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Hodnotenie
max. 100 bodov za podmienok:

1. Úspešné absolvovanie seminára 
(min. 24, max. 40 bodov).
priebežné hodnotenie 2x písomka (2x min.12b)

2. Úspešné absolvovanie skúšky 
(min. 36, max. 60 bodov).
Podmienka prihlásenia sa: 24b zo seminára
Forma skúšky: test 

Účasť na prednáškach a seminároch je 
v zmysle študijného poriadku UK povinná. 



Známka podľa počtu bodov:

< 60 bodov Þ FX
60 – 67 bodov Þ E
68 – 75 bodov Þ D 
76 – 83 bodov Þ C
84 – 91 bodov Þ B
92 – 100 bodov Þ A 

Info+prednášky:  
https://fns.uniba.sk/pracoviska/chemicka-sekcia/kag/studium/bakalarsky-stupen/



Na úvod ...
Čo je predmetom chémie? Aký je jej vzťah k iným 
vedným odborom?

Jasná a pevná definícia nemožná:
Chémia je príliš všeobecná, dynamicky sa 
meniaca
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Hlavný dôraz: štruktúra a vlastnosti látok
a najmä zmeny, ktoré v nich prebiehajú 

energetika?



Pohľad od

najmä teoretického až po najmä praktický

Prečo niektoré atómy držia 
pokope a iné nie?

Aké vlastnosti  má daná 
zlúčenina?

Ako dokážem predpovedať tvar, 
vlastnosti nejakej molekuly?

Ako ju môžem pripraviť?

Prečo sú niektoré reakcie rýchle a 
iné pomalé?

Vedie daná reakcia ku konečnému 
výsledku?

Je daná reakcia možná? Ako zistím výsledné zloženie?



Chémia študuje štruktúru a vlastnosti látok
a najmä zmeny, ktoré v nich prebiehajú. 

Priame

Makroskopický

Nepriame

Mikroskopický

Zloženie Stechiometrický 
pomer komponentov

Štruktúra tuhých látok, 
kvapalín, molekúl, 

atómov ...

Energetické zmeny Tepelné efekty v 
rovnováhe 

Štatistické rozdelenie 
energetických stavov

Dynamické zmeny Kinetika – rýchlosť 
reakcií Mechanizmus reakcií

Pohľad:

Pozorovanie:



Makroskopicky Mikroskopicky



Chémia

Dynamika Energetika

ktoré riadia

Zloženie a 
štruktúra  

Syntéza

dosiahnuté prostredníctvom



APERITIV …
Syntéza:



Separačné metódy:



Identifikačné nástroje: 



Materiály, polyméry, nanotechnológie



Biochémia

dizajn liečiv proteomika

chemická genomika

.....  ....   a veľa ďalších



Teoretická a počítačová chémia

H Ψ = E Ψ
^



Základné pojmy

Látka (substancia)

materiálna podstata sveta

Fyzikálne pole

Skôr než začneme ...

vnútorne štrukturalizovaná
diskrétne častice o nenulovej
pokojovej hmotnosti
> 10-10 m

forma hmoty s 
kontinuálnou (spojitou)
vnútornou štruktúrou



Miery pohybu (zmien) materiálnych 
objektov

hmotnosť (SI: kg) energia (SI: J)
miera zotrvačnosti, odpor 
k zmene pohybového stavu,
gravitačného pôsobenia

kvantitatívna miera rôznych
foriem pohybu

pokojová hmotnosť
rýchlosť
rýchlosť svetla A. Einstein (1905)

Zákon zachovania hmotnosti a energie

M. V. Lomonosov 1758
A. V. Lavoisier 1774-7 M. V. Lomonosov 1760



Michail Vasilievič Lomonosov

1711-1765



Antoine Laurent Lavoisier

* 26. august 1743, Paríž – † 8. máj 1794, 
popravený v Paríži, bol francúzsky šľachtic; 
chemik, ekonóm, právnik a daňový úradník.

Otec modernej chémie

Kyslík, vodík, chemická analýza,



Z čoho je zložená látka?

leptóny

Elementárne častice

kvarky... ...

elektróny kompozitné častice
hadróny

neutrón, protón (baryóny)atómy

Molekuly – entity zložené z atómov
entita – diskrétna jednotka schopná

samostatnej existencie,
s definovanou štruktúrou
a vlastnosťamiCh

ém
ia

...   asociáty, kryštály ... – kondenzované sústavy



Atóm (zatiaľ v „kocke“)

Protóny (+)
Neutróny (0)

elektróny (-)nukleóny

J a d r o O b a l 

Z – protónové číslo
N – neutrónové číslo
A – nukleónové číslo

A = Z+N

EZ
A Na11

23

Nuklid: súbor atómov prvku s rovnakým „A“
Izotopia: rovnaké Z, rôzne A ! izotopy

napr.              ,           ,         ,          

Izobary: rôzne prvky, rovnaké „A“ 

Fe26
54 Fe26

56 Fe26
57 Fe26

58



Vlastnosti látok

Extenzívne
závisia od množstva 
látky

Intenzívne
nezávisia od 
množstva látky

hmotnosť, objem
celkový energetický obsah
celkový elektrický odpor
obsah daného prvku,  ...

hustota, farba, 
teplota varu,
elektrická vodivosť
koncentrácia, ...

Dichotómia - (buď/alebo) jednoznačné určenie nie je vždy možné

Tlak – nezávislý a súčasne závislý

slúžia na charakterizáciu
látky



Látkové sústavy

Homogénne
(rovnorodé)

Heterogénne
(rôznorodé)

Intenzívne vlastnosti 
sú rovnaké v každom 
mieste objemu rovnaké

dve a viac fáz

Jedna fáza

fázové rozhranie

Koloidy: bez jasného fázového rozhrania,
ale s meniacimi sa intenzívnymi
vlastnosťami v objeme 



Čisté látky – chemické indivíduá
Určité, jednoznačné fyzikálne a chemické vlastnosti

Získavanie: zo zmesí separačnými metódami
Destilácia, kryštalizácia, kvapalinová extrakcia,
chromatografia ...

Sú naozaj čisté?

... čisté pre analýzu chemicky čisté zvlášť čisté

špeciálne – počet deviatok
99,999 %  Si - 5 deviatkový

teplota topenia, t. varu, spektrálne vlastnosti, ...



Čisté látky

Chemické prvky Zlúčeniny

izoatómové zloženie
rovnaké protónové číslo

alotropické modifikácie

heteroatómové
zloženie

O: O2, O3

Pri tom istom zložení
izoméry, rôzne modifikácie

C: grafit, diamant,
fulerén, amorfný  uhlík,
C-nanorúrky, grafén, ...

Gr. allos , iný tropos spôsob
Jöns Jakob Berzelius 1779-1848, Švéd

Rozdielna štruktúra
(priestorové usporiadanie)
molekúl



Hmotnosť atómov: ~ 10-27 - 10-25 kg

nepraktické → Relatívna atómová hmotnosť Ar

6
1 
12

mu=      m(12C) =1,660565.10-27 kg

Unifikovaná atómová hmotnostná konštanta:

EZ
AAr (      ) = m( )/muEZ

A

Viacero izotopov ! vážený priemer

Schvaľuje:      IUPAC
International Union of Pure and Applied Chemistry



Molekuly – entity zložené z atómov
s charakteristickou štruktúrou

Mr = m(XaYb) /mu = a Ar(X) + b Ar(Y)  

Látkové množstvo (n) (SI): mol  - množstvo NA entít

NA Avogadrova konštanta = počet atómov v 12g 12C

NA = 6,022045.1023mol-1

Relatívna molekulová hmotnosť Mr



Molová hmotnosť: M(A) = m(A)/n(A)

Molový objem (Vm):

Avogadrov zákon – pre ideálny plyn
- za rovnakých podmienok 

rovnaké n(A) ! rovnaký objem

Normálny (T=273.1 K; p=101.32 kPa; Vm =22.41 dm3mol-1 )

inak: Vm = V/n

Amedeo Avogadro, 1776-1856, Talian



Chemické vzorce

Stechiometrické      (empirické, sumárne)

H2PO3

Molekulové H4P2O6

Racionálne (OH)2OP-PO (OH)2O

Štruktúrne



Látková zmena
Chemický dej - reakcia

Makroskopicky:
proces vzniku nových 
látok

Mikroskopicky:
preusporiadanie
atómov

A + B → C + D
reaktanty produkty

A + B → C + D

chemická rovnováha

Chemické rovnice, materiálová bilancia, nábojová bilancia



Empirické zákony
Zákon stálych zlučovacích pomerov
(Joseph Luis Proust – 1799, Francúz)
(John Dalton – 1803, Angličan)

Pomer hmotností prvkov vytvárajúcich určitú zlúčeninu 
je stály a nezávisí od spôsobu prípravy

H2 + Cl2 → 2 HCl

3 H2O + PCl3 → 3 HCl +H3PO3

daltonidy bertolidy – nestechiometrické

Claude Louis Berthollet
1748-1822 Francúz

H:Cl = 2.76%:97.24%



Empirické zákony

Zákon násobných zlučovacích pomerov
(John Dalton – 1803)

Ak dva prvky vytvárajú viacero zlúčenín, hmotnosti jedného z 
nich pripadajúce v týchto zlúčeninách na rovnakú hmotnosť 
druhého prvku sú v pomere malých celých čísel

MnO, MnO2 Mn = 1
O(MnO): O(MnO2)= 1:2



Empirické zákony

Zákon stálych objemových zlučovacích pomerov
(Joseph Luis Gay-Lussac – 1808, Francúz)

Pri rovnakom tlaku a tej istej teplote je pomer objemov
plynných látok, ktoré do reakcie vstupujú a reakciou vznikajú 
vyjadrený malými celými číslami

H2 + Cl2 → 2 HCl

1 l     1 l             2 l


