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ÚEF SAV



Úvod
 Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (ÚEF SAV) v 
Košiciach vznikol 1. januára 1969 na základe rozhodnutia Predsedníctva SAV. 
Jeho zárodok je spojený s vytvorením detašovaného oddelenia bratislavského Fy-
zikálneho ústavu SAV v  Košiciach v roku 1964, ktoré sa orientovalo na fyzikálny 
výskum v oblasti kozmického žiarenia, feromagnetizmu a fyziky vysokých energií. 
Prvým riaditeľom ústavu sa stal prof. Juraj Dubinský, ktorý pôsobil v tejto funkcii do 
konca roku 1979. V rokoch 1980 - 1985 vykonával funkciu riaditeľa prof. Vladimír 
Hajko, v rokoch 1986 - 1990 bol riaditeľom dr. Michal Seman, od roku 1991 do roku 
2007 túto funkciu zastával doc. Peter Kopčanský, od roku 2007 je riaditeľom doc. 
Karol Flachbart.
 Ústav je zameraný na základný výskum v oblasti fyzikálnych vied (vo 
fyzike kondenzovaných látok, subjadrovej fyzike, kozmickej fyzike a biofyzike), ako 
aj vo vybraných oblastiach chemických vied, biologických vied a nanotechnológie. 
Z hľadiska štruktúry má ústav 7 vedeckých oddelení a 3 vedecké laboratóriá:  

 Oddelenie kozmickej fyziky • 
 Oddelenie subjadrovej fyziky • 
 Oddelenie magnetizmu • 
 Oddelenie fyziky nízkych teplôt • 
 Oddelenie fyziky kovov • 
 Oddelenie biofyziky • 
 Oddelenie teoretickej fyziky • 
 Laboratórium experimentálnej chemickej fyziky • 
 Laboratórium materiálovej fyziky • 
 Laboratórium nanomateriálov a aplikovaného magnetizmu• 

 V súčasnosti má ústav okolo 130 zamestnancov, z ktorých viac ako polo-
vicu tvoria vedeckí pracovníci, a 15 doktorandov. Jeho podstatná časť sídli na Wat-
sonovej ulici č. 47. V priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika 
(PF UPJŠ) pôsobí Oddelenie fyziky nízkych teplôt, ktoré má s Ústavom fyziky PF 
UPJŠ spoločné výskumné laboratóriá. Oddelenie biofyziky a Oddelenie kozmickej 

fyziky sú dislokované v rekonštruovaných priestoroch areálu na Bulharskej ulici č. 
2 - 6. Tam sú umiestnené aj Prevádzkové dielne ústavu.
 Na základe akreditácie ústavov SAV patrí ÚEF medzi špičkové  praco-
viská v rámci SAV. Ústav má tiež veľmi solídne postavenie v medzinárodnom a 
národnom kontexte, a disponuje pomerne dobrou experimentálnou infraštruktú-
rou. Viaceré  experimentálne zariadenia vybudované na  ústave sú unikátne aj v 
medzinárodnom kontexte. Ústav je napr. jedným z mála fyzikálnych pracovísk na 
svete, kde sa dosahujú veľmi nízke teploty (tisícina stupňa nad tzv. absolútnou 
nulou, čo je –273,15 ˚C) pri štúdiu látok v extrémnych podmienkach. Skúma sa tu 
široké spektrum problémov modernej fyziky kondenzovaných sústav (napr. vyso-
koteplotná supravodivosť, magnetické kvapaliny, amorfné kovové sústavy, mikro a 
nanokryštalické materiály). Prístroje vyvinuté v ústave úspešne pracovali a pracujú 
na družiciach Zeme a ich údaje prispievajú k poznaniu fyzikálnych vlastností me-
dziplanetárneho priestoru. Ústav sa zúčastňuje na výskume najjemnejšej štruktúry 
hmoty na gigantických urýchľovačoch častíc v centrách ako sú FERMILAB v Ba-
tavii, USA, či CERN v Ženeve, Švajčiarsko. Zároveň pracuje na riešení problémov 
súčasnej biofyziky i chemickej fyziky. 
 Počas 40 rokov svojej existencie ÚEF SAV rozvinul bohatú spoluprácu so 
zahraničím a má pracovné kontakty vo všetkých vyspelých štátoch sveta. Okrem 
toho už tradične spolupracuje s vysokoškolskými a akademickými pracoviskami v 
susedných krajinách. V rámci mesta Košice ústav intenzívne spolupracuje hlavne 
s Univerzitou P. J. Šafárika a Technickou univerzitou, v rámci Slovenskej akadémie 
vied s viacerými ústavmi I. oddelenia vied SAV o neživej prírode a II. oddelenia vied 
SAV o živej prírode a chemických vedách.
 Ústav realizuje doktorandské štúdium (v spolupráci s Prírodovedeckou 
fakultou Univerzity P.J. Šafárika) v troch študijných programoch. Sú to Fyzika kon-
denzovaných látok a akustika, Jadrová a subjadrová fyzika a Všeobecná a mate-
matická fyzika.
 
 V ďalšom texte jednotlivé vedecké útvary ústavu predstavujú vybrané 
témy svojich výskumných programov.

Hlavná budova, Watsonova 47, Košice

Areál, Bulharská 2-6, Košice

Detašované pracovisko na Lomnickom štíte

Areál, Park Angelinum 9, Košice



Oddelenie kozmickej fyziky
 Výskum je zameraný na štúdium fyzikálnych procesov v kozme, ktoré sa 
odohrávajú v extrémnych podmienkach a nemožno ich sledovať v laboratórnych 
podmienkach, a o ktorých energetické kozmické častice včítane kozmického žiare-
nia podávajú informácie. Ide o analýzu pozemných aj družicových meraní vrátane 
vlastných pozorovaní, simuláciu kozmofyzikálnych procesov v heliosfére a magne-
tosfére Zeme a prípravu nových kozmických experimentov.

 Doteraz sa oddelenie zúčastnilo na vývoji častí experimentálnych 
zariadení pre prístroje umiestnené na 14 družiciach, dvoch kozmických 
sondách a dvoch výškových raketách. Pozemné merania neutrónovým moni-
torom prebiehajú spojite na Lomnickom štíte, dáta v reálnom čase nájdete na  
http://neutronmonitor.ta3.sk. Viac informácií o oddelení je na http://space.saske.sk. 
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Hlavné oblasti výskumu: 

variácie nízkoenergetickej zložky kozmického žiarenia a vplyvy procesov v • 
heliosfére a zemskej magnetosfére  

urýchľovanie, transport a straty častíc stredných energií (medzi slnečným • 
vetrom a kozmickým žiarením) v zemskej magnetosfére a v blízkosti jej 
hraničných oblastí  

procesy urýchľovania na slnečnom povrchu a ich odozvy v medziplanetár-• 
nom prostredí a v blízkosti Zeme s osobitným zreteľom na neutrálne emisie 
(neutróny, gama žiarenie) vysokých energií  

súvislosti medzi energetickými kozmickými časticami a kozmickým • 
počasím  

procesy v plazmových útvaroch v blízkosti iných planét• 

Čínsko-európsky satelit Double Star TC-2 
nesie na palube detektor NUADU, z pod-
statnej časti vyvinutý na Oddelení kozmic-
kej fyziky ÚEF. Detektor zabezpečuje pa-
noramatické snímkovanie magnetosféry 
Zeme pomocou energeticky neutrálnych 
atómov.

Laboratórne testovanie kozmickej techniky v 
simulátore kozmického prostredia SPACEVAC

Spektrometer kozmických 
energetických častíc DOK-2, 
vyvinutý na Oddelení kozmic-
kej fyziky ÚEF, poskytol množ-
stvo cenných vedeckých dát o 
magnetosfére Zeme.



Oddelenie subjadrovej fyziky 
 Oddelenie sa orientuje na výskum štruktúry elementárnych častíc a jadrovej hmoty 
v ambicióznych experimentálnych projektoch svetových urýchľovačových centier, akými boli 
Spojený ústav jadrových výskumov v Dubne pri Moskve alebo ústav Deutsches Elektronen 
Synchrotron v Hamburgu. V súčasnosti je to ústav Fermilab v Batavii v USA a hlavne CERN 
v Ženeve. Momentálne profilujú oddelenie dve hlavné výskumné témy a to štúdium vlastnos-
tí top kvarku a skúmanie vlastností jadrovej hmoty v extrémnych podmienkach.

Top kvark

 Poznanie základných elementárnych jednotiek štruktúry matérie je cie-
ľom poznania už od čias Demokrita, teda viac ako 2000 rokov. Avšak iba za po-
sledných 100 rokov dostala táto snaha reálny obsah, ktorý za rovnaké obdobie 
prechádzal radikálnymi zmenami. Za najzákladnejšie jednotky matérie boli pova-
žované atómy, no čoskoro sa zistilo, že vnútri atómov existujú jadrá, v jadrách 
nukleóny, v nukleónoch kvarky.

 

 

 Súčasný pohľad na štruktúru matérie vyjadruje obrázok vyššie. Prvý ria-
dok reprezentujú kvarky a leptóny, druhý riadok častice sprostredkujúce interakcie 
medzi kvarkami a leptónmi a v poslednom riadku sa nachádza jediná častica, kto-
rej existencia je teoreticky predpovedaná, no zatiaľ nebola experimentálne objave-
ná – tzv. Higgsova častica. Dôležitosť objavu tejto častice podčiarkuje skutočnosť, 
že jej objav je hlavným cieľom mnohomiliardového projektu LHC v medzinárodnom 
centre pre jadrový výskum  CERN v Ženeve.

  
 Oddelenie subjadrovej fyziky (OSF) sa aktívne podieľalo na najvýznam-
nejšom objave vo fyzike vysokých energií za posledných dvadsať rokov – objave 
top kvarku a skúmaniu jeho vlastností. Top kvark bol experimentálne objavený v 
roku 1995 kolaboráciami CDF a D0 na urýchľovacom komplexe TEVATRON v Ba-
tavii, USA.  

 Top kvark má v porovnaní s ostatnými kvarkami rad unikátnych vlast-
ností. Jeho hmotnosť je zhruba rovnaká ako u jadra wolfrámu. Rozpadá sa veľmi 
rýchlo, takže počas života nedokáže vytvoriť s iným kvarkom viazaný stav. Z roz-
padových produktov top kvarku je možné zrekonštruovať jeho pôvodné parametre, 
ktoré nie sú deformované viazaným stavom. Presné 
meranie hmotnosti top kvarku napríklad upresní 
oblasť hmotností, kde by sa mohla nachádzať 
Higgsova častica a dopomôže k jej objavu 
na LHC. 

 Skupina z OSF sa za-
merala na meranie paramet-
rov top kvarku -  hmotnosti, 
náboja, spinových vlastností. 
Vyvinula niekoľko originál-
nych metód merania týchto 
parametrov a výsledky (okrem 
publikácie v renomovaných 
časopisoch) získali aj niekoľ-
kokrát ocenenie “Výsledok 
týždňa” v časopise  Fermilab 
Today.

Skúmanie nového stavu  jadrovej hmoty.

 Protóny a neutróny sú tvorené kvarkami, ktoré spolu drží sila známa ako silná in-
terakcia. Jej zdrojom je výmena častíc zvaných gluóny. Doposiaľ nebol pozorovaný 

žiaden izolovaný kvark ani gluón - sú navždy uväznené vnútri kompozitných častíc 
akými sú protóny a neutróny. 

Súčasná teória silnej interakcie predpovedá „oslobodenie“ kvarkov a gluó-
nov pri teplotách prevyšujúcich 2000 miliárd K a prechod jadrovej hmo-

ty do stavu kvarkovo-gluónovej plazmy. Také extrémne podmienky 
existovali v prírode niekoľko milióntin sekundy po Veľkom tresku. 

Zrážka dvoch jadier olova urýchlených v LHC na rýchlosť blíz-
ku rýchlosti svetla nám umožní získať kvapku horúcej hmoty 
veľkosti atómového jadra a pozorovať ako prejde procesom 
rozpínania a ochladenia do stavu normálnej hmoty. Štúdiom 
takýchto zrážok na LHC nám experiment ALICE  dovolí  nazrieť 
hlboko do procesov vyvolaných silnou interakciou a nakrátko 
zahliadnuť hmotu takú, aká bola okamžite po Veľkom Tresku.
Naša účasť v experimente ALICE je pokračovaním 20-ročnej 
spolupráce s CERN na experimentoch HELIOS, WA-94, WA-97 
a NA-57. Aj vďaka našim výsledkom mohol CERN v roku 2000 
oficiálne oznámiť, že nový stav hmoty s charakteristikami kvar-
kovo-gluónovej plazmy bol laboratórne vytvorený. Naše výsledky 

boli odmenené v roku 2002 Cenou SAV.
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Schematické zobrazenie umiestnenia urýchľovača LHC (Large Hadron
Collider) v ústave CERN Ženeva

Detektor experimentu ALICE na urýchľovači LHC v ústave 
CERN Ženeva pre štúdium zrážok ťažkých iónov

Urýchľovač Tevatron v ústave Fermilab v Batavii pre štúdium 
protón antiprotónových zrážok - miesto objavu top kvarku



Oddelenie fyziky magnetických javov
 1. Magnetické kvapaliny

 Dnes je v oddelení zvládnutá príprava mag-
netických kvapalín na báze rôznych nosných kvapalín 
(voda, petrolej, minerálny olej, vosk, atď.) s magneti-
tom ako nosičom magnetického momentu. Okrem sa-
motnej prípravy magnetických častíc rôznych tvarov 
a rozmerov (5-300 nm) sa študujú základné fyzikálne 
vlastnosti, javy agregácie magnetických častíc, mag-
netooptické a magnetodielektrické vlastnosti mag-
netických kvapalín a ich kompozitných systémov s 
kvapalnými kryštálmi. Vzhľadom na fakt, že vlastnosti 
magnetických kvapalín sa dajú  ľahko ovplyvňovať 
vonkajším magnetickým poľom, majú široké uplatne-
nie v priemyselnej praxi ako aj biomedicíne, predo-
všetkým pri cielenom transporte liečiv v onkológii, pri 
liečení kardiovaskulárnych chorôb, v rádiodiagnosti-
ke, atď. Za dosiahnuté výsledky bola kolektívu mag-
netických kvapalín udelená cena SAV za významný 
príspevok v medzinárodnej spolupráci a pridelené 
právo organizovať celosvetovú konferenciu o magne-
tických kvapalinách ICMF 11 v Košiciach v roku 2007. 

2. Molekulárne magnety

 V oblasti molekulárneho magnetizmu sa 
intenzívne študujú vlastnosti ferikyanidov vzácnych 
zemín. Podrobné poznanie kryštálovej štruktúry tých-
to látok môže významne prispieť k poznaniu fyzikál-
nych procesov a javov v nich prebiehajúcich a k ich 
interpretácii v oblasti základného výskumu, ale tiež 

k optimalizácii úžitkových vlastností pripravovaných 
materiálov pre praktické aplikácie. 

3. Intermetalické zlúčeniny 

 V oblasti intermetalických zlúčenín je vý-
skum zameraný hlavne na štúdium kooperatívnych 
javov a silných elektrónových korelácií vo vybraných 
systémoch obsahujúcich 4f- a 5f- prvky s cieľom pri-
spieť k pochopeniu takých javov ako je ťažko-fermió-
nové správanie, Kondo mriežky, spinové fluktuácie a 
dlhodosahové magnetické usporiadanie prostredníc-
tvom štúdia štruktúry, magnetických, elektrónových 
a transportných vlastností v zlúčeninách d- kovov s 
f- kovmi. 
 
4. Elektrónový transport a tunelová spek-
troskopia

 Skupina sa zaoberá 
najmä experimentálnym 
štúdiom vybraných 

silne korelovaných elektrónových systémov vyzna-
čujúcich sa anomálnymi transportnými vlastnosťami 
súvisiacimi s prechodom kov-izolátor, ťažkofermió-
novou supravodivosťou alebo kolosálnou magnetore-
zistenciou. K zaujímavým výsledkom skupiny patrí aj 
navrhnutie novej experimentálnej metódy – tunelovej 
kalorimetrie – umožňujúcej presné určenie tepla ge-
nerovaného v jednotlivých tunelových elektródach. 
Výsledky systematického štúdia naznačujú, že gene-
rované teplo reprezentuje energiu kvázičastíc pochá-
dzajúcich z neelastických procesov sprevádzajúcich 
proces elastického tunelovania.
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 Zárodok tohto oddelenia vzniká už v r. 1964 v rámci košického pracoviska bratislavského Fy-
zikálneho ústavu SAV. V r. 1969, keď vzniká Ústav experimentálnej fyziky SAV, sa skupina magnetizmu 
stáva samostatným oddelením. V súčasnosti sa v rámci oddelenia riešia 4 základné vedecké smery: 
magnetické kvapaliny, molekulárne magnety, intermetalické materiály a elektrónový transport a tunelová 
spektroskopia.  V týchto oblastiach získalo OFMJ vedecké výsledky oceňované doma i v zahraničí, 
nadviazalo širokú medzinárodnú spoluprácu s poprednými pracoviskami vo svete (GHMFL a CRETA 
CNRS Grenoble, IFM PAN Poznaň, KFKI Budapešť, Polytechnická Univerzita Timisoara - Rumunsko, 
Univerzita A. Mickiewicza Poznaň, Univerzita Jean Monet v St. Etienne, Univerzita Karlova Praha,  
FÚ AVČR ) v rámci projektov dvojstrannej a mnohostrannej spolupráce (projekty 5RP a 6RP).

Nanorody  
Magnetické nanosféry s liečivom



 Tak ako krv je životodarnou tekutinou pre naše telo, tak je kvapalné 
hélium dôležité pre experimenty pri veľmi nízkych teplotách. Kvapalné hélium (T 
= 4.2 K) sa získava v skvapalňovači, ktorý je súčasťou infraštruktúry OFNT - Od-
delenia fyziky nízkych teplôt, pričom ročne sa ho vyrobí okolo 30000 litrov. Distri-
buuje sa nielen do jednotlivých laboratórií centra, ale aj do nemocníc, 
kde slúži na chladenie magnetov tomografov magne-
tickej rezonancie (MRT). Spomínané magnety, 
ale aj tie, ktoré sa používajú pri rôznych 
výskumoch (napr. v CERN-e), sú 
vyrobené zo supravodičov. Fyzi-
kálne vlastnosti supravodičov 
sa u nás intenzívne študujú 
už niekoľko rokov rôznymi 
metódami (mikrokontak-
tová spektroskopia, ac-
kalorimetria, či najnovšie 
skenovacia tunelová mik-
roskopia - STM). Azda naj-
významnejšie výsledky boli 
dosiahnuté pri štúdiu supra-
vodivého materiálu MgB2, ktorý 
vďaka pomerne vysokej hodnote 
kritickej teploty a magnetického poľa 
našiel rýchle uplatnenie práve v spomínaných 
supravodivých magnetoch.

 Vlastnosti vesmíru je možné skúmať aj nepriamo v laboratóriu pri ul-
tranízkych teplotách (pod 1mK), pri ktorých sa vzácny izotop 3He stáva sup-
ratekutým. V takomto makroskopickom kvantovom systéme sa dajú reálne si-
mulovať a pozorovať napríklad turbulencie a fluktuácie fyzikálneho vákua, javy 

súvisiace s horizontom udalostí čiernych dier, narušenie symetrie vesmíru po 
Veľkom tresku, javy vo vnútri neutrónových hviezd a iné fundamentálne otázky. 
Ultranízke teploty poskytujú vhodné podmienky aj na experimentálne štúdium 
kvantových bitov - quibitov vytvorených či už priamo v supratekutom 3He alebo 
na báze nano-SQUID-ov. Okrem extrémne nízkych teplôt a vysokých magnetic-
kých polí sa oddelenie orientuje aj na výskum silne korelovaných systémov pri 

extrémne vysokých tlakoch (do cca 10 GPa), pri ktorých sa pozorujú 
neočakávané vlastnosti. Najnovším smerom výskumu OFNT je 

štúdium vlastností látok redukovanej dimenzie. Všetky spo-
mínané oblasti výskumu nášho centra sa nezaobídu bez 

spolupráce so špičkovými laboratóriami vo svete (Ber-
lín, Grenoble, Lancaster, Madrid, Viedeň, Santander, 
Ames, Pohang, Shanghai, Helsinki a i.) a naše vý-
sledky sú prezentované v najprestížnejších fyzikál-
nych časopisoch.

Oddelenie fyziky nízkych teplôt 

STM mikroskop „vidí“ atómy

Najchladnejšie miesto v strednej Európe

Supravodiče v diagnostike  
magnetickej rezonancie

Čierna diera mimo laboratória
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Oddelenie fyziky kovov
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    Výskumná činnosť na oddelení sa 
zameriava na štúdium vzťahu štruktúr a vlastností 

kovových materiálov. Metastabilné amorfné ko-
vové materiály pripravované najčastejšie rýchlym 

ochladením taveniny sa po svojom objavení v r. 
1960 stali postupne predmetom intenzívneho záujmu 

fyzikov, technológov, vývojových a konštrukčných pra-
covníkov. V súčasnosti je nosným výskumným smerom 

oddelenia štúdium mechanických vlastností, plastickej a  
neelastickej deformácie, procesov porušovania a stability 

amorfných kovových materiálov pripravených rýchlym 
ochladením. Metódy fraktografickej analýzy a kvantita-
tívnej štatistickej fraktografie sa využívajú pri štúdiu lo-
mových plôch amorfných kovov v tvare tenkých pások 
i objemových telies porušovaných v širokom intervale 
teplôt, rýchlostí deformácie a pri rôznych spôsoboch 
namáhania. Mechanickým skúšaním amorfných ko-
vových materiálov v intervale teplôt od 4,2 K vyššie 
a aplikáciou metód lineárnej lomovej mechaniky sa 

študujú procesy vzniku a šírenia nestabilnej trhliny v 
amorfnej kovovej štruktúre. Ďalej sa študuje homogénna 

plastická deformácia amorfnej kovovej štruktúry a vlast-
nosti deformačných defektov sledovaním procesov nee-
lastickej deformácie a tečenia pod vplyvom mechanického 
napätia a analýzou týchto procesov numerickými metóda-
mi, ktoré predpokladajú existenciu spektra aktivačných 
energií tepelne aktivovaných procesov. Zvláštnu skupinu 
kovových materiálov, ktorých štruktúrny stav je značne 
vzdialený od rovnovážneho stavu, tvoria nanokryšta-

lické materiály. Oddelenie sa venuje štúdiu zákonitostí 
porušovania týchto materiálov. Metódami termickej analýzy 

je študovaná štruktúrna stabilita týchto látok. Pri štúdiu súvisu vlastností kryš-
talických látok a ich štruktúry sa venujeme hlavne spresňovaniu štruktúry na 
základe výsledkov experimentov s difrakciou neutrónov a RTG žiarenia. Pri 
riešení uvedených problémov oddelenie aktívne a dlhodobo spolupracuje s 
Fyzikálnym ústavom nízkych teplôt B. Verkina Ukrajinskej AV (FTINT) v Char-
kove, so Štátnou polytechnickou univerzitou (GPU) Voronež (Ruská federácia) 
a Univerzitou v Gronningene (Holandsko).

Lomy amorfných kovov nasnímané  
pomocou rastrovacieho elektróno-
vého mikroskopu

Kryštálová štruktúra  ferikyanidu 
vzácnej zeminy  
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predmet výskumu:

amyloidné štruktúry• 
nanočastice• 
stabilita proteínov• 
obrazová analýza• 
molekulárne modelovanie• 

  V dôsledku zmien v štruktúre proteínov dochádza 
k ich vzájomným interakciám, výsledkom ktorých je vznik 
proteínových zhlukov - amyloidných agregátov. Ich vznik 
je spojený s mnohými závažnými neurodegeneratívnymi 
ochoreniami (Alzheimerova choroba) a ďalšími choro-
bami (cukrovka typu II a pod.)

Alzheimerova choroba

 V súčasnosti vo svete trpí Alzheimerovou cho-
robou 40 miliónov ľudí (každý štvrtý nad 85 rokov). 
Bez objavenia lieku sa do roku 2050 tento počet zvýši 
štvornásobne.

Aplikácie:

 Pochopenie premeny proteínov na amyloidné ag-
regáty ako príčiny chorôb umožní vývoj účinných liekov.

 Na základe moderných výpočtových metód vieme predpovedať vlastnosti 
molekúl, z ktorých by mohli vzniknúť nové lieky. Modelovanie môže nielen urýchliť 
vývoj liečiv, ale aj prispieť k šetreniu prostriedkov, potrebných k realizácii a testovaniu 
molekúl.

Rakovina

  Vo svete sa každoročne  diagnostikuje zhruba 10 miliónov nových prípadov 
rakoviny (podľa  údajov WHO). Detailnejšie znalosti o biologickej funkcii a špecificite  
skúmaných molekúl by mohli slúžiť ako základ pre vývoj efektívnejších  liekov, vyvinu-
tých na ich báze.

Počítačové modelovanie interakcie zlatej nanočastice (má 
fialový povrch) a proteínu cytochróm c (belasý povrch)

Príprava vzoriek na spek-
troskopickú analýzu

Amyloidné fibrilárne štruktúry vizualizované atómovou 
silovou mikroskopiou

Koloidné roztoky nanoma-
teriálov

Stereo 3D vizualizácia 
proteín-ligand komplexov
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 Oddelenie teoretickej fyziky má multidisciplinárny charakter a špecializuje sa na 
široké spektrum fyzikálnych problémov ako napr. fyziku kondenzovaných látok, stochastic-
ké procesy akými sú turbulencia, časticová a kozmická fyzika ako aj na popis elektrónových 
vlastností nanoštruktúr. Taktiež metodika, ktorú využívame pri riešení daných úloh, je veľmi 
rôznorodá. V tejto krátkej prezentácii oddelenia sa  ďalej zameriame na tematiku karbónových 
nanoštruktúr. 

Karbónové nanoštruktúry

 Medzi  najskúmanejšie nanomateriály dnešnej 
doby patria karbónové zlúčeniny. Tieto štruktúry majú 
jedinečné vlastnosti v rámci tuhých látok. Ich geometric-
ká štruktúra silne ovplyvňuje fyzikálne vlastnosti týchto 
zlúčenín. Tieto ich vlastnosti môžu byť tiež ovplyvňované 
elektromagnetickým poľom. Medzi najzaujímavejšie a 
najpopulárnejšie patria karbónové nanotrúbky a fulerény. 
Karbónové nanotrúbky prvýkrát izoloval a popísal Ijima v 
roku 1991 a fulerén C60 bol prvýkrát objavený už v roku 
1985. Za tento objav bola udelená Nobelova cena. Kar-
bónové nanotrúbky majú priemer v rozmedzí nanomet-
rov, pričom ich dĺžka môže byť až niekoľko mikrometrov 
a sú 100-krát pevnejšie ako oceľ. V závislosti od ich prie-
meru môžu mať vlastnosti kovu alebo polovodiča, pričom 
nevyžadujú dodatočné dopovanie. Šírka zakázaného 
pásu u polovodičových nanotrúbok závisí od jej priemeru 
a chirality. Vieme si predstaviť, že najmenšie polovodičo-
vé prístroje môžu byť zostrojené na báze karbónových 
nanomateriálov. Podobné vlastnosti majú aj iné štruktúry 
karbónových zlúčenín, ako sú kónusy a fulerény vytvo-

rené z mriežky včelieho plástu grafénu. Aby sme do-
stali takéto štruktúry, je potrebné vytvoriť jeden alebo 
niekoľko topologických defektov (napr. päťuholníkov 
alebo sedemuholníkov) v šesťuholníkovej mriežke 
grafénu, alebo ju deformovať, napr. zrolovaním mriež-
ky (viď obr. 1).

 Topologické defekty vyvolávajú zmenu geo-
metrie karbónových materiálov a spoločne môžu silne 
ovplyvniť elektrónové vlastnosti týchto materiálov. 12 
päťuholníkov v mriežke grafénu spolu s 20 šesťuhol-
níkmi vytvára molekulu fulerénu C60. Fulerény majú 
zaujímavé vlastnosti, ktoré by mohli byť využité v rôz-
nych oblastiach nanopriemyslu. Fulerén C60 sa dá 
zaradiť medzi feromagnetické materiály ako je naprí-
klad železo alebo kobalt, či železokobaltová zliatina, 
pomocou ktorej sa vytvárajú tenké filmy s  požadova-
nými magnetickými vlastnosťami. Niektoré fulerénové 
zlúčeniny vykazujú supravodivé charakteristiky. Zaují-
mavé vlastnosti majú aj viacvrstvové nanotrúbky a fu-

lerény (viď obr. 2), v ktorých 
sa vonkajšia vrstva nabíja 
kladne a vnútorná záporne 
v dôsledku rozdielnych Fermi 
hladín individuálnych nanoštruk-
túr a tiež v dôsledku interakcií me-
dzi jednotlivými vrstvami.

 Karbónové nanočastice môžu byť 
v budúcnosti nápomocné pri vývoji technológií, kto-
ré budú slúžiť na využitie slnečnej energie, ako aj v 
mikroelektronike a nanomedicíne. Naša skupina z 
oddelenia teoretickej fyziky sa aktívne podieľala na 
teoretickom výskume elektrónových vlastností takých-
to karbonóvých nanoštruktúr, o čom svedčia publiká-
cie v renomovaných zahraničných časopisoch ako aj 
získanie ocenenia za najlepší teoretický výsledok v 
roku 2007 v Spojenom ústave jadrového výskumu v 
Dubne v Moskovskej oblasti, s ktorým dlhoročne spo-
lupracujeme.

obr. 2 - B             

obr. 2 - A             

obr. 1            
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 Chemická fyzika je vedný odbor zaoberajúci sa použitím fyzikálnych 
metód na výskum molekúl, od najjednoduchších typu vody (H2O), po makro-
molekuly (polyméry) a ich komplexy a sústavy 
(roztoky, suspenzie, gély, polymérne 
taveniny). Oblasť záberu chemic-
kej fyziky je veľmi blízka pojmu 
soft matter physics (fyzika 
mäkkých látok). V našom 
laboratóriu sa venujeme 
prevažne polymérom. 
Zatiaľ čo biologické 
polyméry (nukleové 
kyseliny, proteíny, 
polysacharidy) sú in-
tegrálnou súčasťou 
živých organizmov 
a sú na Zemi veľmi 
dávno, syntetické poly-
méry uzreli svetlo sveta 
začiatkom dvadsiateho 
storočia a zatiaľ čo prvý 
syntetický polymér (bake-
lit) bol verejne predstavený 
v r. 1907, až podstatne neskôr 
vznikla predstava, čo polymér vô-
bec znamená, teda že ide o dlhé re-
ťazce atómov pospájaných kovalentnými 
väzbami (1922, Hermann Staudinger, neskôr 
Nobelova cena). Skutočný rozvoj polymérnej ché-
mie a fyziky nastal až v druhej polovici 20. storočia (Nobe-
love ceny - chemici Giulio Natta a Karl Ziegler, 1963, fyzici Paul Flory, 1974 
a Pierre-Gilles de Gennes, 1991). Polymérne makromolekuly majú vlastnosti 
a chovanie, ktoré je novou kvalitou bez analógie u malých “klasických” mo-
lekúl. Aj keď výskum v oblasti syntetických a biologických polymérov bežali 
dlhú dobu paralelne a oddelene, ukazuje sa, že mnohé javy a vlastnosti sú 
spoločné. Špeciálne zameranie v LEChF je na iónové polyméry (polyelek-

 Ťažiskovými metódami v Laboratóriu experimentálnej che-
mickej fyziky sú metódy laserového rozptylu (statický, dynamický 
a elektroforetický). Využívajú sa vlastnosti laserového žiarenia ako 
vlnová dĺžka rádovo stovky nanometrov, monochromatickosť a ko-
herencia. Statický rozptyl poskytuje štrukturálne informácie v oblasti 
od cca 20 nm do mikrónov, dynamický rozptyl realizovaný formou 
fotónovej korelačnej spektroskopie získava informácie o dynamic-
kých procesoch s relaxačnými časmi v intervale mnohých rádov (od 
submikrosekundovej  škály po sekundy)

a nepriamo štrukturálnu informáciu od 1 nm. Elektroforetický rozptyl 
je metódou na meranie dynamiky molekúl a nanočastíc v elektric-
kom poli a poskytuje informáciu o nábojoch, ktoré sú vďaka rôznym 
fyzikálnym efektom podstatne iné ako tzv. chemické náboje (oča-
kávané na základe chemickej štruktúry).  Tieto hlavné metodiky sú 
podporované ďalšími analytickými a preparatívnymi metodikami.

trolyty). Prítomnosť nábojov v týchto molekulách umožňuje rozpustnosť vo 
vodnom prostredí, ekologické aplikácie a u biopolymérov biologické funkcie.  
  
 Na druhej strane pre fyzikov predstavujú takéto makromolekuly a 

obzvlášť ich sústavy (roztoky) zložitý mnohočasticový problém. Mnoho-
časticové kolektívne interakcie je nemožné priamo merať a tak infor-

mácie o štruktúre a dynamike takýchto systémov, ktoré získavame 
experimentálne v našom laboratóriu, prispievajú k ich poznaniu. 

Okrem časopiseckých publikácií s veľmi dobrou citovanosťou 
sme publikovali kapitoly v monografiách renomovaných 

vydavateľstiev (Clarendon Oxford, Marcel Dekker New 
York). V nedávnej minulosti sa nám podarilo poznatky z 

dlhoročného základného výskumu pretransformovať i 
smerom k aplikáciám. Vytvorili sme a patentovali nový 
mechanizmus ako z iónových polymérnych reťazcov 
- stavebných jednotiek vytvárať na základe fyzikál-
nych väzieb (nie chemických reakcií) polymérne 
nanočastice s ovládateľnými rozmermi. Polymérne 
nanočastice v súčasnosti nachádzajú aplikácie v 
mnohých oblastiach, pravdepodobne najvýznamnej-
šou je cielený transport liečiv, medicínske zobrazo-

vanie a pod.
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 Laboratórium je zamerané na prípravu a vý-
skum oxidických funkčných keramických materiálov. V 
súčasnosti je nosným programom LMF príprava a štú-
dium súvisu mikroštruktúry a supravodivých vlastností  
YBCO masívnych monokryštalických supravodičov 
(MMS).  V tejto oblasti získalo LMF vedecké výsled-
ky oceňované doma i v zahraničí, nadviazalo širokú 
medzinárodnú spoluprácu s poprednými pracoviskami 
vo svete (ISTEC Tokyo, Argonne National Laboratory, 
USA, Oxford University, Cambridge University, IPHT 

Jena, IFW Dresden, 
ATI Vienna, ICMAB 
Barcelona, CRETA 
CNRS Grenoble) 
v rámci projektov 
dvojstrannej a 
mohostrannej 

s p o l u p r á c e 
(projekty 

5RP a 6RP) a vybudovalo infraštruktúru potrebnú na 
výskum a vývoj týchto materiálov. 
 YBCO MMS (YBCO je skratka pre vysoko-
teplotný supravodič YBa2Cu3O7; ďalej ako Y123)  sú 
vhodné pre praktické aplikácie hlavne ako supravo-
divé permanentné magnety. Medzi ich unikátne vlast-
nosti patrí, že v dôsledku silného piningu (kotvenie 
magnetických tokočiar) vedia zachytiť o rád vyššie 
magnetické pole ako najlepšie permanentné magnety 
(až 17 Tesla pri teplote 30 K, až 100-krát vyššia hus-
tota energie), stabilne sa vznášajú alebo visia v neho-
mogénnom magnetickom poli (vysoká levitačná sila) a 
pohybujú sa bez trenia v homogénnom magnetickom 
poli. Aplikačné možnosti sú najmä pri konštrukcii vý-
konných elektrických točivých strojov, magnetických 
separátorov, levitačných zariadení ako sú ložiská bez 
trenia, zotrvačníkové rezervoáre energie, levitačné 
dopravníky, vlaky, atď.  
 Vysokoteplotné supravodiče sa všeobecne 
vyznačujú malou koherenčnou dĺžkou, parametrom, 
ktorý limituje maximálnu vzdialenosť elektrónov v coo-
perovskom páre (2,7 nm pri 77 K  pre Y123 v a/b-rovi-
ne). Tento parameter zásadne vymedzuje požiadavky 
na technológiu prípravy supravodiča, ktorá musí po-
skytovať monokryštalický materiál s nanorozmerový-
mi piningovými centrami. 
 Súčasný YBCO MMS (supravodivý magnet) 
si idealizovane môžeme predstaviť ako monokryštál  
Y123  supravodivej fázy cylindrického tvaru s priemerom 
30 až 100 mm, v ktorom sú rozptýlené centrá uchytáva-

nia mag-
net ických 
t o k o č i a r . 
Tieto centrá môžu 
byť submikrónové časti-
ce  nesupravodivej Y2BaCuO5 (211) fázy 
(Obr. 1), resp. tzv. chemické piningové cen-
trá: nanorozmerové oblasti s narušenou kryštá-
lovou mriežkou  vytvorené substitučnými atómami.  
 YBCO masívne monokryštály pripravené 
tzv. Top-Seeded Melt-Growth technológiou majú 
nízky obsah kyslíka a sú nesupravodivé. Musia sa 
oxidačne žíhať a ako sme ukázali vznikajú pritom 
oxidačné trhliny v dôsledky skracovania paramet-
rov mriežky (Obr. 2). Tieto trhliny  zmenšujú účinný 
prierez vzorky na jednu tretinu, ale sú nevyhnutné 
pre úspešnú oxidáciu. Ak by sa realizovala iba ob-
jemová difúzia kyslíka, tak by oxidácia MMS trvala 
viac ako tisíc rokov. Nedávno sme demonštrovali, 
že vysokotlakovou vysokoteplotnou oxidáciou je 
možné potlačiť tvorbu oxidačných trhlín a zvýšiť tak 
až trojnásobne úžitkové vlastnosti (Obr. 3). Našli 
sme nové možnosti vytvárania chemických pinin-
gových centier mikrolegovaním.

Obr. 2. Tvorba oxidačných trhlín pri oxidácii YBCO MMS pri 400 °C v kyslíku

Obr. 3.  Zvýšenie kritickej prúdovej hustoty elimináciou oxidač-
ných trhlín vysokotlakovou oxidáciou                                    



Laboratórium nanomateriálov a aplikovaného magnetizmu
 Výskumné aktivity Laboratória nanomateriálov a aplikovaného magnetiz-
mu (LNAM) sú zamerané na vývoj a charakterizáciu nových magnetických mate-
riálov s potenciálnym využitím v technickej praxi. Zvláštna pozornosť je venovaná 
nanokompozitným a nanočasticovým systémom, ktorých základné stavebné jed-
notky majú veľkosť 1 – 100 nanometrov  (10-9 - 10-7 m).  
 V centre nášho dlhodobého záujmu sú najmä nanokryštalické kovové 
zliatiny pripravované metódou kontrolovanej kryštalizácie z amorfných prekur-
zorov. Tieto zliatiny reprezentujú dôležitú triedu magnetických materiálov, ktoré 
majú v určitých prípadoch veľmi výhodné funkčné vlastnosti. Magneticky mäkké 
nanokryštalické zliatiny bohaté na Fe, vykazujú okrem vysokých hodnôt magne-
tickej indukcie i mimoriadne dobré magneticky mäkké vlastnosti (vysoká hodnota 
permeability a nízka hodnota koercitívneho poľa a premagnetizačných strát).  Táto 
kombinácia z nich robí atraktívne materiály pre využitie vo viacerých technických 
aplikáciách ako sú napr. vysokofrekvenčné transformátory, magnetické senzory, 
rôzne komponenty telekomunikačných a elektronických zariadení, magnetické tie-
nenie a iné.  S ohľadom na potenciálne využitie týchto materiálov pri zvýšených 
teplotách, zaujímavé výsledky boli dosiahnuté po substitúcii časti atómov železa 

za atómy kobaltu v pôvodne trojzložkových FeNbB zliatinách. V takýchto zliatinách 
sme dosiahli stabilitu dobrých  magneticky mäkkých vlastností až do teplôt prevyšu-
júcich 500°C a naviac po ich tepelnom spracovaní v pozdĺžnom magnetickom poli 
sme získali materiál s koercitívnym poľom 3 – 8 A/m, čo je rekordne nízka hodnota 
pre zliatiny typu HITPERM vo svetovom meradle. Využitie tepelného spracovania 
nanokryštalických magneticky mäkkých materiálov vo vonkajšom magne-
tickom poli za účelom cielenej modifikácie ich vlastností  je jednou z 
nosných problematík laboratória, ktoré patrí medzi zakladajú-
cich členov európskeho konzorcia GAMAS zameraného na 
aplikáciu magnetických polí v materiálovom inžinierstve. V 
tejto oblasti je LNAM zapojené i do aplikačného výskumu, 
ktorého cieľom je vývoj nových magnetických mate-
riálov pre priemyselné senzorové systémy.Magnetická nanočastica na báze Gd 

 pokrytá uhlíkom
Magnetické nanokapsuly na báze FeHRTEM snímka nanokryštalickej  

FeNiNbB zliatiny

Laboratórium nanomateriálov a aplikovaného magnetizmu

 Časť výskumných aktivít LNAM je 
venovaná magneticky tvrdým nanokompozitom 
na báze Fe(Co)PtNbB. Za výborné magneticky 
tvrdé charakteristiky týchto zliatin je zodpoved-
ná L10 plošne centrovaná tetragonálna FePt 
fáza s veľmi veľkou magnetokryštalickou ani-
zotropiou (K~7 MJ/m3). Nanokryštalická zliati-
na na báze FeNi predstavuje príklad extrémne 
mäkkého magnetického materiálu s hodnotou 
koercitívneho poľa menšou ako 1 A/m. Na dru-
hej strane, magneticky tvrdý materiál na báze 

FeCoPt vykazuje viac než miliónkrát väčšiu hod-
notu koercitívneho poľa.
 V poslednej dobe sa pozornosť LNAM 
orientuje tiež na vývoj nových materiálov pre 
magnetickú refrigeráciu. Táto netradičná technika 
chladenia je založená na využití magnetokaloric-
kého efektu, ktorý sa prejavuje v adiabatických 
podmienkach ako zmena teploty materiálu v dô-
sledku zmeny vonkajšieho magnetického poľa. 
Keď je magnetický materiál vystavený pôsobeniu 
vonkajšieho magnetického poľa, potom redukcia 

entropie magnetických spinov má za následok 
nárast entropie mriežky, čo sa prejaví rastom tep-
loty. Na druhej strane demagnetizácia materiálu 
má za následok pokles teploty. Naše nedávne 
výsledky ukázali, že aj viaceré systémy ultra-
jemných superparamagnetických častíc vykazu-
jú perspektívne magnetokalorické vlastnosti pri 
nízkych teplotách. Spojením spinov do superpa-
ramagnetického klastra, sa magnetické momenty 
nasmerovávajú v smere pôsobiaceho poľa ľahšie 
ako u paramagnetických systémov, a pre určité 

hodnoty rozmerov klastrov, poľa a teploty sa en-
tropia spinov môže pôsobením vonkajšieho poľa 
ľahko meniť. Pre magnetickú refrigeráciu pri iz-
bovej teplote sú v LNAM vyvíjané nové amorfné 
a nanokryštalické zliatiny na báze železa, ktoré 
sa vyznačujú relatívne nízkou cenou, dobrou che-
mickou stabilitou a možnosťou kontroly Curieho 
teploty, čo z nich robí zaujímavých kandidátov pre 
magnetokalorické aplikácie i napriek nižším hod-
notám zmeny magnetickej entropie vzhľadom na 
materiály na báze vzácnych zemín.
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