Rámcový plán činnosti Odboru rastlinnej výroby
na roky 2010-2012

Základné východiská pre tvorbu rámcového plánu činnosti Odboru rastlinnej výroby
SAPV:
Činnosť Odboru rastlinnej výroby (ORV) SAPV a členov odboru je založená na základných
atribútoch, ktorými sú najmä:
- dobrovoľnosť v členstve a dobrovoľnosť v aktivitách vyvíjaných v rámci ORV
- rozhodujúce 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 Odboru rastlinnej výroby SAPV a jeho členov bude v rokoch 2010-2012
rámcovo zameraná na:
- Doplnenie členskej základne ORV najmä o mladších a aktívnych vedeckých
pracovníkov a zjednodušenie vnútornej štruktúry ORV.
- Vytvorenie elektronického informačného kanálu pre efektívny prenos informácií
členom ORV.
- Aktívnu účasť členov na gestorovaní a vedeckom programe vedeckej rozpravy (referát
a koreferáty) počas 36. Valného zhromaždenia SAPV (Téma: Prínosy a riziká
z realizácie nových poznatkov v oblasti genetickej modifikácie organizmov).
- Iniciovanie zaradenia a gestorovania témy „Súčasný stav a perspektívy šľachtenia
a semenárstva na Slovensku“ do vedeckej rozpravy počas 38., resp. 39. Valného
zhromaždenia SAPV.
- Iniciovanie časového rozdelenia riešenia organizačných a inštitucionálnych záležitostí
SAPV (resp. VZ SAPV) od vedeckých aktivít zastrešených SAPV.
- Iniciovanie pravidelného organizovania vedeckej konferencie SAPV s medzinárodne
akceptovanou kvalitou a publikačnými výstupmi, pod gesciou a organizačným
zabezpečením SAPV, s príslušným organizačným aj finančným zabezpečením.
- Iniciovanie užšej, konkrétnej a vzájomne prospešnej spolupráce medzi výskumnovývojovými kolektívmi členských subjektov ORV a malými a strednými podnikmi
agrorezortu (formou spoločných výskumných, vývojových a inovačných projektov).
- 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).
- 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.
- Iniciovanie a pomoc pri organizovaní vedeckej konferencie „Pestovateľské technológie
a ich význam pre prax“.

Pozn.: Predložený plán činnosti je iba rámcový, predpokladám, že bude v najbližších
týždňoch, po diskusii v rámci ORV, aktualizovaný.

V Piešťanoch, 9. 8. 2010

doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
Predseda ORV

