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KARTPRINT, Bratislava, 2010, 135 strán 
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Uplatnenie výsledkov projektu 

Výsledky projektu týkajúce sa vypracovaných metód chemickej analýzy rôznorodých látok v 
biologických a environmentálnych vzorkách zverejnené vo vedeckých časopisoch sú 
využiteľné priamo vo výskumných a kontrolných laboratóriách s rôznorodým zameraním, 
napríklad na účely environmentálneho výskumu a technológií kontroly úpravy pitných vôd, 
medicínskeho a farmaceutického výskumu, agrotechnologického a pedologického výskumu, 
kontroly kvality a podobne. Využitie navrhnutých, vypracovaných a publikovaných 
originálnych metód založených na kombinovaných technikách elektroseparácií, vysokoúčinnej 
kvapalinovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie, Ramanovej spektrometrie a 
ďalších, závisí na prístrojových možnostiach koncových užívateľov. 

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v slovenskom jazyku 
(max. 20 riadkov) 
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Naplnenie cielov projektu bolo podmienené vyriešením vedeckých a odborných problémov 
definovaných v 14 okruhoch, medzi ktoré patrili: vypracovanie súboru základných 
manuálnych a automatizovaných techník a metód elektroseparácií v kapilárach a na čipoch 
na ich kombinovanie s MS; 2D on-line a off-line kombinácie; spájanie s technikami úpravy 
vzoriek pomocou HPLC, preparatívnej chromatografie a kapilárnej izotachoforézy; teoretické 
predpovede elektroseparácie PC simuláciami; aplikovanie navrhnutých metód na analýzu 
látok v pitných vodách, separáciu chirálnych látok (liečivá, biologicky aktívne látky) s off-line 
spojením pre DAD a MS; kombinácie HPLC metód s MS a AS na stopovú analýzu a 
špeciáciu látok v bio- a enviro-vzorkách; vypracovanie kombinácii HPLC metód na analýzu a 
charakterizáciu humínových látok; elektrolytická príprava a analytická charakterizácia nano-
kompozitných povlakov; vývoj techník a postupov na identifikáciu analytov 
chromatografickými metódami kombinovanými s vysokorozlišovacími metódami pre analýzy 
povrchov. Dosiahnuté výsledky riešenia projektu z uvedených oblastí boli publikované formou 
1 monografie (AAB), 1 odbornej knižnej publikácie (BCI), 36 článkov v karentovaných 
vedeckých časopisoch (ADC), ako aj prispevkami na domácich (100 príspevkov) a 
zahraničných (108 prispevkov) konferenciách, vrátane pozvaných prednášok. Uvedené 
publikácie boli citované 88 krát (podľa databázy Scopus). Členovia riešiteľského kolektívu 
získali ocenia v rámci sútaže Shimadzu (2009, 2010, 2011), súťaže vedeckých prác mladých 
spektroskopikov (2009/2010) a súťaže Študentská vedecká osobnosť 2009/2010. Na základe 
dosiahnutých výsledkov a výstupov boli stanovené ciele projektu jednoznačne splnené. 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Accomplishment of project goals was subject to resolving scientific and technical problems 
defined in 14 spheres of action involving: elaboration of a set of basic manual and 
automatized CE techniques and methods in capillaries and chips combined with MS; 2D on-
line and off-line combinations; combination with sample pretreatment methods based on 
HPLC, preparative chromatography and capillary isotachophoresis; theoretical prediction of 
electroseparation by PC simulations; application of developed methods for analysis of 
substances in drinking waters, separation of chiral substances (medical drugs, biologically 
active substances) with off-line combinations with DAD and MS; combinations of HPLC 
methods with MS and AS for trace analysis and speciation of substances in bio-and enviro-
samples; elaboration of combined HPLC methods for analysis and characterization of humic 
substances; electrolytic preparation and analytical characterization of nano-composit 
coatings; development of techniques and procedures for identification of analytes by LC 
methods combined with high resolution surface analysis methods. Attained results of project 
solution were published by forms of 1 monography (AAB), 1 scientific publication (BCI), 36 
articles in CC scientific journals (ADC), as well as scientific contributions presented in 
conferences in Slovakia (100) and in abroad (108), inluding also invited oral presentations. 
Those publications were cited 88 times according to Scopus. The members of the research 
team were awarded in a frame of Shimadzu price (2009, 2010, 2011), price for scientific 
works of young spectroscopics (2009/2010) and Student scientific personality 2009/2010.  

On the base of obtained results and outputs, all goals were unequivocally fulfilled. 
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Svojím podpisom potvrdzujem, že údaje uvedené v záverečnej karte sú pravdivé a úplné 
a súhlasím s ich zverejnením. 
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