Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR
k výročnej správe Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava
za rok 2008
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava /ďalej len VÚPOP/ je
príspevkovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva SR, zriadenou na zabezpečenie
komplexného výskumu pôd na Slovensku. Jednotlivé činnosti VÚPOP zahŕňajú širokú škálu
aktivít, ktoré sú zamerané na vedecko-výskumné a expertné oblasti.
Svoju výskumnú činnosť zameriava predovšetkým na identifikáciu, hodnotenie,
racionálne využitie a ochranu produkčných a mimoprodukčných funkcií pôdy SR. Zároveň ju
orientuje aj na aktivity medzinárodného významu v rámci Európskeho Spoločenstva.
Ďalej svoje činnosti zameriava aj na tvorbu a zdokonaľovanie informačných,
inferentných a expertných systémov o pôde a jej využití. Základným poslaním týchto činností
je tvorba a archivácia údajov o vlastnostiach pôd v SR. Realizáciou aktivít vytvára nové
poznatky a informačné produkty v tejto oblasti. Na základe získaných zdrojov poskytuje
odborné služby pre potreby štátnej správy, užívateľov pôdy a tiež aj pre širokú verejnosť.
K dôležitým činnostiam patrí aj neustála aktualizácia a prevádzkovanie
Identifikačného systému produkčných blokov na poľnohospodárskej pôde (LPIS) a Diaľkový
prieskum Zeme (DPZ).
V roku 2008 zabezpečil VÚPOP kladný hospodársky výsledok, záväzné ukazovatele
štátneho rozpočtu boli dodržané. Výnosy za hlavnú a podnikateľskú činnosť dosiahli
64 550,00 tis. Sk (2 142 667,463 EUR) a náklady 63 854,00 tis. Sk (2 119 564,496 EUR).
V oblasti personálneho manažmentu sa zabezpečila stabilizácia a evidenčný počet
zamestnancov nebol prekročený. Zamestnanci sa aktívne zapájali do činnosti v odborných a
profesných orgánoch.
VÚPOP v roku 2008 aktívne pôsobil v pedagogickej a vedeckej výchove. Vypracoval
celý rad odborných publikácií, metodík, príručiek, študijných materiálov, organizoval
semináre a odborné stretnutia. V roku 2008 publikoval 15 výskumných správ a 19 vedeckých
prác. Pozitívne je hodnotená aktívna spolupráca aj pri tvorbe legislatívnych noriem
týkajúcich sa ochrany pôdy v rámci SR a pri zdokonaľovaní systému identifikácie pozemkov
pre účely poskytovania podpôr.
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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