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Smernica č. 9/2009 – príloha č. 6


Správa zo zahraničnej/domácej1] pracovnej cesty



Príloha k cestovnému príkazu číslo
105/2010
Účastník pracovnej cesty
Meno, priezvisko, tituly
Soňa Ftáčniková, RNDr., CSc.
Útvar
Oddelenie dvoj a mnohostrannej spolupráce - OMS
Prac. zaradenie
vedúca oddelenia 
Znalosť jazykov2]
anglický, ruský
Pracovná cesta 
Vykonaná v dňoch
16.11. - 18.11. 2010
Štát
Francúzsko 
Mesto
Strasbourg
Názov organizácie vrátane adresy
European Science Founadation (ESF), 
1 quai Lezay-Marnézia, 67080 Strasbourg Cedex, France

Účel pracovnej cesty
Účasť na ESF Sciece Policy Conference and General Assembly

Spôsob financovania (cestovné, pobytové náklady, iné výdavky)
APVV
Rámcový program pracovnej cesty
Dátum

Hodina

Navštívené organizácie
Mená a funkcie kontaktovaných partnerov
Kontaktné adresy
16.11.2010,  
22.00
príchod do Strasbourgu
     
     
17.11.2010
13.30- 19.30
Science Policy Conference+ odovzdávanie ceny - European Latsis Price 2010       
podľa programu (príloha 1)
     
18.11.2010
8:00 -13:00
General Assembly a odchod do Bratislavy
podľa programu (príloha 1)
     
Stručný priebeh rokovaní/študijného pobytu1]
Opis priebehu rokovaní podľa rámcového programu, v prípade študijného pobytu (školenia) jeho charakteristika, výsledky študovanej problematiky, získané poznatky a uplatnenie poznatkov z predchádzajúcich ciest.
Konferencia (Science Policy Conference) sa konala  podľa priloženého podrobného programu (príloha 2). Bola venované reportom všetkých 8 MO fóram a ukončená bohatou diskusiou o najefektívnejších spôsoboch disiminácie  výsledkov a záverov fór a ako monitorovať dopad týchto reportov.  Všetci zúčasnení sa uzhodli, že Fóra členských organizácií sú veľmi účinným a efektívnym nástrojom  pre plneneie strategických cieľov ENV a odporúčajú "Governing Concil" pokračovaťv týchto aktivitách.
V tomto roku 2010 bola European Latsis price udelená prof. IIkka Hanski z Helsinskej univerzity, Fínsko  za jeho významný výskum v oblasti biodiverzity a metapopulačnej biológii.
        Podľa štatútu ESF je Valné zhromaždenie (General Assembly) základným rozhodovacím orgánom ESF, tvoreným zástupcami členských organizácií. Stretáva sa v pravidelne raz za rok a na stretnutí hodnotí uplynulé ročné obdobie a tiež schvaľuje aktivity na budúci rok spolu s predloženým rozpočtom. Podrobný program je v prílohe 3.
Boli schválené nasledovné dokumenty:
1.	Zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia GA
2.	Nástroje na realizáciu aktivít ESF v roku 2011
3.	Strategický plán ESF
4.	Správa z činnosti Governing Council za rok 2010
5.	Aplikácia nového člena ESF (Research Council of Lithuania)
6.	Správa riaditeľky ESF o činnosti ESF za rok 2010

Prijaté na vedomie:
1.	Potreba predloženia návrhov kandidátov na nového prezidenta ESF
2.	Potreba predloženia návrhov kandidátov na 2 nových viceprezidentov ESF
3.	Správa o aktivitách COST-u za rok 2010
Termín najbližšieho zasadnutia bol určený na apríl 2011.)

Odporúčané závery a návrh úloh2]
Návrh opatrení, príp. úloh na využívanie poznatkov s termínmi a uvedením pracovníka zodpovedného za ich realizáciu.
     



Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia
Dokumentácia
Miesto uloženia
Towards a Globally Competitive ERA - A Joint Conference of the ESF Member Organization Fora
 + Professor IIkka Hanski - Biodiversityzasadačka APVV na 3. posch.
About the ESF
zasadačka APVV na 3. posch.
Media coverage highlights 2010
zasadačka APVV na 3. posch.
Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos pracovnej cesty
Účasť na GA súvisela s povinnosťou členskej organizácie určenej v Štatúte ESF. 
Slovenská vedecká komunita má nesporné výhody z členstva APVV v ESF. Umožňuje podporovať účasť slovenských vedeckých a výskumných pracovníkov v najkvalitnejších kolaboratívnych európskych projektoch (schéma EUROCORES) ako aj zúčastňovať sa aktivít RNP (Research Networking Programmes), ktoré organizujú networking, kooperáciu a výmenu know-how na európskej úrovni.     
Spôsob zverejnenia výsledkov pracovnej cesty, prenos získaných informácií2]
Uveďte, kde a kedy boli výsledky zverejnené, príp. adresár osôb a organizácií, ktorým bola správa zaslaná.
     
Súhlasím so zverejnením správy na internete.


Správu vypracoval (meno a priezvisko účastníka)
RNDr. Soňa Ftáčniková, CSc.
Dátum 22. 11. 2010


Podpis ...................................


Správu schválil (meno a priezvisko nadriadeného)
Ing. Stela Krivdová
Dátum      


Podpis ...................................


Správu schválil/neschválil (riaditeľ APVV)
RNDr. Lýdia Šuchová
Dátum      


Podpis ...................................








______________________________
1]  nehodiace sa preškrtnite
2]  vyplňte len v správe zo zahraničnej pracovnej cesty

