Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR k výročnej
správe Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu
Nitra o činnosti za rok 2007
Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu /SCPV/ Nitra ako štátna
príspevková organizácia zabezpečuje komplexný výskum a zhromažďovanie poznatkov
v oblasti trvalo udržateľného využívania a ochrany prírodných zdrojov pre pestovanie rastlín
a chov zvierat, zabezpečuje kvalitu a konkurencieschopnosť výrobkov poľnohospodárskeho
pôvodu pre potravinárske i nepotravinárske využitie, produkčného i mimoprodukčného
vplyvu poľnohospodárstva na životné prostredie a rozvoj vidieka a transfer poznatkov
poľnohospodárskeho výskumu užívateľom.
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V roku 2007 k hlavným úlohám SCPV patrilo:
riešenie 13 rezortných úloh výskumu a vývoja a 10 úloh odbornej pomoci
17 projektov financovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja
rozvíjanie medzinárodnej spolupráce a integrácia do medzinárodného vedeckovýskumného priestoru formou riešenia 25 medzinárodných projektov, z ktorých 1 bol
riešený v siedmom, 6 v šiestom rámcovom programe EÚ, 2 v rámci mnohostrannej
spolupráce a 16 v rámci dvojstrannej spolupráce.
koordinovanie Národných programov zachovania genofondu pôvodných a ohrozených
druhov rastlín a plemien hospodárskych zvierat vrátane tvorby národných databánk
organizácia 24. ročníka medzinárodného filmového festivalu Agrofilm
zabezpečovanie monitoringu, akreditačnej , skúšobnej, kontrolnej, poradenskej, edičnej
a publikačnej činnosti .

Z pohľadu rezortu je SCPV organizáciou, ktorá sa podieľa na riešení aktuálnych úloh
v poľnohospodárskej praxi v oblasti rastlinnej i živočíšnej výroby. Na základe dosiahnutých
výsledkov vedecko-výskumných poznatkov možno hodnotiť činnosť SCPV za rok 2007
pozitívne.
Formálne pripomienky na:
- str. 11 opraviť dátumy priebežných oponentských konaní s tým, že sa konali 20. a 27.
marca na SCPV - VÚRV Piešťany a 8. marca na SCPV - VÚTPHP Banská Bystrica.
- str. 107 zmeniť názov „Odbor vedy a vzdelávania“ na „Odbor vedy a výskumu (od
1. 5. 2007 Samostatné oddelenie vedy a výskumu)“
Po zapracovaní uvedených formálnych pripomienok odporúčame správu predložiť na
prerokovanie v rámci verejného odpočtu.
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