Pôsobenie na fakulte
r. 1963
založil Katedru jadrovej fyziky a stal sa jej prvým vedúcim

Vedecký profil
Bol poverený budovaním a vedením Katedry matematiky
a fyziky PF v Prešove, kde v r. 1952-1954 vykonával funkciu
dekana. Počas svojho pôsobenia na VŠT v Košiciach, v období rokov 1959-1963, vybudoval rádioizotopové pracovisko.
V r. 1963 pôsobí na PF UPJŠ v Košiciach, kde založil Katedru jadrovej fyziky a stal sa jej prvým vedúcim. Podieľal sa na
zriadení pobočky Fyzikálneho ústavu SAV a v r. 1964 sa stal jej
vedúcim s tým, že od r. 1969 do r. 1979 pôsobil vo funkcii riaditeľa Ústavu experimentálnej fyziky SAV a vedúceho Oddelenia kozmického žiarenia. Od r. 1979 viedol Sektor subatómovej
a kozmickej fyziky tohto ústavu. Významne prispel k štúdiu
prechodového javu kozmického žiarenia, vplyvu geomagnetického poľa na toto žiarenie, k poznaniu jadrových procesov
v ozsiahlych atmosférických výškach. Je autorom originálneho
vysvetlenia dennej variácie kozmického žiarenia, tzv. lunárnej
variácie KŽ. Vybudoval vysokohorské laboratórium na Lomnickom štíte, kde sa nepretržite registruje intenzita nukleonovej zložky kozmického žiarenia. Položil základy účasti slovenských fyzikov a technikov aj na družicových experimentoch
v oblasti kozmického žiarenia a nadviazal dôležité medzinárodné kontakty. Jeho kolektív sa ako prvý na Slovensku zapojil

prof. RNDr. Juraj Dubinský
(* 12.6.1914 Beniakovce – † 22.11. 1994 Košice)
Fyzik, pedagóg, výraznou mierou sa pričinil o rozvoj fyziky
na Východnom Slovensku.

do medzinárodného programu INTERKOZMOS. Podieľal sa aj
na riešení úloh v rámci programu planetárneho a geofyzikálneho výskumu KAPG, kde boli získané cenné výsledky z oblasti
dynamiky, radiačných pásov Zeme a jadro-jadrových interakcií
kozmického žiarenia zo sputnikových experimentov. V oblasti
fyziky vysokých energií nadviazal veľmi dôležitú spoluprácu
so Spojeným ústavom jadrových výskumov v Dubne, Rusko,
kde bol dlhoročným členom Vedeckej rady Spojeného ústavu
jadrových výskumov. Bol členom komisie kozmickej fyziky
Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú fyziku a nositeľom
pedagogického vyznamenania JČSMF I. stupňa.

Významné ocenenia
• Pamätná plaketa Pedagogickej fakulty UPJŠ (r. 1969)
• Štátne vyznamenanie za zásluhy o výstavbu (r. 1969)
• Čestná plaketa D. Štúra za zásluhy o rozvoj prírodných vied,
SAV (r. 1972)
• Cena Akadémie vied ZSSR a ČSAV (r. 1973)
• Zlatá medaila UPJŠ (r. 1974)
• Štátna cena SSR (r. 1974)

Významné publikácie a výsledky
Výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti publikoval vo
viac ako 23 vedeckých prácach v 3 referujúcich článkoch. Bol
spoluautorom jednej učebnice.

„Profesor Dubinský žil naplno, mal rád ľudí, vedel ich vypočuť a ochotne im pomáhal. V jeho povahe bolo
umožňovať mladším kolegom odborný rast a to tak, že im ponechával pomerne široké pole pre ich uplatnenie
a vedel vycítiť v ktorých smeroch je vhodné ich „nasmerovanie“. Rozvíjal bohaté medzinárodné kontakty, ktoré
cieľavedome využíval pre zabezpečenie odborného rastu svojich pracovníkov. Vyznačoval sa závideniahodnou
cieľavedomosťou a nevyčerpateľnou energiou s ktorou presadzoval svoje názory a myšlienky. Mal vzácnu
schopnosť a cit postrehnúť veci podstatné a progresívne, ktoré potom rozhodne podporoval a presadzoval,
pričom sa nebál zdravo riskovať.“
(G. Martinská, K. Kudela, L. Šándor, Pokroky MFA, roč.34, r. 1989, K jubileu 75 - tych narodenín)

