Spoločné zasadnutie Riadiaceho výboru a Pracovných skupín akcie COST 629.
V dňoch 3.5-4.5.2006 sa na Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy uskutočnilo
v poradí už ôsme zasadnutie Riadiaceho výboru COST 629 a zároveň aj zasadnutie jeho
všetkých troch pracovných skupín.
Na zasadnutí sa zúčastnilo 18 členov COST 629. V prvý deň rokovania Riadiaceho výboru,
3.5.2006, riaditeľ ústavu prof. RNDr. Pavol Bielek, privítal všetkým účastníkov a oboznámil
ich s pracovnou náplňou VÚPOP. Potom sa ujal slova prof. Aagaard, koordinátor COST 629.
Po kontrole uznesení zo 7. Zasadnutia Riadiaceho výboru, ktoré sa konalo 27.10.-28.10.2005
v Barcelone sa prvá časť rokovania Riadiaceho výboru venovala zhrnutiu minuloročnej práce
jednotlivých pracovných skupín. Medzi najdôležitejšie minuloročné podujatia patrila Letná
škola v Malage pre mladých vedeckých pracovníkov pod názvom: Dynamika
biogeochemických procesov v pôde a podzemnej vode, ktorá sa konala 24.9 – 1.10. 2005
v Malage. Na kurze sa zúčastnilo 14 prednášajúcich, medzi ktorými bola aj pracovníčka nášho
ústavu Dr. Houšková s prednáškou o Pedotransférových funkciách a niekoľko desiatok
mladých vedeckých pracovníkov z celého sveta. Uvedenú akciu zrealizovala pracovná
skupina 2. Dr. Bedbur, vedúci pracovnej skupiny 2, informoval prítomných o zborníku z tohto
podujatia, ktorý bude vydaný v tomto roku a bude obsahovať príspevky všetkých
prednášajúcich a abstrakty posterov všetkých zúčastnených mladých vedeckých pracovníkov.
V ďalšej časti rokovania informovali vedúci pracovnej skupiny 1 a 3 o tohtoročných
workshopoch, ktoré tieto pracovné skupiny plánujú realizovať tohto roku. Následne, po
diskusii, sa rozdelil tohtoročný rozpočet medzi plánované akcie.
V popoludňajších hodinách sa uskutočnili zasadnutia všetkých troch pracovných skupín.
Hlavným bodom týchto zasadnutí bola hlavne obsahová príprava záverečnej konferencie
COST 629, ktorá sa bude konať v roku 2007 v Barcelone.
Na druhý deň, 4.5.2006, pokračovalo rokovanie Riadiaceho výboru, na ktorom vedúci
jednotlivých pracovných skupín informovali členov Riadiaceho výboru o obsahovom
zameraní jednotlivých sekcií záverečnej konferencie a o návrhoch kľúčových rečníkov pre
jednotlivé sekcie ako aj okrúhleho stola. O prezentovaných návrhoch sa diskutovalo
a dohodlo sa, že vedúci jednotlivých pracovných skupín finálne návrhy v dohľadnom čase
doručia prof. Cadella, ktorá je hlavným organizátorom záverečnej konferencie.
V poobedňajších hodinách sa uskutočnila neformálna diskusia o návrhu novej COST akcie,
ktorá by ideovým zameraním bola pokračovateľkou COST 629.

