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Charakteristika výsledkov
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Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - slovensky:
Boli vypracované nové metódy prípravy východiskových amino- a nitrozlúčenín, pričom bola kvantovo-
chemickými výpočtami vysvetlená nitrácia benzazolov. Pripravené zlúčeniny boli sledom reakcií využité v
aplikáciách Gouldovej-Jacobsovej reakcie za účelom prípravy analógov chinolónových liečiv.
Boli študované nové typy funkčne substituovaných enoléterov na prípravu nových typov päť-
a šesťčlánkových mono- až tricyklických heterocyklických zlúčenín s jedným až troma heteroátomami typu
chinolínov, pyrazolov, pyrimidínov, dihydropyridínov a pod. zabudovaním trojuhlíkového fragmentu, pričom
sme prvýkrát preštudovali aj mechanizmus nukleofilnej substitúcie vinylového typu enoléterov tohto typu
s amínmi.
Cielené syntézy  nových π-konjugovaných heterocyklov z rady tiofénových, furánových, pyrolových, derivátov
a ich kondenzačných produktov s opto-elektronickými vlastnosťami a biologickou aktivitou. Štúdium ich
štruktúry, reaktivity a biologickej aktivity.
Testovanie novej koncepcie syntézy nových štrukturálne definovaných π -konjugovaných heterocyklických
zlúčenín pre prípravu biologicky aktívnych látok a nových opto-elektronických  materiálov. Vypracovanie
originálneho postupu na prípravu nových oligoheterocyklov a pentafluórbenaldehydu a
tetrafluortereftálaldehydu ako potenciálne biologicky aktívnych zlúčenín využitelných v predmetnej oblasti
ako nových herbicídov a pesticídov antibakteriálne, antifungálne, protikvasinkovo, antiproliferačne aktívnych
látok a látok vyvolajúcich apoptózu - programovanú smrť buniek.
V súlade s cieľmi projektu sa pripravila séria vybraných typov polyazaheterocyklických zlúčenín a uskutočnil
sa základný screening na antibakteriálnu aktivitu na G-pozitívne a G-negatívne baktérie,  fungicídnu aktivitu
na kvasinky a vláknité huby, a tiež cytotoxickú aktivitu na transformovanú bunkovú líniu HeLa.

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - anglicky:
We developed new methods of the preparation of starting amino- and nitrocompounds. Based on quantum-
chemical calculations we exploited nitration of banzazole. Prepared compounds were used after such
a reaction steps in application of Gould-Jacobs reaction for synthesis of analogues of quinolone drugs.
New types of funcionally substituted enolethers were studied for preparation of new types five- and
sixmembered mono- to polycyclic heterocyclic compounds with one to three heteroatoms of the quinoline,
pyrazole, pyrimidine, dihydropyridine, etc. types by fusing with three-carbon fragment. First time we studied
mechanism of the nucleophilic vinylic type substitution of enolethers of this type with amines.
Novel syntheses of π –conjugated heterocycles of  thiophene, furane pyrrole series and its condensed analogs
leading to compounds with optoelectronic and bioactive properties.Study of structure,reactivity and biological
activity.
Examination  of novel synthetic paradigm for novel  π –conjugated heterocycles and its oligomers – starting
materials for novel opto-electronic materials and bioactive compounds.
Syntheses of selected oligoheterocycles and pentafluorobenzaldehyde derivatives  as potential new
heterocyclic pesticides, herbicides, antibacterial, antifungal and antiyeast agents  and derivatives started
apoptosis.
In agreement with the scope of the project we prepared a serie of selected types of polyazaheterocyclic
compounds and realize basic screening for antibacterial activity for G-positive and G-negative bacteria,
fungicidal activity for yeasts and filamentous fungi and also cytotoxic ctivity into transformed cell line HeLa.
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