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"Program IMPULZ predstavuje

jedinečnú možnosť začať
samostatný špecializovaný výskum
na vysokej úrovni v slovenskom
výskumnom prostredí s ďalším
kariérnym rastom a dosiahnutím
konkurencieschopnej úrovne, ktorý
má možnosť byť ďalej podporovaný
prestížnymi európskymi
zahraničnými grantami."

Martin Gmitra získal doktorát na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2004 a
následne absolvoval postdoktorandské štúdium ako Marie Curie štipendista v skupine prof.
Jozefa Barnaša, kde sa zaoberal prúdovo indukovaným premagnetovaním v nanozariadeniach
relevantných pre spintronické aplikácie.
Počas druhého postdoktorandského pobytu v skupine prof. Jaroslava Fabiana sa venoval
priekopníckym výpočtom z prvých zásad magnetickej výmenej interakcie a spinovo-orbitálnych
väzbových proximálnych efektov v graféne vloženom vo van der Waalsových heteroštruktúrach.
Od roku 2018 pôsobil ako samostatný vedecký pracovník a pedagóg na Ústave fyzikálnych vied,
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde bol zodpovedný za implementáciu teórie
funkcionálu hustoty na Katedre teoretickej fyziky a astrofyziky. Od roku 2022 pôsobí ako
zodpovedný riešiteľ projektu IMPULZ a je zodpovedný za budovanie spoločného teoretickoexperimentálneho výskumného laboratória QMlab na Ústave experimentálnej fyziky SAV.
Cieľom QMlab je rozvíjať technologické a výskumné know-how v oblasti základného fyzikálneho
výskumu vlastností dvojrozmerných materiálov so zameraním na kvantové výpočty využívajúce
aspekty topologickej supravodivosti.
https://orcid.org/0000-0003-1118-3028

Topologická supravodivosť v kvantových
dvojrozmerných zariadeniach
Projekt je zameraný na výskum van der Waalsovských dvojrozmerných materiálov so zameraním
na nové kvantovo-mechanické javy indukované spinovo-orbitálnou interakciou a jej súhru s
magnetizmom, topológiou a supravodivosťou. Na tento účel bude založené nové výskumné
laboratórium kvantových materiálov s úzkym prepojením teoretickej expertízy v oblasti spinovoorbitálnej interakcie a experimentánymi odbornými znalosťami v oblasti supravodivosti.
Výskum bude zameraný na skúmanie elektronických vlastností pripravených heteroštruktúr v
normálnej a supravodivej fáze pomocou skenovacej tunelovej mikroskopie a
magnetotransportných meraní.
Teoretické štúdie budú zamerané na výpočet elektrónovej štruktúry z prvých princípov,
kvázičasticových interferenčných spektier a transportných vlastností s cieľom interpretovať
namerané dáta a usmerniť ďalší experimentálny výskum. Študované systémy budú následne
využité pre návrhy možných realizácií zariadení využívajúce topologické aspekty supravodivosti
relevantné pre kvantové výpočty.
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