
1 

 

P R A V I D L Á 

   vysielania expertov SR do Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne (RF) 

 

Experti SR môžu byť do SÚJV v Dubne  (RF)  v danom roku vyslaní len na  jednu 

z nasledujúcich foriem spolupráce:   

        a) krátkodobý pobyt do 1 mesiaca a to maximálne 4-krát  podľa kvartálov 

        b) jeden 3-mesačný pobyt bez delenia na 2 časti 

        c) dlhodobý pobyty od 1 roka a dlhšie 

 

a) Krátkodobého pobytu (zvyčajne 2 týždne) sa môže zúčastniť každý expert v SR, ktorý 

je v pracovnom pomere výskumného ústavu SAV, fakulty univerzity v SR alebo iného 

rezortného výskumného ústavu v SR. 

Môžu sa ho zúčastniť  doktorandi s občianstvom SR, ale aj doktorandi v SR z iných 

štátov, ktorým poskytuje štipendium na štúdium na slovenských univerzitách vláda 

SR. 

      Návrhy podávajú členovia Výboru pre spoluprácu SR s SÚJV v Dubne. 

b) 3-mesačné pobyty môžu absolvovať všetci experti s občianstvom SR na odporučenie 

svojho riaditeľa výskumného ústavu v SR alebo dekana jeho fakulty univerzity v SR. 

     Návrhy tiež podávajú členovia Výboru pre spoluprácu SR s SÚJV v Dubne. 

c) O dlhodobý pobyt v SÚJV (ide o pracovný pomer s SÚJV v Dubne) sa môžu uchádzať 

len experti s občianstvom SR na návrh svojho riaditeľa výskumného ústavu v SR, 

alebo dekana fakulty univerzity v SR , priamo Splnomocnenému zástupcovi vlády SR 

v SÚJV s krátkou informáciou: 

- ako dlho je expert zamestnancom v jeho rezorte ; 

- na akej výskumnej problematike sa expert na domácom pracovisku 

zúčastňuje; 

- na akú dobu experta vysiela do SÚJV, aby sa zdokonalil v oblasti svojho 

výskumu a nadviazal medzinárodnú spoluprácu. 

     Štandardný pobyt expertov SR v SÚJV je ohraničený: 

- v prípade teoretických fyzikov a matematikov do 5 rokov 

- v prípade experimentálnych fyzikov do 8 rokov  
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Výnimky môžu byť udelené len v prípadoch: 

- keď je expert dve obdobia vo zvolenej funkcii SÚJV, potom jeho pobyt sa 

predlžuje do konca volebného obdobia; 

- keď expert založil školu vo svojej výskumnej oblasti a jeho odchovanci sú 

začínajúci výskumníci v SÚJV. Ich výskumná práca si vyžaduje  koordináciu  

experta SR, v takom prípade sa so súhlasom Výboru pre spoluprácu SR s SÚJV 

v Dubne výnimočne predlžuje pobyt experta na ďalšiu potrebnú dobu v SÚJV. 

 

Každý rok, na základe zmluvy medzi gen. riaditeľom SÚJV a Splnomocneným 

zástupcom vlády SR v SÚJV, vyslaný expert SR na dlhodobý pobyt  s rodinou má nárok na 

úhradu cestovných nákladov na jednu dovolenku v SR . V prípade, že si expert dovolenku 

v SR rozdelí na viacej častí, cestovné náklady na ďalšie pobyty v SR si už hradí z vlastných 

prostriedkov. 

Vyslaný pracovník počas pracovného pomeru v SÚJV nemôže absolvovať akýkoľvek 

služobný pobyt na svoje domáce pracovisko v SR a za ten čas súčasne poberať rubľový plat 

a valutové kompenzácie z SÚJV.  

Výnimkou môže byť aktívna účasť na niekoľkodňovej akcii medzinárodného 

významu, usporiadanej SÚJV, ale aj inými organizáciami SR, na území Slovenskej republiky. 

Akceptovaný je aj pobyt experta v prípade vážnejšieho zdravotného problému, ktorý si 

vyžaduje nemocničné liečenie v zdravotníckych zariadeniach SR.   

Vyslaný expert má nárok niekoľkokrát v roku na krátkodobú služobnú cestu na území 

RF ako aj iných štátov sveta so zachovaním platu a valutových kompenzácií v SÚJV za 

účelom aktívnej účasti na akciách medzinárodného významu. 

Každá neprítomnosť experta v SÚJV musí byť riadne zdôvodnená a zaznamenaná 

v spoločnom Sekretariáte českej a slovenskej skupiny expertov v SÚJV, t.j. odchod a príchod.  

V prípade neopodstatnenej neprítomnosti experta v SÚJV, nebude mu za túto dobu 

vyplatená valutová kompenzácia.  

  

 

     

      


