Záznam
z rokovania k prezentácii a verejnej oponentúre záverečnej správy riešeného projektu
„Vytvorenie poradenského systému pre plnenie noriem EÚ

v rámci osi 2 PRV SR 2007-2013“,
ktorá sa uskutočnila dňa 27.05. 2010 v Zelenom salóniku Agroinštitútu Nitra, štátny podnik
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1
2
3

4
5

Otvorenie, prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD., riaditeľ Agroinštitútu Nitra, š.p.
Komplexný koncept informačného systému k poradenstvu,
Ing. Pavel Daniš, Agroinštitút Nitra, š. p.
Prezentácia príručky pre terénnych poradcov pre opatrenie osi 2 PRV SR 2007-2013,
Ing. Michal Strnál, EUCONET s.r.o.
Prezentácia softvérovej aplikácie pre terénnych poradcov pre opatrenie osi 2
PRV SR 2007-2013, Ing. Matej Smieško
Panelová diskusia k problémom záverečnej správy a poradenstva
Záver a ukončenie

Rokovanie k prezentácii a verejnej oponentúry záverečnej správy projektu
06/2009/S/320 „Vytvorenie poradenského systému pre plnenie noriem EÚ v rámci osi 2 PRV
SR 2007-2013“ otvoril a moderoval prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD., riaditeľ
Agroinštitútu Nitra, š.p., ktorý privítal hostí, riešiteľov projektu a ostatných prítomných.
V úvode informoval o dôvode zvolania prezentácie výsledkov riešenia a verejnej oponentúry.
Účelom aktivity je v predimplementačnej fáze zoznámiť širokú odbornú verejnosť s návrhom
riešenia, vypočuť riešiteľov a vzniesť ev. námety na zlepšenie konečného produktu. Dôvodom
je aj to, aby riešenie bolo čo najviac vyhovujúce budúcim užívateľom, poľnohospodárom,
prvovýrobcom. Vyslovil presvedčenie, že prítomná široká odborná verejnosť posúdi
a spripomienkuje predkladané riešenia v prospech optimalizácie výsledku.
K bodu 2.
Ing. P. Daniš, Agroinštitút Nitra, š. p.
prezentoval štruktúru projektov riešených spolupracujúcimi inštitúciami s cieľom vytvoriť
racionálny systém poradenských služieb pre farmárov a poskytovateľov poradenských služieb
- poradcov. Na tvorbe projektu sa podieľali viaceré inštitúcie vedecko-výskumnej základne
s cieľom využitia špecializovaných databáz pre Krížové plnenie.
K bodu 3.
Ing. Dana Šimová uviedla za riešiteľov aktivity, ktoré sa začal EUCONET s.r.o. riešiť pre
Agroinštitút Nitra š.p. po úspešnom výberovom konaní. Tvorba projektu sa začala
v septembri 2009 a teraz sa predkladá záverečná správa.
Ing. Michal Strnál, prezentoval výsledky tvorby Príručky pre terénnych poradcov v oblasti
Krížového plnenia. Bola rozdaná príručka v printovej forme prítomným účastníkom. Uviedol,
že bude ešte vydaná príručka aj v elektronickej podobe s bohatou obrázkovou prílohou.

Ing. Matej Smieško, prezentoval funkčnosť softvérovej aplikácie I a II. Uviedol faktory
stanovenia porušenia CC a vytvorenia plánu na efektívne odstraňovanie zistených porušení
u farmára, ďalej zjednodušenie dotazníka obsahujúceho podmienky CC, integráciu výpočtu
zaťaženia VDJ.ha-1 TTP, tvorby N v kg .ha-1p.p. a ďalšie aplikácie.
K bodu 4.
Ing. Juraj Kožuch, riaditeľ Odboru rozvoja vidieka a akreditácie PPA
uviedol, že tvorba príručky, ako aj softvérovej aplikácie sú vhodné pre poradcov a farmárov.
Upozornil na nepresnosť uvedenú na str. 65 príručky a doplnenie území európskeho
významu, ďalej zdôraznil kvalitatívne a profesionálne prístupy k poradenským službám.
Bolo podaných 765 žiadostí v rámci Opatrenia 1.7 , z ktorých sa ešte 304 žiadostí
vyhodnocuje. Legislatívny rámec k poradenským službám sa bude pripravovať ako návrh
zákona.
V závere vystúpenia vyjadril stanovisko MP SR schváliť obe časti projektu k predloženej
záverečnej správe predmetného projektu.
prof. I. Okenka , vyjadril poďakovanie Ing. J. Kožuchovi, riaditeľovi Odboru MP SR za dobrú
vzájomnú spoluprácu a jeho osobný prínos k výsledkom projektu v priebehu jeho prípravy,
tvorby, ako aj počas organizovania kontrolných dní.
Ing. D . Lešinský PhD., predseda CEPTA mal otázky k využívaniu softvéru a odborným
otázkam poradenstva pre CC.
Na otázky odpovedal Ing. J. Kožuch, ktorý informoval, že poradenstvo v oblasti CC sa viaže
na PRV SR 2007 – 2013 Opatrenie 1.7. Ostatné poradenstvo zabezpečuje AI NR, š. p.
Ing. Ivan Oravec, predseda PD DEVIO Nové Sady, bolo by viac finančných prostriedkov na
poradenstvo, ak by neboli smerované do iných aktivít. K správe audítorov z Bruselu, ktoré
preštudoval, uviedol, že čo sa deje v Bruseli a v poľnohospodárstve a v legislatíve nie je
súlad. Uviedol príklady z hnojenia rastlín, ktoré niekedy nezodpovedajú poveternostným
podmienkam, podobne aj časové hľadisko uskladňovania maštaľného hnoja.
Na jeho otázky odpovedal Ing. J. Kožuch, ktorý uviedol, že nastolené problémy sa riešia.
Ing. P. Artim, ZAS SHR systém poradenských služieb sa uberá správnym smerom, chýba ale
názor prvovýrobcov, čo možno aplikovať na základe reálnych možností a konkrétnych
podmienok.
Odpovedal prof. I. Okenka, účasť prvovýrobcov sa nemohla uplatniť, ale v tomto smere
bola zaslaná správa aj Vám na oponentúru a aj dnešná verejná prezentácia a oponentúra je
príležitosťou pre vyjadrenie sa k obsahu riešenej problematiky.
Doplnil Ing. P. Daniš, ktorý informoval, že pri ďalšom riešení problémov budú prizvaní aj
špecializovaní prvovýrobcovia (integrovaná produkcia) k spolupráci.
Ing. M. Mňahončák, PhD., SPPK, Odbor poľnohospod. a služieb poskytovanie PS nie je
dostatočne rozložené plošne po SR, je malý počet poradcov. Špecialisti v oblasti PS , treba
vytvoriť ich zoznam a poverenie pôsobiť v tejto oblasti. V novom plánovacom období r.
2014-2020 v rámci PRV SR navrhol, aby aj poradcovia mohli žiadať nenávratné finančné
prostriedky na poradenstvo a skupinovo preškoľovať farmárov. Odporučil za vhodné zapojiť
do tohto procesu aj Regionálne pracoviská SPPK, ako miesta prvého kontaktu pre
poradenstvo.
Na príspevok odpovedal prof. I. Okenka.

Ing. Jozef Varjú - Varju Consulting, s. r. o. zmienil sa o Bavorskom prístupe a systéme
k poradenstvu, ktorý pozná osobne. Hodnotil pozitívne riešenie úloh poradenstva a tvorbu
príručky. Poradca by mal absolvovať všetky moduly CC a BOZP. Zdôraznil, že podniky majú
vyškolených autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorí sa profesne orientujú len na
uvedený okruch problémov a poradca môže len konzultovať legislatívny rámec EÚ
k bezpečnosti a ochrane zdravia vo vzťahu na implementáciu noriem Spoločenstva. Kladne
hodnotil riešené projekty ako pomoc pre farmárov a poradcov.
K predmetnému príspevku odpovedal prof. I. Okenka.
prof. Ing. Dušan Šimo, CSc. , CPP, AI NR, š. p. uviedol aktuálne problémy vzdelávania PP
SR, keď konštatoval, že pre vzdelávanie poradcov v jarnom období bolo ponúknutých
a organizačne pripravených 11 kurzov, ale uskutočnil sa iba jeden z dôvodu malého počtu
prihlásených poradcov. Daná situácia je dôsledkom zastavenia finančných tokov na žiadosti
farmárov z PPA z PRV SR Opatrenie 1.7.
Poukázal na inštitucionálnu a komerčnú formu poradenstva, ktoré treba rozlišovať.
Informoval, že do 04.06. 2010 bude zverejnená výzva PPA na podanie žiadostí k Opatreniu
1.7. Uviedol, že výsledky riešeného projektu 06/2009/s/320 sú kladným prínosom pre
poradenské služby.
Ing. H. Patasiová , riaditeľka RPPK Dunajská Streda konštatovala, že poradcovia sa svojou
prácou neuživia. V regióne sa zoznamovala u poľnohospodárov strata viac ako 12,5 miliónov
Sk. Časť farmárov radšej nežiada o podporné prostriedky, aby sa vyhli kontrole na mieste,
lebo sú si vedomí, že porušujú ZPH, niektorí nevedia ani vyplniť prvotné doklady ku
Krížovému plnenie. Ocenila kladne printovú formu pripravovanej príručky pre poradcov.
Ing. J. Artim, ZAS SHR, mal otázku, či sa nespracuje dodatok predpisov, ich aktualizácia ak
vzniknú problémy z oneskorenia, či zmeny terminológie, alebo dôjde k omylom. Treba
zverejňovať informácie z výstupov kontrol.
Ing. D. Rataj, PhD., riaditeľ Sekcie kontroly PPA implementácia legislatívy do praktických
podmienok prvovýrobcov je potrebná, ale posledné slovo bude mať kontrola na mieste. Budú
aj spätné väzby. Vykonávajú sa
vyhodnotenia sezóny ako efektivity analýzy. Treba vhodne interpretovať legislatívne
nariadenia. Ďalej konštatoval, že v Anglicku majú poradcov profesionálov. Na vznesenú
otázku odpovedal, že výstupy z kontrol sa zverejňujú.
Ing. M. Calek, PhD. ZAS SHR, zaregistroval i absolvoval viacero aktivít k poradenstvu. To ,
čo rieši AI NR, š.p. je veľmi dobré , keď ide o jednoznačné a usmerňujúce informácie. Treba
vniesť do tejto oblasti určitý systém, aby poradcovia mali prístup k informáciám, vzdelanie
poradcov priblížiť k systému, zapojiť ľudí z praxe. Poukázal na vzájomnú súčinnosť poradcu,
kontroly a spätnej väzby.
Ing. Judita Šafáriková, CCV, Agroinštitút Nitra, š.p. ocenila spoluprácu s PPA pri vzdelávaní
manažérov ku CC. Účastníkov vzdelávacích kurzov zaujímajú praktické prístupy ku kontrole
na mieste.
Ing. P. Štefánek, MVL ŠTEFANEK, s.r.o. – Trenčín pozitívne hodnotil výstupy projektov.
Odporučil viac zapájať do spolupráce ľudí z PPA, ktorí sa zúčastňujú kontroly na mieste.
Využívať fundovaných ľudí aktualizovať a koordinovať úlohy.

Ing. M. Mňahončák, PhD. , SPPK bavorský poradenský systém s naším nemôžeme
porovnávať. V Nemecku majú iné podporné prostriedky na poradenstvo, ale aj podnikanie.
Ak sa u nás zvýšia sankcie za porušovanie ZPH zvýši sa záujem o poradenstvo.
Ing. D. Lepšinský, PhD. , CEPTA predseda a koordinátor Agro. eko fóra špeciálne
poradenstvo súvisí s konkurencieschopnosťou, farmár nemá z čoho uhrádzať poradenské
služby, chýba špecifický poradenský systém. Sieť alokovať aj na zväzy.
Monitorovací výbor schvaľuje zmeny v PRV, kritériá, prerozdelenie zdrojov. Odporučil
vytvoriť inštitucionálne poradenstvo. Doplnil poznámkou Ing. M. Mňahovčáka, že r. 2010 je
možné žiadať i zmeny v Monitorovacom výbore v oblasti financovania PRV.
K bodu 5
prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD., AI NR, š.p.
Poďakoval v závere prítomným za aktívnu účasť na verejnej prezentácii a oponentúre
projektu 06/2009/S/320 a za vznesené pripomienky. Poďakoval aj riešiteľom projektu s tým,
že podnetné návrhy, ktoré vzišli z tohto rokovania, treba zapracovať do záverečnej správy
riešeného projektu.
Rokovanie bolo ukončené.

V Nitre, 27.05.2010
Zapísal: D. Šimo

prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD.,
riaditeľ podniku

