
 

 

 
 

  

 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja 

Výzva  Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Priemysel pre 21. 
storočie  

Kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 

Kód projektu v ITMS2014+ 313011V954 

Názov projektu Nové nanomagnetické materiály 

Subjekt/prijímateľ pomoci Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Partner  --- 

Financovanie projektu COV 828 800,00 EUR 

NFP  787 360,00 EUR 

VZ 41 440,00 EUR 

Obdobie realizácie projektu 01/2016– 12/2019 

Miesto realizácie projektu SR/ Trnavský kraj/ Špačince 

Doména inteligentnej špecializácie Priemysel pre 21. storočie 

Hlavné relevantné SK NACE 

odvetvie 

C20 Výroba chemikálií a chemických produktov 

Funkčné väzby C26 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 

PREDMET VÝSKUMU 

o príprava a vlastnosti nových nanomagnetických materiálov na báze komplexov prechodných kovov prejavujúcich 
vlastnosti jednomolekulových a jednoiónových magnetov; 

o pokročilá chemická syntéza a analýza koordinačných zlúčenín prechodných kovov s cielenými magnetickými 
vlastnosťami; 

o štruktúrna a spekroskopická charakterizácia a merania magnetických vlastností nových materiálov s využitím 
techník magnetochémie a magnetofyziky statickom aj dynamickom režime. 

VÝSTUPY DO PRAXE 

KARTA PROJEKTU 



 

 

 

o pripravené látky majú aplikačný potenciál v záznamovej technike ako pamäťové jednotky gigantickej kapacity; 
o jednomolekulové a jednoiónové magnety schopné udržať magnetickú polarizáciu, a tak slúžiť ako materiálový 

základ bitov na molekulove úrovni; 
o optimalizácia materiálových vlastností pre ich využitie v technológiách 21. storočia. 

DÁVAME DO POZORNOSTI....(ŠPECIFIKÁ/UNIKÁTY A ZAUJÍMAVOSTI PROJEKTU) 

 produkty s vysokou pridanou hodnotou 

 potenciálne patentovateľné produkty 

 netradičné syntetické postupy  

 výsledky publikovateľné vo významných svetových periodikách.  

 

ODBORNÉ AKTIVITY PROJEKTU 

Subjekt/ prijímateľ pomoci -  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v 
Trnave 
Výskumná aktivita 1 - Výskum nanomagnetov 
313010031A013 - Podpora návratu špičkových slovenských vedcov 
pôsobiacich v zahraničí, resp. pritiahnutie zahraničných špičkových 
vedcov/resp. odborníkov z aplikačnej sféry pre dlhodobejšie 
pôsobenie v rámci slovenských inštitúcií VaV v oblastiach 
špecializácie RIS3 SK  

Partner 1 – žiadny partner 

 

INÉ RELEVANTNÉ INFO/KONTAKTY/WEB PROJEKTU 

Subjekt / prijímateľ pomoci -  
Univerzita sv. Cyrila a Metoda 
Námestie J. Herdu 2 
Trnava, 917 01 
webové sídlo: https://www.ucm.sk/ 

 

   Partner 1 -  žiadny partner 
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