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Príloha č. 5 k Smernici č. 28/2015

Správa zo zahraničnej pracovnej cesty 
1.  Účastník ZPC:
meno, priezvisko, tituly: Martina Dubničková, doc., Mgr., PhD. 
názov pracoviska s adresou: Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava 
pracovné  zaradenie: VŠ učiteľ, docent v odbore Farmaceutická chémia
funkcia: prodekan
znalosť jazykov:  anglický (B2), ruský (B2)

2.  Zahraničná pracovná cesta:
štát, mesto: Ruská federácia, Dubna - moskovská oblasť
vykonaná v dňoch:  27.1.- 30.1. 2016
názov prijímajúcej organizácie  s adresou: Spojený ústav jadrových výskumov (SÚJV), Dubna, 141 980 Dubna - mosk. oblasť, tel: ++7095 200 22 83,          fax: ++7095 975 2381 
účel cesty: Účasť na 43. riadnom zasadnutí programovo -  poradného výboru 		   SÚJV pre fyziku kondenzovaných látok 
spôsob jej financovania: 
cestovné, stravné, vreckové náklady - financie SÚJV 
ubytovanie - hradila pozývajúca strana 
3.  Rámcový program pobytu:

Programme Advisory Committee for Condensed Matter Physics
43rd meeting, 28–29 January 2016

Thursday, 28 January 2016                                                    House of Scientists

10.00
1.
Opening of the meeting
V. Kantser
(5 min.)





2.
Implementation of the recommendations of the previous PAC meeting
V. Kantser
(20 min.)





3.
Information on the Resolution of the 118th session
of the JINR Scientific Council (September 2015)
and on the decisions of the JINR Committee
of Plenipotentiaries (November 2015)
M. Itkis
(25 min.)





4.
Reports on the progress within the themes:







4.1. “Investigations of Condensed Matter by Modern Neutron Scattering Methods”, “Development of the IBR-2 Facility with a Complex of Cryogenic Neutron Moderators”   
D. Kozlenko
(40 min.)






4.2. “Multimodal Platform for Raman and Nonlinear Optical Microscopy and Microspectroscopy
for Condensed Matter Studies”
G. Arzumanyan
(30 min.)






Coffee break







4.3. “Research on the Biological Effect of Heavy Charged Particles with Different Energies”
G. Timoshenko
(30 min.)





5.
Proposal for opening a new project “LEPTA project: development of experimental techniques and applied research with slow monochromatic positron beams”
within the theme “Novel Semiconductor Detectors
for Fundamental and Applied Research”
Referees: V. Parhomchuk, G. Karamysheva, V. Bukhtiyarov
P. Horodek
(20 min.)





6.
Statistics of implementation of the User Programme at the IBR-2 spectrometers in 2015
D. Chudoba
(15 min.)






Lunch break





15.00
7. 
Main directions of research in the field of condensed matter physics in 2017–2023
M. Itkis
(25 min.)





8.
Discussion of the Draft 7-Year Plan for the Development of JINR (2017–2023) in the field of condensed matter physics research
(1.5 h.)






Coffee break






9.
Information about scientific conferences and schools:







9.1. International Conference “Condensed Matter Research at IBR-2” (11–15 October 2015, Dubna)
Yu. Gorshkova
(15 min.)






9.2. International Conference “Modern Trends
in Radiobiology and Astrobiology. Molecular, Genetic, Cell, and Tissue Effects” (28–30 October 2015, Dubna)
I. Koshlan
(15 min.)






9.3. 6th International School for Young Scientists and Students “Instruments and Methods of Experimental Nuclear Physics” (9–14 November 2015, Dubna)
E. Litvinenko
(15 min.)





10.
General discussion
(20 min.)



Friday, 29 January 2016

9.30
11.
Meeting of the PAC members with the JINR Directorate
(30 min.)




10.00
12.
Scientific reports: 







12.1. “First evidence on the role of 11B-irradiation
of meteorites and formamide in the origin of biomolecules”
R. Saladino
(30 min.)







12.2. “On the impact of nanoparticles on the structural stability of bio-macromolecules”
V. Petrenko
(30 min.)




11.00


Coffee break
(together with poster presentations)






13.
Poster presentations by young scientists
(40 min.)





14.
Overview of the poster presentations
T. Tropin
(10 min.)





15.
Award of the authors of the best poster presentations made at the previous PAC meeting
(10 min.)





16.
General discussion
(50 min.)






Closed session:





13.00
17.
Proposals for the agenda of the next PAC meeting






18.
PAC recommendations






19.
Closing of the meeting


Kontaktná adresa: prof. M. Itkis, vice director, Coordinator of PAC, JINR, Dubna, Moscow Region, 141 980 DUBNA, RUSSIA; kontaktná osoba: Ivashkevich Tamara, tamara@jinr.ru 


4.  Stručný priebeh rokovaní, resp.  študijného pobytu:
V dňoch 28.-29. 01. 2016 som sa zúčastnila 43. riadneho zasadania Programovo -  poradného výboru (PAC) SÚJV v Dubne pre fyziku kondenzovaných látok, ktorého členmi sú nasledovní experti výskumných inštitúcií:
Pavel Alekseev
Kurchatov Institute (Moscow, Russia)

Latchezar Avramov

IE (Sofia, Bulgaria)

Emil Burzo

University of Cluj-Napoca (Romania)

Martina Dubničkova

Comenius University (Bratislava, Slovakia)

Leonid Dubrovinsky

Bayerisches Geoinstitut (Bayreuth, Germany)

Hartmut Fuess

IMS (Darmstadt, Germany)

Valeriu Kantser

ASM (Chişinău, Moldova)

Alexei Kuzmin

ISSP (Riga, Latvia)

Dénes Lajos Nagy

Wigner RCP RMKI (Budapest, Hungary)

Toby Perring

RAL (Didcot, United Kingdom)

Raffaele Saladino

Tuscia University (Viterbo, Italy)
Deleg Sangaa

Jan Wąsicki

              National University of Mongolia 
                    (Ulaanbaatar, Mongolia)

IP (Poznań, Poland)


Na zasadnutí PAC-u sa prejednávali nasledovné hlavné body:

A)  Odporúčania týkajúce sa tém a projektov, ktoré majú byť dokončené v roku 2016
PAC podporuje pokračovanie prebiehajúcich činností a novú iniciatívu súvisiacu s využitím Ramanovej spektroskopie (RS) a štúdií acylových reťazcov v trans-Gauche konformácii vo fosfolipidových dvojvrstvách, PAC naznačuje, že téma má jedno z vedúcich postavení pri prezentácii využitia RS v SÚJV. 

B) Odporúčania pre LEPTA project
PAC odporúča schválenie projektu LEPTA na obdobie 2016-2017, ďalej naznačuje, že DLNA vypracúva koncepciu užívateľského programu týkajúcej sa tohto výskumu.
V budúcich správach o témach  projektov, PAC odporúča prezentáciu štatistík publikácií o uvedených činnostiach.

C) Informácie o programe užívateľov IBR-2 spectrometrov
PAC podporuje prácu na vývoji užívateľského programu v laboratóriu FLNP a odporúča  jeho pokračovanie, komisia zdôraznila dôležitosť zberu vedeckých správ a ich sprístupnenie pre odborníkov, okrem prijatých  štatistických návrhov, PAC podporuje výber najvýznamnejších aplikácií a ich prezentáciu  na zasadnutiach PAC.

D) Návrhy laboratórií pre plán rozvoja SÚJV v 7- ročnom období (2017-2023) v oblasti fyziky kondenzovaných látok výskumu - témy výskumu
Veľmi dlho diskutovaný bod, v ktorom boli prehodnotené všeobecné úvahy na prípravu 7- ročného plánu.  Členovia komisie budú diskutovať predfinálnu verziu tohto plánu na ďalšom zasadnutí komisie. 

E) Návrhy na prezentáciu posteru
PAC odporúča poster " Positron beam studies of radiation damage induced by swift heavy ions in palladium " pre prezentáciu na ďalšom zasadnutí vedeckej rady vo februári 2016.
5.  Odporúčané závery:

Členovia komisie dodajú svoje návrhy a pripomienky týkajúce sa 7- ročného plánu  (roky 2017-2023). Na základe návrhov sa vytvorí jednotný podklad  pre návrhy vývoja vzdelávacieho programu, čo prinesie zásadný význam tejto činnosti pre budúcnosť SÚJV. 

6.   Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia
Protokol zo zasadnutia je  uložený u doc. M. Dubničkovej, FaF UK v Bratislave, na
základe uvedeného materiálu sa bude už len minoritne pripomienkovať návrh 7- ročný plán vedeckého programu pre jednotlivé laboratóriá SÚJV ( plán pre roky 2017-2023).
7.   Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC
Z programu vyplynuli ďalšie rokovacie body pre 44. riadne zasadanie Programovo -  poradného výboru (PAC) SÚJV v Dubne pre fyziku kondenzovaných látok: 
Orientačne jeho agenda bude zahŕňať:
- Informácie predsedu PAC-u  o správe na ďalšom zasadnutí vedeckej rady, a vykonávanie odporúčaní z prezentovanej súčasnej schôdze PAC-u
- Informácie riaditeľstva SÚJV o zasadnutí vedeckej rady
(Február  2016) a Výboru splnomocnencov (Apríl 2016)
- Prerokovanie návrhu 7-ročného plánu pre rozvoj SÚJV pre 2017-2023
- Správy a odporúčania týkajúce sa tém a projektov, ktoré majú byť dokončené v roku 2016 a stavové správy o prebiehajúcich témach
- Informácie o FLNP - vývoj IBR-2 zariadení
- Stavové správy o modernizácii FLNP nástrojov
- Informácie o vedeckých stretnutiach
- Vedecké prednášky
- Posterová sekcia
Nasledujúce zasadnutie PAC Dubne pre fyziku kondenzovaných látok  bude 
30.06-1.07.  2016 v Dubne.

8.    Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných informácií

Správa zo ZPC bola zaslaná v e-mailovej podobe  sekcii medzinárodnej spolupráce a európskych  záležitostí MŠVVaŠ SR, na adresu:  jana.krchnava@minedu.sk 

Súhlasím so zverejnením správy na internete

Správu vypracoval: doc. Mgr. M. Dubničková, PhD.

Dátum: 01.02.2016

Správu schválil:  
 
Poznámka:
Správu zo ZPC je potrebné vypracovať do desiatich dní od jej ukončenia a v papierovej aj elektronickej forme (rtf. formát) predložiť sekcii medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR.

