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RNDr. Sergej Iľkovič, PhD., Katedra fyziky, matematiky a techniky FHPV PU 

RNDr. Sergej Iľkovič, PhD. pracuje na Oddelení fyziky Katedry fyziky matematiky a techniky Fakulty 

humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove od roku 1998 najprv ako asistent, 

neskôr ako odborný asistent.  

V tomto roku bol zároveň prijatý na doktorandské štúdium na ÚEF SAV v Košiciach v externej 

forme. Pod vedením školiteľa prof. RNDr. Mariána Reiffersa, DrSc. sa venoval štúdiu elektrón-

kvazičasticovej interakcii. Počas doktorandského štúdia sa venoval výskumu prevažne 

vzácnozeminových intermetalických zlúčenín s dôrazom na mikrokontaktovú spektroskopiu. Výsledky 

štúdia prezentoval na domácich a zahraničných konferenciách, pričom niektoré z výsledkov boli 

publikované vo vedeckých časopisoch. Dizertačnú prácu s názvom „Mikrokontaktová spektroskopia 

vybraných kovových materiálov“ obhájil v roku 2015. 

Oblasti výskumu: 

1. Mikrokontaktová spektroskopia kovových materiálov  

Výskum bol realizovaný na OFNT ÚEF SAV v Košiciach v spolupráci s Institute of Molecular Physics, 

Polish Academy of Sciences Poznań v Poľsku, Institute of Physics, Academy of Sciences Praha v ČR, 

IFW Dresden v Nemecku, Institut für Festkörperphysik, Technische Universität Wien, v Rakúsku. 

 

Hlavné výsledky: 

 Získanie mikrokontaktových spektier a porovnanie s ďalšími meraniami elektrických, 

tepelných a magnetických vlastností, neutrónovej difrakcie. 

 Interpretácia mikrokontaktových spektier umožnila identifikovať jednotlivé interakčné 

procesy vodivostných elektrónov s kvázičasticami  

 Využitie mikrokontaktovej spektroskopie pri štúdiu ťažkofermiónových systémov  

 

2. Štúdium elektrických, magnetických a tepelných vlastností materiálov 

a) Výskum polovodičových feroelektrík na báze chalkogenidov  

Výskum bol realizovaný na pracovisku KFMT FHPV PU v Prešove v spolupráci s Oddelením 

tuholátkovej elektroniky Užhorodskej národnej Univerzity, DITAM Národnej leteckej univerzity 

v Charkove a ÚEF v Košiciach.  

b) Výskum Heuslerových zlúčenín  

Výskum bol realizovaný na pracovisku KFMT FHPV PU v Prešove v spolupráci s UPJŠ v Košiciach, 

TU v Košiciach a Univerzitou J. Selyeho v Komárne.  

c) Výskum intermetalických zlúčenín  

Výskum bol realizovaný na pracovisku KFMT FHPV PU v Prešove v spolupráci s CNR-SPIN 

a Oddelením chémie Janovskej univerzity. 

d) Výskum fyzikálnych vlastností uranidov  

Výskum bol realizovaný na pracovisku KFMT FHPV PU v Prešove v spolupráci s Instituto 

Superior Técnico, Universidade de Lisboa. 

  



Hlavné výsledky 

 Vplyv koncentrácie olova na fázové prechody (PbySn2-y)P2S6 

 Vplyv mletia vzorky na vlastnosti vzorky so zámerom priblížiť sa k tzv. trikritickému Lifšicovmu 

bodu 

 štúdium východísk potenciálnej aplikácie nanoskopických feroelektrických senzorov 

 Vplyv teplotného cyklovania na stabilizáciu teplôt fázových prechodov Heuslerových zlúčenín 

 Pozorovanie zápornej magnetorezistencie a Kondovského správania v ťažkofermiónovej 

zlúčenine YbCu4Ni 

 Malá zmena magnetizácie v blízkosti fázového prechodu UFeSb2 a z tvaru magnetizačnej krivky 

poukazujú na nezanedbateľnú hybridizáciu atómov uránu s dôsledkom na komplexnosť 

magnetického usporiadania 

 

3. Štúdium magnetokalorických vlastností materiálov  

Výskum bol realizovaný na pracovisku KFMT FHPV PU v Prešove v spolupráci s Oddelením fyziky 

Národného technologického inštitútu v Tiruchirappalli, India.  

Hlavné výsledky 

 Zvýšenie chladiacej kapacity refrigerantu vďaka rozšíreniu teplotného intervalu využitím dvoch 

fázových prechodov 

 Získanie materiálov s fázovými prechodmi druhého druhu, vďaka čomu je redukovaná teplotná 

hysterézia 

 Posun teplotného intervalu pracovného cyklu magnetokalorík do oblasti izbových teplôt 

Je a bol zapojený ako zástupca vedúceho projektu alebo riešiteľ do nasledujúcich projektov: 

a. VEGA 2/7022/20 „Spektroskopia elektrón-elektrónovej a elektrón-kvázičasticovej interakcie 
v intermetalických zlúčeninách vzácnych zemín“ - zástupca vedúceho projektu 

b. VEGA 2/3195/23 „Vplyv teploty, magnetického poľa a tlaku na transportné, magnetické, tepelné 
a mikrokontaktové vlastnosti vybraných intermetalických zlúčenín vzácnych zemín“ - zástupca 
vedúceho projektu 

c. VEGA 2/0007/09 „Transportné, tepelné, magnetické a mikrokontaktové vlastnosti základného 
stavu v korelovaných systémoch pri nízkych teplotách a aplikovaných magnetických poliach“ 
01/2009-12/2011 

d. APVT-51-031704 „Magnetické vlastnosti a elektrónová štruktúra zlúčenín d- a f- kovov“ 
e. VEGA 2/6165/27 „Neobvyklé chovanie kovových intermetalických zlúčenín pri nízkych teplotách“ 
f. ITMS 26220220003 11/2009 – 4/2012: „Vývoj teplomerov a magnetických senzorov na báze 

chalkogenidov pre praktické aplikácie“ 
g. VEGA 2/0070/12 „Vplyv teploty, magnetického poľa, vysokých tlakov a rozmeru na základný stav 

zlúčenín s neobvyklým chovaním“ 
h. ITMS 26220220182 „Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou 

znalostných technológií“ 
i. ITMS 313011D232 „Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou 

znalostných technológií – II. Fáza“ 
j. VEGA 1/0956/17 „Kryštalická štruktúra nových zlúčenín na báze vzácnych zemín a fyzikálne 

vlastnosti ich základného stavu“ - riešiteľ 
k. VEGA 1/0611/18 , doba riešenia: 2018-2021 „Vplyv kryštálovej štruktúry a extrémnych fyzikálnych 

podmienok na základný stav materiálov s neobvyklým chovaním“ - riešiteľ 
l. APVV-16-0079, doba riešenia: 2017-2021 „Moderné amorfné a polykryštalické funkčné materiály 

pre senzory a aktuátory“ – riešiteľ 



RNDr. Sergej Iľkovič, PhD. sa spolupodieľal na vybudovaní laboratórií VersaLab a UVP Technicom. Na 

základe doterajšieho pedagogického pôsobenia, ako aj na základe výsledkov dosiahnutých vo výskume 

je možné konštatovať, že RNDr. Sergej Iľkovič, PhD. má dobré predpoklady pre výkon funkcie docenta. 

V Prešove, 9. 4. 2018 
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Dr. h. c. doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD. v.r. prof. RNDr. René Matlovič, PhD., LL.M v.r. 
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