Zápisnica z plenárneho zasadnutia členov Odboru RV SAPV, konaného dňa 10.11.2010
v CVRV Piešťany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti Odboru rastlinnej výroby
4. Voľby kandidátov na členov SAPV za ORV
5. Informácie k Operačnému programu Výskum a Vývoj
6. Vyhlásenie výsledkov volieb
7. Diskusia
8. Obsahové zameranie plenárnych rokovaní členov ORV SAPV v rokoch 2011 a 2012
9. Návrh uznesenia z plenárneho rokovania členov ORV SAPV
10. Záver
Ad 1. Plenárne rokovanie ORV SAPV otvoril a viedol jeho predseda Doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
Ad 2. Za členov mandátovej komisie boli zvolení: Žák, Surovčík, Majerník.
Za členov návrhovej komisie boli zvolení: Vidovič, Hecl, Michalec.
Za členov volebnej komisie boli zvolení: Kováč, Kubinec, Horevaj.
Ad 3. Predseda ORV podrobne uviedol Správu o činnosti ORV za rok 2010, ktorá bude k dispozícii na
internetovej stránke www.cvrv.sk.
Ad 4. Predseda ORV predstavil kandidátov na voľbu riadnych a čestných členov SAPV a informoval,
že pre ORV je určená kvóta pre zvolenie 4 riadnych členov a spolu dvoch členov čestných
a zahraničných (je možnosť navrhnúť aj dvoch členov jednej kategórie). Predsedníctvu ORV boli
doručené nasledovné návrhy na riadnych členov SAPV: Tatiana Bojňanská, Ján Hecl, Jaroslava
Kaňuchová Pátková, Danka Kotorová, Milan Macák, a na čestných členov SAVP: Jozef Vidovič,
Karol Kováč. Na základe hlasovania bolo rozhodnuté doplniť kandidátnu listinu o ďalšieho kandidáta
na riadneho člena SAPV – Iveta Ilavská (písomný návrh bol predložený na plenárnom rokovaní).
Predseda mandátovej komisie Ing. Žák informoval, že na plenárnom zasadnutí bolo prítomných 9
riadnych (zo 14, t.j. 64 %), 3 čestní členovia (zo 16, t.j. 19 %) a 2 emeritní členovia (100 %) SAPV.
Voľby sa uskutočnili v dvoch kolách. V prvom kole boli zvolení 3 kandidáti na riadnych členov SAVP
a 2 kandidáti na čestných členov. V druhom kole (dôvodom bol rovnaký počet hlasov pri dvoch
kandidátoch) sa rozhodlo o štvrtom kandidátovi na riadneho člena SAPV.
Ad 5. Odborný program: Informácie k Operačnému programu Výskum a Vývoj prezentovala Ing.
Katarína Kellenbergerová, ASFEU.
Ad 6. Výsledky volieb oznámil Doc. Kováč, predseda volebnej komisie. Podľa počtu získaných
hlasov kandidátmi ORV na riadnych členov SAPV sa stali: Ján Hecl, Tatiana Bojňanská, Danka
Kotorová, Iveta Ilavská. Kandidátmi ORV na čestných členov SAPV sa stali: Jozef Vidovič, Karol
Kováč.
Ad 7. V diskusii predseda ORV informoval o situácii vo VVZ rezortu pôdohospodárstva, jej prípadnej
reorganizácii, vrátane Agentúry SAPV. Analyzoval situáciu v ORV z hľadiska štruktúry (potreba
sekcií?) a podmienok na činnosť, ktoré u pracujúcich členov vytvárajú zamestnanecké organizácie.
Ing. Janitor vyjadril predsedovi ORV podporu v jeho snahách o aktivizáciu činnosti ORV a celej
SAPV. Hovoril o ochrane rastlín na Slovensku, ktorej koncepcia rozvoja bola v minulosti
vypracovaná, avšak nerealizovala sa. Na rozdiel od okolitých štátov u nás neexistuje inštitúcia, kde by
sa riešil základný výskum. Parciálne problémy aplikačného charakteru sú roztrúsene riešené na VŠ a

vo výskumných ústavoch. Ing. Janitor požiadal, aby sa v tejto záležitosti predseda SAPV obrátil na
MP, prípadne, aby jednal so SAV.
Ing. Vidovič poukázal na nedostatočnú propagáciu výsledkov pôdohospodárskeho výskumu v
mienkotvorných denníkoch, v televízii. Poukázal na potrebu zhromažďovania najnovších informácií
zo sveta z jednotlivých vedných odborov. Podporil návrh, ktorý je vo Výročnej správe ORV, aby VZ
SAPV boli organizované ako vedecké konferencie. Sekcie ORV považuje za bázu pre stretnutie a
výmenu informácií, čo je založené na dobrovoľnosti.
Ing. Habovštiak podporil názor, aby Agentúra SAPV bola skutočne pracoviskom koordinácie
rezortného výskumu. Poukázal na potrebu koncentrácie finančných prostriedkov na výskum zo
všetkých rezortov.
Ing. Kotvas sa vyjadril podporne k sekciám. Poukázal na to, že agrochémia je komplexne riešená len
na ÚKSUPe.
Ing. Kubinec hovoril všeobecne o zlej situácii v poľnohospodárstve a vo výskume. Vo veci aktivizácie
SAPV navrhol jej rozdelenie na aktívne pracujúcich a tých, ktorí sú ochotní odborne podporovať
aktívne pracujúcich.
Ing. Horevaj poukázal na zlú situáciu v šľachtení rastlín na Slovensku.
Ad 8. Predseda ORV informoval, že v P SAPV, ktorého je členom, inicioval zaradenie a gestorovanie
témy „Súčasný stav a perspektívy šľachtenia a semenárstva na Slovensku“ do vedeckej rozpravy počas
38., resp. 39. Valného zhromaždenia SAPV. Táto téma bude pravdepodobne predmetom najbližšieho
plenárneho rokovania ORV, čo však nebolo definitívne stanovené.
Ad 9. Z plenárneho rokovania členov ORV SAPV boli prijaté tieto uznesenia:
Plenárne zasadnutie:
berie na vedomie
1. správu o činnosti ORV za rok 2010
2. rámcový plán činnosti ORV na roky 2010 - 2012
schvaľuje
1. správu mandátovej komisie
2. dodatočné zapísanie Ing. Ilavskej Ivety, PhD. na hlasovací lístok na kandidátov za riadnych
členov SAPV
3. výsledky volieb kandidátov na riadnych a čestných členov SAPV. Kandidátmi ORV na
riadnych členov SAPV sú: Ján Hecl, Tatiana Bojňanská, Danka Kotorová, Iveta Ilavská.
Kandidátmi ORV na čestných členov SAPV sú: Jozef Vidovič, Karol Kováč.
4. správu návrhovej a volebnej komisie.
ukladá
1. tajomníčke ORV odoslať Správu o činnosti ORV a Návrhy na voľbu nových členov SAPV na
Agentúru SAPV. Termín: 11.11.2010
konštatuje
1. že rokovanie bolo bohaté na diskusné príspevky, námety a návrhy na riešenie súčasných
problémov rastlinného výskumu v SR
2. bohatú diskusiu k prezentácii prednášky venovanej operačnému programu Výskum a Vývoj
3. potrebu zvážiť inú organizáciu VZ SAPV a odporúča organizovanie vedeckých konferencií s
medzinárodnou účasťou
Ad 10. Plenárne zasadanie ORV ukončil poďakovaním predseda ORV Doc. Kraic.

Zapísala: Ing. Žofajová, A. PhD.

Dňa 11.11.2010

doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
predseda ORV

