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Odbor rastlinnej výroby

1. Správa o činnosti Odboru rastlinnej výroby SAPV za rok 2013
2. Členská základňa ORV a jej štruktúra
Počet členov k 15. 10. 2013 sa oproti predchádzajúcemu roku zmenil. ORV má 95 členov, z toho
členov SAPV je 33 (z toho 17 riadnych členov SAPV, 15 čestných členov SAPV a 1 emeritného
člena SAPV).
Štruktúra členskej základne:
- organizácie rezortu MPRV SR - 21
- organizácie MŠVVŠ SR (SPU, UKF, UCM, STU, UJS) - 27
- ústavy SAV - 2
- poľnohospodárske podniky - 3
- výrobné spoločnosti - 6
- iné (najmä dôchodcovia) - 36
3. Sekcie ORV:
V roku 2013 existovalo v rámci ORV 8 sekcií:
- Sekcia agrochémie, výživy rastlín a pôdnej chémie (predseda sekcie – Ing. Kotvas, CSc.,
doc. Ing. Ladislav Ducsay, PhD.)
- Sekcia genetiky, šľachtenia a semenárstva
- Sekcia krmovinárstva (Ing. Milan Michalec, PhD.)
- Sekcia poľných plodín (Ing. Mgr. Mária Babulicová, PhD.)
- Sekcia produkčnej fyziológie a biochémie rastlín (Prof. Ing. Marián Brestič, PhD.)
- Sekcia rastlinolekárska (doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc.)
- Sekcia záhradníctva (Prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD.)
- Sekcia kvality rastlinných produktov (doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.)
4. Rokovania Predsedníctva ORV
V roku 2013 sa ešte nekonalo zasadnutie Predsedníctva ORV, predpokladaný termín konania je
pred VZ SAPV.
Témy a problémy vnútri P ORV sa riešili formou elektronickej komunikácie.
5. Rokovanie pléna ORV
Plenárne zasadnutie ORV je plánované na koniec roka 2013 v CVRV Piešťany
6. Rokovania sekcií ORV
Sekcie v rámci ORV v roku 2013 nevyvíjali zaznamenanú činnosť.
7. Akcie poriadané len ako podujatia SAPV
V roku 2013 neboli organizované žiadne aktivity, ktoré by boli organizované len ako podujatia
ORV, resp. SAPV.
8. Iné aktivity odborov, komisií, sekcií a ich členov
- Príprava Dňa poľa na tému „Geneticky modifikované rastliny testované v poľných
podmienkach“, ktorý sa konal 19. a 20. 9. 2013 v Borovciach.
- Získané 3. miesto v 9. ročníku súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAPV za rok 2012

medzi prácami z oblasti základného výskumu (za publikáciu: Ing. Marek Živčák, PhD.,
Brestič, M., Kalaji H.M., Carpentier R., Allakhverdiev S. I.: „Photosystem II thermostability
in situ: Environmentally induced acclimation and genotype-specific reactions in Triticum
aestivum L.“ Plant Physiology and Biochemstry, Vol. 57, August 2012, 93-105, IF: 2,838
- Spoluorganizovanie 20. vedeckej konferencie „Nové poznatky z genetiky a šľachtenia
rastlín“ (19. 11. 2013).
- Spoluorganizovanie 4. vedeckej konferencie „Pestovateľské technológie a ich význam pre
prax“ (4. 12. 2013).
9. Rámcový plán činnosti ORV na roky 2013-2015 a jeho plnenie v roku 2013
Základnými východiskami pri tvorbe plánu boli:
- dobrovoľnosť v členstve a v aktivitách vyvíjaných v rámci ORV
- podmienky na činnosť a aktivity vykazované v rámci ORV (najmä technické, organizačné,
finančné) tvoria materské inštitúcie členov ORV
- aktivity v rámci ORV vyvíjajú členovia odboru zvyčajne nad rámec svojich bežných
pracovných povinností v materských inštitúciách
Činnosť ORV bola v roku 2013 zameraná na nasledovné oblasti.
Činnosti naplánované a už splnené:
- Udržiavanie elektronického informačného kanálu pre prenos informácií členom ORV (na:
http://www.cvrv.sk/uvodne-stranky/orv-sapv/).
- V prípade možnosti a potreby v rámci ORV iniciovať definovanie potrieb rastlinnej výroby na
Slovensku, pozíciu výskumu a vývoja v agrorezorte, spoločné získavanie a riešenie projektov
výskumu, vývoja a inovácií.
Činnosti naplánované a priebežne plnené do konca roka 2013:
- Iniciovanie zvýšenia vedeckej publikačnej činnosti s využívaním slovenských vedeckých
periodík a súvisiace úsilie o zvýšenie medzinárodne akceptovateľnej úrovne v súčasnosti
najkvalitnejšieho vedeckého periodika pre rastlinnú výrobu na Slovensku (Agriculture).
- Organizačná pomoc pri vedeckých seminároch a konferenciách (20. vedecká konferencia
„Nové poznatky z genetiky a šľachtenia rastlín“, 19. 11. 2013, 4. vedecká konferencia
„Pestovateľské technológie a ich význam pre prax“, 4. 12. 2013).
- Iniciovanie časového rozdelenia riešenia organizačných a inštitucionálnych záležitostí SAPV
(resp. VZ SAPV) od vedeckých aktivít zastrešených SAPV.
- Na zasadnutí P SAPV iniciovať organizovanie pravidelnej (v 1- alebo 2-ročných intervaloch)
„Národnej pôdohospodárskej konferencie“ s medzinárodne akceptovanou kvalitou a
publikačnými výstupmi, pod gesciou a organizačným zabezpečením SAPV, s príslušným
organizačným aj finančným zabezpečením.

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