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Fyzikálnochemická analýza vysokoteplotných taveninových systémov s prechodnými d-
prvkami alebo vnútorne prechodnými f-prvkami. 

 
Physico-chemical analysis of high temperature molten salts systems based on transition 

d- or f- elements. 

Školitel/Supervisor: doc. Ing. Miroslav Boča, PhD.  
   Ing. Blanka Kubíková, PhD. 

Roztavené soli nachádzajú široké uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu. Môžeme k nim zaradiť aplikácie 
súvisiace s ich využitím ako palivových systémov a chladiacich médií v chladiacich a teplovýmenných 
okruhoch jadrových reaktorov alebo aplikácie pre pyrochemické separačné technológie vyhoreného 
jadrového paliva, či pri elektrochemickom vylučovaní kovov. Základným predpokladom pre ich akékoľvek 
využitie je znalosť základných fyzikálnochemických vlastností, a to v čo najširšom koncentračnom a tepelnom 
intervale. Preto cieľom práce bude analýza vybraných fluoridových taveninových systémov s prechodnými d-
prvkami alebo vnútorne prechodnými f-prvkami z hľadiska fázových rovnováh, objemových, povrchových 
a  transportných vlastností. 

Molten salts provide wide industrial applications in different areas such as applications connected with the 
exploitation as fuel or cooling systems in cooling and heat exchange circuits of nuclear reactors, applications 
for pyrochemical separation of spent nuclear fuel or electrochemical deposition of metals. The fundamental 
assumption for such utilisation is the knowledge of basic physico-chemical properties in wide concentration 
and temperature range. Therefore the object of the work will be the analysis of selected fluoride molten salts 
systems based on transition d- or f- elements from the point of phase equilibrium, volume, surface and 
transport properties. 

Študijný program:  5.2.19 
  4.1.15. 



Vývoj metód na syntézu ternárnych fluoridov pre moderné aplikácie 
 

Development of methods for synthesis of ternary fluorides for modern applications 

Školiteľ/Supervisor: doc. Ing. Miroslav Boča, PhD.  

Analýza fluoridových tavenín si vyžaduje množstvo poznatkov o prítomných fázach. Častokrát 
analyzované sústavy obsahujú zmesi fluoridových fáz, ktoré nie je možné odseparovať. Preto je 
nutné tieto fázy pripraviť v čistom stave. Aplikácia bežne používaných metód však často zlyháva. 
Predmetom práce preto bude vývoj nových metód pre syntézu anorganických fluoridových 
zlúčenín, prípadne vhodná modifikácia existujúcich metód. 

The analysis of fluorides melts requires a certain range of knowledge on present phases. 
Analysed mixtures often consist of more than one phase that cannot be separated. Thus it is 
demanding to prepare these phases in free form. The application of common methods, 
however, often fails. Object of the work will be the development of new methods for synthesis 
of inorganic fluorides or suitable modification existing ones.  

Študijný program:  5.2.19 
  4.1.15. 



Svetlo emitujúce luminofory na báze ternárnych nitridov a oxynitridov kremíka 

Práca bude zameraná na prípravu svetlo emitujúcich ternárnych nitridov a oxynitridov kremíka 
(tzv. luminoforov) priamou nitridáciou silicidov, karbotermickou redukciou a nitridáciou oxidov, 
alebo z polymérnych prekurzorov na báze siloxánov. Bude optimalizované zloženie 
východiskových zmesí, podmienky nitridácie a vysokoteplotného žíhania luminoforov. V práci 
bude študovaný vplyv typu, množstva a mocenstva aktivátora (Eu, Ce, Sm, atď.) na farbu a 
intenzitu emitovaného žiarenia. Hlavným cieľom bude príprava luminoforov emitujúcich zelené 
a červené svetlo vysokej intenzity, ktoré bude možno použiť na prípravu teplé biele svetlo 
emitujúcich diód (LED).  

The work will be focused on the cost effective preparation of ternary silicon nitride and 
oxynitride based phosphors by reaction synthesis, carbothermal reduction and/or from 
siloxane-based polymer precursors. The composition of starting powder mixtures, the 
nitridation conditions and the hightemperature annealing of phosphors will be optimized. In the 
frame of the work also the influence of the type, amount and valency of activator (Eu, Ce, Sm, 
etc.) on the colour of emitted light will be studed. The main goal of the work will be the 
preparation of high intensity green and red phopshors, which can be used for the construction 
of warm whit light emitting diodes (LEDs). 

Školiteľ/Supervisor: doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD.  Študijný program:  5.2.19 
  4.1.15. 



Zlepšenie funkčných vlastností keramických materiálov prídavkom grafénu. 
 

Improvement of functional properties of ceramic materials with the addition of  
graphene. 

Téma práce rieši vývoj hutných materiálov na báze karbidu a nitridu kremičitého s prídavkom  
grafénu s cieľom zvýšiť ich funkčné vlastnosti pri zachovaní ich mechanických vlastností. Bude 
študovaný spôsob prípravy SiC/grafén a Si3N4/grafén práškového prekurzora, v ktorom by bol 
grafén homogénne distribuovaný v celom jeho objeme a v požadovanom množstve. Distribúcia 
grafénových vrstiev vo východiskových zmesiach keramických práškov bude realizovaná 
atritorovým mletím. Bude charakterizovaný vzťah medzi prípravou kompozitných materiálov a 
ich fyzikálnochemickými, mechanickými a predovšetkým funkčnými vlastnosťami. 

The work deals with the development of materials on a base of silicon nitride and silicon 
carbide with the addition of graphene. The goal of the work is to increase the functional 
properties of composite while the mechanical properties remain on the same level. Distribution 
of graphene nano-platelets in ceramic powder mixtures will be realized by attritor milling. 
Characterization of the relation between the way of composites preparation and their 
physicochemical, mechanical and functional properties will be established. 

Študijný program:  5.2.19 
  4.1.15. 

Školiteľ/Supervisor: doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD   



Vývoj pokročilých metód  pre  relativistické výpocty 
 

Development of advanced methods for relativistic calculations  

Vývoj pokrocilých metód  pre presné relativistické výpocty elektrónovej štruktúry: za 
hranicami konvenčnej metódy Kohn-Sham DFT. 

  
Development of advanced methods for accurate relativistic calculation of electronic 

structure: going beyond the conventional Kohn-Sham DFT method.  

Školiteľ/Supervisor: Dr. Vladimír Malkin, DrSc.  Študijný program:  4.1.11
   

Školiteľ/Supervisor: Dr. Oľga Malkin, DrSc.  Študijný program:  4.1.11
   



Štúdium ílových minerálova ich interkalátov výpočtovými metódami 
 

Study of clay minerals and their intercalates by means of computational methods.  

Ílové minerály a ich interkaláty majú široké uplatnenie v priemysle a preto sú predmetom 
skúmania nielen experimetátorov, ale aj teoretikov. Využitím teoretických výpočtových metód 
sa získajú nové informácie o usporiadaní interkalovaných molekúl a katiónov ako aj o vibračných 
spektrách týchto látok. Vypočítané hodnoty sa porovnajú s experimentálne získanými dátami. 

Clay minerals and their intercalates are widely used in the industry and therefore there are 
subject of the study both experimentalists and theoreticians. The use of the theoretical 
computational methods can help to obtain a new information about keying of the intercalated 
molecules and cations and also about vibrational spectra of these compounds. Calculated values 
are compared with experimentally obtained data. 

Študijný program:  5.2.19 
  4.1.15. 

Školiteľ/Supervisor: Ing. Eva Scholtzová, CSc  



Tuhé elektrolyty na báze fluoridových komplexov  
 

The solid electrolytes on the basis of fluoride complexes 

Predkladaná téma sa bude zaoberať prípravou fluoridových komplexov s katiónmi alkalických 
kovov, ich štruktúrnou, termochemickou a termodynamickou analýzou. Pôjde o analýzu zmien ich 
štruktúrnych vlastností a správania sa pri ich tavení v závislosti od dopovaného katiónu. Ambíciou 
predloženého projektu bude aj rozvoj kombinácie použitia klasických termochemických a 
termodynamických metód a moderných spektrálnych a difrakčných metód pri vysokých teplotách 
s cieľom komplexne opísať a charakterizovať študované látky. 

The topic deals with the preparation of inorganic fluoride complexes with alkaline cations. 
Thermodynamic, thermochemical, spectral and structural characterisation of complexes will be 
performed and studied changed will be monitored under temperature change. Synergy of data 
from classical and modern techniques is expected.  

Študijný program:  5.2.19 
  4.1.15. 

Školiteľ/Supervisor: Ing. František Šimko, PhD. 



Transparenté polykryštalické keramické materiály s dodatočnými optickými vlastnosťami 
 

Transparent polycrystalline ceramic materials with additional optical properties 

Transparentná/luminiscenčná polykryštalická keramika (TPC) sa využíva ako náhrada skiel (má lepšie mechanické vlastnosti) 
a monokryštálov (nižšie výrobné náklady) pri výrobe tuhých laserov, scintilátorov a elektrooptických zariadení. Úspešná príprava 
TPC však vyžaduje vysoko čisté nanoprášky s dobrou spekateľnosťou tvarovateľné do bezdefektných surových kompaktov s vysokou 
relatívnou hustotou a spekateľné do štádia prakticky nulovej pórovitosti pri súčasnom zachovaní jemnozrnnej mikroštruktúry. 
Project dizertačnej práce sa preto zaoberá prípravou TCP na báze oxidu ytritého dopovaného opticky aktívnymi prísadami so 
zameraním na: (1) elimináciu procesných aditív v priebehu konsolidácie s využitím inovatívnych procesov plazmového opracovania 
práškov; (2) optimalizáciu konsolidačných techník plazmou upravených práškov s cieľom prípravy bezdefektných surových 
kompaktov s vysokou relatívnou hustotou a vysokou spekateľnosťou a (3) optimalizáciu pokročilých techník spekania s využitím 
dopantov ovplyvňujúcich difuzivitu na hraniciach zŕn, najmä dvojstupňového spekania a jeho kombinácie so žiarovým izostatickým 
lisovaním s cieľom pripraviť hutnú TPC s jemnozrnnou mikroštruktúrou a výbornými mechanickými vlastnosťami. 

Transparent/luminescent polycrystalline ceramic (TPC) can be used as replacement of glasses (better mechanical properties) and 
single crystals (lower production costs) in production of solid state lasers, scintillators, and electro-optic devices. However, 
successful preparation of TPC require high purity (nano)powders with good sinterability, shaped into defect-free green bodies 
with high relative density, and sintered to zero residual porosity while preserving fine-grained microstructure. The project deals 
with the preparation of yttria-based TPCs doped with optically active additives, specifically: (1) elimination of the use of 
processing additives in the course of powder consolidation through innovative plasma treatment of the powder; (2) optimisation 
of consolidation techniques of plasma-treated powders with the aim of preparation of defect-free green bodies with high relative 
density and good sinterability and (3) optimization of advanced sintering techniques with the use of specific grain boundary 
diffusivity influencing dopants, including two stage sintering (TSS), and its combination with hot isostatic pressing with the aim of 
preparation of fully dense TPCs with fine grained microstructure and excellent mechanical properties. 

Študijný program:  5.2.19 
  4.1.15. 

Školiteľ/Supervisor: prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. 



Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel - termodynamický model, entalpická a objemová 
relaxácia. 

 
Structure and properties of oxide glasses - thermodynamic models, entalpic and 

structural relaxation. 

Komplexné skúmanie vzťahov medzi zložením, štruktúrou a fyzikálnymi vlastnosťami skiel obsahujúcich oxidy 
(napr. Al2O3, P2O5, alebo B2O3), ktoré sa v štruktúre skiel vyskytujú v koordinačných polyédroch s rôznym 
počtom atómov kyslíka a v rôznom type zapojenia do štruktúrnej siete. Z nepriamych metód bude využité 
termodynamické modelovanie založené na metóde Šachmatkina a Vediščevy. Termodynamické modely sa budú 
validovať kvantitatívnou interpretáciou Ramanových spektier a budú použité na interpretáciu získaných 
závislostí vlastností skiel od zloženia a štruktúry. Experimentálne sa stanovia závislosti najdôležitejších vlastností 
(hustota, viskozita, teplotná rozťažnosť) vybraných skiel od zloženia a teploty. Pozornosť bude venovaná 
kinetike relaxačných procesov - entalpickej a objemovej relaxácii v oblasti skleného prechodu. 

Complex examination of the relations between the composition, structure and physical properties of glasses, 
containing network forming oxides, e.g. Al2O3, P2O5 or B2O3, which are present in the structure of the glass in 
form of coordination polyhedrons with various number of the oxygen atoms and bonded to the network in a 
different way. Indirect methods will include thermodynamic modelling based on the approach of Shakhmatkin 
and Vedishcheva. Thermodynamic models will be validated by quantitative interpretation of Raman spectra 
and will be applied for interpretation of experimentally acquired structure-property-composition relationships. 
The most important properties of selected glasses (density, viscosity, thermal expansion) and their temperature 
and compositional dependences will be determined experimentally. Attention will be devoted to the kinetics of 
the relaxation processes - volume and enthalpy relaxation in the glass transition temperature range. 

Študijný program:  5.2.19 
  4.1.15. 

Školitel/Supervisor: Ing. Mária Chromčíková, PhD.  
  prof. Ing. Marek Liška, DrSc. 



Korózia a zvetrávanie úžitkových skiel. 
 

Corrosion and weathering of tableware glass. 

Korózia a zvetrávanie úžitkových skiel je v súčasnosti jedným z kľúčových faktorov 
konkurencieschopnosti vďaka narastajúcim nárokom kladeným na chemickú odolnosť skiel pri ich 
umývaní v umývačkách riadu a tiež vzhľadom k používaniu progresívnych mechanicky 
prispôsobivých ochranných fólii na balenie sklárskych výrobkov, ktoré sú však priepustné pre 
vlhkosť a oxidy obsiahnuté v atmosfére. Posledný fakt je mimoriadne dôležitý pri zaoceánskom 
kontajnerovom transporte sklárskych výrobkov. Základným výsledkom riešenia projektu bude 
vzťah medzi zložením a morfológiou povrchu skla na jednej strane a jeho odolnosťou voči 
zvetrávaniu a korózii na strane druhej. Pritom sa využijú metódy termodynamického modelovania 
a vyspelé spektrálne metódy analýzy morfológie a zloženia povrchu skiel. Na základe tohto vzťahu 
bude možné pristúpiť k úprave zlozenia skla a technológie jeho výroby tak, aby sa zvýšila odolnosť 
voči korózii a zvetrávaniu 

Školitel/Supervisor: Ing. Mária Chromčíková, PhD.  
  prof. Ing. Marek Liška, DrSc. 

Študijný program:  5.2.19 
  4.1.15. 



Taveninové systémy pre solárne aplikácie  
 

Molten slats systems for solar applications 

Každým rokom stúpa dopyt po ekologických riešeniach využitia energie z prírodných zdrojov. 
Jedným z riešení je aj uchovávanie prebytočného tepla z okolia v roztopených soľných systémoch, 
kde je limitným faktorom rozdiel teplôt. V tejto práci bude úlohou vypracovať riešenia prestupu 
tepla z/do zásobníka so zameraním na slnečnú energiu. Študent pomáha definovať vstupné 
i výstupné prúdy a veličiny vrátane návrhu náplne a materiálu zásobníka.  

Student will be dealing with simplified input/output thermodynamic calculation used for thermal 
storage proposal, including suggestions of salts and material of storage. 

Školitel/Supervisor: doc. Ing. Miroslav Boča, PhD. 
   Ing. Viliam Pavlík, PhD. 

Študijný program:  5.2.19 
  4.1.15. 



Špeciálne korózne testy superzliatin  
 

Special corrosion tests of superalloys 

Superzliatiny je všeobecný názov pre žiaropevné zliatiny na báze niklu a železa s prímesami 
chrómu, molybdénu, kobaltu, wolfrámu a i., ktoré sú vhodným materiálom pre časti zariadení 
dlhodobo vystavených koróznemu prostrediu a vysokým teplotám. Fluoridové zmesi sú jednými z 
potenciálnych prenosových médií pre rôzne tepelné zariadenia, pričom sa pre ne stále objavujú 
nové využitia. Cieľom práce bude skúmať odolnosť vybraných superzliatin v závislosti na zložení 
fluoridovej zmesi, pričom samotná práca zahŕňa prípravu vzoriek, vyhodnocovanie 
mikrogeometrie povrchu, priľnavosti koróznych vrstiev, agresivity korózneho prostredia 
a gravimetrické merania. 

The aim of the work will be focused on corrosion resistance of high-temperature superalloys, 
including measurements of the surface, microgeometry, corrosion layers, aggressiveness of 
environment and gravimetry of the samples. 

Školitel/Supervisor: doc. Ing. Miroslav Boča, PhD. 
   Ing. Viliam Pavlík, PhD. 

Študijný program:  5.2.19 
  4.1.15. 



Fluorescenčné nanofilmy kyanínových farbív s ílovými minerálmi  
  

Fluorescence nanofilms with cyanine dyes and clay minerals 

Kyanínové farbivá sú najznámejšie farbivá schopné spontánnej tvorby agregátov, ktorá je aj primárnym 
dôvodom ich širokého štúdia. Vzhľadom na rôznorodosť kyanínových farbív, schopnosť tvorby fluorescenčne 
aktívnych foriem a rôzne možností interakcie s inými molekulami majú tieto farbivá široké uplatnenie v praxi. 
Práca je zameraná na prípravu tenkých vrstiev nanometrových rozmerov rôznymi technikami, z inertného 
anorganického nosiča, hlavne ílových minerálov a adsorbovaných kyanínových farbív. Budú testované rôzne 
metódy prípravy tenkých vrstiev. Pripravené  nanofilmy budú charakterizované pomocou absorpčnej 
spektroskopie v UV/VIS a blízkej infračervenej oblasti spektra, s dôrazom na štúdium usporiadania kyanínových 
farbív v štruktúre ílového minerálu ako aj výpočet hrúbky vrstiev. Dôležitou časťou vedeckej práce bude 
charakterizácia pripravených filmov pomocou fluorescenčnej spektroskopie. 

Cyanine dyes represent a group of dyes that have been extensively studied over decades. Due to their 
structural and chemical variability, the ability to form fluorescence aggregates and a capability to interact with 
another molecules, these dyes offer a wide range of practical applications. The topic of this study covers the 
preparation of thin layers using various preparation technics. The hybrid nanosystems in this study consist of 
inert inorganic matrix, mainly clay minerals and adsorbed cyanine dyes. Prepared nanofilms will be studied 
using absorption spectroscopy in UV/VIS and near- infrared region. In this context, main impact will be given 
on the orientation of cyanine dyes in the structure of clay minerals and the calculation of the thickness of 
prepared films. However, the most important part of the study will be focused on the characterization of 
prepared thin layers by means of fluorescence spectroscopy.  

Školiteľ/Supervisor: Mgr. Adriana Czímerová,  PhD Študijný program:  4.1.15
   



Kvantové body ako svetlo pohlcujúce antény  
  

Quantum dots as a light harvesting antennas 

Spojenie anorganických a organických molekúl na úrovni niekoľkých nanometrov poskytuje možnosti štúdia 
vývoja nových typov materiálov. Predkladaná téma bude zameraná na prípravu rôznych typov kvantových 
bodiek a následne štúdium prenosu energie medzi pripravenými kvantovými bodkami a farbivami molekúl, 
pričom kvantové bodky v tomto prípade by mali slúžiť ako svetlo pohlcujúce antény. Dôležitou časťou výskumu 
bude zvládnutie prípravy kvantových bodiek a optimalizácia podmienok procesu prenosu energie. Pripravené 
systémy budú študované pomocou absorpčnej spektroskopie v UV/VIS/a blízkej infračervenej oblasti spektra 
a hlavný dôraz bude kladený na štúdium optických a fotofyzikálnych vlastností materiálov.  

The integration of inorganic and organic molecules on the nanoscale range opens the door to study of a novel 
and perspective nanomaterials. This work will be focused on the preparation of various types of quantum dots, 
followed by a study of energy transfer between prepared quantum dots and dye molecules. In studies systems, 
quantum dots play a role of light-harvesting antennas. The most important part of the work will be the 
preparation of quantum dots and optimalization of the conditions for an efficient energy transfer process. In a 
next stage, prepared systems will be investigated using absorption spectroscopy in UV/VIS/and near-infrared 
region. The optical and photophysical properties will be studied in detail by means of fluorescence 
spectroscopy. 

Študijný program:  4.1.15
   

Školiteľ/Supervisor: Mgr. Adriana Czímerová,  PhD 



Moderné metódy IČ spektroskopie a ich aplikácie pri výskume organoílov 
  

Novel methods of infrared spectroscopy and their application in organoclays research 

Hlavnou témou dizertačnej práce je sledovanie interakcií ílových minerálov najmä zo skupiny 
smektitov s vybranými organickými látkami. Práca je zameraná na optimalizáciu prípravy organo-
derivátov, na ich charakterizáciu najmä pomocou infračervenej spektroskopie v strednej a blízkej 
oblasti a na testovanie ich vlastností potrebných pre využitie v priemyselné aplikácie. 

The main topic of the PhD thesis is the investigation of the interactions of clay minerals mainly 
from the smectite group with selected organic substances. Research is focused on the 
optimalization of the organo-derivates preparation, their characterization mainly by infrared 
spectroscopy in the middle and near region and on the examination of their properties desirable 
for their industrial applications 

Školiteľ/Supervisor: RNDr. Jana Madejová, DrSc. Študijný program:  4.1.15
   



Modification of clay minerals (layered silicates) using different types of organic compounds will be the main 
topic of PhD. Presently, the attention is driven to the alteration of hydrosilicates in order to improve/change 
their functional properties and consequently widen their application possibilities. Modification with various 
types of organic species (e.g. organic cations, cationic polymers, non-ionic compounds, organosilanes) is very 
effective method. Resulting material may render new properties; with improved efficiency in e.g. adsorption 
processes, catalytic reactions, or immobilization of metal nanoparticles on such supports may be facilitated. 
The aim of this work will be optimization of modification process and understanding of the mechanism of 
interactions between inorganic component and selected organic species in prepared systems. The suitability of 
the systems as supports for metal nanoparticles will be investigated. 

Využitie organicky-modifikovaných vrstevnatých hydrosilikátov na prípravu materiálov s 
funkčnými vlastnosťami. 

 
 Application of organo-modified layered hydrosilicates for the synthesis of functional 

materials. 

Témou dizertačnej práce bude modifikácia vlastností ílových minerálov (vrstevnatých hlinitokremičitanov) 
použitím rôznych typov organických zlúčenín. V súčasnosti sa tejto tematike venuje zvýšená pozornosť, keďže 
upravený materiál môže vykazovať zlepšenie/zmenu vlastností, a teda rozširuje sa možnosť ich aplikácií. Veľmi 
efektívnou metódou je modifikácia týchto prírodných anorganických materiálov použitím rôznych organických 
zlúčenín (napr. organických katiónov, katiónových polymérov, neiónových zlúčenín, alkoxysilánov). Výsledný 
materiál môže vykazovať nové vlastnosti, ktoré sa dajú využiť pri zefektívnení napr. adsorpčných procesov a 
katalytických reakcií, imobilizácii nanočastíc kovov na nosiči. Cieľom práce bude optimalizácia podmienok 
prípravy ako aj porozumenie mechanizmu interakcií medzi ílovým minerálom a rôznymi typmi organických 
zlúčenín. Následne sa pripravené systémy použijú ako nosiče pre nanočastice kovov. 

Študijný program:  5.2.19 
  4.1.15. 
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