na generáciu.
Podľa niektorých informácie boli testované aj subchronické účinky miniatúrnych
dávok novičoku na ľudský organizmus. Testu sa údajne zúčastnilo 30 až 40 ľudí a prebiehal
2 až 3 mesiace. Po niekoľkých týždňoch u testovaných začalo dochádzať k strate pigmentu,
metabolickým problémom, poškodeniu pľúc a tiež tráviacim problémom.
Antidotná terapia a protichemická ochrana
V súčasnosti sa v antidotnej liečbe nedosahuje výraznejších úspechov. Podľa ruských
odborníkov neexistuje proti týmto látkam žiadna protilátka. Dôležitú negatívnu úlohu
v súvislosti s podaním antidota hrá aj krátke časového obdobie (asi 15 sekúnd) medzi
intoxikáciou a dobou nutnou pre podanie protilátky.
Novičoky ľahko prekonávajú súčasnú protichemickú ochranu, prenikajú napríklad
gumovým tesnením. Filtre z aktívneho uhlia nevykazujú prílišnú úspešnosť pri sorpcii
zamoreného vzduchu.
Možnosti detekcie novičokov
Pravdepodobne je možná detekcia metódami založenými na acetylcholínovej reakcii
(detekčné trubičky, detektory). V princípe ide o presávanie vzduchu cez detekčné trubičky
s využitím napr. chemického detektoru CHP-71.

Problém je všeobecne s detekciou týchto látok aj pri využití i moderných detektorov
v našich podmienkach. Napr. Krajské chemické laboratóriá(KCHL) na území SR (Nitra,
Slovenská Ľupča, Jasov) sú síce vybavené napr. prenosným plynovým chromatografom
(detekcia organických látok), plynovým chromatografom spojeným on-line s hmotnostným
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detektorom (v podmienkach KCHL – najvyšší stupeň analýzy a potvrdenia látok vo vzorke),
mobilnými IČ spektrofotometrami (detekcia plynných látok) a tiež mobilným IČ prístrojom –
schopným detegovať tuhé i kvapalné látky. Problém spočíva v tom, že detekované látky sa
nenachádzajú v knižniciach počítačov.
Predpokladá sa však, že v budúcnosti po vypracovaní presných dôkazných metód bude
možné pomerne dobre novičoky detekovať a tiež ich odlíšiť od ostatných nervových látok. Je
však nutné sa zamerať na vyššiu citlivosť detektorov z dôvodu výrazne väčšej toxicity
novičokov a teda potreby detekovať nižšie koncentrácie.
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Podnety k chemickému vzdelávaniu
Doc. PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD., Pedagogická fakulta KU v Ružomberku,
danica.melichercikova@ku.sk
ÚVOD
Keď sa hodnotí úroveň nášho vzdelávania, vychádza sa predovšetkým z viacročných
výsledkov v medzinárodnom projekte PISA. Vyplýva z nich, že naši žiaci i napriek získaným
vedomostiach majú nízku úroveň ich uplatnenia pri riešení jednoduchých a najmä
viacúrovňových problémových situácií.
V súčasnom chemickom vzdelávaní si majú žiaci osvojiť určité množstvo pojmov,
menšia pozornosť sa venuje schopnosti získané vedomosti využívať pri riešení situácií
vyplývajúcich z reality bežného života. Podľa nášho názoru jednou z príčin je to, že učitelia
nemajú k dispozícii dostatok didaktických materiálov, ktoré by im uľahčovali prípravu na
vyučovaciu hodinu s využitím aktívneho prístupu žiakov ku vzdelávaniu. Ideálne by bolo,
keby mal každý učiteľ aktuálne didaktické materiály, v ktorých by učivo bolo prezentované
rôznymi spôsobmi vzhľadom na didaktické prostriedky, na rozsah a aktualizáciu problému.
Na základe uvedeného by sa zdalo, že podceňujeme kreativitu učiteľov. Nie je to tak, práve
naopak. Zo skúsenosti vieme, že čím je viac podnetov, tým kreativita vzrastá. U učiteľa sa s to
prejaví tým, že pre daný žiacky kolektív vytvorí taký program vyučovacej hodiny, aby každý
pochopil význam učiva pre život jednotlivca, spoločnosti, ľudstva, resp. prírody. Pričom by sa
žiaci s rôznou úrovňou chápania v plnej miere aktivizovali.
Na niekoľkých vyučovacích hodinách by bolo vhodné nechať priestor na vysvetlenie
aktualít prezentovaných médiami a to bez toho, či korešpondujú s práve preberaným učivom
alebo nie. Cieľom reagovania na reklamu, alebo inak médiami prezentované informácie, je
viesť žiakov k hodnoteniu prezentovaného z viacerých hľadísk a v rámci diskusie zvážiť
pozitíva a negatíva pre individuálny a globálny aspekt ľudstva.
1 PODNETY K CHEMICKÉMU VZDELÁVANIU
Rozvoj chemického, resp. prírodovedného vzdelávania vyžaduje od vyučujúcich
neustále rozširovanie svojej odbornej prípravy, pretože v uvažovanej oblasti dochádza
rýchlym tempom k novým poznatkom, rozširovaniu, negovaniu historických teórií.
V príspevku chceme zamerať pozornosť na štyri okruhy:
-

Problémové riešenie úloh;

-

Odborný pohľad na reklamné prezentácie;
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-

Reakcie na médiami prezentované aktivity ľudí v rôznych oblastiach Slovenska;

-

Prezentácia aktuálnych vedeckých poznatkov.

1.1 Problémové úlohy v chemickom vzdelávaní
Je dostatok praktických skúseností, že riešenia problémových úloh vedie k vytvoreniu
vlastného postoja k prezentovanej situácii, čo má veľký význam pre budúcnosť každého
jednotlivca. Riešenie problémových úloh prehlbuje význam práce v kolektíve, úlohu
jednotlivca pri kolektívnom riešené úloh. Dôležitým aspektom je aj riešenie z hľadiska
viacerých hľadísk, nie len chemických, ale aj spoločenských, globálnych a pod. A vôbec nie
je najdôležitejšie aby sme vždy problém vyriešili, ale aby sme hľadali možné východiská.
Ako príklad problémovej úlohy využijeme otázku, ktorú adresoval študent E. Mpemba
z Tanzánie svojmu učiteľovi: „Je rýchlosť zamŕzania závislá od teploty pri ktorej sa začalo
ochladzovanie? Ktorá voda zamrzne skôr, horúca či studená?“ Reakcia mnohých to považuje
za absurdný problém z termodynamického hľadiska a odpovie, že studená voda zamrzne skôr.
Najpresnejšiu odpoveď poskytne pokus, pri ktorom rovnaké množstvo vody o rôznej teplote
vložíme do mrazničky a sledujeme čas, za ktorý voda prejde do tuhého skupenstva.
Realizovaný pokus však nepotvrdí predchádzajúcu odpoveď.
Čo vieme o danom probléme z praxe a z histórie? Skúsenosti zmrzlinárov, ako aj
uvedeného študenta však tvrdia, že rýchlejšie zmrzne horúca zmrzlinová zmes, resp. horúca
voda, ako studená. Tento poznatok bol už pozorovaný v dávnej minulosti, svedčia o tom
Aristotelove (384 – 322 pred n. l.) záznamy. V záznamoch sa uvádza, že pre zrýchlenie
chladenia nechávajú ľudia vodu zohriať na slnku. Popisuje aj spôsoby rybárov, ktorý si svoje
udice polievali teplejšou vodou, aby im v dierach rýchlejšie zamrzli a tak sa v nich fixovali.
Rýchlejšie zamŕzanie teplejšej vody spomínajú aj ďalší známy učenci 16. – 17. stor.,
napr. Francis Bacon (1561 – 1626), ako aj francúzsky filozof a matematik René Descartes
(1596 – 1650). Hoci uvedený jav je známy už vyše dvoch tisícročí, ešte stále nie je poskytnuté
jednoznačné vysvetlenie i napriek tomu, že neustále sa zvyšujú možnosti dokonalejšieho
stanovenia podmienok a vlastností látok, nielen na úrovni makro-, ale aj mikročastíc.
Hoci je experiment veľmi jednoduchý, existuje niekoľko faktorov, ktoré daný jav
preukázateľne ovplyvňujú. Známe vysvetlenia sledovaného javu brali vždy do úvahy iba
jeden faktor, nie podiel jednotlivých faktorov a tak doposiaľ nepoznáme všeobecné
vysvetlenie Mpembovho javu.
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Vyparovanie
Látka s vyššou teplotou sa vyparuje viac ako s nižšou teplotou. Objem teplejšej vody
sa zmenšuje viac ako vody studenej. Medzi časom potrebným na tuhnutia a objemom vody je
priama úmernosť. Tento princíp sa uplatňuje predovšetkým vtedy, ak sú veľké povrchy
kvapalín. Mpembov jav bol však pozorovaný v uzavretých nádobách, kde bolo vyparovanie
obmedzené.
Chemické zloženie
Zahrievaním vody sa nemení iba jej teplota, ale aj zloženie, čiže množstvo
rozpustených plynov a pevných látok. Teplá voda obsahuje menej plynných zložiek
a dochádza aj k zmene koncentrácie rozpustených látok (u väčšiny látok sa nárastom teploty
zvyšuje rozpustnosť látky v rozpúšťadle, vo vode). Zmeny v koncentrácii plynov a pevných
látok ovplyvňujú tepelnú vodivosť. Čím sú koncentrácie nižšie, tým je vyššia tepelná
vodivosť. Vyššia tepelná vodivosť vyvoláva intenzívnejšie prúdenie vody, čo môže vyvolať
posun teploty tuhnutia vody.
Podchladenie
Voda pri normálnom tlaku vzduchu (101 325 Pa) tuhne pri teplote 0 °C. Proces
mrznutia môže začínať aj pri nižšej teplote. Voda zotrváva v kvapalnom stave aj pri nižších
teplotách, je to stav podchladenej vody. Teplejšia voda sa nepodchladzuje až tak, ako
pôvodne chladnejšia voda. Z uvedených dôvodov môže pôvodne teplejšia voda skôr stuhnúť,
ako pôvodne chladnejšia voda.
Mikroštruktúra vody
Molekuly vody v kvapaline nie sú samostatné jednotky, ale prostredníctvom
vodíkových väzieb sa zhlukujú a tvoria tzv. klastre. Čím je voda chladnejšia, tým sú klastre
zložitejšie. V tuhej fáze molekuly vody nemajú možnosť voľného pohybu, pretože sú viazané
do určitej štruktúry. Štruktúra ľadu sa ľahšie buduje zo samostatných molekúl ako zo
zložitých klastrov. Zahriatím vody sa zložité klastre rozpadnú na jednoduchšie, ľahšie
použiteľné na tvorbu ľadovej štruktúry. Preto teplejšia voda môže skôr zamrznúť ako voda
chladnejšia.
Prúdenie
Čím je voda teplejšia, tým sa častice rýchlejšie pohybujú, je v nej výraznejšie
prúdenie, ktoré zabezpečuje premiešavanie, čo spôsobuje rýchlejšie prenášanie teploty
k stenám nádoby. Tým sa voda rýchlejšie ochladzuje a môže spôsobiť rýchlejšie zmrazovanie.
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Kontakt s chladičom
Ak sú nádoby chladené v mrazničke s námrazou, nádoba s teplejšou vodou môže
roztopiť vrstvu ľadu pod dnom nádoby. Chladnejšia voda bude ochladzovaná cez vrstvu ľadu
(ľad je zlý tepelný vodič), kým nádoba s teplou vodou bude ochladzovaná priamo chladiacimi
časťami mraziaceho priestoru. To je vysvetlenie, prečo voda teplejšia zamrzne skôr.
Očakávané riešenie
Aj v dnešnej dobe, keď je veľa vecí už objasnených, pri dôslednom pozorovaní je
možné objaviť dosiaľ nevysvetlené záhady aj veľmi všedných látok. Zamýšľať sa častejšie
nad príčinami javov, ktoré prebiehajú v našom bezprostrednom prostredí, čo prispieva
k pochopeniu a úcte zákonitostiam platiacich v prírode.
1.2 Odborný pohľad na reklamné prezentácie
V súčasnej

dobe

média

prezentujú

veľmi

veľa

reklám

farmaceutickým

a potravinárskym produktom. Zameriame pozornosť na minerálne látky. Reklamy prezentujú
komplexné produkty pred jednotlivými minerálnymi látkami nevyhnutnými pre zdravý
organizmus. Pretože v našej populácii je veľké množstvo ochorení osteoporózy a srdca, ktoré
súvisia aj s vápnikom a horčíkom.
Zo všeobecnej chémie vieme, že prvky danej skupiny majú podobné vlastnosti a to nás
môže viesť k myšlienke, že ich vstrebávanie je rovnaké a tak by sme ich mali užívať
samostatne. Otázkou je, či sa skutočne pri vstrebávaní ovplyvňujú. Vstrebe sa menej vápnika,
aj horčíka pri ich súčasnom užívaní? Reakcie v ľudskom organizme sú zložitejšie (ovplyvňuje
ich viac látok, faktorov) než reakcie v skúmavke.
Výskumy poukázali na skutočnosť, že ak požívame dlhodobejšie vápnik samostatne,
hrozí nedostatok horčíka v organizme. Ideálny pomer Ca : Mg je v ľudskom organizme 3 : 2,
resp. 2 : 1. Organizmus má regulačný mechanizmus, ktorý sa snaží udržať správny pomer
medzi vápnikom a horčíkom. Ak máme zníženú koncentráciu horčíka v bunkách, dochádza
k znižovaniu, uvoľňovaniu vápnika z kostí (je ho tam najviac) a je vylúčený z organizmu
obličkami. Takže pri liečbe osteoporózy nie je vhodné dodávať do organizmu samotný
vápnik, pretože sa tým mení pomer Ca : Mg a organizmus začne narušený pomer minerálov
upravovať. Vápnik treba do organizmu dodávať súbežne s horčíkom. Ale horčík je možné
užívať samostatne. A ešte jeden poznatok o vstrebávaní uvedených minerálnych prvkov. Pri
dlhodobom užívaní sa odporúča užívať ich najlepšie večer pred spaním, ideálne po 21. hodine
alebo ráno, ale len do 8 hodiny. Uvedený časový režim súvisí so vstrebávaním. Vápnik

35

a horčík sa vstrebávajú najintenzívnejšie v črevách buď skoro áno, alebo večer, nie však
súčasne so stravou.
Poskytnutie uvedených údajov bez uvedenia aspoň stručnej histórie vedeckého
poznania má nižšiu hodnotu uvedomenia si javu, motivácie. V danom prípade študent
doktorandského štúdia upozornil svojho profesora, že v publikovanom článku uvádza
nepravdu o výskyte určitých látok v bunkách. Nasledujúcimi experimentmi sa zistilo, že
koncentrácia určitých látok v bunkách sa v priebehu dňa mení, napr. vplyvom svetla. Význam
toto zistenia „hodín v našich bunkách“ bol v roku 2017 zdôraznený udelením Nobelovej ceny
za fyziológiu a medicínu. Pre bežných ľudí je zaujímavé to, že aj lieky používané v rôznom
čase nemajú rovnaký účinok na organizmus, odstránenie príčin ochorenia, či objavenie sa
alergií na užívané lieky. Najdlhšie používaným a najrozšírenejším liekom na svete je aspirín
(vyrobil F. Hoffmann v roku 1897). Užíva sa v menších dávkach ako prevencia infarktu
myokardu. Užívanie lieku pred spaním znižuje krvný tlak, ale jeho užívanie ráno tlak mierne
zvyšuje. Výskumy sú v tejto oblasti rozsiahle, študujú sa optimálne aplikačné časy liekov pri
liečbe rakoviny a pod.
V rámci chemického vzdelávania je možné spresniť aj reklamy potravinárskych
výrobkov, aby sa obmedzil ich negatívny účinok na ľudský organizmus. Venujme pozornosť
reklamám na zemiakové lupienky, ktoré sa sústreďujú predovšetkým na chuťové prísady. Ak
pri ich kúpe sledujeme aj popis ich prípravy, zistíme, že na niektorých výrobkoch je uvedené,
že sú opätovne prepierané vo vode. Aký to má význam – pozitívny či negatívny pre zdravie
konzumentov? Čo sa zistilo výskumom?
Pri tepelnej úprave potravín s obsahom bielkovín a sacharidov (zemiakov a obilnín)
nad 120 °C v nich vzniká akrylamid.
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Podľa vedeckých štúdií sa potvrdil priamy vzťah medzi konzumovaním potravín s vysokým
obsahom akrylamidu a výskytom rakoviny vaječníkov a maternice, ako aj zvýšený výskyt
rakoviny

prsníka.

Akrylamid

vzniká

reakciou
36

asparaginu

a redukujúcich

cukrov.

Koncentráciu asparaginu možno znížiť máčaním vo vode, ešte výraznejšie v slanej vode.
Takže zemiakové lupienky prepierané vodou sú zdravšie v dôsledku zníženej koncentrácie
asparaginu a teda aj akrylamidu.
Cieľom poskytnutých informácií bolo nielen doplniť prezentované reklamy v záujme
chrániť zdravie, ale viesť k sledovaniu zloženia a výrobného postupu. Hľadať vysvetlenie pri
prípadných prezentovaných rozdieloch.
1.3 Reakcie na médiami prezentované aktivity ľudí v rôznych oblastiach Slovenska
Pozornosť sústredíme na ťažbu nerastných surovín, kovov. Na základe výskumov
vieme, že na území Slovenska sa kovy ťažili už dobe kamennej. V 13. storočí ťažba medi,
striebra a zlata priaznivo vplývala na rozvoj nových osídlení, sprevádzaných hospodárskymi
a spoločenskými zmenami. Už v roku 1275 bola v Banskej Štiavnici založená škola.
V 18. storočí bola zriadená banícka akadémia (1763 – 1918) pre všetky územia monarchie.
Ako prvá bola na nej zriadená Katedra chémie a metalurgie. Z tohto stručného historického
prehľadu je zrejmé, že ťažba kovov priniesla rozvoj krajiny a mala aj priaznivý vplyv na
vzdelávanie.
Už niekoľkokrát v médiách bola zmienka o tom, že ľudia v určitých lokalitách
Slovenska protestujú za nedovolenie ťažby nerastných surovín, kovov. Prečo majú obavy
z ťažby kovov? Ide najmä o dve lokality na Východnom Slovensku, Kurišková a Jahodná pri
Košiciach a jednu lokalitu na Strednom Slovensku, okolie Detvy. V prvom prípade ide
o ťažbu uránu a v druhom o ťažbu zlata. V oboch prípadoch ide o strategické suroviny, preto
sa predpokladá vysoký zisk pre ťažobné spoločnosti, ale aj veľa nových pracovných miest
v oblastiach z vyššou nezamestnanosťou.
Slovensko má jedno z momentálne najlepšie preskúmaných ložísk uránu na svete
v lokalite Kurišková. Predpokladajú sa zásoby 5,1 milióna ton pri obsahu 0,2 – 0,4 % uránu.
Z ložiska by bolo možné vyťažiť až 14,6 tisíc ton uránu. Išlo by o podzemnú banskú
prevádzku.
Protestujúci sa obávajú nepriaznivého vplyvu rádioaktivity na ľudí, predovšetkým
zvýšeného výskytu rakovinových ochorení, vyššej sterility žien, ako aj deformácií
u novorodencov. Ľudia majú v pamäti, že v Jáchymovských uránových baniach pracovali
predovšetkým odsúdení. A ložisko pri Jahodnej je v blízkosti zdroja vody pre vodnú nádrž
Bukovec, Ružín a Čermeľský potok.
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Uvedené informácie by mali viesť k diskusii, verejnému obhájeniu svojho názoru pre
a proti ťažbe uránu v uvedených lokalitách. Komunikácia je prospešná pre chemické
vzdelávanie, umožní uvedomiť si, zamyslieť sa nad rôznymi otázkami života.
Ťažba zlata pri Detve v lokalite Biely vrch nie je ohrozená rádioaktivitou. Tak prečo
sú ľudia z okolia proti ťažbe? Táto problematika vyžaduje oboznámiť sa s výrobnou
technológiou ťažby zlata. Išlo by o povrchovú ťažbu, ktorá by v lokalite zvýšila prašnosť,
hlučnosť, otrasy, množstvo vyťaženej hlušiny, devastáciu životného prostredia. Najväčšou
hrozbou pre životné prostredie je využívanie kyanidových roztokov. Kyanidy sú vysoko
toxické pre živé organizmy, teda aj pre ľudí. Je toto ohrozenie adekvátne zisku z vyťaženého
zlata?
1.4 Prezentácia aktuálnych vedeckých poznatkov
Rýchle porovnávanie výsledkov výskumu z rôznych krajín umožňuje medzinárodná
sústava jednotiek. Kilogram je posledná jednotka SI sústavy, ktorá je definovaná
prostredníctvom prototypu a nie fyzikálnou definíciou. Hmotnosť súčasného prototypu
kilogramu oproti pôvodnému má menšiu hmotnosť o 75 μg. Čo je príčinou zmeny hmotnosti,
keď prototyp je v inertnej atmosfére, chránený pred vplyvom otrasov?

Obr. 1 Trezor s prototypom kilogramu a jeho 6 porovnávacími prototypmi
Je viac teórií, napr. že pri výrobe zliatiny (90 % Pt, 10 % Ir) sa do nej mohol dostať vodík
a ten sa postupne uvoľnil, prípadne, že vzniklo odretie pri čistení prototypu. Prečo to všetko
uvádzame? Na 26. Zasadaní Generálnej konferencie pre miery a váhy (CGPM) konanej
16. novembra 2018 vo Versailles bola schválená zmena definície kilogramu, ktorá začne
platiť 20. mája 2019 (svetový deň metrológie). Nová definícia musí zaručiť, že kilogram sa
nezmení, aby sa vylúčil monopol jedného laboratória a bude založená na nemenných
vlastnostiach prírody. Existujú v zásade dve možnosti definície kilogramu. Odvodiť definíciu
hmotnosti na presne danej Planckovej konštanty alebo vychádzať z presne danej Avogadrovej
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konštanty. Presnosť fyzikálnej veličiny by mala byť určená s relatívnou chybou 2.10-8. Väčšiu
šancu má definícia 1 kilogramu prostredníctvom Planckovej konštanty. Presne určená hodnota
Avogadrovej konštanty nebude použitá priamo k novej definícii kilogramu. Využije sa
k overeniu hmotnosti jedného kilogramu.
1.4.1 Presné meranie Planckovej konštanty
V roku 2013 bolo rozhodnuté, že Planckova konštanta musí byť zmeraná aspoň dvoma
rôznymi technikami. To sa podarilo v meraniach realizovaných pomocou Kibbleovej váhy
(Wattových váh), ktoré porovnávajú tiaž telesa s magnetickou silou, a tiež v meraniach
Avogadrovej konštanty.
B. P. Kibblea (1938 – 2016) využil pri meraní cievku a magnetické pole. Metóda má
dve časti, statickú a dynamickú. V statickej časti sa cievka, ktorou pretekal elektrický prúd
vyvažovala závažím. Pri meraní veľkosti elektrického prúdu sa využila metóda
Josephsonovho javu. V dynamickej časti metódy cievka bez prúdu klesala v magnetickom
poli a indukovalo sa v nej napätie (kvantovaný Hallov jav). Vzťahy dávajú do súvislosti
veličiny hmotnosť a Planckovu konštantu.

Obr. 2 Kibbleove váhy

Obr. 3 Detail Kibbleových váh

Z vyjadrenie energie ako vzťahu Planckovej konštanty a vlnočtu E = h.ν a tiež vzťahu
E = m.c2 je zrejmé, že h.ν = m.c2 a jednotku hmotnosti je možné vzťahovať k Planckovej
konštante. h = 6,626 068 96.10-34 J.s (kg.m2.s-1)
1.4.2 Presné meranie Avogadrovej konštanty
V roku 1811 dospel A. Avogadro k poznaniu, že rovnaké objemy plynov obsahujú pri
rovnakom tlaku a rovnakej teplote rovnaký počet molekúl. Číselnú hodnotu Avogadro
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nepoznal. Pôvodne bola Avogadrova konštanta definovaná ako počet atómov vodíka
v 1 grame. V súčasnosti Avogadrova konštanta je daná počtom atómov izotopu uhlíka
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C

v 12 g tohto izotopu, prípadne tiež aj koľko častíc obsahuje 1 mól rovnakej látky.
Prvé určenie Avogadrovej konštanty realizoval v roku 1865 rakúsky chemik
J. Loschmidt z kinetickej teórie interpretácii viskozity zriedeného plynu. Rozmery molekúl
určil tak, že porovnával hustoty látky v kvapalnom a plynnom skupenstve. Predpokladal, že
molekuly majú tvar gule a v kvapaline sú usporiadané tesne pri sebe. Z dynamickej viskozity
určil strednú voľnú dráhu molekúl v plyne. Na základe uvedeného odhadol, že v 1 m3
vzduchu je 2.1025 molekúl. Pre Avogadrovu konštantu bola určená hodnota 4,1.1022 mol-1
Francúzsky fyzik J. B. Perrin určil veľkosť Avogadrovej konštanty meraním neusporiadaného
pohybu častíc (Brownov pohyb) živice nazvanej gumiguta na hodnotu 6.1023 mol-1.
Tabuľka 1 Spresnenia hodnôt Avogadrovej konštanty
N [mol-1]

Metóda

Rok

Autor

1865

Loschmidt

4,1.1022

kinetická teória plynov, meranie viskozity

1873

Maxwell

4,2.1023

kinetická teória plynov

1890

Rӧntgen

7.1023

povrchové filmy

1901

Max Planck

6,16.1023

žiarenie čierneho telesa

1908

Perrin

7,15.1023

difúzia brownových častíc

1909

Rutherford

6,1.1023

alfa rozpad

1929

Birge

6,0644.1023

RTG difrakcia

1965

Bearden

6,022088.1023

hustota kryštálu, mriežkový parameter (XRCD)

2007

Steiner

6,02213978.1023

2011

Anders

6,02214078.10

23

2012

Steele

6,02214033.1023

meranie h

2012

Steele

6,02214033-1023

korigovaná XRCD

meranie h
hustota kryštálu, mriežkový parameter (XRCD)

Jednou z prekážok pri presnom určovaní Avogadrovej konštanty je splnenie
podmienky rovnorodosti látky, látky tvorenej jedným typom atómov. V Petrohrade bol
pripravený fluorid kremičitý SiF4 izotopicky obohatený a extrémne čistý 28Si. Boli stanovené
koncentrácie nečistôt. Z neho bol po premene na SiH4 v Nižnom Novgorode pripravený
polykryštál, z ktorého v Berlíne vykryštalizovali 5 kilogramovú guľu. Z pripraveného
kremíka
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Si boli pripravené dve takmer dokonalé gule s hmotnosťou 1 kg. Polomer gule

musel byť optickou interferenciou určený s nanometrickou presnosťou. Údajne je to
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najguľatejší objekt na svete. Nejde o nový prototyp, pretože takýto kilogram je možné
kdekoľvek a kedykoľvek vyrobiť z čistého kremíka.

Obr. 4 Kremíková guľa o hmotnosti 1 kg
Jedným z kľúčových krokov určenia Avogadrovej konštanty bolo určenie mriežkovej
konštanty monokryštálu z 28Si (s absolútnou chybou menšou ako 10-18m).
Hodnota Avogadrovej konštanty bola stanovená na 6,02214078.1023 mol-1. Nie je to však
najpresnejšie určená hodnota. Na určovanie Avogadrovej konštanty sa použila aj metóda
založená na spektroskopických meraniach. Z hodnoty Rydbergerovej konštanty jemnej
štruktúry je možné získať vzťah pre molárnu Planckovu konštantu N.h, ktorej hodnota N.h =
3,9903127176.10-10 J.s.mol-1. Presnosť Avogadrovej konštanty je tak daná presnosťou
Planckovej konštanty. Hodnota Planckovej konštanty 6,62607015.10-34 J.s (kg.m2.s-1)
Vysoko
metrologických

presné

merania

laboratóriách.

Avogadrovej
Porovnávajú

konštanty sa
sa

hodnoty

realizujú
získané

v niekoľkých
„chemickými“

a „fyzikálnymi“ metódami. Kanadský National Research Council (NRC) v roku 2012
publikoval hodnotu Avogadrovej konštanty N = 6,02214033.1023 mol-1 s relatívnou chybou
6,5.10-8.
LITERATÚRA
1. Boháček, I.: Sedm základních kamenů. Vesmír, 97, 702-703 (2018).
2. Greenwood, V.: Hodiny v našich buňkách. Scientific American (České vydanie), 7-8, 32-39
(2018).
3. Obdržálek, J.: Obtíže s hmotností. Vesmír, 97, 704-705 (2018).
4. Melicherčíková, D., Melicherčík, M.: Chemické vzdelávanie pre každého. Banská Bystrica :
FPV UMB, 2013.
5. Slavíček, P.: Avogadrova konstanta: 201 let počítání molekul. Chem. Listy, 106, 1023-1028
(2012).
6. Steele, A. G., Meija, J., Sanchez, C. A., et al.: Metrologia 49, L8 (2012).

41

Prezentácia inovatívnych trendov a koncepčných zámerov vo vyučovaní,
hlavne v predmete chémia na všetkých typoch škôl
Zborník zo 7. národnej konferencie učiteľov chémie
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
1. február 2019
Redaktori: RNDr. Helena Vicenová
Ing. Mária Filová
Recenzenti:

RNDr. Jana Chrappová, PhD.
doc. PaedDr. Danica Melicherčíková, PhD.

Za jazykovú a štylistickú úpravu príspevkov zodpovedajú autori.
Vydalo:

© Združenie učiteľov chémie, Bratislava 2019

www.zuch.sk
ISSN 1339-5904

42

