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CURRICULUM 
• september 2000 – Ústav materiálového výskumu SAV, Košice 
• 1999 – Ph.D. v odbore Fyzika kondenzovaných látok a akustika (ÚEF SAV)  
• 1994-september 2000 – Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice 
• 1988-1993 – Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Fyzika tuhých látok, štúdium ukončené 

s vyznamenaním 
• 1984-1988 – Strojnícka fakulta TU Košice, odbor Strojárska technológia, štúdium 

ukončené s vyznamenaním a Cenou rektora TU Košice za vynikajúce štúdijné 
výsledky 

• 1980-1984 – gymnázium 
VEDECKÉ AKTIVITY 

•    od r.2000 – mechanika tuhého elastického kontinua so zameraním na analytickú mechaniku 
viacfázových materiálov a vrstevnatých systémov a analytickú lomovú mechaniku. 

Analytické modelovanie tepelných a fázovo-transformačných napätí vo viacfázových materiáloch a 
vrstevnatých systémoch v závislosti od materiálových parametrov izotropných a anizotropných fáz 
(objemový podiel a veľkosť precipitátu, alebo zrna, hrúbka segregovanej vrstvy, medzičasticová 
vzdialenosť), ako aj napätí a nimi indukovanej elastickej energie vznikajúcich v kryštalických mriežkach 
ako dôsledok prítomnosti substitučných atómov. Z analytických modelov vyplýva stanovenie 1. fázovo-
transformačnej energie potrebnej napr. pre určenie kritických podmienok rastu zrna; 2. energetických 
bariér; 3. mikro- a makro-spevnenia; 4. kritických hodnôt materiálových parametrov časovo závislého 
vývoja mikroštruktúry vzhľadom na požadované zaťaženie, čo vedie ku predikcii životnosti 
viacfázových materiálov; 5. medzného stavu, reprezentovaného iniciáciou trhliny, spolu s analytickým 
stanovením jej geometrie (analytická lomová mechanika). Aplikovateľnosť na širokú škálu viacfázových 
materiálov (napr. ocele, konštrukčné a supravodivé keramické kompozity) s cieľom získať numerické 
a následne kritické numerické hodnoty mikroštruktúrnych parametrov. 
 

•    1994-september 2000 – fyzika magnetických javov. 
Výskum vplyvu tepelného spracovania, hydrogenizácie a dehydrogenizácie na magnetické vlastnosti 
amorfných materiálov a stabilitu ich mikroštruktúry. Barkhausenov jav v amorfných materiálov a jeho 
využitie pre stanovenie ich mikroštruktúrnych zmien. Návrh a konštrukcia zariadenia pre registráciu a 
vyhodnotenie Barkhausenovho šumu. Návrh a konštrukcia elektronických zariadení. 
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PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 
• bez ohľadu na rečovú indispozíciu, nezáujem vyučovať prevažne hlúpych a lenivých 

študentov univerzít, 
• nezáujem školiť tých doktorandov, ktorí sú prevažne podpriemernými a priemernými 

absolventmi univerzít, 
PROJEKTY (KOORDINÁTOR, SPOLURIEŠITEĽ) 

• APVV-COST-0022-06 
• APVV-51-061505 
• COST Action 536 
• COST Action 538 
• NANOSMART, Centre of Excellence 
• VEGA 2/7197/27, 2/7194/27 
• KMM-NoE 502243-2 

 
ZAHRANIČNÉ POBYTY 

• 2005 – Institute of Technical Physics and Materials Science, Hungarian Academy of 
Sciences, Budapest 

• 1998 – Research Institute for Solid State Physics and Optics, Hungarian Academy of 
Sciences, Budapest 

 
ČLENSTVÁ, OCENENIA 

• 1988 – Cena rektora TU Košice za vynikajúce štúdijné výsledky 
POČET PUBLIKÁCII: 1997-2007: 22 článkov v CC časopisoch, 2 kapitoly v monografiách, 2 
monografie, 11 článkov v NCC časopisoch 
POČET CITÁCIÍ: 22 v CC časopisoch 
VYBRANÉ PUBLIKÁCIE 
Monografie: 
[1] L.Ceniga: Analytical models of thermal stresses in composite materials I. Nova Science Publishers, 
New York, v tlači. 
[2] L.Ceniga: Analytical models of thermal stresses in composite materials II. Nova Science Publishers, 
New York, ISBN-1-60021-809-1,  2007. 
 
Kapitoly v monografiách: 
[1] L.Ceniga. Thermal stresses in particle-matrix system and related phenomena. Application to SiC-
Si3N4 Ceramics. In CERAMICS AND COMPOSITE MATERIALS: NEW RESEARCH. Ed. 
B.M.Caruta. Nova Science Publishers, New York, ISBN: 1-59454-370-4, 147-195, 2006. 
[2] L.Ceniga. Thermal stresses in isotropic multi-particle-envelope-matrix system. Application to SiC-
YbN20-Si3N4 ceramics. In NEW DEVELOPMENTS IN MATERIAL SCIENCE RESEARCH. Nova 
Science Publishers, ISBN: 1-59454-854-4, 139-180, 2007. 
 
Články v CC časopisoch: 
[1] L.Ceniga. New analytical model of thermal stresses in multi-phase material. Lifetime prediction 
methods. Acta Mechanica Sinica, 2007, in press. 



 

[2] L.Ceniga, P.Diko. Analytical model of oxygenation-induced stresses in YBCO superconductor. 
Physica C, DOI: 10.1016/j.physc.2007.10.007. 
[3] L.Ceniga. Oxygenation induced stresses. J. Mater. Sci., 42, 6895-6900, 2007. 
[4] L.Ceniga. Thermal stresses and related phenomena in composite ceramics. J. Mater. Sci., 42, 1202-
1227, 2007. 
[5] L.Ceniga. Thermal stresses in SiC-Si3N4 cubic-cell-divided multi-particle-matrix system. In 
Fractography of Advanced Ceramics II. Ed. J.Dusza. Key Eng. Mater., 320-323, 2005. 
[6] P.Diko, S.Kracunovska, L.Ceniga, J.Bierlich, M.Zeisberger, W.Gawalek. Microstructure of top 
seeded melt-grown YBCO bulks with holes.  Supercond. Sci. Technol. 18, 1400-1404, 2005. 
[7] L.Ceniga. Thermal stresses in triaxial anisotropic particle-matrix system. J. Thermal Stresses 27, 
471-489, 2004. 
[8] L.Ceniga. Thermal stresses in isotropic cell-divided particle-matrix system: Spherical and cubic 
cells. J. Thermal Stresses 27, 425-432, 2004. 
[9] L.Ceniga. Thermal stresses in surface-coated Fe-3%Si sheet. J. Mater. Sci. 38, 3709-3712, 2003. 
 
JAZYKOVÉ ZNALOSTI 

• Anglický jazyk – pokročilý 


