Záznam zo zasadania P ORV
Prítomní: Kraic, Brestič, Žofajová
Miesto a termín: SPU Nitra, Katedra fyziológie rastlín, 3.2.2010
Program:
1. informácie z 87. zasadania P SAPV,
2. návrh Zákona o SAPV,
3. súťaž mladých vedeckých pracovníkov o ceny SAPV
4. jarné – 36. VZ SAPV 2010,
5. plán činnosti ORV v roku 2010,
6. rôzne.
Zasadanie P ORV viedol predseda ORV Doc. Kraic.
Ad 1. Predseda ORV informoval o konštituovaní nových orgánov SAPV. Podpredsedom sa stal p.
Nozdrovický, Komisiu pre vedeckú výchovu, vzdelávanie a posudzovanie vedeckých kvalifikácií
povedie p. Rafay, Komisiu biomerickú p. Candrák, Komisiu pre ekológiu a krajinné inžinierstvo p.
Midriak a Komisiu pre edičnú činnosť a odbornú terminológiu p. Beňuška. Na P SAPV bolo jednané o
stave prác na príprave štátneho programu „Využívanie, ochrana a reprodukcia obnoviteľných zdrojov
Slovenska“, k čomu bol poskytnutý aj interný materiál. Zámerom je presadiť materiál do Štátnej
vednej politiky a tiež pre APVV.
Ad 2. Predseda ORV poskytol predsedníctvu interný materiál „ Návrh na vydanie zákona o SAPV“.
Po diskusii bolo dohodnuté, že návrh bude pripomienkovať iba predsedníctvo. Prípadné návrhy,
doplnky zaslať do 10.2.2010 Doc. Kraicovi.
Ad 3. ORV do súťaže mladých vedeckých pracovníkov o ceny SAPV zaevidoval 3 práce. Bolo
stanovené poradie prác:
1. Mikulová, K. – Bojnanská, K. – Červená, V.: Assessment of partial resistance to powdery
mildew in hexaploid wheat genotypes. In: Biologia, Section Botany, 63/4: 2008, pp. 477-481.
2. Repková, J. – Brestič, M. – Olšovská, K.: Leaf growth under temperature and light control. In:
Plant soil environ., 55, 2009, 12, pp. 551-557
Ďalej bolo odporúčané, aby Komisia pre vedeckú výchovu, vzdelávanie a posudzovanie vedeckých
kvalifikácií posúdila prácu
Pastirčáková, K. – Pastirčák, M. – Celar, F. – Shin, H-D.: Guignardia aesculi on species of Aesculus:
new records from Europe and Asia. In: Mycotaxon, 108, April-June 2009, pp. 287-296.
spolu s prácami, ktoré jej budú postúpené z Odboru lesníctva.
Odoslanie prác zabezpečí tajomníčka do 5.2.2010.
Ad 4. Uskutoční sa dňa 8.6.2010 v Nitre, téma vedeckej rozpravy „Prínosy a riziká z realizácie
genetickej modifikácie organizmov“. Gestormi sú OŽV a ORV. Plánujeme aktívnu účasť na vedeckej
rozprave, k príprave sa uskutoční stretnutie Doc. Kraica s Doc. Rafayom gestorom za OŽV. Bol
predbežne stanovený zoznam možných aktívnych účastníkov vedeckej rozpravy, formou koreferátov:
Heldák, Moravčíková, Libantová, Preťová, Dvořáková, Lacinová, Matušíková ai. Doc. Kraic
informoval aj o ďalších témach vedeckých rozpráv, ktoré sú plánované v rámci volebného obdobia.
ORV sa uchádza o gestorstvo na jarnom VZ v roku 2011 a to témou (pracovný názov) „Stav a
perspektívy šľachtenia a semenárstva plodín na Slovensku“.
Ad. 5 Plenárne rokovanie ORV a ďalšie aktivity sú závislé od toho či bude schválený Zákon o SAPV,
čo bude zrejmé po 1.Q tohto roka. Následne bude spracovaný podrobný plán činnosti ORV, vrátane
aktivít jeho Sekcií.
Ad 6. SAPV požaduje od svojich odborov predložiť informáciu o zvolených funkcionároch a návrh na
členov. Informáciu v termíne do 20.2.2010 zašle tajomníčka ORV (funkcionári ORV boli zvolení
na plenárnom zasadaní ORV dňa 4.11. 2009 v Nitre, kde bolo tiež schválené, že všetci doterajší
členovia ORV sú jeho členmi aj v novom funkčnom období).
Zapísala: Žofajová, dňa 4.2.2010

