MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia poľnohospodárstva a rozvoja vidieka

Bratislava 07. 05. 2009
Číslo: 12560/2009
Vybavuje: Ing. Vargová, PhD., kl. 360

Určené:
-

MP SR – Oddelenie komunikačné
Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
Odbor informatiky
TSÚP Rovinka
ÚKSÚP Bratislava
Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

Vec
Organizačné zabezpečenie verejného odpočtu za rok 2008
1.) V súlade so schváleným dokumentom „Správa o skúsenostiach s výročnými správami
a verejnými odpočtami rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy“ organizuje Ministerstvo
pôdohospodárstva Slovenskej republiky verejný odpočet príspevkových
a rozpočtových organizácií nasledovne:
Termín konania:
Miesto konania:

20. máj 2009 (streda)
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
Hlohovecká 2, Lužianky
zasadačka 1. poschodie

Časový harmonogram odpočtu:
Verejný odpočet sa vykoná za Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu
(nástupnícke organizácie Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany a Centrum
výskumu živočíšnej výroby Nitra)
13,00 h
Termín konania:
Miesto konania:

22. máj 2009 (piatok)
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Dobrovičova 12, Bratislava
miestnosť č. 506 (5. poschodie)

Časový harmonogram odpočtu:
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, Rovinka
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava

9,00 h
10,30 h

2.) Program verejného odpočtu:
- prezentácia hlavných bodov výročnej správy riaditeľom organizácie alebo ním
povereným zástupcom;
- stanovisko MP SR k výročnej správe;
- stanoviská zúčastnených odborníkov z danej oblasti;
- otázky novinárov a verejnosti, na ktoré bude odpovedať zástupca organizácie
a ministerstva.
3.) Verejný odpočet je limitovaný časovým harmonogramom, preto ak po uplynutí
časového limitu zostanú nezodpovedané otázky zo strany zúčastnených organizácií,
ministerstvo zašle odpovede do 8 pracovných dní v súlade s § 17 zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
4.) Ministerstvo zabezpečí informácie o mieste, termíne a programe verejného odpočtu
pre:
- tlačové agentúry SITA a TASR;
- vybrané denníky s celoštátnou pôsobnosťou;
- verejnosť prostredníctvom internetovej stránky ministerstva;
- Úrad vlády SR v súlade s citovaným uznesením vlády SR;
- všetkých vážnych záujemcov, ktorí požiadali o zaradenie do registra vážnych
záujemcov.
Zodpovedné: oddelenie komunikačné
5.) Dotknuté organizácie uvedené v bode 1 budú informovať o mieste, termíne
a programe verejného odpočtu:
- odbornú tlač a odborníkov z danej oblasti;
- spolupracujúce inštitúcie;
- verejnosť prostredníctvom internetovej stránky.
Termín: min. 7 dní pred konaním
Zodpovední: riaditelia organizácií
6.) Na verejnom odpočte sa zúčastní za ministerstvo generálny riaditeľ sekcie
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka alebo zástupca generálneho riaditeľa sekcie
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, riaditeľ odboru rastlinnej výroby, zástupca
oddelenia komunikačného, zástupca sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
a ďalší určení zamestnanci ministerstva. Za dotknuté organizácie sa verejného odpočtu
zúčastní riaditeľ alebo zástupca riaditeľa a ním určení pracovníci.
Termín: podľa bodu 1
Zodpovední: uvedení v texte

7.) Odbor informatiky zabezpečí technické vybavenie miestnosti.
Termín: podľa bodu 1
Zodpovedný: riaditeľ odboru informatiky

Ing. Marek K o d a d a
generálny riaditeľ sekcie

Na vedomie:
Kancelária ministra
Odbor zahraničnej koordinácie
Odbor kontroly
Odbor krízového riadenia
Oddelenie vnútorného auditu
Sekcia legislatívy
Sekcia lesnícka
Sekcia potravinárstva, výživy a obchodu
Odbor rozvoja vidieka
Odbor environmentálnych činností
Odbor priamych platieb a akreditácie PPA
Odbor živočíšnej výroby

