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EÚ fond Európsky fond regionálneho rozvoja 

Výzva  Podpora výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke 
technológie 

Kód výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-10 

Kód projektu v ITMS2014+ 313011T548 

Názov projektu Modifikované (nano)textilné materiály pre zdravotnícke technológie 

Subjekt/prijímateľ pomoci Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied 

Partner 1  

Financovanie projektu COV  180 600,00 EUR 

NFP   180 600,00 EUR 

VZ  0,00 EUR 

Obdobie realizácie projektu 01/2017 – 12/2019 

KARTA PROJEKTU 



Výskumná agentúra je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá je napojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly  Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR. Výskumná agentúra plní  v programovom období 2014 – 2020 rolu sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Výskum 

a inovácie. 

Výskumná agentúra, Sliačska 1, 831 02 Bratislava 

www.vyskumnaagentura.sk, www.opvai.sk, 

info@vyskumnaagentura.sk 
 

Miesto realizácie projektu SR/ Košický kraj/ Košice 

Doména inteligentnej špecializácie Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie 

Hlavné relevantné SK NACE odvetvie Q86 – Zdravotníctvo 

Funkčné väzby  

Predmet výskumu 
 

o výskum, vývoj a charakteriácia modifikovaných (nano)textilných a im podobných materiálov využiteľných pre zdravotnícke 
technológie  

o príprava a komplexná charakterizácia nanočastíc pre modifikáciu (nano)textilných a im podobných materiálov 
o imobilizáca biologicky aktívnych látok, nanozýmov a afinitných ligandov na (nano)textilné a im podobné vláknité štruktúry  

 
 

Výstupy do praxe 
 

o (nano)textil modifikovaný magnetickými oxidmi železa pre potenciálnu terapiu nádorových ochorení využívajúcich hypertermiu 
v striedavom magnetickom poli 

o využitie magneticky modifikovaného textilu v (bio)analytickej chémii 
o využitie (bio)katalyzátorov a nanozýmov rôzneho typu imobilizovaných na textile (preferenčne magnetickom) pre urýchlenie 

chemických reakcií 
o využitie rôzne modifikovaného textilu (prednostne magnetického) na detekciu a stanovenie rôznych typov cieľových molekúl 
o využitie vláknitých štruktúr podobných nanotextíliám pre senzory magnetického poľa 
o využitie biologicky vláknitých materiálov na detekciu a terapiu vybraných patologických stavov 

 

http://www.vyskumnaagentura.sk/
http://www.opvai.sk/
mailto:info@vyskumnaagentura.sk
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Dávame do pozornosti...... (špecifiká/unikáty a zaujímavosti projektu) 
o  využitie nových typov nosičov a adsorbentov  na báze modifikovaného (nano)textilu 

 
 
 
 

 

Odborné aktivity projektu 

Subjekt/ prijímateľ pomoci – Ústav experimentálnej fyziky 
Slovenskej akadémie vied 
 
Výskumná aktivita 1 -  Modifikované (nano)textilné materiály pre 

zdravotnícke technológie  

 
Téma 1 - Podaktivita 1. Optimalizácia postupov pre prípravu 
modifikovaných (nano)textílií 
 
Téma 2 -  Podaktivita 2. Fyzikálno-chemická charakterizácia 
modifikovaných (nano)textílií 
 
Téma 3 -  Podaktivita 3. Testovanie modifikovaných (nano)textílií 
pre účely využitia v medicíne 
 
 
 

Partner 1 – bez partnerov 
 
Téma 1 -  
Základný materiál –  
 
 
Téma 2 -  
 
Téma 3 -  

 

Odborní garanti v projekte 
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Subjekt / prijímateľ pomoci -  
 
doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc. 
profil odborného garanta: 
 

vedúci vedecký pracovník 
počet publikácií: 340, citácie: 1700, H-index: 24, patenty: 4, 
monografie kapitoly: 10, pozvané prednášky: 40, 
zahraničné projekty: 10, domáce projekty - ŠF EÚ: 4, APVV: 5, Vega: 8 
 
Dr. Kopčanský disponuje hlbokou znalosťou v oblasti systémov 
obsahujúcich magnetické nanočastice tj magneticke kvapaliny. 
Medzi hlavné oblasti jeho špecializácie patria: 
 
- štúdium základných fyzikálnych vlastností magnetických 
kvapalín, hlavne so zameraním na štúdium ich štruktúrnych, 
magnetických, dielektrických a magnetooptických vlastností z 
fundamentálneho hľadiska; 
 
- štúdium aplikácií magnetických kvapalín a štúdium kompozitných 
systémov hlavne v kombinácii s kvapalnými kryštálmi pre senzory 
magnetického poľa, kde sa využívajú vláknité štruktúry magnetických 
nanočastíc s nematickými tradičnými kvapalnými kryštálmi, resp. s 
biologickými kvapalnými kryštálmi na báze vláknitých štruktúr proteínov; 
 
- magnetické kvapaliny určené pre biomedicínu hlavne pre cielený 
transport liečiv (imobilizované liečivá: lieky proti rakovine, zápalu, lieky 
na vysoký krvny tlak), interakcia magnetických kvapalín s vláknitými 
amyloidnými štruktúrami ako prototypy flexibilných magnetických 
štruktúr podobných s magnetickými textíliami za účelom hľadania 

Partner 1 -  
 
Meno a priezvisko (prípadne titul) odborného garanta 
profil 
........ 
 
Meno a priezvisko (prípadne titul) odborného garanta 
profil 
.......... 
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 vhodných terapeutických stratégií pre liečbu neurodegeneratívnych 
ochorení; 
 
- štúdium štruktúrnych, dielektrických a magnetooptických vlastností 
magnetických kvapalín pre technické aplikácie ako je chladenie pre 
energetiku so špecializáciou pre vysokovýkonové transformátory. 

Iné relevantné info/kontakty/web 

Subjekt / prijímateľ pomoci -  
 
webové sídlo:  https://wwwnew.saske.sk/uef/ 

   Partner 1 -  

 
   webové sídlo 
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