Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR
k výročnej správe Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy
Bratislava o činnosti za rok 2007

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava /ďalej len VÚPOP/ je
príspevková organizácia MP SR, zriadená na zabezpečenie výkonu v oblasti komplexného
výskumu pôd na Slovensku.
Činnosť tejto organizácie je orientovaná hlavne na tvorbu a zdokonaľovanie
informačných, inferentných a expertných systémov o pôde a jej využití, ako aj na výskum
zameraný na identifikáciu, hodnotenie, racionálne využitie a ochranu produkčnej
a mimoprodukčných funkcií pôdy SR. Základným poslaním VÚPOP je tvorba a archivácia
údajov o vlastnostiach pôd v SR, tvorba nových poznatkov, informácií a informačných
produktov v danej oblasti a na základe toho poskytovanie služieb pre potreby štátnej správy,
užívateľov pôdy, odbornej a širokej verejnosti. K dôležitým činnostiam patrí aj neustála
aktualizácia a prevádzkovanie Identifikačného systému produkčných blokov na
poľnohospodárskej pôde (LPIS) a Diaľkový prieskum Zeme(DPZ). Činnosti VÚPOP zahŕňajú
širokú škálu aktivít, ktoré sa môžu špecifikovať na vedecko-výskumnú činnosť a expertnú
činnosť.
Aktivity VÚPOP sa v roku 2007 rozšírili aj o oblasť monitorovania kvality vôd /závlahových
a drenážnych/ po delimitácii úseku výskumu a vývoja zo š.p. Hydromeliorácie.
V roku 2007 riešil VÚPOP 4 vedecko- technické projekty v rámci kontraktu s MP SR, 7
vedeckých a vedecko-technických projektov v rámci rezortu MŠ SR, 4 projekty 6. RP EÚ, 5
projektov medzinárodnej spolupráce, 4 projekty EÚ COST a úlohy v rámci zmluvy
účelových činností MP SR. V roku 2007 VÚPOP participoval na tvorbe legislatívnych
noriem, posudzovaní medzinárodných ISO noriem týkajúcich sa ochrany pôdy v rámci SR
a celého sveta, vypracoval celý rad odborných publikácií, metodík, príručiek, študijných
materiálov, organizoval konferencie, semináre a odborné stretnutia, ukážky v teréne doma
i v zahraničí. Pracovníci VÚPOP sa zapájali do činností v odborných a profesných orgánoch.
Obsah výročnej správy vychádza z publikovaného manuálu pre vypracovanie výročných
správ a v jednotlivých častiach podrobne hodnotí činnosť organizácie.
K predloženej správe nemáme pripomienky a odporúčame ju predložiť na prerokovanie
v rámci verejného odpočtu.
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