

Správa zo zahraničnej pracovnej cesty do Švajčiarska
1.Účastník ZPC:
Prof.RNDr.Anna Dubničková,DrSc.
Fakulta mat., fyziky a informatiky UK, 84248 Bratislava
tel.: 0260295657 
Delegát SR v ACCU CERN
znalosť jazykov - anglicky, nemecky, rusky
2.Zahraničná pracovná cesta:
Švajčiarsko, 4.9-8.9.2016
CERN
CERN CH 1211, Geneva 23,Switzerland
tel: +41(0)227676111
fax: +41(0)227676555
Účasť na zasadnutí:
ACCU v CERNe
Advisory committee všetkých členských a  asociovaných štátov
cestovné a pobytové náklady hradilo MŠVVaŠ SR
3.Rámcový program pobytu:
Autom do Ženevy 4.9.2016 odchod z Bratislavy o 6,30 hod, príchod do
 Ženevy o 21,15 hod.,
4.9.-8.9.2016 CERN,
Odchod zo Ženevy 8.9.2016 o 6.10, príchod do Bratislavy o 22,30 hod.
4.Stručný priebeh rokovaní:
Dňa 6.9.2016  som sa zúčastnila zasadnutia  113- ho zasadnutia ACCU. 
Témou zasadnutia bola prezentácia dosiahnutých výsledkov a novostí od manažmentu CERNu.
Členovia ACCU boli oboznámení s novým systémov vypožičiavania byciklov, áut a  ubytovacích kapacít v CERNe nakoľko počet  userov v CERNe veľmi narastá. Budú postupne rušené pevné linky v CERNe, zvýšená bezpečnostná ochrana CERNu. Novosti v dozimetrických a medicínskych službách userov CERNu (opäť sme  mnohí členovia nesúhlasili, že sa zbytočne komplikujú lekárske prehliadky a zaťažujú pracoviská userov z členských a asociovaných krajín.) Okrem toho sa už  vylepšuje a odlišuje postavenie PhD študentov v CERNe v porovnaní so študentami magisterského a bakalárskeho štúdia, ktorých v CERNe pribúda. Ďalej sa riešil problém školskej(základný stupeň) výuky jednotlivých krajín, najmä anglického a nemeckého.Uvádza sa do života ALUMNI projekt. Ďalej odchádza z CERNu mnohoročná zdravotná poisťovňa. To sa však týka iba staff userov a asociovaných krajín (najmä USA). Závery zasadnutia sú zhrnuté v odpovedajúcom Protokole v CERNe.
5.Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto uloženia:
Protokol 113 zasadnutia ACCU.
Materiály sú uložené na webovskej stránke CERNU (ACCU - 113th Meeting ).
7. Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC:
Delegáti ACCU veľmi aktívne bojujú o zvýšené ubytovacie kapacity, 
parkovanie a mnohé služby v CERNe.
O zníženie zbytočnej byrokracie, ktorá sa prenáša aj na jednotlivé  
pracoviská členských a asociovaných štátov.
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 CERNom.
Súhlasím so zverejnením správy na internete.
Nasledujúce zasadnutie ACCU bude 6 decembra 2016

Správu vypracovala:

Prof.RNDr.Anna Dubničková, DrSc.
Delegát v ACCU za SR
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