Deň otvorených dverí na FÚ SAV
(Dúbravská cesta 9, Bratislava)

14. November, 2013

PROGRAM
9:30 - 15:30
V priestoroch FÚ SAV budú prebiehať nasledovné aktivity:
A) Prehliadky 14 rôznych laboratórií FÚ SAV
(pozri nasl. stranu) od 9:30 do 16:00.
B) Plenárne prednášky: pavilón QUTE (30 min. + 15 min. diskusia)
10:00 M.Ziman: „Kvantové počítače“
+ znalostná súťaž o ceny „LabX“ a exkurzie po Laboratóriach
14:00 J.Ivančo: "Nanočasticové senzory"
14:45 Š. Olejník: „Higgsov bozón – pravdy a mýty“
C)

Diskusie s fyzikmi FÚ: miestnosť č. 295, FÚ a seminárna miestnosť m-QUTE
09:30-15:30 voľné diskusné témy s expertmi na FÚ SAV
napríklad:
let na Mars (P.Kalinay), tachyóny a pravotočivé neutrína (E.Bartoš)
IS521 experiment v CERN - nekonečný terč (M.Venhart)
ako sa dá použiť kovové sklo (P.Švec)
simulácie chemických zlúčenín a nanočastíc (I.Štich)
vhodné miesto a čas pre --> konzultácie a otázky <-- aj individuálne návštevy.

špecifické odborné otázky hláste dopredu na č: 0903-559535, fyziflip@savba.sk

Prehliadky laboratórií a pracovísk FÚ SAV
9:30 – 15:00
FÚ pavilón QUTE / Kvantová inf. technológia:
 Q-bit technológia = Kvantový počítač (M.Ziman, prízemie, č. 15)
FÚ pavilón QUTE / Nanotechnológie NanoLAB (na prízemí):






Laboratórium Solárnych článkov a nábojovej spektroskopie (V. Naďaždy)
Laboratórium malouhlového Rtg rozptylu GISAXS (K. Végso)
Vzorky super-hydrofóbnych povrchov (M.B.)
Laboratórium Langmuir-Blodgetovej depozície nanočastíc (P.Šiffalovič)
Laboratórium elektrochémie nanoštruktúr (K. Gmucová)

FÚ hlavná budova (na 1 poschodí = pod miestnosťou č. 295)








Laboratórium Rtg difrakcie (P. Švec mladší, v suteréne)
Laboratórium kinetiky Fázových prechodov (P.Švec) č. 192
Počítačové modely štruktúry kovov (M. Krajčí) č. 191
Laboratóriom elektrónovej mikroskopie (I. Janotová) č. 102
Laboratórium kalorimetrie a termickej analýzy (E. Illeková) č.188
Laboratórium termofyzikálnej analýzy (Ľ. Kubičár) č.52
CERN - IS521 a Exotické tvary jadier (M.Venhart) č. 195

FÚ hlavná budova (miestnosť č. 295) vedľa sekretariátu FÚ SAV)
 občerstvenie
Technologická hala FÚ SAV (cca 70m od vrátnice FÚ, viď mapka):
 Technológia výroby kovových skiel (D. Janičkovič, zvoniť 3x)
 Laboratórium magnetizmu kovov (P.Butvin, zvoniť 1x po 10h)
Externé pracovisko FÚ na PriFUK (viď mapka) , Laserové Centrum

 Femtosekundový laser Legend DUO USX (620.000, EUR) 1TWatt

rozmiestnenie pracovísk FÚ SAV

Patrónka, Dúbravská cesta, Bratislava

Areál SAV, Patrónka, Dúbravská cesta, Bratislava

LASEROVÉ CENTRUM

pracovisko FÚ, v Mlynskej doline, Univerzita Komenského

