
 
 

 

 

 

 

 

  

 



Prieskum a materiálová analýza originálneho historického knižničného 
artefaktu 

Vedúci: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD., 0903 821 711, katarina.vizarova@stuba.sk 

Konzultant: Ing. Katarína Čížová, 0907 642 128, katarina.cizova@stuba.sk 

 

Anotácia: Cieľom bakalárskej práce je uskutočniť identifikáciu 
a analýzu materiálov a stupňa poškodenia originálnej 
historickej knihy. Kniha predstavuje významný zdroj informácií 
nielen nehmotnej podstaty. Je to objekt, vyrobený 
remeselnými postupmi a z materiálov, zodpovedajúcich 
danému historickému obdobiu. Používaním a vplyvom 
podmienok, v ktorých sa nachádzala, podlieha starnutiu a 
degradácii. Študent sa oboznámi s nedeštruktívnymi 
metódami analýzy a s využitím spektrálnych (XRF analýza, 
FTIR imaging) a mikroskopických metód (fluorescenčná 
mikroskopia, SEM analýza) vykoná materiálový prieskum tohto 
artefaktu.     

Štúdium degradácie včelieho vosku po aplikácii svetelného urýchleného 
starnutia 

Vedúci:  Ing. Katarína Čížová, 0907 642 128, katarina.cizova@stuba.sk 
Konzultant:  doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD., 0903 821 711, katarina.vizarova@stuba.sk 
 
 

Anotácia: Pre zabezpečenie účinnej ochrany 
historických predmetov potrebujú konzervátori 
a reštaurátori informácie o materiálovom zložení 
a stupni degradácie objektov, ktoré ošetrujú. Postup 
urýchleného starnutia včelieho vosku nie je daný 
normou. Na základe literárnej rešerše sa nastavia 
podmienky urýchleného starnutia, na ktoré sa použije   
osvitový fotochemický reaktor s LED diódami. Cieľom 
bakalárskej práce je zistiť nové skutočnosti ohľadom 
svetelnej stability urýchlene zostarnutých modelových vzoriek včelieho vosku pomocou 
GC/MS a FTIR analýzy.  
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Preverenie čistiaceho účinku komerčných prostriedkov používaných 
v reštaurátorskej praxi na znečistených povrchoch včelieho vosku  

Vedúci:  Ing. Katarína Čížová, PhD., 0907 642 128, katarina.cizova@stuba.sk 
Konzultant:  doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD., 0903 821 711, katarina.vizarova@stuba.sk 
 

Anotácia:  Kultúrne dedičstvo predstavujú hmotné i 
nehmotné hodnoty kultúrneho, umeleckého, historického 
alebo archeologického významu.  V prípade zničenia  ich 
už nebude možné ničím a nikdy plnohodnotne nahradiť. 
Oblasť ochrany  kultúrneho dedičstva je veľmi široká a 
chemik má v nej dôležitú úlohu, pozná vlastnosti 
materiálov, rozumie mechanizmom ich degradácie a vie 
navrhnúť a realizovať účinný postup konzervovania a 
ochrany jednotlivých objektov. Študent  sa v tejto práci oboznámi s problematikou čistenia 
znečisteného voskového povrchu, ktoré je nevyhnutné urobiť ešte pre konzervovaním 
objektu, aby sa špinavé časti nedostali do už zakonzervovaného miesta. Súčasťou práce 
bude aj interdisciplinárna spolupráca s ďalšími odborníkmi na analýzu, reštaurátormi a 
historikmi z pamäťových inštitúcií. 

 

 

 

Vytvorenie interaktívneho reálneho 3D modelu stromu pre potreby výuky 
a propagácie obnoviteľných surovinových zdrojov.   

 
Vedúci projektu: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.;  0904 515042; 
radovan.tino@stuba.sk 
 

 
Anotácia: Vzdelávanie v oblasti spracovania prírodných 
surovinových zdrojov sa často potýka s nedostatkom, 
prípadne absenciou kvalitných výučbových materiálov, na 
ktorých by bolo možné demonštrovať komplexnosť 
morfologických a chemických štruktúr, z ktorých pozostáva 
rastlinný organizmus a obzvlášť drevo. Cieľom tohto 
bakalárskeho projektu je vytvoriť reálny 3D model stromu 
(listnatého a/aj/alebo inhličnatého), ktorý bude názorne demonštrovať rôzny štrukturálne 
morfologické hladiny, zastúpenie hlavných a sprievodných chemických zložiek a umožní 
študentom (aj verejnosti) vnímať tieto štruktúry aj inými zmyslami, než len okom a to 
hlavne čuchom a hmatom.  

Študent sa bude podieľať na špecifikácii hlavných problémov a výziev súvisiacich 
s tvorbou interaktívneho 3D modelu z kartónu. Bude sa podieľať na výbere a spôsobe 
prezentácie hlavných a sprievodných chemických zložiek. Študent bude spolupracovať so 
špičkovými konzultantmi z oblasti dizajnu. 
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COVID-19 téma: Antivirálna, antibakteriálna úprava hygienických 
papierov 

Vedúci: Ing. Ida Skotnicová, PhD., 0949 542 912, ida.skotnicova@stuba.sk  

Konzultant:  doc. Ing. Štefan Šutý, PhD., 0905 242 854, stefan.suty@stuba.sk  

Anotácia: V dnešnej dobe, kedy stále 
pretrvávajú opatrenia na zabránenie šírenia 
víru COVID-19  je nutné sa stále chrániť. 
K tomuto účelu sa využívajú rôzne materiály 
s rôznou účinnosťou ochrany. Jedným 
z takýchto materiálov môže byť aj papier. 
Využitie a úprava hygienických papierov pre 
tento účel bude náplňou bakalárskej práce. 
Cieľom práce bude nájsť látky s antivirálnym 
a antibakteriálnym účinkom, ktoré bude možné 
jednoduchou cestou aplikovať na hygienické 
papiere a následne ich využiť ako ekologické 
jednorazové rúška. 

COVID-19 téma:  Priepustnosť pre vzduch rôznych druhov hygienických 
papierov 

Vedúci: Ing. Ida Skotnicová, PhD., 0949 542 912, ida.skotnicova@stuba.sk  

Konzultant:  doc. Ing. Štefan Šutý, PhD., 0905 242 854, 
stefan.suty@stuba.sk  

Anotácia:  Priepustnosť pre vzduch je dôležitým parametrom 
materiálov využívaných na rúška. Určí nám ako dobre sa nám 
bude s takýmto rúškom dýchať. Meranie tohto parametra 
u rôznych typov hygienických papierov využiteľných na výrobu 
jednorazových rúšok bude cieľom práce. 

Recyklácia papiera – mýty a fakty 

Vedúci: doc. Ing. Štefan Šutý, PhD., 0905 242 854, stefan.suty@stuba.sk 

Konzultant: Ing. Ida Skotnicová, PhD., 0949 542 912, 
ida.skotnicova@stuba.sk 

Anotácia:   Všade okolo nás počujeme, že tým, že budeme 
používať menej papiera ušetríme naše lesy. Je tomu tak? 
Cieľom tejto práce bude objektívne vyhodnotiť hľadisko 
recyklácie papiera a jeho vplyv na využitie dreva ako suroviny pri 
výrobe papiera. 

mailto:ida.skotnicova@stuba.sk
mailto:stefan.suty@stuba.sk
mailto:ida.skotnicova@stuba.sk
mailto:stefan.suty@stuba.sk
mailto:stefan.suty@stuba.sk
mailto:ida.skotnicova@stuba.sk


Enviro téma: Znižovanie a odstraňovanie zapáchajúcich emisií pri výrobe 
sulfátovej buničiny 

Vedúci: doc. Ing. Štefan Šutý, PhD., 0905 242 854, 
stefan.suty@stuba.sk 

Konzultant: Ing. Ida Skotnicová, PhD., 0949 542 912, 
ida.skotnicova@stuba.sk 

Anotácia:  Zápach merkaptanov vznikajúci pri výrobe 
buničiny v celulózo-papierenskom priemysle je pre 
obyvateľov v blízkom susedstve celulózok nepríjemným 
stresujúcim faktorom. Práca sa bude zaoberať 
možnosťami zníženia alebo odstránenia týchto 
zapáchajúcich látok chemickými a fyzikálnymi hi-tech postupmi. 

Štúdium modelových systémov tkanín z prírodných vlákien – identifikácia 
objektov kultúrneho dedičstva 

Vedúci projektu: Ing. Soňa Malečková, PhD., sona.maleckova@stuba.sk 
 
 
Anotácia: Objekty kultúrneho dedičstva môžu byť 
hmotné aj nehmotné. Patria sem nielen hrady 
a zámky, ale i rôzne kroje a rúcha, dobové oblečenie, 
rozprávkové knihy, obrazy a pod. Základným 
predpokladom ich úspešného reštaurovania 
a konzervovania je prieskum a identifikácia použitých 
materiálov tzv. materiálovo-technologický prieskum 
zbierkového predmetu. 
Cieľom bakalárskej práce je identifikácia rôznych 
typov prírodných vlákien – bavlna, ľan, konope a atď. 
pomocou nedeštruktívnych metód. Následná identifikácia zloženia neznámej tkaniny, 
napr. historického rúcha alebo dobového oblečenia. Využívať budeme infračervenú 
spektroskopiu – FTIR a mikroskopiu s fluorescenčným a polarizovaným svetlom, 
prípadne obrazovú analýzu.  
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Štúdium biologického účinku prírodných zlúčenín pripravených 
extrakciou  

Vedúci: Ing. Aleš Ház, PhD.; ales.haz@stuba.sk 
Konzultant: Ing. Richard Nadányi 
 
Anotácia: Výhoda prírodných látok je ich 
biokompatibilita,  nízky environmentálny dopad 
a ich samotná funkcia a dostupnosť.  Cieľom 
práce je výber vhodného spôsobu extrakcie 
zameraného práve na látky s významným 
biologickým účinkom. Následne sa využije proces 
separácie na oddelenie týchto zlúčenín s cieľom 
izolovať čisté frakcie prípadne jednotlivé látky.  
Cieľom práce je určenie ekologicky 
akceptovateľných prostriedkov na ochranu 
stromovej hmoty aktuálne by sa však hľadali 
spôsoby izolácie antivirálnych a liečivých látok. 
Niektoré by sa ďalej separovali a ich aktivita nechala potvrdiť na reálnych onko bunkách, 
pripadne podľa účinku by sa vybrali bunky s iným defektom. Na identifikáciu sa využije 
plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou.  

 

Lignín: prírodná obnoviteľná látka nahrázdajúca fosílne zdroje  

 
Vedúci:    Ing. Aleš Ház, PhD.; ales.haz@stuba.sk 
Konzultant:  Ing. Anton Lisý; anton.lisy@stuba.sk 
 

 

Anotácia:  Lignín je druhým najzastúpenejším 
prírodným polymérom na našej planéte. Jeho 
vlastnosti v prírodnej sfére je možné využiť aj pri 
nahrádzaní fosílnych zdrojov. Práca sa bude preto 
zaoberať purifikáciou a zhodnocovaním lignínu 
pomocou superkritickej extrakcie s CO2. Cieľom práce 
je hľadanie nového spôsobu čistenia lignínu 
s obmedzeným použitím anorganických kyselín. Ďalej 
vhodná úprava/depolymerizácie lignínovej matrice pre 
ďalšie zhodnocovanie tejto suroviny. Náplň práce by mal predstavovať doplnenie nových 
podmienok úpravy za účelom cielenej extrakcie vybraných zlúčenín v čo najvyššom 
výťažku. Na hodnotenie účinnosti novo zvolených postupov sa  použije termogravimetrická 
analýza (TGA) a GC/MS analýza.  
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Výživové doplnky a ich príprava pomocou hlboko eutektických 
rozpúšťadiel  

Vedúci:  doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.; michal.jablonsky@stuba.sk 
Konzultant:  Ing. Aleš Ház, PhD.; ales.haz@stuba.sk  
 
 
Anotácia: Práca sa bude zaoberať možnosťami zvýšenia 
rozpustnosti látok s antioxidačnými vlastnosťami a skúmaním 
vhodnosti aplikácie zelených rozpúšťadiel. Súbor látok budú 
predstavovať vitamíny, proteíny a antioxidanty. Cieľom práce 
je vhodne ovplyvniť koncentráciu aktívnych látok a zvýšiť tak  
ich vstrebateľnosť organizmom. 
 

 

Delignifikácie jednoročných vlákien s použitím hlboko eutektických 
rozpúšťadiel  
 
Vedúci:  doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.; michal.jablonsky@stuba.sk 
 
 
Anotácia:  Izolácia vlákien s 
jednoročných rastlín sa v 
dnešnej dobe stáva kľúčovou 
témou, vzhľadom na 
dostupnosť drevnej biomasy. 
Preto sa hľadajú nové 
spôsoby a technológie na 
izoláciu vlákien. Jednou z takýchto možností je využitie procesu delignifikácie s 
použitím hlboko eutektických rozpúšťadiel. Proces delignifikácie je možné vykonávať 
kontinuálne alebo diskontinuálne. Cieľom práce je na základe poznatkov z literatúry 
vybrať najvhodnejšie rozpúšťadlá a aplikovať ich v vsádzkovom alebo kontinuálnom 
procese delignifikácie, a vyhodnotiť proces delignifikácie pri zvolených podmienkach.  
 

Riešenie práce je podporené projektom VEGA 01/0403/19. 
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Ekologická ochrana slovenských lesov  

Vedúci: Ing. Igor Šurina, PhD.; igor.surina@stuba.sk  
Konzultant: Ing. Anton Lisý; anton.lisy@stuba.sk 

 
Anotácia:  

 
Jedným z dôsledkov klimatických zmien 
je neustále narastajúci problém 
so škodcami stromovej hmoty. 
V súčasnosti sa používajú na likvidáciu 
drevokazného hmyzu neekologické syntetické 
prostriedky. 
 
Niektoré chemické zlúčeniny, 
Nachádzajúce sa v rastlinách sú účinné aj na 
ochranu stromovej hmoty voči ich škodcom. 
Takéto zlúčeniny vieme zo stromovej hmoty 
získať, analyzovať ich zloženie, a navrhnúť 
optimálny spôsob ich využitia v prospech 
človeka, spoločnosti. 
 

 

DP práca  nadväzujúca na riešenie tohto BC projektu sa bude riešiť a j  v súvislosti s APVV 
projektom Komplexné využitie extraktívnych zlúčenín kôry, a s novým APVV 
projektom: BEETLES. 

 

Plazmový sterilizátor pre dekontamináciu rúk a nástrojov 

Vedúci projektu: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.;  0904 515042; radovan.tino@stuba.sk 
Konzultant: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD., 0903 821 711, katarina.vizarova@stuba.sk 

 

Anotácia: 
Účinná sterilizácia je v súvislosti s otázkami riešenia 
krízy so šírením ochorenia COVID 19 jedným z 
najdôležitejších nemedicínskych opatrení pri 
zastavení/spomalení šírenia ochorenia. Plazmové 
technológie už dnes ponúkajú rešenia využiteľné v 
boji s nebezpečnými organizmami a oproti dnes 
ponúkaným alternatívam sterilizácie rúk a nástrojov 
(umývanie rúk dezinfekčnými prostriedkami, 
mydlami), sterilizácia alkohol obsahujúcimi gélmi a 
podobne, umožňujú efektívnu sterilizáciu povrchu 
rúk bezpečnou niekoľko-sekundovou expozíciou povrchu pokožky účinku nízkoteplotnej 
atmosferickej plazmy (korónový výboj). Podstatou riešenia je využitie aktívnych 
kyslíkových a dusíkových častíc (ROS, RNS, RNOS - hlavne ozón a iné), generovaných 
vo výbojovej plazme, pri účinnej dekontaminácii povrchu pokožky. Riešenie sa opiera o 
skusenosti a aplikované výsledky riešiteľského teamu projektu PlasmArt a priamo na ne 
nadväzuje. 
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Materiálový prieskum zbierok moderného umenia Slovenskej národnej galérie 

Vedúci:  Ing. Katarína Čížová, PhD., 0907 642 128, katarina.cizova@stuba.sk 
Konzultant: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD., 0903 821 711, katarina.vizarova@stuba.sk 
 

Anotácia: Poznať materiály, 
s ktorými pracujú reštaurátori 
a ktoré sú súčasťou historických 
umeleckých diel, je jednou 
z hlavných priorít pri ošetrovaní 
objektov kultúrneho dedičstva. 
Materiálový prieskum originálnych 
objektov výtvarného umenia 
v zbierkach Slovenskej národnej 
galérie sa bude realizovať 
pomocou moderných spektrálnych 
metód (XRF analýza, Ramanova 
a FTIR spektroskopia s možnosťou 
chemického mapovania povrchu) 
a mikroskopických metód (digitálna a fluorescenčná mikroskopia). Študent bude pracovať 
v interdisciplinárnom tíme s odbornými pracovníkmi Slovenskej národnej galérie, oboznámi 
sa s nedeštruktívnymi metódami prieskumu a taktiež načrie do histórie novodobého umenia. 

Voľná téma 
 

 

Máte nápad - cieľ,  ktorému by ste sa chcel/a venovať v oblasti spracovania a 

ochrany dreva alebo jednoročných rastlín? 

 
 Chceli by sa venovať problémom pri výrobe buničín (nánosy, inkrusty). Kde začať? 

 Chceli by ste začať spoluprácu s priemyselnými partnermi? 

 Chceli by ste sa venovať vývoju nových izolačných materiálov? 

 Zaujímajú vás technológie spracovania dreva a radi by ste 
vyvinuli niečo nové? 

 Chcete sa venovať ochrane kultúrneho dedičstva? 

 Zaujímala by vás tématika masových konzervačných technológií? 

 Chceli by ste sa dozvedieť ako funguje nízkoteplotná plazma  
a ako pôsobí na rôzne druhy materiálov?  

 Chceli by ste skúmať procesy separácie, analýzy a využitia  
cenných látok z biomasy? 

 Chceli by ste sa venovať využitiu prírodných látok v biocídnej ochrane? 

 Chceli by ste skúmať biopalivá? 

 Chcete sa venovať problémom ochrany životného prostredia? 

 Chcete sa venovať inej téme súvisiacej so spracovaním alebo 
modifikáciami prírodných rastlinných materiálov? 

 Chceli by ste s nami spolupracovať, ale ešte neviete, čomu konkrétne by ste sa mohli 
venovať? 
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Príďte k nám, podiskutujeme, nájdeme spoločne tému pre začiatok. 

 
Máme k dispozícii špičkové analytické techniky a metódy izolácie a modifikácie prírodných 
materiálov a produktov z nich, ktoré využívame vo výskume pre vývoj nových technológií, 
metód analýzy a identifikácie v oblasti spracovania biomasy, povrchových úprav dreva a 
ochrany kultúrneho dedičstva. 

 
 

  Sme tu pre vás   ...ozvite sa nám a dohodneme si stretnutie  
 

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. (02 59325 212, 0917 669 018)         katarina.vizarova@stuba.sk doc. 
Ing. Radko Tiňo, PhD. (02 59325 621; 0904 515 042)                               radovan.tino@stuba.sk doc.  

doc. Ing. Michal Jablonský, PhD. (02 59325 218; 0905 897 486) michal.jablonsky@stuba.sk 

Ing. Igor Šurina, PhD. (0905 488 101) igor.surina@stuba.sk                   

doc. Ing. Štefan Šutý, PhD. (0905 242 854) stefan.suty@stuba.sk                   

Ing. Aleš Ház, PhD. (02 59 325 648, 0907 411 914) ales.haz@stuba.sk 

Ing. Soňa Malečková, PhD. (0907 415 191)                                                sona.maleckova@stuba.sk 

Ing. Ida Skotnicová, PhD. (0949 542 912)                                                   ida.skotnicova@stuba.sk 
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