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 Spojený ústav jadrových výskumov (SÚJV) v Dubne pri Moskve (Ruská 
federácia) je významnou medzinárodnou organizáciou v oblasti jadrovej a subjadrovej 
fyziky. SÚJV bolo založené v Moskve dňa 26. marca 1956. Medzi jedenástimi 
zakladajúcimi štátmi SÚJV bolo aj vtedajšie Československo. Dokonca prvým 
zástupcom riaditeľa SÚJV bol profesor V. Votruba z Prahy. Vedecká komunita SÚJV 
vznikla ako združenie zástupcov najlepších vedeckých škôl v jadrovej fyzike. História 
vývoja ústavu je spojená s menami vynikajúcich vedcov a organizátorov výskumu, ako 
boli napríklad akademici D. Blochincev, N. Bogoľubov, I. Frank, I. Tamm a V. Veksler. 

Pre výskumnu činnosť bolo v SÚJV vybudovaných viacero unikátnych 
experimentálnych zariadení, napríklad Synchrofázotrón a Nuklotrón v Laboratóriu 
fyziky vysokých energií (LFVE), cyklotrón v Laboratóriu jadrových problémov (LJAP), 
cyklotrónové komplexy U-400 a U-400M v Laboratóriu jadrových reakcií (LJR) a 
reaktorový komplex IBR-2 v Laboratóriu neutrónovej fyziky (LNF). 

 V súčasnosti SÚJV pozostáva z 18-tich členských štátov. Najvyšším riadiacim 
orgánom ústavu je Výbor splnomocnených zástupcov. Výskum v SÚJV je určený 
vedeckou radou, ktorá sa skladá z významných vedcov z členských štátov, ako aj 
najvýznamnejších výskumníkov z celého sveta.  

Organizácia medzinárodnej spolupráce vo vede a technológii v oblastiach 
jadrovej fyziky, fyziky elementárnych častíc a fyziky kondenzovaných látok je 
najdôležitejším aspektom činností SÚJV. Ústav udržuje kontakty so 700 vedeckými 
centrami a univerzitami v 64 krajinách, má štatút pozorovateľa v európskych vedeckých 
štruktúrach, spolupracuje na vzájomne výhodnej báze s MAAE, UNESCO, Európskou 
fyzikálnou spoločnosťou, Medzinárodným centrom pre teoretickú fyziku v Terste. 
Každoročne viac ako tisíc vedcov z CERNu, Fermilabu, DESY a iných partnerských 
organizácií SÚJV navštívi Dubnu. 

Košické fyzikálne pracoviská - Prírodovedecká fakulta (PF) Univerzity P.J. 
Šafárika (UPJŠ), Ústav experimentálnej fyziky (ÚEF) SAV,  udržiavajú s SÚJV už vyše 
50 rokov dlhodobú a intenzívnu spoluprácu. Spoločná vedeckovýskumná činnosť na 
začiatku bola zameraná  na oblasť relativistickej jadrovej fyziky- štúdium interakcií 
ľahkých jadier s  jadrami fotoemulzií a protónami a na štúdium antiprotónovo-
protónových zrážok. Spolupráca v rámci emulznej a komorovej metodiky umožnila 
košickým pracoviskám dosiahnuť vysokú úroveň,  vybudovať komplexný 
spracovateľský reťazec (prehliadanie, meranie, rekonštrukcia prípadov zrážky 
a príprava databázy) a dodať do kolaboračných dát sumárnych výsledkov (DST) 
príspevok prevyšujúci 50%. 

Hlavná vedecká činnosť SÚJV je zameraná na fyziku ťažkých iónov pri 
vysokých energiách, spinovú fyziku a najaktuálnejšie otázky fyziky elementárnych 
častíc. Výskum sa robí  jednak na domácich  urýchľovačoch ako aj v najväčších 
výskumných centrách sveta. V Laboratóriu fyziky vysokých energií sa buduje nový 
urýchľovací komplex NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility), ktorý zahŕňa 
modernizovaný urýchľovač Nuklotrón-M, buster a zrážač ťažkých iónov a 
polarizovaných častíc. Hlavným cieľom projektu NICA je experimentálny výskum 
zameraný na štúdium extrémnych stavov hadrónovej (silná interakcia) hmoty v oblasti 
fázových prechodov. 

V oblasti neutrínovej fyziky a astrofyziky dominuje výskum s rôznymi 
detektormi a metódami jadrovej fyziky a fyziky vysokých energií. Medzi významné 
trendy patrí aj aplikovaný výskum, najmä protónovej terapie a rozvoj medicínskych 



urýchľovacích komplexov. Výskum sa orientuje aj na radiačnú genetiku a 
rádiobiológiu, fotorádiobiologický výskum, matematické modelovanie biofyzikálnych 
systémov, fyziku radiačnej ochrany a štúdium radiácie v zariadeniach jadrovej fyziky 
ústavu.  Fyzika ťažkých iónov pri nízkych a stredných energiách je zameraná hlavne na 
experimenty syntézy a štúdia vlastností nových superťažkých prvkov, štúdium 
vlastností jadier na hranici nukleárnej stability a mechanizmov jadrových reakcií s 
urýchlenými rádioaktívnymi jadrami. Laboratórium teoretickej fyziky je jedným 
z najvýznamnejších a najväčším ústavom teoretickej fyziky na  svete. Jeho vedecký 
program zahŕňa výskum v kľúčových oblastiach, ktoré majú zásadný význam v 
teoretickej fyzike: kvantová teória poľa, fyzika elementárnych častíc, teória jadra, teória 
kondenzovaných látok a rozvoj matematických metód vo fyzike. 

Jedinečné možnosti urýchľovačov ťažkých iónov a experimentálnych zariadení 
SÚJV vytvárajú podmienky pre vznik širokej medzinárodnej spolupráce so 
zahraničnými vedeckými centrami, ktoré sa usilujú o vykonávanie výskumnej činnosti 
v Dubne.  

Vzdelávanie je dôležitou súčasťou činnosti SÚJV. Vzdelávací program ústavu,  
realizovaný Univerzitným centrom (UC) SÚJV, je zameraný na vzdelávanie mladých 
odborníkov s najvyššou kvalifikáciou na vykonávanie výskumu v laboratóriách SÚJV a 
vedeckých centrách v členských štátoch. UC SÚJV spolu s CERNom organizuje 
každoročne letnú školu pre učiteľov fyziky z členských štátov SÚJV. Na tradičnej 
medzinárodnej letnej študentskej praxi v SÚJV sa už aktívne zúčastnili aj viacerí naši 
študenti magisterského a doktorandského štúdia. Vedeckí pracovníci SÚJV sa 
pravidelne zúčastňujú medzinárodných a národných konferencií. SÚJV organizuje 
každoročne približne 10 veľkých konferencií, viac ako 30 medzinárodných stretnutí 
a tradičných škôl pre mladých vedcov. 

Okrem vedy a výskumu je tu aj rozsiahla spolupráca Prírodovedeckej fakulty 
s SÚJV v oblasti vzdelávania a prípravy mladých vedeckých pracovníkov. Na základe 
intenzívnej podpory SÚJV viacerí naši učitelia a vedecko-výskumní pracovníci (nielen 
z PF UPJŠ, ale aj z ÚEF SAV a TU v Košiciach) mali možnosť vypracovať a obhájiť 
svoje kandidátske a doktorské dizertačné práce. Bolo vychovaných viac ako 20 
kandidátov vied (CSc.) do roku 2000, 3 doktorandi obhájili svoje PhD práce na základe 
výsledkov vzájomného výskumu po roku 2000. Za zmienku stojí aj príprava a obhajoba 
3 prác DrSc. na základe spoločného výskumu a úspešná inaugurácia štyroch profesorov.  
  V rámci krátkodobých a dlhodobých pobytov študenti magisterského 
a doktorandského štúdia majú možnosť priamej účasti na týchto experimentoch pri ich 
plnom finančnom zabezpečení zo strany SÚJV. Dubnianský? ústav dlhodobo 
poskytoval podstatnú pomoc pri organizovaní spolupráce a pri spoločnom riešení 
výskumných úloh skupine pracovníkov z  KJaSF ÚFV PF UPJŠ, čo vyvrcholilo v 
spoločných medzinárodných dvojstranných vedecko-technických projektoch riešených 
na oboch pracoviskách. 

V posledných rokoch na dlhodobých a trojmesačných študijno-pracovných  
pobytoch košické fyzikálne pracoviská majú pravidelne vyslaných niekoľko svojich 
vedeckých pracovníkov a doktorandov, ktorí dosahujú veľmi kvalitné výsledky 
publikované v špičkových medzinárodných časopisoch a prezentovaných na 
medzinárodných konferenciách.  

Košické fyzikálne pracoviská pravidelne participujú na organizácii spoločných 
medzinárodných konferencií „Mathematical modeling and computational physics“,   
"Relativistic Nuclear Physics: From Hundreds MeV to TeV" a „Precision physics and 
fundamental physical constants“. Opublikovanie najlepších príspevkov je potom 
zabezpečené vo významných medzinárodných časopisoch, kde naši pracovníci pôsobia 
ako hosťujúci editori.                   


