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 19.-26.6.2016, 
   Spojený ústav jadrových výskumov (SÚJV), 141 980 Dubna, 
   Moskovská oblasť
   Účasť na 45. zasadnutí PAC pre fyziku častíc
   Cestovné náklady hradilo MŠVVŠ SR
   Ubytovanie hradil SÚJV v Dubne
   

3. Rámcový program pobytu
    odlet z Viedne 19.6.2016 o 12.15 Aeroflotom do Moskvy
    20.-26.6.2016 SÚJV v Dubne, zasadnutia s členmi PAC-u
    presun z Tveru 26.6.2016 o 08.55 vlakom SAPSAN do St Petersburgu
 
4. Stručný priebeh rokovaní
    v dňoch 20.-21.6.2016 zasadnutie PAC-u
    dňa 22.-23.6. vybavovanie administratívnych záležitostí.
    dňa 24.-25.6. jednania s Vedením SÚJV o definitívnom riešení
    budovania Cyklotrónového centra na Slovensku.

    Témou zasadnutia PAC-u bola prezentácia dosiahnutých výsledkov pri 
    výstavbe  megaprojektu NICA, na ktorý Ruská federácia mimo svojho  
    členského príspevku  prispela sumou 4.9 biliónov rubľov na  3 roky,
    vďaka čomu sú všetky predpoklady, že projekt NICA bude spustený v roku 
    2019.

    V rámci zasadnutia PAC-u sa diskutoval aj nový 7-ročný plán rozvoja SÚJV 
     na roky 2017-2023. 
     PAC pre fyziku častíc odporúča:
	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 a Baikal
	inovovať infraštruktúru ústavu, aby sa megaprijekt NICA sa stal 

atraktívnym bázovým zariadením aj užívateľom z nečlenských krajín sveta.
   PAC tiež prehodnotil výsledky projektov „Precision laser metrology for accelerators and detector complex“, „SANCT“ a „BOREXINO“ a na základe toho odporučil, aby realizácia týchto projektov bola schválená na celú pôvodne požadovanú dobu.

5. Odporúčané závery
     S ohľadom na schválenie polarizačných experimentov na projekte NICA, perspektívne zorganizovať špecialistov hlavne z košických pracovísk na zabezpečenie účasti zo strany SR pri realizácii výskumov v tejto oblasti.

6. Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto uloženia
    Protokol 45. zasadnutia PAC-u pre fyziku častíc,  Problémovo-tematický plán medzinárodnej spolupráce na rok 2016 a protokol zo zasadnutia Vedeckej rady
SÚJV vo februári toho roku.
    Uložené sú u splnomocnenca vlády SR v SÚJV Dubna


7. Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC
     S realizáciou complexu NICA bolo EVPU a.s. v Novej Dubnici vybratý ako jeden z dodávateľov veľkého napäťového zdroja do SÚJV.
                                  

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:

 

        

