
          
Správa zo zahraničnej pracovnej cesty do Ruskej Federácie
1.Účastník ZPC:
doc.Ing.Jozef Buday,CSc..
EVPÚ, a.s.. Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica
tel.: 0903711042
gen. riaditeľ EVPÚ
člen delegácie
znalosť jazykov - nemecky, rusky
2.Zahraničná pracovná cesta:
RF, 31.3.-6.4.2016
SÚJV Dubna
Účasť na zasadnutí:
Finančného výboru SÚJV v Dubne
Výboru vládnych splnomocnencov 18 členských štátov
Oslavy 60. výročia založenia SÚJV
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 zúčastnil zasadnutia Finančného výboru SÚJV v Dubne, ktorý sa zaoberal hlavne vyriešením problému deficitu rozpočtu ústavu v dôsledku pozastavenia členstva KNDR a Uzbekistanu a o zmene príspevku Kuby do rozpočtu ústavu na rok 2016, nakoľko Kuba sa od deväťdesiatych rokov až do roku 2015 nezúčastňovala aktívne vedecko-výskumných prác v SÚJV. 
V dňoch 4.-5.4.2016 som sa zúčastnil 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 odporučil Direkcii ústavu doplniť deficit v rozpočte ústavu v roku 2016 v dôsledku pozastavenia člestva KNDR a Uzbekistanu z mimorozpočtových prostriedkov a určiť Kube na rok 2016 príspevok vo výške 45 000.- USD..
Výbor vládnych splnomocnencov zvolil opäť Viktora Matveeva do funkcie generálneho riaditeľa ústavu na ďalších 5 rokov. Popoludní 5.4. som sa zúčastnil veľkolepých osláv 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 vynaložiť úsilie, aby SR dostala čo najobjemnešie množstvo objednávok zariadení, potrebných pre dostavanie  tohoto významného projektu.

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:
Počas návštevy Dubny sa podarilo disiahnuť predbežné dohody o vývoji a následnej výrobe napäťových zdrojov v EVPÚ, a.s. v Novej Dubnici pre Lab. Jadrových reakcií a Lab. Fyziky vysokých energií v SÚJV Dubna.
 
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:

Doc. Ing.Jozef Buday, CSc.
Gen. riaditeľ EVPÚ, a.s. v Novej Dubnici.

Dátum: 8.4.2016

Správu schválil:



