Správa zo zahraničnej pracovnej cesty

1. Účastník ZPC
Ing. Štefan Molokáč, CSc.
Cryosoft spol. s r.o., B. Němcovej 14, 04001 Košice
jazyky: anglicky, rusky
2. Zahraničná pracovná cesta
Prijímajúca organizácia: CERN, Ženeva, Švajčiarsko
Vykonaná v dňoch: 14.6. - 16.6. 2016
Účel cesty: - Účasť na jednaní Finančného výboru
                    Prejednavanie riešenia platby tendra F610 VVU ZTS Košice
  Financovanie:  plánovaná cesta MŠVVaŠ SR
3. Rámcový program pobytu
·	Účasť na zasadaní Finančného výboru /dvojdňové zasadanie/
·	Účasť na Stertnuti so zastupcami Procurement CERN 
·	Prejednanie postupu na platbu Doplatku za tender F 610 s predstaviteľmi Misie pri OSN
4. Priebeh rokovania
Cieľom cesty bola moja účasť na zasadaní Finančného výboru. Vzhľadom k rozsiahlému programu , zasadanie bolo rozdelené na dni . V prvej časti okrem procedurálnych bodov programu bola prezentovaná finančná situácia Cernu a jej výhliadky dodľa Auditorov.  Finančný výbor vyslovil uznanie vedeniu, že zabezpečilo všetky doporučenia z minuloročnej auditorskej správy.
Dr. Steinacher informoval FC o stave platieb prispevkov od členských štátov. Najvyšší nedoplatok má Grecko. Slovensko nemá zaplatenú druhú časť tohoročného príspevku. Na základe podkladov Ministerstva som FC informoval, že naša platba bola už poukázaná.
Dr. Steinacher predložil návrh príspevkov na budúci rok. Podľa rozpočtovej metodiky je príspevok Slovenska pre rok 2017 je na urovni 0.48362% 
V ďalšej časti bol finančný výbor oboznámený so stavom príprav na rekonštrukciu HI-LUMI.  Na roky 2017 až 2020. Najvyšší deficit rozpočtu vo výške 388,2 Mil CHF je odhadovaný na rok 2020.
Najväčšia debata sa rozprúdila okolo pažiadavky delegácie grecka o zmene platieb ich prispevku do Cernu. Finančný výbor navrhol, aby vec riešil Cousil a následne sa k tomu vráti na zasadaní v septembri. Slovenská delegácia je proti odpusteniu dlhu a prihovara sa za predlženie splatnosti.
Výbor prejednal a schvalil víťazov 19 tendrov. Slovensko nemalo zástupcu.
Po zasadaní FC som sa zúčastnil spolu s predstaviteľom Misie Dr. Kbačom na vyjednávani o splatení našej pohľadávky voči Cernu za Tender T610 . Veduci Procurement  Dr. Anders Unervik vypočul naše argumenty, v zásade ich akceptoval a prisľúbil návrh konečného riešenie do konca juna  2016.
5. Odporúčané závery :
Zabezpečenie platby druhej časti Prispevku do Cernu čo možno v najkratšom čase
Úzka spolupráca MŠVVaŠ s  s Misiou pri OSN na vypracovaní Dodatku k Zmluve tendra T610.
6. Prehľad prinesenej dokumentácie
Materiály  o Cerne a Podklady k Dodatku Zmluvy pre tender T610.

Dátum: 18. 6. 2016



Vypracoval: Ing. Štefan Molokáč, CSc.    			Schválil:




