

Správa zo zahraničnej pracovnej cesty do Ruskej Federácie
1.Účastník ZPC:
Prof. RNDr.Anna Dubničková,DrSc.
FMFI UK, Mlynská dolina 842 48 Bratislava
tel.: 02-60295657
Členka Vedeckej rady SÚJV Dubna
znalosť jazykov - anglicky, nemecky, rusky
2.Zahraničná pracovná cesta:
RF, 31.3.-6.4.2016
SÚJV Dubna
Účasť na zasadnutí:Ako člen delegácie zo SR
Finančného výboru SÚJV v Dubne
Výboru vládnych splnomocnencov 18 členských štátov
pobytové aj cestovné náklady hradilo MŠVVa Š SR
ubytovanie hradil SÚJV v Dubne
3.Rámcový program pobytu:
Odlet z Viedne 31.3.2016 o 12.05 SU 2185 do Moskvy,
1.-5.4.2016 zasadnutia v Dubne,
Odlet z Moskvy 6.4.2016 o 15.30 SU 2352 do Viedne.
4.Stručný priebeh rokovaní:
V dňoch 1.-2.4.2016 som sa zúčastnila ako členka delegácie zo SR v rámci osláv 60 výročia založenia SÚJV zasadnutia Finančného výboru SÚJV v Dubne, ktorý odporučil Výboru vládnych splnomocnencov zmeniť príspevok Kuby do rozpočtu ústavu na rok 2016 na sumu 45 000.-USD a anulovať jej zadĺženosť do roku 2015, s ohľadom na jej praktickú neúčasť  (do roku 2015 nebol vyslaný ani jeden expert z Kuby do SÚJV) a tiež sa riešili problémy Ukrainskej republiky, ktorá každopádne chce zostať členom SÚJV.
Ďalej v dňoch 4.-5.4.2016 som sa zúčastnila zasadnutia Výboru vládnych splnomocnencov  SÚJV.
Témou zasadnutia bola kontrola splnenia úloh 7-ročného plánu (do roka 2016) budovania bázových zariadení Spojeného ústavu jadrových výskumov, hlavne megaprojektu NICA/MPD. 

Výbor vládnych splnomocnencov zvolil plným počtom hlasov prof. V.Matveeva do funkcie generálneho riaditeľa ústavu na ďalších 5 rokov. Popoludnie 5.4. bolo venované oslavám 60. výročia založenia Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne.
Závery oboch zasadnutí sú zhrnuté v odpovedajúcich Protokoloch.
5.Odporúčané závery:
V súvislosti s budovaním v Dubne megaprojektu NICA začať s prípravou
mladých expertov vedeckovýskumných inštitúcií  SR na ich napojenie do 
budúcich fyzikálnych programov NICA, čo sa ma veľmi týka, nakoľko
 každoročne organizujem účasť študentov magisterského a doktorandského
 štúdia z celej SR na vedeckú prax do SÚJV a o ktorú je mimoriadny záujem. 
6.Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto uloženia:
Protokol zasadnutia Finančného výboru SÚJV
Protokol zasadnutia Výboru vládnych splnomocnencov členských krajín 
SÚJV
Materiály sú uložené u vládneho splnomocnenca.
7. Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC:
Prenos nových technológií z SÚJV do členských krajín SÚJV.
Príspevok SR do SÚJV v roku 2016 zostáva na úrovni roka 2015. 

8.Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC:
Výsledky ZPC budú zverejnené MŠVVaŠ SR na internete.
Rovnako budú zverejnené zainteresovanej vedeckej komunite cez členov 
Výboru pre spoluprácu s SÚJV.
Súhlasím so zverejnením správy na internete.

Správu vypracoval:

Prof.RNDr.Anna  Dubničková, DrSc.
Členka VR v SÚJV Dubna.

Dátum: 7.4.2016

Správu schválil:



