


Výsledky spolupráce expertov
zo Slovenskej Republiky

a
Spojeného ústavu jadrových

výskumov v Dubne

2021



Správu vypracovali:
Prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc. (FMFI UK Bratislava)
splnomocnenec vlády SR v SÚJV
Mgr. Ján Buša, PhD. (ÚEF SAV Košice)
sekretár Výboru pre spoluprácu s SÚJV
Mgr. Erik Bartoš, PhD. (FÚ SAV Bratislava)
člen Výboru pre spoluprácu s SÚJV
Mgr. Marián Janek, PhD. (KF EF ŽU Žilina)
člen Výboru pre spoluprácu s SÚJV
Mgr. Norbert Kučerka, DrSc. (FaF UK Bratislava)
člen Výboru pre spoluprácu s SÚJV, vedúci slovenskej skupiny v SÚJV
Mgr. Rastislav Dvornický, PhD. (FMFI UK Bratislava)
zástupca vedúceho slovenskej skupiny v SÚJV v Dubne



Obsah

Obsah 1

Spojený ústav jadrových výskumov – 65 rokov od svojho vzniku 3

Slovensko – SÚJV spolupráca na ceste zmien 9
Výbor splnomocneného zástupcu vlády SR v SÚJV . . . . . . . . . . . 12
Zastúpenie SR v riadiacich orgánoch SÚJV . . . . . . . . . . . . . . . 14

Návratnosť členského príspevku SR do SÚJV v roku 2021 16

Spolupráca s SÚJV v roku 2021 20
Dlhodobé pobyty v SÚJV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3-mesačné pobyty v SÚJV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Spolupracujúce pracoviská a pracovníci SR v roku 2021 . . . . . . . . 21

Plán pobytov v SÚJV na rok 2022 24
3-mesačné pobyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Krátkodobé pobyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Laboratóriá 27
Laboratórium fyziky vysokých energií V. I. Vekslera a A.M. Baldina . 27
Dželepovo laboratórium jadrových problémov . . . . . . . . . . . . . . 30
Laboratórium teoretickej fyziky N.N. Bogoljubova . . . . . . . . . . . 32
Frankovo Laboratórium neutrónovej fyziky . . . . . . . . . . . . . . . 35
Laboratórium jadrových reakcií G.N. Fljorova . . . . . . . . . . . . . 38
Laboratórium informačných technológií M.G. Meščerjakova . . . . . . 41

1



2

Laboratórium radiačnej biológie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Univerzitné centrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Významnejšie výsledky expertov SR 48
Hľadanie pôvodu Alzheimerovej choroby . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Nový geometrický/topologický prístup „vynárajúcich sa priestorov“

v kozmológii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Ceny SÚJV za rok 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Doktorská dizertácia Ľubomíra Martinoviča . . . . . . . . . . . . . . . 55

Významné udalosti vo vzťahu k SÚJV 58
Spustenie neutrínového teleskopu Baikal-GVD a prvá registrácia astro-

fyzikálneho neutrína . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Novovymenovaný splnomocnenec vlády SR v SÚJV navštívil Dubnu . 60
Veľvyslanci Slovenska, Česka a Poľska zablahoželali SÚJV k 65. jubileu 62
Zasadnutie Výboru vládnych splnomocnencov SÚJV v Bansko a Sofii

(Bulharsko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Inštalácia prvého magnetu komplexu urýchľovačov NICA . . . . . . . 70

Granty a projekty 72
Granty podporené vládnym splnomocnencom v roku 2021 . . . . . . . 73
Projekty podporené vládnym splnomocnencom v roku 2021 . . . . . . 74

Stručné charakteristiky významnejších výsledkov expertov SR
súvisiacich s výskumom v SÚJV za rok 2021 76

Ciele vedeckej spolupráce SR v SÚJV na rok 2022 108

Publikácie, ktoré vznikli vrámci spolupráce s SÚJV 122



Spojený ústav jadrových
výskumov – 65 rokov od svojho

vzniku

Spojený ústav jadrových výskumov (SÚJV) je medzinárodná medzivládna or-
ganizácia, ktorá bola založená 26. marca 1956 podpísaním dohody 11-tich zakla-
dajúcich členských štátov v Moskve, vrátane bývalého Československa, s cieľom
zjednotiť vlastné úsilie, vedecký a materiálny potenciál pri výskume fundamen-
tálnych vlastností hmoty. Geograficky sa nachádza v meste Dubna, Moskovská
oblasť, Ruská federácia. SÚJV bolo zaregistrované v OSN 1. februára 1957.

SÚJV je svetoznáme vedecké centrum, ktoré je jedinečným príkladom spo-
jenia základného teoretického a experimentálneho výskumu s vývojom a apliká-
ciou najmodernejších technológií ako aj s univerzitným vzdelávaním. Vedecká
komunita vo svete vysoko cení SÚJV za výnimočné výsledky a objavy v oblasti
základného a aplikovaného výskumu.

V súčasnosti SÚJV má 19 riadnych členských štátov: Azerbajdžan, Ar-
ménsko, Bielorusko, Bulharsko, Českú republiku, Egypt, Gruzínsko, Kazach-
stan, KĽDR, Kubu, Moldavsko, Mongolsko, Poľsko, Ruskú federáciú, Slovensko,
Ukrajinu, Uzbekistan a Vietnam. Slovenská republika spolu s Českou republi-
kou sú riadnymi členmi SÚJV od 1. januára 1993, ale spolupráca slovenských
a českých vedeckých inštitúcií s SÚJV prebiehala úspešne už v rámci bývalého
ČSSR. Posledným prijatým riadnym členským štátom do SÚJV je Egypt, od 22.
novembra 2021. Od roku 2015 má KĽDR pozastavené členstvo na základe Hlavy
II., odst. 7 a bodu 6 Štatútu JINR v dôsledku neplnenia si finančných záväzkov
vyplývajúcich z členstva. 4 asociované členské štáty – Juhoafrická republika,
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Maďarsko, Nemecko a Srbsko spolupracujú s SÚJV na základe bilaterálnych
dohôd podpísaných na vládnej úrovni.

Najvyšším riadiacim orgánom SÚJV je Výbor vládnych splnomocnencov
všetkých 19 členských štátov. V súlade so svojimi stanovami je činnosť SÚJV
vykonávaná na princípe rovnocennej vzájomne výhodnej spolupráce členských
štátov. Dňa 22. novembra 2021 na zasadnutí Výboru vládnych splnomocnencov
v Bulharsku bola prijatá Deklarácia s cieľom zdôrazniť hodnotu medzinárodnej
vedecko-technickej integrácie pri riešení úloh posilňovania mieru, vzájomného
porozumenia a sociálno-ekonomického pokroku všetkých členských štátov.

Za 65. rokov existencie SÚJV sa v ústave zrealizovala široká škála foriem
základného výskumu vlastností hmoty. Pre potreby členských štátov bolo vy-
školené množstvo vedeckých pracovníkov s vysokou kvalifikáciou. Medzi nich
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patria prezidenti národných akadémií vied, vedúci veľkých jadrových ústavov a
univerzít v mnohých členských štátoch. Piliere úspechu SÚJV sú:

i) celosvetovo uznávané tradície vedeckých škôl;
ii) unikátne zariadenia s jedinečnými parametrami na riešenie náročných

úloh v rôznych oblastiach modernej fyziky;
iii) štatút medzinárodnej medzivládnej organizácie.

Smery vedeckého výskumu SÚJV určuje jeho Vedecká rada, ktorú tvoria vý-
znamní vedci z členských štátov, ako aj prominentní vedci z Francúzska, Ne-
mecka, Grécka, Talianska, Švajčiarska, USA, Európskej organizácie pre Jadrový
výskum (CERN), Indie, Číny a.i.

Hlavnými oblasťami teoretického a experimentálneho výskumu v SÚJV sú
časticová fyzika, jadrová fyzika a fyzika kondenzovaných látok. Výskumný prog-
ram SÚJV je zameraný na získanie unikátnych vedeckých poznatkov v týchto
oblastiach vedy. Naviac experimentálna základňa SÚJV poskytuje možnosti
špičkového aplikovaného výskumu v oblasti fyziky kondenzovaných látok, bio-
lógie, medicíny, materiálových vied, geofyziky a inžinierskej diagnostiky. Tieto
štúdie sú zamerané na výskum štruktúry a vlastností nano-systémov, nových
materiálov, biologických objektov súvisiacich s vývojom progresívnych elektro-
nických, bio- a informačných technológií.

Koncepcia ďalšieho rozvoja SÚJV ako multidisciplinárneho medzinárodného
centra základného výskumu jadrovej fyziky a príbuzných oblastí vedy a tech-
niky predpokladá efektívne využitie nových teoretických a experimentálnych
poznatkov, metód a aplikovaného výskumu v oblasti špičkových technológií
v priemysle a medicíne. Stratégia rozvoja ústavu je podrobne opísaná v Sedem-
ročnom pláne rozvoja SÚJV.

SÚJV pozostáva zo siedmich laboratórií: Vekslerovo a Baldinovo laborató-
rium fyziky vysokých energií, Dželepovo laboratórium jadrových problémov,
Bogoliubovo laboratórium teoretickej fyziky, Frankovo laboratórium neutró-
novej fyziky, Flerovo laboratórium jadrových reakcií, Meščerjakovo laborató-
rium informačných technológií a Laboratórium radiačnej biológie. Každé labo-
ratórium je rozsahom realizovaného výskumu porovnateľné s veľkým ústavom.
Ústav zamestnáva asi 4 500 ľudí, z toho viac ako 1 200 vedcov, medzi ktorými
sú riadni členovia a korešpondenti národných akadémií vied, viac ako 260 pro-
fesorov, resp. veľkých doktorov vied (DrSc.) a 560 doktorov vied (PhD), resp.
kandidátov vied (CSc) a asi 2 000 inžinierov a technikov. Ústav úspešne spo-
lupracuje s viac ako 1 000 vedeckými centrami a univerzitami v 74 krajinách
sveta. Len v samotnom Rusku má SÚJV plodnú spoluprácu s viac ako 180
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výskumnými centrami, univerzitami, priemyselnými podnikmi a firmami z viac
ako 50 miest.

Vedecko-výskumná základňa SÚJV disponuje pozoruhodným výberom expe-
rimentálnych zariadení:

i) jediný v Európe a Ázii supravodivý urýchľovač jadier a ťažkých iónov –
Nuklotrón;

ii) cyklotróny U-400 a U-400M na urýchľovanie ťažkých iónov s rekordnými
parametrami zväzku určenými pre experimenty na syntézu ťažkých a exo-
tických jadier;

iii) unikátny neutrónový impulzný reaktor IBR-2 používaný na výskum v ob-
lasti neutrónovej fyziky a fyziky kondenzovaných látok;

iv) protónový urýchľovač – Fasotron, ktorý sa používa na protónovú terapiu
v medicíne;

v) neutrínový teleskop Baikal-GVD na pozorovanie vysoko-energetických koz-
mických neutrín z priestoru aj mimo našej galaxie, ktorý bol oficiálne
spustený do prevádzky v marci tohto roku.

Budujú sa aj ďalšie výnimočné vedecké infraštruktúry:

i) nový komplex urýchľovačov NICA na štúdium vlastností hustej baryóno-
vej hmoty, ktorá mohla existovať na počiatku formovania vesmíru;

ii) SHE-factory, t. j., nový urýchľovač na produkciu supeťažkých jadier.

Stojí za zmienenie, že 4 budované vedecké infraštruktúry SÚJV (NICA, Baikal-
GVD, SHE-Factory a IBR-2) boli zaradené do European Strategy Forum on
Research Infrastructures (ESFRI) Roadmap.

Experimentálny výskumný program SÚJV stavia na moderných poznatkoch
teoretickej fyziky, rozvinutých metódach fyzikálnych experimentov a moder-
ných informačných technológiách zahrňujúcich aj grid-technológie. SÚJV má
k dispozícii vysoko výkonné výpočtové prostredie, ktoré je integrované do sve-
tových počítačových sietí prostredníctvom vysokorýchlostných komunikačných
kanálov. Základom počítačovej infraštruktúry ústavu je Centrálny informačný
počítačový komplex (CICC). Segment JINR GRID vyvinutý na jeho základe
je dôležitým elementom gridových infraštruktúr RDIG (Russian Data Intensive
Grid), WLCG (Worldwide LHC Computing Grid) a EGEE (Enabling Grids
for E-science). Široká medzinárodná spolupráca je hlavným garantom úspechu
SÚJV. Ústav nazbieral obrovské skúsenosti v dôsledku obojstranne výhodnej
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vedecko-technickej spolupráce v medzinárodnom meradle. SÚJV udržiava kon-
takty s MAAE, UNESCO, Európskou fyzikálnou spoločnosťou a Medzinárod-
ným centrom teoretickej fyziky v Terste. Ročne SÚJV navštívi vyše tisíc vedcov
z organizácií, ktoré sú partnermi SÚJV.

SÚJV každoročne produkuje viac ako 1 500 vedeckých prác a konferenčných
príspevkov napísaných približne 3 000 autormi. Publikácie v SÚJV časopisoch
a zborníkoch sú distribuované do viac ako 50 krajín sveta. SÚJV prináleží 40
dôležitých objavov v oblasti jadrovej fyziky. Stojí za zmienenie, že fyzikom
ústavu sa ako prvým na svete podarila syntéza superťažkých prvkov s atómo-
vými číslami 102, 104, 105, 106, 107, 113, 114, 115, 116, 117 a 118, čím sa
priblížili k tzv. ostrovu stability superťažkých jadier. Rozhodnutým Valného
zhromaždenia Medzinárodného výboru pre čistú a aplikovanú chémiu bol pri-
delený 105-emu prvku Mendelejevovej periodickej tabuľky názov „Dubnium“,
názov „Flerovium“ 114-emu prvku na počesť zakladateľa Laboratória jadrových
reakcií SÚJV akademika G.N. Flerova, názov „Moscovium“ pre 115-ty prvok
na počesť Moskovskému regiónu, kde sa nachádza aj SÚJV. Názov „Oganesson“
bol určený pre 118-ty element na počesť akademika Jurija Oganessiana, vedec-
kého pracovníka SÚJV, za jeho priekopnícky výskum transaktinoidných prvkov.
V súčasnej dobe má SÚJV významné postavenie vo svete taktiež v oblasti ne-
utrínovej fyziky, napr. čo sa týka výskum astrofyzikálnych neutrín, dvojitého
beta rozpadu jadier a oscilácií neutrín.

SÚJV má štatút pozorovateľa vo viacerých európskych vedeckých štruktú-
rach, napr. v strategickej pracovnej skupine pre fyzikálne a inžinierske vedy
Európskeho strategického fóra pre výskumné infraštruktúry (ESFRI). SÚJV je
tiež členom Európskeho konzorcia astročasticovej fyziky (APPEC) a má svojho
zástupcu v Európskom výbore pre spoluprácu v oblasti jadrovej fyziky (Nu-
PECC). V roku 2014 sa CERN a SÚJV dohodli na vzájomnom udelení štatútu
pozorovateľa.

SÚJV vytvára veľmi dobré podmienky pre vzdelávacie talentovaných mla-
dých vedcov z celého sveta. Každoročne organizuje študentské praxe na za-
riadeniach SÚJV pod dohľadom skúsených školiteľov ako aj vedecké školy pre
učiteľov fyziky z členských štátov SÚJV. Na Štátnej univerzite v Dubne rozví-
jajú svoju činnosť katedry jadrovej fyziky, fundamentálnych problémov fyziky
mikrosveta, biofyziky, informačných počítačových systémov, nano-technológií,
progresívnych materiálov a elektroniky. V akademických zboroch univerzity
pracujú vedúci vedeckí pracovníci SÚJV svetoznámi vedci. Vzdelávacia zá-
kladňa univerzity sa aktívne rozvíja aj v priestoroch SÚJV.

SÚJV sa už viac ako 20 rokov podieľa na realizácii výstavby centra ino-
vačných technológií v Dubne. V roku 2005 vláda Ruskej federácie podpísala
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uznesenie „O zriadení osobitnej ekonomickej zóny technicko-inovačného typu
na území mesta Dubna“. Špecifický charakter SÚJV sa premietol do zamerania
Špeciálnej ekonomickej zóny, ktorými sú jadrová fyzika a informačné technoló-
gie.

V moderných podmienkach si ústav kladie za cieľ upevňovať a rozvíjať svoje
kľúčové pozície v súvisiacich oblastiach vedy, základného výskumu a vzdelá-
vacieho procesu. Viažu sa s tým aktivity v oblasti modernizácie existujúcich
zariadení a výstavba novej vedeckej infraštruktúry, „domáce“ experimenty a
zapojenie sa do veľkých medzinárodných partnerských programov s CERNom
(Švajčiarsko), GSI (Nemecko), FNAL a BNL (USA) ústavmi a ďalšími vedec-
kými centrami.



Slovensko – SÚJV spolupráca na
ceste zmien

Spolupráca slovenských vedeckých ústavov a univerzít s SÚJV má dlhoročnú
tradíciu a zahŕňa viacero generácií vedcov na oboch stranách. V SÚJV odborne
vyrástlo približne 600 expertov zo Slovenska v oblastiach teoretickej fyziky, ap-
likovanej matematiky, informačných technológií, jadrovej a sub-jadrovej fyziky,
fyziky ťažkých iónov, relativistickej jadrovej fyziky, neutrínovej fyziky, fyziky
kondenzovaných látok a biologických materiálov, kozmickej biológie a supravo-
divých technológií. Svoju expertízu, poznatky a vedomosti úspešne prenášajú
na domáce vedecké a pedagogické pracoviská a do spoločnosti. Výchova no-
vej generácie vedcov patrí medzi prioritné úlohy v SÚJV. Univerzitné centrum
ústavu každoročne organizuje prax pre študentov magisterského a doktorand-
ského štúdia, vzdelávanie učiteľov fyziky a vedecké konferencie mladých vedcov
z členských štátov. Týchto podujatí sa pravidelne zúčastňujú aj študenti slo-
venských univerzít. V roku 2021 sa daná mobilita kvôli zlej pandemickej situácii
nekonala.

Členstvo Slovenska v SÚJV okrem výchovy odborníkov umožňuje využitie
unikátnej vedeckej infraštruktúry na základný a aplikovaný výskum, ktorá nie
je nikde na Slovensku a v mnohých prípadoch ani vo svete. Možno spomenúť
cyklotróny U-400 a U-400M na urýchľovanie ťažkých iónov v Laboratóriu jad-
rových reakcií, supravodivý urýchľovač relativistických ťažkých iónov – Nuklot-
rón, nedávno skonštruovaný doposiaľ najintenzívnejší zdroj neutrónov – reaktor
IBR-2, protónový urýchľovač na medicínske aplikácie – Fasotron. Stojí za zmie-
nenie pozoruhodná rôznorodosť realizovaného vedeckého výskumu v SÚJV ako
aj enormná koncentrácia špičkových odborníkov pokrývajúcich vedné odbory
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matematiky, fyziky, chémie, biológie, atď na jednom mieste.
Rozhodnutím Výboru vládnych splnomocnencov riadnych členských štátov

generálnym riaditeľom SÚJV bol zvolený akademik Grigorij V. Trubnikov, kto-
rého päťročné funkčné obdobie začalo 1. 1. 2021. S príchodom mladého a ener-
gického generálneho riaditeľa, bývalého námestníka ministra vlády RF pre vedu
a vysoké školstvo, proces modernizácie ústavu so svojou administratívou a ve-
deckou infraštruktúrou sa značne aktivizoval. Vo februári tohto roku bol ofi-
ciálne spustený do prevádzky Baikal-GVD neutrínový teleskop v jazere Bajkal,
najväčší neutrínový teleskop na severnej pologuli a druhý najväčší na svete
po Ice-Cube teleskope v Antarktíde, ktorý ale pokrýva inú oblasť kozmického
priestoru. Dynamicky prebieha budovanie urýchľovacieho komplexu ťažkých ió-
nov NICA, ktorého cieľom bude štúdium jadrovej hmoty, tzv. kvark-gluónovej
plazmy, v procese zrážok ťažkých iónov. Stojí za zmienenie, že UPJŠ v Košiciach
ako prvá slovenská vedecká inštitúcia, bola akceptovaná za člena NICA kolabo-
rácie. Vo výstavbe je ďalšie unikátne zariadenie, „Superheavy Element Factory
– SHE“, urýchľovač na produkcie superťažkých jadier s atómovým číslom 118
a viac. Formuje sa projekt so širokým zameraním v aplikovanom výskume –
SÚJV inovačné centrum pre jadrový výskum, pokrývajúci aj oblasti kozmic-
kého výskumu a radiačnej biológie. Veľká pozornosť za venuje aplikovanému
výskumu v oblasti biológie pomocou realizovanému pomocou zväzkov neutró-
nov, tzv. „Life Science“. Značnú pozornosť venuje vedenie ústavu prezentácii
vedeckých výsledkov SÚJV v spoločnosti ako aj v samotných členských štá-
toch. Na ten účel slúžia SÚJV informačné centrá, ktoré sú v prevádzke, napr.
v Bulharsku, Kazachstane a Vladikavkaze. SÚJV intenzívne spolupracuje aj
s „Špeciálnou ekonomickou zónou“ v Dubne zriadenou na pritiahnutie firiem
a start-upov schopných implementovať do praxe fundamentálne objavy ústavu
a využívať nové technológie. S aktívnou účasťou SÚJV bolo v Dubne zriadené
Fyzikálno-matemetické lýceum nesúce meno bývalého riaditeľa SÚJV, akade-
mika Vladimíra G. Kadyshevského určené aj pre detí vyslaných pracovníkov
z členských štátov. Celkovo RF značne finančne prispieva aj s účasťou SÚJV
k zveľadeniu mesta Dubna a jeho sociálnych, medicínskych, kultúrnych a špor-
tových objektov.

V roku 2021 v SÚJV pracovalo 12 vedeckých pracovníkov vyslaných zo Slo-
venska na dlhodobé pobyty do ústavu. Trojmesačných pobytov sa zúčastnilo 5
vedeckých pracovníkov z UK v Bratislave, FÚ SAV v Bratislave, UPJŠ v Ko-
šiciach a Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Malý počet trojme-
sačných pobytov má svoj pôvod v ohraničeniach súvisiacich s Covid pandémiou
na Slovensku a v RF. Vďaka úsiliu splnomocneného predstaviteľa a so znač-
nou podporou z SÚJV sa podarilo vybaviť ruské víza pre našich pracovníkov
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v septembri 2021, čo umožnilo realizáciu týchto 3-mesačných pobytov v ústave
ešte toho istého roku. Celkovo situácia s ochorením Covid-19 v ústave je akcep-
tovateľná. 80% jeho zamestnancov je zaočkovaných alebo Covid-19 prekonalo.
V prípade slovenských pracovníkov je to skoro 100 percent. Väčšina bola zaoč-
kovaná Vakcínou Sputnik ešte začiatkom roka 2021. S pomocou Veľvyslanectva
SR v Moskve sa podarilo vybaviť pre našich pracovníkov EÚ Covid pasy.

Nový splnomocnený predstaviteľ vlády SR v SÚJV nastúpil do svojej fun-
kcie 1. 7. 2021. V rámci svojej prvej návštevy SÚJV sa stretol s vedením ústavu,
zúčastnil sa osláv 65-eho výročia založenia SÚJV a práce strategickej komisie
pre prípravu dokumentov pre zasadnutie Výboru vládnych splnomocnencov,
ktorá sa uskutočnila v polovici júla 2021. Vedomý si dôležitosti ekonomickej
návratnosti príspevku SR do SÚJV s pomocou Ing. Pavla Dohnala (predsta-
viteľ ČR v SÚJV) realizoval online konferenciu pre predstaviteľov slovenských
firiem majúcich záujem zúčastniť sa tendrov SÚJV. SÚJV predstavuje pre slo-
venské firmy unikátnu možnosť exportu vysoko-technologických zariadení a je
bránou pre vstup na ruský trh. Vládny splnomocnenec navrhol generálnemu
riaditeľovi SÚJV slovenských zástupcov pre prístup k informáciám o obstará-
vaniach SÚJV, a síce Ing. Daniela Duchoňa a Ing. Natáliu Potičnú z Veľvys-
lanectva SR v Moskve, Ing. Ladislava Vargovčíka, PhD – riaditeľa Inovačného
centra v TU v Košiciach a Ing. Štefana Molokáča, CSc z firmy Cryosoft, čo bolo
akceptované. Súčasne inicioval návštevu slovenského veľvyslanca v Moskve, p.
Ľubomíra Reháka v SÚJV. Nakoniec z toho bola mimoriadne úspešná návšteva
troch veľvyslancov – ČR, Poľska a SR v SÚJV, ktorí mali možnosť sa podrobne
zoznámiť s ústavom a predniesť pozdravné posolstvo vo Vedeckej rade SÚJV
pri príležitosti 65-eho výročia založenia SÚJV.

Proces organizácie spolupráce slovenských ústavov a univerzít s SÚJV pre-
bieha so značnými zmenami. Nový splnomocnený predstaviteľ vlády SR v SÚJV
vytvoril nový, podstatne omladený poradný Výbor pre spoluprácu s SÚJV,
ktorý má 17 členov a reprezentuje všetky dôležité pedagogické a vedecké inštitú-
cie naprieč Slovenskom. Prvé zasadnutie novozvoleného Výboru sa uskutočnilo
4. 10. 2021 a odobrilo, resp. odsúhlasilo viacero dôležitých rozhodnutí, pričom
zdôraznilo potrebu plnej informovanosti celej vedeckej komunity na Slovensku
o možnostiach spolupráce s SÚJV. Po prvýkrát boli prezentované Výzvy na žia-
dosti o granty vládneho splnomocnenca a cieľové programy spolupráce s SÚJV,
ktoré boli všeobecne dostupné pre celú vedeckú obec na Slovensku. Sprísnil sa
výber uchádzačov na trojmesačné pobyty v SÚJV, v ktorom dôležitú úlohu
hrajú vedecký program, zainteresovanosť domáceho pracoviska a kvalitné ve-
decké výstupy. V rámci Výboru boli vytvorené komisie na hodnotenie žiadostí
o granty vládneho splnomocnenca, prípravu Správy o spolupráci s SÚJV za
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rok 2021, prípravu pravidiel pre vysielanie pracovníkov zo slovenských ústa-
vov a univerzít do SÚJV a vyslanie slovenských administratívnych pracovní-
kov do SÚJV. Po konzultáciách s vedením SÚJV bola vytvorená komisia 3+3
pre hodnotenie projektov spolupráce s SÚJV v zostave prof. Dmitrij Kazakov
(v SÚJV zodpovedný za spoluprácu so SR), prof. Dmitrij Naumov (zástupca
riaditeľa Laboratória jadrových problémov), prof. Otillia Culicov (zástupca ria-
diteľa Laboratória neutrónovej fyziky), prof. Fedor Šimkovic (vládny splnomoc-
nenec v SÚJV), Dr. Martin Venhart (podpredseda SAV), prof. Boris Tomášik
(predstaviteľ SR v Vedeckej rade SÚJV, UMB v Banskej Bystrici). Bolo rozhod-
nuté, že do cieľových projektov spolupráce s SÚJV bude zahrnutý novovznik-
nutý Program Bilenky-Iľkovič pre podporu spolupráce SR s SÚJV v oblasti
teoretickej fyziky. Na vyhodnotenie žiadostí o finančnú podporu v rámci tohto
programu bola vytvorená komisia 2+2, a síce prof. Mikhail Ivanov, prof. Vladi-
mir Osipov (SÚJV), Dr. Marián Jurčišin (Ústav experimentálne fyziky SAV) a
Dr. Erik Bartoš (FÚ SAV). Vychádzajúc zo skúseností ČR v SÚJV bolo rozhod-
nuté vyslať dvoch administratívnych pracovníkov do ústavu, a to do oddelenia
obstarávania a do oddelenia propagácie úspechov a výsledkov SÚJV. Po konzul-
táciách s vedením SÚJV boli vypísané inzercie o možnosti zamestnania v ústave
na uvedených pozíciách.

Výbor splnomocneného zástupcu vlády SR
v SÚJV

Výbor splnomocneného zástupcu vlády SR v Spojenom ústave jadrových vý-
skumov v Dubne (ďalej len Výbor) je vytvorený takým spôsobom, aby bola
zabezpečená informovanosť a koordinácia spolupráce s SÚJV optimálnym spô-
sobom pre všetky zainteresované pracoviská SR.
predseda výboru
prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc.
FMFI UK Bratislava
splnomocnenec vlády SR v SÚJV a predseda výboru
sekretár výboru
Mgr. Ján Buša, PhD.
MLIT, ÚEF SAV Košice
sekretár výboru a Laboratórium informačných technológií
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ďalší členovia výboru v abecednom poradí
Mgr. Erik Bartoš, PhD.
FÚ SAV Bratislava
teoretická fyzika a Laboratórium teoretickej fyziky

doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.
UC, FMFI UK Bratislava
vzdelávanie študentov a učiteľov fyziky

doc. RNDr. Martin Homola, PhD.
FMFI UK Bratislava
moderný prístup k webdizajnu, reprezentácia znalostí a Laboratórium infor-
mačných technológií

Mgr. Marián Janek, PhD.
KF EF ŽU Žilina
fyzika na Nuklotróne a Laboratórium fyziky vysokých energií

RNDr. Marián Jurčišin, PhD.
ÚEF SAV Košice
teoretická fyzika a Laboratórium teoretickej fyziky

Mgr. Norbert Kučerka, DrSc.
LNF, FaF UK Bratislava
vedúci slovenskej skupiny v SÚJV v Dubne, biofyzika membrán a Laboratórium
neutrónovej fyziky

Ing. Štefan Molokáč, CSc.
CRYOSOFT spol. s r.o. Košice
účasť slovenských firiem v tendroch ústavu a Ekonomické oddelenie SÚJV

prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.
ÚJFI FEI STU Bratislava
jadrové a fyzikálne inžinierstvo, medicínske urýchľovače, iónová terapia, trans-
port zväzkov, Laboratórium jadrových reakcií, Laboratórium jadrových prob-
lémov, Laboratórium fyziky vysokých energií

Mgr. Martin Šponiar, PhD.
MŠVVaŠ SR
Riaditeľ odboru vedy a techniky MŠVVaŠ SR

prof. Dr. Boris Tomášik
FPV UMB Banská Bystrica
NICA, Laboratórium teoretickej fyziky a Laboratórium vysokých energií
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doc. RNDr. Jana Tóthová, PhD.
FEI TU Košice
biofyzika, Laboratórium radiačnej biológie

prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc.
FaF UK Bratislava
aplikovaná fyzika/biofyzika a Laboratórium neutrónovej fyziky

Mgr. Martin Venhart, PhD.
Podpredseda SAV
jadrové reakcie a spektroskopia, Laboratórium jadrových reakcií

Doc. RNDr. Janka Vrláková, PhD.
ÚFV PrF UPJŠ Košice
relativistické zrážky ťažkých jadier, Laboratórium fyziky vysokých energií

Mgr. Bohumír Zaťko, PhD.
ElÚ SAV Bratislava
vývoj detektorov ionizujúceho žiarenia, Laboratórium jadrových problémov a
Laboratórium jadrových reakcií

Zastúpenie SR v riadiacich orgánoch SÚJV
prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc.
zástupca SR vo Výbore vládnych splnomocnencov SÚJV (od júla 2021)

Ing. Štefan Molokáč, CSc.
zástupca SR vo Finančnom výbore SÚJV (od júla 2021)

prof. Dr. Boris Tomášik
člen Vedeckej rady SÚJV (od novembra 2021)

prof. RNDr. Anna-Zuzana Dubničková, DrSc.
člen Vedeckej rady SÚJV (od marca 2013)

prof. RNDr. Michal Hnatič, DrSc.
zástupca riaditeľa Laboratória teoretickej fyziky (od novembra 2012)

Mgr. Norbert Kučerka, DrSc.
zástupca riaditeľa Laboratória neutrónovej fyziky (od apríla 2014)

doc. RNDr. Ján Buša, CSc.
zástupca riaditeľa Laboratória informačných technológií (od februára 2019)
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RNDr. Stanislav Dubnička, DrSc.
člen Programovo-konzultatívneho výboru pre fyziku častíc

doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.
člen Programovo-konzultatívneho výboru pre fyziku kondenzovaných prostredí
(od roku 2015)



Návratnosť členského príspevku
SR do SÚJV v roku 2021

Členský príspevok SR do SÚJV v roku 2021 bol stanovený na 3 130 100 USD.
Slovensko previedlo 3 208 500 USD
Pracovníci vyslaní na dlhodobé pobyty do SÚJV:
1. rubľové platy expertov SR v SÚJV 252 300 USD
2. valutové kompenzácie expertov SR v SÚJV 341 900 USD
3. penzijný fond a zdravotné poistenie expertov v SR 49 600 USD
4. výdavky na sociálne zabezpečenie v RF 16 700 USD

660 500 USD (21%)
Krátkodobé pobyty, granty a cieľové programy:
5. náklady na pobyt expertov SR v SÚJV 2 000 USD
6. služobné cesty expertov SR 11 900 USD
7. granty vládneho splnomocnenca 116 800 USD (3,7%)
8. cieľové programy spolupráce s SÚJV 281 900 USD (9%)

412 600 USD (13%)
Zmluvy slovenských firiem a výrobcov v SÚJV:
9. zmluvy organizácií SR v SÚJV 960 200 USD (31%)

Z uvedených údajov vyplýva, že z členského príspevku SR do SÚJV za rok
2021 (3 130 100 USD) sa vrátilo do SR 2 033 300 USD, t. j. 65% z príspevku.
Na doplnenie treba uviesť, že rozhodnutím vedenia SÚJV bolo určených na
granty vládneho splnomocnenca 229 950 USD, t. j. 7,3%, z členského príspevku
(Nariadenie 142 z 2. 3. 2021) a na cieľové programy spolupráce 300 000 USD,
t. j. 9,5% z členského príspevku (Nariadenie 143 z 2. 3. 2021). Podstatne nižšie
čerpanie prostriedkov vyčlenených na granty vládneho splnomocnenca súvisí
so zlou pandemickou situáciou v SR, RF a vo svete. Predpokladá sa, že by
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Návratnosť členského príspevku SR do SÚJV za obdobie rokov 2016 – 2021. Zo-
brazené sú výdavky na dlhodobé pobyty (vrátane 3-mesačných pobytov) pra-
covníkov vyslaných do SÚJV, množstvo finančných prostriedkov využitých na
granty, cieľové programy a krátkodobé pobyty v SÚJV, hodnota zmlúv sloven-
ských firiem a priemyselných organizácii s SÚJV.

tieto nevyčerpané prostriedky mohli byť využité v roku 2022. V roku 2022
budú slovenskou stranou požadované finančné prostriedky v SÚJV na granty
vládneho splnomocnenca v rozmere 8% a cieľové programy spolupráce v rozsahu
12% z príspevku SR do ústavu tak, ako je to všeobecne akceptované.

Príspevky riadnych členských štátov do rozpočtu SÚJV sa postupne menia,
tak aby zodpovedali HDP jednotlivých členských štátov podľa tabuliek OSN.
Na základe tohto prepočtu členský príspevok SR stále klesá – v tisíckach USD
pre jednotlivé roky: 4 087,3 (2016), 3 871,6 (2017), 3 656,3 (2018), 3 452,9 (2019),
3 290,1 (2020), 3 130,1 (2021). Pre rok 2022 bol stanovený členský príspevok SR
do SÚJV v rozsahu 2 949 400 USD, čo znamená v porovnaní s rokom 2016 pokles
o 1 137 900 USD (27%). Na priloženom obrázku sú uvedené členské príspevky
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SR do SÚJV a ich návratnosť za obdobie rokov 2016 – 2021.
Hlavným cieľom vládneho splnomocnenca a jeho poradného Výboru je čo

najefektívnejšie využitie prostriedkov SR vložených do spolupráce s SÚJV –
svetovo uznaným medzinárodným vedeckým centrom. Za tým účelom sa ak-
tualizujú informačné kanály o možnostiach spolupráce s SÚJV, uskutočňujú
sa personálne zmeny v zastúpeniach SR v orgánoch SÚJV, tak aby existovalo
čo najširšie prepojenie vedeckých ústavov a univerzít s SÚJV a aby rástli nové
osobnosti, ktoré získajú cenné skúsenosti a kontakty v medzinárodnom meradle.
Prvé zmeny už nastali. Predstaviteľom SR vo Vedeckej rade SÚJV sa stal prof.
Dr. Boris Tomášik z UMB v Banskej Bystrici. Do Finančného výboru bol za SR
nominovaný Ing. Štefan Molokáč, CSc. z firmy Cryosoft v Košiciach. Postupne
sa budú upresňovať kritériá pre schvaľovanie krátkodobých a dlhodobých poby-
tov v SÚJV ako aj pre finančnú podporu grantov vládneho splnomocnenca a
cieľových programov spolupráce s SÚJV. Predpokladá sa väčšia finančná pod-
pora pre účasť študentov zo Slovenska vo vzdelávacích programoch SÚJV, ako
aj účasť predstaviteľov slovenských vedeckých a vzdelávacích inštitúcii v rámci
programu JEMS v SÚJV, keďže je lepšie raz vidieť ako desaťkrát počuť. Je ne-
pochybné, že SÚJV už značne prispelo k realizácii špičkového výskumu sloven-
ských vedeckých ústavov a univerzít ako aj, že spolupráca s SÚJV má obrovský
potenciál aj ďalej podstatne prispieť k rozvoju vedy, výskumu a vzdelanosti na
Slovensku.

Pod pojmom návratnosť vynaložených prostriedkov formou členského prís-
pevku SR do SÚJV sa oprávnene chápe návratnosť vo forme podpory rozvoja
vedy, tak ako je analyzované v kapitole tejto správy, ale je treba zvážiť aj
priamu návratnosť vo forme dodávok zariadení alebo služieb z členského štátu.
Všeobecne sa takéto dodávky, ktoré sú na vysokej úrovni, považujú za pod-
poru rozvoja technológii v členskom štáte a určitým spôsobom sú prínosom aj
k samotnému výskumu.

Štruktúra a organizácia zákaziek pre SÚJV nie je optimálna. Uvedomujú
si to aj predstavitelia ústavu a zvažujú zmeny. Predovšetkým je snaha o po-
silnenie oddelenia nákupu (umožnili aj SR delegovať svojho zástupcu) a podľa
vyjadrenia vedenia, je cieľom zmeniť aj postupy v súlade so skúsenosťami v ek-
vivalentných svetových inštitúciách (CERN, DESY Hamburg).

V tejto súvislosti pripravujeme návrh, ktorý by riešil efektívny a spravod-
livý podiel jednotlivých členských krajín na dodávkach do SÚJV. Jedná sa
o rozsiahlejší dokument, ktorý zachytáva personálne obsadenie, technické za-
bezpečenie, prenos informácií databázu potenciálnych dodávateľov, databázu
a začlenenie požiadaviek podľa medzinárodnej nomenklatúry, vyhodnocovanie
stavu dodávok aj podielu jednotlivých krajín a.i. Je veľmi pravdepodobné, že po
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skompletizovaní a prezentácii návrhu pred vedením SÚJV budú prijaté zmeny,
ktoré zlepšia návratnosť SR aj v tejto oblasti.



Spolupráca s SÚJV v roku 2021

Dlhodobé pobyty v SÚJV

Meno priezvisko Vysielajúce pracovisko
1. Ján Buša ml. ÚEF SAV Košice
2. Ján Buša st. FEI TU Košice
3. Rastislav Dvornický FMFI UK Bratislava
4. Michal Hnatič ÚFV PrF UPJŠ Košice
5. Ladislav Hrubčín ElÚ SAV Bratislava
6. Pavol Hrubovčák ÚFV PrF UPJŠ Košice
7. Jozef Huran ElÚ SAV Bratislava
8. Tomáš Kondela FaF UK Bratislava
9. Norbert Kučerka FaF UK Bratislava

10. Mária Lalkovičová ÚEF SAV Košice
11. Lukáš Mižišin ÚFV PrF UPJŠ Košice
12. Richard Remecký ÚEF SAV Košice
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3-mesačné pobyty v SÚJV
Meno priezvisko Vysielajúce pracovisko

1. Zuzana Bardačová FMFI UK Bratislava
2. Eliška Eckerová FMFI UK Bratislava
3. Miroslav Nagy FÚ SAV Bratislava
4. Richard Pinčák ÚEF SAV Košice
5. Martin Vaľa ÚFV PrF UPJŠ Košice

Spolupracujúce pracoviská a pracovníci SR
v roku 2021

Fyzikálny ústav (FÚ) SAV v Bratislave:

C. Adamuščín, M. Balogh, E. Bartoš, E. Běták, S. Dubnička, P. Filip, Š. Gmuca,
D. Kamas, J. Kliman, A. Liptaj, L. Martinovič, V. Matoušek, M. Nagy, A. Rep-
ko, M. Sedlák

Elektrotechnický ústav (ElÚ) SAV v Bratislave:

J. Arbet, P. Boháček, L. Hrubčín, J. Huran, E. Kováčová, J. Osvald, M. Seká-
čová, B. Zaťko

Ústav krajinnej ekológie (ÚKE) SAV v Bratislave:

J. Borovská, Z. Izakovičová

Chemický ústav (ChÚ) SAV v Bratislave:

V. Sasinková

Ústav polymérov (ÚPo) SAV v Bratislave:

A. Kleinová

Ústav experimentálnej fyziky (ÚEF) SAV v Košiciach:

L. Balejčíková, J. Buša ml., J. Fedorišin, M. Hnatič, M. Jurčišin, E. Jurčiši-
nová, M. Karpets, P. Kopčanský, M. Kubovčíková, V. Lacková, M. Lalkovičová,
J. Majorošová, L. Mižišin, M. Molčan, A. Musatov, J. Mušinský, B. Pastirčák,
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K. Paulovičová, R. Pinčák, M. Pudlák, M. Rajňák, R. Remecký, K. Šipošová,
M. Timko, N. Tomašovičová, J. Urbán, K. Zakuťanská

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (FMFI) UK v Bratislave:

B. Andel, S. Antalic, R. Astaloš, D. Bábal, Z. Bardačová, P. Bartoš, R. Breier,
A. Broniš, T. Dado, P. Demkanin, A.-Z. Dubničková, M. Dubovský, R. Dvor-
nický, E. Eckerová, V. Fekete, M. Florek, K. Holý, M. Ješkovský, J. Kaizer,
A. Khatun, I. Kontuľ, J. Masarik, P. Mošať, O. Nitescu, V. Palušová, M. Petro,
A. Plecenik, T. Plecenik, P. Povinec, A. Sitarčík, D. Suchý, I. Sýkora, F. Šim-
kovic, D. Štefánik, S. Tokár, T. Ženiš

Farmaceutická fakulta (FaF) UK v Bratislave:

P. Balgavý, A. Búcsi, J. Gallová, L. Hubčík, N. Kanjaková, A. Keshavarzi,
M. Klacsová, T. Kondela, N. Kučerka, A. Shirazi, D. Uhríková, K. Želinská

Prírodovedecká fakulta (PrF) UPJŠ v Košiciach:

M. Hnatič, P. Hrubovčák, Z. Jakubčinová (r. Reščáková), M. Kecer, A. Krav-
čáková, T. Lučivjanský, G. Martinská, O. Mezhenska, K. Michaličková, M. Mo-
hylna, A. Ovsiannikov, J. Urbán, M. Vaľa, S. Vokál, J. Vrláková, V. Zeleňák,
A. Zeleňáková

Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) TU Košice:

V. Listý, J. Tóthová

Katedra fyziky, Elektrotechnická fakulta, ŽU v Žiline:

M. Janek, G. Tarjányiová, M. Veveričík

Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici:

E. Kolomeitsev

Elektrotechnický výskumný a projektový ústav (EVPU) v Novej
Dubnici:

M. Hudák, I. Gerek
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Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici:

Š. Molokáč



Plán pobytov v SÚJV na rok
2022

3-mesačné pobyty

Priezvisko meno Vysielajúce pracovisko
1. Berežný Štefan FEI TU Košice
2. Broniš Adam FMFI UK Bratislava
3. Hrubovčák Pavol PrF UPJŠ Košice
4. Jurčišin Marián ÚEF SAV Košice
5. Jurčišinová Eva ÚEF SAV Košice
6. Karľová Katarína PrF UPJŠ Košice
7. Karpets Maksym ÚEF SAV Košice
8. Kecer Matej PrF UPJŠ Košice
9. Khatun Amina FMFI UK Bratislava
10. Kliman Ján FÚ SAV Bratislava
11. Martinovič Ľubomír FÚ SAV Bratislava
12. Molčan Matúš ÚEF SAV Košice
13. Molčanová Zuzana ÚMV SAV Košice
14. Mušinský Ján ÚEF SAV Košice
15. Nagy Miroslav FÚ SAV Bratislava
16. Ovsiannikov Andrei PrF UPJŠ Košice
17. Osvald Jozef ElÚ SAV Bratislava
18. Pastirčák Blahoslav ÚEF SAV Košice
19. Pinčák Richard ÚEF SAV Košice
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20. Pudlák Michal ÚEF SAV Košice
21. Regeciová Ľubomíra ÚEF SAV Košice
22. Sitarčík Adam FMFI UK Bratislava
23. Šipošová Katarína ÚEF SAV Košice
24. Török Csaba PrF UPJŠ Košice
25. Vaľa Martin PrF UPJŠ Košice
26. Valiska Juraj FEI TU Košice
27. Yudina Daria PrF UPJŠ Košice

Krátkodobé pobyty

Priezvisko meno Vysielajúce pracovisko
1. Andel Boris FMFI UK Bratislava
2. Antalic Stanislav FMFI UK Bratislava
3. Astaloš Róbert FMFI UK Bratislava
4. Bartoš Erik FÚ SAV Bratislava
5. Broniš Adam FMFI UK Bratislava
6. Dohnálová Adriana FMFI UK Bratislava
7. Dubnička Stanislav FÚ SAV Bratislava
8. Gallová Jana FaF UK Bratislava
9. Gmuca Štefan FÚ SAV Bratislava

10. Hardoň Štefan KF EF ŽU Žilina
11. Herzáň Andrej FÚ SAV Bratislava
12. Janek Marián KF EF ŽU Žilina
13. Kaizer Jakub FMFI UK Bratislava
14. Klacsová Mária FaF UK Bratislava
15. Kliman Ján FÚ SAV Bratislava
16. Kravčáková Adela ÚFV PrF UPJŠ Košice
17. Liptaj Andrej FÚ SAV Bratislava
18. Lisý Vladimír FEI TU Košice
19. Martinská Gabriela ÚFV PrF UPJŠ Košice
20. Matoušek Vladislav FÚ SAV Bratislava
21. Mišt Jozef FMFI UK Bratislava
22. Povinec Pavel FMFI UK Bratislava
23. Sitarčík Adam FMFI UK Bratislava
24. Straka Miloslav ÚEF SAV Košice
25. Suchý Daniel FMFI UK Bratislava
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26. Sýkora Ivan FMFI UK Bratislava
27. Tokár Stanislav FMFI UK Bratislava
28. Uhríková Daniela FaF UK Bratislava
29. Vokál Stanislav ÚFV PrF UPJŠ Košice
30. Vrláková Janka ÚFV PrF UPJŠ Košice
31. Zaťko Bohumír ElÚ SAV Bratislava
32. Želinská Katarína FaF UK Bratislava
33. Ženiš Tibor FMFI UK Bratislava



Laboratóriá

Laboratórium fyziky vysokých energií
V. I. Vekslera a A.M. Baldina

Vedecká činnosť Laboratória fyziky vysokých energií (LFVE) je zameraná na
fyziku vysokoenergetických ťažkých iónov, spinovú fyziku ako aj na najaktuál-
nejšie problémy fyziky elementárnych častíc súvisiace s overovaním štandard-
ného modelu, vyhľadávanie novej fyziky za jeho hranicami a narušenie CP.

Výskum prebieha na vlastnej urýchľovacej základni a v najväčších urýchľo-
vacích centrách: CERN (Švajčiarsko), BNL (USA), GSI (Nemecko).

Pracovníci laboratória veľkou mierou prispievajú k spoločnému výskumu
na experimentálnych zariadeniach: COMPASS, NA61, NA62, STAR, CMS,
ALICE, ATLAS, HADES.

Laboratórium pripravilo a realizuje projekt vytvorenia komplexu urýchľo-
vačov, ktorého súčasťou je modernizovaný urýchľovač Nuklotrón-M, booster a
kolajder ťažkých iónov a polarizovaných častíc NICA. Na uskutočnenie experi-
mentov sa vyvíjajú a realizujú dve zariadenia kolajdera – MPD (multifunkčný
detektor) a SPD (detektor pre experimenty s polarizovanými zväzkami), ako
aj inštalácia BM@N (štúdium baryonovej hmoty na Nuclotróne) na realizáciu
výskumu na vyvedených zväzkoch Nuklotróna.

Hlavným cieľom projektu NICA je uskutočniť experimentálny výskum v ob-
lasti štúdia extrémnych stavov hadrónovej (silne interagujúcej) hmoty v oblas-
tiach fázových prechodov. Výskum sa bude vykonávať na zrážkových zväzkoch
iónov s vysokou intenzitou v energetickom rozsahu 4–11 GeV na nukleón, na
zväzkoch polarizovaných protónov a deuterónov (s pozdĺžnou a priečnou pola-
rizáciou a energiami do 26 GeV na nukleón), a tak isto na vyvedených zväzkoch
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NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility) je nový komplex urýchľovačov
navrhnutý v SÚJV na štúdium vlastností hustej baryónovej hmoty. Po uvedení
NICA do prevádzky budú môcť vedci v laboratóriu vytvoriť špeciálny stav
hmoty, v ktorom sa náš vesmír nachádzal krátko po veľkom tresku — kvarkovo-
gluónovú plazmu (QGP).
Začiatok výstavby: 2013. Uvedenie do prevádzky: 2022.

iónov a polarizovaných častíc.
Pracovníkom urýchľovacieho oddelenia laboratória patrí množstvo originál-

nych riešení rôznych problémov technológie urýchľovačov, vyvinuli unikátnu
technológiu supravodivých magnetov, o ktorú je veľký záujem v najväčších
urýchľovacích centrách na svete. Zaslúženú autoritu majú laboratórni špecia-
listi, ktorí vyvíjajú detekčné zariadenia. Významne prispeli k vytvoreniu expe-
rimentálnych zariadení pre CERN, BNL a GSI. V súčasnosti sa v spolupráci
s poprednými špecialistami z týchto centier pracuje na vytvorení detekčných
systémov pre zariadenia komplexu NICA, FAIR a modernizácie zariadení na
LHC.

V rámci realizácie spoločného megaprojektu NICA s Ruskou federáciou
sa plánuje vytvorenie centra pre kolektívne využitie, na realizáciu výskumu
v oblasti relativistickej jadrovej fyziky a množstvo inovatívnych a aplikovaných
prác využívajúcich unikátne relativistické iónové zväzky poskytované budova-
ným komplexom urýchľovačov. Obrovský inovačný potenciál je spojený s využi-
tím unikátnych zväzkov Nuklotrónu a zosilňovacieho synchrotrónu pri výskume
v rádiobiológii a testovaní elektroniky, pre úlohy spojené s pobytom živých or-
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ganizmov a zariadení v podmienkach silného vesmírneho žiarenia, biomedicín-
skych výskumov a liečbu onkologických ochorení s použitím radiačnej terapie.

Existuje veľmi vysoký potenciál pre výskum v rámci programu „energia a
transmutácia“ zameraného na vývoj metód spracovania (deaktivácie) jadrového
odpadu pomocou urýchľovačov a riešenie problematiky realizácie elektrických
jadrových zariadení.

Slovenskí vedci a špecialisti sa dlhodobo aktívne zúčastňujú na experimen-
toch prebiehajúcich v LFVE, napríklad, skúmajú vlastnosti transmisných foto-
katód pre injektory urýchľovačov, ktoré sa pripravujú na ElÚ SAV. Dlhodobo
je využívaný na experimenty Cyklotrón-M. Vedci prispievajú k spoločnému vý-
skumu na experimentálnych zariadeniach: STAR, RHIC, CMS, ALICE, AT-
LAS, HADES (ÚFV PrF UPJŠ, KF FEIT ŽU, ÚEF SAV, FÚ SAV, FMFI
UK).
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Dželepovo laboratórium jadrových problémov
Hlavným cieľom Laboratória jadrových problémov (LJaP) je výskum v oblasti
neutrínovej fyziky, astrofyziky, fyziky častíc vysokých a ultra-vysokých ener-
gií. Tradičná oblasť vedeckého výskumu je skúmanie vlastností neutrín, ktorá
má spojitosť s historickou osobnosťou neutrínovej fyziky Brunom Pontecor-
vom, ktorý spolu s M. Markovom ako prví načrtli myšlienku registrácie astro-
fyzikálnych neutrín pomocou detektorov umiestnených v jazerách či moriach.
Bruno Pontecorvo pracoval v Dželepovom laboratóriu jadrových problémov až
do konca svojho života v roku 1993. V súčasnosti je jedným z popredných
experimentov laboratória hlbkovodný neutrínový teleskop Baikal-GVD, ktorý
sa nachádza v juhozápadnej časti jazera Bajkal, na ktorom pracujú taktiež
slovenskí fyzici Fedor Šimkovic a Rastislav Dvornický z FMFI UK v Bratislave.

Neutrína sú úplne neutrálne častice, vlastnosť ktorá z nich robí perfektných
nositeľov informácií v našom vesmíre. Môžu prekonávať veľmi veľké vzdiale-
nosti bez toho, aby boli odklonené magnetickým poľom alebo pohltené hmo-
tou. Práve veľmi malé účinné prierezy slabých interakcií neutrín s hmotou ro-
bia ich registráciou výzvou. Dôsledkom je nutnosť veľkého citlivého objemu
detektora. Výsledkom ich detekcie je fakt, že nám môžu poukázať priamo na
vysoko-energetické procesy v našom vesmíre, z ktorých k nám prichádzajú. Na-
koľko neutrína nemajú elektrický náboj, môžu byť registrované iba nepriamo
cez slabé interakcie s hmotou vo väčšine s atómovými jadrami. Neutrína môžu
interagovať buď cez nabité prúdy alebo neutrálne prúdy slabých síl. Následne sú
vytvorené nabité sekundárne častice s relativistickými energiami. Tie vyžarujú
fotóny Čerenkovského žiarenia, ktoré sú registrované pomocou fotocitlivých sen-
zorov. Príkladom trojrozmerného poľa optických senzorov umiestnených v ja-
zere Bajkal je neutrínový teleskop Baikal-GVD.

Nepretržitý rast objemu teleskopu Baikal-GVD je motivovaný hlavne po-
tencionálnymi objavmi v astrofyzike, kozmológii a časticovej fyzike. Hlavným
cieľom je detailné štúdium toku vysoko-energetických neutrín kozmického pô-
vodu a hľadanie ich zdrojov vo vesmíre. V experimente sa taktiež bude skúmať
hľadanie tmavej hmoty, magnetického monopólu a iných exotických častíc. Slú-
žiť bude taktiež pre účely enviromentálnych štúdií v jazere Bajkal.

Prípravná fáza experimentu začala už v roku 2015 inštaláciou demonštrač-
ného klasteru s 192 optickými modulmi. Konštrukcia prvej fázy Baikal-GVD,
tzv. GVD-1 bola spustená v roku 2016 inštalovaním prvého z desiatich klaste-
rov celkovej konfigurácie teleskopu, ktorý pozostáva z 288 optických modulov.
Úspešné dokončenie fázy GVD-1 (10 klasterov s detekčným objemom 0,5 km3)
sa očakáva počas zimnej expedície v roku 2022. Všetky optické moduly boli
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(a) Schéma Baikal-GVD v roku 2021,
v ktorom je plne funkčných 8 klasterov
s 2 304 optickými modulmi.

(b) Hĺbkový profil jazera Bajkal v ob-
lasti, v ktorej sa nachádza teleskop
Baikal-GVD. Centrum klastera sa na-
chádza v hĺbke 15 metrov pod po-
vrchom jazera. Najvrchnejší a naj-
spodnejší optický modul v klasteri je
umiestnený v hĺbke 750 a 1275 metrov
pod hladinou jazera.

skonštruované v Dubne v LJaP.
Neutrínový teleskop Baikal-GVD je jeden z troch neutrínových teleskopov

vo svete. Ostatné sú KM3Net v Stredozemnom mori a IceCube v Antarktíde.
Na severnej pologuli je však najväčším neutrínovým teleskopom a druhým vo
svete hneď za experimentom IceCube na južnom póle. Kolaborácia experimentu
pozostáva z 10 inštitúcií z Ruska, Nemecka, Česka, Slovenska a Poľska. V rámci
Slovenska sa jedná o neutrínovú skupinu na Katedre Jadrovej Fyziky a Biofy-
ziky (Z. Bardačová, R. Dvornický, E. Eckerová a A. Khatun), FMFI,UK v Bra-
tislave pod vedením prof. Fedora Šimkovica.
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Laboratórium teoretickej fyziky
N.N. Bogoljubova

Laboratórium teoretickej fyziky N.N. Bogoljubova (BLTP) bolo založené v máji
roku 1956 dva mesiace po založení Spojeného ústavu jadrových výskumov. Jeho
prvým riaditeľom bol akademik Nikolaj Nikolajevič Bogoljubov – fyzik a ma-
tematik svetového mena. V súčasnosti počtom 230–250 teoretických fyzikov je
to najväčšie laboratórium na svete, v ktorom sa skúma široké spektrum problé-
mov teoretickej fyziky. Okrem tejto kvantitatívnej osobitosti kvalitou vedeckých
výstupov patrí medzi uznávané popredné vedecké ustanovizne vo svete.

V laboratóriu pracuje približne 90 doktorov vied, okolo 100 vedcov s hod-
nosťou PhD. alebo CSc. z vyše 20 krajín, ktorí spolu s doktorandmi v priemere
ročne publikujú 300–350 článkov v popredných medzinárodných časopisoch.

Organizačne laboratórium pozostáva zo štyroch oddelení, ktoré sú ešte de-
lené na základné organizačné jednotky – sektory podľa smeru výskumu. Každé
oddelenie má 4 až 6 sektorov. V rámci vedeckej náplne jednotlivých oddelení
sú sformulované štyri základné dlhodobé vedecké témy:

• Fundamentálne interakcie polí a častíc,
• Teória jadrových systémov,
• Teória zložitých systémov a progresívne materiály,
• Moderná matematická fyzika.

V rámci prvej témy sa výskum zameriava najmä na kvantovú teóriu poľa a
fyziku za štandardným modelom, QCD partónové distribúcie pre budúce kolaj-
dery, fenomenológiu silných interakcií, teóriu hadrónovej hmoty pri extrémnych
podmienkach a fyziku neutrín.

Hlavnými výskumnými smermi v oblasti jadrovej fyziky je zostrojenie a
štúdium modelov pre exotické jadra a jadrovú astrofyziku, štúdium kvantových
systémov s malým počtom častíc, relativistickej jadrovej dynamiky a nelineár-
nych kvantových procesov.

V teórii zložitých systémov a progresívnych materiálov je hlavná pozor-
nosť venovaná štúdiu komplexných materiálov a nanoštruktúram, problémom
štatistickej fyziky a výskumu komplexných stochastických systémov metódami
kvantovej teórie poľa.

Moderná matematická fyzika zahŕňa najmä kvantové grupy a integrovateľné
systémy, štúdium supersymetrie, kvantovej gravitácie, kozmológie a superstrún.
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Slovenskí fyzici-teoretici s bývalým riaditeľom laboratória prof. Viktorom V. Vo-
ronovom v pamätnej izbe – pracovni N. N. Bogoljubova.

Veľká a systematická pozornosť je venovaná organizácií letných a zimných
škôl pre študentov, doktorandov a mladých fyzikov cez výskumný a vzdelávací
projekt DIAS-TH – Dubnenskú medzinárodnú školu teoretickej fyziky.

Spomeňme, že v rámci vzdelávacích aktivít profesor Čestmír Burdík z ČVUT
Praha a profesor Michal Hnatič z UPJŠ v Košiciach každoročne a pravidelne od
roku 2014 organizujú medzinárodnú školu „Advanced Methods of Modern The-
oretical Physics: Integrable and Stochastic Systems“, na ktorej sa zúčastňujú
aj študenti a doktorandi zo Slovenska a Čiech.

Univerzity a ústavy SAV hneď od roku 1993, kedy sa Slovenská republika
po rozdelení Československa stala plnohodnotným členom SÚJV, rozvíjajú spo-
luprácu s jednotlivými laboratóriami SÚJV. S Laboratóriom teoretickej fyziky
spolupracujú teoretickí fyzici najmä z UK v Bratislave, UPJŠ v Košiciach, TU
v Košiciach, FÚ SAV v Bratislave a ÚEF SAV v Košiciach. Za posledných skoro
30 rokov dlhodobé, 3-mesačné a krátkodobé pobyty v BLTP realizovalo množ-
stvo fyzikov z uvedených slovenských inštitúcií. V rámci riešenia spoločných
vedeckých úloh bolo obhájené minimálne 10 PhD. prác a tri doktorské práce.
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Prof. F. Šimkovic a prof. M. Hnatič zastávali, resp. zastávajú významnú fun-
kciu zástupcu riaditeľa laboratória pre medzinárodnú a vedeckú činnosť, čo je
prejavom vysokého ohodnotenia vedeckého a organizačného vkladu Slovenska
do rozvoja laboratória.

V súčasnosti sa fyzici zo Slovenska pod vedením prof. F. Šimkovica z UK
zameriavajú najmä na štúdium neutrín a ich unikátnu úlohu vo fyzike vyso-
kých energií a astrofyzike, teoretické predpovede pre experimentálne indikácie
ich významných vlastností akými sú malá ale nenulová hmotnosť, oscilácie, ich
zmiešavanie a ich vklad do dynamiky vysoko-energetických procesov za štan-
dardným modelom.

Druhou významnou oblasťou súčasnej spolupráce je štúdium nelineárnych
stochastických dynamických systémov metódami kvantovej teórie poľa pod ve-
dením prof. M. Hnatiča.

Našim zámerom pre budúcnosť je pritiahnuť k výskumu čo najväčší počet
mladých vedcov, študentov a doktorandov zo Slovenska. V terajšom období
sú priamo do riešenia úloh zapojení dvaja doktorandi z UPJŠ a traja mladí
vedeckí pracovníci z UPJŠ a ÚEF SAV, z toho dvaja sú na dlhodobých pobytoch
v laboratóriu a ostatní realizujú pravidelné trojmesačné pobyty.
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Frankovo Laboratórium neutrónovej fyziky

Frankovo Laboratórium neutrónovej fyziky (FLNF) je jedným z laboratórií Spo-
jeného ústavu jadrových výskumov v Dubne, v ktorom sa neutróny ako ele-
mentárne častice skúmajú pomocou rôznych nástrojov, a v ktorom sa pomocou
neutrónov ako nástroja skúmajú štruktúrne a dynamické vlastnosti kondenzo-
vaných látok. Hlavnými témami prvej časti sú štúdie neutrónových vlastností,
jadrová fyzika reakcií ultrachladných neutrónov, vývoj detektorov neutrónového
a ionizačného žiarenia, neutrónová aktivačná analýza a aplikovaný výskum. Vý-
skum fyziky kondenzovaných látok realizovaný v druhej časti je zameraný na
štúdium štruktúry a dynamiky kondenzovaných látok, vrátane kryštálov a na-
nosystémov, funkčných materiálov, dvojfázových kvapalinových zmesí a poly-
mérov, hornín, ale aj na uplatnenie získaných poznatkov v rôznych oblastiach
vedy a techniky. Veľa pozornosti sa venuje aj výskumu v oblasti vied o živote,
ako sú napríklad molekulárna biológia, farmakológia, ochrana a obnova zdravia
alebo monitorovanie životného prostredia.

Kľúčovou výskumnou infraštruktúrou v FLNF je pulzný rýchly reaktor IBR
s mechanickou moduláciou reaktívnosti, ktorý vďaka svojej jedinečnosti patrí
medzi jadrové výskumné zariadenia svetovej triedy. Historicky prvý pulzný
reaktor bol navrhnutý a skonštruovaný v spolupráci Obninských fyzikov a
špecialistov SÚJV, predovšetkým však prvého generálneho riaditeľa ústavu
D. I. Blochinceva, prvého riaditeľa laboratória a laureáta Nobelovej ceny za
fyziku I.M. Franka a vedeckého riaditeľa laboratória F. L. Shapira. Prvý IBR
bol odstavený v auguste 1968, keď pozoruhodne v poslednom experimente boli
prvýkrát zaznamenané ultrachladné neutróny s ojedinelými vlastnosťami.

Tématika pulzných reaktorov sa v laboratóriu vyvinula do súčasného IBR-
2, ktorý pri svojom časovo spriemerovanom výkone 2 MW a píkovom výkone
skoro 2 GW úspešne konkuruje stacionárnym reaktorom o výkone 50 – 100
MW. Reaktor je vybavený 14-imi spektrometrami na meranie neutrónovej dif-
rakcie, malouhlového rozptylu, reflektometrie, neelastického rozptylu a tomo-
grafie. Komplex spektrometrov je vďaka programu používateľov prístupný fy-
zikom, chemikom, biológom a geológom z celého sveta, a osobitne špecialistom
z členských krajín SÚJV. Okolo 200 vedeckých ústavov a univerzít zo 40 kra-
jín participuje každoročne v priemerne 200 experimentoch využívajúcich lúče
neutrónov.
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Pulzný reaktor IBR-2
s komplexom spektrometrov
určených na meranie
difrakcie, reflektometrie,
malouhlového rozptylu,
neelastického rozptylu,
neutrónografie a tomografie,
alebo venované
jadrovej fyzike,
či applikovanému výskumu.

Medzi najúspešnejšie projekty využívajúce špecifické vlastnosti neutrónov
patria vývojové štúdie materiálov lítiových akumulátorov, materiálov na ab-
sorbciu a uvoľnenie vodíka, či uskladnenie energie vo všeobecnosti. Osobitnou
kapitolou je aj výskum nových materiálov a materiálov pri extrémnych teplo-
tách a tlakoch, ktorých supramagnetické a supravodivé vlastnosti nachádzajú
miesto v technologických aplikáciách nášho každodenného života. V neposled-
nom rade nachádzajú neutrónové metódy uplatnenie aj pri nedeštruktívnom
štúdiu technických predmetov, strojov a ich mechanizmov, ale aj objektov kul-
túrneho dedičstva.

Mnohé experimenty v FLNF prebiehajú aj pri aktívnej participácii špecia-
listov zo Slovenských ústavov a univerzít. Napríklad rozptyl a reflektometria ne-
utrónov sa dlhodobo využívajú pri štúdiu magnetických kvapalín používaných
na chladenie elektrovodičov, ktorých efektívny prenos tepla závisí od štruk-
túry vrstiev tvorených prítomnými nanočasticami (ÚEF SAV). Využitie mag-
netických nanočastíc a nanokompozitov založených na póristej matrici SiO2
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v biomedicínskych aplikáciách (PF UPJŠ) a štruktúra nanočastíc fulerénov a
ich dezintegračný vplyv na amyloidné agregáty (ÚEF SAV) sú študované po-
mocou rozptylu neutrónov. Interakcia amyloidov s modelovými biologickými
membránami, modulácia vlastností membrán rôznymi prímesami a ich apli-
kácia pri prenose liečiv sú objektami experimentov malouhlového rozptylu a
difrakcie neutrónov (FaF UK). Metóda neutrónovej aktivačnej analýzy je dlho-
dobo používaná pri monitorovaní znečistenia vzduchu vo vybraných lokalitách
na Slovensku (FMFI UK, ÚKE SAV).

V priebehu posledných 30-tich rokov je reaktor IBR-2 jedným z najinten-
zívnejších zdrojov tepelných neutrónov na výskum na svete. Na druhej strane
sa očakáva, že životnosť IBR-2M skončí v rokoch 2032 ÷ 2037. S výhľadom
15 – 20 rokov dopredu, preto začala FLNF intenzívne aktivity na vývoji a ná-
vrhu nového neutrónového zdroja štvrtej generácie, ktoré otvárajú ďalšiu oblasť
možnej spolupráce a uplatnenia pre Slovenských špecialistov vo vede ale aj tech-
nike. Charakteristiky nového zariadenia si dávajú za cieľ zabezpečiť konkurencie
schopnosť SÚJV v základnom a aplikovanom výskume mierového využitia jad-
rových technológií v relatívne blízkej ale aj ďalekej budúcnosti.
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Laboratórium jadrových reakcií G. N. Fljorova
Laboratórium jadrových reakcií bolo založené už v roku 1957 ako jedno z prvých
laboratórií v SÚJV Dubna a pri jeho vzniku pracovalo pod vedením akademika
G.N. Fljorova. Medzi prvé hlavné ciele laboratória patrili syntéza a štúdium
ťažkých jadier a nových superťažkých izotopov, ich chemických vlastností ako
aj produkciu a vlastnosti exotických izotopov ďaleko od oblasti stability. S tý-
mito smermi súvisia taktiež témy jadrových reakcií, ich mechanizmu a uhlových
distribúcií produktov reakcií prenosu. Dôležitým je však aj aplikovaný výskum
zameraný na interakciu ťažkých iónov a materiálov.

Najvýznamnejšie a najznámejšie výsledky sa dosiahli v oblasti syntézy no-
vých prvkov a ich štúdia. Za posledných 25 rokov sa v laboratóriu podarilo
objaviť niekoľko nových chemických prvkov, ktoré boli pomenované v rokoch
2012 a 2016. Konkrétne išlo o prvky s protónovým číslom 114 – Flerovium, 115 –
Moscovium, 116 – Livermorium, 117 – Tennessine a 118 – Oganesson. Súčasne
prispeli výsledky získané v tomto laboratóriu k identifikácii 113-teho prvku
pomenovaného Nihonium. Popri týchto výsledkoch sa podarilo získať taktiež
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prvé informácie o chemických vlastnostiach niektorých superťažkých prvkov a
samozrejme mechanizme reakcií.

Možno teda skonštatovať, že témy a ciele z minulosti sú aktuálne aj v sú-
časnosti. Otázky existencie izotopov a prvkov ďaleko od oblasti stability a ich
rozpadu naďalej predstavujú výzvu pre súčasnú jadrovú fyziku. V rámci labora-
tória bolo postupne na štúdium týchto tém vybudovaných niekoľko cyklotrónov,
ktorých zväzky využívajú viaceré špičkové experimenty.

V posledných desaťročiach boli realizované mnohé merania zamerané na
syntézu nových prvkov. Kľúčovým experimentom pre tieto merania bol separá-
tor DGFRS (DUBNA GAS-FILLED RECOIL SEPARATOR), kde vedie tím
prof. Yu.Ts. Oganessian, podľa ktorého bol pomenovaný prvok 118. Ide o ply-
nom plnený separátor, ktorý je charakteristický vysokou transmisiou pre pro-
dukty reakcií. Aktuálne je budovaná už tretia verzia separátora DGFRS-III.

Popri syntéze nových prvkov je kľúčovou otázkou štruktúra najťažších prv-
kov. Na tento typ výskumu sa zameriava jadrová spektroskopia, ktorá má za
cieľ poskytnúť detailné informácie o rádioaktívnych rozpadoch atómových ja-
dier. Na tento typ výskumu sa zameriava experiment SHELS (Separator for
Heavy ELement Spectroscopy), ktorý je prebudovaným experimentom známym
v minulosti pod menom VASSILISSA s vylepšenou transmisiou pre asymetrické
reakcie ľahkého projektilu s ťažkým, napr. transuránovým terčom. Na detekciu
rádioaktívnych rozpadov je využívaný komplexný detekčný setup GABRIELA
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(Gamma Alpha Beta Recoil Investigations with the ELectromagnetic Analy-
ser) umožňujúci komplexné merania viacerých typov rádioaktívnych rozpadov
súčasne.

Zvyčajným spôsobom identifikácie nových prvkov a izotopov je využitie ča-
sových a pozičných korelácií signálov ich rozpadu, s rozpadom ich známych
dcérskych izotopov. Pre najnovšie syntetizované prvky však nie je táto metóda
vždy použiteľná a je žiadúce realizovať presnú hmotnostnú separáciu produk-
tov reakcií. Táto motivácia viedla k vybudovaniu experimentálneho zariadenia
MASHA (Mass Analyzer of Super Heavy Atoms).

Laboratórium jadrových reakcií sa však zameriava aj na štúdium veľmi ľah-
kých exotických izotopov a ich reakcií, ako sú napr. 9Li, 11Be alebo 5H. Na
tento účel sa využíva separátor fragmentov ACCULINNA. V posledných ro-
koch bola vybudovaná druhá verzia tohto systému, pričom prvý experiment bol
realizovaný v roku 2018. V laboratóriu sa taktiež vyvinulo viacero unikátnych
detekčných zariadení, ako je napr. CORSET (CORrelation SETup) v podobe
dvoch ramien kombinujúcich detekciu štiepnych fragmentov s informáciou o ich
rýchlosti. Toto zariadenie umožňuje detekciu fragmentov emitovaných v jadro-
vých reakciách vedúcich do rôznych štiepnych procesov, ako je, napr. spontánne
štiepenie produktov reakcií úplnej fúzie, kvázi-štiepenie, ale aj indukované štie-
penie, príp. hlboko nepružné reakcie.

Na väčšine projektov sa realizujú postupne mnohé vylepšenia. Medzi naj-
významnejšie nové projekty patrí „SHE factory“, zameraný na štúdium super-
ťažkých prvkov. Oproti aktuálnej experimentálnej báze umožní zvýšiť početnosť
produkovaných jadier v oblasti najťažších známych prvkov minimálne o jeden
rád. Prvý experiment na tomto zariadení bol realizovaný v roku 2020 a do
budúcna má potenciál výrazne posunúť aktuálne limity pre produkciu nových
izotopov, ale aj štúdium ich rozpadových a chemických vlastností.
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Laboratórium informačných technológií
M. G. Meščerjakova

Laboratórium informačných technológií M.G. Meščerjakova (MLIT) vzniklo
v roku 2000 premenovaním Laboratória výpočtovej techniky a automatizácie
(LVTA). LVTA bolo založené pod vedeném Michaila Grigorjeviča Meščerja-
kova v roku 1966 predovšetkým s cieľom zabezpečenia teoretického a expe-
rimentálneho výskumu realizovaného na SÚJV výpočtovými a informačnými
zdrojmi. Ďalším cieľom bol rozvoj metód matematického a numerického mo-
delovania jadrových procesov, výpočtov elektromagnetických polí v projekto-
vaných a vytváraných veľkých fyzikálnych zariadeniach, moderných metód na
analýzu experimentálnych dát, spracovanie obrazu atď. Medzi prvými pracov-
níkmi LVTA boli skupiny matematikov J. P. Židkova a N.N. Govoruna z Labo-
ratória teoretickej fyziky a Výpočtového strediska SÚJV, ako aj niekoľko skupín
z experimentálnych laboratórií SÚJV pod vedením J.A. Karžavina, G. I. Zabi-
jakina a V. I. Moroza. Dnešné laboratórium má vyše 300 zamestnancov. Zo 100
vedeckých pracovníkov je 7 profesorov, 26 doktorov vied a 62 kandidátov vied.

Rozvoj výpočtovej techniky na SÚJV za vyše 60 rokov sa dá charakterizovať
porovnaním výkonnosti: v roku 1958 počítač Ural-1 vykonával 100 operácií za
sekundu (102 FLOPS), počítač BESM-6 mal v roku 1968 výkonnosť približne
1 MFLOPS = 106 FLOPS, paralelný systém Convex HP Exemplar SPP-2000
mal v roku 1998 výkonnosť rádovo 10 GFLOPS = 1010 FLOPS a superpočítač
„Govorun“, uvedený do prevádzky v roku 2018, má dnes výkonnosť rádovo
1 PFLOPS = 1015 FLOPS.

Technológia sieťového prostredia na prenos dát, ktorá sa objavila na za-
čiatku 80. rokov, dala impulz na vybudovanie prvej lokálnej terminálovej siete
v Rusku – JINET v LVTA, neskôr na vytvorenie vysokorýchlostného teleko-
munikačného kanála Dubna–Moskva a následne na vstup SÚJV do medziná-
rodných globálnych počítačových sietí pre vedu a vzdelávanie. Sieť SÚJV dnes
zahŕňa rádovo 8 500 prvkov, 17 200 IP adries, 6 300 používateľov, 5 100 používa-
teľov služieb *.jinr.ru, 1 450 používateľov knižničných služieb, 500 používate-
ľov VPN a Eduroam, 30 PB vstupných a 36 PB výstupných dát ročne (v roku
2020). So svetom spájajú laboratórium 3 dátové kanály po 100 Gbps, z nich 2
slúžia na spojenie s ústavom CERN (cez Moskvu a Amsterdam) a využívajú
sa aj pre iné medzinárodné projekty. 4 kanály po 100 Gbps slúžia na spojenie
laboratórií VBLFVN a MLIT.

V súčasnosti je v laboratóriu vyvíjaný moderný Multifunkčný informačno-
výpočtový komplex (viď obrázok), zameraný na vytvorenie technologickej zá-
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kladne na realizáciu vedeckého výskumu v jednotnom informačno-výpočtovom
prostredí, ktoré kombinuje superpočítačové (heterogénne), gridové a cloudové
komplexy a systémy. Udržiavanie a rozvoj tejto infraštruktúry je v súčasnosti
jednou z najdôležitejších úloh Laboratória informačných technológií. Jeho zložka
Tier-1, jedno zo siedmich svetových centier Tier-1 CERNovského experimentu
CMS LHC, umiestňujúca sa tradične na 2. mieste za Fermilabom (FNAL), bola
v roku 2021 na 1. mieste v množstve spracovaných udalostí – slúži na dlhodobé
uloženie experimentálnych údajov, ich opätovné spracovanie a prvotnú analýzu.
V rámci roka môže byť mimo prevádzky a pripojenia k internetu maximálne 3
minúty!. Gridové centrum Tier-2 obsluhuje medzinárodné experimenty ALICE,
ATLAS, CMS, LHCb, BES, BIOMED, COMPASS, MPD, NOvA, STAR, ILC
– okrem uloženia dát umožňuje vykonávať simulácie a analýzu údajov cieľovými
používateľmi.

„Oblačná“ služba (Cloud service) SÚJV sa používa ako univerzálny vý-
počtový nástroj, ktorý podporuje jednotlivých vedcov a poskytuje množstvo
bežných služieb – od jednoduchých webových stránok až po zložité výpočtové
systémy pre viacerých používateľov. Hlavnými používateľmi „oblačnej“ infra-
štruktúry sú neutrínové experimenty NOvA, Baikal-GVD a JUNO. V nedávnej
dobe boli vykonané práce na integrácii „oblačných“ štruktúr členských štátov
SÚJV do distribuovanej platformy založenej na DIRAC Interware (Distributed
Infrastructure with Remote Agent Control). Jej cieľom je prostredníctvom dis-
tribuovaného informačného a výpočtového prostredia (DICE) spojiť zdroje na
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riešenie bežných úloh ako aj rozložiť špičkové zaťaženie medzi zdroje partner-
ských organizácií. Do integrácie je zapojených 12 vedeckých inštitúcií.

Platforma „HybriLIT“ pozostáva z hybridného clustera „HybriLIT“, ktorý
je výučbovým a testovacím polygónom a zo superpočítača „Govorun“ (chlade-
ného horúcou vodou). Jej jednotné softvérové a informačné prostredie umožňuje
užívateľom využívať vzdelávací a testovací polygón zameraný na skúmanie mož-
ností nových výpočtových architektúr, IT riešení, na vývoj a ladenie ich apliká-
cií, ďalej na vykonávanie výpočtov na superpočítači, čo im umožňuje efektívne
využívať zdroje superpočítača.

Opis úloh, na riešení ktorých sa podieľajú pracovníci MLIT, by si vyžiadal
niekoľko ďalších strán. V laboratóriu sú vítaní aj záujemcovia zo Slovenska,
predovšetkým odborníci v oblasti programovania (C++, python, ROOT, . . . ),
umelej inteligencie (umelé neurónové siete – Neural networks, Deep Machine
Learning), spracovania a analýzy dát (Big Data), modelovania fyzkálnych a
informačných procesov a.i.
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Laboratórium radiačnej biológie
Laboratórium radiačnej biológie (LRB) sa delí na sektory a pododdelenia. Me-
dzi najvýznamnejšie patrí aj sektor molekulárnej rádiobiológie, ktorý aplikuje
metódy štúdia genetických porúch v genetických štruktúrach buniek cicavcov
a ľudí pri pôsobení žiarenia elektromagnetického a korpuskulárneho charak-
teru. Použitie nových prístupov umožňuje nielen kvantitatívnu analýzu vzniku
štrukturálneho poškodenia ale aj štúdium štruktúry poškodenia. Výskum v tejto
oblasti prebieha použitím fluorescenčnej a konfokálnej mikroskopie, ako aj na-
noskopie s vysokým rozlíšením. Zvlášť zaujímavá je komparatívna analýza me-
chanizmov indukcie a opravy poškodenia DNA v normálnych bunkách a rádi-
orezistentných nádorových bunkách ožiarených gama kvantami, protónmi rôz-
nych energií a iónmi ťažkých častíc. Pri výskume sa využívajú nielen bunkové
kultúry normálnych a nádorových buniek, ale aj kultúry neurónových buniek,
ako aj histologické rezy tkanív rôznych častí centrálneho nervového systému
ožiarených zvierat.

V sektore radiačnej cytogenetiky sa študuje problematika mutagénneho
účinku ionizujúceho žiarenia rôznej kvality, najmä ťažkých iónov, na cicavčie
a ľudské bunky. Študujú sa hlavne mechanizmy, ktoré zvyšujú rádiorezisten-
ciu a znižujú mutagenézu. V oddelení medicínskej rádiobiológie spolu s rádi-
ochemikmi DLNP SÚJV, realizovali štúdie biologického účinku izotopu 211At a
možnosti jeho využitia v cieľovej terapii rakoviny. Izotop 211At bol získaný na
urýchľovači U-200 Laboratória jadrových reakcií SÚJV ožiarením bizmutového
terča alfa časticami v priebehu reakcie 207Bi (α, 2n) 211At. Z týchto experi-
mentoch rádiobiológovia z LRB vyvíjajú možnosť vyliečenia určitých foriem
rakoviny, napríklad aj pomocou 211At adsorbovaného na časticiach telúru.

Hlavným cieľom výskumu v sektore matematického modelovania a odde-
lenia radiačného výskumu je vytvoriť hierarchiu modelov, ktoré umožnia sys-
tematizovať experimentálne údaje a študovať spôsoby, akými sa radiáciou in-
dukované patológie vyvíjajú na rôznych úrovniach organizácie (od molekúl po
bunkové populácie) a v priebehu času (akútne a dlhodobé následky). Pri tom
sa používajú rôzne výpočtové metódy ako aj superpočítač SÚJV. Plánuje sa
aj vyhodnotenie vplyvu žiarenia na fungovanie neurónových sietí v kritických
častiach mozgu (predovšetkým hipokampus). Získané údaje budú systematizo-
vané a zahrnuté do modelovania práce neurónových sietí mozgu. To umožní
posúdiť pravdepodobnosť poškodenia pamäte a učenia a teoretické hodnotenie
radiačných rizík.

Cieľom sektora astrobiológie je získať nové poznatky, prípadne objasniť exis-
tujúce poznatky o probléme vzniku života, o jeho rozšírení vo vesmíre, o hra-
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Testovanie experimentálnych zvierat v behaviorálnom labyrinte Open Field.

niciach prežitia organizmov, o pravdepodobných podmienkach ich prenosu ves-
mírom (panspermia). Tiež skúmanie zdrojov, ciest a podmienok tvorby prebi-
otických zlúčenín, a mikropaleontologické štúdium meteoritov a suchozemských
hornín.

V sektore radiačnej fyziológie je výskum zameraný najmä na kognitívno-
behaviorálne štúdiá porúch v správaní a pamäti ožiarených zvierat, patomor-
fologických zmien v rôznych štruktúrach mozgu a miechy a tiež iných orgánov
hlodavcov. Na hodnotenie behaviorálnych reakcií sa používa celý súbor nástro-
jov a metód modernej zoopsychológie vrátane testovacích systémov na hod-
notenie dlhodobej a krátkodobej pamäte, emočnej reaktivity, úrovne úzkosti
a motorických reflexov. Výskum radiačnej fyziológie zahŕňa elektrofyziologické
a hematologické analýzy, štúdium patomorfologických zmien v tkanivách po-
mocou moderných histologických a imunohistochemických metód s využitím
svetelných a fluorescenčných mikroskopických zariadení.

Problematika mutagénneho účinku ionizujúceho žiarenia rôznej kvality, naj-
mä urýchlených ťažkých iónov, na cicavčie a ľudské bunky nie je dodnes do-
statočne prebádaná. V LRB sa preto plánuje pokračovať v štúdiách účinnosti
indukcie rôznych typov génových a štrukturálnych mutácií, ktoré boli iniciované
skôr na LRB, v závislosti od dávky a veľkosti žiarenia LET, stavu reparácie,
rozvoja oxidačného stresu a mechanizmov genetickej stability. Taktiež uplatňo-
vanie nových metodík pri histologických analýzach, cognitívne a behaviorálne
testovanie experimentálnych zvierat a použitie ďalších zariadení ako napríklad
EEG alebo CT na precízne ohodnotenie stavu CNS.
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Univerzitné centrum
Univerzitné centrum (UC) SÚJV bolo založené v roku 1991 za účelom realizácie
vzdelávacieho programu ústavu, ktorý je zameraný predovšetkým na výchovu
kvalitných mladých odborníkov pre potreby výskumu v SÚJV a vedeckých cen-
tier členských štátov.

Hlavné úsilie UC smeruje k implementácii konceptu „kontinuálneho vzde-
lávania“ na línii škola – univerzita – výskumné centrum. Vytvárajú sa kvalitné
podmienky na ďalšie vzdelávanie študentov a doktorandov tak, aby sa mohli
zapojiť do výskumu v rámci vedeckých tímov ústavu. Viac ako 400 študentov
magisterského štúdia a postgraduálnych študentov z univerzít členských štá-
tov SÚJV každoročne absolvuje školenia a praktické kurzy pod vedením pop-
redných vedcov ústavu. Veľké množstvo prihlášok na vzdelávacie kurzy SÚJV
umožňuje vedeniu ústavu osloviť najtalentovanejších mladých ľudí s ponukou
možnosti zamestnania v SÚJV a realizácie akademickej kariéry.

Internetová stránka UC (http://uc.jinr.ru) je pravidelne aktualizovaná.
Obsahuje ponuky kurzov fyziky elementárnych častíc a kvantovej teórie poľa,
matematickej a štatistickej fyziky, fyziky kondenzovaných látok, fyziky nano-
štruktúr a neutrónovej fyziky, jadrovej fyziky, fyzikálnych zariadení a infor-
mačných technológií. Za veľmi úspešnú aktivitu sa považuje organizovanie me-

http://uc.jinr.ru
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dzinárodných kurzov študentskej praxe v oblasti výskumných trendov SÚJV
a nového letného študentského programu na prilákanie talentovaných mladých
ľudí k riešeniu aktuálnych vedeckých problémov a výskumných úloh. Účast-
níci týchto programov absolvujú prednášky popredných vedcov a odborníkov
SÚJV a participujú v riešení výskumných projektov v laboratóriách ústavu. UC
je priamym organizátorom uvedených medzinárodných letných vedeckých škôl.
Neustály rast počtu žiadostí o účasť v programoch UC svedčí o veľkom záujme
mladých vedcov z členských štátov o unikátny výskum realizovaný v SÚJV.
V rámci medzinárodnej spolupráce sú udržiavané úzke väzby s univerzitami
Bieloruska, Bulharska, Českej republiky, Poľska, Rumunska, Slovenska a Ukra-
jiny.

V roku 2014 UC spustilo nový program pre študentov a postgraduálnych
študentov členských štátov SÚJV s možnosťou zapojiť sa do základného a ap-
likovaného výskumu vo vedeckých centrách Českej republiky. V roku 2020 UC
vytvorilo vzdelávací program pre študentov z celého sveta. Volá sa INTEREST
– z anglického „INTErnational REmote Student Training“. Program umožňuje
študentom zoznámiť sa s činnosťou ústavu a realizovať výskumné projekty na
diaľku, t. j. online. UC je vybavené modernými zariadeniami na organizovanie
videokonferencií.

SÚJV každoročne organizuje aj vedecké školy pre učiteľov fyziky z člen-
ských štátov ústavu. UC vytvorilo Inžiniersky vzdelávací tím za účelom reali-
zácie vzdelávacích programov na prípravu inžinierov-fyzikov pre prevádzkovanie
moderných zariadení ústavu ako aj tých, ktoré sú vo výstavbe.

V SÚJV je vyvinutý komplex univerzitných laboratórií na prípravu mla-
dých fyzikov ústavu a Štátnej univerzity v Dubne. Sú vybavené moderným
príslušenstvom a jedinečnými zariadeniami. Konajú sa tu laboratórne cvičenia
z atómovej fyziky, optiky a molekulovej fyziky. Spustené je aj univerzitné labo-
ratórium pre štúdium jadrovej fyziky. UC tiež organizuje školenia a výcvikové
kurzy pre robotníkov, inžinierov a administratívnych zamestnancov.



Významnejšie výsledky
expertov SR

Hľadanie pôvodu Alzheimerovej choroby
Alzheimerova choroba je devastačná neurodegeneratívna choroba, pre ktorú sú
príznačné demencia a strata pamäti. Na celom svete trpí demenciou okolo 36
miliónov ľudí a je predpoklad, že v dôsledku starnutia populácie bude do roku
2050 trpieť týmto ochorením 115 miliónov ľudí. Doteraz ešte nebola objavená
efektívna liečba ani prevencia. Jeden z charakteristických znakov tejto choroby
je tvorba takzvaných fibríl, pozostávajúcich z amyloid-beta peptidu, ktoré sa
však dnes už považujú za následok choroby a nie jej pôvod. Na základe vý-
sledkov súčasného výskumu sa kľúčovými predpokladajú interakcie bunkovej
membrány s jednotlivými peptidmi v štádiu ešte pred formovaním konečných
fibrilných agregátov.

Dôležitú úlohu v takýchto interakciách nepopierateľne zohrávajú štruktúrne
vlastnosti membrán, charakterizované v prvom rade hrúbkou. Jedna z metód
ako získať hrúbku modelovej biologickej membrány je rozptyl neutrónov, ktoré
sa produkujú v jadrových reaktoroch ako napríklad IBR-2 vo Frankovom La-
boratóriu Neutrónovej Fyziky (FLNF).

Vedecký tím pod vedením pracovníka Farmaceutickej fakulty UK v Bra-
tislave, Dr. Norberta Kučerku vyslaného do FLNF, spojil úsilie troch labora-
tórií SÚJV (konkrétne FLNF, MLIT a LRB) pri štúdiu vzniku Alzheimerovej
choroby. Projekt výskumnej práce bol ocenený aj Ruským vedeckým fondom,
ktorý tímu udelil grant na podporu výskumu v rokoch 2019–2022. Výnimočné
ocenenie bolo nedávno korunované úspechom, keď sa podarilo za pomoci malo-

48



49

Schématické znázornenie morfologických zmien modelovej membrány v prítom-
nosti amyloid-beta peptidu vyvolané fázovými zmenami membrány, ktoré na-
svedčujú rozrušeniu membrány vplyvom peptidu.

uhlového rozptylu neutrónov odhaliť rozpad modelovej biologickej membrány
vplyvom amyloid-beta peptidov [1].

Modelové membrány boli sledované počas teplotne indukovaných fázových
prechodov. V porovnaní s membránami bez peptidov, ktoré si zachovali prvotný
tvar veľkých sférických vezikúl, membrány so zabudovanými peptidmi vykazo-
vali zmeny organizácie štruktúry na makromolekulových škálach. Veľké sférické
vezikuly sa najprv rozpadli na malé disko-podobné objekty, ktoré neskôr sformo-
vali malé sférické vezikuly. Takéto zmeny morfológie membrán boli pozorované
v podobnom výskume prvýkrát a ich najpravdepodobnejším mechanizmom sa
predpokladá peptidom vyvolané rozrušenie membrány a jej opätovné reformo-
vanie. Pozorovaný efekt môže priamo súvisieť s toxickými účinkami peptidu
na bunkovú membránu a jeho vysvetlenie môže kľúčovým spôsobom prispieť
k pochopeniu molekulárnych mechanizmov patologických procesov vedúcich
k vzniku Alzheimerovej choroby.

[1] O. Ivankov, T.N. Murugova, E.V. Ermakova, T. Kondela, D.R. Badreeva,
P. Hrubovčák, D. Soloviov, A. Tsarenko, A. Rogachev, A. I. Kuklin, N. Kučerka;
Amyloid-beta peptide (25-35) triggers a reorganization of lipid membranes dri-
ven by temperature changes. Scientific Reports 11 (2021) 21990.
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Nový geometrický/topologický prístup
„vynárajúcich sa priestorov“ v kozmológii

Pod vedením slovenského vedeckého pracovníka Richarda Pinčáka, ktorý je
spolupracovníkom Bogoljubovho laboratória teoretickej fyziky sa v tomto roku
podarilo ukázať a predstaviť niektoré nové interpretačné aspekty konceptu „vy-
nárajúceho sa priestoru“ ako geometrický/topologický prístup v kozmológií.
Boli popísané niektoré možné aplikácie tejto teórie, medzi ktoré patrí aj mož-
nosť uvažovať o neorientovateľnej červej diere vo forme mobiusového pásika, ale
hlavne poukázať na topologickú interpretáciu pomocou tohto nového prístupu,
ako napr. na M-teóriu a teóriu strún. Táto nová interpretácia umožnuje zjed-
notenie prístupu medzi strunami a temnou hmotou. Závery v predkladaných
prácach uvažujú, že realita, ako sa nám javí, môže byť „vynárajúca sa“ časť
zložitejšej skrytej štruktúry. Spojením mobiusového pásika s oboma koncami
červej diery autori odstránili starodávny paradox starého otca pri cestovaní
v čase [1]. Popísali v modeli vznik samotných strún, a to interakciou pozitív-
nych s virtuálnymi dimenziami.

Z výskumu vyplýva, že priestor nemusí predstavovať základnú vlastnosť
rozmerov, teda dimenzií. Priestor je namiesto toho sekundárna charakteristika
vytvorená inými fundamentalnejšími silami a v tomto zmysle priestor a teda
dimenzie môžu, ako vzniknúť tak aj sa rozplynúť. D-brány sú membrány roz-
ličnej dimenzionality vychadzajú z teórie strún a sú jednými z kandidátov na
možný model našeho vesmíru. Ukázali tiež, že na fundamentálnej úrovni môže
byť D-brána tvorená „objektami“ (PNDP-manifoldami, Partially Negative Di-
mensional Product), ktoré sa vynárajú bodovo, teda s nulovým virtuálnym roz-
merom, a ktoré spolu „interagujú kvantovo“ a takto predpovedáme diskretny

Spojenie mobiusového pásika s oboma koncami červej diery
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pôvod priestoročasu aj ako to ukázať [2]. Pomocou PNDP obsahujúceho aj
záporné dimenzie sa dajú vysvetliť zdanlivo nesúvisiace fenomény ako, napr.
struny v časticovej fyzike, superpozícia častic, tmavá hmota v kozmológii alebo
paradoxy spojené s cestovaním cez červiu dieru.
[1] R. Pinčák, A. Pigazzaini, S. Jafari, C. Ozel, The „Emerging“ Reality from
„Hidden“ Spaces. Universe, 2021, vol. 7, no. 3, art. no. 75
[2] R. Pincak, A. Pigazzini, S. Jafari, C. Özel, A. Debenedictis, A topological
approach for emerging D-Branes and its implications for gravity. International
Journal of Geometric Methods in Modern Physics 18(14), 2021, 2150227

Ceny SÚJV za rok 2020
Ceny SÚJV („JINR prizes“) sa udeľujú za vynikajúci teoretický (JINR Prize
for Theoretical Physics Research), experimentálny (JINR Prize for Experimen-
tal Physics Research), metodologický (JINR Prize for Physics Instruments and
Methods), aplikovaný výskum (JINR Prize for Applied Physics Research) re-
alizovaný v rámci vedeckých tém SÚJV a dodatočne sa udeľuje aj motivačná
cena (JINR Encouraging Prize). Výskumné práce musia byť na svetovej úrovni a
mali by byť zvŕšené v aktuálnom roku. Prihlášky na Ceny SÚJV sa realizujú cez
jednotlivé laboratória a nutnou podmienkou je seminár v laboratóriu a prero-
kovanie aplikácie v rámci Vedeckej rady laboratória. Vedenie SÚJV každoročne
menuje 11-člennú porotu, ktorá potom posudzuje predložené výskumné práce
zo všetkých laboratórií. Porotu tvoria zástupcovia riaditeľa SÚJV a významní
vedci. Rozhodnutie o udelení cien SÚJV nadobúda platnosť po potvrdení Ve-
deckou radou SÚJV na jej zimnom zasadnutí. Vo februári 2021 boli potvrdené
dve Ceny SÚJV aj so slovenskou účasťou:

1. V kategórii Physics Instruments and Methods, bola udelená prvá cena
kolektívu autorov, do ktorého patrí aj Ján Mušinský (ÚEF SAV Košice):
Measurement of analyzing powers for nucleon-nucleus scattering at mo-
mentum range from 1.75 to 5.4 GeV/c
O. Gavrishchuk, D. Kirillov, J. Mušinský (ÚEF SAV Košice), C. Perdri-
sat, N. Piskunov, V. Punjabi, P. Rukoyatkin, I. Sitnik, E. Tomasi-Gus-
tafsson, R. Shindin.
Práca bola vykonaná v rámci projektu ALPOM2, ktorý je pokračovaním
predchádzajúceho projektu ALPOM, v ktorom bola skúmaná analyzačná
schopnosť reakcie p+CH2 pri impulzoch do 5,3 GeV/c. Boli zmerané ana-
lyzačné schopnosti pre protónový elastický rozptyl a reakciu výmeny ná-
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boja na C, CH, CH2 a Cu jadrách pri neutrónových momentoch 3,0 –
4,2 GeV/c s detekciou jednej nabitej častica v smere dopredu. Merania
polarizovaných neutrónov sú prvé svojho druhu. Polarimeter ALPOM2
sa použil na získanie závislosti analyzačnej schopnosti od priečnej hyb-
nosti nukleónu v konečnom stave. Cieľom je zmeranie analyzačnej schop-
nosti v nukleón-jadrových reakciách v intervale hybností do 7,5 GeV/c na
urýchľovacom komplexe Nuklotrón v SÚJV. Na určenie pomeru elektric-
kého a magnetického protónového formfaktora GEp/GMp sú potrebné
práve merania uhlového rozdelenia analyzujúcich schopností v rôznych
reakciách pri čo najvyšších možných energiách.

2. V kategórii Theoretical Physics Research ziskal tím pod vedením prof. Šim-
kovica (FMFI UK Bratislava):
Neutrino mass, double beta-decay and nuclear structure
F. Šimkovic (FMFI UK Bratislava), A. Babič, R. Dvornický (FMFI UK
Bratislava), H. Ejiri, S. Kovalenko, M. Krivoruchenko, A. Smetana,D. Šte-
fánik (FMFI UK Bratislava), J. Vergados, P. Vogel.

Prihláška na Cenu SÚJV za teoretickú fyziku v roku 2020 bola iniciovaná
Fedorom Šimkovicom (FMFI UK Bratislava a SÚJV) a zahŕňala teore-
tické výsledky výskumu procesov bezneutrínového dvojitého beta rozpadu
(0νββ) a dvojneutrínového dvoitého beta rozpadu (2νββ) jadier dosia-
hnuté v spolupráci s Rastislavom Dvornickým a Dušanom Štefánikom
z toho istého pracoviska, s jeho doktorandom Andrejom Babičom (ČVÚT
v Prahe), Adamom Smetanom (ÚTEF ČVÚT v Prahe), Johnom Verga-
dosom (Univerzita v Ioannine), Petrom Vogelom (Caltex), Hirom Ejiri
(Univerzita v Osake), Sergejom Kovalenkom (Univerzita v Valparaiso a
SÚJV) a Mikhailom Krivoruchenkom (ITEP v Moskve a SÚJV).

Na základe pozvania z časopisov Reportrs on Progress in Physics a Jour-
nal of Modern Physics E boli J. Vergadosom, H. Ejiri a F. Šimkovicom
napísané monografie s názvom „Theory of Neutrinoless Double Beta De-
cay“ a „Neutrinoless Double Beta Decay and Neutrino Mass“. Ďalej boli
dosiahnuté mnohé originálne výsledky týkajúce sa časticových, jadrových
a atómových aspektov unikátneho 0νββ procesu, ktorý je predmetom
intenzívneho experimentálneho a teoretického výskumu ako aj záujmu ši-
rokej vedeckej komunity vo svete. V krátkosti z nich možno uviesť: Po pr-
výkrát boli zobrané do úvahy možné efekty jadrovej hmoty v mechanizme
0νββ rozpadu jadier. Demonštrovalo sa, že efektívna 4-fermiónová inte-
rakcia neutrín s kvarkami jadra, ktorá nezachováva leptonový náboj, vedie
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k modifikácii hmotností neutrín v prostredí jadra. Ako dôsledok efektívna
majoranovská hmotnosť neutrín môže byť väčšia ako tá vo vákuu, čoho
dôsledkom by mohol byť nesúhlas medzi kinematickým meraním hmot-
nosti neutrín pomocou beta rozpadu trícia, kozmologickými meraniami a
možným pozorovaním 0νββ rozpadu jadier. V ľavo-pravých teóriách Veľ-
kého zjednotenie fundamentálnych interakcií elementárnych častíc, ktoré
predstavujú prirodzený rámec pre pochopenie podstaty pôvodu hmot-
nosti neutrín, v dôsledku existencie pravých prúdov vznikajú dodatočné
mechanizmy 0νββ-rozpadu jadier generované rôznymi parametrami ne-
zachovania celkového leptónového náboja. Vychádzajúc zo see-saw me-
chanizmu a za predpokladu normálnej hierarchie hmotností neutrín bol
nájdený spôsob porovnať rôzne efektívne parametre nezachovania leptó-
nového náboja ako aj stanoviť dominantný mechanizmus 0νββ-rozpadu
jadier v prípade, že energetická škála narušenia celkového leptónového
náboja je na úrovni TeV. V rámci ľavo-pravých teórií bol navrhnutý in-
terpolačný vzťah, ktorý zavádza jednotný, leptónový náboj nezachovajúci,
efektívny parameter v prípade mechanizmov s výmenou ľahkých a ťažkých
neutrín. Jeho opodstatnenosť je daná tým, že pomer zodpovedajúcich
jadrových maticových elementov prakticky nezávisí na skúmanom jadre
podliehajúcom tomuto zriedkavému rozpadu. Analýza tohto efektívneho
parametra sa realizovala pomocou navrhnutej 6× 6 matici zmiešavania 3
ľahkých a 3 ťažkých neutrín, ktorá vychádza zo „see-saw modelu (model
hojdačiek)“ a má najjednoduchšiu možnú štruktúru. Z unitárnosti danej
matice vyplynulo, že 3× 3 submatica pre zmiešavanie tažkých neutrín je
hermitovo združená s 3 × 3 PMNS submaticou pre zmiešavanie ľahkých
neutrín. Bola navrhnutá možnosť generácie hmotností neutrín pomocou
kvarkového kondenzátu, ktorý vzniká v dôsledku spontánneho narušenia
chirálnej symetrie. Existencia neštandardných skalárnych interakcií ma-
joranovských neutrín s kvarkmi vo vákuu vedie na nenulové príspevky do
hmotnostnej matici neutrín. Malé hodnoty neutrín vznikajú v dôsledku
veľkého pomeru medzi energetickými škálami danými nezachovaním lep-
tónového čísla a narušením chirálnej symetrie. Takýto mechanizmus ge-
nerácie hmotností neutrín bol označený ako „Quark condensate see-saw
mechanism for neutrino mass“. Dôležité výsledky sa získali aj vo vzťahu
k presnému určeniu maticových elementov dvojitého beta rozpadu jadier.
Našiel sa súvis medzi 0νββ a 2νββ maticovými elementami. Jedným zo
zdrojov nepresnosti v určení polčasov rozpadu týchto procesov je veli-
čina axiálno-vektorovej konštanty gA, ktorá môže byť značne modifiko-
vaná v prípade jadier v porovnaní s hodnotou zodpovedajúcej voľnému
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neutrónu. Podrobná analýza príbuzného procesu záchytu mióna jadrom
ukázala, že nie je potrebu ju modifikovať. V kontexte s dosiahnutým znač-
ným progresom v realizácii experimentov ββ rozpadu jadier a zvyšovaním
ich citlivosti k jednotlivým zriedkavým procesom bol zdokonalený teore-
tický formalizmus 2νββ rozpadu jadier, čo umožnilo navrhnúť originálny
spôsob určenia efektívnej axiálno-vektorovej slabej konštanty gA. Pozor-
nosť bola upriamená aj na nové módy 0νββ a 2νββ rozpadu jadier. Po
prvýkrát boli navrhnuté a študované varianty týchto procesov s emisiou
len jedného elektrónu s tým, že druhý elektrón zostane viazaný v atóme.
Výpočty ukázali na silné potlačenie daných mód rozpadu. Napriek tomu
je v možnostiach, napr. SuperNEMO experimentu daný mód v prípade
dvojneutrínového procesu pozorovať.
Súťaže o Cenu SÚJV za teoretickú fyziku sa v roku 2020 zúčastnilo 9
vedeckých tímov z 3 laboratórií SÚJV.

Od roku 2011 vedeckí pracovníci zo slovenských ústavov a univerzít získali
nasledovné ocenenia:

1. First Prize of JINR for Theoretical Physics Research for 2018
Vortical excitations in nuclei
J. Kvasil, W. Kleinig, V. Nesterenko, P.-G. Reinhard, A. Repko (FÚ SAV
Bratislava).

2. Encouraging Prize for 2018
Study of the structure of a proton in hard p-p processes of production of
prompt photons or vector bosons accompanied by heavy jets
V. Bednyakov, S. Brodsky, G. Lykasov, A. Lipatov, J. Smieško, S. Tokár
(FMFI UK Bratislava).

3. Second Prize of JINR for Experimental Physics Research for 2015
Study of the 3He and 3H spin structure in the dd→3He n(Hp) reactions
at intermediate energies
A. Isupov, A. Kurilkin, V. Ladygin, N. Ladygina, A. Malakhov, S. Rez-
nikov, M. Janek (FEIT ŽU Žilina), K. Suda, T. Uesaka.

4. Second Prize of JINR for Experimental Physics Research for 2014
Investigation of Mechanisms for pd and dd Reactions in Deuterides of
Metals in the Region of Astrophysical Energies
V. Bystritsky, G. Dudkin, J. Huran (ElÚ SAV Bratislava), A. Kobzev,
A. Krylov, V. Padalko, F. Penkov, Yu. Teleushev, M. Filipowicz, A. Phi-
lippov.
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5. First Prize of JINR for Theoretical Physics Research for 2011
Neutrinoless Double Beta Decay and Double Electron Capture
F. Šimkovic (FMFI UK Bratislava), A. Faessler, M. Krivoruchenko, V. Ro-
din, P. Vogel.

Diplom Ľ. Martinoviča s titulnou stranou dizerácie

Doktorská dizertácia Ľubomíra Martinoviča
V rámci témy SÚJV 01-3-1135-2019/2023 „Fundamental Interactions of Fields
and Particles“, vedúci D. I. Kazakov a O.V. Teryaev, bola 14. 4. 2021 Ľubomí-
rom Martinovičom v Laboratóriu teoretickej fyziky obhájená doktorská dizertá-
cia Perturbative and Non-perturbative Studies in Light-front Field Theory and
Operator Solutions of Some Two-Dimensional Models — Poruchové a neporu-
chové štúdie v teórii poľa na svetelnom fronte a operátorové riešenia niektorých
dvojrozmerných modelov.
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Odovzdávanie diplomu v Dome medzinárodných porád. Ľ. Martinovič prvý
sprava.

Doktorská dizertácia je venovaná viacerým poruchovým a neporuchovým
výsledkom získaným v rámci kvantovej teórie poľa (QFT), formulovanej v pre-
menných svetelného frontu (LF). Táto, zvyčajne hamiltonovská forma teórie
poľa, nie je tak rozšírená, ako konvenčná forma (ktorú nazývame „priestorupo-
dobná“ (SL)), avšak poskytuje teoretický rámec s podstatnými výhodami, ktoré
súvisia hlavne s vlastnosťou „vákuovej“ triviality: vákuový stav interagujúcej
teórie je rovný vákuu voľnej teórie.

Získané poruchové výsledky vyjasňujú vzťah medzi „infinite momentum“,
„near-light cone“ a autentickou LF formuláciou teórie, v kontinuálnej i konečno-
objemovej verzii, na jednoslučkovej úrovni amplitúd rozptylu a diagramov vlast-
nej energie. Zaoberajú sa aj existenciou vákuových „bublín“ v hamiltonovskej
LF poruchovej teórii. Neporuchové výsledky zahŕňajú poloklasický opis spon-
tánneho narušenia symetrie v LF teórii poľa použitím unitárneho operátora
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posunu skalárneho poľa o konštantu, a mechanizmy obohacujúce Fockov váku-
ový stav o štruktúru, ako je nulový mód kalibračného poľa a fermiónove nulové
módy. Vlasnosti kvantových kinkových stavov boli študované využití numeric-
kej diagonalizácie hamiltoniánov samointeragujúceho skalárneho poľa v dvoch
rozmeroch. V druhej časti dizerácie boli analyzované viaceré otázky presne rie-
šiteľných modelov v light-front i konvenčnej SL formuláciách. V prvom prípade
bol vyriešený chronický problém kvantovania dvojrozmerných nehmotných LF
polí a boli nájdené operátorové riešenia Thirringovho a Thirring-Wessovho mo-
delu. Bol nájdený aj súvis medzi kvantovanými nehmotnými LF poľami a kon-
formnou teóriou poľa. V druhom prípade bol odvodený vákuový stav a zovše-
obecnené operátorové riešenie Thirringovho modelu, ako aj axiálna anomália
v Thirringovom a Schwingerovom modeli neporuchovým spôosobom.

Práca má 173 strán a pozostáva z piatich hlavných kapitol. K obhajobe
bolo predložených 7 hlavných výsledkov, založených na 13-tich publikáciách vo
vedúcich svetových časopisoch (hlavne Physical Review D a Physics Letters B).
Prácu posudzovalo 6 členov dizertačnej rady z troch ruských vedeckých inšti-
túcií, všetky posudky boli kladné. Slávnostné udelenie diplomu DrSc. prebehlo
v Dome medzinárodných porád v Dubne 20. 10. 2021.



Významné udalosti vo vzťahu
k SÚJV

Spustenie neutrínového teleskopu Baikal-GVD
a prvá registrácia astrofyzikálneho neutrína

13 marca 2021 bol slávnostne uvedený do prevádzky najväčší neutrínový
teleskop na severnej pologuli Baikal-GVD. Minister vedy a vyššieho vzdelania
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Ruskej Federácie Valerij Falkov spoločne s riaditeľom SÚJV Grigorijom Trub-
nikovom a ďaľšími spustili zariadenie do prevádzky. Tento unikátny experiment
nám dovolí získať informácie o vnútornej štruktúre najenergetickejších zdrojov
častíc vo vesmíre – to je nevyhnutné k pochopeniu toho ako vesmír vznikol,
ako sa vyvíjal, aký je jeho súčasný stav a taktiež aj to aká bude jeho budúc-
nosť. Neutrína nám taktiež umožnia pochopiť fundamentálne zákony fyziky
a fungovania vesmíru. Podotýkame, že registrácia neutrín z ďalekých galaxií
je dostatočne zriedkavý prípad. Neutrínový teleskop Baikal-GVD je určený
na detekciu slabých svetelných zábleskov, tzv. Čerenkovského žiarenia, ktoré
vzniká pri interakciách neutrín prichádzajúcich z vesmíru s časticami vody. Sú-
časne je to najväčší prvok globálnej neutrínovej siete (GNN – Global Neutrino
Network) na severnej pologuli. Samotný teleskop pozostáva zo stoviek foto-
detektorov, ktoré sú usporiadané v klasteroch a ponorené v hlbinách Bajkala.
Neutrínový teleskop je výsledkom intenzívnej práce medzinárodného tímu 70
vedcov z Ruska, Čiech, Slovenska, Nemecka, Poľska a Kazachstanu. Členom
kolaborácie Baikal-GVD zo Slovenska je tím z KJFB, FMFI, UK vedený prof.
Fedorom Šimkovicom v zložení: Zuzana Bardačová, Rastislav Dvornický, Eliška
Eckerová a Amina Khatun.

8 decembra roku 2021 vedecký tím kolaborácie zaregistroval neutríno z ak-
tívneho jadra galaxie neutrínovým teleskopom Baikal-GVD s energiou približne
43 TeV. V danej oblasti, odkiaľ prišlo neutríno (smer možno určiť podľa trajek-
tórie registrovanej častice) sa nachádza jeden z najjasnejších rádioblazarov na
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nebi – PKS 0735+17. Tento prípad sa odlišuje od mnohých druhých: tento
rádioblazar dosahuje najvyššiu intenzitu v záblesku v gama spektre ako aj
vo viditeľnom svetle za celú dobu, za ktorú je pozorovaný. Taktiež vzrástla
jeho svietivosť v oblasti rentgenových lúčov a začína sa prejavovať aj zvyše-
nie intenzity v rádiovej oblasti. Niekoľko hodín pred touto udalosťou druhý
neutrínový detektor vo svete IceCube, ktorý sa nachádza v Antarktíde za-
registroval trajektóriu častice tzv. miónu pochádzajúceho od neutrína s od-
hadovanou energiou 172 TeV, ktoré prichádza z toho istého smeru. Jedná sa
v skutočnosti o prvý prípad registrácie neutrín vysokých energií s dvoma de-
tektormi na Zemi z jedného a toho istého astrofyzikálneho zdroja. Silný zá-
blesk blazara a pozorovanie dvoch neutrín z toho istého zdroja – to sú hlavné
prvky poukazujúce na unikátnosť tohto prípadu. Podľa prác A.V. Plavina
(https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021ApJ...908..157P/) sú rádiob-
lazary pravdepodobné zdroje neutrín veľmi vysokých energií. Vedeckí pracovníci
Zh.A.M. Dzhilkibaev a O.V̇. Suvorova (ÚJV RAV, Moskva) zastupujúc kola-
boráciu Baikal-GVD oznámili vedeckej verejnosti tento objav v astronomickom
telegrame ATel#15112, v ktorom oznamujú, že po 4 hodinách od registrácie
neutrína experimentom IceCube sa v dátach experimenta Baikal-GVD nachá-
dza prípad kaskádnej interakcie druhého neutrína s odhadnutou energiou 43
TeV, ktoré prichádza z toho istého smeru. V rámci kolaborácie sa tzv. kaskád-
nymi prípadmi interakcie neutrín zaoberajú expertky vedeckého tímu Zuzana
Bardačová a Eliška Eckerová z UK v Bratislave.

Symbolicky rok 2021, rok vedy a techniky v RF začal spustením Bajkalského
neutrínového teleskopu Baikal-GVD a končí sa takýmto výnikajúcim vedeckým
výsledkom.

Novovymenovaný splnomocnenec vlády SR
v SÚJV navštívil Dubnu

1. júla 2021 vymenovaný splnomocnenec vlády SR v SÚJV prof. Fedor Šimkovic
(FMFI UK Bratislava) navštívil Dubnu, kde sa 19. júla stretol s generálnym
riaditeľom SÚJV, prof. Grigory Trubnikovom a vedením ústavu. Generálny ria-
diteľ privítal Fedora Šimkovica v mene celého ústavu a zablahoželal mu k me-
novaniu do tejto významnej funkcie. „Poznám Vás ako pracovníka SÚJV, ktorý
dlhé roky pôsobí v Laboratóriu teoretickej fyziky takže som si istý, že toto vy-
menovanie bude významným impulzom rozvoja spolupráce SR s SÚJV vďaka
Vašim nadobudnutým skúsenostiam, znalostiam o ústave, jeho možnostiach a

https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021ApJ...908..157P/
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Na fotografii 5. zľava prof. F. Šimkovic splnomocnenec vlády SR v SÚJV, 6.
zľava prof. G. Trubnikov generálny riaditeľ SÚJV

úspechoch“, poznamenal Grigory Trubnikov.
Fedor Šimkovic potvrdil obojstranný záujem ďalej rozvíjať vzájomne vý-

hodnú spolupráce medzi SR a SÚJV a zdôraznil: „Vidím obrovský priestor na
rozvoj úspešnej spolupráce slovenských vedeckých ústavov a univerzít s SÚJV, a
to hlavne cestou zvyšovania jej efektívnosti. Pre dosiahnutie tohto cieľa budeme
napredovať postupne, krok za krokom. Budem spokojný, keď naša spolupráca
bude veľmi pozitívne hodnotená na Slovensku a v SÚJV.“

Na stretnutí účastníci diskutovali o strategických cieľoch rozvoja vzájom-
ných vzťahov, najmä o väčšom zapojení mladých slovenských vedcov do práce
v SÚJV, vrátane študentov a doktorandov, ako aj o širšej účasti slovenských
firiem a priemyslu s vysoko-technologickou produkciou v tendroch a projek-
toch SÚJV. Boli adresované možnosti zapojenia sa slovenských vedeckých pra-
covníkov do NICA kolaborácie, inovačných procesov v ústave, študentov do
vzdelávacích programov SÚJV ako aj možnosti vyslania slovenských admini-
stratívnych pracovníkov do ústavu. Predmetom záujmu boli tiež perspektívy
otvorenia Informačných centier ústavu a využitie nahromadených skúseností
s organizovaním cieľových PR kampaní v členských štátoch SÚJV. Pre ďalší roz-
voj vzájomných vzťahov a vzájomnej informovanosti o možnostiach výhodnej
spolupráce predstaviteľ SR navrhol organizovanie okrúhlych stolov Dní SÚJV
na Slovensku a Dní Slovenska v SÚJV. Ako jeden z prvých praktických krokov
k rozšíreniu oficiálnych kontaktov ústavu so SR splnomocnenec vlády SR na-
vrhol zorganizovať návštevu predstaviteľov Veľvyslanectva SR v Moskve, MŠ
SR a Akadémie vied SR v SÚJV počas zasadnutia Vedeckej rady SÚJV, ktoré
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bolo naplánované na 23. – 24. septembra.
Návšteva Fedora Šimkovica v SÚJV trvala týždeň. Jej program zahŕňal

viacero stretnutí. Okrem stretnutia s vedením ústavu sa zúčastnil prvého za-
sadnutia pracovnej skupiny k otázkam strategického rozvoja ústavu zriadenej
Výborom splnomocnencov, online zasadnutia okrúhleho stola s predstaviteľmi
high-tech spoločností na Slovensku majúcich záujem expandovať do SÚJV, pra-
covných stretnutí s vedúcimi predstaviteľmi laboratórií SÚJV a vedenia ústavu
ako aj stretnutia s národnou skupinou Slovenska v ústave. Príjemným zakon-
čením jeho pobytu v Dubne bola účasť na oslavách 65-eho výročia založenia
SÚJV s účasťou vedenia ústavu, delegácií ČR a Egypta a predstaviteľov mesta
Dubna dňa 23. júla. Pri tejto príležitosti bola oficiálne odhalená najväčšia Men-
delejevova tabuľka prvkov na svete umiestnená na stene plavárne Archimedes
orientovanej na rieku Volga v Dubne.

Veľvyslanci Slovenska, Česka a Poľska
zablahoželali SÚJV k 65. jubileu

Dňa 24. septembra, v rámci osláv 65. výročia založenia SÚJV, veľvyslanci Čes-
kej republiky, Poľskej republiky a Slovenskej republiky akreditovaní v Ruskej
federácii pricestovali do Dubny. Na úvod návštevy SÚJV sa stretli s vedením
ústavu za okrúhlym stolom vo veľkej sále Domu vedcov.

Generálny riaditeľ SÚJV, prof. Grigory Trubnikov, vo svojom uvítacom pre-
jave zdôraznil, že Česká republika, Slovensko (predtým Československo) a Poľ-
sko, ktoré patria medzi zakladajúcich členov SÚJV, sa aktívne podieľajú na
formovaní vedeckého programu a personálnom zabezpečení ústavu od samého
začiatku jeho existencie. Adresoval aj širokú škálu aktuálnych otázok života
ústavu, a síce starostlivosť o zamestnancov z členských štátov SÚJV počas
pandémie, strategický plán rozvoja SÚJV a pozitívne očakávania od nadchá-
dzajúceho zasadnutia Výboru vládnych splnomocnencov SÚJV v Bansko, Bul-
harsku. „Dnes sme sa zišli pri príležitosti výročia nášho spoločného domova na
brehu rieky Volgy. Vážení kolegovia, dovoľte mi úprimne zablahoželať všetkým
zúčastneným k 65. výročiu SÚJV a vyjadriť presvedčenie, že vďaka Vašej pod-
pore dosiahneme ďalšie významné úspechy v prospech členských štátov SÚJV
a celej vedeckej komunity vo svete,“ povedal Grigory Trubnikov. Veľvyslanec
Poľskej republiky, p. Krzysztof Krajewski, poďakoval ústavu a jeho vedeniu za
úspešnú vedeckú spoluprácu a vyjadril nádej, že napriek všetkým výzvam, kto-
rým ústav čelí v súčasnosti, bude možné medzinárodnú spoluprácu SÚJV aj
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Zľava: veľvyslanec ČR V. Pivoňka, veľvyslanec Poľska K. Krajewski, generálny
riaditeľ SÚJV G.V. Trubnikov, veľvyslanec SR Ľ. Rehák

ďalej úspešne rozvíjať na prospech celého svetového spoločenstva. Veľvyslanec
SR, p. Ľubomír Rehák, upozornil na mnohé pozitívne zmeny, ktoré v posled-
nom období nastali v ústave a samotnom meste Dubna. „Dubna je miestom
spolupráce, ktorá spája nielen krajiny, ale aj národy,“ takto charakterizoval
význam mesta Dubna veľvyslanec Českej republiky, p. Vítězslav Pivoňka.

Hlavnou udalosťou návštevy veľvyslancov v Dubne bola ich účasť na 130.
zasadnutí Vedeckej rady SÚJV. Vzácni hostia vo svojom pozdravnom posolstve
zablahoželali celej vedeckej komunite SÚJV a jej partnerom k 65. výročiu zalo-
ženia ústavu. „Vzhľadom na obrovský vedecký potenciál, ale aj prejavený silný
charakter ľudí a tímov, ktorí tu pracujú, je prirodzené, že sa dosiahlo množstvo
kvalitných výsledkov a úspechov, vďaka ktorým sa ústav a jeho ľudia preslá-
vili nielen tu, v Rusku a v členských štátoch SÚJV, ale po celom svete,“ po-
znamenal vo svojom príhovore p. Vítězslav Pivoňka. Pán Krzysztof Krajewski
vyzdvihol neoceniteľný význam vedy ako elementu spájajúceho rôzne národ-
nosti v mene spoločného cieľa, „Život ústavu, ktorý zahŕňa mnoho desaťročí
výskumnej práce, je priamym dôkazom, že aj napriek politickým problémom
je možné nájsť oblasti spolupráce v prospech každej zo strán.“ Pán Ľubomír
Rehák zablahoželal SÚJV k jubileu a poznamenal, že „za obdobie 65 rokov
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sa ústavu skutočne podarilo dosiahnuť výnimočné výsledky a mnohé ďalšie sa
očakávajú v najbližších rokoch“.

V rámci programu návštevy ústavu zahraniční hostia si prezreli interaktívnu
výstavu organizovanú k 65. výročiu založenia SÚJV, kde svoje pozitívne odozvy
uviedli v knihe návštev. Veľvyslanci spolu so sprievodnými delegáciami si po-
zreli aj experimentálnu halu MPD (Multi-Purpose-Detector) projektu NICA a
výrobňu supravodivých magnetov v Laboratóriu fyziky vysokých energií. Vý-
znamnou súčasťou návštevy vedúcich zastupiteľských úradov boli aj stretnutia
a následná plodná diskusia s národnými skupinami Českej republiky, Poľska a
Slovenska v SÚJV.

Zasadnutie Výboru vládnych splnomocnencov
SÚJV v Bansko a Sofii (Bulharsko)

Zasadnutie Výboru vládnych splnomocnencov členských štátov SÚJV sa usku-
točnilo v Bansko a v Sofii, Bulharsko v dňoch 22. – 23. 11. 2021 a prebehlo v hyb-
ridnom režime.

Na zasadnutí 22. 11. v Bansko ako prvý vystúpil generálny riaditeľ SÚJV,
prof. Grigory Trubnikov, ktorý vo svojom príspevku predstavil hlavné výsledky
a kľúčové smery rozvoja ústavu. Osobitnú pozornosť venoval vlajkovým projek-
tom SÚJV a celkovej implementácii prioritných projektov Sedemročného plánu
rozvoja SÚJV. Skonštatoval, že napriek zjavným ťažkostiam spôsobeným pan-
démiou to bol pre ústav celkom dobrý a efektívny rok. „Vrátili sme sa na úroveň
publikačnej činnosti pred COVID. Mnohé projekty sa vyvíjajú v prísnom sú-
lade s plánmi, niektoré majú objektívne oneskorenia. Najdôležitejšie pre nás
v tomto roku bolo zachovanie zdravia zamestnancov, pre ktoré vedenie SÚJV
v tomto smere urobilo maximum,“ uviedol vo svojej správe generálny riaditeľ
SÚJV.

Akademik Trubnikov medzi hlavné výsledky SÚJV zaradil podstatné zvý-
šenie kapacity budovanej „Továrne na superťažké prvky (SHE Factory)“. Uvie-
dol, že prebiehajú prípravné práce na experimenty syntézy prvkov s atómovým
číslom 119 a 120 ako aj modernizácia súvisiacej vedeckej infraštruktúry SHE
Factory: vyvíjajú sa urýchľovače U400 a U400M, buduje sa nový cyklotrónový
komplex DC-140 pre aplikovaný výskum v oblasti atómových membrán a vedy
o materiáloch. Skonštatoval, že počet žiadostí o experimenty v rámci užívateľ-
ského programu IBR-2 reaktoru rastie. Modernizácia spektrometrov reaktora je
plánovaná na rok 2022. Súčasne zamestnanci SÚJV vyvíjajú ambiciózny a ino-
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vatívny projekt výstavby nového zdroja neutrónov v Laboratóriu neutrónovej
fyziky pre druhú polovicu 30. rokov 21. storočia, ktorý by sa mal stať svetovým
rekordérom v intenzite neutrónového zväzku. V rámci realizácie projektu ne-
utrínového teleskopu Baikal-GVD jeho účastníci plánujú počas nadchádzajúcej
zimnej expedície v roku 2022 inštaláciu ďalších dvoch klastrov na zber svetla
z procesov interakcie vysoko-energetických neutrín s médiom detektora. Počet
optických modulov sa takto zvýši na 3 000. V súčasnosti prebieha aktívny zber
a spracovanie údajov. Riaditeľ ústavu súčasne informoval, že za obdobie rokov
2018–2020 bolo predbežne zaregistrovaných niekoľko kandidátov astrofyzikál-
nych neutrín s energiou nad 100 TeV. Ďalej odznelo, že stavebné práce v rámci
projektu NICA Mega-science sú ukončené na 85%. Bolo uvedené, že technické
spustenie kanála Booster-Nuklotrón je pre napredovanie tohto projektu kľúčo-
vým výsledkom. V septembri 2021 bol týmto kanálom úspešne transportovaný
lúč iónov železa získaný v Booster komplexe NICA. Mimoriadnym úspechom
je, že vysoká kvalita vedeckej infraštruktúry ústavu umožnila zahrnúť komplex
NICA, neutrínový teleskop Baikal-GVD, továreň SHE a reaktor IBR-2 do siete
EUROLABS a ESFRI Roadmap 2021.

Generálny riaditeľ ústavu uviedol, že v oblasti informačných technológií sa
SÚJV zameriava na pokročilý rozvoj IT infraštruktúry Multifunkčného infor-
mačného a výpočtového komplexu SÚJV (MICC). Svetlou iniciatívou v tejto
oblasti je medzinárodný medzi-laboratórny projekt MLIT, Laboratória jadro-
vých reakcií a Laboratória teoretickej fyziky zameraný na vytvorenie kvanto-
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vého algoritmu na výpočet limitov jadrovej stability a periodickej tabuľky prv-
kov. Ďalej skonštatoval, že Univerzitné centrum SÚJV pokračuje v aktívnom
organizovaní medzinárodného online vzdelávania (INTEREST) pre študentov
z celého sveta. Z iniciatívy SÚJV bolo otvorené Fyzikálne a matematické lýceum
v Dubne, ktoré je pomenované po akademikovi V.G. Kadyshevskom – bývalom
generálnom riaditeľovi SÚJV. Letná škola Dubna-Darmstadt (D2) v Nemecku,
spoločný projekt SÚJV a nemeckého Spolkového ministerstva školstva a vý-
skumu (BMBF), je naplánovaná na leto 2022.

Z hľadiska perspektívy rozvoja SÚJV z úst generálneho riaditeľa odznelo:
„Bez zmeny smerov vedeckej činnosti sa ústav zameriava na hľadanie nových
cieľov v oblasti časticovej fyziky a jadrovej fyziky, pričom sa opiera o medzi-
národné globálne iniciatívy pri riešení problémov trvalo udržateľného rozvoja
ľudstva. Zahŕňa to výskum v oblasti klimatických zmien a ekológie, novej ener-
getiky, veľkých dát, biomedicíny a oblastí súvisiacich s biologickými vedami.
Mal by to byť moderný, medzinárodný, ambiciózny vedecký program. Prvou a
najdôležitejšou úlohou pre nás v nasledujúcich dvoch rokoch je vytvoriť super
ambiciózny vedecký program a rozšíriť geografiu členských štátov SÚJV a par-
tnerských krajín. Ústav sa okrem toho zameriava na získavanie talentovaných
a profesionálnych zamestnancov a na flexibilnú politiku ľudských zdrojov.“

Na zasadnutí vládnych splnomocnencov SÚJV ďalej zazneli príspevky ria-
diteľa Laboratória neutrónovej fyziky, prof. Valerija Svhetsova, o možnostiach
výskumu s použitím zväzkov neutrónov v tzv. „Life Science“. Zástupca riadi-
teľa SÚJV, prof. Sergei Dmitriev, referoval o Projekte inovačného centra pre
jadrový výskum (Project of the JINR Innovation programme for nuclear rese-
arch) v Laboratórii jadrových reakcií. Podrobnú správu o hospodárení ústavu
a projekte rozpočtu SÚJV na rok 2022 prezentoval p. Nikolaj Kalinin. Vedecká
diplomacia sa stala hlavným motívom tohto zasadnutia vládnych splnomoc-
nencov SÚJV. Jednohlasne bolo prijaté rozhodnutie o zmene štatútu Egyptskej
arabskej republiky z asociovaného na plnohodnotné členstvo v SÚJV. Súčasne
sa začali prípravné práce pre akceptáciu Srbskej republiky (toho času asoci-
ovaný člen SÚJV) za plnoprávneho člena SÚJV. Medzi oboma stranami bol
podpísaný zodpovedajúci akčný plán. Ďalej, vládni splnomocnenci odsúhlasili
prijatie symbolov a zástavy SÚJV.

Dňa 23. novembra 2021 pokračovalo zasadnutie vládnych splnomocnencov
SÚJV slávnostným stretnutím k 65-emu výročiu založenia ústavu v Sofii a
k Roku Bulharska v SÚJV. Osobne sa ho zúčastnil prezident Bulharska, p.
Rumen Radev. Zasadnutie sa tak po prvý raz po dlhom období nieslo v zna-
mení účasti hlavy štátu. Podujatia sa zúčastnili aj vedúci diplomatických misií
viacerých členských štátov SÚJV v Bulharsku.
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Prezident Rumen Radev vo svojom uvítacom prejave k účastníkom sláv-
nostného stretnutia poznamenal, že SÚJV za 65 rokov existencie ústavu svo-
jimi úspechmi dokázal, že moderná veda sa môže rozvíjať len vďaka spoločnému
úsiliu viacerých krajín. „Aktuálne zasadnutie Výboru splnomocnencov SÚJV je
živým dôkazom sily modernej vedy a širokého technologického rozvoja pre bez-
pečnosť mieru na Zemi. Organizácia tohto podujatia v našej krajine dokazuje
významný prínos Bulharska k vedeckým programom SÚJV. Som rád, že bulhar-
skí vedci podporili iniciatívu vyhlásiť rok 2021 za rok Bulharska v SÚJV. Pre
našu krajinu je veľkou cťou hostiť zasadnutie Výboru splnomocnencov. Mnoho
mladých vedcov nielen z Európy si vybralo SÚJV za začiatok svojej kariéry
kvôli významnej vedeckej infraštruktúre, ambicióznemu vedeckému programu
a dôležitým väzbám na špičkové vedecké tímy vo svete. SÚJV poskytuje uni-
kátnu príležitosť rozšíriť svoj ľudský potenciál a prispieť k riešeniu urgentných
problémov a výzvam, ktorým čelí svetové spoločenstvo. Bulharsko je vďačné
špecialistom SÚJV za úsilie, ktoré vynakladajú, aby ukázali mladým ľuďom
cestu k vede a zachovali vedecký potenciál našej krajiny,“ povedal prezident
Rumen Radev.

Dňa 22. novembra 2021 na zasadnutí Výboru splnomocnených zástupcov
vlád členských štátov SÚJV za účasti bulharského prezidenta Rumena Ra-
deva bola prijatá Sofijská deklarácia s cieľom zdôrazniť hodnotu medzinárodnej
vedecko-technickej integrácie pri riešení úloh posilňovania mieru, vzájomného
porozumenia. a sociálno-ekonomického pokroku všetkých krajín SÚJV. Dekla-
rácia dostala názov podľa miesta konania slávnostného stretnutia. Podpísaný
dokument potvrdzuje zámer členských štátov SÚJV pokračovať v posilňovaní a
rozvoji SÚJV ako medzinárodnej medzivládnej vedeckej organizácie. Cieľom je
propagovať skúsenosti a kompetencie SÚJV pri organizovaní mnohostranného
výskumu a rozsiahlych vedeckých projektov v súlade s princípmi, mechaniz-
mami a formátmi SÚJV ako aj poskytovať vysokú úroveň konkurencieschop-
nosti vedeckých výsledkov a ich integráciu so svetovou vedou.

Zasadnutia vládnych splnomocnencov v Bansko a Sofii sa priamo zúčast-
nil splnomocnený predstaviteľ SR v SÚJV, prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc.
Kvôli pandemickej situácii na Slovensku a v Európe na zasadnutie boli online
pripojení generálny riaditeľ vedy a techniky MŠ SR, Mgr. Róber Ševčík, PhD.,
zástupca predsedu SAV, Mgr. Martin Venhart, PhD., predstaviteľ SR vo Fi-
nančnom výbore SÚJV, Ing. Štefan Molokáč, CSc a rozpočtárka SVT MŠ SR,
Mgr. Jana Krchňavá.
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Sofia Declaration
On the value of international integration

in science and technology

We, the Plenipotentiaries of the Governments of the Member States of the
Joint Institute for Nuclear Research (JINR) at the meeting of the Committee
of Plenipotentiaries in Sofia, Bulgaria,

• acknowledging that JINR, an international intergovernmental research or-
ganization, having been established 65 years ago, has continuously united
scientists from many countries in the study of fundamental properties of
matter and today is recognized as one of the leaders in world science,
successfully implementing international integration in research,

• taking note, that JINR activities to develop scientific, technological and
intellectual potential of its Member States, have facilitated creation of an
international scientific, educational and cultural environment in Dubna,
vividly illustrating the slogan „Science brings nations together“,

• proceeding from the understanding that talented people with daring ideas
and insatiable passion for science are JINR major asset and that modern
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science calls for coordination of research activities carried out by scienti-
fic teams and for special attention from Governments and international
organizations towards creation of favourable conditions supporting inter-
national cooperation in research,

• emphasizing the importance of attaining goals of the JINR Long-Term
Development Strategy up to 2030 and Beyond approved on 25. 03. 2021
to reinforce positions of our Member States at the forefront of advanced
research and to extend JINR partnership network,

• cognizant of the continued importance of basic sciences and the value of
an open scientific dialogue for resolution of global challenges confronting
humanity,

• supporting the initiative of UNESCO to proclaim the International Year
of Basic Sciences for Sustainable Development in 2022 and cherishing the
honour to be among its organizers,

have agreed to the following:

• Enhance JINR further development in the format of an international, in-
tergovernmental research organization, promote and exchange JINR expe-
rience in organization of multilateral research activities and large-scale
research projects, based on principles, mechanism and forms, underlying
JINR cooperation model and securing a high level and competitiveness
of research results and alignment with world science,

• Undertake accorded, proactive efforts in the interests of the Member Sta-
tes to involve new countries into collaborative activities within JINR fra-
mework in the form of fully fledged or associated membership in confor-
mity with the principles of openness and inclusivity,

• Strengthen the role of JINR as a unique integrating site for development of
modern instruments applied by the Member States and partner countries
in science diplomacy, promotion of science and intercultural exchange.

We adopt the present Declaration and call on all interested countries and scien-
tific organizations, sharing and supporting ideas of the value of international
integration in science and technology, to join multilateral research activities car-
ried out within JINR framework in the name of peaceful scientific, technological,
social, economic and cultural development of all countries on all continents on
planet Earth – our common home.
24th November 2021, Sofia, Bulgaria
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Inštalácia prvého magnetu komplexu
urýchľovačov NICA

28. decembra 2021 bol v tuneli komplexu urýchľovačov NICA nainštalovaný
prvý supravodivý magnet. Okrem toho bol spustený testovací systém solenoidu
MPD. Slávnostné podujatie sa uskutočnilo za účasti riaditeľstva ústavu, vedú-
cich vedeckých laboratórií SÚJV a zástupcov organizácií podieľajúcich sa na
výstavbe urýchľovača.

Významná udalosť sa začala v tuneli budúceho urýchľovacieho komplexu
NICA. Tunel je kompletne pripravený na inštaláciu kryomagnetických modulov.
Riaditeľ SÚJV Grigorij Trubnikov, vedecký vedúci inštitútu Victor Matveev,
námestník riaditeľa SÚJV Vladimir Kekelidze a vedecký vedúci Laboratória jad-
rových reakcií Jurij Oganessian symbolicky nainštalovali prvý z 80 dipólových
magnetov. Inštalácia by mala potrvať rok a nasledovať budú kryogénne testy.
Unikátne magnety, ktorých konštrukcia a technológia boli vyvinuté v Dubne
sú vyrábané v továrni SÚJV zriadenej pre tento účel. Okrem projektu NICA
sú určené aj pre projekt FAIR (Nemecko), CERN a takisto do urýchľovačov
v Číne.

V sále MPD bol uvedený do prevádzky testovací systém elektromagnetu
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MPD vyrobeného v Taliansku a privezeného do Dubny na konci roka 2020.
Cieľom testov je overiť pred ďalšou montážou, či solenoid spĺňa požadované pa-
rametre. Ako riaditeľ SÚJV G. Trubnikov poznamenal, pavilón MPD je výsled-
kom úsilia všetkých laboratórií ústavu a jeho partnerov. FLNR vyvinulo systém
diagnostiky lúčov, LRB sa zaoberalo systémom radiačnej ochrany, DLNP vyvíja
elektromagnetické kalorimetre a detektorové systémy, FNLP je zodpovedné za
inžinierske systémy, MLIT zberom a analýzou dát a v BLTP sa zrodila samotná
myšlienka tohto projektu. V neposlednom rade je zapojené aj Univerzitné cen-
trum SÚJV, ktoré školí budúcich vedcov.

Koniec roka bol významný aj pre Slovenskú republiku keďže na konci roka
bolo podpísané memorandum o porozumení medzi UPJŠ a SÚJV čím sa tím
pod vedením Janky Vrlákovej z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ prvým sloven-
ským členom MPD kolaborácie.



Granty a projekty

Na základe zmluvy medzi Slovenskou republikou a SÚJV je každoročne časť
príspevku výčlenená na granty Vládneho splnomocnenca (cca 8% príspevku) a
časť na projekty spolupráce s SÚJV (cca 12% príspevku).

Granty sú určené primárne na operatívne riešenie otázok materiálneho za-
bezpečenia, ako napríklad nákupy drobnej výpočtovej techniky, materiálov,
pokrytie účastí na vedeckých konferenciách, či návštevy domácich pracovísk.
O rozdelení grantov rozhoduje Vládny splnomocnenec po konzultácii s komi-
siou tvorenou členmi výboru a doba trvania grantov je jeden rok.

Projekty spolupráce s SÚJV predstavujú priamy vklad Slovenskej republiky
do významných projektov, ktoré prebiehajú v SÚJV a ktoré sú zaujímavé pre
SR. Takisto sa dajú využiť na zabezpečenie hodnotných technológií pre domáce
inštitúcie. Projekty bude od roku 2022 posudzovať komisia 3+3 (3 experti zo
SR a 3 experti z SÚJV). Do roku 2021 išlo o komisiu 1+3. Nakoľko sú projekty
považované za významné z pohľadu spolupráce výška financovania jednotlivých
projektov je vyššia ako u grantov a maximálna doba trvania projektu je 3 roky.

Nakoľko je financovanie grantov aj projektov priamo viazané na príspevok zo
SR, financie na ich krytie sú uvoľňované až po zaplatení príspevku do rozpočtu
SÚJV. Na zabezpečenie čo najvyššej transparentnosti v rozdeľovaní financií na
granty a projekty, je pravidelne vyhlasovaná výzva na zapájanie sa do grantov a
projektov a táto je zverejnená na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky1

Na rok 2022 bolo v výzve určených na granty 240 000 USD. Prišlo 25 žiadostí
na celkovú sumu 329 770 USD. Tieto budú vyhodnotené komisiou do konca

1https://www.vedatechnika.sk/SK/Spojeny-ustav-jadrovych-vyskumov/Stranky/
default.aspx
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januára 2022. Takisto bola vyhlásená výzva na projekty spolupráce v objeme
360 000 USD.

Jednotlivé výzvy môžete nájsť na nasledovných odkazoch:

Granty Projekty

Granty podporené vládnym splnomocnencom
v roku 2021

Zoznam grantov, podporených vládnym splnomocnencom tak, ako boli schvá-
lené nariadením riaditeľa SÚJV číslo 142 z 2. marca 2021 o financovaní grantov
Splnomocnenca vlády Slovenskej rebubliky v roku 2021.

p.č. Zodpovedný
od SÚJV

Zodpovedný
od SR Lab. Názov grantu,

číslo témy
Suma
v USD

1. N. I. Balalykin J. Huran LFVE 02-0-1127-2016/2023 4 000
2. S.V. Afanasiev S. Vokál LFVE 02-1-1087-2009/2023 10 000
3. Yu. S. Anisimov Š. Gmuca LFVE 02-1-1087-2009/2023 8 000
4. A. I. Malakhov V. Matoušek LFVE 02-1-1087-2009/2023 8 000
5. B.V. Batyunya J. Vrláková LFVE 02-1-1088-2009/2022 4 000
6. V.V. Glagolev J. Urban LFVE 02-1-1097-2010/2021 6 000
7. N.M. Piskunov J. Mušinský LFVE 02-1-1097-2010/2021 10 000
8. V. P. Ladygin M. Janek LFVE 02-1-1097-2010/2021 9 000
9. I. A. Belolaptikov R. Dvornický LJaP 03-2-1100-2010/2021 9 000

10. V.A. Bednyakov S. Tokár LJaP 02-0-1081-2009/2024 8 000
11. N.A. Russakovich S. Dubnička LJaP 02-0-1081-2009/2024 9 000
12. E.A. Yakushev P. Povinec LJaP 03-2-1100-2010/2021 5 000
13. E.A. Yakushev B. Pastirčák LJaP 03-2-1100-2010/2021 4 500
14. E.A. Yakushev L. Hrubčín LJaP 03-2-1100-2010/2021 6 000
15. D.V. Naumov D. Štefánik LJaP 02-2-1099-2010/2023 6 000
16. V.A. Osipov M. Pudlák LTF 01-3-1137-2019/2023 6 000
17. Yu.M. Shukrinov A. Pleceník LTF 01-3-1137-2019/2023 7 000
18. D. I. Kazakov M. Hnatič LTF 01-3-1135-2019/2023 10 000
19. V.A. Naumov F. Šimkovic LTF 01-3-1135-2019/2023 10 000
20. V.D. Toneev E. Kolomejcev LTF 01-3-1135-2019/2023 3 000
21. V.V. Voronov E. Beták LTF 01-3-1136-2019/2023 6 000
22. A. I. Kuklin D. Uhríková LNF 04-4-1142-2021/2025 6 000
23. M.V. Avdeev P. Kopčanský LNF 04-4-1142-2021/2025 10 000
24. M.V. Frontasyeva K. Holý LNF 03-4-1128-2017/2022 5 000

https://www.vedatechnika.sk/SK/Spojeny-ustav-jadrovych-vyskumov/Stranky/Vyzva-na-granty-splnomocnenca-vlady-SR-v-SUJV-v-Dubne.aspx
https://www.vedatechnika.sk/SK/Spojeny-ustav-jadrovych-vyskumov/Stranky/Vyzva-na-projekty-spoluprace-s-SUJV-v-Dubne.aspx
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25. G.M. Arzumanyan N. Kučerka LNF 04-4-1133-2018/2023 10 000
26. M.G. Itkis J. Kliman LJaR 03-5-1130-2017/2021 9 000
27. A.V. Yeremin S. Antalic LJaR 03-5-1130-2017/2021 6 000
28. V.V. Korenkov J. Buša (ml.) LIT 05-6-1119-2014/2023 4 000
29. P.V. Zrelov M. Vaľa LIT 05-6-1119-2014/2023 4 000
30. E.A. Ayrjan I. Pokorný LIT 05-6-1119-2014/2023 8 000
31. E.A. Krasavin M. Dubničková LRB 04-9-1077-2009/2023 9 000
32. S. Z. Pakuliak A.-Z. Dubničková UNC Účasť študentov zo

Slovenskej republiky
na medzinárodnej
letnej praxi v UNC
SÚJV
06-0-1139-2019/2023

8 000

33. S. Z. Pakuliak A.-Z. Dubničková UNC Návšteva učiteľov fy-
ziky z gymnázií zo
Slovenskej republiky
v SÚJV
06-0-1139-2019/2023

2 450

Spolu 229 950

Projekty podporené vládnym splnomocnencom
v roku 2021

Zoznam projektov, podporených vládnym splnomocnencom tak, ako boli schvá-
lené nariadením riaditeľa SÚJV číslo 143 z 2. marca 2021 o financovaní prog-
ramov spolupráce SÚJV–Slovensko v roku 2021.

p.č. Zodpovedný
od SÚJV

Zodpovedný
od SR Lab. Názov grantu,

číslo témy
Suma
v USD

1. Yu.A. Panebratsev S. Vokál LFVE Investigation of the nuc-
lear matter properties at
extreme conditions
02-0-1066-2007/2023

30 000

2. A. I. Malakhov Š. Gmuca LFVE Investigation of relativis-
tic nuclear interactions at
the NUCLOTRON/NICA
accelerator complex
02-1-1087-2009/2023

30 000

3. V. P. Ladygin M. Janek LFVE Study of spin-effects in few
nucleon systems
02-1-1097-2010/2021

30 000
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4. V.A. Bednyakov F. Šimkovic LJaP From underground to sky
– neutrino physics theory
and experiment
03-2-1100-2010/2021

30 000

5. E.A. Yakushev P. Povinec LJaP Investigations of backg-
round sources of the Su-
perNEMO experiment for
neutrinoless double beta-
decay searches
03-2-1100-2010/2021

30 000

6. M.A. Ivanov S. Dubnička LTF Strong interactions phe-
nomenology and precision
physics
01-3-1135-2019/2023

30 000

7. D. I. Kazakov M. Hnatič LTF Modern methods of Quan-
tum Field Theory and sta-
tistical physics as a tool for
solution of physical prob-
lems
01-3-1135-2019/2023

30 000

8. A. I. Kuklin N. Kučerka LNF Investigations of functional
materials and nanosystems
using neutron scattering
04-4-1142-2021/2025

30 000

9. A.V. Yeremin S. Antalic LJaR α-, β-, and γ- spectroscopy
of heavy nuclei at the sepa-
rator VASSILISSA
03-5-1130-2017/2021

30 000

10. M.G. Itkis J. Kliman LJaR Synthesis and fission of he-
avy and superheavy com-
pound nuclei
03-5-1130-2017/2021

30 000

Spolu 300 000



Stručné charakteristiky
významnejších výsledkov
expertov SR súvisiacich

s výskumom v SÚJV za rok 2021

Vedecké výsledky dosiahnuté v r. 2021 špecialistami SR v SÚJV (alebo v spolu-
práci s SÚJV) v Dubne. Jednotlivé výsledky sú usporiadané podľa Tematického
plánu SÚJV pre rok 2021 (https://plan.jinr.ru/2021/main). Publikácie,
ktoré vznikli vrámci tejto spolupráce sa nachádzajú v prílohe.

01-3-1135-2019/2023, 01-3-1137-2019/2023
Fundamental Interactions of Fields and Particles; Theory of

Complex Systems and Advanced Materials

Vedúci témy zo SÚJV: D. I. Kazakov, O.V. Teryaev, M.A. Ivanov
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Stanislav Dubnička (FÚ SAV Bratislava)
Riešitelia zo SR: Cyril Adamuščín, Erik Bartoš, Andrej Liptaj (FÚ SAV Bra-

tislava); Anna-Zuzana Dubničková (FMFI UK Bratislava)

V roku 2021 sa pokračovalo v spolupráci so skupinou prof. M.A. Ivanova
z BLTP. Spolupráca je zameraná na vypracovanie predpovedí merateľných veli-
čín v procesoch rozpadov ťažkých multikvarkových stavov (mezónov, baryónov,
tetrakvarkov, . . . ) za pomoci využitia tzv. kovarintného kvarkového modelu.
Jedná sa o efektívny prístup k popisu neporuchových hadronických efektov,
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ktorý je založený na interakčnom Lagranžiáne kvarkov a hadrónov. Tento za-
ručuje úplnú relativistickú invariantnosť použitého prístupu, pričom zavádza
relatívne obmedzený počet voľných parametrov: okrem piatich základných (ako
sú efektívne hmotnosti kvarkov a parameter orezania) sa na každý hadrón za-
vádza už iba jeden ďalší voľný parameter.

Kovariantný kvarkový model nachádza svoje uplatnenie v oblasti ťažkých
kvarkov, kde nie je možné aplikovať chirálnu poruchovú teóriu. Zamedzenie
dvojitého prispievania (raz od kvarkov a druhý krát od hadrónov) je vyriešené
tzv. podmienkou „skladania sa“ ktorá je formulovaná ako požiadavka na nulovú
hodnotu renormalizačnej konštanty Z1/2 hmotnostného operátora častice. Tým
sa dosiahne aj zafixovanie väzobných konštánt v interakčnom Lagranžiáne a
zníženie počtu parametrov. Aby sa zabránilo rozpadom veľmi ťažkých častíc
na ich konštitučné kvarky, model napokon obsahuje aj mechanizmus uväznenia
kvarkov. Ten je realizovaný ako orezanie integrálu v priestore Schwingerových
parametrov, ktoré sú zavedené v rámci parametrizácie propagátora kvarkov.

Zameranie našej práce bolo orientované na tie rozpady B mezónu, ktoré
v konečnom stave obsahujú ľahkú časticu π alebo ρ spolu s časticou D. Jedná
sa o množinu rozpadov s bohatými vlastnosťami. Jednotlivé procesy sa odlišujú
spinovou a „flavor“ štruktúrou ako aj topológiou Feynmanových diagramov.
Takto široko poňatý zámer dovoľuje jednak preveriť schopnosti kovariantného
kvarkovéh modelu ako aj bližšie zameranie na otázky platnosti predpokladu
faktorizácie a celkovej konzistencie nášho pochopenia sektoru slabých interakcií.

Bolo vyhodnotených dokopy 22 rozpadových procesov popísaných troma
topológiami diagramov. Možno konštatovať, že bol dosiahnutý, sčasti očaká-
vane, limit použiteľnosti predpokladu faktorizácie pri tzv. „color-supressed“
procesoch. Relatívne zaujímavým zistením je ale fakt, že získané výsledky čí-
selne presahujú skoro všetky namerané údaje, pričom takýto záver urobilo aj
niekoľko iných autorov v rámci ich odlišných teoretických prístupov. Niektorí
z nich ako pravdepodobné vysvetlenie ponúkajú novú fyziku za Štandardný
modelom elementárnych častíc.

Vedúci témy zo SÚJV: D. I. Kazakov, O.V. Teryaev
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Michal Hnatič (ÚFV PrF UPJŠ Košice, ÚEF

SAV Košice)
Riešitelia zo SR: Richard Remecký (ÚEF SAV Košice)

V rámci témy sme sa v priebehu roku 2021 venovali štúdiu anomálneho
škálovania vektorovej prímesi v Kazantsev-Kraichnanovom modeli plne rozvi-
nutej turbulencie s narušenou paritou, tzv. helicitná turbulencia, v kombinácii
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s konečno-časovými koreláciami, tzv. finite-time correlations, rýchlostného poľa.
Analýza a predbežné výsledky daného modelu v dvoj-slučkovej aproximácií boli
prezentované na medzinárodnej konferencii „CHAOS 2021 International Con-
ference“. Kompletná analýza a finálne výsledky budú publikované v jednom
z karentovaných časopisov v najbližšom čase.

Okrem iného
• R. Remecký predniesol na konferencii The 14th „CHAOS 2021 Internati-

onal Conference“ príspevok, [C1].
• R. Remecký sa spolupodieľal na organizácii konferencie „International

Conference on Precision Physics and Fundamental Physical Constants
2021“ ako technická podpora, [F1].

Vedúci témy zo SÚJV: D. I. Kazakov, O.V. Teryaev
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Fedor Šimkovic (FMFI UK Bratislava)
Riešitelia zo SR: Rastislav Dvornický, Dušan Štefánik, Amina Khatun, Ovidiu

Nitescu – doktorand (FMFI UK Bratislava)

Neutrína skrývajú odpovede na veľa nezodpovedaných otázok existencie ves-
míru. Môžu nám poodhaliť, ako vznikol vesmír, čo je jeho tmavá hmota vesmíru,
prečo vo vesmíre dominuje hmota nad antihmotou, a čo sa deje pri zrážkach
neutrónových hviezd či čiernych dier. Neutrína vznikli v prvej sekunde Veľ-
kého tresku a odvtedy vznikajú všade vo vesmíre. Sú jedny z najrozšírenejších
častíc v priestore a čase. Fascinujúce je, že napriek tomu doposiaľ nepoznáme
ich základné fyzikálne vlastnosti ako hmotnosť, magnetický moment a ani to,
koľko majú identít. Nedávno pritom ubehlo deväťdesiat rokov od prvej zmienky
o neutrínach a doposiaľ boli udelené 4 Nobelove ceny za fyziku neutrín.

V rámci danej témy sa členovia špičkového tímu z FMFI UK v Bratislave
s názvom „NuMassNS – Fyzika hmotných neutrín, podzemných laboratórií a
štruktúra jadra“ zaoberali aktuálnymi teoretickými úlohami fyziky hmotných
neutrín a atómového jadra:
•Množstvo experimentov po celom svete je sústredených na hľadanie signálu

bezneutrínového dvojitého beta rozpadu (0νββ-rozpad) jadier. Hlavnou
motiváciou sú nenulová hmotnosť neutrín a možnosť objaviť novú fyziku
za Štandardným modelom fyziky častíc. Predmetom nášho záujmu boli
mechanizmy 0νββ-rozpadu jadier v kontexte s malými majoranovskýcmi
hmotnosťami neutrín. Uvažovali sme ich generáciu prostredníctvom ne-
štandardných neutrínových interakcií s kvarkami a formovaním kvarko-
vého kondenzátu v dôsledku spontánneho narušenia chirálnej symetrie
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(Spontaneous Breaking Chiral Symmetry – SBCS). Účinok tohto konden-
zátu sa prenáša do sektora neutrín prostredníctvom leptón-kvarkových
operátorov s dimenziou 7, ktoré nezachovávajú celkový leptónový ná-
boj. V literatúre sú tieto operátory identifikované s mechanizmami 0νββ-
rozpadu jadier, ktoré nezávisia na hmotnostiach neutrín. V uvažovanom
scenári sú hmotnosti neutrín rčené pomerom energetických škál spojených
s narušením chirálnej symetrie a nezachovaním leptónového náboja. Je to
nová realizácia mechanizmu húpačky vysvetlujúceho malé hmotnosti ne-
utrín, ktorú sme označili ako „Quark Condensate See-Saw (QCSS)“ me-
chanizmus. Využijúc súčasné ohraničenia na polčas 0νββ-rozpadu jadier
bolo stanovené, že QCSS mechanizmus predpovedá normálne usporiada-
nie hmotnosti neutrín a úzke intervaly ich možných hodnôt [A2].

• Dvojneutrínový dvojitý beta rozpad (2νββ-rozpad) sa obyčajne interpre-
tuje ako nevyhnutné pozadie v experimentoch hľadajúcich signál bez-
neutrínového dvojitého beta rozpadu jadier. Napriek tomu predstavuje
unikátnu sondu novej fyziky za Štandardným modelom. Zaoberali sme
sa možnou existenciou sterilných neutrín vstupujúcich do interakcií pro-
stredníctvom ľavých a pravých leptónových prúdov a ich dôsledkami na
energetické a uhlové rozdelenia vyletujúcich elektrónov v 2νββ-rozpade
jadier. Špeciálna pozornosť bola venovaná koncu spektra energetického
rozdelenia elektrónov, ktoré je určené Q-hodnotou procesu a hmotnos-
ťou ťažkého neutrína. Využijúc súčasné experimentálne údaje boli určené
súčasné ohraničenia na zmiešavanie aktívnych a sterilných neutrín ako
funkcia hmoty ťažkého neutrína. Analogické štúdie boli uskutočnené aj
vo vzťahu k budúcim experimentom. Naše výsledky dopĺňajú zodpoveda-
júce ohraničenia na zmiešavanie sterilných neutrín z meraní obyčajného
beta rozpadu jadier v hmotnostnom rozsahu ťažkých neutrín 0,1-10 MeV
[A3].

• Proces 2νββ-rozpadu jadier priťahuje čoraz väčšiu pozornosť fyzikálnej
komunity aj vďaka svojmu potenciálu vysvetliť rôzne aspekty jadrovej
štruktúry príslušných atómových jadier a obmedziť nové (nad rámec Štan-
dardného modelu) fyzikálne scenáre. Dôležitú informáciu poskytujú ener-
getické a uhlové rozdelenia emitovaných elektrónov, ktoré vyžadujú do-
konalejší teoretický opis. Tento cieľ bol dosiahnutý v našej práci v ktorej
závislosť energetických menovateľov 2νββ-jadrových maticových elemen-
tov (Fermiho a Gamow-Tellerove maticové elementy) na energiách emi-
tovaných leptónov bola zobraná do úvahy prostredníctvom Taylorovej
expanzie. Pre 2νββ-premeny jadier, ktoré sú predmetom experimentál-
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nych štúdií, hodnoty príslušných fázových faktorov boli určené využijúc
relativistických vlnových funkcií elektrónov v Coulombovom poli jadra
berúc do úvahy jeho konečný rozmer a skríning elektrónov atómového
obalu. Zistili sme, že efektívnu hodnotu axiálno-vektorovej väzobnej kon-
štanty je možné spoľahlivejšie určiť presnejším meraním faktora určujú-
ceho uhlovú koreláciu [A4].

• Atómové jadro ponúka jedinečnú možnosť študovať základné vlastnosti a
interakcie neutrín. Hlavným predmetom záujmu je podstata neutrín (di-
rakovská alebo majoranovská), hierarchia hmotnosti neutrín (normálna
alebo obrátená), absolútna hmotnostná škála neutrín a možná existencia
sterilných neutrín. Tieto problémy boli prezentované v monografii, ktorá
stručne prezentovala nedávny pokrok v oblasti laboratórneho merania
základných vlastností neutrín [E1].

Dosiahnuté originálne výsledky boli prezentované na medzinárodných kon-
ferenciách, pracovných stretnutiach a seminároch ústavov, resp. univerzít:
• Electro- and Photoproduction of Hypernuclei and Related Topics, Nuclear

Physics Institute of the CAS, Řež near Prague, Czech Republic September
8 – 9, 2021 [C2];

• Astroneutrino Theory Workshop (EuCAPT) 2021 Prague, Czech Repub-
lic, September 20 – October 1, 2021 [C3];

• 25. konferencia slovenských fyzikov, Physical Institute of Slovak Academy
of Sciences, Bratislava, 6.–9.11. 2021 [C4];

• Seminar of the Department of Nuclear Physics, Faculty of Mathematics,
Physics and Informatics, Comenius University, May 19, 2021 [C5];

• Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Prednáška v rámci seminára
„Smery fyzikálneho výskumu“, 12-eho apríla, 2021 [C6];

• Festival „Pohoda“, Štvrtok 8. júl 2021 [C7].
Členovia špičkového tímu (F. šimkovic, R. Dvornický a D. Štefánik)

z FMFI UK v Bratislave s názvom „NuMassNS – Fyzika hmotných neutrín,
podzemných laboratórií a štruktúra jadra“ získali za cyklus teoretických prác
s názvom Neutrino mass, double-beta decay and nuclear structure významné
ocenenie „Second Prize of JINR for Theory“.

Vedúci témy zo SÚJV: D. I. Kazakov, O.V. Teryaev, V.A. Osipov, A.M. Po-
volotskii

Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Michal Hnatič (ÚFV PrF UPJŠ Košice, ÚEF
SAV Košice)
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Riešitelia zo SR: Tomáš Lučivjanský, Matej Kecer, Andrei Ovsiannikov (ÚFV
PrF UPJŠ Košice); Eva Jurčišinová, Marián Jurčišin, Lukáš Mižišin, Richard
Remecký (ÚEF SAV Košice)
Metódami kvantovej teórie poľa a nerovnovážnej štatistickej fyziky boli skú-

mané komplexné stochastické systémy klasickej fyziky. Konkrétne boli študo-
vané a riešené nasledovné javy a úlohy:
• Vplyv narušenia zrkadlovej invariancie v rozvinutom turbulentnom pro-

stredí na kritické indexy kompozitných operátorov a na anomálne šká-
lovanie štatistických korelácií magnetického poľa v Kraichnanovom–Ka-
zantsevovom modeli pre pre vektorovú prímes [?].

• V 5-slučkovom priblížení v rámci minimálnej epsilon schémy bol vypočí-
taný dynamický kritický index z pre 2d a 3d modely patriace do Isingovej
triedy univerzality [A5].

• V rámci relativistickej stropotrónovej teórie opisujúcej lasery na voľných
elektrónoch bolo skúmané počiatočné rozdelenie elektrónov medzi vib-
račnými hladinami. Bolo ukázané, že počet vibračných hladín, najviac
obsadených pri počiatočnom čase je vyjadený v termínoch počiatočných
parametrov zväzku elektrónov [A6].

• Bola navrhnutá a realizovaná nová metóda pre výpočet maticových fun-
kcionálnych integrálov, ktorá je založená na vzťahu medzi funkcionálnym
integrálom a jadrom evolučného operátora s relativistickým hamiltoniá-
noma na rozložení uvedeného jadra podľa vlastných funkcií hamiltoniánu
[B1].

M. Hnatič bol prijatý za člena edičnej rady Foundations, MDPI, Basel, Švaj-
čiarsko a stal sa editorom špeciálneho vydania [F2]. Bola obhájená diplomová
práca Mateja Kecera [G1] na UPJŠ v Košiciach terajšieho doktoranda, ktorý
sa aktívne podieľa na spolupráci s BLTF SÚJV.

Vedúci témy zo SÚJV: V.A. Osipov
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Michal Pudlák (ÚEF SAV Košice)
Riešitelia zo SR: Richard Pinčák (ÚEF SAV Košice)

Hlavným cieľom výsledkov prvej práce bolo ukázať a predstaviť niektoré
nové interpretačné aspekty konceptu „vynarajúceho sa priestoru“ ako geomet-
rický/topologický prístup v kozmológií. Boli ukazané niektoré možné aplikácie
tejto teórie, medzi ktoré patrí aj možnosť uvažovať o neorientovateľnej červej
diere vo forme mobiusového pásika, ale hlavne poukazujeme na topologickú
interpretáciu pomocou tohto nového prístupu, ako napr. na M-teóriu a teóriu
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strún. Ďalej konštatujeme niektoré závery, ktoré nám umožňuje nová interpre-
tácia a tiež niektoré teórie týkajúce sa zjednocujúceho prístupu medzi strunami
a temnou hmotou. Naše závery v predkladaných prácach uvažujú, že realita,
ako sa nám javí, môže byť „vynarajúca sa“ časť zložitejšej skrytej štruktúry.
Spojením mobiusového pásika s oboma koncami červej diery sme odstránili
starodávny paradox starého otca pri cestovaní v čase [A7]. Ďalšia práca pred-
stavuje a popisuje diskrétny pôvod gravitácie – to znamená, že šírenie rôznych
vlnových dĺžok je mierne odlišné, pretože vyššie energie sú citlivejšie na zá-
kladnú mikroskopickú štruktúru ako vlnové dĺžky s nižšou energiou. „Takmer
akékoľvek experimenty dostatočne citlivé, aby rozlíšili malé diskrétne posuny
vektorových veličín v systémoch častíc, ktoré sa voľne šíria v gravitačnom poli,
by boli v zásade potenciálnym kandidátom na experimentálne testy. V článku
sa uvádza, že na fundamentálnej (základnej) úrovni môže byť D-brána tvorená
„objektmi“ (PNDP-manifoldami), ktoré sa vynárajú bodovo, teda s nulovým
virtuálnym rozmerom, a ktoré spolu „interagujú“ [A8]. Taktiež sme skúmali
v spolupráci so Saratovskou univerzitou elektrónové vlastnosti grafénových fil-
mov so stlpovou štruktúrou ktoré by mohli mať široké využitie v nanopriemysle
[A9]. V ďalsiej publikácií sme sa zaoberali elektrónovým prenosom a jeho asy-
metriou vo fotosyntetických baktériách, ktoré sú veľmi dôležité na pochopenie
energetických procesov pri fotosyntéze a následným využitím v slnečných pa-
neloch ako zdroj energie [A10].

02-2-1099-2010/2023
Study of Neutrino Oscillations

Vedúci témy zo SÚJV: D.V. Naumov, A.G. Olshevskiy
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Fedor Šimkovic (FMFI UK Bratislava)
Riešitelia zo SR: Amina Khatun, Dušan Štefánik, Vladimír Fekete – doktorand,

Ovidiu Nitescu – doktorand (FMFI UK Bratislava)

Neutrína hrajú dôležitú úlohu pre experimentálne a teoretické pochopenie
samotného pôvodu hmotností fermiónov, uhlov zmiešavania a CP nezachova-
júcich fáz; pre možnú existenciu zjednotených teórií ešte fundamentálnejších
interakcií v porovnaní so ŠM. Presné určenie neutrínových vlastností umožní
pochopiť narušenie symetrií ŠM súvisiacich s baryónovým a leptónovým nábo-
jom. Naviac, neutrína predstavujú potenciálne okno (v spojitosti s tkz. „see-
saw“ mechanizmom, ktorý objasňuje malé hmotnosti neutrín súhrou dirakov-
ských hmotností na energetickej škále slabých interakcií s podstatne väčšou
majoranovskou hmotnosťou) do veľkej hmotnostnej škály, nedosiahnuteľnej aj
na predvídateľných urýchľovačoch. Energetická škála spojená s novou fyzikou
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za ŠM je neznáma. Predpokladá sa, že počet hmotných neutrín môže byť viacej
ako tri. Zaujímavou možnosťou je existencia šiestich kvázi-dirakovských neutrín,
ktorých podstata je majoranovská a hmotnosti troch párov neutrín sú kvázi-
degenerované. Ukazuje sa, že danú teoretickú možnosť možno skúmať pomocou
oscilácie (anti-)neutrín majúcich pôvod v jadrovom reaktore.

V rámci danej témy sa členovia špičkového tímu z FMFI UK v Bratislave
s názvom „NuMassNS – Fyzika hmotných neutrín, podzemných laboratórií
a štruktúra jadra“ zaoberali problémami týkajúcimi sa JUNO experimentu
v Číne, ktorého primárnou úlohou je detekciou anti-neutrín z dvoch reaktorov
vo vzdialenosti 53 km určiť typ hmotnostého spektra neutrin - normálne, resp.
obrátené spektrum hmotnosti neutrín. Fyzika JUNO experimentu je omnoho
širšia a zahŕňa aj problematiku neutrín majúcich pôvod v jadrových reakciách
na Slnku, neutrín vznikajúcich v atmosfére Zeme v dôsledku kozmického žia-
renia a geo-neutrín. V SÚJV Dubna pracuje významná vedecká skupina pod
vedením prof. Dmitrya Naumova a prof. Alexandra Oľševského, ktorá participu-
júca v JUNO neutrínovom experimente. Riešenie úloh tohto experimentu patrí
medzi prioritné smery vedeckého výskumu v SÚJV. Vedecká skupina z FMFI
UK úspešne spolupracuje s vedeckým tímom v SÚJV v rámci JUNO experi-
mentálnej kolaborácie.

Za posledných pár rokov registrujeme zvýšený záujem o prúd anti-neutrín
z jadrového reaktora. Anti-neutrína sa vytvárajú pri beta-rozpade izotopov bo-
hatých na neutróny, ktoré vznikajú ako fragmenty pri štiepení paliva v reak-
tore. Záujem o výsledný prúd elektrónových anti-neutrín majú dve komunity.
Základný výskum sa zameriava na absolútny prúd neutrín a využíva jeho mera-
nie na skúmanie oscilácií neutrín vrátane možnej existencie sterilných neutrín,
zatiaľ čo komunita bezpečnosti jadrových reaktorov sa zaujíma o energetické
spektrum neutrín a jeho zloženie, čo je indikátor zloženia štiepneho materiálu
v reaktore, resp. konkrétneho druhu použitého jadrového paliva.

Doposiaľ boli aplikované dve metódy na ich výpočet prúdu neutrín z re-
aktora a jeho energetického rozdelenia. Tieto charakteristiky boli určené buď
transformáciou nameraných elektrónových spektier na anti-neutrínové spektrá
alebo sčítaním vkladov tisícov prechodov, ktoré tvoria spektrá, kde ako vstup
boli využité moderné databázy o atómových jadrách. Nepresnosti subdominan-
tov na beta-rozpad postihujú obe metódy. Presnosť určenia týchto veličín je
v súčasnosti nedostatočná. Nie tak dávno boli poskytnuté nové antineutrínové
spektrá reaktora pre 235U, 239Pu, 241Pu a 238U, čím sa zvýšil priemerný prúd
asi o 5 percent, čo nemá vysvetlenie v prípade oscilácií troch hmotných neutrín.
Tento fenomén sa označuje ako anomália antineutrín z reaktora. Predmetom
záujmu je aj neznámy pôvod zvýšenej emisie anti-neutrín z reaktora s energiou
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okolo 5 MeV, čo sa prejavuje ako hrb v spektre. Predmetom štúdií v kolaborácii
s SÚJV boli uvedené aktuálne problémy JUNO kolaborácie.
• V rámci JUNO kolaborácie boli zverejnené dôležité vedecké poznatky

týkajúce sa vlastností scintilátora v detektore [A11], optimálneho spôsobu
kalibrácie detektora [A12], citlivosti detektora k pozorovaniu signálu od
atmosferických neutrín [A13] a rádioaktívnemu pozadiu v detektore [A14].
Tieto témy boli ozvučené aj v publikácii v zborníku z konferencie [B2] a
v tých zaslaných do časopisov [B3, B4].

Dosiahnuté originálne výsledky boli prezentované na medzinárodných kon-
ferenciách a pracovných stretnutiach:
• European Physical Society conference on high energy physics 2021 (EPS-

HEP conference 2021), online conference July 26-30, 2021, hosted jointly
by Universität Hamburg and by the research center DESY [C8];

• Astroneutrino Theory Workshop (EuCAPT) 2021, Prague, Czech Repub-
lic, September 20 – October 1, 2021 [C9];

• Euro JUNO meeting, Nantes on 17-18 May 2021 [C10].

02-0-1127-2016/2023
Advanced Studies on Systems of New-Generation Accelerator and

Colliders for Fundamental and Applied Research

Vedúci témy zo SÚJV: G.D. Shirkov
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Jozef Huran (ElÚ SAV Bratislava)
Riešitelia zo SR: Pavol Boháček, Eva Kováčová, Mária Sekáčová, Juraj Ar-

bet (ElÚ SAV Bratislava); Vlasta Sasinková (ChÚ SAV Bratislava); Angela
Kleinová (ÚPo SAV Bratislava)

V rámci témy sa skúmali fotoelektrónové emisné charakteristiky transmis-
ných fotokatód na báze veľmi tenkých uhlíkových vrstiev. Študovali sa štruk-
túrne vlastnosti tenkých vrstiev. Uhlíkové tenké vrstvy sa pripravovali mo-
difikovanou metódou vákuového odparovania materiálu súčasne elektrónovým
zväzkom a plazmou EBP(electron beam-plasma) a vysokofrekvenčným (RF)
reaktívnym magnetrónovým naprašovaním s využitím targetu uhlíka a plynov
argón, dusík a vodík. Štruktúrne vlastnosti tenkých vrstiev sa skúmali metó-
dami RBS, ERD, FTIR, RAMAN a SEM. Pripravené transmisné fotokatódy
boli osvetlované zo zadnej strany pulzným laserom (15 ns, 266 nm). Na extrak-
ciu elektrónov sa používalo elektrické pole v rozsahu 0,5-6 kV/mm.

Skúmali sa fotoelektrónové emisné vlastnosti nanoštrukurovaných (ns) veľmi
tenkých uhlíkových vrstiev dopovaných dusíkom na kremennom substráte pri
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rôznych elektrických poliach. Vrstvy sa pripravili reaktívnym magnetrónovým
naprašovaním. Uhlíkové vrstvy obsahujú uhlík, dusík a malé množstvo vodíka
a kyslíka. Výsledky SEM ukázali zmeny povrchových morfológií s teplotou sub-
strátu počas depozície z úplne amorfnej štruktúry na štruktúru nanometro-
vých rozmerov tvaru vločiek náhodného usporiadania. Rozmer vločiek rástol
pri vysšej teplote substrátu a pri vyššom prietoku vodíka. Ramanove spektrá
ukázali zaujímavé intenzity, ktoré môžu byť priradené grafénu podobný uhlík,
grafitu podobný uhlík a nanokryštalickému diamantu. Meraný náboj a vypo-
čítaná kvantová účinnosť (QE) sa zvyšovali s elektrickým poľom pre všetky
transmisné fotokatódy. Najvyššia hodnota náboja bola 19,88 nC a vypočítaná
QE(%) bola 1,05 · 10−2 [D1].

Veľmi tenké vrstvy na báze uhlíka sa nanášali na substráty z kremenného
skla vákuovou depozíciou (EBP). V systéme EBP, sú elektróny emitované že-
raveným vláknom a urýchľované elektrickým poľom medzi katódou a téglikom
naplneným materiálom. V počiatočnom okamihu sa materiál roztaví v dôsledku
účinku bombardovania elektrónmi. Po dosiahnutí určitej hustoty pár odparova-
ného materiálu sa v medzere medzi anódou a katódou vytvorí nezávislý výboj.
Teplota držiaka substrátov bola 350◦C a 500◦C. Hrúbka veľmi tenkých vrstiev
bola približne 20 nm a 25 nm. Fotoelektrónov emisné charakteristiky sa skúmali
pri extrakčnom elektrickom poli 4 kV. Najvyššia hodnota QE bola dosiahnutá
v prípade transmisnej fotokatódy pripravenej pri teplote 350◦C a hrúbke veľmi
tenkej uhlíkovej vrstvy 25 nm a to QE(%)= 1,5 · 10−2 [C11, D2].

V ďalšom experimente sa porovnávali fotoelektrónové emisné vlastnosti ten-
kých uhlíkových vrstiev pripravených súčasne na dva typy substrátov a to z kre-
menného skla a zafíru. Vrstvy sa pripravovali technológiou EBP. Koncentrácie
prvkov vo vrstvách boli prakticky rovnaké pre všetky vzorky: uhlík – 93 at.%,
dusík – 2 at.%, vodík – 2 at.%, kyslík – 3 at.%. Ramanové spektrá uhlíkových
vrstiev sa fitovali. Fitované Ramanove spektrá ukázali zaujímavé pásy priradené
grafitu podobnému nanokryštalickému diamantu a niekoľkovrstvovej kompozit-
nej vrstvy z grafitu/ultrananokryštalického diamantu. Transmisná fotokatóda
(veľmi tenká vrstva na báze uhlíka na zafírovom substráte) vykazovala maxi-
málnu vypočítanú hodnotu QE(%) 2,0 · 10−2. [C12] Skúmali sa fotoelektrónové
emisné vlastnosti veľmi tenkých uhlíkových vrstiev pri extrakčnom elektrickom
poli v rozsahu 0,5-4 kV/mm. Vrstvy sa pripravovali technológiou EBP na sub-
stráty z kremenného skla. Meraný náboj sa zvýšoval s elektrickým poľom pre
všetky vzorky. Závislosti meraného náboja od elektrického poľa ukázali prak-
ticky lineárne správanie až do elektrického poľa 2 kV/mm. Dá sa to vysvetliť
tým, že povrchová potenciálova bariéra klesá s rastúcim elektrickým poľom, čo
vedie k zvýšeniu hodnoty náboja. Pri vyššom elektrickom poli (> 2 kV/mm)
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sa závislosť hodnoty náboja od elektrického poľa začína meniť na saturačné
správanie. Maximálna hodnota meraného náboja bola 19,08 nC a vypočítaná
QE(%) bola 1,02 · 10−2 nC [C13]. Okrem riešenia témy, časť aktivít v SÚJV
Dubna bola zameraná a výskum štuktúrnych vlastností polovodičových vrstiev
analytickými metódami RBS a ERD.

Pokračoval výskum štruktúrnych vlastnosti nedopovaných a dopovaných (P
alebo B) polovodičových SiC tenkých vrstiev metódami RBS, ERD. Vrstvy
karbidu kremíka boli pripravené technológiou PECVD na kremíkových sub-
strátoch. Výsledky RBS a ERD spektroskopie ukázali hlavné koncentrácie prv-
kov ako sú: Si, C, H, P alebo B. Koncentrácie prvkov sa významne nemenili
po ponorení do vodného elektrolytu kyseliny sírovej s pH2 a pH1 s cieľom ich
využitia v zariadeniach pre generáciu vodíka. Ďalej sa skúmali elektrické vlast-
nosti štruktúry Al/SiC/Si/Al pred a po ponorení (200 hod.) vzoriek do vodného
elektrolytu Dopované a nedopované vrstvy karbidu kremíka boli po ponorení
do elektrolytu amorfnejšie ako pred ponorením. Vyšetrovanie koróznej odolnosti
ukázalo, že najlepšiu stabilitu (malé rozdiely medzi nameranými parametrami
pred a po ponorení do elektrolytu) možno priradiť štruktúre Al/SiC(P)/Si(typ
P)/Al [A15].

02-1-1097-2010/2021
Study of Polarization Phenomena and Spin Effects at the JINR

Nuclotron-M Facility

Vedúci témy zo SÚJV: A.D. Kovalenko
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Marián Janek (KF EF ŽU Žilina), Gabriela

Martinská (ÚFV PrF UPJŠ Košice), Ján Mušinský (ÚEF SAV Košice)
Riešitelia zo SR: Gabriela Tarjányiová, Marek Veveričík (KF EF ŽU Žilina);

Jozef Urbán (ÚFV PrF UPJŠ Košice, ÚEF SAV Košice), Olena Mezhenska
(ÚFV PrF UPJŠ Košice)

V roku 2021 pokračovala spolupráca Katedry fyziky ŽU a Katedry jadro-
vej a subjadrovej fyziky PF UPJŠ s LFVE SÚJV. Hlavným cieľom projektu
DSS je získanie cenných informácií o spinovej štruktúre 2-nukleónových a 3-
nukleónových korelácií krátkeho dosahu vrátane spinovo závislých častí v pro-
cesoch s účasťou polarizovaných deuterónov a protónov na Nuklotróne SÚJV.
Veľmi dôležitým a nevyhnutným cieľom je rozvoj efektívnej polarimetrie zväz-
kov deuterónov a protónov, ktorý má veľký význam pre spinové štúdie na Nuk-
lotóne ako aj na komplexe NICA. Výsledky polarizačných pozorovateľných v dp
a pd elastickom rozptyle poskytujú unikátne informácie o spinovej štruktúre ko-
relácií krátkeho dosahu v oblasti prechodového režimu od efektívneho baryón-
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mezónu k základným kvark-gluónovým stupňom voľnosti. Takéto štúdium je ne-
vyhnutným krokom v pokračovaní programu na SID v NICA. Využitie špecific-
kej kinematiky vo fragmentácii deuterónu umožňuje zamerať sa na relativistické
efekty a možné prejavy 3-nukleónových síl krátkeho dosahu, ktoré poskytujú
nové, a potrebné informácie pre rozvoj moderných prístupov ako je chirálna
perturbačná teória. Metodické merania ohľadom vývoja detekčnej aparatúry a
polarimerie sú zhrnuté v [A16] – [A17]. Práce týkajúce sa pružného dp rozptylu
a fragmentácie deuterónu na protóne bol opublikované v [A18]–[A20]. Výsledky
DSS kolaborácie boli prezentované na medzinárodných vedeckých konferenciách
[C14]–[C20], konferenčné príspevky [D3]–[D6] boli zaslané editorom konferen-
cie. Dizertačná práca s názvom: Investigation of the dp→ ppn and dp reactions
at intermediate energies at Nuclotron bola obhájená O. Mezhenskou (ÚFV PrF
UPJŠ Košice) v roku 2021 [G2].

Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky PF UPJŠ a ÚEF SAV v Košiciach
v roku 2021 spolupracovali s LFVE SÚJV pri riešení projektov ALPOM2 a
STRELA. Cieľom experimentu STRELA je skúmanie reakcie s výmenou ná-
boja dp → (pp)n za účelom určenia príspevku spinovo-závislej časti ampli-
túdy elementárnej reakcie s výmenou náboja np → pn. Aparatúra STRELA
bola ožiarená v zväzku deuterónov pri hybnosti 3,5GeV/c. Na základe spra-
covania a analýzy cca miliardy triggerov bolo zmerané rozdelenie diferenciál-
neho účinného prierezu v závislosti od prenesenej štvorhybnosti t. Extrapolá-
cou pre t = 0 bol určený účinný prierez reakcie s výmenou náboja dp→ (pp)n,
dσ/dt = 30,56± 0,48mb/(GeV/c)2. Pomocou tohoto údaju bol získaný príspe-
vok spinovo-nezávislej časti amplitúdy np→ pn rozptylu, ktorý je 0,05± 0,02,
čo znamená že amplitúda elementárneho np→ pn rozptylu je prevažne spinovo-
závislá. Získaný výsledok je zároveň aj príspevkom do np → pn polarimetrie
navrhovanej v experimente ALPOM2 a bol publikovaný v [A21].

Projekt ALPOM-2 je zameraný na meranie analyzačnej schopnosti v nukleón-
jadrových reakciách v intervale hybností do 7,5GeV/c na urýchľovacom kom-
plexe Nuklotrón-M v LFVE. Tento projekt je pokračovaním predchádzajúceho
projektu ALPOM, v ktorom bola meraná analyzačná schopnosť reakcie p+CH2
pri impulzoch do 5,3GeV/c. Merania uhlového rozdelenia analyzujúcich schop-
ností v rôznych reakciách pri čo najvyšších možných energiách predstavuje veľký
záujem a sú nevyhnutné pre budúce experimenty, okrem iného, experiment
v JLab, ktorý je zameraný na určenie pomeru elektrického a magnetického pro-
tónového formfaktora GEp/GMp. Plánované merania pri hybnostiach až do
7,5GeV/c budú najcennejšie. Za cyklus prác v rámci projektu ALPOM bola
užšiemu kolektívu udelená prvá cena SÚJV za vedecko-technickú prácu. Cenu
získal aj pracovník ÚEF SAV Ján Mušinský.
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02-1-1087-2009/2023
Research on Relativistic Heavy and Light Ion Physics. Experiments
at the Accelerator Complex Nuclotron/NICA at JINR and CERN

SPS

Vedúci témy zo SÚJV: A. I. Malakhov
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Štefan Gmuca (FÚ SAV Bratislava)
Riešitelia zo SR: Ján Kliman, Vladislav Matoušek (FÚ SAV Bratislava)

V rámci témy sme ďalej pokračovali v mapovaní nelokálnej výmennej časti
interakcie relativistického Dirac–Hartree–Fock prístupu pre hustú jadrovú hmotu.
Bola získaná nová tvarová funkcia pre nelineárne self–interakčné členy. Započali
sme tiež so zahrnutím chirálnej symetrie. Tento prístup má výhodu v zmenše-
nom počte efektívnych parametrov teórie. Súčasne, keďže parametre závisia na
Fermiho hybnosti a nie na hustote matérie, tento prístup eliminuje vplyv pre-
usporiadania (rearrangement term), ktoré komplikuje iteračný selfkonzistentný
proces.

V rámci projektu sa buduje nový hybridný magnetický spektrometer SCAN-
3 na detekciu nabitých a neutrálnych častíc produkovaných v stanici vnútorných
terčov na Nuklotróne. Boli vyvinuté nové algoritmy pre offline spracovanie di-
gitalizovaných signálov z detektorov.

Kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácii po väčšinu tohto roka, ktorá silne
obmedzila dostup k experimentálnym zariadeniam, sa nepodarilo ukončiť de-
ponovanie všetkých plánovaných vzoriek novoaplikovanou metódou HIVIPP.
Tento zámer sa posúva do následujúceho obdobia. Vyvíjaný dirakovský fukci-
onál hustoty bude v nadchádzajúcom období aplikovaný na problematiku eta–
jadier, viazaného exotického systému eta–mezónu a atómového jadra.

Vedúci témy zo SÚJV: A. I. Malachov
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Štefan Gmuca (FÚ SAV Bratislava)
Riešitelia zo SR: Adela Kravčáková, Katarína Michaličková (doktorandka),

Janka Vrláková (ÚFV PrF UPJŠ Košice); Ján Kliman, Vladislav Matou-
šek (FÚ SAV Bratislava)

Boli vykonané práce v mapovaní nelokálnej výmennej časti interakcie Dirac-
Hartree-Fock prístupu pre hustú jadrovú hmotu. Bola získaná nová tvarová fun-
kcia pre nelineárne selfinterakčné členy. Započali sme tiež so zahrnutím chirálnej
symetrie. Tento prístup má výhodu v zmenšenom počte efektívnych parametrov
teórie. Súčasne, keďže parametre závisia na Fermiho hybnosti a nie na hustote
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matérie, tento prístup eliminuje vplyv preusporiadania (rearrangement term),
ktoré komplikuje iteračný selfkonzistentný proces.

V rámci projektu sa buduje nový hybridný magnetický spektrometer SCAN-
3 na detekciu nabitých a neutrálnych častíc produkovaných v stanici vnútorných
terčov na Nuklotróne. Boli vyvinuté nové algoritmy pre offline spracovanie digi-
talizovaných signálov z detektorov. V uplynulom období sa venovala pozornosť
integrácii prostredia ROOT do riadiaceho programu pre ovládanie pohybu ter-
čov vo zväzku. Toto nám umožnilo využiť grafický subsystém prostredia ROOT
a zabezpečilo kompatibilitu vstupných a výstupných dátových štruktúr s ostat-
nými programami používanými v laboratóriu. Na základe skúseností s prevádz-
kou stanice vnútorných terčov v uplynulom období bol pre potreby vzdialeného
ovládania a monitorovania vyvinutý zjednodušený klientský ovládací program.
Tento program zabezpečuje potrebnú ochranu stanice vnútorných terčov proti
niektorým možným chybám obsluhujúceho peronálu. V oblasti vývoja nových
metód spracovania získaných dát z experimentov boli vyvinuté nové algoritmy
viackanálovej iteratívnej dekonvolúcie, ktoré zlepšujú detekciu píkov v zašume-
ných experimentálnych dátach. Ďalej sa zdokonalil algoritmus rýchlej detekcie
pulzov v on-line režime počas experimentu pre umožnenie správneho nastavenia
meracej aparatúry. V harvérovej oblasti sa získal potrebný hardvér pre vybudo-
vanie optického prepojenia medzi exp. stanovišťom pri urýchľovači Nuklotrón a
operátorom, ktoré zabezpečuje potrebné galvanické oddelenie. Táto úprava je
nevyhnutná pre odstránenie porúch vznikajúcich na spojení počas práce urých-
ľovača.

Vedúci témy zo SÚJV: A. I. Malakhov
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Stanislav Vokál (ÚFV PrF UPJŠ Košice)
Riešitelia zo SR: Katarína Michaličková (doktorandka), Adela Kravčáková,

Martin Vaľa, Janka Vrláková (ÚFV PrF UPJŠ Košice)

Pokračovalo sa v štúdiu exotických eta-mezónových jadier v pA a dA zráž-
kach na Nuklotróne LFVE s modifikovaným detekčným zariadením SCAN3
(vedúci projektu Eta - jadrá: dr. S.V. Afanasiev, PhD.). V rokoch 2019–21 boli
preskúmané možnosti použitia módu so zvyšujúcim sa magnetickým poľom pre
zber experimentálnych dát. Boli analyzované experimentálne dáta z reakcie
d +12 C → π + p + X pri energii nalietavajúcich deuterónov 0,6–2,3 GeV na
nukleón. Pracovnou skupinou v LFVE boli pripravené scintilačné vrstvy pre
neutrónový detektor a bol vytvorený elektronický blok pre testovanie pomocou
kozmického žiarenia [B5], [B6]. Po opätovnom spustení Nuklotrónu sa predpo-
kladá použitie takého detektora s viacerými vrstvami v experimentoch na de-
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tekčnom systéme SCAN3 pre zmeranie πn a pn rozpadových kanálov eta-jadier.
V súčasnosti sa aktívne pracuje na simuláciách neutrónového detektora.

03-5-1130-2017/2023
Synthesis and Properties of Superheavy Elements, Structure of

Nuclei at the Limits of Nucleon Stability

Vedúci témy zo SÚJV: M.G. Itkis, S. I. Sidorchuk, A.V. Yeremin
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Stanislav Antalic (FMFI UK Bratislava)
Riešitelia zo SR: Boris Andel, Pavol Mošať, Adam Broniš – doktorand, Adam

Sitarčík – doktorand (FMFI UK Bratislava)
Od objavenia atómového jadra uplynulo viac ako 100 rokov, avšak doposiaľ

nevie súčasná jadrová fyzika spoľahlivo popísať mnohé procesy prebiehajúce sú-
visiace s ich štruktúrou alebo rozpadom. Najmä pre exotické izotopy ďaleko od
oblasti stability získavame v experimentálnych meraniach stále nové prekvapu-
júce informácie. Pre štúdium štruktúry atómových jadier má jedinečné posta-
venie štúdium syntézy a rozpadu izotopov najťažších známych jadier z oblasti
transuránov. Tieto izotopy s viac ako 250 nukleónmi predstavujú komplexný
systém jadrovej hmoty, ktorý je mimoriadnou výzvou nielen pre merania sa-
motné, ale aj pre ich samotné pochopenie a teoretický popis. Skupina pôsobiaca
na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK má už dlhodobé skúsenosti
z realizáciou meraní zameraných na jadrovú spektroskopiu ďalekých transurá-
nov a štúdium ich štruktrúry v rámci spolupráce s viacerými špičkovými sve-
tovými pracoviskami. Jedným z nich je aj experiment SHELS v SÚJV Dubna,
ktorý sa svojou experimentálnou bázou zaraďuje medzi svetovú špičku.

Medzi hlavné témy riešené v roku 2021 v rámci spolupráce na tomto expe-
rimente boli najmä:
• Štúdium možností produkcie ďalekých transuránov. Z tohto pohľadu je

zaujímavá najmä úspešná syntéza nového izotopu 249No. Tento izotop
predstavuje hranicu stability v oblasti neutrónovo-deficitných transurá-
nov, nakoľko v dôsledku rýchleho poklesu štiepnej bariéry klesá výrazne
stabilita atómového jadra voči spontánnemu štiepeniu. Pre porovnanie,
izotop 250No má typickú dobu života pár 10µs. Predbežné výsledky boli
publikované v [B7]. Finálne výsledky boli zaslané do European Physical
Journal A a očakáva sa ich publikovanie v roku 2022.

• Štúdium spontánneho štiepnia ďalekých transuránov. Pre tento typ vý-
skumu predstavuje experiment SHELS v SÚJV mimoriadnu príležitosť
vďaka možnosti získať informáciu o počte emitovaných neutrónov v pro-
cese spontánneho štiepenia produktov reakcie úplnej fúzie. Na tento typ
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merania sa využíva unikátny detekčný systém založený na detekcii neut-
rónov pomocou reakcií s 3He [B8]. Tým je umožňené vyhodnotenie neut-
rónových multiplicít pre veľmi nestabilné izotopy a nízkymi produkčnými
výťažkami. Takto sa podarilo získať nové informácie o neutrónových mul-
tiplicitách pre spontánne štiepenie izotopov 252No a 254No. Výsledky boli
publikované v [B8].

• Štúdium rozpadových vlastností najťažších prvkov. Väčšina izotopov v ob-
lasti najťažších prvkov sa dominantne rozpadáva procesom α rozpadu.
Tento rozpad je však mimoriadne citlivý na zmenu konfigurácie hla-
dín charakterizujúce počiatočný a finálny stav. Samotná teória nedokáže
predpovedať presné poradie vzbudených hladín a pre väčšinu izotopov
v oblasti prvkov ťažších ako fermium nepoznáme jednoznačne ani kon-
figuráciu ich základného stavu. Kombinácie α-rozpadovej spektroskopie
a γ spektroskopie cenným nástrojom na identifikáciu týchto prechodov.
V roku 2021 sa podarilo dokončiť spracovanie dát merania zameraného na
izotop 257Rf, pre ktorý sa podarilo identifikovať viacero nových precho-
dov na vzbudené stavy v dcérskom izotope 253No. Výsledky boli zaslaté
do časopisu European Physical Journal A a ich publikovanie sa očakáva
v roku 2022 [D8].

Téma jadrovej štruktúry najťažších známych izotopov bola okrem odbor-
ných výstupov taktiež diskutovaná v rámci popularizačnej prednášky Fakulta
matematiky, fyziky a informatiky, Prednáška v rámci seminára „Smery fyzikál-
neho výskumu“, 29. marca 2021 [C21]

Vedúci témy zo SÚJV: M.G. Itkis
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Ján Kliman (FÚ SAV Bratislava)
Riešitelia zo SR: Štefan Gmuca, Vladislav Matoušek (FÚ SAV Bratislava)

V systematickom prístupe boli prvýkrát získané absolútne účinné prierezy
tvorby výparných rezíduí pri reakciách tažkých iónov 36Ar, 40Ar, 40Ca a 48Ca
s jadrami 144Sm, 148Sm, 144Nd, 166Er a natSm, blízkymi uzavretej neutrónovej
šupke N = 126. Jadrové reakcie bol realizované pri okolobariérovej excitačnej
energii deformovaných a nedeformovaných jadier terča a projektilu. Výsledky
experimentov potvrdzujú, že výška bariéry sa v závislosti od ich deformácie
mení o 5 až 7 MeV. Takáto závislosť výšky fúznej bariéry od deformácie jadier
projektilu a terča bola experimentálne získaná prvýkrát. Absolútne hodnoty
účinných prierezov a excitačných funkcií boli získané pre 6 výparných kanálov
v jadrových reakciách 36Ar + 144Sm, 36Ar + 146Sm, 40Ca + 144Nd , 48Ca +
142Nd a 40Ar + 166Er fúzie [A36], [A37], [A38], [A39], [C22], [C24], [C25], [D11].
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Experimentálne bola skúmaná vhodnosť použitia nových materiálov pri syn-
téze 283Fl s cieľom zvýšenia efektívnosti a stability hmotnostného spektrometra
MASHA. Boli skúmané výparné fólie z graphenu a nanotrubiek. Na základe zis-
teného bol realizovaný nový výparník (hot catcher) z uhlíkových nanotrubiek vo
forme fólií, ktorý pri intenzite zvazku 0,5 pµA počas 80 hod. expozície vykazuje
stabilitu vzhľadom na degradáciu zväzkom ťažkých ionov. [D9]. V reportovanom
období bol zrealizovaný nový design ECR ionového zdroja a horúceho výpar-
níka, ktorý umožňuje jeho stabilnú činnosť pri teplotách do 300◦C. S cieľom
zvýšenia efektívnosti boli vnútorné povrchy pokryté chemicky inertným kera-
mickým pokrytím. Účinnosť novej konštrukcie sa ešte vyhodnocuje [C23], [D10].
Veľký objem prác bol vykonaný pri projektovaní a konštrukcii nového kryogen-
ného plynového chladiča a lapača (trap) syntetizovaných iónov superťažkých
atómov v spolupráci s Max Planck Institute, Heidelberg. Teplá a kryogenická
časť zariadenia, pracujúca pri 40 K, ako aj vf kvadrupólový transportný systém
boli ukompletované [C23].

03-2-1100-2010/2021
Non-Accelerator Neutrino Physics and Astrophysics

Vedúci témy zo SÚJV: A. Kovalik, E.A. Yakushev
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Fedor Šimkovic, Rastislav Dvornický (FMFI

UK Bratislava)
Riešitelia zo SR: Zuzana Bardačová – doktorandka, Eliška Eckerová – dokto-

randka (FMFI UK Bratislava)

V rámci vyššie uvedenej témy bola aktivita riešiteľov zameraná na úlohy
experimentu Baikal-GVD, ktorý patrí medzi popredné projekty v rámci SÚJV:
• Počas zimnej expedície 2021 sa R. Dvornický zúčastnil servisných a inšta-

lačných prác na jazere Bajkal. Výsledkom je úspešná inštalácia nového
klastera. Týmto sa zvýšil počet klasterov na 8 s celkovým počtom inšta-
lovaných optických modulov na 2 304. Taktiež sa zväčšil celkový objem
detektora pre kaskádne eventy s energiou vyššiou než 100 TeV na 0,4
km3. Neutrínový teleskop Baikal-GVD je i naďalej najväčším na severnej
pologuli a druhým najväčším vo svete, hneď po americkom experimente
IceCube v Antarktíde [C32, B25].

• Predmetom záujmu E. Eckerovej a R. Dvornického bola analýza optických
šumov v jazere Bajkal. Nábojové ako aj amplitúdové rozdelenie šumov je
dôležité z hľadiska adekvátneho opisu optického pozadia pomocou MC
simulácií. Vytvorené programové vybavenie umožňuje analyzovať časový
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priebeh šumov ako aj ich hĺbkový profil, čím umožnuje robiť približné
závery o prúdení vody v hĺbke na úrovni ∼ 1 km [C27, C31].

• Predmetom aktivity Z. Bardáčovej bol vývoj programu na rekonštruk-
ciu kaskádnych prípadov registrácie neutrín. Podstatným prínosom bola
analýza prípadov lokálnych emisií fotónov na dráhach miónov, ktoré majú
rovnakú odozvu v detektore ako kaskády majúce pôvod v elektrónových
neutrínach. Táto analýza pomôže oddeliť singálne prípady interakcie ne-
utrín od miónového pozadia [C26, C28, C30].

• Predmetom štúdií E. Eckerovej bol vývoj algoritmu na registráciu dvoj-
tých kaskád, ktoré vznikajú pri interakcii tau neutrína. Na rozdiel od
eletrónových a miónových neutrín, ktoré môžu vznikať v pozemskej at-
mosfére, registrácia tau neutrína je priama detekcia neutrína astrofyzi-
kálneho pôvodu. Algoritmus na detekciu dvojitých kaskád využíva stro-
jové učenie (tzv. „machine learning“) v rámci knižníc „Boosted Decision
Trees“ [C29].

•Výsledky experimentu Baikal-GVD boli úspešne opublikované v [A40][B10]–
[B27]

Vedúci témy zo SÚJV: E.A. Yakushev
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Ladislav Hrubčín (ElÚ SAV Bratislava)
Riešitelia zo SR: Bohumír Zaťko, Pavol Boháček, Jozef Osvald (ElÚ SAV Bra-

tislava)

Ako bolo konštatované už v minuloročnej správe, pri riešeni úloh danej témy
sa využívajú benefity vyplývajúce z aktívnej spolupráce pracovnikov Elektro-
technického ústavu SAV (ElÚ SAV Bratislava) s pracovnikmi SÚJV.

V ElÚ SAV pracovníci pri riešení projektov VEGA č. 2/0084/20 a APVV-
18-243 študujú a pripravujú detektory jadrového žiarenia z SiC (karbid kre-
míka) i GaAs a v SÚJV sa vykonávajú merania týchto detektorov (zhotovených
aj na základe požiadaviek z SÚJV), testuje sa ich radiačná odolnosť a využívajú
sa pri reálnych experimentoch na urýchľovačoch SÚJV.

V rámci spolupráce s SÚJV máme možnosť i aktivne využívame techniku
nedostupnú v ElÚ SAV, napr. rôzne rádioaktivne zdroje žiarenia, špeciálnu
meraciu techniku, urýchľovače častíc na ožarovanie a pod. Pripravené a zme-
rané detektory sa ožarujú v jednotlivých laboratóriách SÚJV rôznymi dávkami
neutrónov, ťažkých iónov, protónov resp. elektrónov a študujú sa zmeny ich
vlastností po ich ožiarení. Otestované SiC detektory sa následne používajú pri
vedeckých experimentoch v rámci SÚJV. Konkrétne na pracovisku v Laborató-
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riu jadrových problémov sa merajú elektrické i detekčné vlastnosti detektorov
a taktiež sa vykonávajú experimenty s rôznymi polovodičovými štruktúrami
vyrobenými v ElÚ SAV. Časť meracieho komplexu i príslušnej elektroniky bola
v rokoch 2014 až 2021 zakúpená aj z grantov splnomocnenca vlády pre SÚJV.

Na základe vyššie uvedeného boli naše aktivity v SÚJV počas r. 2021 za-
merané na nasledovné oblasti:

1. Prípravu SiC detektorov jadrového žiarenia na 4H-SiC substrátoch s hrúb-
kami epitaxnej vrstvy 25, 50 a 70 mikrometrov (µm) na základe požia-
davky z SÚJV, na meranie elektrických a detekčných parametrov detek-
torov, realizáciu výpočtov a grafov s následnou analýzou a posúdením ich
vlastností.

Elektrické parametre (V-A a C-V krivky) detektorov boli zmerané po-
mocou analyzátora parametrov 4200A-SCS a vysokonapäťového zdroja
2657A (Keithley). Spektrometrické vlastnosti detektorov boli zmerané po-
mocou štandardných alfa (238Pu, 226Ra) a gama (241Am) žiaričov.

Zhrnutie: Boli komplexne zmerané charakteristiky SiC detektorov neza-
púzdrených s hrúbkami epitaxnej vrstvy 25 µm (4 ks), 50 µm (3 ks) a 70
µm (9 ks). Okrem nich boli zmerané aj 2 ks SiC detektorov zapúzdrených
do kovovych púzdier s konektorom BNC s hrúbkou epitaxnej vrstvy 25 a
50 µm určené na merania amplitúdového defektu. Detektory boli zmerané
pred a po ich ožiarení na cyklotróne IC-100 (Laboratórium jadrových re-
akcií) rôznymi dávkami ťažkých iónov Xenónu (Xe) a bolo vyhodnotené
aj ich radiačné poškodenie.

Namerané a spracované údaje boli použité v publikáciách [A41, C34, C35,
C36].

2. Štúdium tzv. amplitúdového defektu (pulse-height defect) SiC detektorov
[C34, C35].

Na konferenciách NUCLEUS [C34] a APCOM [C35] sme referovali o vý-
sledkoch z meraní amplitúdového defektu pomocou SiC detektorov pripra-
vených v ElÚ SAV. Pri experimentoch boli využité skúsenosti z predchá-
dzajúcich meraní, pričom bola použitá modifikovaná metóda a aj nové SiC
detektory s hrúbkou 25 a 50 µm. Upravený prípravok s plastickou fóliou
hrúbky 3µm, ktorá sa zasúvala do zväzku Xe slúžil na reguláciu energie
iónov Xe, čiže naklápaním fólie v intervale od 0◦ po 68◦ sa zväčšovala
dráha preletu Xe cez fóliu, čo sa následne prejavovalo v znižovaní energie
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Xe. Hodnoty amplitúdového defektu pre SiC detektory boli vypočítané
pomocou počítačového programu SRIM.

3. Štúdium a porovnanie radiačnej odolnosti niekoľkých typov detektorov
jadrového žiarenia, konkrétne detektorov zhotovených z Si, SiC, GaAs
a CdTe [C36, D13], ktoré boli ožarované rôznymi dávkami elektrónov
s energiou 5 MeV na lineárnom urýchľovači UELR-51S.
Na konferenciach [C36, D13] boli prezentované výsledky ožarovania Si
detektorov elektrónmi dávkami od 0,5 po 1,2 kGy, CdTe detektorov od
0,5 po 2,25 kGy, GaAs detektorov od 8,25 po 1610 kGy a SiC detektorov
od 10,8 po 1898 kGy. Následne boli detektory testované štandardným
gama žiaričom 241Am, ktorý umožnil na základe nameraných spektier
posúdiť stupeň degradácie detektorov. Zo získaných výsledkov vyplýva,
že najvyššiu radiačnu odolnosť voči elektrónom vykázali nami pripravené
detektory z SiC.

Z opublikovaných výsledkov za najdôležitejšiu považujeme skutočnosť, že
SiC detektory boli úspešné použité na detekciu iónov Xe na cyklotróne IC-100
i pri meraní amplitúdového defektu. Kompletné merania V-A a C-V kriviek boli
vykonané na SiC detektoroch a polovodičových štruktúrach spolu s vyhodno-
tením a analýzou ich parametrov. Experimenty s SiC detektormi i detektormi
z Si, GaAs a CdTe boli vykonané aj a pri meraní radiačnej odolnosti.

Vedúci témy zo SÚJV: E.A. Yakushev
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Blahoslav Pastirčák (ÚEF SAV Košice)

V rámci podtémy „Baikal-GVD“ sa v experimente Baikal-GVD zaoberám
simuláciami produkcie atmosferických miónov ako pozadia k toku astrofyzikál-
nych neutrín, ktoré experiment detekuje. V tomto roku som sa venoval hlavne
nasledovným úloham:
• Dlhodobá, permanentná tvorba banky dát z CORSIKA simulácií toku

atmosférických miónov na úrovni mora softwarovým balíkom CORSIKA
pre viaceré primárne častice (P, He, O, Fe, CNO, MgSi, . . . ) tvoriace
chemické zloženie primárneho kozmického žiarenia pri viacerých energiách
pre použitie v ďalších krokoch simulačného reťazca pre experiment Baikal.

• Ďalšie porovnávanie výsledkov simulácií získaných súčasnou verziou 7
CORSIKy oproti simuláciam so staršou verziou 5 CORSIKy, ktoré sa ro-
bili pre experimenty nt-100 a nt-200 predchádzajúce súčasnému Baikal-
GVD experimentu. Tentokát sa robili porovnania na úrovni nasledujú-
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ceho kroku simulačného reťazca a to v rámci softwaru simGVD, ktorý
zabezpečuje transport častíc nasimulovaných CORSIKOu prostredím do
detektorov teleskopu Baikal-GVD.

• Kľúčovou činnosťou bol a je stále vývoj a prepojenie výstupov z CORSIKy
do nového softwarového objektovo orientovaného rámca na transport čas-
tíc prostredím Bajkalského jazera do optických modulov detektora. Je
ním softwarový balík PROPOSAL, moderná C++ verzia transportného
softwaru. Aj keď v tomto štádiu ostáva simulačný cyklus založený na
pôvodnom MUMPAGE balíku v druhom kroku, opcia pre použitie alter-
natívneho PROPOSALu je veľmi dôležitá. Samotný framework PROPO-
SAL je vo vývoji, jednotlivé verzie sa od seba výrazne líšia a t. r. bol náš
software modifikovaný pre už jeho tretiu verziu. Venoval som sa hlavne
nastaveniu PROPOSALu a modifikácii nášho softwaru pre podmienky
experimentu Baikal-GVD. Následne som prepojenie testoval a porovná-
val výsledky s tými, kde bol používaný MUM.

• Výsledky boli prezentované na oboch celokolaboračných poradách experi-
mentu Baikal (máj, december).

• Príprava a prezentácia cyklu štyroch dvojhodinových prednášok: Simu-
lačný framework CORSIKA v rámci Letnej školy TUKE pre VŠ štu-
dentov TUKE Košice a pre PhD študentov v SÚJV Dubna

Vedúci témy zo SÚJV: A. Kovalík, E.A. Yakushev
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Pavel Povinec (FMFI UK Bratislava)
Riešitelia zo SR: Fedor Šimkovic, Róbert Breier, Rastislav Dvornický, Miro-

slav Ješkovský, Jakub Kaizer, Ivan Kontuľ, Veronika Palušová – doktorand,
Maroš Petro – doktorand (FMFI UK Bratislava)

Množstvo experimentov po celom svete je sústredených na hľadanie sig-
nálu bezneutrínového dvojitého beta rozpadu (0νββ-rozpad) jadier. Hlavnou
motiváciou sú nenulová hmotnosť neutrín a možnosť objaviť novú fyziku za
Štandardným modelom fyziky častíc. V rámci danej témy sa vedecká skupina
z FMFI UK v Bratislave zaoberala experimentálnymi a teoretickými úlohami
súvisiacimi s experimentom NEMO3 a budovaným experimentom SuperNEMO.

Vedecká spolupráca fyzikov z FMFI UK a SÚJV v rámci NEMO-3 a Super-
NEMO kolaborácií bola zameraná na riešenie nasledujúcich úloh:

1. Analýza pozadia SuperNEMO spektrometra so zameraním na identifi-
káciu zdrojov gama-žiarenia a neutrónov od okolitých materiálov a od
gama-žiarenia.
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2. Návrh antineutrónového tienenia pre SuperNEMO Demonštrátor, kto-
rého inštalácia je pred dokončením v podzemnom laboratóriu LSM v Mo-
dane.

3. Štúdium rádio-čistoty konštrukčných materiálov a terčíka z obohateného
Se-82 pre SuperNEMO spectrometer pomocou urýchľovačovej hmotnost-
nej spektrometrie (AMS), ICPMS, a nízkopozaďovej gama-spektrometrie.

4. Spolupráca na spracovaní dát z experimentu NEMO-3.
5. Spolupráca na spracovaní prvých dát z experimentu SuperNEMO.
6. Príprava experimentu na určenie limitu polčasu beta-premeny jadra Zr-

96 v podzemnom laboratóriu HADES v Belgicku využitím koincidenčnej
gama-spektrometrie (spolupráca s EC/JRC Geel). DLJP má rozpraco-
vanú metodiku prípravy obohateného terčíka izotopu Zr-96, ktorý bude
použitý ako jeden z terčíkov v tomto experimente.

7. Formovanie fyzikálneho programu a teoretická podpora NEMO3 a Su-
perNEMO experimentov.

• Hlavným cieľom experiment SuperNEMO je pozorovanie bezneutrínového
dvojitého beta rozpadu jadier a jeho vedľajším produktom je štúdium
dvojneutrínového dvojitého beta rozpadu jadier – procesu, ktorého exis-
tencia vyplýva z predpovedí Štandardného modelu fyziky častíc. Techno-
lógia SuperNEMO detektora umožňuje merať energiu každého z dvoch
emitovaných elektrónov v týchto módoch rozpadu a určiť topológiu ich
trajektórií. Štúdium elektrónového spektra vyžaduje veľmi presnú a pra-
videlnú energetickú kalibráciu. Prvý modul SuperNEMO detektora ozna-
čený „Demonstrator“ bude kalibrovaný pomocou 42 kalibračných zdro-
jov, z ktorých každý pozostáva z kvapky 207Bi. Kvalita týchto zdrojov,
je kľúčom pre správnu kalibráciu energetickej odozvy SuperNEMO de-
tektora. V publikácii [A42] je opísaná metóda merania polohy kvapôčok
207Bi pomocou snímok z pixelových detektorov. Predmetom štúdii bolo
49 kalibračných zdrojov vyvinutých pre experiment SuperNEMO, kto-
rých kvalita bola vyhodnotená. 42 najkvalitnejších z nich bolo vybraných
a nainštalovaných do SuperNEMO modulu „Demonstrator“.

• V rámci experimentu NEMO-3 boli uskutočnené merania dvojneutrínový
dvojitý beta rozpad jadra 100Mo s 6,0195-ročnou expozíciou 6,914 kg
vzorky s vysokou izotopovou čistotou. Táto ultra-zriedkavá jadrová pre-
mena s konečným jadrom 100Rua s polčasom rozpadu približne 7 · 1018

rokov bolo využitá na na uskutočnenie vôbec prvej štúdie možnej časovej
variácie režimu rozpadu. Za tým účelom bola využitá technika „Lomb-
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Scargle“ periodogramu na hľadanie periodických modulácií polčasu roz-
padu. Analýzy vylučujú časovú moduláciu tejto fyzikálnej veličiny na 95%
úrovni spoľahlivosti s amplitúdou modulácií väčšou ako 2,5% vo frekvenč-
nom rozsahu 0,33225 rokov−1 až 360 rokov −1. Publikácia: [A43].

• Dosiahnuté originálne výsledky boli prezentované na medzinárodnej kon-
ferencii: 6th International Conference on Environmental Radioactivity,
ENVIRA 2021, December 6-10, 2021 (online). [C37].

• Pavel Povinec ako predseda organizačného výboru participoval v realizá-
cii konferencie s názvom 6th International Conference on Environmental
Radioactivity – ENVIRA 2021 [F3].

• Veronika Palušová úspešne obhájila svoju dizertačnú prácu s názvom
„Monte Carlo Simulations of Detectors Background and Analysis of Backg-
round Characteristics of the SuperNEMO Experiment in the Modane Un-
derground Laboratory“ na Universite v Bordeaux dňa 4. novembra 2021.
Na danej dizertácii pracovala pod vedením dvoch školiteľov: Prof. Fab-
rice Piquemal (Univerzita v Bordeaux) a prof. Pavel Povinec (FMFI UK
Bratislava) [G4].

03-4-1128-2017/2022
Investigations of Neutron Nuclear Interactions and Properties of

the Neutron

Vedúci témy zo SÚJV: E.V. Lychagin
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Jana Borovská (ÚKE SAV Bratislava)
Riešitelia zo SR: Zita Izakovičová (ÚKE SAV Bratislava), Karol Holý, Jozef

Masarik, Ivan Sýkora, Matej Florek (FMFI UK Bratislava)

V roku 2021 Katedra jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK Bratislava a
Ústav krajinnej ekológie SAV spolupracovali s Rádioanalytickým odd. Labora-
tória neutrónovej fyziky (LNF) SÚJV (I. Zinicovscaia, M. Frontasyeva, S. Pav-
lov) na projekte „Atmospheric Deposition of Heavy Metals in Slovakia Studied
by the Moss Biomonitoring Technique Employing Nuclear and Related Ana-
lytical Techniques and GIS Technology“. Spolupráca je zameraná na výskum
chemického znečistenia prízemnej vrstvy atmosféry Slovenska s dôrazom na
znečistenie ťažkými kovmi ako súčasť európskeho mapovania ťažkých kovov
prostredníctvom vybraných skupín machorastov v rámci programu ICP Ve-
getation. V roku 2021 bola sieť základných monitorovacích plôch rozšírená a
doplnená o lokality s vysokým rizikom záťaže ťažkými kovmi. Bolo odobratých
ďalších 98 vzoriek z rozšírenej siete monitorovacích plôch. V roku 2021 boli
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odoslané vzorky machov z 56 lokalít na analýzy ťažkých kovov do laborató-
ria v SÚJV. Za účelom zmapovania ročnej dávky obyvateľstva SR od inhalácie
izotopov 137Cs a 210Pb bola na FMFI UK zmeraná rádioaktivita vzoriek ma-
chov z vybraných lokalít trvalej monitorovacej siete. Výsledky výskumu boli
prezentované na online konferencii [C38, C39].

04-4-1142-2021/2025
Investigations of Functional Materials and Nanosystems Using

Neutron Scattering

Vedúci témy zo SÚJV: D.P. Kozlenko, V. L. Aksenov, A.M. Balagurov
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Peter Kopčanský (ÚEF SAV Košice)
Riešitelia zo SR: Lucia Balejčíková, Veronika Lacková, Jozefína Majorošová,

Matúš Molčan, Andrey Musatov, Katarína Paulovičová, Michal Rajňák, Ka-
tarína Šipošová, Milan Timko, Natália Tomašovičová – vedeckí pracovníci;
Maksym Karpets, Katarína Zakuťanská – PhD. študenti (ÚEF SAV Košice)
V 2021 bolo plánovaných viacero experimentov v Dubne, ktoré sa však

z dôvodu pretrvávajúcej pandémie a neskôr aj z dôvodu technických problémov
na zariadení reaktora v Dubne neuskutočnili podľa plánov. Z tohto dôvodu sa
experimenty na túto tému väčšinou vykonávali v iných neutrónových centrách.
Aj v roku 2021 boli spracované a publikované mnohé výsledky získané v SÚJV
v predchádzajúcich rokoch.

Boli rozpracované nasledujúce témy:

Téma 1. Magnetické kvapaliny na báze transformátorových olejov

Aj napriek týmto problémov bol v našom štúdiu dôraz kladený na štúdium
štruktúrnych efektov v magnetických kvapalinách v externých magnetických a
elektrických poliach, kde okrem tradičného použitia kvapalín na báze magne-
tických nanočastíc a transformátorového oleja [A44, C40], sme sa zamerali aj
na použitie hybridných nanokvapalín pozostávajúcich z dvoch disperzných fáz,
a to fullerénu a nanočastíc oxidov železa [A45]. Cieľom bolo zistiť ich kolek-
tívne správanie a štruktúrne usporiadanie v dôsledku pôsobenia elektrických a
magnetických síl. Bolo navrhnuté použitie fullerénu C60 na zníženie elektric-
kej vodivosti oleja Shell s magnetickými nanočasticami potrebnými na zvýšenie
účinnosti chladenia transformátorov pri pôsobení ich vlastného magnetického
poľa. Výsledky boli prezentované na vedeckých konferenciách v Odese (Ukra-
jina) [C41] a online na konferenciách v Temešvári (Rumunsko) [C42, C43], Gre-
noble (Francúzsko) [C44] a v Nemecku [C45]. Na publikáciu boli zaslané práce
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[D14, D15], kde bol skúmaný vplyv agregácie superparamagnetických nanočas-
tíc v magnetických kvapalinách na báze transformátorového oleja na rovinný
povrch kovovej elektródy pri rôznych intenzitách elektrického poľa. Zrkadlová
odrazivosť nepolarizovaných neutrónov bola meraná na neutrónovom reflekto-
metri GRAINS (IBR-2).

Téma 2. Štruktúrne vlastnosti nanotextílií

Naša spolupráca bola zameraná aj na novu tému – výskum textilných na-
nomateriálov. Textilné a nanotextilné materiály tvorené rôznymi typmi prírod-
ných alebo chemických vlákien, resp. získané rôznymi spôsobmi spracovania,
sú dostupné v obrovskom množstve a v nízkych cenových reláciách. Jednou
z veľmi zaujímavých možností je využitie textilných nanomateriálov ako nosi-
čov pre imobilizáciu rôznych typov molekúl (syntetických afinitných ligandov,
reaktívnych farbív, iónových kvapalín), biomolekúl (enzýmov, enzýmových in-
hibítorov, lektínov, polysacharidov), potenciálnych celobunkových biokatalyzá-
torov a nano- a mikročastíc kovov a oxidov kovov, ktoré sú využiteľné ako kata-
lyzátory alebo nanozýmy a tiež iných nanomateriálov ako minerálu halloysitu,
ktorý môže slúžiť ako nanokontainer na za chytenie cieľových biologicky aktív-
nych látok, najmä liečiv, kontrastných činidiel alebo aktívneho uhlia a iných
uhlíkatých nanomateriálov. Zabudovanie feromagnetického materiálu prostred-
níctvom magnetických nano/mikročastíc alebo železného drôtu do častí modi-
fikovaného nanotextilu umožňuje ich veľmi rýchlu a 100% magnetickú separá-
ciu, a to aj z veľkých objemov roztokov a suspenzií. Na celkovú charakterizáciu
pripravených modifikovaných textilných vláken nanočasticami je potrebné pou-
žitie čo najrôznejších experimentálnych techník. Metóda SANS (aj SAXS) bola
preto použitá ako doplnková metodika k SEM, AFM a TEM na štúdium homo-
genity rôznych typov a koncentrácií inkorporovaných nanočastíc a ich depozícií
na vláknach v celkovom objeme pre budúcu generáciu multifunkčných textílií
[A46, A47].

Téma 3. Štruktúra feronematík

Treťou hlavnou študovanou oblasťou je problematika kvapalných kryštálov,
vrátane proteínových a samousporiadania proteínov do vysoko-organizovaných
a stabilných štruktúr, amyloidných fibríl. Dopovanie takýchto systémov mag-
netickými nanočasticami umožňuje ich manipuláciu po vložení do externého
magnetického/elektrického poľa. Skúmali sme vplyv tvaru a koncentrácie nano-
častíc na fázové premeny a ich následnú citlivosť na vonkajšie polia. Riešením
týchto otázok je možné vyriešiť aj problémy, ktoré zatiaľ bránia praktickej ap-



101

likácii feronematík v rôznych magneto-optických alebo magneto-mechanických
zariadeniach.

V práci [A48] boli študované kompozity na báze termotropných kvapalných
kryštálov. Výsledky ukázali, že v závislosti od koncentrácie dochádza k formo-
vaniu rôznych typov klastrov, ktoré výrazne ovplyvňujú magnetické vlastnosti
kompozitov a navyše táto zmena nie je monotónne závislá na koncentrácii. Vý-
sledky boli potvrdené kombináciou viacerých metodík – magnetizačné merania,
SAXS, SANS a dielektrické merania.

V rámci spolupráce bola obhájená dizertačná práca [G5].

Téma 4. Magnetické nanočastice a amyloidy

Ďalšou čiastkovou úlohou v rámci projektu je príprava a štúdium bio-na-
nokompozitov, ktoré vykazujú podobnosť s klasickými kvapalnými kryštálmi.
Ponúkajú aplikačný potenciál v bionanovedách (napr. detekciu a monitorova-
nie priebehu neurodegeneratívnych ochorení s prítomnosťou amyloidných fibríl
v tkanivách) [A49, A50, A51]. Detailným štúdiom interakcie fullerénov s mo-
lekulami proteínu v procese amyloidnej agregácie sme použitím molekulového
modelovania navrhli mechanizmus inhibičného účinku fullerénov na proces amy-
loidného samousporiadania, čo má význam nielen z terapeutického, ale aj apli-
kačného hľadiska.

Technikou SANS boli detailne študované amyloidné vlákna formované v prí-
tomnosti detergentov a fosfolipidov, ktoré dokážu efektívne ovplyvniť nielen
rozsah amyloidogenézy, ale aj výslednú morfológiu [A49, A50, A51].

Téma 5. Fullerénové nanokompozity

Tenké vrstvy polystyrén-fullerénových nanokompozitov C60 a C70 boli skú-
mané pomocou röntgenového žiarenia, neutrónovej reflektometrie a mikrosko-
pie atómovej sily v SÚJV [A52, A53]. Tenké filmy polymérov a polymérnych
nanokompozitov sú predmetom širokého množstva aplikácií, vrátane senzorov
a budúcich prvkov solárnych článkov. Kľúčovým znakom na inhibíciu zmáča-
nia je vytvorenie hustej vrstvy nanočastíc na povrchu substrátu. Na povrchu
substrátu bola pozorovaná vrstva obohatená o nanočastice. Tento jav je vše-
obecný pre makromolekuly C60 aj C70. Hrúbka detegovaných vrstiev je 0,7 – 5
nm. Merania röntgenovej reflektometrie sa uskutočnili pomocou reflektomet-
rického režimu Empyrean difraktometra (Malvern PANalytical, Almelo, Ho-
landsko) v LNF SÚJV. Neutrónové reflektometrické merania sa uskutočnili na
prístroji GRAINS pulzného reaktora IBR-2.
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Vedúci témy zo SÚJV: D.P. Kozlenko
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Norbert Kučerka (FaF UK Bratislava)
Riešitelia zo SR: Pavol Balgavý, Alexander Búcsi, Jana Gallová, Lukáš Hubčík,

Atoosa Keshavarzi, Nina Kanjaková, Mária Klacsová, Tomáš Kondela, Ali
Shirazi, Daniela Uhríková, Katarína Želinská (FaF UK Bratislava), Pavol
Hrubovčák (ÚFV PrF UPJŠ Košice)

V roku 2021 pokračovala spolupráca Farmaceutickej fakulty Univerzity Ko-
menského v Bratislave s Frankovým laboratóriom neutrónovej fyziky výsku-
mom modelových biologických membrán pri využití spektrometra malouhlo-
vého rozptylu neutrónov (YuMO) na pulznom reaktore (IBR2). Porovnával
sa vplyv Ca2+ iónov na membrány charakterizované rôznym stupňom laterál-
neho usporiadania [A54]. Pozornosť bola rozšírená z dvojkomponentných sys-
témov na membrány obsahujúce toxický amyloid-beta peptid, ktorý sa predpo-
kladá byť príčinou Alzheimerovej choroby. Štruktúrne parametre membrány, a
to najmä jej hrúbka, boli nepodstatne ovplyvnené prítomnosťou iónov Ca2+.
Napriek tomu, vplyv zvyšujúcej sa koncentrácie iónov sa prejavil v pribrzdení
nástupu morfologických zmien membrán. Takéto zmeny morfológie membrán
boli prvýkrát pozorované v podobnom výskume v systémoch pri ich precho-
doch medzi gélovou a tekuto-kryštalickou fázou [A55]. Ich najpravdepodobnej-
ším mechanizmom sa predpokladá peptidom vyvolané rozrušenie membrány a
jej opätovné reformovanie, čo môže priamo súvisieť s toxickými účinkami pep-
tidu na bunkovú membránu [E2].

Modelové membrány boli študované aj za pomoci neutrónovej reflektometrie
na spektrometri GRAINS. V snahe hlbšie pochopiť interakcie medzi amyloid-
beta peptidom a komponentami biologickej membrány, najmä však vplyv ter-
modynamických vlastností membrány na tieto interakcie, boli rozpracované prí-
stupy regulovania tekutosti membrány vplyvom prímesí. Výsledky ukázali, že sa
membrána stáva menej tekutou pri zvyšujúcej sa koncentrácii cholesterolu, za-
tiaľ čo zvyšujúca sa koncentrácia melatonínu tekutosť membrány zvyšuje [A56].
Stojí za zmienku, že práve pôsobenie melatonínu je v literatúre spomínané v sú-
vislosti s prevenciou proti Alzheimerovej chorobe.

V oblasti štúdia javov anestézie bol vyšetrovaný vplyv homologického radu
alkoholov s dlhým alkylovým reťazcom (8 – 18 uhlíkov) na lipidové dvojvrstvy
dimyristoylfosfatidylcholínu [A58]. Nelamelárne lipidové štruktúry (hexagonálne
a kubické fázy) adaptované pre prenos nukleových kyselín (DNA, RNA) sú pred-
metom záujmu pre ich schopnosť chrániť genetický materiál a zároveň ľahšie
penetrovať cez bunkovú membránu. V práci [A59] sme študovali enkapsulá-
ciu krátkoreťazcovej DNA do nelamelárnych fáz vytvorených zmesou glycerol
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monooleátu a DOPG pri nízkych koncentráciach Ca2+ iónov. Súčasné vedecké
poznatky naznačujú, že aniónové lipoplexy sú vhodnejšie pre niektoré ťažko
transfektujúce bunkové línie, ako aj pre „in vivo“ aplikácie [B28].

Okrem printových publikácií boli dosiahnuté výsledky prezentované v na
vedeckých konferenciách a v masmédiách: [C46, C47, C48, C49, C50, C51, C52,
C53, C54, C55, C56, C57, H3]

04-4-1133-2018/2023
Modern Trends and Developments in Raman Microspectroscopy

and Photoluminiscence for Condensed Matter Studies

Vedúci témy zo SÚJV: G.M. Arzumanyan, N. Kučerka
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Norbert Kučerka (FaF UK Bratislava)
Riešitelia zo SR: Tomáš Kondela (FaF UK Bratislava); Pavol Hrubovčák, Ad-

riana Zeleňáková (ÚFV PrF UPJŠ Košice); Vladimír Zeleňák (ÚChV PrF
UPJŠ Košice)

Štruktúrne vlastnosti modelových biologických membrán, ktoré sa dlhodobo
získavajú za pomoci rozptylu neutrónov v spolupráci FaF UK v Bratislave a
FLNF, boli v roku 2021 doplnené informáciami o dynamických vlastnostiach
študovaných membrán za pomoci Ramanovej spektroskopie. Konkrétne, skúma-
ním lipidových membrán s prímesami cholesterolu a melatonínu bol ukázaný
vplyv cholesterolu na zvýšenie usporiadanosti v membráne a melatonínu na
zvýšenie neusporiadanosti štruktúry membrány [A57]. Tieto informácie o stave
vnútornej dynamiky modelových membrán sú v priamom vzťahu s výsledkami
štruktúrnych parametrov týchto membrán.

Zmeny dynamických vlastností materiálu sa predpokladajú jedným z kľúčo-
vých faktorov aj v prípade magnetických nanočastíc a nanokompozitov. V spo-
lupráci ÚFV a ÚChV UPJŠ v Košiciach so sektorom Ramanovej spektrosko-
pie FLNF sa pokračovalo vo výskume nanokompozitov zložených z nanočastíc
Gd2O3 umiestnených v póroch amorfnej matrice zo SiO2. Štruktúrne parametre
boli získané z meraní rozptylu neutrónov za pomoci analytického modelu na-
vrhnutého v predchádzajúcich štúdiách pre nanočastice Fe2O3. Vyhodnotené
experimentálne dáta boli spracované do publikácie [D16].
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04-4-1141-2020/2022
Development of the SOLCRYS Structural Research Laboratory at

the SOLARIS National Synchrotron Radiation Centre

Vedúci témy zo SÚJV: N. Kučerka
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Norbert Kučerka (FaF UK Bratislava)

V roku 2020 bola v rámci tematického plánu SÚJV otvorená téma na pod-
poru spoločného projektu s Poľským národným centrom synchrotrónového žia-
renia SOLARIS v Krakowe. Cieľom projektu je vybudovanie laboratória štruk-
túrnej analýzy SOLCRYS, ktorého súčasťou budú aj 2 nové experimentálne
stanice na meranie rozptylu synchrotrónového žiarenia pod malými uhlami a na
proteínovú kryštalografiu. Laboratórium bude k dispozícii špecialistom SÚJV a
jeho členským krajinám, čo sa vzhľadom na polohu centra javí obzvlášť výhodné
pre špecialistov zo Slovenska.

V roku 2021 pokračoval projekt vo viacerých štádiách svojho vývoja. V pr-
vom rade prebiehalo zhotovenie supervodivého wigglera, ktorého technický ná-
vrh bol vypracovaný v minulých rokoch. Paralelne prebiehala príprava návrhu
rozšírenia budovy laboratória a výber dodávateľa konštrukčných prác. Nepo-
sledne dôležitou úlohou v roku 2021 bol návrh parametrov meracích staníc a
vypracovanie ich technického riešenia, spolu s návrhom vybavenia laboratória
doplnkovými zariadeniami potrebnými pre prípravu vzoriek a dokomplektova-
nie meraní.

04-9-1077-2015/2023
Research on the Biological Effect of Heavy Charged Particles with

Different Energies

Vedúci témy zo SÚJV: E.A. Krasavin, G.N. Timoshenko
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Mária Lalkovičová (ÚEF SAV Košice)

Boli rozpracované nasledujúce témy:
1. Výskum s cerebrolyzínom, účinky na správanie a pamäť po ožiarení pro-

tónmi.
2. Výskum behaviorálnych reakcií a morfologických zmien v mozgu potka-

nov po ionizujúcom žiarení s rôznymi fyzikálnymi vlastnosťami s použitím
liečiv. [A60, A61, C59, C61, D18].

3. Výskum účinku cytostatika cytarabínu (AraC) na tkanivo v kombinácii
s ožarovaním protónmi, druhá fáza. [D17]



105

4. Začiatok výskumu použitia magnetických nanočastíc v kombinácii s ra-
diáciou na modelových zvieratách.

5. Začiatok výskumu dlhodobých účinkov vplyvu ionizujúceho žiarenia na
hlodavce.

6. Začiatok projektu modelovania biologických dát pomocou umelej inteli-
gencie, topológie a teórie singularity. Spolupráca s LIT JINR a Srbským
partnerom. [C60]

7. Výskum poškodenia CNS po aplikácii žiarenia protónami. Začiatok spo-
lupráce s Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine a Univerzitou Komen-
ského v Bratislave. [D19]

M. Lalkovičová sa stala vedúcou sektora Radiačnej fyziológie. Tiež je školi-
telkou doktorandky.

Pokračuje spolupráca s Laboratóriom informačných technológií SÚJV, ku
ktorému sa zároveň pridal nový partner – Univerzita v Belehrade, Srbsko, s cie-
ľom vytvorenia softvéru na automatické rozpoznanie buniek v mikrofotografic-
kých zobrazeniach, použiteľného v biomedicínskom výskume [C60].

05-6-1119-2014/2023
Methods, Algorithms and Software for Modeling Physical Systems,

Mathematical Processing and Analysis of Experimental Data

Vedúci témy zo SÚJV: Gh. Adam, P.V. Zrelov
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Ján Buša (MLIT SÚJV)
Riešitelia zo SR: Ján Buša ml. (ÚEF SAV Košice)

V rámci spolupráce s kolegami z Ústavu matematiky a informatiky BAV,
Sofia, Bulharsko, ktorú sme nadviazali v roku 2021, sme sa venovali riešeniu roz-
siahlej sústavy rovníc, popisujúcej charakteristiky a stavy telekomunikačných
systémov s garantovanou kvalitou služieb. Prvé výsledky – návrh metódy nu-
merického riešenia sústavy – boli prezentované na medzinárodnom workshope
[C62].

Bol rozpracovaný algoritmus numerického riešenia diagonalizácie veľkých
matíc špeciálneho tvaru, vznikajúcich v teórii náhodných matíc (angl. Random
Matrix Theory) s fyzikálnymi aplikáciami na báze algoritmu FEAST, ktorý
navrhol E. Polizzi (Phys. Rev. B 79, 2009). Aktuálna základná verzia programu
bola testovaná na „stredne veľkej“ matici typu 1801×1801. Čas výpočtu je však
veľký v porovnaní s časom riešenia úlohy pomocou štandardných programov
(pri tomto rozmere matíc sa celá matica vojde do operačnej pamäte).
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Vedúci témy zo SÚJV: Gh. Adam, P.V. Zrelov
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Ján Buša ml. (ÚEF SAV Košice)
Riešitelia zo SR: M. Mohylna

Úspešným publikovaním článku [A62] bola ukončená práca M. Mohylnej na
tému tvorby a rastu kryštálov v špeciálnych podmienkach. Program simulujúci
rast kryštálov s využitím MC a technológie CUDA bol vytvorený v spolupráci
s J. Bušom ml. a samotné simulácie prebiehali na platforme HybriLIT, ktorá
je súčasťou výpočtového centra Laboratória informačných technológií.

V rámci megaprojektu pod vedením profesora Oganessiana, ktorého cieľom
je štúdium (a korekcie) periodického zákona pre superťažké prvky, J. Buša ml.
spolu s kolegami študovali relativistické energie Dirakovského elektrónu v dvoj-
centrovom Columbovskom poli. Pomocou metódy minmax boli energie vypo-
čítané s presnosťou na 8–9 desatinných miest a daný výsledok bol publikovaný
v [A63].

V priebehu roka J. Buša ml. spoluprednášal na 3 online školách zameraných
na paralelné výpočty (2× ČR, 1× Arménsko), prednášal na škole vo Vladikav-
kaze, mal pozvanú prednášku na Abalkínskych čteniach, prednášal na matema-
tickom seminári v Sofii (Bulharsko) a spolupodieľal sa na organizácii konferencie
FFK2021 vo Vysokých Tatrách.

Vedúci témy zo SÚJV: Gh. Adam, P.V. Zrelov
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Janka Vrláková (ÚFV PrF UPJŠ Košice)
Riešitelia zo SR: Michal Hnatič, Zuzana Jakubčinová – doktorandka, Adela

Kravčáková, Martin Vaľa (ÚFV PrF UPJŠ Košice)

UPJŠ sa stala ako prvou organizáciou zo Slovenska členom kolaborácie MPD
experimentu na NICA. V októbri 2021 bolo medzi Univerzitou P. J. Šafárika
v Košiciach (rektor) a kolaboráciou NICA (vicedirektor SÚJV pre NICA expe-
riment) podpísané „Memorandum of Understanding“. Skupinu pre MPD expe-
riment na PF UPJŠ tvoria: J. Vrláková (group leader), M. Hnatič, M. Vaľa,
A. Kravčáková a Z. Jakubčinová.

Naším cieľom je prispieť najmä v oblasti fenomenológie kvarkovo-gluónovej
plazmy a vývoja softvéru pre experiment MPD:
• hľadanie signatúr fázového prechodu pri zrážkach ťažkých iónov;
• vývoj testovacieho a benchmarkingového systému na porovnávanie efek-

tívnosti implementácií rôznych algoritmov, vývoj systému zabezpečenia
kvality pre splnenie štandardov HEP experimentov;

• vývoj nových metód analýzy experimentálnych údajov.
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V roku 2021 bola naša spolupráca zameraná na vývoj softvéru MPDroot,
ktorý je frameworkom pre analýzu a rekonštrukciu simulovaných a experimen-
tálnych dát z experimentu MPD na urýchľovači NICA.

V rámci tejto spolupráce bolo uskutočnené:
• vývoj modulov pre kontrolu kvality a benchmarkov algoritmov rekonštruk-

cie;
• upgrade systému z verzie r. 2019 na poslednú verziu r. 2021;
• vynovenie a pre koncového používateľa výrazné zrýchlenie systému kom-

pilácie, ktorý je momentálne centralizovaný;
• zjednodušenie používania frameworku na clusteri pre analýzu dát.
Časť našej práce bola odprezentovaná na „VIII MPD Collaboration mee-

ting“ v Dubne dňa 13. 10. 2021 – „Performance Analysis and Optimization of
MPDroot“.



Ciele vedeckej spolupráce SR
v SÚJV na rok 2022

Podobne ako v prípade vedeckých výsledkov, aj ciele vedeckej spolupráce na
rok 2022 sú úzko späté s tematickým plánom SÚJV pre rok 2022 (https:
//plan.jinr.ru/2022/main-2).

01-3-1135-2019/2023
Fundamental Interactions of Fields and Particles

Vedúci témy zo SÚJV: D. I. Kazakov, O.V. Teryaev, M.A. Ivanov
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Stanislav Dubnička (FÚ SAV Bratislava)
Riešitelia zo SR: Erik Bartoš, Lukáš Holka – doktorand, Andrej Liptaj (FÚ

SAV Bratislava); Anna-Zuzana Dubničková (FMFI UK Bratislava)

V priebehu r. 2022 budeme pokračovať v spomenutých aktivitách skupiny
pri vychodnocovaní a predpovedaní rozpadov ťažkých multikvarkových stavov.
Prístup založený na využití kovarintného kvarkového modelu ukázal svoje opod-
statnenie a plánuje sa jeho ďalší rozvoj, spolu s aplikovaním na nové analýzy
doterajších experimentálnych údajov.

Do pracovného kolektívu sa plánuje v budúcom roku začlenenie nového
doktoranda Lukáša Holku z FÚ SAV.

Vedúci témy zo SÚJV: D. I. Kazakov, O.V. Teryaev
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Michal Hnatič (ÚFV PrF UPJŠ Košice, ÚEF

SAV Košice)
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Riešitelia zo SR: Richard Remecký (ÚEF SAV Košice)
V roku 2022 pokračujeme v hĺbkovej analýze Kazantsev-Kraichnanovho mo-

delu plne rozvinutej turbulencie. V ďalšom období je plánovaný rozbor vekto-
rových modelov plne rozvinutej turbulencie v spojitosti s možným objasnením
vzniku stabilného veľkoškálového magnetického poľa.

Analýzu a predbežné výsledky by sme radi odprezentovali na plánovaných
medzinárodných konferenciách: 15th CHAOS 2022 International Conference a
VII International Conference „Models in Quantum Field Theory“ MQFT-2022
ako „virtual“, alebo „on site“ meeting.

Vedúci témy zo SÚJV: D. I. Kazakov, O.V. Teryaev
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Fedor Šimkovic (FMFI UK Bratislava)
Riešitelia zo SR: Rastislav Dvornický, Amina Khatun, Ovidiu Nitescu – dokto-

rand (FMFI UK Bratislava)

• Plánujeme sa zaoberať možnosťou oscilácií neutrín v antineutrína využijúc
formalizmus teórie poľa. Budú adresované možnosti zmiešavania 3 neutrín
ako aj 6 kvázidirakovských neutrín.

• Naše pozornosť bude sústredená aj na rozptyl neutrín na jadrách v kaná-
loch s nábojou premenou pre jadrá participujúce v dvojitej beta premene
jadier. Nadviažeme tým na súvisiace štúdie záchytu miónov jadrami. Vý-
počty budú realizované bez faktorizácie vlnovej funkcie vyletujúceho elek-
trónu a jadrového maticového elementu.

• Uskutočníme teoretický opis beta rozpadu jadra 187Re berúc do úvahy
„exchange corrections“ súvisiace so zámenou atómového elektróna s emi-
tovaným elektrónom. Výpočty budú realizované aj pre prípad absorbcie
emitovaného elektróna z jadra atómovým obalom.

• Budeme sa zaoberať aj záchytom atómového elektróna jadrom 123Te, kde
existujú experimentálne nezrovnalosti. Namiesto pozorovania dominant-
ného procesu záchytu p3/2 elektrónu z L-vrstvy je pozorovaný pík zodpo-
vedajúci emisie X-žiarenia v dôsledku záchytu s1/2 elektrónu z L-vrstvy.
Bude prevedený systematický výpočet elektrónovho záchytu jadrom pre
všetky viazané elektróny.

• Plánujeme dokončiť publikáciu prezentujúcu nami vyvinutou mnohonuk-
leónovú metódou „QRPA with non-linear phonon operator“ v kontexte
s proton-neutrónovým Lipkinommodelom. Predmetom našich štúdií bude
možnosť aplikovať danú mnohonukleónovú metódu aj na realistické vý-
poćty jadrových prechodov.
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• Budeme aj naďalej poskytovať teoretickú podporu experimentom NEMO3,
SuperNEMO, TGV, GERDA, ECHo, Baikal GVD a iným, na ktorých
pracujú fyzici z SÚJV Dubna a z FMFI UK v Bratislave.

01-3-1137-2019/2023
Theory of Complex Systems and Advanced Materials

Vedúci témy zo SÚJV: V.A. Osipov, A.M. Povolotskii
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Michal Hnatič (ÚEF SAV Košice, ÚFV PrF

UPJŠ Košice)

V nasledujúcom období sa v spolupráci s kolegami z LTF SÚJV aj naďalej
budeme venovať štúdiu zložitých stochastických systémov klasickej a kvanto-
vej fyziky. Budeme pokračovať v štúdiu stochastickej dynamiky, fázových pre-
chodov, perkolácie a rozvinutej turbulencie metódami kvantovej teórie poľa a
nerovnovážnej štatistickej fyziky. Vypočítame pevné body riešení rovníc renor-
malizačnej grupy a kritické indexy určujúce mocninové asymptotické správanie
sa štatistických korelácií parametra usporiadania v trojslučkovom priblížení.
Naďalej sa budeme venovať štúdiu fázového prechodu kvapaliny do suprateku-
tého stavu a vplyvu narušenia zrkadlovej symetrie a anizotropie na škálovanie.
Hlbšie bude rozpracovaný unitárny model SU(N) opisujúci fázový prechod do
feromagnetického stavu Fermiho systému pre vyššie spiny.

02-2-1099-2010/2023
Study of Neutrino Oscillations

Vedúci témy zo SÚJV: D.V. Naumov, A.G. Olshevskiy
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Fedor Šimkovic (FMFI UK Bratislava)
Riešitelia zo SR: Rastislav Dvornický, Amina Khatun, Ovidiu Nitescu – dokto-

rand (FMFI UK Bratislava)

Cieľom neutrínového tímu z FMFI UK v Bratislave na rok 2022 je štúdium
fenomenologických dôsledkov možnosti zmiešavania šiestich kvázi-dirakovských
neutrín v kontexte s budovaným JUNO detektorom v Číne, ktorý bude pozo-
rovať anti-neutrína z dvoch reaktorov zo vzdialenosti 53 km:
• Bude stanovená citlivosť JUNO detektora na pozorovanie signálu osci-

lácií kvázi-dirakovských neutrín a stanovené ohraničenie na absolútnu
hmotnosť najľahšieho neutrína. Za tým účelom bude určené množstvo a
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prevedená štatistická analýza registrovaných neutrín v JUNo detektore
v prípade kvázi-dirakovských neutrín ako aj v rámci štandardnej schémy
zmiešavania troch neutrín.

• Bude rekoštruovaná energia a smer príletu atmosferických neutrín v JUNO
detektore. Predmetom štúdia bude určenie korelácií medzi časovými údaj-
mi o šírení fotónov k fotonásobiču a počiatočným smerom atmosferických
neutrín.

• Využijúc detekciu atmosferických neutrín v experimente JUNO budú ur-
čené parametre oscilácií neutrín v schéme s tromi neutrínami a následne
v schéme so šiestimi kvázi-dirakovskými neutrínami. Bude demonštro-
vaný potenciál registrácie atmosferických neutrín v experimente JUNO
pre rozlúštenie súčasných problémov oscilácií neutrín.

02-0-1127-2016/2023
Advanced Studies on Systems of New-Generation Accelerator and

Colliders for Fundamental and Applied Research

Vedúci témy zo SÚJV: G.D. Shirkov
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Jozef Huran (ElÚ SAV Bratislava)

V rámci tejto témy budeme v roku 2022 pokračovať vo výskume fotoelektó-
nových emisných charakteristík rôznych materiálov. Materiály budú nanášané
vo forme tenkých vrstiev rôznych hrúbok na substráty z kremenného skla a
zafíru. Použijú sa substráty planparalelné a šošovkového typu s cieľom skú-
mať vplyv fokusácie na výslednú kvantovú účinnosť transmisných fotokaód.
Vrstvy sa budu pripravovať technológiami ako EBP vákuové naparovanie a mag-
netrónové naprašovanie. Na štruktúrnu charakterizáciu tenkých vrstiev využi-
jeme dostupné metódy ako RBS, ERD, SEM, Raman a FTIR. Fotoelektrónové
emisné charakteristiky sa budú skúmať pri použití rôznych hodnôt elektrického
poľa pre extrakciu foto-indukovaných elektrónov.

Bude pokračovať štúdium elementárneho zloženia vodivých, polovodičových
a izolačných materiálov vo forme tenkých vrstiev metódami RBS a ERD a
taktiež bude pokračovať štúdium radiačnej odolnosti polovodičových tenkých
vrstiev a štruktúr.

02-1-1097-2010/2021
Study of Polarization Phenomena and Spin Effects at the JINR

Nuclotron-M Facility
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Vedúci témy zo SÚJV: E.A. Strokovsky
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Marián Janek (KF EF ŽU Žilina), Ján Mušin-

ský (ÚEF SAV Košice)
Riešitelia zo SR: Gabriela Tarjányiová, Marek Veveričík (KF EF ŽU Žilina),

Jozef Urbán (ÚFV PrF UPJŠ Košice, ÚEF SAV Košice), Olena Mezhenska
(ÚFV PrF UPJŠ Košice)

Počas letného zasadnutia PAC pre časticovú fyziku v SÚJV Dubna (21 – 22.
júna 2021) bol projekt ALPOM-2 predĺžený s najvyššou prioritou (kategória
A), projekt DSS bol predĺžený (kategória B). Budeme pokračovať v analýze
zozbieraných dát a testovacích meraniach po opätovnom spustení Nuklotrónu.
Plánujú sa testovacie merania s pomocou iónových zväzkov na vnútornom ter-
číku Nuklotróna, preferovaná je analýza a zverejnenie polarizačných údajov
pružného dp rozptylu v energetickom rozsahu od 300 do 1000 MeV, vývoj de-
uterónovej a protónovej polarimetrie na Nuclotróne a NICA, modernizácia po-
larimetra na vnútornom terčíku Nuklotróna je jeho dôležitou súčasťou. Vý-
skum a vývoj scintilačných detektorov so SiPM straw detektormi je potrebný
na zvýšenie akceptancie detektora. Na budúci rok sa tiež plánuje pokračovanie
numerických výpočtov vrámci relativistického modelu mnohonásobného rozp-
tylu reakcie pružného dp rozptylu. Slovenská časť kolaborácie bude pracovať
na spracovaní údajov pružného dp rozptylu a dp fragmentácie, ako aj na mo-
delovaní skúmaných reakcií na vnútornom terčíku Nuklotróna v programových
balíkoch CERN-u Geant4 a ROOT. Kolaborácia poskytuje možnosti zapojenia
sa mladým vedcom, možnosť obhajoby doktorandských a diplomových prác.
Plánované sú tiež publikácie a príspevky na domácich a zahraničných konfe-
renciách.

02-1-1087-2009/2023
Research on Relativistic Heavy and Light Ion Physics. Experiments
at the Accelerator Complex Nuclotron/NICA at JINR and CERN

SPS

Vedúci témy zo SÚJV: A. I. Malakhov
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: štefan Gmuca (FÚ SAV Bratislava)
Riešitelia zo SR: Ján Kliman, Vladislav Matoušek (FÚ SAV Bratislava)

V roku 2022 budeme pokračovať vo vývoji diracovského funkcionálu hus-
toty. Prístup bude rozšírený na asymetrickú jadrovú hmotu. Plánujeme tiež
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preskúmať rolu piónového poľa v rámci efektívnej piónovej väzby; kombinácie
pseudovektorovej a pseudoskalárnej interakcie s nukleónovým poľom.

S použitím vypracovanej technológie bude vykonané deponovanie izotopicky
čistého materiálu na uhlíkové podložky novoaplikovanou metódou HIVIPP v in–
air verzii. Bude navrhnutá a realizovaná vákuová verzia zariadenia HIVIPP.

V rámci projektu sa bude pokračovať v budovaní nového hybridného mag-
netického spektrometra SCAN-3 na detekciu nabitých a neutrálnych častíc pro-
dukovaných v stanici vnútorných terčov na Nuklotróne. Očakávame nové algo-
ritmy pre offline spracovanie digitalizovaných signálov z detektorov v prostredí
systému ROOT.

Vedúci témy zo SÚJV: A. I. Malachov
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Štefan Gmuca (FÚ SAV Bratislava)
Riešitelia zo SR: Adela Kravčáková, Katarína Michaličková (doktorandka),

Janka Vrláková (ÚFV PrF UPJŠ Košice); Ján Kliman, Vladislav Matou-
šek (FÚ SAV Bratislava)

Vyvíjaný dirakovský fukcionál hustoty bude v nadchádzjúcom období apli-
kovaný na problematiku eta-jadier, viazaného exotického systému eta-mezónu
a atómového jadra. S použitím vypracovanej technológie bude vykonané de-
ponovanie izotopicky čistého materiálu na uhlíkové podložky novoaplikovanou
metódou HIVIPP.

V roku 2022 budú vykonané testy súradnicových detektorov zhotovených
v LVE. Predpokladá sa zmeranie mapy magnetického poľa analyzačného mag-
netu v oblasti vnútorného terčíka. Plánuje sa pokračovanie v budovaní presného
hybridného spektrometra SCAN-3. Budú vykonané práce spojené s experimen-
tálnym určením energetického rozlíšenia, účinnosti detekcie a stability pri de-
tekcii nabitých častíc a neutrónov. Plánujeme zrealizovať testovacie meranie
pomocou mnohovláknovej driftovej komory. V oblasti vývoja nových metód
spracovania experimentálnych dát je potrebné vyvinúť nové sofistikované algo-
ritmy odstránenia pozadia v exp. dátach využívajúce vyvinuté algoritmy viac-
kanálovej iteratívnej dekonvolúcie. Toto nám významne zlepší detekciu píkov a
rozlíšenie v zašumených experimentálnych dátach.

Vedúci témy zo SÚJV: A. I. Malakhov, S.V. Afanasiev
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Stanislav Vokál (ÚFV PrF UPJŠ Košice)
Riešitelia zo SR: Katarína Michaličková (doktorandka), Adela Kravčáková,

Martin Vaľa, Janka Vrláková (ÚFV PrF UPJŠ Košice)
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Plánuje sa testovanie neutrónového detektora a súradnicových detektorov,
spolu so simuláciami modifikovaného experimentálneho zariadenia SCAN3 po-
mocou programu GEANT4. Bude modernizovaná elektronika a vykonané upg-
rady PC. Súbežne s tým bude pokračovať aj analýza rozsiahleho experimentál-
neho materiálu o jadrovo-jadrových interakciách zmeraných predtým v spoloč-
ných experimentoch s SÚJV.

02-0-1066-2007/2023
Investigation of the properties of nuclear matter and particle

structure at the collider of relativistic nuclei and polarized protons
(Project STAR at RHIC)

Vedúci témy zo SÚJV: R. Lednický, Yu.A. Panebratsev
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Stanislav Vokál (ÚFV PrF UPJŠ Košice)
Riešitelia zo SR: Peter Filip (FÚ SAV Bratislava)

Účasť na analýze spoločných experimentálnych dát zmeraných na detekto-
rovom komplexe STAR na urýchľovači RHIC v BNL. Štúdium zrážok relativis-
tických jadier (d, Cu, Au a Pb) a polarizovaných protónov. Analýza produkcie
častíc v interakciách relativistických jadier a fluktuácií v ich emisii v závislosti
od energie zrážajúcich sa jadier.

03-5-1130-2017/2023
Synthesis and Properties of Superheavy Elements, Structure of

Nuclei at the Limits of Nucleon Stability

Vedúci témy zo SÚJV: M.G. Itkis, S. I. Sidorchuk, A.V. Yeremin
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Stanislav Antalic (FMFI UK Bratislava)
Riešitelia zo SR: Boris Andel, Adam Broniš – doktorand, Adam Sitarčík –

doktorand (FMFI UK Bratislava)

V najbližšom období je v pláne dokončenie viacerých analýz experimentov
realizovaných v minulých rokoch, ako aj realizácia nových meraní. Samotná
realizácia nových meraní je však veľmi ovplyvnená aktuálnym stavom experi-
mentálnej techniky, ako aj výsledkami minulých meraní, preto treba uvedené
plány chápať rámcovo. Konkrétne možno uviesť:
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• Dokončenie fyzikálnej diskusie pre izotop 249No. Okrem základných roz-
padových dát pre tento izotop sa očakávajú aj nové výsledky pre izo-
top 250No, najmä s ohľadom na rozdielne obsadzovanie vzbudeného K-
izomérneho stavu pri rôznych energiách energie zväzku.

• Realizácia meraní zameraných na získanie informácií o neutrónovej mul-
tiplicite spontánneho štiepenia izotopu 250No a ako aj ambicózneho plánu
získať prvé detailnejšie informácie o spontánnom štiepení izotopu 252Rf.

• Využitie merania deexcitačných kaskád pomocou kombinovanej spektro-
skopie konverzných elektrónov a gama kvánt z K izomérov, konkr. me-
dzi predbežné plány patrí najmä izotop 250No. V posledných rokoch bol
na experimente SHELS realizovaný technologický upgrade zameraný na
zvýšenie transmisie separačného systému pre veľmi asymetrické reakcie.
V prípade, že sa podarí dokončiť niektoré z technických prác, očakávame
taktiež realizáciu merania 22Ne+242Pu s cieľom získať informácie o K-
izomérnom stave izotopu 260Rf.

03-2-1100-2010/2024
Non-Accelerator Neutrino Physics and Astrophysics

Vedúci témy zo SÚJV: E.A. Yakushev, A. Kovalik
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Fedor Šimkovic, Rastislav Dvornický (FMFI

UK Bratislava)
Riešitelia zo SR: Zuzana Bardačová, Eliška Eckerová (FMFI UK Bratislava)

Plánovaná činnosť v rámci Baikal-GVD kolaborácie bude vo svojej podstate
analogická činnosti v roku 2021:
• Počas zimnej expedície je plánované ustanoviť dva nové klastery, t. j. prida-

nie nových 576 optických modulov. Týmto sa zvýši celkový počet klastrov
v rámci teleskopu Baikal-GVD na 10 a efektívny objem na 1/2 km3.

• Predmetom náplne slovenských pracovníkov budú otázky analýzy dát
s ohľadom na extrakciu dvojitých kaskád v prípadoch interakcie neut-
rín vo vodách jazera Bajkal. Taktiež sa budú zaoberať MC simuláciami,
ktoré sú dôležité pre adekvátny opis odozvy detektora.

• Z. Bardačová sa bude zaoberať rekonštrukciou kasádnych prípadov inte-
rakcie neutrín, ktoré je nutné odseparovať od pozaďových zábleskov svetla
na dráhach miónu prechádzajúceho cez detektor.

• E. Eckerová bude pokračovať v registrácii dvojitých kaskád, ktorých de-
tekcia poukazuje na astrofyzikálny pôvod daného neutrína, nakoľko túto
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signatúru môže spôsobiť iba tau neutríno, ktoré sa neprodukuje pri kolí-
ziach kozmických častíc so zemskou atmosférou.

• R. Dvornický sa bude venovať MC simuláciam interakcií atmosférických
a astrofyzikálnych neutrín v detektore Baikal-GVD. Tieto simulácie sú
podstatné pre správne porozumenie odozvy detektora pre rôzne kanály
detekcie neutrín.

Vedúci témy zo SÚJV: E.A. Yakushev
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Ladislav Hrubčín (ElÚ SAV Bratislava)

Na základe požiadaviek pripravíme v r. 2022 nové SiC detektory vrátane tzv.
stripových detektorov, jednak pre potreby merania pri experimentoch v SÚJV,
ako aj na riešenie projektu VEGA.

Budeme pokračovať v meraní elektrických a detekčných vlastností SiC,
GaAs a CdTe detektorov jadrového žiarenia, ktoré budú vyrobené v ElÚ SAV.

Taktiež budeme pokračovať vo výskume radiačnej odolnosti detektorov, pri-
čom budeme merať a vyhodnocovať aj ďalšie mikroelektronické štruktúry pri-
pravené v ElÚ SAV.

Vedúci témy zo SÚJV: E.A. Yakushev
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Blahoslav Pastirčák (ÚEF SAV Košice)

V tomto roku budem ďalej pokračovať v dlhodobých simuláciách toku at-
mosférických miónov na úrovni mora softvérovým balíkom CORSIKA na pro-
dukcii databázy miónov na použitie v ďalších krokoch simulačného reťazca.
Je potrebné hlavne štatisticky významnú databázu v UHE oblastii primárnych
energií, čo je výpočtovo veľmi náročné a zdĺhavé. Hlavnou úlohou však je a bude
pokračovanie vo vývoji softvéru na transport miónov prostredím vody Bajkal-
ského jazera do detektorov GVD s použitím softwarového frameworku PROPO-
SAL. V súvislosti s týmto sa budem venovať aj prístupnému ICeCube softwaru
LeptonInjector a jeho prispôsobeniu podmienkam nášho Baikal-experimentu.
Plánujem účasť na jesennom zbere dát.

Vedúci témy zo SÚJV: E.A. Yakushev, A. Kovalík
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Pavel Povinec (FMFI UK Bratislava)
Riešitelia zo SR: Fedor Šimkovic, Róbert Breier, Rastislav Dvornický, Miro-

slav Ješkovský, Jakub Kaizer, Ivan Kontuľ, Veronika Palušová – doktorand,
Maroš Petro – doktorand (FMFI UK Bratislava)
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• Všetky vyššie uvedené aktivity budú pokračovať aj v roku 2022, s dôrazom
na spracovanie nových dát zo SuperNEMO spektrometra (R. Breier je
manažérom data kvality spracovaných dát, P. Povinec je vedúcim skupiny
pre návrh a realizáciu anti-neutrónového tienenia).

• Členovia riešiteľského kolektívu sa zúčastnia na pracovných poradách Su-
perNEMO kolaborácie a na pracovných šiftoch v podzemnom laboratóriu
LSM v Modane.

• Očakáva sa, že pandemická situácia umožní, aby sa I. Kontuľ mohol zú-
častniť na meraniach Zr-96 v podzemnom laboratóriu HADES.

• Predmetom záujmu bude aj citlivosť NEMO3 dát a pripravovaného Su-
perNEMO experimentu k efektom pravých leptónových prúdov, hmot-
nostiam ťažkých neutrín do oblasti stoviek KeV a niekoľko MeV ako aj
k samotnej štruktúre jadra. Takéto analýzy dát a súviusiace simulácie
eventov v detektoroch sú súčasťou projektu dizertačnej práce Maroša
Petro na FMFI UK.

03-4-1128-2017/2022
Investigations of Neutron Nuclear Interactions and Properties of

the Neutron

Vedúci témy zo SÚJV: E.V. Lychagin
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Jana Borovská (ÚKE SAV Bratislava)

V roku 2022 bude pokračovať odber vzoriek machov z rozšírenej monitoro-
vacej siete so zameraním na lokality so zvýšeným rizikom záťaže ťažkými kovmi
a budú vykonané analýzy vzoriek machov na obsah ťažkých kovov zo základnej
a rozšírenej siete trvalých monitorovacích plôch v LNF SÚJV Dubna. Vzorky
z vybraných lokalít budú tiež analyzované na obsah prírodných rádionuklidov
pomocou gama spektrometrie na FMFI UK Bratislava.

Výsledky z analýz budú publikované v záverečnej správe ICP Vegetation
„Mosses as biomonitors of air pollution 2020–22 survey on heavy metals, nit-
rogen and POPs in Europe“ a prezentované na medzinárodných mítingoch a
konferenciách.

04-4-1142-2021/2025
Investigations of Functional Materials and Nanosystems Using

Neutron Scattering
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Vedúci témy zo SÚJV: D.P. Kozlenko, V. L. Aksenov, A.M. Balagurov
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Peter Kopčanský (ÚEF SAV Košice)

V plánoch na rok 2022 plánujeme pokračovať v príprave a detailnom štú-
diu bio-nanokompozitov, ktoré vykazujú podobnosť s klasickými kvapalnými
kryštálmi ponúka aplikačný potenciál v bio-nanovedách (napr. detekcia a mo-
nitorovanie priebehu neurodegeneratívnych ochorení s prítomnosťou amyloid-
ných fibríl v tkanivách). Zameriame sa na použitie fosfolipidov/detergentov na
modifikáciu amyloidných vlákien.

V plánoch na rok 2022 si opäť kladieme za cieľ získať prehlbujúce informácie
o štruktúrnych efektoch v magnetických kvapalinách v externých magnetických
a elektrických poliach. Okrem štandardnej magnetickej kvapaliny na báze mag-
netických nanočastíc a transformátorového oleja, bude náš záujem orientovaný
na hybridné nanokvapaliny pozostávajúce z dvoch disperzných fáz, a to fulle-
rénu a nanočastíc oxidov železa. Cieľom bude zistiť ich kolektívne správanie a
štruktúrne usporiadanie v dôsledku pôsobenia teploty, elektrických a magne-
tických síl. Experimenty sú plánované ako v statickej kvapaline, tak aj počas
prúdenia. V súvislosti s týmto cieľom budú pripravené experimentálne návrhy
a žiadosti o merací čas na zariadeniach YuMO (SANS) a GRAINS (neutrónová
reflektometria).

Ďalším cieľom je vyvinúť magnetické nanonosiče vhodné na cielené dodáva-
nie rádiosenzibilizátorov na báze oficiálnych liečiv. Klinické röntgenové ožaro-
vacie systémy sú široko rozšírené a ľahko dostupné, ale zodpovedajúce krivky
dávka-hĺbka zvyšujú riziko komplikácií normálneho tkaniva v porovnaní s drah-
šími časticovými lúčmi. Cielené dodávanie rádiosenzibilizátorov do nádorových
buniek pomôže zvýšiť biologickú účinnosť fotónových lúčov a udržať vysokú
presnosť ožarovania nádoru. Slovenský partner prispeje k syntéze nanonosičov
a magnetickým zameriavacím systémom. Partner SÚJV sa bude podieľať na
ožarovaní biologických vzoriek a hodnotení biologickej účinnosti.

Ďalší aspekt spolupráce je orientovaný na kompozitné materiály (ferrone-
matika) pozostávajúce z tekutých kryštálov a magnetických nanočastíc, ktoré
spájajú anizotropné vlastnosti tekutých kryštálov s magnetickými vlastnos-
ťami nanočastíc, výsledkom čoho sú kompozity s potenciálne unikátnymi die-
lektrickými/magnetickými a optickými vlastnosťami. Kvapalné kryštály patria
do triedy mäkkých kondenzovaných látok, ktoré sú charakterizované kombiná-
ciou tekutosti bežných kvapalín so smerovo závislými elektrickými a optickými
vlastnosťami kryštalických pevných látok. Účelom meraní SANS bude študo-
vať vplyv magnetických nanočastíc na štrukturálne zmeny bez aplikácie a po
aplikácii magnetického poľa.



119

Vedúci témy zo SÚJV: D.P. Kozlenko
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Norbert Kučerka (FaF UK Bratislava)
Riešitelia zo SR: Pavol Balgavý, Alexander Búcsi, Jana Gallová, Lukáš Hubčík,

Atoosa Keshavarzi, Nina Kanjaková, Mária Klacsová, Tomáš Kondela, Ali
Shirazi, Daniela Uhríková, Katarína Želinská (FaF UK Bratislava), Pavol
Hrubovčák (ÚFV PrF UPJŠ Košice)

V spolupráci s Laboratóriom neutrónovej fyziky plánujeme v roku 2022
pokračovať v štúdiu modelových biologických membrán, ich interakcií moleku-
lami biologického významu či už z pohľadu funkcie alebo disfunkcie membrány.
Rovnako sa bude venovať pozornosť štúdiu takýchto systémov a ich použitia
vo farmaceutických aplikáciách. Sem patrí v prvom rade prenos liečiv a ge-
netického materiálu, anestetický efekt,štúdium zmesí zloženia pľúcneho surfak-
tantu, štúdium interakcií antivirotikum – lipidová dvojvrstve, podpora správnej
funkčnosti a ochrana proti deštrukčným vplyvom na bunkovej až molekulárnej
úrovni.

04-4-1133-2018/2023
Modern Trends and Developments in Raman Microspectroscopy

and Photoluminiscence for Condensed Matter Studies

Vedúci témy zo SÚJV: G.M. Arzumanyan, N. Kučerka
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Norbert Kučerka (FaF UK Bratislava)
Riešitelia zo SR: Pavol Hrubovčák (ÚFV PrF UPJŠ Košice)

Bude pokračovať integrovaný výskum interakcií modelových biologických
membrán s amyloid-beta peptidmi pomocou rozptylu neutrónov a Ramanovej
spektroskopie. Pozornosť sa plánuje udeliť metodike extrakcie bielkovín za po-
užitia kopolymérov formujúcich disko-podobné fragmenty membrány nazývané
lipodisky. Výsledkom bude platforma vhodná pre štúdium bielkovín a peptidov
v ich prirodzenom lipodnom prostredí.
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04-4-1141-2020/2022
Development of the SOLCRYS Structural Research Laboratory at

the SOLARIS National Synchrotron Radiation Centre

Vedúci témy zo SÚJV: N. Kučerka
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Norbert Kučerka (FaF UK Bratislava)

V roku 2022 je naplánované dodanie a inštalácia supervodivého wigglera,
ktorý bude zdrojom synchrotrónového žiarenia. Budovanie laboratória SOLC-
RYS bude pokračovať konštrukčnými prácami na budove laboratória a paralelne
sa bude pripravovať technický návrh meracích staníc pre štruktúrnu analýzu.

04-9-1077-2015/2023
Research on the Biological Effect of Heavy Charged Particles with

Different Energies

Vedúci témy zo SÚJV: E.A. Krasavin, A.N. Bugay
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Mária Lalkovičová (ÚEF SAV Košice)

V roku 2022 bude pokračovať výskum vplyvu intravaskulárneho podania
cytarabínu (AraC) na apoptózu v bunkách mozgu, pečene, obličiek a tenkého
čreva, histológie a biochemických analýz. Príprava histologickej časti: farbenie
kresyl-violeťom, hematoxylín-eozínom, flourescentné analýzy s pomocou Fluoro
Jade B, metóda TUNEL. Taktiež sa plánuje završenie výskumu s cerebrolyzí-
nom.

Naplánovaný je nový experiment sledovania dlhodobých účinkov ožarovania
(viac ako rok) na morfologické zmeny v centrálnom nervovom systéme.

Do tlače pripravíme a odošleme CC publikáciu The effects of total gamma
irradiation on mice, age-related behavioral and pathophysiological changes.

V spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine, Univerzita Komen-
ského v Bratislave sa začne výskum použitia ionizujúceho žiarenia, kognitívno-
behaviorálne testovanie, histologický výskum.

V spolupráci s ÚEF SAV sa začne výskum aplikácie magnetických nanočas-
tíc, ich transport a nové spôsoby liečenia modelových zvierat.

Budeme pokračovať vo vývoji, testovaní a použití softvéru na automatické
vyhodnocovanie mikrofotografických zobrazení pre potreby biomedicínskeho
výskumu.
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05-6-1119-2014/2023
Methods, Algorithms and Software for Modeling Physical Systems,

Mathematical Processing and Analysis of Experimental Data

Vedúci témy zo SÚJV: Gh. Adam, P.V. Zrelov
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Ján Buša (MLIT SÚJV)

V roku 2022 budeme pokračovať vo výskume vlastností telekomunikačných
systémov s garantovanou kvalitou služieb.

Naďalej sa budeme venovať numerickému riešeniu diagonalizácie veľkých
matíc vznikajúcich v teórii náhodných matíc (angl. Random Matrix Theory)
s fyzikálnymi aplikáciami.

Plánujeme sa zapojiť do numerického štúdia rozptylu elektrónov na viacná-
sobnej vlnitej grafénovej štruktúre.

Vedúci témy zo SÚJV: Gh. Adam, P.V. Zrelov
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Ján Buša ml. (ÚEF SAV Košice)

V roku 2022 budeme pokračovať vo výskume správania ekektrónu v dvoj-
centrovom Columbovskom poli a plánujeme publikovať aj detailný popis, ako
boli niektoré časti programu na výpočet energií zrýchlené bez použitia parale-
lizácie.

Keďže sa J. Buša ml. v závere roka stal členom kolaborácie MPD, ďalej bude
pracovať aj na problémoch priamo súvisiacich s týmto prioritným projektom
SÚJV.

Vedúci témy zo SÚJV: Gh. Adam, P.V. Zrelov
Zodpovedný riešiteľ témy zo SR: Janka Vrláková (ÚFV PrF UPJŠ Košice)

V roku 2022 je plánované pokračovať v spolupráci na vývoji softvéru MPD-
root, kde boli stanovené ciele štandardizovať algoritmy rekonštrukcie a analýzy,
čo vytvorí priestor pre porovnanie efektivity a výkonu ich rozličných verzií. Ta-
kisto je plánované venovať sa štrukturizácii kódu, identifikácii a odstráneniu
jeho mŕtvych častí, refactoringu kódu na štandardy objektovo orientovaného
programovania. Ďalej budeme pracovať na zjednodušení procesu fyzikálnej ana-
lýzy tak, aby sa fyzici pracujúci na projekte MPD mohli sústrediť na fyziku a
nepotrebovali vnikať do detailov programovania prípadne spúšťania výpočtov
na clusteri.



Publikácie, ktoré vznikli vrámci
spolupráce s SÚJV

Publikácie sú rozdelené do 8 skupín:

A. Články publikované v karentovaných časopisoch (CC).

B. Práce vydané vo forme preprintov svetových vedeckých centier vrátane
SÚJV a v nekarentovaných vedeckých časopisoch.

C. Práce prezentované na medzinárodných konferenciách a workshopoch.

D. Práce prijaté resp. zaslané do medzinárodných vedeckých a odborných ča-
sopisov a do zborníkov medzinárodných konferencií.

E. Učebnice a monografie.

F. Organizácia konferencií a editovanie zborníkov.

G. Kvalifikačné práce obhájené slovenskými špecialistami alebo pod vedením
slovenských špecialistov v rámci spolupráce s SÚJV.

H. Propagácia výsledkov a práce ústavu (školy, výstavy, masmédiá).

A. Články publikované v karentovaných
časopisoch

[A1] E. Jurčišinová,M. Jurčišin, M. Menkyna, R. Remecký, Evidence for enhancement
of anisotropy persistence in kinematic magnetohydrodynamic turbulent systems with
finite-time correlations, Phys. Rev. E 104 (2021) 015101-13.

[A2] A. Babič, S. Kovalenko, M. I. Krivoruchenko and F. Šimkovic, Quark conden-
sate seesaw mechanism for neutrino mass, Phys. Rev. D 103 (2021) no.1, 015007
doi:10.1103/PhysRevD.103.015007, [arXiv:1911.12189 [hep-ph]].
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[A3] P.D. Bolton, F. F. Deppisch, L. Gráf and F. Šimkovic, Two-Neutrino Do-
uble Beta Decay with Sterile Neutrinos, Phys. Rev. D 103 (2021) no.5, 055019.
doi:10.1103/PhysRevD.103.055019, [arXiv:2011.13387 [hep-ph]].

[A4] O. Niţescu, R. Dvornický, S. Stoica and F. Šimkovic, Angular Distributions
of Emitted Electrons in the Two-Neutrino ββ Decay, Universe 7 (2021) no.5, 147.
doi:10.3390/universe7050147.

[A5] L.Ts. Adzhemyan, D.A. Evdokimov, M. Hnatič, E.V. Ivanova, M.V. Kompa-
niets, A. Kudlis, D.V. Zakharov, The dynamic critical exponent z for 2d and 3d Ising
models from five-loop ε expansion, Physics Letters A 425 (2022) 127870.

[A6] K.B. Oganesyan, M. Hnatic, P. Kopcansky, An electron wave packet
in the relativistic strophotron FEL, Laser Phys. Lett. 19 (2022) 016001,
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1612-202X/ac3eeb.

[A7] R. Pinčák, A. Pigazzini, S. Jafari, C. Özel, The „Emerging“ Reality from „Hidden“
Spaces, Universe 7, 3 (2021) 75.

[A8] R. Pinčák, A. Pigazzini, S. Jafari, C. Özel, A. Debenedictis, A topological approach for
emerging D-Branes and its implications for gravity, International Journal of Geometric
Methods in Modern Physics 18, 14 (2021) 2150227.

[A9] O. E. Glukhova,R. Pinčák, New effect of strong oscillation and anisotropy of electrical
conductance in graphene films with vertically aligned carbon nanotubes and monolayer
pillared graphene films, Chemical Physics 550 (2021) 111312.

[A10] M. Pudlák, R. Pinčák, Journal of Biological Physics 47, 3 (2021) 271 – 286.

[A11] A. Abusleme et al. inclusive V. Fekete, F. Šimkovic, D. Štefánik [JUNO and
Daya Bay Collaborations], Optimization of the JUNO liquid scintillator composition
using a Daya Bay antineutrino detector, Nucl. Instrum. Meth. A 988 (2021), 164823.
doi:10.1016/j.nima.2020.164823 [arXiv:2007.00314 [physics.ins-det]].

[A12] A. Abusleme et al. inclusive V. Fekete, F. Šimkovic, D. Štefánik [JUNO Col-
laboration], Calibration Strategy of the JUNO Experiment, JHEP 03 (2021), 004.
doi:10.1007/JHEP03(2021) 004 [arXiv:2011.06405 [physics.ins-det]].

[A13] A. Abusleme et al. inclusive V. Fekete, F. Šimkovic, D. Štefánik [JUNO Collabo-
ration], JUNO sensitivity to low energy atmospheric neutrino spectra, Eur. Phys. J. C
81 (2021), 10 doi:10.1140/epjc/s10052-021-09565-z [arXiv:2103.09908 [hep-ex]].

[A14] A. Abusleme et al. inclusive V. Fekete, F. Šimkovic, D. Štefánik [JUNO Colla-
boration], Radioactivity control strategy for the JUNO detector, JHEP 11 (2021), 102.
doi:10.1007/JHEP11(2021)102 [arXiv:2107.03669 [physics.ins-det]].

[A15] J. Huran, P. Boháček, V. Sasinková, A. Kleinová, M. Mikolášek, A. P. Kobzev,
Amorphous silicon carbide thin films doped with P or B for the Photoelectrochemical
water splitting devices, Current Applied Physics, DOI: 10.1016/j.cap.2021.11.014

[A16] A.V. Tishevsky, . . . , M. Janek, . . . , O. Mezhenska, . . . , Study of the 16-channel
scintillation detector prototype with silicon photomultipliers readout, AIP Conference
Proceedings 2377, 030017 (2021) 1–6.

[A17] A.A. Terekhin, . . . , M. Janek, New proton polarimeter at the Nuclotron, AIP Confe-
rence Proceedings 2377, 030016 (2021) 1–4.
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[A18] O. Mezhenska, M. Janek, . . . , J. Urban, Calibration procedure of the ∆E–E detec-
tors for Deuteron breakup reaction investigation at intermediate energies at nuclotron,
AIP Conference Proceedings 2377, 070002 (2021) 1–6.

[A19] I. S. Volkov, . . . , M. Janek, . . . , Analyzing power in Quasi-elastic proton-proton scat-
tering at 500 and 650 MeV/nucleon, AIP Conference Proceedings 2377, 030020 (2021)
1–4.

[A20] M. Janek, . . . , O. Mezhenska, . . . , Study of the dp Elastic and dp Breakup Com-
plementary Processes Using Polarized and Unpolarized Beam of Nuclotron, Few-Body
Systems 63, 3 (2022). 1–5.

[A21] S.N. Basilev, . . . , G. Martinská, J. Musinsky, . . . , J. Urbán, Charge exchange
dp→ (pp)n reaction study at 1.75 A GeV/c by the STRELA spectrometer, The Euro-
pean Physical Journal A 57, 133 (2021).

[A22] J. Adam, . . . , P. Filip, S. Vokál (STAR Collaboration), Nonmonotonic Energy Depen-
dence of Net-Proton Number Fluctuations, Physical Review Letters 126 (2021) 092301.

[A23] M. S. Abdallah, . . . , P. Filip, S. Vokál (STAR Collaboration), Flow and interfero-
metry results from Au + Au collisions at √sNN = 4.5 GeV, Physical Review C103
(2021) 034908.

[A24] J. Adam, . . . , P. Filip, S. Vokál (STAR Collaboration), Measurements of W and
Z/γ∗ cross sections and their ratios in p + p collisions at RHIC, Physical Review
D103 (2021) 012001.

[A25] H. Agakishiev, . . . , P. Filip, S. Vokál (STAR Collaboration), Measurements of dihad-
ron correlations relative to the event plane in Au+Au collisions at √sNN = 200 GeV,
Chinese Physics C45 (2021) 044002.

[A26] M. S. Abdallah, . . . , P. Filip, S. Vokál (STAR Collaboration), Azimuthal anisotropy
measurements of strange and multistrange hadrons in U + U collisions at √sNN = 193
GeV at the BNL Relativistic Heavy Ion Collider, Physical Review C103 (2021) 064907.

[A27] M. S Abdallah, . . . , P. Filip, S. Vokál (STAR Collaboration), Longitudinal double-
spin asymmetry for inclusive jet and dijet production in polarized proton collisions at√
s = 200 GeV, Physical Review D103 (2021) L091103.

[A28] J. Adam, . . . , P. Filip, S. Vokál (STAR Collaboration), Comparison of transverse
single-spin asymmetries for forward π 0 production in polarized pp, pAl and pAu col-
lisions at nucleon pair c.m. energy √sNN = 200 GeV, Physical Review D103 (2021)
072005.

[A29] J. Adam, . . . , P. Filip, S. Vokál (STAR Collaboration), Measurement of transverse
single-spin asymmetries of π0 and electromagnetic jets at forward rapidity in 200 and
500 GeV transversely polarized proton-proton collisions, Physical Review D103 (2021)
092009.

[A30] J. Adam, . . . , P. Filip, S. Vokál (STAR Collaboration), Global Polarization of Ξ and
Ω Hyperons in Au+Au Collisions at √sNN = 200 GeV, Physical Review Letters 126
(2021) 162301.

[A31] J. Adam, . . . , P. Filip, S. Vokál (STAR Collaboration), Observation of Ds+/D0
Enhancement in Au+Au Collisions at √sNN = 200 GeV, Physical Review Letters 127
(2021) 092301.
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[A32] M. S. Abdallah, . . . , P. Filip, S. Vokál (STAR Collaboration), Invariant jet mass
measurements in pp collisions at √sNN = 200 GeV at RHIC, Physical Review D104
(2021) 052007.

[A33] J. Adam, . . . , P. Filip, S. Vokál (STAR Collaboration), Measurement of e+e- Mo-
mentum and Angular Distributions from Linearly Polarized Photon Collisions, Physical
Review Letters 127 (2021) 52302.

[A34] J. Adam, . . . , P. Filip, S. Vokál (STAR Collaboration), Methods for a blind analysis
of isobar data collected by the STAR collaboration, Nuclear Science and Techniques
32(2021) 48.

[A35] M. S. Abdallah, . . . , P. Filip, S. Vokál (STAR Collaboration), Cumulants and cor-
relation functions of net-proton, proton, and antiproton multiplicity distributions in
Au+Au collisions at energies available at the BNL Relativistic Heavy Ion Collider,
Physical Review C104 (2021) 24902.

[A36] A.M. Rodin, V.Yu. Vedeneev, A.V. Gulyaev, M. Holik, D. Kamas, J. Kliman,
A. B. Komarov, L. Krupa, A. S. Novoselov, A. Opíchal, J. Pechousek, A.V. Podshi-
byakin, V. S. Salamatin, S.V. Stepantsov, E.V. Chernysheva, and S.A. Yukhimchuk,
Optimizing the Solid-State ISOL Technique for Separating Volatile Products of Com-
plete Fusion Reactions, Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics 84, 4
ISSN 1062-8738 (2020) 430–435.

[A37] M. Sedlak, M. Venhart, J. L. Wood, V. Matoušek, J. Kliman, et al., Nuclear Struc-
ture of 181Au studied via β+/EC decay of 181Hg at ISOLDE, The European Physical
Journal A 56, (2020) Art. No. 161

[A38] V.Yu. Vedeneev, A.M. Rodin, L. Krupa, D. Kamas, J. Kliman, M. Holik, E.V. Chr-
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Cross sections of evaporation residues at complete fusion reactions 144Sm( 40Ar,xn) 184-
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byakin, V. S. Salamatin, S.V. Stepantsov, E.V. Chernysheva, and S.A. Yukhimchuk,
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Baikal water luminescence, ICRC 2021 – 37th International Cosmic Ray Conference
(online), July 12–23, 2021, Berlin, Germany.

[C32] R. Dvornický, Neutrino Telescope in Lake Baikal: Recent Status and Future Per-
spectives, Twentieth Lomonosov Conference on Elementary Particles (online), August
19–25, 2021, Moscow, Russia.

[C33] R. Dvornický, Neutrino Telescope in Lake Baikal: Recent Status and Future Per-
spectives, Seminar talk at DLNP, JINR (online), October 6, 2021, Dubna, Russia.

[C34] L. Hrubčín, Ju. B. Gurov, B. Zaťko, P. Boháček, S. V. Rozov, V.A. Skuratov, SiC
nuclear radiation detectors for detection of heavy ions, The 51st „NUCLEUS 2021“,
September 20-25, 2021, Saint Petersburg, Russia, Book of Abstracts, p. 137. Presented
by video-conference on September 24, 2021 at 18:50. Special prize „Best poster award“
for presenter L. Hrubčín

[C35] B. Zaťko, L. Hrubčín, A. Šagátová, P. Boháček, O.M. Ivanov, M. Sekáčová,
E. Kováčová, Yu.B. Gurov, V.A. Skuratov, Study of the Pulse Height Defect of 4H-SiC
Schottky Barrier Detectors in Heavy Ion Detection, In: „AIP Conf. Proc.“ (APCOM
2021, June 23-25, 2021, Štrbske Pleso, Slovakia) 2411 (2021) 070007.

[C36] B. Zaťko, A. Šagátová, K. Sedlačková, L. Hrubčín, P. Boháček, High-energy elect-
ron irradiation of semiconductor detectors and radiation hardness comparison, In:
„AIP Conf. SURFINT-SREN VII“ (Online Conf., November 22-24, 2021, Smolenice,
Slovakia), Extended abstract book pp. 77-78.

[C37] M. Ješkovský, J. Kaizer, S. Nisi,P. Povinec, F. Terrasi: Radiopurity investigations
of materials for underground experiments using AMS, ENVIRA 2021 Conference, 6–10
Dec. 2021 (online).
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[C38] J. Borovská, M. Florek, K. Gerhátová, T. Rusňák, Atmospheric Depo-
sition of Heavy Metals in Slovakia, The 34th Task Force Meeting: ICP
Vegetation, February 22-25, 2021, Bangor, UK, Programme and Abstracts,
p. 48. https://icpvegetation.ceh.ac.uk/sites/default/files/Final_01032021_
ProgrammeAndAbstracts_ICP_Veg_TFM_2021.pdf

[C39] M. Frontasyeva, I. Zinicovscaia, Z. Izakovičová, J. Borovská, M. Florek, et.
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ric field, The 11th IEEE International Conference on „Nanomaterials: Applications &
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4th International Summer School and Workshop „Complex and Magnetic Soft Matter
Systems: Physico-Mechanical Properties and Structure“, April 19–23, 2021, Timiso-
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nes by neutron scattering, 4th International Summer School and Workshop „Complex
and Magnetic Soft Matter Systems: Physico-Mechanical Properties and Structure“,
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cubic phases in DNA delivery. „7th European Joint Theoretical/Experimental Meeting
on Membranes“, Graz, Austria, April 7-9, 2021, (poster). Book of Abstracts p. 102
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[D14] M. Karpets,M. Rajňák, V. Petrenko, I. Gapon, M. Avdeev, L. Bulavin,M. Timko,
P. Kopčanský, Electric field-induced assembly of magnetic nanoparticles from dielect-
ric ferrofluids on planar interface, zaslané do časopisu Nanoscale.

[D15] M. Karpets, M. Rajňák, M. Timko, P. Kopčanský, V. Petrenko, I. Gapon,
Ye. Kosiachkin, Neutron reflectometry study of transformer oil-based magnetic fluid
under electric field, zaslané do časopisu Acta Electrotechnica et Informatica.

[D16] A. Zeleňáková, P. Hrubovčák, A. Berkutova, O. Šofranko, N. Kučerka, A. Ivan-
kov, A. Kuklin, V. Girman, V. Zeleňák, Gadolinium-Oxide Nanoparticles for Cryogenic
Magnetocaloric Applications. submitted to Scientific Reports.

[D17] Ignat, E.; Severiukhin, Y.; Lalkovicova, M.; Kolesnikova, I.; Balint, Z.; Pasca, H.;
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1, Page: 175, Supplement:1, Special issue: SI, Meeting Abstract: P-293 Published:
JUL2021

[D18] M. Lalkovičová, Yu. S. Severyukhin, I. A. Kolesnikova, D.M. Utina, K.N. Lyakhova,
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changes in the brain after fractionated gamma irradiation, Modern Trends in Biologi-
cal Physics and Chemistry BPPC – 2021, Proceedings of XVI International Scientific
Conference Sevastopol, 13-17 of September, 2021, p.174.

[D19] Yu. S. Severyukhin, M. Lalkovičová, D.M. Utina, K.N. Lyakhova, I. A. Kolesnikova,
M.E. Ermolaeva, A.G. Molokanov, V.N. Gaevsky, D.A. Komarov, E.A. Krasavin,
Comparative analysis of behavioral reactions and morphological changes in the rat brain
after exposure to ionizing radiation with different physical characteristics zaslané do
Cellular and Molecular Neurobiology, Springer.

E. Učebnice a monografie
[E1] F. Šimkovic, Neutrino masses, interactions and laboratory neutrino experiments,

Phys. Usp. 64 (12) (2021), no.12., Uspekhi Fiz. Nauk 191 (2021) 1307–1332. DOI:
https://doi.org/10.3367/UFNe.2021.08.039036.

[E2] T. Kondela, P. Hrubovčák, D. Soloviov, D. Badreeva, T. Murugova, V. Skoi, A. Kuk-
lin, O. Ivankov,N. Kučerka, Approaches for a Closer Look at Problems of Liquid Mem-
branes with Amyloid-Beta Peptides, Soft Matter Systems for Biomedical Applications,
edited by Leonid Bulavin and Nikolai Lebovka, Springer (2022).

F. Organizácia konferencií a editovanie
zborníkov

[F1] Technical support: „International Conference on Precision Physics and Fundamental
Physical Constants 2021“, October 4–8, 2021, Stará Lesná, Slovakia.

[F2] M. Hnatič Editor špeciálneho vydania medzinárodného časopisu Symmetry,
„Symmetry in particle physics II“, MDPI, Basel, Švajčiarsko, 2021

[F3] 6th International Conference on Environmental Radioactivity ENVIRA 2021, 6-10 Dec.
2021 (online) – P. Povinec (Chairman of the International Org. Committee).

[F4] The 4th International Summer School and Workshop „Complex and Magnetic Soft Mat-
ter Systems: Physico-Mechanical Properties and Structure“, April 19–23, 2021, Timiso-
ara, Romania, P. Kopčanský – member of the International Program Committee.

[F5] „International Conference on Precision Physics and Fundamental Physical Constants
2021“, October 4–8, 2021, Stará Lesná, Slovakia, Chairmen: S.G. Karshenboim,
M. Hnatič, Organizing Committee members: O. Belova, J. Buša, J. Buša, Jr., M.
Hnatič, G. Hnatičová, T. Lučivjanský, L. Mižišin, M. Reiffers, R. Remecký.

G. Kvalifikačné práce obhájené slovenskými
špecialistami alebo pod vedením slovenských
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špecialistov v rámci spolupráce s SÚJV
[G1] M. Kecer, Efekt ďaleko-dosahového šírenia v reakčno-difúznych systémoch, diplomová

práca, obhájená máj 2020 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vedúci dip-
lomovej práce T. Lučivjanský.

[G2] O. Mezhenska, Investigation of the dp → ppn and dp reactions at intermediate ener-
gies at Nuclotron, dizertačná práca, obhájená 30. 8. 2021 na Ústave fyzikálnych vied
Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, školiteľ J. Urbán, konzultant M. Janek.

[G3] C. I. Udrea, The Measurement of the Depth Intensity Relation of Atmospheric Muon
Flux in Lake Baikal, diplomová práca, obhájená 9. 9. 2021, Faculty of Physics, University
of Bucharest.

[G4] V. Palušová,Monte Carlo Simulations of Detectors Background and Analysis of Backg-
round Characteristics of the SuperNEMO Experiment in the Modane Underground Labo-
ratory, University of Bordeaux, November 4, 2021, školiteľ: Prof. Fabrice Piquemal and
prof. Pavel Povinec.

[G5] K. Zakuťanská, Structuralizations phenomena in liquid crystal based composites, di-
zertačná práca, obhájená 31. 8. 2021 na PF UPJŠ Košice, školiteľ N. Tomašovičová,
školiteľ konzultalt V. Lacková.

H. Prezentácia ústavu a dosiahnutých
výsledkov

[H1] M. Hnatič, prednáška Quantum field theory methods in complex systems of classical
physics pre študentov a doktorandov Severo-osetinskej štátnej univerzity (SOGU) vo
Vladikavkaze v rámci pracovného seminára SÚJV Dubna – SOGU, 31.3.2021.

[H2] R. Dvornický, Výstava venovaná projektu Baikal na festivale „Technosreda“, VDNCH
25. – 27. 9. 2021

[H3] D.R. Badreeva, P. Hrubovčák, E. B. Dushanov, E.V. Ermakova, O. I. Ivankov,
T. Kondela, A. I. Kuklin, S.A. Kurakin, T.N. Murugova, V.V. Skoi, D.V. Soloviov,
Kh.T. Kholmurodov, and N. Kučerka, Neutrons and molecular simulations: scru-
tinizing the neural membranes damage caused by amyloid beta peptide. JINR news –
15.02.2021

[H4] N. Kučerka, Progress report on the SOLCRYS laboratory construction at SOLARIS
synchrotron. Program Advisory Committee on Condensed Matter, JINR Dubna, Rus-
sia: January 25, 2021

[H5] N. Kučerka, Science and Research at the IBR-2 Pulsed Reactor. Opportunities for
Chile-JINR cooperation, Zoom Meet: January 28, 2021

[H6] N. Kučerka, Condensed Matter Research at Frank Laboratory of Neutron Physics.
Virtual Meeting DESY & European XFEL and JINR, Dubna, Zoom: February 24,
2021

[H7] N. Kučerka, Neutron Scattering for nano-Material Studies. Sotrudničestvo Ukrainy i
OIJaI, Kharkiv, Ukraine: September 09, 2021



139

[H8] N. Kučerka, Neutron Scattering for Condensed Matter Studies. ARE-JINR: Today
and Tomorrow, Cairo, Egypt, September 13, 2021

[H9] N. Kučerka, Hard and Soft Condensed Matter Studies at the IBR-2 Pulsed Reac-
tor. International Seminar „Neutrons and Synchrotron Radiation in Investigations of
Condensed Matter“, online, October 12, 2021
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