Záznam zo zasadania P ORV
Prítomní: Kraic, Brestič, Michalec, Ducsay, Valšíková, Olšovská, Musilová, Žofajová
Ospravedlnený: Babulicová
Miesto a termín: SPU Nitra, Katedra fyziológie rastlín, 20.10.2010
Program:
1. Otvorenie
a) Zápisnica z plenárneho zasadnutia ORV zo 4.11.2009
b) Organizačný poriadok a štruktúra SAPV a Agentúry SAPV
2. Informácie z Predsedníctva SAPV
a) Zápisnice z 87., 89. a 90 zasadnutia P SAPV
b) Pokyny P SAPV pre aktivizáciu činnosti odborov a komisií
3. Príprava plenárneho rokovania ORV
a) Stretnutie P ORV (3.2.2010)
b) Stanovenie dátumu a miesta konania
c) Návrh programu
d) Návrhy riadnych členov SAPV
4. Rámcový plán činnosti ORV na roky 2010-2012
a) Plán činnosti ORV na rok 2010 (2010-2012)
b) Správa o činnosti ORV v roku 2010
5. Sekcie ORV – ich vedenie a činnosť
a) Personálna a organizačná štruktúra ORV
6. Rôzne - Informácie ORV – internetová stránka www.cvrv.sk

Zasadanie P ORV viedol predseda ORV Doc. Kraic.
1a) Úlohy, ktoré ostatné Plenárne rokovanie ORV uložilo P boli splnené, alebo sa priebežne plnia.
1b) Doc. Kraic pripomenul najmä štruktúru SAPV, poslanie Agentúry aj vzhľadom na jej rozpočet,
pričom informácie čerpal z materiálov dostupných na stránke SAPV.
2a) Doc. Kraic ako člen P SAPV informoval o zasadaniach.
2b) P SAPV vypracovalo všeobecný materiál, ktorý má nabádať k aktivizácii činnosti odborov a
komisií. Tento materiál a ďalšie prejednávané budú dostupné na internetovej stránke cvrv.sk, ORV.
3a) P ORV sa stretlo dňa 3.2.2010 – predmetom jednania boli: návrh Zákona o SAPV (v súčasnosti už
neaktuálne), súťaž mladých vedeckých pracovníkov o ceny SAPV, 36. VZ SAPV a aktívna účasť
ORV vo vedeckej rozprave, plán činnosti ORV.
3b) Plenárne rokovanie ORV sa uskutoční dňa 10.11.2010 v CVRV Piešťany, vo veľkej zasadačke so
začiatkom o 10. hodine. Pozvánky zabezpečí tajomníčka a odošle ich do 26.10.2010.
3c) Po diskusii ako téma pre odborný program bola zvolená – „Výskum a vývoj – možnosti podpory
zo štrukturálnych fondov EU“ . Prednášku zabezpečí predseda ORV.
3d) Na 37. VZ SAPV sa uskutočnia voľby riadnych, čestných a emeritných členov. ORV má určenú
kvótu pre zvolenie 4 riadnych členov a spolu po dvoch čestných a zahraničných (je možnosť navrhnúť
aj dvoch členov jednej kategórie). Podľa Volebného poriadku návrhy môže podať každý člen SAPV
(členom SAPV za ORV bude v tomto zmysle zaslaný list - zabezpečí tajomníčka do 26.10.2010) a
tiež odbory. P ORV pripraví návrh kandidátov za členov. V priebehu roka 2010 sa stali emeritnými
členmi SAPV p. Kováč a p. Vidovič, P ORV ich bude navrhovať za čestných členov. Za prípravu
návrhov za členov SAPV zodpovedá tajomníčka ORV.
4a) Plán činnosti ORV bol vypracovaný a postúpený na Agentúru SAPV.
4b) Správa o činnosti ORV bude predložená až po plenárnom rokovaní ORV.
5a) Bola diskutovaná opodstatnenosť členenia ORV na sekcie (Organizačný poriadok SAPV to
uvádza ako možnosť), sú permanentné problémy s obsadením vedenia sekcií, nevykazujú žiadnu
činnosť mimo aktivít, ktoré zabezpečujú v rámci svojich pracovných činností a na náklady
zamestnávateľa. P ORV vyjadrili podporu predsedovi Doc. Kraicovi v úsilí transformovať ORV do
aktívnej zmysluplnej činnosti, k čomu je nevyhnutná aj finančná dotácia zo strany Agentúry SAPV. V
rámci SAPV vyššia pozornosť by mala byť venovaná mladým vedeckým pracovníkom –
vyhlasovaním grantových programov, vhodnými spôsobmi vzdelávania ai. P ORV navrhlo, aby
uvedené skutočnosti boli prejednané na Plenárnom rokovaní ORV, a tiež na P SAPV.
Zapísala: Žofajová, A., tajomníčka ORV , 21.10.2010

