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Správa zo zahraničnej pracovnej cesty
1.  Účastník ZPC:
 	Štefan Molokáč, Ing., CSc, TUKE FBERG Košice, Letná 9, vedecký pracovník
	Znalosť jazykov: anglicky – aktívne, rusky – aktívne, 
2.  Zahraničná pracovná cesta:
Zasadanie In Kind Com. XFEL, Hamburg 19.4. až 20.4. 2012
	Zasadanie IN KIND COM. XFEL Hamburg
	 Jednanie v Prahe o dodávkach do Hamburgu v rámci XFEL

Cesta bola financovaná z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
3.  Rámcový program pobytu:
19.4.. o 5.00  odlet z Košíc
19.4.. Jednanie s dodávateľom Envinet Slovensko  v Prahe – konzultácia 
            Prezentácie
19.4.. o 9.00 prílet Hamburg
19.4. Návšteva Laboratória  - Dr. Jozef Bednarčík
20.4. od 8. do 16.00 Zasadanie In Kind Com. XFEL
20.4. o 23.15  Prílet Košice
4.  Stručný priebeh rokovaní, resp.  študijného pobytu:
      Predstavitelia pražskej pobočky firmy Envinet Slovensko doručili prezentáciu detektorov pre jadrovú bezpečnosť a súčasne boli prejednané možnosti a podmienky dodávok  detektorov pre XFEL Hamburg v rámci Inkindu. 

Zasadanie 5. In Kind Com. prebiehalo podľa schváleného plánu.
Generálny riaditeľ informoval o pokroku na jednotlivých úsekoch  XFEL po 4. Zasadaní XFEL. . 
Jednotlivé delegácie informovali o pokroku In Kind v ich krajinách. Slovensko sa uchádza o príspevok v rámci WP 73 “Manpower for installation of high vacuum components“ 
Výbor bol informovaný o stave príprav. Na Slovensku bola vytvorená  skupina 8 odborníkov.
v oblasti vákuovej techniky a techniky nízkych teplôt – pracovníkov SAV, UPJŠ a TU Košice.
ZZa vedúceho skupiny je navrhnutý  Ing. Emil Gažo, pracovník ÚEF SAV v Košiciach, ktorý viac než 6 rokov pracoval v Desy v skupine  MKS 1  ako expert pri inštalácii nízkoteplotných a supravodivých zariadení.
Další členovia skupiny majú dlhoročné skúsenosti v oblasti ištalácie a testovania zariadení.
Podľa predbežnej ponuky  a aj kvôli aktivitám v rámci materských organizácii, Tým MHVC Slovensko by pozostával z 3 pracovníkov vyslaných materskou organizáciou na 3 mesačný turnus. V rámci týchto turnusov by kolovali vybraný pracovníci, ktorým by bol refundovaný plat s odvodmi  a pobytové náklady z príspevku Slovenska v rámci In Kind aktivity  /cestovné, diety, ubytovanie/.  
Dobrý ohlas mala naša ponuka na dodávku detektorov firmy Envinet Slovakia v rámci našej aktivity  “Radiation detectors and  dosimeters“ Ponuku treba pripraviť pre WP 17  a prezentovať odpovedným pracovnikom WP 17. 
.
Následne nám bol predvedený Serge Pratom, výkonným riaditeľom,  portál dodávok v rámci XFEL Prístup majú iba členovia In Kind Com.
Na záver boli oznámené zasadania In Kind Com v roku 20123. Najbližšie zasadanie je  4.10.2012.

5.  Odporúčané závery:
a)	Pripraviť Ponuku na dodávku detektorov.
b)	Pripraviť ponuku na Montáž vákuových časti pre WP 17
c)	Pripraviť prezentáciu možnosti slovenských firiem v rámci XFEL /pripraví ILO/

6.   Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia 
Dokumentácia zo zasadania je u autora Správy
7.   Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC
Dohodnutý rozsah In Kind príspevkov Slovenska pre XFEL
8.    Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných informácií
Ing. Róbert Szabó, MŠ, odbor IŠPVV
Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.  UPJŠ Košice

(podľa charakteru a potreby), príp. adresár osôb a  organizácií, ktorým sa správa zaslala
Súhlasím so zverejnením správy na internete

Správu vypracoval: Ing. Štefan Molokáč, CSc.
Dátum: 20.10.2011




Správu schválil:  meno a podpis nadriadeného






 


