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Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity (ECOVA)
Zápis zo seminára kolektívu riešiteľov projektu štrukturálnych fondov EU s názvom Excelentné centrum ochrany
a využívania agrobiodiverzity (ECOVA) konaného dňa 18. januára 2010 v čase od 15:00 do 16:00 h na Katedre
genetiky a šľachtenia rastlín FAPZ SPU v Nitre v cvičebni AA 41.
Prítomní na seminári: podľa prezenčnej listiny.
Program seminára
1. Otvorenie. Príhovor. (prof. Ing. Daniel Bíro, )
2. Publicita projektu (doc. Ing. P. Ondrišík, PhD.)
3. Súčasný stav vo verejnom obstarávaní tovarov projektu (prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.)
4. Aktuálne úlohy vo financovaní projektu (Ing. Zuzana Paštiaková, PhDr. Barbora Dudášova)
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver
Pracovné stretnutie, informačný seminár viedol prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.
K bodu 1
Informačný seminár otvoril dekan fakulty, prof. Ing. Daniel Bíro, PhD. V príhovore uviedol aktuálne úlohy riešenia
projektu v súvislostiach výskumných činností na fakulte. Pripomenul uzavretie zmluvy s Agentúrou MŠ SR na
nadväzný projekt ECOVAplus s riešením od januára 2010 do decembra 2012.
K bodu 2
Manažér publicity projektu ECOVA, doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., informoval o vytvorení výstavnej skrinky
a príprave informačných tabúľ na pracoviskách, kde je riešený projekt.
K bodu 3
V rámci projektu ECOVA boli zverejnené výzvy na obstarávanie tovarov, RT PCR systém, prietokový cytometer,
klimatizačné komory. Zverejnená bude výzva na elektrónový mikroskop.
K bodu 4
Ing. Zuzana Paštiaková a PhDr. Barbora Dudášová informovali o priebehu schvaľovania oprávnených výdavkov za
projekt na Agentúre pre štrukturálne fondy EU MŠ SR. Ďalej bola vyjadrená požiadavka na presné vypĺňanie
pracovných výkazov a ich odovzdávanie v určených termínoch.
K bodu 5
Manažér projektu prof. RNDr. Milan Bežo, CSc. informoval o nedostatkoch pri vypĺňaní pracovných výkazov,
a) krátenie výdavkov na platbu za mesiace jún a júl
– uvedenie štúdia zdrojov literatúry, ktoré nie sú predmetom príslušnej aktivity,
– rozdiely odpracovaných hodín uvedených v pracovnom výkaze,
– pracovné stretnutia nesúvisiace s projektom,
– príprava podkladov k inému projektu,
b) doplnenie chýbajúcich náležitostí v žiadosti o platbu za mesiace august a september
– podrobnejšia špecifikácia podkladov v popise činnosti,
– bližšie špecifikovať literárne zdroje v tlačenej forme a internetové stránky predkladané v popise činnosti,
– dokladovať pracovné stretnutia prezenčnými listinami.
Ďalej informoval o príprave odborného článku k publicite projektu, návrhu organizačného zabezpečenia vedeckej
konferencie k projektu ECOVA a aktualizácii www stránky.
K bodu 6
Diskusia sa zamerala na vypĺňanie pracovných výkazov. Doc. Ing. Anna Trakovická, PhD. upozornila na možnosť
čerpania neplateného voľna pri riešení projektu ECOVA.
K bodu 7
Z priebehu seminára a diskusie boli prijaté nasledovné rozhodnutia a závery
1. Výkaz práce, kumulatívny mesačný výkaz práce a evidenciu dochádzky za mesiac december 2009 pre projekt
ECOVA je potrebné odovzdať do 19. januára 2010. Termín: 19. 1. 2010. Zodpovednosť: osoby uvedené v PM.
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Výkaz práce, kumulatívny mesačný výkaz práce a evidenciu dochádzky za príslušný mesiac pre projekt
ECOVA odovzdávať len osobám povereným za túto činnosť, Ing. Janke Nôžkovej, PhD. za oblasť
agroboodiverzita rastlín (Aktivity 1.1, 1.2, 1.3), Ing. Branislavovi Gálikovi, PhD. za oblasť agrobiodiverzity
živočíchov (Aktivity 2.1, 2.2, 2.3) a Ing. Eve Strapákovej za informatiku v agrobiológii (Aktivita 3.1).Termín:
úloha trvalá. Zodpovednosť: osoby uvedené v PM.
Zabezpečiť výstupy projektu formou publikačnej činnosti prípravou rukopisov vedeckých článkov. Dôsledné
rešpektovať kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele výstupov projektu v rámci jednotlivých aktivít. Termín:
úloha trvalá. Zodpovednosť: osoby uvedené v PM.
Pripraviť a odoslať do tlače odborný príspevok o postavení projektu ECOVA v roku 2010, ktorý OSN vyhlásila
za rok biodiverzity. Termín: 27. január 2010. Zodpovednosť: doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
Pripraviť organizačného zabezpečenia vedeckej konferencie ECOVA – výsledky a perspektívy s termínom
konania v treťom štvrťroku 2010. Predbežný návrh organizačného výboru vedeckej konferencie – doc. Ing.
Peter Ondrišík, PhD. – predseda, prof. Ing. Daniel Bíro, PhD., prof. RNDr. Milan Bežo, CSc., prof. Ing.
Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc., prof. Ing. Marián Brestič, PhD., prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc., Ing.
Zuzana Paštiaková – členovia,. odborní garanti vedeckej konferencie, doc. Ing. Ján Brindza, CSc., doc. Ing.
Ondrej Kadlečík, CSc. a Ing. Juraj Candrák, PhD. Zodpovednosť: doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. Termín
predloženia návrhu organizačného zabezpečenia vedeckej konferencie: 29. január 2010.
Zabezpečiť označenie pracoviska informačnou tabuľou projektu ECOVA a prístroje nálepkou. Termín: 2.
február 2010. Zodpovednosť: doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.

Nitra 18. január 2010
Zapísala: Ing. Janka Nôžková, PhD.

Overil: prof. RNDr. Milan Bežo, CSc.

