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Tomlein Peter, výkonný výbor IIR Paríž 14.-15.6.2012

Správa zo zahraničnej pracovnej cesty 
1.  Účastník ZPC:
Peter Tomlein, Doc., Ing., PhD., Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku, Hlavná 325, 90041 Rovinka, tajomník, anglicky 

2.  Zahraničná pracovná cesta:
Francúzko, Paríž, 14.-15.6.2012, IIR (International Institute for Refrigeration), 177, boulevard Malesherbes, 75017 Paris, France  
Výkonný výbor IIR, služobná cesta financovaná Ministerstvo ŠVVaŠ, 

3.  Rámcový program pobytu:
Podujatia sa konali na adrese: AgroParisTech– Engref  : 19 avenue du Maine, Montparnasse, 75015 Paris 
	14.6. od 18.00 prednáška “Inovácia chladiaceho reťazca: technológie pozberové pre ovocie a zeleninu”. Profesor Bart Nicolaï, Catholic University of Louvain, Belgicko, bývalý prezident pre chladenie a mrazenie potravín- Komisia C2 IIR, 
	15.6. od 9.00 Výkonný výbor IIR. Správy za publikačnú, vedeckú komisiu. Správa o službách IIR. Správa riaditeľa IIR. Správa o hospodárení. Kooptácie do výkonného výboru. Plán podujatí a príprava kongresu 2015. Diskusia. Ukončenie o 16.30


4.  Stručný priebeh rokovaní, výkonného výboru:
14.6. od 18.00 prednáška – ppt prezentácia je k dispozícii členom SV IIR
15.6. od 9.00 Výkonný výbor IIR účastníci najmä z krajín EÚ, USA, Jp, Korea, Alžírsko, Srbsko, Chorvátsko
Správy za jednotlivé komisie boli poskytnuté papierovo i elektronicky a sú k dispozícii členom SV IIR: 
Publikačnú a vedeckú komisiu – zaznamenaný nárast publikácií. To znamená zvýšené náklady. Zvažuje sa zvyšovať podiel elektronického zasielania časopisov. 
Správa o službách IIR – databáza Fridoc v roku 2011 inovovaná s elektronickým prístupom cez www.iir.org diferencovaným podľa členstva, funkcií ap. 
Správa riaditeľa IIR Didiera Coulomba sa zaoberala prierezom celej činnosti IIR s dôrazom na publikačnú, informačnú, konferenčnú, kongresovú činnosť, spoluprácu s vládnymi nevládnymi organizáciami. IIR vypracovalo niekoľko stanovísk ku chladivám, skleníkovému efektu a podobne. Prezentuje sa nimi na svetových kongresoch a poradách napríklad ASHRAE, UNEP, UNIDO, FAO, IEA, ECLSA, REHVA a ďalších.
Správa o hospodárení. Problémy s platbami členských príspevkov majú viac európske krajiny. Ďalšie ázijské i africké krajiny sú pozývané byť členmi IIR. Francúzko redukovalo dobrovoľný príspevok, ktorým podporovalo paralelné používanie francúzskeho jazyka, ktorého potreba stále klesá. Za posledný rok nezaplatilo Macedónsko, Poľsko, Srbsko, Dánsko, Cameroon, ...
Kooptácie do výkonného výboru. Boli vykonané voľby. Do výkonného výboru boli zvolení zástupcovia Kórei (Min Soo Kim) a Tuniska (Halima Thraya). Japonský zástupca (Noboru Kagawa sa stáva členom výkonného výboru ako organizátor IIR kongresu 2015 v Jokohame.
Plán podujatí a príprava kongresu 2015. Do plánu podujatí bola zaradená aj konferencia Compressors´2013 v Papierničke a v Smoleniciach. Boli dohodnutí ďalší zástupcovia do vedeckého výboru z konferencie zo Švédska, Kórei  a Japonska.
Členská základňa. Ako vidieť z nasledujúceho grafu počet členov klesol od roku 1976 z celkom 900 na asi 500 členov.
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Diskusia 
IIR vykonáva atraktívnu činnosť nutnú pre najmä mladých vedcov, ktorých počet medzi členmi IIR rastie. IIR je pripravené spustiť predaj kníh, časopisov, článkov, abstraktov cez www.iir.org s priamymi platbami diferencovanými podľa členstva funkcií v IIR. Elektronický systém ešte nie je dokončený. Záujem o jeho využívanie najmä databázy Fridoc postupne rastie. Platby za využívanie môžu byť uplatnené len pri dostatočnom záujme.
Účastníci boli oboznámení s konferenciou Compressors´2013 v Papierničke a oslovené krajiny Japonsko, Kórea a Švédsko prejavili záujem o prácu vo vedeckom výbore konferencie.
Ďalšie zasadnutie výkonného výboru bude 7.6.2013 v Paríži.
5.  Odporúčané závery:
Zaplatiť členský príspevok do IIR (Ministerstvo)
Informovať členov SV IIR (predseda):
	možnostiach využívania databázy Fridoc

prednáške Inovácia chladiaceho reťazca
Zorganizovať konferenciu Compressors´2013 v Papierničke (SZ CHKT)
Rozšíriť vedecký výbor konferencie o ďalšie krajiny (predseda SV IIR)
Vstupovať do aktivít podľa zámerov, projektov IIR (CoolSave, Fisbee, IcePlus, .. a vyhodnocovať ich podľa požiadaviek IIR a MŠVVaŠ (členovia SV IIR)
6.   Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia
Prednáška o inovácii chladiaceho reťazca (Tomlein)
Správa riaditeľa IIR Didiera Coulomba (Tomlein)
Správa o hospodárení IIR (Tomlein)
Kooptovaní členovia
7.   Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC
Propagácia konferencie konferencie Comressors´2013 v Papierničke, rozšírenie vedeckého výboru.
Podklady pre ďalšiu činnosť SV IIR v nadväznosti na zverejnené aktivity, plány IIR.
8.    Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných informácií
(podľa charakteru a potreby), príp. adresár osôb a  organizácií, ktorým sa správa zaslala
Anna Juríková, Andrea Danková, Václav Havelský, Alexander Fehér, Eva Čellárová, Bélo Furi, Michal Masaryk, Pavol Molokáč, Emanuel Godál, Libor Novák, Jozef Loffler, Daniel Čurka


Súhlasím so zverejnením správy na internete
Áno

Správu vypracoval: 
Peter Tomlein

Dátum:
21.6.2012

Správu schválil:  
meno a podpis nadriadeného
 

Poznámka:
Správu zo ZPC je potrebné vypracovať do 10 dní od jej ukončenia a v papierovej aj elektronickej forme (rtf. formát) predložiť na Sekciu medzinárodnej spolupráce MŠVVaŠ SR.

