Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR k výročnej správe
Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu za rok 2008.
Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu (ďalej len „SCPV“) v roku 2008
vykonávalo svoju činnosť v súlade s poslaním a predmetom činnosti, ktorý je zakotvený v zriaďovacej
listine a organizačnom poriadku. Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu (SCPV) Nitra,
štátna príspevková organizácia v roku 2008 sa členilo na Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV),
Výskumný ústav živočíšnej výroby (VÚŽV) a Výskumný ústav trávnych porastov a horského
poľnohospodárstva (VÚTPHP). Hlavným poslaním centra bolo zabezpečovanie komplexného
výskumu a zhromažďovanie poznatkov z oblasti trvalo udržateľného využívania a ochrany prírodných
zdrojov pre pestovanie rastlín a chov zvierat, zabezpečenie kvality a konkurencieschopnosti 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. Vedecko výskumná činnosť bola zameraná na
riešenie problematiky v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby.
Hlavné činnosti SCPV v roku 2008:
• riešenie 11 rezortných úloh výskumu a vývoja,
• riešenie 9 úloh odbornej pomoci, z toho 3 VÚRV a 8 VÚŽV,
• riešenie 20 projektov financovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, z toho 10
VÚRV a 10 VÚŽV,
• riešenie 10 vzdelávacích projektov riešených v rámci Sektorového operačného programu
„Program rozvoja vidieka (PRV) 2006-2008 resp. 2007 – 2013,
• riešenie 2 projektov financovaných Agentúrou MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ,
• riešenie 6 projektov v rámci ostatných úloh zabezpečovaných na základe konkrétnej
objednávky zadávateľa, SCPV zabezpečovalo prenos vedecko-výskumných poznatkov do
poľnohospodárskej praxe,
• riešenie 23 medzinárodných projektov,
• koordinovanie Národných programov zachovania genofondu pôvodných a ohrozených
druhov rastlín a plemien hospodárskych zvierat vrátane tvorby národných databánk napr.
monitoring populácií plemien/druhov hospodárskych zvierat v SR a spracovávanie
národného inventára živočíšnych genetických zdrojov,
• publikačná činnosť,
• školiace pracovisko pre doktorandské štúdium,
• organizácia 25. ročníka medzinárodného filmového festivalu Agrofilm.
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2316/2008-100 zo dňa 5.12.2008 bola štátna
príspevková organizácia Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu zrušená bez
likvidácie rozdelením s účinnosťou 31.1.2009 a zároveň boli s účinnosťou od 1.2.2009 zriadené dve
štátne príspevkové organizácie - právni nástupcovia SCPV:
• Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
• Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra.
Obidve následnícke organizácie musia v najbližších rokoch riešiť problematiky výskumu
zamerané predovšetkým na zvýšenie produkcie a zlepšenie miery rentability výrobných odvetví
rastlinnej a živočíšnej výroby.
Ministerstvo pôdohospodárstvo SR (ďalej „ministerstvo“) uzatvorilo dňa 28.12.2007 s SCPV
kontrakt č. 569/2008-510 na obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008, ktorý bol upravený
dodatkom ku kontraktu. Plnenie jednotlivých úloh sa hodnotilo na priebežných, resp. záverečných
oponentských konaniach za účasti pracovníkov ministerstva a zástupcov poľnohospodárskej praxe.
Hospodársky výsledok z hlavnej činnosti po zdanení za rok 2008 je strata vo výške 27 983 tis. Sk.
Hlavnými odberateľmi výstupov je ministerstvo a jeho podriadené organizácie, SPPK,
pestovateľské a chovateľské organizácie.

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 2008 pozitívne.
Formálne pripomienky :
- na strane 10 doplniť úplný názov CVŽV a štatutárny orgán,
- na strane 38 spresniť v odsekoch VE 01 - VE 05, či sa jedná o hospodárske zvieratá alebo
o dobytok,
- na strane 140 neuvádzať ako odberateľov výstupov regionálne odbory ministerstva, ktoré boli
zrušené,
- upraviť materiál gramaticky a štylisticky.
Po zapracovaní uvedených formálnych pripomienok odporúčame správu predložiť
na prerokovanie v rámci verejného odpočtu.
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