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Ing. Ľubomír Medvecký, PhD. bol  vedúcim Oddelenia Elektrokeramiky, zástupcom 

riaditeľa pre vedu a je predsedom Vedeckej rady ÚMV SAV. Podieľal sa na založení 

výskumu v oblasti elektrokeramických materiálov na báze podvojných oxidov 

(titaničitanov) ako aj  biomateriálov na ÚMV SAV. V súčasnosti intezívne pracuje v oblasti 

výkumu a vývoja nových biomateriálov na báze biocementov a kompozitov určených pre 

lekárske aplikácie v regeneračnej a rekonštrukčnej medicíne. Má bohaté skúsenosti  

v oblasti syntézy tuhofázovou reakciou, zrážacími metódami a sol-gel procesom, vývoja 

nových metodík prípravy a charakterizácie vlastností elektrokeramických materiálov, 

lítiových článkov,  biomateriálov, biocementov, biokompozitov a in-vitro charakterizáciou 

biomateriálov. Zaoberá sa analýzov kinetiky a mechanizmov fyzikálno-chemických 

procesov prebiehajúcich počas syntézy rôznych typov materiálov, charakterizácia fázového 

resp. chemického zloženia materiálov a analýzou vlastností fyzikálnych, mechanických a 

fyzikálno-chemických vlastností materiálov, chromatografická analýza (HPLC, GPC), 

mikroštruktúrnou analýzou (elektrónová mikroskopia REM, TEM), FTIR analýza.   

Na ÚMV SAV koordinoval domáce projekty výskumu vrátane projekov ŠF EÚ. Je 

spoluautorom viac ako 70 vedeckých publikácií (Scopus), ktoré boli citované viac ako 500 

krát, 3 patentov (h-index: 11). 

  
Pracovné skúsenosti: 
1988 - doteraz Ústav materiálového výskumu SAV 

 

Projekty: 
 VEGA2/0024/11: Vývoj mikroštruktúry a fázová transformácia sol-gel prekurzorov 

bezolovnatých feroelektrických (K, Na)NbO3 tenkých filmov. 01/2011-12/2013, zástupca 

zod. riešiteľa,  

  VEGA2/0026/11: Kompozitné systémy biocement-biopolymér s povrchovo aktívnymi 

aditívami. 01/2011-12/2013, zodpovedný riešiteľ projektu;  

  VEGA  2/0047/2014:Hybridné kompozitné systémy s bioskelnou zložkou, 2014-2016, 

zodpovedný riešiteľ  

 Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu 
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tvrdých tkanív. 01/2010- 03/2012, zodpovedný riešiteľ projektu, ŠF EÚ,  

  Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií 01/2010-06/2015, zodpovedný 

riešiteľ projektu za ÚMV SAV,  

  Composites with Novel Functional and Structural Properties by Nanoscale Materials (Nano 

Composite Materials- NCM), COST MP 0701, zodpovedný riešiteľ za ÚMV SAV, 1 

  From nano to macro biomaterials (design, processing, characterization, modeling) and 

applications to stem cells regenerative orthopedic and dental medicine (NAMABIO), COST 

MP 1005, zodpovedný riešiteľ za ÚMV SAV, 03/2012-03/2015 
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