
Hlavní cenu ministra zeměděl-
ství pro mladé vědecké pracovní-
ky pro rok 2018 získala Nikol 
Reslová z  Výzkumného ústavu 
veterinárního lékařství, v. v. i., za 
původní vědeckou práci publiko-
vanou ve vědeckém časopise, 
která pojednává o  vývoji rychlé 
a spolehlivé detekce hlístic rodu 
Trichinella, jenž se mohou vysky-
tovat v  nedostatečně tepelně 
upraveném mase. K této ceně se 
váže i  peněžitá odměna 90 tisíc 
korun. Druhé místo obsadila 
Lenka Kavanová z Výzkumného 
ústavu veterinárního lékařství, 
v. v. i., za původní vědeckou 
práci publikovanou ve vědec-
kém časopise, která usnadňuje 
pochopení významu smíšených 
infekcí bakteriálními a virovými 
původci chorob prasat. To může 
vést k lepší prevenci nebo terapii 

těchto onemocnění. K  tomuto 
místu se váže odměna 70 tisíc 
korun.   

Třetí cenu a 50 tisíc korun zís-
kal Tomáš Taubner z Výzkumné-
ho ústavu živočišné výroby, v. v. i., 
za původní vědeckou práci pub-
likovanou ve vědeckém časopi-
se, která je zaměřena na labora-
torní přípravu a  popis nových 
sloučenin na bázi polysachari-
dů, které mají potenciál využití 
v prevenci rozvoje různých one-
mocnění. 

Uznání ministra zemědělství 
a  předsedy České akademie ze-
mědělských věd (ČAZV) za kva-
litní dosažený výsledek ve výzku-
mu a  experimentálním vývoji 
obdržel Ladislav Menšík z  Vý-
zkumného ústavu rostlinné vý-
roby, v. v. i., za původní vědeckou 
práci publikovanou ve vědeckém 
časopise, jejímž cílem bylo vy-
hodnotit vliv dlouhodobé aplika-

ce minerálních a  organických 
hnojiv na kvalitu zemědělské 
půdy. 

Hlavní Cenou ministra země-
dělství za nejlepší realizovaný 
výsledek výzkumu experimen-
tálního vývoje v  roce 2018 byl 
ohodnocen Vladimír Dráb z Vý-
zkumného ústavu mlékáren-
ského, s. r. o., za užitný vzor, 
který chrání recepturu měkké-
ho a polotvrdého sýra zrajícího 
působením barevné variety 
plísně Penicillium a  mazové 
kultury. Druhou cenu obdržela 
Monika Vejpustková z  Vý-
zkumného ústavu lesního hos-
podářství a myslivosti, v. v. i., za 
certifikovanou metodiku, která 
podává návod na praktické sta-
novení nadzemní biomasy bu-
ku. Jako třetí byl oceněn Jan 
Vopravil z Výzkumného ústavu 
meliorací a ochrany půdy, v. v. i., 
za certifikovanou metodiku, 
která napomáhá plnit závazky 
vůči Evropské unii v problema-

tice řešení skleníkového efek-
tu, a  to s  využitím stabilizační 
funkce lesa. 

Stejně jako ocenění mladí vě-
dečtí pracovníci i ocenění za nej-
lepší realizovaný výsledek výzku-

mu a  vývoje získali stejnou fi-
nanční odměnu na základě dosa-
žených míst.   

Uznání ministra zemědělství 
a předsedy ČAZV za kvalitní do-
sažený realizovaný výsledek ve 
výzkumu a experimentálním vý-
voji získal Pavel Svoboda z  Vý-
zkumného ústavu rostlinné vý-
roby, v. v. i., za certifikovanou 
metodiku, která představuje prv-
ní ucelený návod na správné ulo-
žení hnoje na zemědělské půdě. 
Metodika shrnuje výsledky šesti-
leté práce v  mnoha zeměděl-
ských podnicích. 

Další uznání ministra země-
dělství a předsedy ČAZV za kva-
litní dosažený realizovaný výsle-
dek ve výzkumu a experimentál-
ním vývoji získala Marie Bjelko-
vá ze společnosti Agritec Plant 
Research, s. r. o., za certifikova-
nou metodiku, která předkládá 
ucelený pohled na celkovou 
technologii pěstování konopí 
setého.  
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Ministr zemědělství předal tradiční ceny vědeckým pracovníkům v Národním zemědělském muzeu Ohrada Foto Výstaviště České Budějovice

Hlavní cenu ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky 
pro rok 2018 získala Nikol Reslová z Výzkumného ústavu 
veterinárního lékařství  Foto Výstaviště České Budějovice

Hlavní Cenou ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek 
výzkumu experimentálního vývoje v roce 2018 byl ohodnocen 
Vladimír Dráb (uprostřed) z Výzkumného ústavu mlékárenského
 Foto Výstaviště České Budějovice

Tradiční ceny ministra zemědělství 
Během letošního ročníku agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích předal ministr Miroslav Toman tradiční Cenu ministra zemědělství 
pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2018 a také Cenu ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního 
vývoje v roce 2018.

Zuzana Fialová

O  ich výsledkoch aj o  ďalších 
možnostiach využitia podpory 
na ceste k zákazníkom informo-
valo Ministerstvo pôdohospo-
dárstva a  rozvoja vidieka počas 
výstavy Agrokomplex aj na kraj-
skom informačnom dni v Nitre. 
Uľahčiť cestu lokálnych výrobkov 
do veľkých obchodných sietí si 
uložil za cieľ projekt Ministerstva 
pôdohospodárstva a  rozvoja vi-
dieka pod názvom Chcem dodá-
vať. Projekt vznikol koncom roka 
2016 so zámerom vytvoriť dosta-
točný obchodný priestor pre tých 
výrobcov potravín, ktorí svoje 
produkty predávajú cez vlastné 
distribučné kanály a  nemajú 
možnosť zvýšiť obrat a  zisk. 
V  spolupráci s  obchodníkmi sa 
podarilo vytvoriť priestor v  hy-
per- a  supermarketoch nadná-
rodných spoločností a  lokálnym 

výrobcom tak umožniť nové in-
vestície, dostať sa na pulty, zvýšiť 
odbyt a  následne aj zvýšiť za-
mestnanosť priamo v regiónoch. 
Generálny riaditeľ sekcie potravi-
nárstva a  obchodu MPRV SR 
Milan Lapšanský informoval, že 
od februára 2017, kedy bol pro-
jekt spustený, boli vybrané sub-
jekty, ktoré boli najpripravenejšie 
a  spĺňali základné podmienky 
obchodu ako balenie, popisové 
etikety, EAN kód, a vedeli zabez-
pečiť logistiku. Výrobca tiež mu-
sel vedieť svoj tovar zabaliť, ozna-
čiť a doviezť. Dodávkami do veľ-
kých obchodných sietí sa lokál-
nym dodávateľom výrazne otvo-
rili možnosti ponúknuť tovar 
oveľa väčšej skupine spotrebi-
teľov. „Vyhodnotili sme naše akti-
vity a  môžeme teraz s  hrdosťou 
povedať že 166 malých lokálnych  

výrobcov sa dostalo na pulty veľ-
kých predajní nadnárodných re-
ťazcov. Pre výrobcov to zname-
nalo veľmi zaujímavý nárast 
obra tu. Projekt bol veľmi úspeš-
ný, preto v ňom budeme pokra-
čovať,“ uviedol M. Lapšanský. 
Výrobcov, ktorí už sú na sloven-
skom trhu zavedení dlhšie a uva-
žujú o  exporte podporilo minis-
terstvo formou novej proexport-
nej politiky, ktorá umožňuje fi-
nancovať náklady spojené s účas-
ťou na zahraničných výstavách. 
„Tento rok sa potravinári rozces-
tovali. Od januárovej účasti na 
Grüne Woche v Berlíne cez Du-
baj, Norimberg, Amsterdam. 
Účasť našich potravinárov na 
všetkých uvedených výstavách 
bola viac než úspešná. Pre tých, 
ktorí sa zúčastnili programu 
Chcem dodávať pripravujeme 

jednodňovú návštevu výstavy 
 SIAL v Paríži, čo je výkladná skri-
ňa svetového potravinárstva, po-
vedal M. Lapšanský a  dodal, že 
pre tých, ktorí sa zúčastnili vý-
stav podporovaných MPRV SR 
je možnosť požiadať o  refundá-
ciu nákladov, ktorá vďaka zvýše-
nému rozpočtu dokáže pokryť 
takmer kompletné náklady na 
účasť. Export potravín je podľa 
M. Lapšanského jednou z  ciest 
zlepšenia stavu v sektore: „Mno-
ho porovnateľných krajín ako 
Slovensko exportuje niekoľko-
krát viac ako samé spotrebuje, 
a to je náš cieľ. Vyrábajme potra-
viny na európskej alebo svetovej 
úrovni, a  keď vyrábame surovi-
nu, rozmýšľajme o  tom, ako ju 
zmeniť na finálny výrobok.“ 

Malvína Gondová

Potraviny na pulty a do sveta 
Rozmýšľajme, ako surovinu zmeniť na finálny výrobok

Dodávkami do veľkých obchodných sietí sa lokálnym dodávateľom 
výrazne otvorili možnosti ponúknuť tovar oveľa väčšej skupine 
spotrebiteľov Foto Malvína Gondová

O zlepšenie situácie v odbyte slovenských potravinárskych produktov zavedených výrobcov alebo aj malých, nových a s inovatívnymi produktmi nielen 
doma, ale aj v zahraničí sa snaží rezortné ministerstvo prostredníctvom viacerých projektov.


