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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:  29.6.- 2.7. 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 44. 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
44rd meeting, 30 June – 1 July 2016

Thursday 30 June 2016
10:00 - 10:0 	51. Opening of the meeting 05'


10:05 - 10:25	2. Implementation of the recommendations of the previous PAC meeting 20'
Speakers:
V. Kantser


10:25 - 10:55	3. Information on the Resolution of the 119th session of the JINR Scientific Council (February 2016) and on the decisions of the JINR Committee of Plenipotentiaries (April 2016) 30'
Speakers:
M. Itkis


10:55 - 15:40	4. Reports on themes and projects: 4h45'

10:55 - 11:204.1. Concluding theme "Development of the IBR-2 Facility with a Complex of Cryogenic Neutron Moderators" and project "Construction of a complex of cryogenic moderators at the IBR-2 facility" and proposal for their extension 25'
Referees: N. Agapov, P. Alekseev, D. Kozlenko, E. Shabalin
Speakers:
A. Vinogradov


11:40 - 12:10	4.2. Concluding theme and project "Research on Cosmic Matter on the Earth and in Nearby Space; Research on the Biological and Geochemical Specifics of the Early Earth" and proposal for its extension 30'
Referees: A. Alizadeh, V. Ostashko, D. Regdel, R. Saladino
Speakers:
M. Astafieva, M. Frontasyeva 


12:10 - 12:35	4.3. Concluding theme "Medical and Biological Research with JINR Hadron Beams" and proposal for opening a new theme "The biomedical and radiation-genetic studies using different types of ionizing radiation" and project: "Further development of methods, technologies, schedule modes and delivery of radiotherapy" within the theme 25'
Referees: S. Akulinichev, M. Dubničková, A. Ivanov, E. Syresin
Speakers:
G. Mitsyn



14:30 - 14:55	4.4. Proposal for opening a new project: "Project RADIOGENE: Experimental justification of radiation genetic risk estimation according to the frequency of heritable DNA changes in human and animal structural genes" within the theme "Medical and Biological Research with JINR Hadron Beams" 25'
Referees: M. Dubničková, Yu. Dubrova, V. Gvozdev
Speakers:
K. Afanasyeva


14:55 - 15:20	4.5. Concluding theme "Radiation Effects and Physical Basis of Nanotechnology, Radioanalytical and Radioisotope Investigations at the FLNR Accelerators" and proposal for opening new theme "Radiation Physics, Radiochemistry, and Nanotechnology Investigations Using Beams of Accelerated Heavy Ions" 25'
Referees: P. Alekseev, V. Osipov, V. Uglov
Speakers:
P. Apel


15:20 - 15:40	4.6. Progress of the project "Isotope identifying neutron reflectometry at the IBR-2 facility" 20'
Speakers:
Yu. Nikitenko


15:40 - 16:00	5. Inelastic neutron scattering at IBR-2: current state and future prospects 20'
Speakers:
D. Chudoba


16:20 - 16:45	6. Status of JINR's new seven-year plan 25'
Speakers:
M. Itkis


16:45 - 18:45	7. Discussion of the Draft Seven-Year Plan for the Development of JINR (2017–2023) in the field of condensed matter physics research 2h00'

16:45 - 17:05	7.1. Proposals by BLTP 20'
Speakers:
A. Povolotsky


17:05 - 17:20	7.2. Proposals on methods for evaluation of JINR project and themes by the Programme Advisory Committees 15'
Speakers:
O. Belov


Friday 1 July 2016
09:00 - 10:00	8. Meeting of the PAC members with the JINR Directorate 1h00'

10:00 - 11:00	9. Scientific reports: 1h00'

10:00 - 10:20	9.1. "Neutron texture investigations of metallic and biological materials" 20'
Speakers:
D. Nikolaev


10:20 - 10:40	9.2. "Energy dispersive EXAFS spectrometer in the RNC "Kurchatov Institute": status and experimental results" 20'
Speakers:
S. Tyutyunnikov


10:40 - 11:00	9.3. "Novel features of Josephson nanostructures under external electromagnetic radiation. Results of collaboration with Germany, Slovakia, South Africa, Egypt, Japan, India, and Tajikistan" 20'
Speakers:
Yu. Shukrinov


11:00 - 11:40	10. Poster presentations by young scientists 40'

11:00 - 11:40  Poster presentations 
11:40 - 11:50	11. Overview of the poster presentations 10'
Speakers:
Sh. Torosyan


11:50 - 12:00	12. Award of the authors of the best poster presentations made at the previous PAC meeting 10'

12:00 - 13:30	13. General discussion 1h30'
Сlosed session:

13:30 - 13:50	14. Proposals for the agenda of the next PAC meeting 20'

13:50 - 14:20	15. PAC recommendations 30'


14:20 - 14:30	16. Closing of the meeting 10'

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 30.06. - 01.07. 2016 som sa zúčastnila 44. 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 začaté v roku 2017
PAC podporuje začatie a pokračovanie prebiehajúcich činností a novú iniciatívu súvisiacu s využitím IBR - 2 zariadenia,  nové aktivity v téme Medical and Biological Research with JINR Hadron Beams, a tiež štúdie v oblasti Radiation Physics, Radiochemistry, and Nanotechnology Investigations Using Beams of Accelerated Heavy Ions, PAC naznačuje, že tieto témy sú jedny z vedúcich  prezentačných tém využitia zariadení v SÚJV. 
B) Odporúčanie k stave nepružného rozptylu neutrónov na IBR-2
PAC posúdil správu predloženú Dr. D. Chudoba o situácii  zariadenia  nepružného rozptylu neutrónov pracujúcich pri reaktore IBR-2, odporučil, ktoré spektrometre budú a ktoré nie zmodernizované.
C) Odporúčanie Plánu rozvoja z SÚJV v 7-ročnom období (2017-2023)
Pokiaľ ide o plán sedemročného rozvoja SÚJV, PAC naznačuje, že tento plán by mal predstavovať známky flexibility a mať možnosť zahrnúť nové projekty. Čo sa týka plánu časti "kondenzovaných látok", PAC sa domnieva, že tento diel musí byť mierne nevyvážený medzi výskumom rozptylu neutrónov a optických metód. Tento veľmi dlho diskutovaný bod, v ktorom boli prehodnotené všeobecné úvahy na ukončenie finálnej verzie 7- ročného plánu, členovia komisie posledný krát diskutovali finálnu verziu tohto plánu, ktorý bude predložený Vedeckej rade SÚJV. 
D) Návrhy na metódy pre hodnotenie projektov a tém zo strany PAC
PAC mal niekoľko odporúčaní týkajúcich sa ďalších úsekov na návrh formulára, ktorý bude považovaný za ďalší návrh z návrhov o metódach hodnotenia projektov. Týmto sa vypracuje nová metóda pre hodnotenie projektov a užitočných tém  s ohľadom na súčasnú prípravu aktualizáciu nariadenia pre SÚJV - PAC SÚJV, ktoré majú byť schválené Vedeckou radou SÚJV. Členovia PAC sú vyzvaní, aby predložili svoje konečné návrhy týkajúce sa metódy hodnotenia projektov a nového nariadenia do konca júla 2016.
5.  Odporúčané závery:

Členovia komisie dodajú svoje návrhy a pripomienky týkajúce sa metódy hodnotenia projektov. Na základe návrhov sa vytvorí jednotný podklad  pre návrhy vývoja metodiky pre hodnotenie kvality projektov a užitočných tém  s ohľadom na súčasnú prípravu aktualizáciu nariadenia pre SÚJV, 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. 
7.   Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC
Z programu vyplynuli ďalšie rokovacie body pre 45. riadne zasadanie Programovo -  poradného výboru (PAC) SÚJV v Dubne pre fyziku kondenzovaných látok: 
Orientačne jeho agenda bude zahŕňať: 
-Informácie predsedu PAC-u k správe na zasadnutí Vedeckej rady SÚJV, a implementácie odporúčaní súčasného PAC zhromaždenia;
-Informácie Riaditeľstva SÚJV o zasadnutí VR SÚJV
(September 2016) a Výboru splnomocnencov (November 2016);
-Správy a odporúčania týkajúce sa tém a projektov, ktoré majú byť dokončené v roku 2017 a stavové správy o prebiehajúcich tém;
-Informácie o FLNP o vývoji zariadení IBR-2;
-Stavové správy o modernizácii FLNP nástrojov;
-Informácie o vedeckých stretnutiach;
-Vedecké prednášky a posterová sekcia vedeckých výsledkov;
Nasledujúce zasadnutie PAC Dubne pre fyziku kondenzovaných látok  bude 
19.01-20.01. 2017 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: 04.07.2016
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.

