Stanovisko
Ministerstva pôdohospodárstva SR k výročnej správe Agentúry Slovenskej
akadémie pôdohospodárskych vied v Nitre o činnosti za rok 2007

Činnosť Agentúry Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied v zmysle jej štatútu je
orientovaná na koordináciu a podporu vedeckovýskumných a vývojových aktivít v rezorte
pôdohospodárstva. Úlohy v roku 2007 zabezpečovala v súčinnosti a podľa pokynov
Ministerstva pôdohospodárstva SR, orgánov SAPV, ďalej v súčinnosti s ústavmi rezortnej
VVZ a s mimorezortnými inštitúciami, ako sú Ministerstvo školstva SR, Rada vlády pre vedu
a techniku, SAPV a príslušné univerzity s pôdohospodárskym a potravinárskym zameraním.
V roku 2007 bola činnosť Agentúry SAPV orientovaná hlavne na tieto úlohy:









organizačne, administratívne a technicky zabezpečovala rokovania predsedníctva a VZ
SAPV vrátane vedeckých rozpráv na aktuálne témy
permanentne zabezpečovala činnosť Poradenského centra /PC/, ktoré je súčasťou siete
poradenských služieb v rezorte pôdohospodárstva
spolupracovala na príprave prezentácií rezortnej VVZ na medzinárodnom
poľnohospodárskom veľtrhu
Agrokomplex v Nitre a organizácii prednáškovodiskusného podujatia Agrofórum, poriadaného v rámci veľtrhu
podieľala sa na príprave medzinárodného filmového festivalu Agrofilm (1.10-6.10.
2007) vrátane medzinárodného sympózia „ Potenciál poľnohospodárskej biomasy
a legislatívne prostredie podpory, jej využívanie na energetické účely“ (3.10.2007),
ktoré bolo jeho súčasťou
v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku pripravila Agentúra SAPV prezentáciu
vlastnej inštitúcie, ako aj SAPV, v rámci 1. ročníka Medzinárodnej výstavy „VEDATECHNIKA-VZDELÁVANIE, ktorá sa konala v dňoch 14.11.-17.11.2007 v areáli
Výstavníctva Agrokomplex Nitra, ktorej sa zúčastnil aj podpredseda vlády a minister
školstva SR Ján Mikolaj
v roku 2007 sa Agentúra SAPV aktívne zúčastňovala na spracovaní koncepčného
materiálu „Prognóza a vízia vývoja pôdohospodárstva Slovenska v priestore Európskej
únie a svetovej ekonomickej globalizácie“

Z pohľadu MP SR bola činnosť Agentúry SAPV v roku 2007 v súlade s jej štatútom a
požiadavkami rezortu.
K predloženej správe nemáme pripomienky a odporúčame ju predložiť na
prerokovanie v rámci verejného odpočtu.
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