Zápisnica z plenárneho zasadnutia členov Odboru RV SAPV, konaného dňa 23.11.2011
v CVRV Piešťany
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. 60. výročie zaloţenia Výskumného ústavu rastlinnej výroby Piešťany
4. Správa o činnosti Odboru rastlinnej výroby za rok 2011 a z rokovaní Predsedníctva SAPV
5. „Poľnohospodárstvo a jeho vplyv na formovanie krajiny a ovplyvňovanie kolobehu vody v krajine“
– referát do vedeckej rozpravy na 39. VZ SAPV (december 2011)
6. Diskusia
7. Príprava na vedeckú rozpravu 40. VZ SAPV „Súčasný stav a perspektívy šľachtenia rastlín a
semenárstva“ pod gesciou ORV
8. Obsahové zameranie plenárnych rokovaní členov ORV SAPV v roku 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.
Prítomní si chvíľkou ticha spomenuli na zomrelého člena ORV a SAPV Ing. Molnára, J. CSc.
Ad 2. Za členov návrhovej komisie boli zvolení: Kubinec, Vidovič, Roháčik.
Ad 3. Históriu, súčasnosť a budúce smerovanie jubilujúceho VÚRV Piešťany uviedol jeho riaditeľ
doc. RNDr. Ján Kraic, PhD. Ing. Vitáriusová, riaditeľka ÚKSUP Bratislava, odovzdala organizácii v
zastúpení riaditeľom pamätnú medailu a ďakovný list z príleţitosti 60. výročia zaloţenia VÚRV
Piešťany. Organizácii blahoţelal tieţ Ing. Horevaj, V., CSc.
Ad 4. Predseda ORV uviedol Správu o činnosti ORV za rok 2011, ktorá bude k dispozícii na
internetovej stránke www.cvrv.sk. Tieţ uviedol niekoľko aktuálnych informácií z rokovaní
Predsedníctva SAPV.
Ad 5. Referát kolektívu autorov, ktorý bude po dopracovaní prednesený na 39. VZ SAPV (december
2011) predniesol Ing. Miština, T. CSc.
Ad 6. Predseda ORV informoval o internetovej stránke ORV, ktorá je na stránke CVRV Piešťany,
zmienil sa tieţ o štruktúre Odboru o jeho sekciách a ich činnosti.
Ing. Vidovič, CSc. informoval, ţe o problematike, ktorá bude témou vedeckej rozpravy publikoval
príspevok v časopise Naše pole 10/2011. Hovoril tieţ o zámeroch pripravovanej spoločnej
poľnohospodárskej politiky.
Prof. Kulik poukázal na klady a zápory rôznych technológií obrábania pôdy. Ing. Stančík hovoril o
dotáciách, o potrebe ich modifikovania na naše podmienky.
Ing. Kotvas konštatoval, ţe udrţiavacia schopnosť pôdy je stále niţšia, nevyuţívajú sa správne
technológie a dochádza ku zhutneniu pôdy, poukázal na zmeny v pH pôdy.
Ing. Miština reagoval na niektoré konštatovania a otázky z diskusie, príspevok ktorý odznie na VZ
SAPV za ORV (v spolupráci s ďalšími odbormi) v ich zmysle dopracuje.
Ad 7. doc. Kraic predloţil návrh programu vedeckej rozpravy na 40. VZ SAPV aj s návrhom
referujúcich:
- História šľachtenia rastlín na Slovensku (Prof. Hraška),
- Súčasné trendy v šľachtení – štátne verzus súkromné organizácie (doc. Kraic),
- Ekonomické dopady šľachtenia rastlín – zástupca SŠSA,
- plus 2 aţ 3 menšie koreferáty, spolu v trvaní 2 hodín.
doc. Kraic sa obrátil na plénum s otázkou, či má byť zahrnuté aj semenárstvo, k čomu sa kladne
vyjadrili Ing. Horevaj a riaditeľka ÚKSUPu Ing. Vitáriusová. Prof. Kulik navrhol porovnať naše a

zahraničné šľachtenie. Ing. Miština poloţil otázku, ţe ktoré výrobky boli vyvinuté a vyrábajú sa aj na
Slovensku, navrhol aby v tomto zmysle boli prezentované domáce vyšľachtené odrody. Navrhol
pozvať Doc. Pospíšilovú. Ing. Vidovič navrhol, aby vystúpili kľúčoví slovenskí šľachtitelia a
prezentovali aké trendy, aké znaky povaţujú za smerodajné v súčasnom šľachtení a s perspektívou do
budúcich rokov. Očakávajú sa z týchto vystúpení väzby na výskum. Ing. Horevaj uviedol, ţe Hordeum
Sládkovičovo si v budúcom roku pripomenie 100 rokov od zaloţenia. Ing. Vitáriusová za ÚKSUP
ponúkla tieto témy do rozpravy:
- podiel odrôd slovenského šľachtenia a semenárstvo,
- podiel slovenských odrôd na odrodovej skladbe.
Prof. Jakabová pripomenula, aby sa nevynechali záhradnícke plodiny, taktieţ podporila, aby ostalo
ako témou aj semenárstvo.
Ad 8. Prítomní členovia ORV súhlasili so zameraním plenárných rokovaní ORV v roku 2012, z
ktorých jarné bude venované príprave vedeckej rozpravy na 40. VZ SAPV a jesenné zasadanie bude
venované voľbám a aktuálnej téme, ktorá bude určená dodatočne.
Ad 9. Z plenárneho rokovania členov ORV SAPV boli prijaté tieto uznesenia:
Plenárne zasadnutie:
berie na vedomie
1. správu o činnosti ORV za rok 2011
2. ocenenie VÚRV Piešťany pamätnou medailou ÚKSUP Bratislava pri príleţitosti 60. výročia
vzniku organizácie
3. obsahové zameranie plenárnych rokovaní členov ORV SAPV v roku 2012
4. informáciu zo zasadnutí Predsedníctva SAPV
schvaľuje
1. správu návrhovej komisie
2. obsahové zameranie referátu vypracovaného do vedeckej rozpravy na 39. VZ SAPV
(december 2011)
ukladá
1. tajomníčke ORV odoslať zápisnicu z plenárneho rokovania členov ORV SAPV na Agentúru
SAPV
Termín: 25.11.2011
2. Predsedníctvu ORV zorganizovať plenárne rokovanie ORV pred 40. valným zhromaţdením
SAPV. Hlavnou témou zasadania bude príprava vedeckej rozpravy na tému „Súčasný stav
a perspektívy šľachtenia rastlín a semenárstva na Slovensku“, ktorej gestorom bude ORV.
Termín: apríl 2012
konštatuje
1. ţe rokovanie bolo bohaté na diskusné príspevky, námety, a návrhy na riešenie súčasných
problémov rastlinného výskumu v SR s moţnosťou ich vyuţitia vo vypracovávaných
materiáloch.
2. ţe zasadania ORV sa zúčastnilo 29 členov ORV a 5 hostí
Ad 10. Plenárne zasadanie ORV ukončil poďakovaním predseda ORV doc. Kraic.

Zapísala: Ing. Ţofajová, A. PhD.
Dňa 25.11.2011

doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
predseda ORV

