Záznam zo zasadania P ORV
Prítomní: Kraic, Brestič, Ducsay, Valšíková, Olšovská, Bojňanská, Babulicová, Kotvas, Roháčik,
Žofajová
Ospravedlnený: Michalec
Miesto a termín: SPU Nitra, Katedra fyziológie rastlín, 21.9.2011
Program:
1. Otvorenie
2. Informácie z Predsedníctva SAPV
3. Príprava plenárneho rokovania ORV
4. Príprava vedeckej rozpravy na 39. VZ SAPV (6. 12. 2011)
5. Príprava vedeckej rozpravy na 40. VZ SAPV (jar 2012)
6. Rôzne
1. Zasadanie P ORV otvoril a viedol predseda ORV doc. Kraic.
2. doc. Kraic ako člen P SAPV informoval o tohoročných zasadaniach, pričom uviedol najmä
informácie, ktoré sú aktuálne aj v súčasnosti a majú tiež spojitosť s ORV.
Na 92. zasadaní P SAPV (8.2.2011) bolo hodnotené 37. VZ SAPV, pričom sa konštatovalo, že
účasť riadnych členov na zasadnutí bola veľmi nízka (menej ako 50 % všetkých prítomných). Ako
jedným z dôvodov bolo uvedené, že odbory nevenujú dostatočnú pozornosť pri výbere kandidátov na
voľbu členov. Pozornosť bola venovaná príprave vedeckej rozpravy na jarné 38. VZ členov SAPV na
tému „Koncepcia a priority pôdohospodárskeho aplikovaného výskumu na Slovensku“. Bola podaná
informácia o priebežnom stave Súťaže mladých vedeckých pracovníkov o ceny SAPV, pričom bolo
evidovaných 34 prác. Oproti predchádzajúcemu obdobiu došlo ku ich kvalitatívnemu zlepšeniu. Bola
prejednávaná príprava Agrofilmu 2011. Organizátori navrhli, aby sa vedecké sympózium, tradične
organizované v rámci Agrofilmu, tento rok s ohľadom na výrazné zníženie dotácie festivalu (o 18 %),
neorganizovalo.
Na 93. zasadaní P SAPV (3.5.2011) bol vyhodnotený VII. ročníka súťaže mladých vedeckých
pracovníkov SAPV za rok 2010. Prerokovala sa príprava 38. (jarného) valného zhromaždenia členov
SAPV 2011. Bol vypracovaný a predložený materiál „Koncepcia a priority pôdohospodárskej vedy,
aplikovaného výskumu a vývoja“ (ako reakcia na terajšie Programové vyhlásenie vlády), ktorý bol
následne podkladom k diskusii v rámci vedeckej rozpravy. Materiál bol zaslaný tiež splnomocnencovi
vlády SR pre vedomostnú ekonomiku Martinovi Brunckovi a splnomocnencovi vlády SR pre územnú
samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny Martinovi Kováčovi.
Na 94. zasadaní P SAPV (september 2011) bolo zhodnotené 38. VZ SAPV, konštatovalo sa, že
v prednesených príspevkoch boli jasne naznačené smery výskumu a tiež opodstatnenosť aplikovaného
pôdohospodárskeho výskumu. Bola zmenená téma vedeckej rozpravy na 39. VZ SAPV, pôvodne
plánovaná sa presúva na 40. VZ SAPV (viď bod 5). Témou vedeckej rozpravy bude „Revitalizácia
krajiny so zreteľom na Vládny program protipovodňovej ochrany“, ktorej gestorom bude Odbor
lesníctva a Prof. Novotný. Predsedníctvo SAPV sa tiež zaoberalo prípravou koncepčného materiálu,
najmä v súvislosti s aktualizáciou dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku
2015 (Stratégia Fénix) a stratégie pre vedomostnú spoločnosť Minerva 2.0. Formulovali sa tiež
zámery vytvoriť nový štátny program pre pôdohospodársky výskum, pričom predbežne boli stanovené
4 tematické okruhy. Predseda SAPV informoval, že v roku 2012 APVV pripravuje výzvy pre
predkladanie projektov v rámci všeobecnej výzvy, VMSP a ľudské zdroje.
3. Plenárne rokovanie ORV sa uskutoční dňa 23.11.2011 o 10. hodine v CVRV Piešťany. Odborná
časť bude venovaná téme vedeckej rozpravy buď 39. alebo už 40. (Súčasný stav a perspektívy
šľachtenia rastlín a semenárstva) VZ SAPV, ktorého gesciou bol poverený Odbor rastlinnej výroby. P
ORV do 17.10.2011 pripraví program uvedeného plenárneho rokovania. Všetky návrhy na témy,
prípadne referujúcich sú vítané a budú zhromažďované u tajomníčky ORV (zofajova@vurv.sk).
4. Je potrebné pod vedením nášho Odboru rastlinnej výroby v spolupráci s Odborom pôdoznalectva a
ochrany pôdy a Odborom živočíšnej výroby pripraviť jeden spoločný príspevok na 39. VZ SAPV

(6.12.2011). doc. Kraic informoval, že už rokoval s Ing. Mištinom, CSc. ktorý sľúbil pripraviť
prednášku na tému uvedenej vedeckej rozpravy 39. VZ SAPV. Prítomní podporili toto rozhodnutie a
odporúčali tiež obrátiť sa na Odbor poľnohospodárskej techniky (Prof. Nozdrovický ai.).
5. Jednanie bolo spojené s bodom 3.
6. Informácie o Asociácii ESNA (The European Society for New Methods in Agricultural Research) a
o pripravovanej konferencii v Nitre podali Prof. Brestič a doc. Olšovská. Prof. Brestič informoval o
svojej účasti na konferencii o spoločnej poľnohospodárskej politike so zreteľom na výskum v Bruseli
a o integrovaných výskumných centrách. Pripomenul našu nízku participáciu v projektoch
Višegrádskeho fondu.
Zasadanie P ORV ukončil poďakovaním predseda ORV doc. Kraic.
Zapísala: Ing. Žofajová, A., PhD., tajomníčka ORV
Schválil: doc. RNDr. Kraic, J., PhD., predseda ORV

Nitra, 21.10.2010

