Správa zo služobnej cesty do Ruskej federácia

1.Účastník ZPC
   RNDr.Stanislav Dubnička, DrSc – vládny splnomocnenec
   Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava
   anglicky, rusky, nemecky

2. Zahraničná pracovná cesta
   RF, Dubna, cesta vykonaná v dňoch 16.-20.2.2016, 
   Spojený ústav jadrových výskumov (SÚJV), 141 980 Dubna, 
   Moskovská oblasť
   Účasť na 119. zasadnutí Vedeckej rady SÚJV
   Cestovné náklady hradilo MŠVVŠ SR
   Ubytovanie hradil SÚJV v Dubne
   

3. Rámcový program pobytu
    odlet z Viedne 16.2.2016 o 13.00 Aeroflotom do Moskvy
    17.2.2016 riešenie finančných záležitostí v ústave
    18.-19.2.2016 SÚJV v Dubne, 119. zasadnutie Vedeckej rady
    odlet z Moskvy 20.2.2016 o 16.20 Aeroflotom do Viedne
 
4. Stručný priebeh rokovaní   
    dňa 17.2. definitívne vyriešenie s direkciou ústavu pokrytia nákladov 
    účastníkov SÚJV na medzinárodnej akcii HS’15 a iné administratívne 
    záležitosti
    V dňoch 18.-19. 2. 2016 zasadnutie Vedeckej rady SÚJV
    Témou zasadnutia bola hlavne prezentácia a schválenie návrhu rozvoja
    SÚJV v rámci nového sedemročného plánu v rokoch 2017-2020 
   a oboznámenie sa so súčasným stavom výstavby
    megaprojektu NICA, na ktorý Ruská federácia mimo svojho členského
    príspevku  prispela sumou 4.9 biliónov rubľov na nasledujúce 3 roky,
    takže sú všetky predpoklady, že projekt NICA bude spustený v roku 2019.
    Vo vystúpeniach predsedov všetkých troch PAC-och boli odporúčania:
	nasmerovať všetky možné prostriedky na dochvilné skompletovanie  

complexu NICA, aby mohol byť spustený s prvou kofiguráciou v roku 2019
	podporovať a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu na domácich

projektoch SÚJV ako sú BM@N, MPD, SPD, Baikal, DRIBs, a iné
	inovovať infraštruktúru ústavu, aby sa megaprojekt NICA stal 

atraktívnym bázovým zariadením čo najväčšieho počtu užívateľov aj z nečlenských krajín sveta

5. Odporúčané závery
     Iniciovať špecialistov SR na fyziku ťažkých iónov v zapojení sa na výskumy v complexe NICA po jeho oficiálnom spustení v roku 2019. Zapojiť čo najväčší počet študentov magisterského štúdia a PhD univerzít na Slovensku do medzinárodnej trojtýžďnovej praxe, organizovanej v letných mesiacoch ústavom v Dubne.            

6. Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto uloženia
    Protokol 119. zasadnutia Vedeckej rady SÚJV a Problémovo-tematický plán medzinárodnej spolupráce na rok 2016.
    Uložené sú u vládneho splnomocnenca vlády SR v SÚJV Dubna a členky Vedeckej rady SÚJV Prof. A.Z.Dubničkovej.


7. Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC
     S realizáciou complexu NICA a jeho spustením v roku 2019 sa očakáva zvýšený nárast objednávok technologických zariadení Spojeným ústavom jadrových výskumov v Dubne v rôznych výskumno-vývojových zariadeniach Slovenskej republiky.                                  

8. Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných informácií
    Správa po vykonaní ZPC bola zaslaná v e-mailovej podobe na adresu
jana.krchnava@minedu.sk 


    Súhlasím so zverejnením správy na internete.


    Správu vypracoval:  RNDr.Stanislav Dubnička, DrSc. – splnomocnený zástupca vlády SR v SÚJV  

     Dátum: 

     Správu schválil:

 

        

