Príloha č. 4
VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE, PORADENSTVO A INFORMATIKA
1. Veda, výskum, vzdelávanie a poradenstvo v poľnohospodárstve a potravinárstve
V roku 2012 v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR riešilo
projekty výskumu a vývoja päť priamo riadených príspevkových organizácií výskumu
a vývoja so zameraním na poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Celkovo sa riešilo 22
rezortných projektov výskumu a vývoja, 3 projekty rámcových programov EÚ, 20 projektov
operačného programu Veda a výskum, 37 projektov Agentúry na podporu výskumu a vývoja.
Charakteristika projektov vychádzala z potrieb riešiť niektoré problematiky vo väčšom
časovom intervale ako jeden rok. Strategickým cieľom bolo vytvoriť, získať a uplatniť nové
poznatky pre realizáciu trvalo udržateľného rozvoja výkonného multifunkčného,
environmentálne orientovaného a konkurencieschopného slovenského pôdohospodárstva
v podmienkach Európskej únie a svetového agrárneho trhu. V konečnom dôsledku to pre
rezortnú vedecko-výskumnú základňu znamená v rámci vedeckovýskumnej činnosti
zabezpečiť prenos vedeckých poznatkov inovačného charakteru do pôdohospodárskej praxe.
Rezortné projekty výskumu a vývoja:
Finančné prostriedky v roku 2012 boli rozdelené na dve skupiny výdavkov: účelová forma
podpory výskumu a vývoja a inštitucionálna forma podpory výskumu a vývoja.
Názov organizácie
výskumu a vývoja

Centrum výskumu
rastlinnej výroby
Piešťany, Piešťany
Centrum výskumu
živočíšnej výroby Nitra,
Lužianky
Výskumný ústav
potravinársky, Bratislava
Výskumný ústav
ekonomiky
poľnohospodárstva
a potravinárstva,
Bratislava
Výskumný ústav
pôdoznalectva a ochrany
pôdy, Bratislava
Spolu

Inštitucionálna
forma v €

Účelová
forma v €

Spolu čerpané
finančné
prostriedky na
vedu v €

Počet projektov
riešených
a financovaných
v rámci účelovej
formy

957 556

957 555

1 915 111

7

707 891,50

707 891,50

1 415 783

5

333 509

333 509

667 018

5

200 179

200 179

400 358

3

160 000

156 979

316 979

2

2 359 135,50

2 356 113,50

4 715 249,00
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Mimorezortné projekty výskumu a vývoja:

Názov organizácie
výskumu a vývoja

Projekty
Rámcových
programov EÚ
Čerpané
finančné
prostr. v €

Centrum výskumu rastlinnej
výroby Piešťany, Piešťany
Centrum výskumu živočíšnej
výroby Nitra, Lužianky
Výskumný ústav
potravinársky, Bratislava
Výskumný ústav ekonomiky
poľnohospodárstva
a potravinárstva, Bratislava
Výskumný ústav
pôdoznalectva a ochrany
pôdy, Bratislava
Spolu

Počet
proj.

Projekty
Projekty Agentúry
z Operačného
na podporu výskumu
programu Veda a
a vývoja
výskum
Čerpané
Čerpané
Počet
Počet
finančné
finančné prostr.
proj.
proj.
prostr. v €
v€
1 214 673,53

7

346 277

9

15 177,30

1

1 490 108,25

7

424 649

12

86 763,56

2

1 167 669,15

6

188 034

9

6 050

1

68 111

6

1 033 121

37

101 940,86

3

3 872 450,93
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Hlavné prínosy z rezortného pôdohospodárskeho výskumu za rok 2012:
Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany, Piešťany
-

Stanovenie
podstatnej
ekvivalencie
a nemodifikovanými hybridmi kukurice.

medzi

geneticky

modifikovanými

-

Prototyp transgénnej pšenice obsahujúcej gén kódujúci enzým delta 6-desaturázy
produkujúci esenciálnu mastnú kyselinu - kyselinu gamma linolénovú.

-

Vyšľachtenie a zapísanie do Listiny registrovaných odrôd SR v roku 2012 novej
odrody ozimnej pšenice Zaira, vyšľachtenej na Výskumno-šľachtiteľskej stanici
CVRV Vígľaš - Pstruša.
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Lužianky

-

Význam plemenárskej evidencie v chove včelích matiek (Inštruktážne video).

-

Praktická príručka pre umelý odchov jahniat a odchov jahniat pomocou dôsledného
škôlkovania.

-

Metodika pre správnu výrobnú prax na získavanie, manipuláciu, skladovanie a predaj
surového mlieka a program pre zdravotnú a hygienickú bezpečnosť surového
kravského mlieka.
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Výskumný ústav potravinársky, Bratislava
-

Výsledky sledovania markerov identifikujúcich geografický a environmentálny pôvod
slovenských bielych a červených biovín.

-

Vyvinuté nové nápoje na báze hydrolyzátu špaldového šrotu a spôsob ich výroby

-

Určenie geografického pôvodu ušľachtilých destilátov.
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava

-

Predikcia dosahov agrárnych politík v odvetví poľnohospodárstva a na jeho
regionálnej úrovni.

-

Zhodnotenie úrovne a vplyvu zmien ekonomických parametrov na efektívnosť
poľnohospodárskej výroby a jej hlavných výrobkov z pohľadu podpornej politiky.

-

Vývoj trhu s poľnohospodárskou pôdou a trhu nájmu vo vzťahu k zmenám
podnikateľskej štruktúry v podmienkach EÚ.
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava

-

Aktualizovaná databáza základnej siete monitoringu pôd s dôrazom na požiadavky
EÚ.

-

Návrhy osevných postupov a optimalizácie hnojenia a zavlažovania.

-

Model aplikácie dusíkatých hnojív a závlah.

Poradenstvo:
V roku 2012 sa v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vzdelávanie a poradenstvo poskytovalo aj cez vybrané Opatrenia jednotlivých Osí PRV SR
2007-2013. Ďalej boli poradenské služby orientované na prenos poznatkov a inovácií
odbornými rezortnými inštitúciami, výskumnými a vzdelávacími inštitúciami.
Odborná príprava pôdohospodárskych poradcov a ďalšie odborné aktualizačné
vzdelávanie pôdohospodárskych poradcov registrovaných v centrálnom registri realizovali
poverené inštitúcie Agroinštitút Nitra, štátny podnik a Národné lesnícke centrum vo Zvolene.
Terénne poradenstvo pre pôdohospodárske subjekty bolo zabezpečované
poradenskými službami registrovaných certifikovaných pôdohospodárskych poradcov a
komerčnými poradenskými subjektami.
Agroinštitút Nitra, štátny podnik sa v roku 2012 sústredil na aktualizačnú odbornú
prípravu
pôdohospodárskych
poradcov
registrovaných
v centrálnom
registri
pôdohospodárskych poradcov a na implementáciu Informačného a komunikačného portálu
pôdohospodárskeho poradenského systému vytváraním harmonizovanej znalostnej databázy

3

dokumentov, najmä z oblasti plnenia
a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

podmienok

a štandardov

Krížového

plnenia

Informačný a komunikačný portál pôdohospodárskeho systému bol sprístupnený
poľnohospodárskej odbornej verejnosti na internetovom portáli www.agroporadenstvo.sk a
poskytuje aktuálne a aktualizované dokumenty z oblasti Krížového plnenia a bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci.
Vzdelávanie:
Agroinštitút Nitra, štátny podnik v roku 2012 realizoval odborné vzdelávacie aktivity
na získanie odbornej spôsobilosti pre výkon určitých profesií v pôdohospodárstve na základe
poverenia MPRV SR v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných
prípravkov na trh a ich aplikácie. Cieľovými skupinami boli predajcovia, vedúcich
pracovníkov poľnohospodárskych subjektov a profesie zabezpečujúce aplikáciu prípravkov na
ochranu rastlín.
Pre žiadateľov podporných schém Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007 – 2013
boli realizované odborné vzdelávacie programy v oblasti agroenvironmentu, životných
podmienok zvierat a špeciálnej starostlivosti o zvieratá.
Vzdelávacie aktivity boli doplnené vzdelávacími programami odbornej prípravy na
získanie odbornej spôsobilosti pre oblasť verejné obstarávanie, technikov požiarnej ochrany
a bezpečnostných a autorizovaných bezpečnostných technikov pre oblasť bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci.
Agroinštitút Nitra, štátny podnik v roku 2012 ukončil proces akreditácie vzdelávacích
programov kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov stredných
odborných škôl a zaradil medzi vzdelávacie aktivity programy
-

Inovácie v riadení strednej odbornej školy,
Rozvoj vidieka pre učiteľov stredných odborných škôl,
Bioenergetika v pôdohospodárskej praxi pre učiteľov stredných odborných škôl,
Moderné odpadové hospodárstvo,
Nové trendy úprav verejných priestorov v mestách a na vidieku.

Pokiaľ sa jedná o vzdelávanie odborných pracovníkov orgánov verejného
zdravotníctva vykonávajúcich úradnú kontrolu, uskutočňuje sa v spolupráci so Slovenskou
zdravotníckou univerzitou v Bratislave, ďalej bolo zabezpečené odbornými pracovníkmi
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a vybraných regionálnych úradov
verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Bol pripravený návrh školiacich akcií v
oblasti hygieny výživy, bezpečnosti potravín, úradnej kontroly a štátneho zdravotného dozoru
v nadväznosti na požiadavky vyplývajúce z Akčného plánu Slovenskej republiky, požiadaviek
Európskej komisie a nariadenia (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách ako súčasť
viacročného plánu úradnej kontroly aktualizovaného na príslušný rok, ktorý sa priebežne
plnil. Odborní pracovníci orgánov verejného zdravotníctva vykonávajúci úradnú kontrolu sa v
roku 2012 zúčastnili taktiež viacerých školiacich akcií usporiadaných DG Sanco Európskej
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komisie (Better Training for safer food), medzinárodných aj národných konferencií a
workshopov.
Celoživotné vzdelávanie zabezpečované Inštitútom vzdelávania veterinárnych lekárov v
roku 2012
Snahou Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov (ďalej iba „IVVL“) bola realizácia
rozvoja ľudských zdrojov v rezorte pôdohospodárstva s dôrazom na celoživotné vzdelávanie
zamestnancov organizácií Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ďalej iba „ŠVPS
SR“) s cieľom zabezpečiť sústavné prehlbovanie a zvyšovanie ich kvalifikácie a odbornej
spôsobilosti v súlade s aktuálnymi požiadavkami na výkon jednotlivých profesijných činností
z hľadiska najnovších vedeckých poznatkov vo veterinárnej medicíne a príbuzných
odboroch.
IVVL v súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z., o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MP SR č. 480/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o postgraduálnom vzdelávaní veterinárnych lekárov a ďalšom vzdelávaní
zamestnancov orgánov veterinárnej správy a úradných veterinárnych laboratórií, realizoval v
roku 2012 celoživotné vzdelávanie v oblasti veterinárnej starostlivosti, zdravia a ochrany
zvierat, veterinárnej certifikácie a kontroly pri výmenách, dovozoch a vývozoch, hygieny
krmív, ekológie a veterinárnej farmácie, hygieny produktov živočíšneho pôvodu, hygieny
surovín a potravín rastlinného pôvodu, ochrane spotrebiteľa a organizácie trhu. Vo
veterinárnej oblasti sa celoživotné vzdelávanie opiera predovšetkým o Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, č. 853/2004, č. 854/2004, č. 882/2004 a č. 178/2002.
Celoživotné vzdelávanie zamestnancov organizácií Štátnej veterinárnej a potravinovej správy
je napĺňaním Stratégie vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva SR na roky 2007 - 2013.
Vzdelávanie veterinárnych lekárov zabezpečované IVVL má na Slovensku tradíciu od roku
1958.
Aj v sledovanom roku, podobne ako aj po roky minulé hlavnou činnosťou IVVL v
oblasti celoživotného vzdelávania bola realizácia Národného programu vzdelávania, v rámci
ktorého sa realizovalo 34 vzdelávacích aktivít pre 2 326 účastníkov z radov zamestnancov
organizácií štruktúry ŠVPS SR. Obsahová náplň jednotlivých aktivít bola určovaná
príslušnými odbormi ŠVPS SR a reagovala na aktuálne požiadavky výkonu všetkých
odborných činností. Prehľad uskutočnených vzdelávacích aktivít v rámci Národného
programu vzdelávania podľa jednotlivých oblastí je uvedený v prílohe pod bodom 1 – 6.
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Vzdelávacie aktivity organizované IVVL v roku 2012
Por. Názov vzdelávacej aktivity
Počet
Počet
č.
aktivít
účastníkov
Vzdelávacie aktivity z Národného programu v členení podľa odborných činností ŠVPS SR
1.

Zdravie a ochrana zvierat
(ZD3;ZD1;ZD5;ZD7 BL a ZD7)
2.
Zahraničné vzťahy, dovozy a vývozy
(H1;H3;H4+H5)
3.
Hygiena krmív, ekológie a veterinárnej farmácie
(HK7;HK1;HK2;HK4;HK3)
4.
Hygiena produktov živočíšneho pôvodu
(HP1;HP5;HP3;HP2;HP6+HP9)
5.
Hygiena surovín a potravín rastlinného pôvodu
PD1-PD4, PD6 - PD 7
6.
Organizácia trhu
(OZ1;PV Modra, PV IVVL; V1+V2, Mojmírovce)
Spolu Národný program

5

498

4

151

5

419

8

597

6

543

6

118

34

2326

Ďalšie odborné vzdelávanie zamestnancov organizácií ŠVPS SR
7.

Atestačná príprava 1. stupňa

2

42

8.

Skúšky z atestácie 2. stupňa

7

26

9.

Senzorické posudzovanie potravín

4

50

10.

1

11

11.

Školenie lektorov školení poľovníkov
(Vyhláška MPRV SR č. 13/2012 Z.z.)
Laboratórna diagnostika

2

53

12.

Vzdelávanie vedúcich služobných úradov

1

48

Spolu Ďalšie odborné vzdelávanie

17

230

Spolu zamestnanci organizácií ŠVPS SR

51

2556

Vzdelávacie aktivity pre ostatné cieľové skupiny
13.

Senzorické posudzovanie potravín (*)

-

12

14.

Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat

5

73

15.

Ochrana zvierat pri preprave

10

276

16.

Krížové plnenie - informačný deň

2

31

17.

Školenie poľovníkov o hygiene zveriny a ochrane zdravia ľudí

7

210

18.

Skúšky poľovníkov

15

201

19.

Preškolenie poľovníkov

11

468

20.

Seminár k zákonu č.362/2011 o lieku a zdravotníckych pomôckach

1

35

21.

Ochrana zvierat počas usmrcovania (informačný deň)

3

48

Spolu: ostatné cieľové skupiny

54

1354

Spolu aktivity a počet účastníkov k 31.12.2012

105

3910

Poznámka:
*

Zamestnanci potravinárskych firiem a spoločností v rámci bodu 10
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Atestačná príprava
Podľa vyhlášky o postgraduálnom vzdelávaní sú úradní veterinárni lekári zamestnanci orgánov ŠVPS SR, do dvoch rokov od začiatku ich štátnozamestnaneckého
pomeru zaradení do atestačnej prípravy na atestačnú skúšku 1. stupňa. Do atestačnej prípravy
možno na vlastnú žiadosť zaradiť aj zamestnancov úradných veterinárnych laboratórií, ako aj
ostatných veterinárnych lekárov mimo štruktúry ŠVPS SR.
V priebehu roku 2012 boli v rámci atestačnej prípravy na atestačnú skúšku 1. stupňa
realizované dve päťdňové sústredenia pre 42 frekventantov v odbore Hygiena produktov
živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín. V rámci tejto formy vzdelávania bol kladený
dôraz na veterinárne právne predpisy, všeobecne záväzné právne predpisy, aktuálnu odbornú
problematiku v intenciách národnej a európskej legislatívy, ako aj na prácu s dostupnými
informačnými systémami.
Podľa už spomínanej vyhlášky môžu byť úradní veterinárni lekári, ktorí sú
zamestnancami orgánov veterinárnej správy a ktorí získali atestáciu 1. stupňa, po dvoch
rokoch na návrh zamestnávateľa zaradení do atestačnej prípravy na atestačnú skúšku 2.
stupňa. Atestácia druhého stupňa nie je povinná.
Atestačné skúšky na získanie atestácie 2. stupňa úspešne zavŕšilo 26 absolventov atestačnej
prípravy; v odbore veterinárna farmácia (1), v odbore zdravie a ochrana zvierat (10) a v
odbore hygiena produktov živočíšneho pôvodu a bezpečnosť potravín (15). Zoznam úspešne
obhájených atestačných prác, vrátane anotačných záznamov je uverejnený na stránke
www.ivvl.sk.
Senzorické posudzovanie potravín
Súčasťou celoživotného vzdelávania bolo aj v roku 2012 špecializované vzdelávanie
pracovníkov ŠVPS SR v oblasti senzorického posudzovania potravín. V rámci 4 kurzov bolo
vyškolených celkovo 50 zamestnancov organizácií ŠVPS SR, pôsobiacich na regionálnej i
centrálnej úrovni. Kurzy zamerané na senzorické posudzovanie potravín absolvovalo aj 11
zamestnancov nasledovných potravinárskych firiem či retailových spoločností: MECOM
GROUP s.r.o. Humenné (8), Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra (1), Milk-Agro, s.r.o.
Prešov (1), Senoble Central Europe, s.r.o. Zvolen (1) a z Veliteľstva pozemných síl OS SR
(1).
Špecializované senzorické laboratórium bolo v roku 2012 využité aj na výučbu 27
študentov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v oblasti potravinárskej
chémie, hygieny a technológie mäsa a mäsových výrobkov. Náplňou laboratórnych cvičení
bol základný senzorický test s vyhodnotením a praktické senzorické posudzovanie niektorých
potravín.
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Akreditované vzdelávacie aktivity
V posudzovanom roku sme pokračovali vo vzdelávaní aj pre ďalšie cieľové skupiny,
najmä pracujúcich v agro - potravinárskom sektore. Celkovo sme zorganizovali 54
vzdelávacích aktivít, ktorých sa zúčastnilo 1 354 účastníkov. IVVL v rámci realizácie školení
a kurzov pre cieľové skupiny agro - potravinárskeho sektoru a sektoru verejnej správy
(mestská polícia) a tretí sektor (neziskové organizácie zaoberajúce sa odchytom zvierat,
prevádzkovaním útulkov a pod.) uskutočnil akreditované aktivity na základe zisteného
záujmu. Uskutočnené aktivity boli financované účastníkmi.
Vzdelávacie aktivity, akreditované Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva SR a
Akreditačnou komisiou MŠVVŠ SR, ktoré sa uskutočnili v roku 2012:
a) Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat,
b) Ochrana zvierat pri preprave.
Akreditovaným školením pravidelne navštevovaným už od roku 2004 je „Ochrana
zvierat pri preprave“, ktorý bol realizovaný v štyroch moduloch. V desiatich termínoch bolo
vyškolených 276 prepravcov zvierat a ostatných osôb zapojených do prepravy zvierat.
Medzi odborné kurzy akreditované Ministerstvom školstva SR určené pre samosprávu
obcí, mestské polície a občianske združenia patrí „Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat“,
ktoré absolvovalo 73 účastníkov.
IVVL národný koordinátor projektu DG SANCO „Kvalitnejšie vzdelávanie pre
bezpečnejšie potraviny“.
Od roku 2006 do marca 2012 bol IVVL Národným kontaktným bodom pre projekt DG
SANCO „Kvalitnejšie vzdelávanie pre bezpečnejšie potraviny“, ktorý Európska Komisia,
opierajúc sa o článok č. 51 Nariadenia ES č.882/2004 o úradných kontrolách
uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a
krmovinového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá, naplánovala ako
trvalo udržateľnú vzdelávaciu stratégiu na roky 2006 až 2012. V priebehu roku 2012
absolvovalo počas 6-tich druhov vzdelávacích aktivít v 10 termínoch vzdelávanie 14
účastníkov zo Slovenska. Z tohto počtu bolo 11 pracovníkov z organizácií ŠVPS SR, 1 z
Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ďalej len „ÚKSUP“), 1
zamestnanec z Naturalisu a 1 z Bell Novamannu. Od apríla 2012 zabezpečoval toto
vzdelávanie Odbor bezpečnosti potravín a výživy MPRV SR.
Skúšky: Vzdelávacie programy ako sú napríklad atestačná príprava, senzorické posudzovanie
potravín a všetky akreditované aktivity končia skúškou. V
priebehu sledovaného obdobia IVVL realizoval viacero druhov skúšok. Išlo najmä o
atestačné skúšky 2. stupňa, ktoré sa realizujú v intenciách vyhlášky o postgraduálnom
vzdelávaní. Súčasťou atestačnej skúšky 2. stupňa je obhajoba písomnej atestačnej práce pred
skúšobným senátom vymenovaným hlavným veterinárnym lekárom. Ďalej to boli skúšky na
odchyt zabehnutých a túlavých zvierat, spôsobilosti v oblasti prvotného vyšetrenia voľne
žijúcej zveri na mieste po ulovení, na ochranu zvierat pri preprave a ďalšie skúšky na
overovanie schopností vykonávať odborné činnosti, ktorých sa vzdelávací program týka.
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Ďalšie odborné vzdelávacie aktivity
Na základe poverenia ŠVPS SR IVVL ako vzdelávacia inštitúcia realizuje v súlade s
Vyhláškou MPRV SR č.13/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúškach poľovníkov o
hygiene a ochrane zdravia osôb, o vedení evidencie a o požadovaných hláseniach školenia
poľovníkov so zameraním na prvotné vyšetrenie zveri na mieste po ulovení. V sledovanom
roku bolo uskutočnené jedno školenie lektorov školení poľovníkov s cieľom štandardizácie
učebných osnov a výmeny skúseností lektorov. Školenia sa zúčastnilo 11 lektorov.
V roku 2012 sme zrealizovali 7 termínov školení poľovníkov s celkovou účasťou 210
poľovníkov. Následne po nich prebiehali záverečné skúšky a v 15 termínoch záverečnú
skúšku vykonalo úspešne 201 poľovníkov, 4 poľovníci boli s veterinárskym vzdelaním
(skúšku podľa vyhlášky nevykonávajú), 4 sa skúšky nezúčastnili a 1 účastník nevyhovel.
V intenciách citovanej vyhlášky prebiehali aj preškolenia poľovníkov, ktorých bolo 11
pre 468 poľovníkov z celého Slovenska.
Aplikácia zákona o liekoch v praxi bola cieľom seminára pre 35 účastníkov, prevažne
odborných zástupcov pre veľkodistribúciu veterinárnych liekov a liečiv.
Informačného dňa ku krížovému plneniu sa zúčastnilo 31 účastníkov z radov
samostatne hospodáriacich roľníkov a prvovýrobcov.
V súvislosti s Nariadením Rady ES č.1099/2009 sa zrealizovali 3 informačné dni na
tému „Ochrana zvierat počas usmrcovania“. Cieľom seminárov bol výklad Nariadenia Rady
ES č.1099/2009 určený pre cieľovú skupinu majiteľov potravinárskych podnikov – bitúnkov
o pravidlách ochrany zvierat počas ich zabíjania alebo usmrcovania.
IVVL aj prostredníctvom vyššie uvedených vzdelávacích aktivít operatívne reagoval
na novovzniknuté legislatívne zmeny schválené v danom roku.
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov aj napriek sťaženej finančnej situácii v roku
2012 zabezpečil spolu 105 vzdelávacích aktivít, s účasťou 3910 účastníkov.

2. Informatika
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v roku 2012
pokračovalo v konsolidácii interných informačných systémov ministerstva. V budove na
Prievozskej ulici obnovilo aktívne prvky komunikačnej infraštruktúry na úrovni LAN.
V rámci plánovanej údržby sieťovej infraštruktúry zabezpečilo upgrade doménových a
poštových serverov, taktiež bola nasadená virtualizačná technológia a rozšírený diskový
priestor. V rámci projektu "Technická asistencia pri zabezpečení harmonizácie systémov
úkonov MPRV SR a PPA s požiadavkami EÚ" boli dňa 1.6.2012 uvedené do produktívnej
prevádzky v Ekonomickom informačnom systéme SAP Pôdohospodárskej platobnej agentúry
(PPA) moduly Program rozvoja vidieka, Ekonomika a financie, Výkazníctvo a Nezrovnalosti,
ktoré PPA využíva pri spracovávaní agendy priamych podpôr.
Agroinštitút Nitra š. p., v roku 2012 prostredníctvom Centra informačných služieb
a technológií, plnil úlohy súvisiace so zabezpečením účinného a efektívneho prístupu
k informáciám a informačným zdrojom pre rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a
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sprostredkovával informačné prepojenie rezortu s národným a medzinárodným prostredím.
V súlade s požiadavkami bola zabezpečená nepretržitá prevádzka, zálohovanie, spracovanie
a aktualizácia webového sídla – internetových stránok MPRV SR (www.mpsr.sk),
špecializovanej štátnej správy rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (pozemkové
a lesné úrady), stránok Značka kvality, Politika kvality, projektu Školské ovocie
a technologická údržba a aktualizácia obsahu informačných nástrojov rezortu – Agrofórum,
Agrokatalóg, Agroregister a Agroportál.
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra (CVŽV) sa v roku 2012 okrem
štandardného systémového a hardvérového servisu pre užívateľov, údržby serverových
systémov a rozsiahlej sieťovej infraštruktúry zameriavalo na riešenie nasledovných úloh:
dobudovanie virtuálnej privátnej siete pre napojenie pracovísk dislokovaných v Liptovskom
Hrádku (Ústav včelárstva, časť Ústavu výživy) na servery CVŽV, aktualizácia a údržba
informačných systémov ProfLIB (Knihovnícky systém), ProfEPC (Systém evidencie
publikačnej činnosti pracovníkov univerzít a výskumných ústavov), Efabis (Národná databáza
živočíšnych genetických zdrojov, ECOW (Elektronická podpora chovu dojčiacich kráv),
Centrálny register včelstiev, celoročná aktualizácia webovej stránky CVŽV www.cvzv.sk
vrátane aplikácie bezpečnostných opatrení proti nelegálnemu prístupu na web. Do prevádzky
bola uvedená intranetová časť webovej stránky www.cvzv.sk/intranet/. Pracovníci
informačných a komunikačných technológií sa podieľali na informatickej podpore pri
organizovaní a propagácii 63. výročného kongresu Európskej asociácie pre živočíšne vedy
EAAP 2012 konaného v dňoch 27. - 31. augusta 2012 v Bratislave a na propagácii výsledkov
výskumu pracovníkov CVŽV na celoslovenskej poľnohospodárskej výstave Agrokomplex
2012 v Nitre.
Plemenárske služby SR, š. p. (PS SR) v roku 2012 boli na pracovisku centrálnej
evidencie hospodárskych zvierat (CEHZ) nasadené inovácie CEHZ, nová web aplikácia a
nový systém CEHZ do ostrej prevádzky. Prebiehali nastavenia interných programov a
počítačov pracovníkov CEHZ voči upgradovanej databáze CEHZ a novej aplikácii CEHZ.
V priebehu I. polroka 2012 odborní pracovníci a administrátori – programátori databázy
CEHZ realizovali riešenie otázok, návrhov a pripomienok od užívateľov na novú aplikáciu
CEHZ, vypracovanie odpovedí, rád, analyzovanie, zadanie a testovanie opráv a nových
požiadaviek v novej aplikácii CEHZ v ostrej prevádzke. V priebehu roka 2012 bol
zabezpečovaný zber informácií a aktualizácia databázy z kontroly úžitkovostí hovädzieho
dobytka, ošípaných, oviec a kôz. V súčasnosti databáza obsahuje milióny údajov
o jednotlivých zvieratách, rodokmeňoch, kontrole úžitkovostí a kontrole dedičnosti. Výstupy
z tejto databázy sú poskytované chovateľom, chovateľským zväzom a odbornej verejnosti.
Výsledky z kontroly dedičností hovädzieho dobytka boli pravidelne zasielané do Interbull-u
(International Bull Evaluation Service), v rámci ICAR-u (International Committee for Animal
Recording) pre spracovanie medzinárodného genetického hodnotenia.
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v roku 2012 plnila úlohy v oblasti
správy licencií, servisnej podpory, bezpečnosti a zálohovania, tiež rozvoja informačných
technológií (IT) v súlade s dokumentmi, prijatými vládou SR - riadiacim orgánom pre
Operačný program informatizácia spoločnosti (OPIS), aktivitami EÚ v oblasti informatizácie
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a v zmysle štandardov pre informačné systémy verejnej správy. Kľúčovou úlohou rozvoja IT
v PPA bolo zefektívnenie procesov organizácie a znižovanie energetickej, materiálovej
náročnosti integráciou systémov, modernizáciou technických zariadení a znižovaním
administratívnej náročnosti cestou elektronizácie a automatizácie procesov. Do Integrovaného
ekonomického systému SAP (IES SAP) boli integrované moduly EF (ekonomika a financie),
NEZ (nezrovnalosti), PRV (program rozvoja vidieka), VYK (výkazníctvo) a CHM
(manažment zmien IS). Modul HR (personalistika) bol integrovaný s dochádzkovým
systémom. Integrácia znížila chybovosť, prácnosť a duplicitu zadávania údajov do IS
a zvýšila jeho výpovednú schopnosť. Boli vypracované a schválené projektové dokumenty:
1. „Stratégia rozvoja IT PPA“ s definovanými postupmi pre elektronické zadávanie,
spracovanie a obeh formulárov prostredníctvom portálu (moduly pre elektronická podateľňu,
registratúra, správa dokumentov, elektronická komunikačná schránka), centrálne registre
žiadateľov a registre služby obhospodarovania a manažmentu pôdy.
2. „Štúdia uskutočniteľnosti projektu pre zavedenie elektronických služieb PPA v rámci
Operačného programu informatizácia spoločnosti“. Tento projekt má byť implementovaný
v roku 2013, s ukončením realizácie do konca roku 2015.
Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) v roku 2012 pokračovala v
rozvoji celoslovenského sieťového programu na Kontrolnú inšpekčnú činnosť KIČ (produkt
odboru informatiky ŠVPS SR) cez existujúcu virtuálnu privátnu sieť - VPN. V aplikácii KIČ
sa priebežne aktualizovala a upravovala najmä časť reportov, z dôvodu požiadaviek na rôzne
typy hlásení. Zároveň sa riešila a doplňovala aj internetová aplikácia na štatistické výstupy
cez Reporting Services tak, aby každý kompetentný orgán získal všetky potrebné štatistické
informácie. Aplikácia bude aj naďalej rozvíjaná podľa požiadaviek užívateľov. Na odbore
informatiky sa vyvinul aj nový on-line informačný systém na evidenciu inšpekčných činností
pri kontrolách prepravy potravín. Odbor informatiky venoval v uplynulom roku pozornosť aj
vzdelávacím činnostiam najmä z oblasti Veterinárneho informačného systému VIS ako
aj ďalším odborným aplikáciám.
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP)
v roku 2012 zabezpečoval správu a aktualizáciu Informačnej siete poľnohospodárskeho
účtovníctva (ISPÚ). Na základe povinnosti členských krajín Európskej únie hodnotiť
ekonomickú výkonnosť poľnohospodárskych podnikov (Nariadenie Rady (ES) č. 1217/2009
o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov, o príjmoch a hospodárskej činnosti
poľnohospodárskych podnikov v Európskom spoločenstve) boli zhromaždené údaje od
poľnohospodárskych podnikov spracované a zaslané do DG–AGRI. Databáza Farm
Accountancy Data Network za účtovný rok 2011 obsahuje údaje z cca 78 000
poľnohospodárskych podnikov z celej EÚ, pričom Slovenská republika v roku 2012 prispela
do databázy údajmi za účtovný rok 2011 od 531 podnikov.
Centrálna databáza MPRV SR pokračovala v spravovaní a následne aktualizácií databáz za
oblasť pôdohospodárstva, poľnohospodárstva a potravinárstva, dátami získanými zo štátnych
štatistických a rezortných zisťovaní, ktoré výskumný ústav uchováva a využíva pre svoju
odbornú činnosť.
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Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) v roku 2012 vytvoril
resp. aktualizoval nasledovné databázové a informačné produkty slúžiace pre výkon
Spoločnej poľnohospodárskej politiky krajín EÚ - SPP EÚ a pre tvorbu podkladov pre
podporu rozhodovania na úrovni štátnej správy a užívateľov pôdy. Aktualizácia vrstvy
registra poľnohospodárskych produkčných blokov LPIS (Identifikačný systém produkčných
blokov na poľnohospodárskej pôde) – dve tretiny územia SR, aktualizovaná GIS vrstva
(vrstva Geografického informačného systému) krajinných prvkov, nárazníkových pásov
pozdĺž vodných tokov a terás v rámci GAEC (Dobré poľnohospodárske a environmentálne
podmienky) pre celú SR, bola vytvorená GIS vrstva vhodnosti poľnohospodárskych pôd na
pestovanie kukurice a repky pre bioenergetické účely a aktualizovali sa ďalšie databázy a GIS
vrstvy. Informácie ohľadom SPP EÚ a údaje z informačného systému o pôde sú publikované
pre širokú verejnosť prostredníctvom web portálu – Pôdny portál.
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