
Marcel MiGLiERiNi 
odborný životopis 

 Tituly: Prof. Ing., DrSc. 

 dátum narodenia: 11.10.1956 

 miesto narodenia: Bratislava 

 národnosť: slovenská 

 stav: ženatý, dve deti 

 Katedra jadrovej fyziky a techniky, FEI STU v Bratislave 

 od 1997 : profesor 

 1992 - 1997: docent 

 1989 - 1992: odborný asistent 

 1986 - 1989: odborný pracovník 

 1983 - 1986: interný ašpirant 

 1981 - 1983: študijný pobyt (ChTF SVŠT Bratislava) 

 1981 - inžinier (Ing.): študijný odbor Elektrotechnológia, Experimentálna elektrofyzika 

 - EF SVŠT Bratislava 

 - predmety štátnej skúšky: Eektronika materiálov, Polovodičové prístroje, 

Experimentálne metódy jadrovej fyziky 

 1988 - kandidát fyzikálno-matematických vied (CSc.), EF SVŠT Bratislava 

 - dizertačná práca: Štúdium magnetických vlastností amorfných kovových zliatin 

 1992 - docent v odbore jadrová fyzika, FEI STU Bratislava 

 - habilitačná práca: Mössbauer Spectroscopy Applied to Metallic Glasses 

 1995 - doktor fyzikálno-matematických vied (DrSc.), FEI STU Bratislava 

 - dizertácia: Mössbauer Spectroscopy Applied to Rapidly Quenched Materials. 

 1997 - profesor v odbore fyzika tuhých látok, FEI STU Bratislava 

 využitie jadrovo-fyzikálnych spektroskopických metód (Mössbauerova spektrometria, 

NMR, elektrón-pozitrónová anihilačná a gama spektroskopia) a AFM, MFM a jadrového 

rezonančného rozptylu synchrotrónového žiarenia v materiálovom výskume 

 oblasti záujmu: magnetické a štruktúrne vlastnosti neusporiadaných materiálov 

pripravených rýchlym ochladením a/alebo mechanickým meletím (amorfné kovové sklá, 

kvázikryštály, nanokryštály, práškové ocele), materiály jadrových reaktorov (ocele, 

korózne produkty), zeolity, archeologické artefakty, nano biomateriály, distribúcie 

hyperjemných interakcií a hyperjemných magnetických polí 

 zodpovedný riešiteľ vedecko-výskumných projektov: národné projekty (VEGA - 5), 

medzinárodné (COPERNICUS, COST, bilaterálne projekty 6) 

 zodpovedný riešiteľ vzdelávacích projektov (KEGA – 1, 5RP – 1, 6RP – 1) 

 hlavný organizátor vedeckých podujatí: medzinárodné kolokvium (1994, 2006, 2010), 

NATO Advanced Research Workshop NATO HTECH.ARW 972983 (1998) and 

NATO PST.ARW.978437 (2002), editor knižných zborníkov, člen organizačných 

výborov 10 medzinárodných konferencií 

 organizátor medzinárodných výučbových kurzov o experimentálnej reaktorovej fyzike 

(2004, 2005, 2006, 2008) a intenzívnej školy ERASMUS (2008) o využití jadrových 

metód pri štúdiu nanokompozitných systémov 

 organizátor Zimnej školy synchrotrónového žiarenia 2011 (medzinárodná účasť) 

 národný koordinátor 5 medzinárodných vzdelávacích projektov v rámci 5RP, 6RP, 

TEMPUS, ERASMUS a 1 národného vzdelávacieho projektu KEGA 

 predseda výboru Knowledge Management Asociácie ENEN (European Nuclear 

Education Network) 2004-2009 

 prednášky na Sohag University, Sohag, Egypt (2008, 2009) 

 prednášky, semináre, laboratórne práce: Kvantová a štatistická fyzika, Jadrovo-fyzikálne 

metódy a zariadenia, Detektory žiarenia, Mössbauerove spektroskopia, Atómová a 

Katedra jadrovej fyziky a techniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita 
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molekulová spektroskopia, Kvantová elektronika, Rádiológia a nukleárna medicína, 

Zdroje žiarenia 

 prednášky v doktorandskom štúdiu: Špeciálne metódy diagnostiky materiálov 

 prednášky pre zahraničných študentov v angličtine: Radiology and Nuclear Medicine 

 vedúci PhD (8), Ing. (20) a Bc. (11) projektov 

 1988: 2. cena v súťaži mladých spektroskopikov o najlepšiu prácu (Československá 

spektroskopická spoločnosť) 

 1989: 3. cena v súťaži mladých spektroskopikov o najlepšiu prácu (Československá 

spektroskopická spoločnosť) 

 2001: vyhlasený MEDC (Mössbauer Effect Data Center, Asheville, North Carolina, 

USA) ako jeden zo štyroch najplodnejších autorov na svete v období rokov 1990-2000 

publikujúci práce z oblasti Mössbauerovej spektrometrie. 

 155+ pôvodných vedeckých článkov v medzinárodných časopisoch, editor 4 knižných 

publikácií a 2 zborníkov 

 315+ citácií v WOS a SCI, 65+ citácií z iných zdrojov 

 210+ príspevkov na vedeckých konferenciách, sympóziách a vedeckých stretnutiach 

 pozvané prednášky na univerzitách: Osaka University (1991), Shizuoka Institute of 

Science and Technology (1992), Tohoku University, Japonsko (1992), University Paris-

Sud (1993), Univeristé du Maine, Francúzsko (1996), University of Brasília, Brazília 

(1997), Universität Wien, Rakúsko (1998, 2002), University of Puna, India (1999), 

Technische Universität Braunschweig (2001, 2002), University of Göttingen (2004), 

Hahn-Meitner Institute, Berlin (2007), Desy, Hasylab, Hamburg, Nemecko (2007), 

Institute of Physics, Vilnius, Litva (2007), Wroclaw University of Technology, 

Wroclaw, Poľsko (2008, 2010), University of Sohag, Egypt (2008, 2009). 

 pozvané prednášky na medzinárodných konferenciách: Seta, Japonsko (1992), 

Budapešť, Maďarsko (1996), Rio de Janeiro, Brazília (1997), Rheineck, Švajčiarsko 

(1998), Durban, Juhoafrická Republika (1998), Bangalore, India (1999), Brno (2000), 

Košice (2002), Kréta, Grécko (2002), Budmerice (2003), Ekaterinburg, Rusko (2004), 

Almaty, Kazachstan (2004, 2005), Poznaň, Poľsko (2005), Iasi, Rumunsko (2005), 

Viedeň, Rakúsko (2007, 2009), Porto, Portugalsko (2008), Budapešť, Maďarsko (2008), 

Almaty, Kazachstan (2010). 

 október/1990 - apríl/1992 – výskumný pobyt: Mössbauer spectroscopy in quasicrystals 

na Osaka University, Faculty of Engineering Science, Department of Material Physics, 

Osaka, Japan (18 mesiacov) - Prof. Saburo Nasu 

 august/1992 - september/1992 – pozvaný prednáškový pobyt na Osaka University, 

Osaka, Ryukoku University, Seta, Tohoku University, Sendai, Shizuoka Institute of 

Science and Technology, Fukuroi, RIKEN Research Institute for Physics and Chemistry, 

Wako (2 mesiace) 

 november/1995 - september/1996 – výskumný pobyt: Nanocrystalline materials na 

Université du Maine, Laboratoire de Physique de l’Etat Condensé, Faculté des Sciences, 

Le Mans, France (11 mesiacov) - Dr. Jean-Marc Grenèche 

 september/1998 - jún/1999 – hosťujúci výskumník na Institut für Materialphysik, 

Universität Wien, Austria (10 mesiacov) - Prof. Dr. Gero Vogl 

 máj/2001 – jún/2001 – výskumný pobyt na Georg August Universität Göttingen, II. 

Physikalisches Institut, Göttingen, Germany (2 mesiace) – Prof. Dr. Peter Schaaf 

 International Board on the Application of the Mössbauer Effect - reprezentant Slovenska 

od 1988 

 representant Slovenska v CENTRALSYNC, ESRF od 2008 (od 2010 predseda 

Výkonného výboru) 

 Slovenská spektroskopická spoločnosť – predseda od 2003 

 Slovenská nukleárna spoločnosť 

 Slovenská fyzikálna spoločnosť 

 angličtina: štátna skúška 

 ruština, nemčina, franzúzština – aktívna znalosť (čítanie, písanie, dorozumenie) 

 japončina – pasívna znalosť (dorozumenie) 
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