Zápisnica z plenárneho zasadnutia členov Odboru RV SAPV
konaného dňa 20.11.2012 v CVRV Piešťany
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba volebnej a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti Odboru rastlinnej výroby
4. Návrhy tém z ORV na vedecké rozpravy VZ SAPV na roky 2013-2015
5. Voľby kandidáta do Predsedníctva SAPV za ORV, predsedu a podpredsedu ORV
6. Informácia o aktuálnych stratégiách a aktivitách týkajúcich sa aj poľnohospodárskeho
výskumu a vývoja na Slovensku
7. Vyhlásenie výsledkov volieb
8. Diskusia
9. Návrh uznesenia z plenárneho rokovania členov ORV SAPV
10. Záver
Ad 1. Plenárne rokovanie ORV SAPV otvoril a viedol jeho predseda doc. Kraic.
Ad 2. Za členov návrhovej komisie boli zvolení (bez titulov): M. Babulicová, K. Kováč, J.
Hecl a za členov volebnej komisie boli zvolení (bez titulov): J. Vidovič, R. Hašana, S.
Kubinec.
Ad 3. Predseda ORV stručne uviedol správu o činnosti za rok 2012, ktorá bola odoslaná na
Agentúru SAPV. V závere analyzoval ako sa podarilo počas trojročného funkčného obdobia
splniť zámery v činnosti ORV. doc. Kraic popri pozitívach konštatoval, že niektoré aktivity
z ORV sa nepodarilo presadiť:
- Časové rozdelenie riešenia organizačných a inštitucionálnych záležitostí v SAPV
(resp. na VZ SAPV) od vedeckých aktivít zastrešených SAPV.
- Organizovanie pravidelnej „Národnej pôdohospodárskej konferencie“ s medzinárodne
akceptovanou kvalitou a publikačnými výstupmi, pod gesciou a organizačným
zabezpečením SAPV, s príslušným organizačným aj finančným zabezpečením.
Ad 4. ORV navrhol na vedecké rozpravy VZ SAPV na roky 2013-2015 tieto témy:
- Rastliny 21. storočia.
- Technológie pestovania poľných plodín pre podmienky strednej Európy.
- Agroekosystémy a ich funkcie - od bunky po porast.
- Klimatický a energetický balíček EÚ a slovenské poľnohospodárstvo a lesníctvo.
- Udržanie konkurencieschopnosti rastlinnej výroby na Slovensku v podmienkach
celoeurópskeho trhu.
- Systémy zavlažovacích systémov pre slovenské poľnohospodárstvo.
- Uchovanie a udržateľné využívanie opeľovačov ako nenahraditeľnej súčasti
agrobiodiverzity.
- Vplyv neštandardného režimu objektívnych a subjektívnych pestovateľských faktorov
formujúcich úrodu poľných plodín.
Nakoľko aj po termíne odoslania niektorí členovia ORV navrhli ďalšie témy, ich
konečný výber bude uskutočnený po zvolení nového P SAPV a aj v spolupráci s ďalšími
odbormi SAPV.

Ad 5. Nakoľko sa končí trojročné funkčné obdobie, v súlade s Volebným poriadkom SAPV
sa uskutočnili voľby kandidáta do Predsedníctva SAPV za ORV, predsedu a podpredsedu
ORV. Za kandidáta do Predsedníctva SAPV za ORV a zároveň za predsedu ORV bol
viacerými prítomnými členmi ORV navrhnutý doc. Kraic z CVRV Piešťany a za podpredsedu
ORV Prof. Brestič z SPU Nitra. Na volené pozície neboli žiadne ďalšie návrhy zo strany
členov ORV. Vzhľadom na nízky počet prítomných členov ORV (17) bolo odhlasované
zníženie kvóra na hlasovanie.
Ad 6. doc. Kraic, PhD., predseda ORV, predniesol prednášku o aktuálnych stratégiách a
aktivitách týkajúcich sa aj poľnohospodárskeho výskumu a vývoja na Slovensku.
Ad 7. V tajných voľbách boli väčšinou hlasov prítomných členov ORV zvolení hore uvedení
členovia ORV (viď bod 5), ktorí sú tiež riadnymi členmi SAPV.
Výsledky hlasovania za kandidáta do predsedníctva SAPV - doc. Kraic:
16 hlasov za
1 hlas neplatný
Výsledky hlasovania za predsedu ORV na obdobie 2013-2015 - doc. Kraic:
16 hlasov za
1 hlas neplatný
Výsledky hlasovania za podpredsedu ORV na obdobie 2013-2015 - Prof. Brestič:
16 hlasov za
1 hlas proti
Keďže Prof. Brestič nemohol byť prítomný na plenárnom zasadnutí ORV, bude s voľbou
oboznámený. V prípade neprijatia voľby a funkcie podpredsedu ORV bude vykonaná
dodatočná voľba podpredsedu na nasledovnom plenárnom zasadnutí ORV alebo formou „per
rollam“.
Ad 8. V diskusii odzneli nasledovné návrhy, resp. informácie:
- Informácia o téme vedeckej rozpravy na 42. VZ SAPV (jar 2013) „Koncepcia
a stratégia pôdohospodárskej vedy a výskumu v programovacom období 2014 – 2020
z pohľadu využitia zdrojov EÚ (Horizont 2020)“, na príprave ktorej budú participovať
pravdepodobne všetky odbory.
- Informácia o 41. VZ SAPV (4. 12. 2012) - uskutočnení volieb do P SAVP a
kandidátoch.
- Pripomenutie, že prebieha a v jarných mesiacoch 2013 bude vyhodnotený 9. ročník
súťaže mladých vedeckých pracovníkov.
- P ORV dostalo stanovisko od člena SAPV a ORV k návrhu zloženia P SAPV na
obdobie 2013-2015. Uvádza sa v ňom, že zloženie Predsedníctva SAPV je
nevyvážené. Navrhuje sa uvažovať s proporcionálnejším rozdelením podľa
jednotlivých odborov SAPV, aj vzhľadom na počet členov odboru a počet riadnych
členov SAPV. Za odbor rastlinnej výroby je 1 člen predsedníctva SAPV málo aj
vzhľadom na počet členov odboru. Za tento odbor by mali byť v predsedníctve SAPV
aspoň dvaja členovia. Odbor živočíšnej výroby je veľmi „silno“ zastúpený, keď spolu
s Odborom veterinárneho lekárstva majú piatich zástupcov. V každom prípade by mal
byť členom P SAPV predseda príslušného odboru a prípadne ďalší člen podľa počtu
členov odboru.
- Ing. Vidovič uviedol, že počet odborných akcií na ktorých členovia ORV participovali
v roku 2012 je širší ako bol uvedený v správe. Ako príklad uviedol medzinárodnú
konferenciu ESNA. Vyjadril sklamanie nad tým, že SAPV nepristúpila

-

k organizovaniu národnej vedeckej konferencie, tak ako je to zvykom v zahraničí,
napr. v Poľsku.
Ing. Kubinec reagoval na tému prednášky (bod 6 programu) a poukázal na
nedostatočné aktivity a zámery v hospodárení s vodou.
Podobne Ing. Kotvas poukázal na problém udržateľnosti vody v krajine a tiež na to, že
v stratégii sa nenachádza pojem úrodnosť pôdy, v dôsledku redukcií v živočíšnej
výrobe.

Ad 9. Uznesenia z plenárneho rokovania členov ORV SAPV.
Plenárne rokovanie ORV SAPV schválilo:
- program rokovania,
- volebnú komisiu v zložení: Vidovič, Hašana, Kubinec
- návrhovú komisiu v zložení: Babulicová, Kováč, Hecl
- správu o činnosti ORV SAPV s pripomienkami,
- témy vedeckej rozpravy na VZ SAPV navrhnuté z ORV,
- na základe uskutočnených volieb kandidáta za člena Predsedníctva SAPV za ORV
doc. RNDr. Jána Kraica, PhD.,
- na základe uskutočnených volieb predsedu ORV SAPV na obdobie 2013-2015 doc.
RNDr. Jána Kraica, PhD.
- a za podpredsedu ORV SAPV na obdobie 2013-2015 Prof. Mariána Brestiča, PhD.,
v prípade neprijatia voľby a funkcie podpredsedu ORV bude vykonaná dodatočná
voľba podpredsedu na nasledovnom plenárnom zasadnutí ORV alebo formou „per
rollam“,
- menovanie Ing. Alžbety Žofajovej, PhD. za tajomníčku ORV na obdobie 2013-2015.
Plenárne rokovanie ORV SAPV uložilo:
- aktualizovať adresár členov ORV SAPV. Termín: 31.12.2012, zodpovedný: tajomník
ORV,
- prerokovať so zástupcami poľnohospodárskych zväzov pre jednotlivé rastlinné
komodity ich členstvo v ORV SAPV. Termín: priebežne, zodpovedné: Predsedníctvo
ORV
- prerokovať námety členov ORV, ktoré odzneli v diskusii. Termín: priebežne,
zodpovedné: Predsedníctvo ORV.
Plenárne rokovanie ORV SAPV odporučilo:
- P ORV zaoberať sa slabou účasťou členov na plenárnych rokovaniach ORV.
Ad 10. Plenárne zasadanie ORV ukončil poďakovaním predseda ORV.

Zapísala: Ing. A. Žofajová, PhD., tajomníčka ORV
Piešťany, dňa: 20.11.2012

doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
predseda ORV SAPV

