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Správa zo zahraničnej pracovnej cesty 
1.  Účastník ZPC:
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Šrobárova 2, Košice, Slovenská republika, 
Predseda Komisie pre spoluprácu s XFEL, podpredseda Rady European XFEL GmbH v Hamburgu, delegát SR v AFC XFEL, delegát SR v ESFRI Fóre
Znalosť jazykov:  anglicky – aktívne, poľsky – aktívne,  rusky – pasívne.  
2.  Zahraničná pracovná cesta:
Nemecká spolková republika, Hamburg, 24.-27.1.2012, European XFEL GmbH, Albert-Einstein-Ring 19, 22761 Hamburg, Nemecká spolková republika. 
Účasť na:
European XFEL Users Meeting (25.1. - 26.1.2012) 
HASYLAB Meeting (26.1. - 27.1.2012)
Pracovná porada členov  Komisie pre spoluprácu s XFEL (prof. Sovák, Dr. Saksl, Dr. Murín, prof. Longauer), slovenských účastníkov - doc. M. Dudáš (UPJŠ), doc. J. Uličný (UPJŠ) s prof. H. Chapmannom (vedúcim USER Consorcia pre Bio-imaging a vedúceho Centra excelentnosti CFEL v Hamburgu).

Rámcový program pobytu:

Účasť na odbornom programe mítingov: odzneli vedecké príspevky, ktorých cieľom bolo prezentovať: 
	Súčasný stav pri riešení projektu

Najnovší progres vo vývoji nových metodík pre budúcich užívateľov XFEL
	Najnovšie výsledky užívateľov zdrojov synchrotrónového žiarenia (Hasylab meeting)
	Prezentácia vedeckého príspevku vo forme prednášky ( Sovák, Saksl) medzinárodnej kolaborácie na experimente FLASH z mája 2011 pod vedením Jeroma Gaudina na satelitnom mitingu HASYLAB (26.1.2012)
	Prezentácia vedeckého príspevku vo forme posteru na posterovej sekcii (27.1.2012)
	Pracovné stretnutie s prof. H. Chapmannom (vedúcim USER Consorcia pre Bio-imaging).

4.  Stručný priebeh rokovania:

K najprestížnejším témam European XFEL meetingu patrili:

	General status of the project, M. Altarelli (European XFEL, Hamburg)

Electron accelerator, W. Decking (DESY, Hamburg)
	Dataa Acquisition and controls  Ch. Youngman (DESY, Hamburg)
	Scientific Computing B. Heisen (European XFEL, Hamburg)
	X-ray beam transport, H. Sinn (European XFEL, Hamburg)
	SQS instrument M. Meyer, (European XFEL, Hamburg)
	FXE instrument Ch. Beisser, (European XFEL, Hamburg)
	SPB Instrument A. Mancusso, (European XFEL, Hamburg)
	Applications of FELS towards Structural Biology
	FLASH – Status and new FEL commissioning, E. Weckert
SACLA at Spring-8,  Japan, T. Ihikawa
Status at FERMI-Electra Free electron Laser

K najprestížnejším témam Hasylab mítingu patrili:

	FLASH performance after the upgrade, J. Feldhaus (DESY Hamburg)

Status FLASH II project, B. Faatz (DESY Hamburg)
	Nanofabricated Structures, T. Ezquerra (Madrid)
	Time resolved photoemission
	New developments in X-RAY microscopy at PETRA III


Počas satelitného mítingu „Peak Brightness Collaboration Meeting“ 26.1. od 14.00 -19.00 odznel aj príspevok Jerome Gaudin: Damage to x.ray optics at grazing incidence“, ktorého spoluautormi boli prof. Sovák a Dr. Saksl. Ide o prvú prezentáciu spracovaných výsledkov májového  experimentu na FLASH.

Počas posterovej sekcie 27.1.2012 od 14.00 bol odprezentovaný poster autorov: Š Michalik, J. Bednarčík, P.Sovák: Curie temperature identification in Fe-based metallic glasses using the high energy x-ray diffractin

Dňa 27.1.2012 v čase od 10.00 – 11.00 sa uskutočnila Pracovná porada členov  Komisie pre spoluprácu s XFEL (prof. Sovák, Dr. Saksl, Dr. Murín, prof. Longauer), slovenských účastníkov - doc. M. Dudáš (UPJŠ), doc. J. Uličný (UPJŠ) s prof. H. Chapmanom (vedúcim USER Consorcia pre Bio-imaging).
Slovenská delegácia odprezentovala jej možnosti zapojiť sa do tvoriaceho sa konzorcia. Prof. Chapmann so záujmom si vypočul príspevky a potvrdil záujem o spoluprácu. Bude nasledovať elektronická komunikácia i osobná komunikácia.

5.  Odporúčané závery:

	Naďalej aktívne zapájať najmä mladých vedcov do problematiky FEL, ktorá bude ešte mnoho rokov patriť k prielomovým smerom vo vedách o živej i neživej prírode.

Rozvinúť spôsob systematickej výchovy v problematike FEL.
Vyvinúť maximálne úsilie zapojiť sa do tvorby Konzorcií užívateľov XFEL.

6.   Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia
	Všetky ppt prezentácie odborných prednášok budú k dispozícii registrovaným účastníkom na webovej stránke www.xfel.eu.  .

7.   Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC
Získanie dôležitých informácií o najnovších trendoch vo výskume realizovaných špičkovými vedeckými centrami v oblasti FEL.  
Získanie cenných kontaktov pre možnú spoluprácu pracovísk SR a zahraničných partnerov.
Predstavenie účasti slovenských vedcov na pracovisku v DESY a XFEL formou dvoch vedeckých príspevkov.

8.    Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných informácií
Na zasadnutí Komisie pre spoluprácu s XFEL.

Súhlasím so zverejnením správy na internete.


Správu vypracoval: prof.RNDr. Pavol Sovák, CSc.


Dátum: 30.1.2012



Správu schválil:  RNDr. Marta Cimbáková
			Generálna riaditeľka SVaT




 
Poznámka:
Správu zo ZPC je potrebné vypracovať do 10 dní od jej ukončenia a v papierovej aj elektronickej forme (rtf. formát) predložiť na Sekciu medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR.

