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Štúdium elektrokatalytickej aktivity heterogénnych katalyzátorov na báze 
nanočastíc prechodných kovov pre aplikácie v elektrolýze vody a palivových 
článkoch 
školiteľ:   prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Cieľom práce je študovať vplyv spôsobu a podmienok prípravy 
heterogénnych katalyzátorov na báze nanočastíc prechodných kovov na ich 
štruktúru, morfológiu a stabilitu  následne na ich elektrokatalytickú aktivitu 
v elektrochemickej reakcii vylučovania vodíka a oxidácii kyslíka.   
 
 
Vývoj a štúdium hydriných elektród pre elektrochemickú detekciu vírusov  
školiteľ:  prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc. 
konzultant: RNDr. Ladislav Galdun, PhD. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Cieľom práce je štúdium vhodných elektródových materiálov pre vývoj 
elektrochemických senzorov, ktoré by boli schopné nielen kvalitatívne, ale aj 
kvantitatívne určiť množstvo vírusových častíc vo vzorke. Ide predovšetkým o vírus 
SARS-CoV-2 a vírus chrípky. Ďalším cieľom je štúdium efektívnej imobilizácie 
aptamérov nukleových kyselín na elektródovom povrchu pre špecifickú detekciu 
vírusových častíc.  
 
 
Bioaktívne povlaky pre degradovateľné kovové biomateriály s riadeným 
uvoľňovaním liečiv  
školiteľ: prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Cieľom práce je príprava a charakterizácia smart-biomateriálov 
pozostávajúcich z kovovej matrice a bioaktívnych povlakov. Úlohou pripraveného 
rozložiteľného biomateriálu je poskytnúť v mieste poškodenia tkaniva adekvátnu 
mechanickú oporu a zároveň prostredníctvom uvoľňovania liečivých látok zamedziť 
rozvinutiu bakteriálnej infekcie po chirurgickom zásahu. Ďalším cieľom práce bude 
preštudovať degradačné mechanizmy a procesy sprevádzajúce uvoľňovanie liečiv a 
rozpúšťanie samotnej kovovej matrice a povlakov ako aj mechanické vlastnosti a in vitro 
a in vivo biokompatibilitu pripravených materiálov.  
 
 
Štúdium vplyvu polysulfidov na životnosť a stabilitu Li-S batérií  
školiteľ: doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Cieľom práce je príprava a charakterizácia katódových materiálov na báze 
síry a štúdium vplyvu migrácie polysulfidov na degradáciu Li-S batérií. Ďalším cieľom 
bude navrhnúť stratégiu úpravy katódových materiálov a separátorov za účelom 
zníženia mobility vznikajúcich nižších polysulfidov. Zníženie mobility nižších polysulfidov 
môže výrazne zlepšiť stabilitu, cyklovateľnosť a celkovú životnosť Li-S batérií. 
 
 



Vývoj nových vysoko energetických katódových materiálov a polymérnych 
elektrolytov pre Li-S batérie  
školiteľ: doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Cieľom práce je príprava a charakterizácia nových vysoko energetických 
katódových materiálov na báze síry a zároveň nových kompatibilných polymérnych 
elektrolytov so zvýšenou vodivosťou. Práve kombinácia týchto materiálov, ktoré budú 
vzájomne kompatibilné a odolne voči polysulfidom môže účinne zvýšiť stabilitu 
a energetickú účinnosť nových Li-S batérií. 
 
 
Katalyzátory pre syntézu kyseliny octovej zo zmesi metánu a oxidu uhličitého. 
školiteľ: prof. RNDr. Andrej Oriňak, PhD. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Nové katalyzátory na báze Zn a Cu budú testované na konverziu zmesi 
metánu a oxidu uhličitého na kyselinu octovú. Syntéza má veľký význam pre utilizáciu 
CO2 produkovaného vo veľkej miere priemyslom. Študovaná bude aj kinetika 
konverzného procesu a aktivácia CH4 a CO2 katalyzátormi rôznej štruktúry. Rozdiely 
v oxidačných stavoch vplývajú na adsorpciu CH4 a CO2 a na zmenu aktivačnej bariéry 
pre disociáciu C-H väzieb metánu  a C-C väzieb. 
 
 
Počítačová simulácia závislosti veľkosti kanálika zeolitu na iónovýmennej 
kapacie a ďalších vlastnostiach. 
školiteľ: prof. RNDr. Andrej Oriňak, PhD. 
forma štúdia: denná 
Anotácia:  Iónovýmenná kapacita a ostatné charakteristiky funkcií zeolitov zohrávajú 
významný vplyv na ich komerčnom využití. Simuláciou závislosti veľkosti kanálika od 
funkcií zeolitu získame informáciu o chemickej modifikácii. Modelovaná bude aj 
štruktúra core –shell kryštálov pre ich využitie v katalýze. 
 
 


