Príloha č. 4
VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE, PORADENSTVO A INFORMATIKA
1. Veda, výskum, vzdelávanie a poradenstvo v poľnohospodárstve a potravinárstve
V roku 2011 sa v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR riešilo
celkovo 24 rezortných projektov výskumu a vývoja. Charakteristika projektov výskumu
a vývoja vychádzala z potrieb riešiť niektoré problematiky vo väčšom časovom intervale ako
jeden rok. Projekty riešilo 5 priamo riadených príspevkových organizácií výskumu a vývoja
so zameraním na poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Strategickým cieľom úloh bolo
vytvoriť, získať a uplatniť nové poznatky pre realizáciu trvalo udržateľného rozvoja
výkonného multifunkčného, environmentálne orientovaného a konkurencieschopného
slovenského pôdohospodárstva v podmienkach Európskej únie a svetového agrárneho trhu.
V konečnom dôsledku to pre rezortnú vedecko-výskumnú základňu znamená v rámci
vedeckovýskumnej činnosti zabezpečiť prenos vedeckých poznatkov inovačného charakteru
do pôdohospodárskej praxe. Finančné prostriedky v roku 2011 boli rozdelené na dve skupiny
výdavkov v pomere 50 % účelová forma podpory výskumu a vývoja a 50 % inštitucionálna
forma podpory výskumu a vývoja. Základné prerozdelenie finančných prostriedkov na rok
2011 je stanovené v nasledovnej tabuľke:
Tabuľka č. 1
Názov organizácie
výskumu a vývoja

Centrum výskumu
rastlinnej výroby
Piešťany
Centrum výskumu
živočíšnej výroby Nitra,
Lužianky
Výskumný ústav
potravinársky, Bratislava
Výskumný ústav
ekonomiky
poľnohospodárstva
a potravinárstva,
Bratislava
Výskumný ústav
pôdoznalectva a ochrany
pôdy, Bratislava
Spolu

Inštitucionálna
forma v €

Účelová
forma v €

Spolu
výdavky na
vedu v €

Počet projektov
riešených
a financovaných v rámci
účelovej formy

976 917

976 918

1 953 835

7

726 036

726 036

1452 072

5

337 534

337 534

675 068

6

216 382

216 382

432 764

4

182 562

182 563

365125

2

2 439 431

2 439 433

4 878 864

24
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Hlavné prínosy z rezortného pôdohospodárskeho výskumu za rok 2011:
Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany, Piešťany
-

Vytvorené nové biologické zdroje (255 línií) obilnín (pšenica letná, jačmeň siaty) so
zvýšenou toleranciou k významným chorobám zabudovaním vybratých, efektívnych
génov rezistencie a diagnostický postup na detekciu Drechslera tritici-repentis (Úžitkový
vzor platný pre Slovenskú i Českú republiku č. 22 600 - Úrad průmyslového vlastnictví
ČR, 15. 8. 2011).

-

Na Slovensku prvá vytvorená línia pšenice s farebných semenom obsahujúcim antokyány
(genotyp pšenice letnej f. ozimnej 62/0 skúšaný v ŠOS), objav unikátnej vlastnosti
lipidov v slovenskej odrode maku siateho (vysoké hodnoty tzv. čísla kyslosti - acid
value).

-

Vyvinutá, optimalizovaná a overená metóda na stanovenie minerálnych látok v hrozne
a produktoch z hrozna.

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Lužianky
-

Návrh na uplatnenie genetických markerov pri šľachtení ošípaných.

-

Príručka chovateľa dojníc v období globálnej tepelnej zmeny.

-

Metodický pokyn mapovania nárastu invadovanosti včelstiev parazitom Varroa
destructor počas roka.

Výskumný ústav potravinársky, Bratislava
-

Rýchla metóda na stanovenie alkoholu v destilátoch a vínach na základe multivariačnej
kalibrácie a derivačnej spektrometrie.

-

Vyvinuté nové nápoje na báze hydrolyzátu špaldového šrotu a spôsob ich výroby v
kvalite ekoprodukt.

-

Kompletné analýzy surovín a prekurzorov ovplyvňujúcich tvorbu a elimináciu
akrylamidu v produktoch.

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
-

Vhodnosť pôd Agrodivízie s.r.o. Selice pre minimalizačné technológie.

-

Potenciálna miera rentability pôd pre pestovanie: pšenice ozimnej, kukurice na zrno,
cukrovej repy.

-

Komplexné zhodnotenie aktuálneho stavu senzitívneho územia Horná Nitra s dopadom
na riešenie pôdoochranných opatrení.

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava
-

Ekonomická výkonnosť poľnohospodárskej výroby a jej výrobkov v rozdielnych
prírodných podmienkach Slovenska.

2

-

Analýza a prognóza konkurencieschopnosti poľnohospodárskej a potravinárskej výroby
Slovenskej republiky.

-

Rozvoj trhu s pôdou v poľnohospodárskych prírodných oblastiach.

Poradenstvo
V roku 2011 bolo poradenstvo v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR zabezpečované tak odbornými rezortnými inštitúciami (Agroinštitútom Nitra, š.p.,
Národným lesníckym centrom vo Zvolene), ako aj výskumnými a vzdelávacími inštitúciami,
profesnými organizáciami a zväzmi, komerčnými poradenskými subjektami a certifikovanými
pôdohospodárskymi poradcami.
Agroinštitút Nitra, š.p. v súlade s článkami 12 a 13 o pôdohospodárskom
poradenskom systéme Nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 a podpornými opatreniami na
využívanie poradenských služieb v pôdohospodárstve v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1698/2005 a schválenou Koncepciou systému poradenských služieb v pôdohospodárstve SR
od roku 2007 sa v roku 2011 sústredil na odbornú prípravu pôdohospodárskych poradcov
registrovaných v centrálnom registri pôdohospodárskych poradcov a na implementáciu
Informačného a komunikačného portálu pôdohospodárskeho poradenského systému.
Hlavným cieľom Informačného a komunikačného portálu pôdohospodárskeho poradenského
systému bolo vytvoriť harmonizovaný informačný a komunikačný nástroj pre všetkých
účastníkov pôdohospodárskeho poradenského systému a to:
-

tvorcov záväzných noriem a pravidiel,

-

kontrolných autorít a inštitúcií,

-

poľnohospodárske subjekty – farmárov,

-

poskytovateľov poradenských služieb,

-

poradcov – odborných garantov poradenských činností,

-

špecialistov – expertov pre jednotlivé oblasti poradenských činností.

Základné prvky informačného a komunikačného portálu
-

znalostná databáza – tematicky usporiadané dokumenty a informácie podľa jednotlivých
oblasti poradenskej činnosti:
o všeobecne záväzné predpisy Slovenskej republiky,
o právne záväzné akty Európskej Únie,
o dokumenty pôdohospodárskeho poradenského systému,
o dokumenty odbornej prípravy pôdohospodárskych poradcov,
o katalógy, číselníky, registre a štandardy,

-

centrálny register pôdohospodárskych poradcov a poskytovateľov poradenských služieb,

-

nástroj pre vzájomnú komunikáciu “poľnohospodársky subjekt - poradca“,

-

nástroj registrovaných používateľov na vytvorenie „vlastnej“ znalostnej databázy,

-

autorizované registre a informačné zdrojové evidencie,
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-

autorizované softvérové aplikácie,

-

kalendár udalostí a vzdelávacích aktivít.

Informačný a komunikačný portál pôdohospodárskeho systému bol sprístupnený na
internetovom portáli www.agroporadenstvo.sk a po schválení legislatívneho predpisu
o pôdohospodárskom poradenstve bude prevádzkovaný na samostatnom portáli.
Agroinštitút Nitra, š.p. spracoval a vyhodnotil analýzu vzdelávacích potrieb podľa
vybraných cieľových skupín, z ktorej vyplynul záujem o vzdelávacie programy v oblasti
Krížového plnenia, správnej farmárskej praxe, ochrany životného prostredia, produkcie
biopotravín, registrácie prípravkov na ochranu rastlín, degradácie poľnohospodárskej pôdy
v SR, SPP po roku 2013, chovu ošípaných a nosníc, welfare zvierat, ale aj efektívnosť
hospodárenia poľnohospodárskeho podniku, agroturistika, či pestovanie viniča.
Agroinštitút Nitra, š.p. sa v roku 2011 realizoval odborné vzdelávacie aktivity
zamerané na výkon určitých profesií a na základe poverenia MPRV SR realizoval aktivity
zametrané na oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh a
ich aplikácie pre predajcov, vedúcich pracovníkov a aplikátorov, v oblasti agroenvironmentu,
životných podmienok zvierat a špeciálnej starostlivosti o zvieratá.
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (ďalej len „IVVL“) realizoval
celoživotné vzdelávanie v súlade so zákonom NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva
pôdohospodárstva SR (ďalej len „MP SR“) č. 480/2007 Z. z. k zákonu o veterinárnej
starostlivosti, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postgraduálnom vzdelávaní veterinárnych
lekárov a ďalšom vzdelávaní zamestnancov orgánov veterinárnej správy a úradných
veterinárnych laboratórií. Toto vzdelávanie prebiehalo vo všetkých oblastiach štruktúry
Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ďalej len „ŠVPS SR“), a to v oblasti zdravia
zvierat, veterinárnej certifikácie a kontroly pri výmenách, dovozoch a vývozoch, hygieny
krmív, ekológie a veterinárnej farmácie, hygieny produktov živočíšneho pôvodu, hygieny
surovín a potravín rastlinného pôvodu a spoločnej organizácie trhu. Vo veterinárnej oblasti sa
celoživotné vzdelávanie opiera predovšetkým o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 852/2004, č. 853/2004, č. 854/2004, č. 882/2004 a č. 178/2002. Celoživotné
vzdelávanie zamestnancov organizácií ŠVPS SR je napĺňaním Stratégie vzdelávania v rezorte
pôdohospodárstva SR na roky 2007 -2013.
Hlavnou náplňou IVVL v oblasti vzdelávania v roku 2011 bola realizácia Národného
programu vzdelávania, v rámci ktorého bolo realizovaných 39 vzdelávacích aktivít pre 2 286
účastníkov z radov zamestnancov krajských (do 1.novembra 2011) a regionálny veterinárnych
a potravinových správ.
Atestačná príprava na atestačnú skúšku I. a II. stupňa sa v danom roku realizovala
v intenciách vyhlášky MP SR č. 480/2007 Z. z., o postgraduálnom vzdelávaní veterinárnych
lekárov a v nadväznosti na „Koncepciu celoživotného vzdelávania orgánov veterinárnej
správy“. V oboch stupňoch atestačnej prípravy (6 sústredení) bolo zúčastnených 96
účastníkov spomedzi zamestnancov orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.
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Špecializované vzdelávanie zamestnancov štruktúry ŠVPS SR v oblasti senzorického
posudzovania potravín, ktoré vyplýva z § 11 Vyhlášky MP SR č. 480/2007 Z. z., je súčasťou
systému celoživotného vzdelávania zamestnancov ŠVPS SR. V sledovanom roku
vzdelávanie absolvovalo spolu 66 účastníkov, z toho dvanásti boli manažéri kvality
z potravinárskych prevádzok.
IVVL v sledovanom období bol Národným kontaktným bodom pre projekt DG
SANCO „Kvalitnejšie vzdelávanie pre bezpečnejšie potraviny“, ktorý Európska Komisia,
opierajúc sa o článok 51 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o
úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania
potravinového a krmovinového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá,
naplánovala ako trvalo udržateľnú vzdelávaciu stratégiu na roky 2006 až 2012. Počas roku
2011 absolvovalo vzdelávacie aktivity v jednotlivých krajinách EÚ 55 účastníkov zo
Slovenska, z toho počtu bolo 37 zamestnancov organizácií ŠVPS SR, 8 z Ústredného
kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ďalej len „ÚKSUP“), 8 z Úradu
verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ“) participujúcich na úradnej kontrole potravín
a 2 zamestnanci Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Z poverenia MPRV SR a ŠVPS SR zameriava IVVL svoju pozornosť aj na odbornú
prípravu osôb zodpovedných za prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste po ulovení,
ktoré sa realizuje v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č.853/2004). Školenia v tejto oblasti
sa počas roku 2011 uskutočnili v ôsmich termínoch s účasťou 255 poľovníkov. Po školeniach
235 účastníkov predmetných školení úspešne absolvovalo skúšku odbornej spôsobilosti..
Preškolenia poľovníkov, ktoré sa realizuje po piatich rokoch od získania odbornej
spôsobilosti, sa zúčastnilo 33 vyškolených osôb.
Medzi vyhľadávané odborné školenia akreditované Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR (ďalej iba „MŠVVaŠ SR“) určené pre agropotravinársku prax patrí aj
Ochrana zvierat pri preprave zvierat realizovaná v štyroch moduloch (vyškolených bolo 309
prepravcov) a Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat (odbornú prípravu absolvovalo 26
účastníkov).
V rámci Programu rozvoja vidieka SR realizoval IVVL projekty „Ochrana zvierat pri
preprave“ a projekt pod názvom „Zabezpečovanie a zvyšovanie kvality hygieny a bezpečnosti
potravín“, spolufinancované Európskou úniou.
Pre cieľovú skupinu (98 účastníkov) agro-potravinárskeho sektora a farmaceutov boli
uskutočnené jednodňové aktivity a nosnými témami bola aktuálna legislatíva.
Celkovo bolo v roku 2011 v IVVL uskutočnených 104 vzdelávacích aktivít, s
účasťou 3 516 účastníkov. V záujme neustáleho zvyšovania odbornej úrovne vzdelávania
IVVL kontinuálne rozšíril ponuku kurzov akreditovaných Akreditačnou komisiou MŠVVaŠ
SR, prehľad ktorých je uverejnený na www.ivvl.sk
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Vzdelávacie aktivity organizované IVVL v roku 2011
Tabuľka č. 1
Por.č. Vzdelávacie aktivity z Národného programu
v členení podľa odborných činností ŠVPS SR
1.
Zdravie a ochrana zvierat
2.
Veterinárna certifikácia a kontroly pri výmenách,
dovozoch a vývozoch
3.
Hygiena krmív, ekológie a veterinárnej farmácie
4.
Hygiena produktov živočíšneho pôvodu
5.
Hygiena surovín a potravín rastlinného pôvodu
6.
Spoločná organizácia trhu
Ďalšie odborné vzdelávanie zamestnancov organizácií ŠVPS SR
7.
Atestačná príprava
8.
Skúšky z atestácie 1. stupňa
9.
Skúšky z atestácie 2. stupňa
10.
Senzorické posudzovanie potravín
Vzdelávacie aktivity akreditované MŠVVaŠ SR
11.
Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat
12.
Ochrana zvierat pri preprave
13.
Minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na
produkciu mäsa
14.
Kováč - podkúvač
Projektové aktivity z PRV SR 2007 -2013
15.
Ochrana zvierat pri preprave
16.
Zabezpečovanie a zvyšovanie kvality hygieny
a bezpečnosti potravín – školenie poľovníkov
17.
Zabezpečovanie a zvyšovanie kvality hygieny
a bezpečnosti potravín – skúšky poľovníkov
Ďalšie odborné aktivity
18.
Senzorické posudzovanie potravín
19.
Informačný deň k novele Zákona o veterinárnej
starostlivosti pre zástupcov miest a obcí SR
20.
Zákon NR SR č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych
pomôckach - seminár
21.
Preškolenie poľovníkov
Spolu:

Počet
aktivít
8

Počet
účastníkov
528

5

91

5
10
4
7

366
764
419
118

6
2
4
3

96
24
14
54

3
9

26
218

4

71

1

3

3

91

8

255

16

235

*

12

3

55

1

43

2
104

33
3 516

* Zamestnanci potravinárskych firiem a spoločností v rámci bodu 10

Výskumný ústav potravinársky (VÚP) ako príspevková organizácia MPRV SR
vykonával vedecko-výskumnú a vývojovú činnosť v oblasti potravinárskej chémie,
analytickej chémie, mikrobiológie, molekulárnej biológie, genetiky, potravinárskej
informatiky a technológií vrátane procesov hygieny a sanitácie pre rôzne odvetvia
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potravinárskeho priemyslu. Nosnou činnosťou ústavu bolo riešenie medzinárodných
a národných projektov orientovaných na problematiku a aktuálne otázky kvality a bezpečnosti
potravín. Akreditované analytické laboratórium ústavu – Skúšobné laboratórium vykonáva
chemické a fyzikálno-chemické skúšky potravinárskych výrobkov, nápojov, prírodných vôd a
rastlinných produktov, pre ktoré má osvedčenie SNAS a postupuje v zhode s požiadavkami
technickej normy ISO/IEC 17 025: 2005. V roku 2011 na základe požiadaviek neboli
vykonané akreditované skúšky, neakreditovaných skúšok bolo 24. Pracovníci ústavu
poskytovali poradenstvo výrobcom pri príprave špecifikácií pre chránené označenia v systéme
Politiky kvality EÚ. V ústave sa nachádza centrálna potravinárska knižnica rezortu MPRV
SR, ktorá sprístupňuje literatúru zo všetkých odborov potravinárstva a slúži celej
potravinárskej verejnosti. Špecifickým oddelením VÚP je Potravinová banka dát VÚP, ktorá
sa stala koordinačným centrom siete potravinových databáz krajín strednej a východnej
Európy. Databáza nutričného zloženia potravín dlhodobo udržiavaná na oddelení Potravinovej
banky dát je sprístupnená online na stránke www.vup.sk.
V rámci kontraktu, Programu pre zdravé a kvalitné potraviny, riešili pracovníci ústavu
nasledovné úlohy odbornej pomoci:
-

Vedecké hodnotenie rizika pre potreby úradnej kontroly,

-

Prevádzka knižnice pre potreby potravinárskeho priemyslu, vrátane materiálov Codex
Alimentarius a edícia vedeckého periodika Journal of Food and Nutrition Research ako
jediného karentovaného periodika rezortu MPRV SR,

-

Správa a aktualizácia databáz o zložení potravín,

-

Správa a aktualizácia databáz o cudzorodých látkach,

-

Senzorické hodnotenie poľnohospodárskych produktov a potravín k udeľovaniu Značky
kvality SK; odborné stanoviská k regionálnym špecialitám a k výrobkom v rámci Značky
kvality SK a Politiky kvality EÚ,

-

Zabezpečenie a realizácia analýz výrobkov uchádzajúcich sa o udelenie Značky kvality
SK.

V rámci kontraktu, Programu Výskum na podporu kvality a zdravotnej neškodnosti
potravín, riešili pracovníci projekty výskumu a vývoja v spolupráci s výrobnou sférou:
-

Ušľachtilé destiláty - autentifikácia krajových /regionálnych špecialít na Slovensku,

-

Sledovanie georeferenčných a environmentálnych markerov slovenských biovín s cieľom
ich autentifikácie a vypracovanie postupov pre ich odlíšenie od vín vyrábaných
klasickými postupmi,

-

Eliminácia akrylamidu vo vybraných druhoch trvanlivého pečiva,

-

Charakterizácia
výrobniach,

-

Koncepcia tradičných slovenských potravinárskych výrobkov a ich integrácia do systému
politiky kvality EÚ,

-

Funkčné potraviny na báze špeciálnych cereálií.

a

eradikácia

mikrobiálnych
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kontaminantov

v

potravinárskych

Ďalej bola v rámci kontraktu riešená medzirezortná úloha Oficiálnej rozvojovej pomoci
zameraná na Ukrajinu.
VÚP plní funkciu sekretariátu Centra excelentnosti potravinárskeho výskumu
(CEPV). K 31.12.2011 bolo v CEPV združených 12 vedeckých výskumných a kontrolných
organizácií. V hodnotenom období sa činnosť CEPV orientovala na vypracúvanie a riešenie
projektov zameraných na aktuálne problémy výrobnej a kontrolnej praxe:
-

pokračovalo sa v riešení dvoch projektov Agentúry pre štrukturálne fondy Európskej únie
„Centrum excelentnosti pre kontaminujúce látky a mikroorganizmy v potravinách“ a
„Stratégia eliminácie akrylamidu v technologickom procese výroby potravín“,

-

úspešne bolo ukončené riešenie bilaterálneho projektu Agentúry na podporu výskumu
a vývoja „Stratégia zníženia obsahu akrylamidu v cereálnych produktoch s prídavkom
pohánkovej múky a korenín“ v spolupráci s Poľskom,

-

bolo začaté riešenie troch bilaterálnych projektov Agentúry na podporu výskumu
a vývoja: „Spolupráca v úsilí o zníženie obsahu akrylamidu v potravinách“ v spolupráci
s Rakúskom, „Štúdium antioxidačnej aktivity a tvorby akrylamidu vo vybraných druhoch
tepelne spracovanej zeleniny“ v spolupráci s Rumunskom a „Spolupráca pri vývoji
nových funkčných cereálnych produktov“ v spolupráci s Portugalskom,

-

pokračovalo sa v riešení medzinárodného projektu Programu cezhraničnej spolupráce
Maďarsko-SR 2007-2013 „Využitie regionálnych zdrojov na produkciu funkčných
potravín“,

-

v spolupráci s výrobnou praxou bolo pripravených päť návrhov projektov Agentúry pre
štrukturálne fondy Európskej únie, z ktorých tri boli schválené a budú riešené v r. 2012:
„Zlepšenie výživových a senzorických parametrov ovocných a zeleninových nápojov
aplikáciou inertných plynov“, „Výskum a implementácia moderných poznatkov do
technologických procesov s cieľom zvýšenia kvality a bezpečnosti potravín“,
„Priemyselný výskum procesov získavania prírodných látok pre funkčné potraviny“,

-

bol pripravený návrh projektu Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-SR 20072013 „Zlepšenie kvality a bezpečnosti potravín v Maďarsku a na Slovensku“,

-

v spolupráci s výrobnou praxou bol pripravený návrh projektu Agentúry na podporu
regionálneho rozvoja, Operačný program Bratislavský kraj, „Kolostrum“.

Podrobné informácie sú na webových stránkach www.land.gov.sk a www.vup.sk.
2. Informatika
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v roku 2011 zabezpečovalo
konsolidáciu informačných systémov (IS) ministerstva a obnovu komunikačnej infraštruktúry
na úrovni LAN. V prostredí Integrovaného ekonomického systému rezortu pôdohospodárstva
(IES RP) boli realizované požiadavky na rozšírenie aplikácie o využívanie nákladových
stredísk v module Controlling a o využívanie čiarových kódov pri inventúrach majetku v
module Materiálové hospodárstvo. V rámci projektu "Technická asistencia pri zabezpečení
harmonizácie systémov úkonov MPRV SR a PPA s požiadavkami EÚ" bola dňa 9. 5. 2011
uvedená do produktívnej prevádzky časť A modulov Program rozvoja vidieka, Ekonomika a
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financie, Výkazníctvo a Nezrovnalosti. Termín na odovzdanie časti B ako aj celého Diela bol
stanovený na 29. 2. 2012.
Agroinštitút Nitra, š. p. v roku 2011 plnil prostredníctvom Centra informačných
služieb a technológií, úlohy súvisiace so zabezpečením účinného a efektívneho prístupu k
informáciám a informačným zdrojom pre rezort pôdohospodárstva rozvoja vidieka a
sprostredkovával informačné prepojenie rezortu s národným a medzinárodným prostredím. V
súlade s požiadavkami bola zabezpečená nepretržitá prevádzka, spracovanie a aktualizácia
web portálu MPRV SR, internetových stránok špecializovanej štátnej správy (pozemkové a
lesné úrady), stránok Značka kvality, Politika kvality, Školské ovocie a technologická údržba
a aktualizácia obsahu informačných nástrojov rezortu – Agrofórum, Agrokatalóg,
Agroregister a Agroportál.
Centrum výskumu živočíšnej výroby, Nitra v roku 2011 zvyšovalo množstvo a
úroveň informačných a komunikačných technológií (IKT) prostredníctvom plnenia cieľov
riešených v 6 projektoch financovaných Agentúrou MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ
(operačný program Výskum a vývoj - prioritná os „Podpora výskumu a vývoja).
V rámci projektu LAGEZ sa dokompletizovala výuková miestnosť informačnou a
prezentačnou technikou, vygenerovala a sprevádzkovala sa virtuálna lokálna sieť (VLAN)
výukovej miestnosti. V rámci projektu BELNUZ sa sprevádzkoval IP kamerový systém na
sledovanie experimentálnych zvierat ako aj prístup ku kamerám z vonkajšieho internetového
prostredia. V projektoch MARKERY, CEGEZ a MLIEKO sa zrealizovali verejné
obstarávania pre nové zariadenia IT požadované v rámci projektov.
V roku 2011 bol podaný na základe výzvy ASFEU - OPVaV 1.1 CVŽV Nitra projekt
„Revitalizácia a dobudovanie experimentálnej infraštruktúry výskumu živočíšnych
genetických zdrojov CVŽV Nitra“ s cieľom získania finančných prostriedkov na obnovu IKT.
Plemenárske služby SR, š. p. v roku 2011 na pracovisku centrálnej evidencie
hospodárskych zvierat (CEHZ) zabezpečovali dodatočné analytické práce na inovácii
systému CEHZ, 2. etapy harmonizácie systému.
V roku 2011 pokračovali aj práce na projekte vývoja nového internetovo
orientovaného informačného systému s názvom: „Plemenársky informačný systém PLIS“ (www.plis.sk), ktorý rieši problematiku kontroly úžitkovostí, dedičnosti
a
reprodukcie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz. V súčasnosti prebieha testovanie
tohto modulu aktualizácie.
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) sa v roku 2011 zaoberala plnením
úloh prevádzky, správy a rozvoja IT. Rozvoj IS prebiehal v súlade s princípmi prijatými
vládou SR a v zmysle platných technologických štandardov. Úlohou sekcie informačných
technológií bolo tiež spolupracovať pri naplnení bezpečnosti informačných systémov,
kontrole a evidencii licencií softvéru a správy. Jednou z kľúčových úloh v oblasti rozvoja IT
na PPA v roku 2011 bola realizácia projektu „Technická asistencia pri zabezpečení
harmonizácie systémov úkonov MPRV SR a PPA s požiadavkami EÚ“. Riadiaci výbor
rozhodol prioritne riešiť 4 oblasti, ktoré boli nevyhnutné pre opätovné získanie plnej
akreditácie PPA: ekonomika a financie (SAP EF), Informačný systém na riadenie a kontrolu
opatrení Plánu Rozvoja vidieka (SAP PRV), nezrovnalosti (SAP NEZ) a výkazníctvo (SAP
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VYK). Najdôležitejšie procesy boli nasadené do produktívnej prevádzky ku koncu marca
a dňom 1. apríla 2011 bola PPA obnovená plná akreditácia. Dňa 30. 8. 2011 bola uzavretá
„Dohoda o podmienkach ukončenia zmluvy o poskytovaní služieb a iných plnení č.
4/2008/S/060 v znení dodatkov a o zmene súvisiacich práv a povinností“ medzi MPRV SR a
Columbex a.s.
Štátna veterinárna a potravinová správa SR zabezpečovala rozvoj informačného
portálu veterinárneho informačného systému (VIS). Informačný systém VIS sa doplňoval o
nové moduly, upravoval sa na základe požiadaviek jednotlivých užívateľov. Boli vyvinuté
nové informačné systémy, napr. IS Zásielky na evidovanie, vyhodnocovanie a kontroly
súvisiace s bezpečnosťou potravín, IS Denník HIS na evidovanie a vyhodnocovanie zásielok
dovážaných z tretích krajín, IS Nepovolený rybolov na evidovanie, kontrolu a
vyhodnocovanie v oblasti nezákonného rybolovu.
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP),
Bratislava zabezpečuje prevádzku národnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva (ISPÚ). Na
základe povinnosti členských krajín Európskej únie (EÚ) hodnotiť ekonomickú výkonnosť
poľnohospodárskych podnikov, podľa jednotnej metodiky EÚ boli spracované a v
stanovenom termíne zaslané údaje do Directorate General Agriculture (DG–AGRI) v Bruseli.
Výberová vzorka ISPÚ za rok 2010 obsahovala spolu 524 podnikov poľnohospodárskej
prvovýroby, z toho 300 podnikov právnických osôb a 224 podnikov fyzických osôb.
VÚEPP aj v roku 2011 za oblasť pôdohospodárstva a potravinárstva pokračoval v
aktualizácií databáz, dátami získanými zo štátnych štatistických a štátnych rezortných
zisťovaní. Údaje sa ukladali do Centrálnej databázy MPRV SR, správou ktorej je výskumný
ústav poverený.
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava v roku 2011 vytvoril,
resp. aktualizoval databázové a informačné produkty slúžiace pre výkon SPP EÚ a pre tvorbu
podkladov pre podporu rozhodovania na úrovni štátnej správy a užívateľov pôdy: aktualizácia
vrstiev Jednotného lokalizačného základu (JLZ), aktualizácia vrstvy registra
poľnohospodárskych produkčných blokov LPIS, finalizácia digitálnej GIS vrstvy krajinných
prvkov pre celú SR, finalizácia digitálnej GIS vrstvy terás pre celú SR a integrácia do LPIS a
aktualizácia ďalších databáz a vrstiev.
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