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Oddelenie kompozitných materiálov



Príprava a štúdium polymérnych materiálov na báze 

termoplastického škrobu

Mgr. Katarína Mosnáčková, PhD. (katarina.mosnackova@savba.sk)

Oddelenie kompozitných materiálov

 Príprava termoplastického škrobu (TPS) – prídavkom zmäkčovadiel 
(urea, polyoly, sacharidy, citráty) 

mailto:katarina.mosnackova@savba.sk


 Modifikácia natívneho i termoplastického škrobu: esterifikáciou a očkovaním. 

Príprava a štúdium polymérnych materiálov na báze 

termoplastického škrobu

Mgr. Katarína Mosnáčková, PhD. (katarina.mosnackova@savba.sk)

Oddelenie kompozitných materiálov

mailto:katarina.mosnackova@savba.sk


Polymérne kompozity pre 3D tlač

Mgr. Zdenko Špitalský, PhD. (zdeno.spitalsky@savba.sk)

Oddelenie kompozitných materiálov

mailto:zdeno.spitalsky@savba.sk




Polymérne kompozity s modifikovanými nanoplnivami

Ing. Mária Omastová, DrSc. (maria.omastova@savba.sk)

Oddelenie kompozitných materiálov

Nanoindentačná analýza modifikovaných polymérnych povrchov 

Ing. Mária Omastová, DrSc. (RNDr. Michal Procházka, PhD. michal.prochazka@savba.sk)

Oddelenie kompozitných materiálov

Príprava a charakterizácia polymérnych nanokompozitov

Ing. Matej Mičušík, PhD. (upolmmic@savba.sk) 

Oddelenie kompozitných materiálov

mailto:maria.omastova@savba.sk
mailto:michal.prochazka@savba.sk
mailto:upolmmic@savba.sk


Polymér    +   nanočastice (0D,           1D,             2D,                     3D)                         

Polymérne nanokompozity

povrchová a medzifázová úprava multikomponentných systémov

- modifikácia nanočastíc, príprava polymérnych (nano)kompozitov, 
charakterizácia (nano)materiálov

rôzne aplikácie:   solárne články
elektromagnetické tienenie
senzory, aktuátory
batérie
a i.         

fulerén, 
kvantové bodky
(perovskit, uhlík)

uhlíkové nanotrubičky MXén, 
grafén, MoS2

grafit



Oddelenie pre výskum biomateriálov



Amfifilné kopolyméry na báze 2-oxazolínov ako transportné 
systémy antivirálnych liečiv

Mgr. Juraj Kronek, PhD. (juraj.kronek@savba.sk)
Oddelenie pre výskum biomateriálov
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Amfifilné poly(2-oxazolíny)

Príprava nanočastíc
obsahujúcich antivirálne
liečivá

Zlepšenie rozpustnosti, 
predĺženie účinku, zníženie 
vedľajších reakcií

Virálne infekcie

mailto:juraj.kronek@savba.sk


Syntéza hybridných polymérov pre prenos mRNA do štruktúry mozgu

Mgr. Juraj Kronek, PhD. (juraj.kronek@savba.sk)

Oddelenie pre výskum biomateriálov

mRNA

afinitné proteíny

Nanočasticové transportné systémy 

Dextrínové jednotky na 
viazanie mRNA

Hydrofilný poly(2-oxazolín)

Hydrofóbny poly(2-oxazolín)

Syntéza blokových kopolymérov na báze poly(2-
oxazolínov)

mailto:juraj.kronek@savba.sk


Surfaktanty na báze katiónových poly(2-oxazolínov) pre modifikáciu 

vrstevnatých silikátov 

Mgr. Juraj Kronek, PhD. (juraj.kronek@savba.sk)

Oddelenie pre výskum biomateriálov
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Modifikácia ílových minerálov neväzbovými 
interakciami

Príprava katiónových poly(2-oxazolínov)
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Syntéza nových typov polymérov obsahujúcich katecholové skupiny pre  

prípravu hydrogélov a modifikáciu implantovateľných materiálov

Mgr. Juraj Kronek, PhD. (juraj.kronek@savba.sk)

Oddelenie pre výskum biomateriálov

Povrchová modifikácia implantovateľných materiálov
Príprava reverzibilných hydrogélových implantátov

Syntéza poly(2-oxazolínov) 
obsahujúcich katecholové skupiny s 
bioadhezívnymi vlastnosťami

Katecholová
skupina

Ochrana povrchov 
pred baktériami a 
vírusmi

mailto:juraj.kronek@savba.sk


Polymérne implantáty so samoregeneračnou schopnosťou pre bunkovú 
enkapsuláciu použitím nekovalentnej a kovalentnej click-chémie

Implantable hydrogel
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Self-healed hydrogel

Ca2+

Bioorthogonal
reactions

Multifunctional alginate
+ cells

Abolfazl Heydari, PhD. 
(upolheyd@savba.sk)

Oddelenie pre výskum biomateriálov

mailto:upolheyd@savba.sk


Oddelenie syntézy a charakterizácie 
polymérov



Fyzikálne zosietené hydrogély na báze monomérov z 

obnoviteľných zdrojov a ich využitie pre 3D tlač

Mgr. Jozef Kollár, PhD. (upoljkol@savba.sk)

Oddelenie syntézy  a charakterizácie polymérov
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Aplikácia: poľnohospodárstvo, medicína!

mailto:upoljkol@savba.sk


FotoATRP vo vodných heterogénnych roztokoch – unikátna metóda

na prípravu polymérnych nanočastíc a mikročastíc

Mgr. Jozef Kollár, PhD. (upoljkol@savba.sk)

Oddelenie syntézy  a charakterizácie polymérov
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Initiator, Ligand

Aplikácia: Emulzie, adhezivá, medicína

mailto:upoljkol@savba.sk


Polyamidy z obnoviteľných monomérov

Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc. (upolmosj@savba.sk)

Oddelenie syntézy  a charakterizácie polymérov

Výhody technológie:
 bez použitia rozpúšťadla
 obnoviteľné monoméry
 nízka teplota

BIOMASA

OBNOVITEĽNÝ 
ZDROJ

Využitie: materiály s pamäťovým efektom, 
kozmetika, medicína!

mailto:upolmosj@savba.sk


životné prostredie

potravinárstvo

Kolorimetrické
senzory

Povrchová úprava

Nanomateriály

kozmetika

1. Furánové deriváty a ich aplikácie

2. Príprava nanomateriálov z obnoviteľných zdrojov na báze 

furánových monomérov

Ing. Anita Eckstein, PhD. (anita.andicsova@savba.sk)

Oddelenie syntézy  a charakterizácie polymérov

BIOMASA

medicína

mailto:anita.andicsova@savba.sk


Spracovanie plastových odpadov alternatívnymi zvlákňovacími 

technológiami a overenie možností využitia produktov

Ing. Alena Opálková Šišková, PhD. (alena.siskova@savba.sk)

Oddelenie syntézy  a charakterizácie polymérov

Overenie možnosti 
spracovania 

alternatívnymi 
textilnými 

technológiami

Nové aplikácie nano-
a mikrovlákenných 

membrán

Aplikačný potenciál: filtrácia, zdravotníctvo, energetika, obalový materiál!

mailto:alena.siskova@savba.sk


Funkčné biodegradovateľné polyestery

Mgr. Martin Danko, PhD. (martin.danko@savba.sk)

Oddelenie syntézy  a charakterizácie polymérov

Využitie:  sietené materiály s pamäťovým efektom, nosiče liečiv

mailto:anita.andicsova@savba.sk


Konjugované systémy pre elektronické zariadenia

Ing. Anita Eckstein, PhD. (anita.andicsova@savba.sk)

Oddelenie syntézy  a charakterizácie polymérov

Organická elektronika

ko-polyméry
Tiazolo [5,4-d] tiazol

liečivá

Malé molekuly

Fluorescenčné farbivá

Senzory znečistenia 
odpadových vôd

Senzorika, diagnostika

mailto:anita.andicsova@savba.sk


Mikroplasty – identifikácia a analýza

RNDr. Dmitrij Bondarev, PhD. (upoldmbo@savba.sk)

Oddelenie syntézy  a charakterizácie polymérov

doporučená
literatúra

1 mm 0.01 mm

Bežná vzorka

fluorescenčne
značené

mikroplasty

aj tu sú mikroplasty

mailto:upoldmbo@savba.sk


Syntéza makroiniciátorov a iných stavebných blokov pre

pokročilé polymérne systémy

RNDr. Dmitrij Bondarev, PhD. (upoldmbo@savba.sk)

Oddelenie syntézy  a charakterizácie polymérov
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1. Syntéza funkčných polymérov a polymérnych materiálov 

pomocou moderných polymerizačných techník

Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc. (upolmosj@savba.sk)

Oddelenie syntézy  a charakterizácie polymérov

2. Fotochemicky riadené reakcie

RNDr. Dmitrij Bondarev, PhD. (upoldmbo@savba.sk)

Oddelenie syntézy  a charakterizácie polymérov

n

Initiator, Ligand

Využitie: modifikácia povrchov, nosiče liečiv, 3D tlač?

mailto:upolmosj@savba.sk
mailto:upoldmbo@savba.sk


1. Fotochemické procesy v pokročilých makro-molekulárnych 

systémoch

2. Štúdium radikálových polymerizácií pomocou

chromatografických a spektroskopických metód

RNDr. Dmitrij Bondarev, PhD. (upoldmbo@savba.sk)

Oddelenie syntézy  a charakterizácie polymérov

mailto:upoldmbo@savba.sk


Oddelenie molekulových 
simulácií polymérov



PEO

silikát

proteín

Ochrana povrchov pokrytých poly(2-oxazolínom)

Mgr. Zuzana Benková, PhD. (zuzana.benkova@savba.sk) 

Oddelenie molekulových simulácií polymérov
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poly(2-oxazolín) (POX)

poly(etylénoxid) (PEO)

Molekulová dynamika (MD), GROMACS

mailto:zuzana.benkova@savba.sk


polyserín polyalanín

PEO

silikát

Ochrana povrchov pokrytých poly(2-oxazolínom)

Mgr. Zuzana Benková, PhD. (zuzana.benkova@savba.sk) 

Oddelenie molekulových simulácií polymérov

Katedra chémie a biochémie
Univerzita v Porte

mailto:zuzana.benkova@savba.sk

