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Uplatnenie výsledkov projektu 

Výsledky projektu sú prevažne charakteru základného výskumu. Obohacujú poznanie vo 
viacerých vedných dispiplínach, ako sú anorganická chémia, analytická chémia, fyzikálna 
chémia, spektroskopia, magnetochémia, magnetofyzika, kvantová chémia. Penetrujú aj do 
učebných plánov vysokoškolského štúdia. Nové pripravené látky a materiály majú aplikačný 
potenciál v oblasti záznamových, zobrazovacích a pamäťových médií.  

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v slovenskom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

V projekte sa študovali nové javy na nových chemických látkach. Pokročilou 
organickou/anorganickou syntézou sa pripravili nové ligandy, jednojadrové prekurzory, 
viacjadrové komplexy prechodných kovov a z nich zložené funkčné materiály. Použitím 
analytických a diagnostických techník sa stanovilo ich zloženie, kryštálová a molekulová 
štruktúra, metódami molekulovej spektroskopie sa určili základné spektrálne charakteristiky, 
fyzikálno-chemickými technikami sa študovala termoaktivita, magnetoaktivita, elektroaktivita a 
fotoaktivita pripravených materiálov a teoretickými postupmi analyzovali experimentálne dáta. 
Pripravené materiály prejavujú: a) teplotou indukovaný spinový prechod spojený s 
termochromizmom, fázovým prechodom a hysteréziou, pričom spinový prechod významne 
interferuje s magnetickou výmennou interakciou, b) supramolekulové usporiadanie, 
umožňujúce výmennú interakciu, molekulový magnetizmus, magnetickú anizotropiu a 
magnetické usporiadanie. Významným výsledkom projektu je vybudovanie modernej 
infraštruktúry výskumu materiálov, ako je laboratórium SQUID magnetometrie s možnosťou 
fotomagnetizmu, laboratória nízkoteplotnej kalorimetrie, a laboratória elektrochémie, ďalej 
vývoj nových teoretických modelov a programových balíkov k opisu pozorovaných vlastností 
a javov, ako aj intenzívna medzinárodná spolupráca. Experimentálny výskum vyústil do 
prípravy a charakterizácie nových koordinačných zlúčenín a materiálov, ktorých štruktúra, 
termoaktivita, magnetoaktivita, elektroaktivita a fotoaktivita obohatila stupeň poznania v 
príslušnej a príbuzných vedných disciplínach (anorganická chémia, analytická chémia, 
fyzikálna chémia, spektroskopia, magnetochémia, magnetofyzika, kvantová chémia).  

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

New phenomena have been investigated on new chemical compounds in the project. By 
advanced organic/inorganic synthesis new ligands, then mononuclear precursors, polynuclear 
transition metal complexes and from them assembled functional materials have been 
prepared. Using analytical and diagnostic techniques their composition and structure were 
determined, by molecular spectroscopy methods the basis spectral characteristics were 
identified, by applying physico-chemical techniques the thermoativity, magnetoactivity, 
electroactivity and photoactivity of prepared materials were studied and by theoretical 
approaches the experimental data were analyzed. The prepared materials show: 1) a 
thermally induced spin transition accompanied by the thermochromism, phase transition and 
hysteresis, that in the case of polynuclear complexes strongly interferes with the magnetic 
exchange interaction; 2) a supramolecular packing that facilitates exchange interactions, 
molecular magnetism, magnetic anisotropy, and magnetic ordering. An important result is the 
progress in the modern infrastructure of the material research, such as the laboratory of 
SQUID magnetometry, low-temperature calorimetry, and electrochemistry along with 
development of new theoretical models and program packages for description of registered 
properties and phenomena side by side with an intense international collaboration. The 
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experimental research resulted in preparation and characterization of new coordination 
compounds and materials whose structure, thermoactivity, magnetoactivity, electroactiviy and 
photoactivity enriched the degree of knowledge in various scientific disciplines such as 
inorganic chemistry, analytical chemistry, physical chemistry, spectroscopy, 
magnetochemistry, magnetophysics and quantum chemistry. 
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