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1. Identifikácia organizácie
Názov:

Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (A-SAPV)

Sídlo:

Nitra, Hlohovská ul. č. 2

Rezort (zriaďovateľ): Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Kontakt:

telef: ++ 421 37/6546 221, fax: ++ 421 37/6546 486
e-mail: asapv@scpv.sk WEB: www.uvtip.sk /sapv

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia
Riaditeľ:

Prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.

Členovia vedenia organizácie:
Zást. riad. a ved. referátu pre činnosť SAPV:
Ekonómka:
Ved. referátu pre výskumnú činnosť:

Hlavné činnosti:

Dr. h. c. prof. Ing. Ján Plesník, DrSc.
Alžbeta Štoselová
Ing. Peter Petrikovič, PhD.

Koordinácia a podpora vedeckovýskumnej činnosti v
pôdohospodárskom rezorte SR. Tvorba koncepčných
materiálov v oblasti pôdohospodárskej vedy a výskumu vo
výskumnom priestore EÚ.
Organizačno-administratívny servis pre orgány a organizačné
zložky SAPV.

2. Poslanie a strednodobý výhľad Agentúry SAPV
Činnosť Agentúry Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied je v zmysle jej
štatútu orientovaná na koordináciu a podporu vedeckovýskumných a vývojových aktivít
v pôdohospodárskom rezorte. Úlohy zabezpečuje v súčinnosti a podľa pokynov Ministerstva
pôdohospodárstva SR, orgánov SAPV, ďalej v súčinnosti s ústavmi rezortnej vedeckovýskumnej základne i s mimorezortnými inštitúciami ako sú Ministerstvo školstva SR, Rada
vlády SR pre vedu a techniku, SAV a slovenské univerzity s pôdohospodárskym a
potravinárskym zameraním.
a) Pre rezort pôdohospodárstva
• zabezpečovanie servisu v oblasti vedecko-technického rozvoja pre MP SR a iné orgány
štátnej správy s využívaním aktivít a odborného potenciálu odborných orgánov SAPV,
v prípade pri poverení zriaďovateľom spolupracuje s jednotlivými ústavmi rezortnej
vedeckovýskumnej základne (R VVZ) a Ústavu vedecko-technických informácií pre
pôdohospodárstvo (ÚVTIP),
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•
•
•

predkladanie návrhov rezortných organizačných noriem a pokynov pre R VVZ, vrátane
námetov na štátne objednávky, vedecko-technické projekty a granty v súlade
s požiadavkami a pokynmi zriaďovateľa,
spolupráca pri zostavovaní podkladov pre štátny rozpočet za kapitolu veda a technika,
vykonávanie ďalších činností stanovených jej zakladateľom.

b) Pre Slovenskú akadémiu pôdohospodárskych vied
• zabezpečovanie organizačného a administratívneho servisu pre orgány a organizačné
zložky SAPV,
• koordinácia vedeckovýskumnej, vývojovej, informačnej a edičnej činnosti SAPV, ústavov
R VVZ, ÚVTIP a vedenie evidencie o týchto aktivitách,
• organizačné zabezpečovanie činnosti orgánov SAPV (valné zhromaždenie, predsedníctvo,
odbory, komisie) a vedenie agendy o činnosti SAPV a jej orgánov.
c) Ostatné aktivity
• organizačné zabezpečenie odborných a vedeckých
medzinárodnom rozsahu podľa programu SAPV a podľa
SR,
• iniciovanie rozvoja medzirezortnej vedeckovýskumnej
SAPV, ako aj v intenciách zámerov odborných sekcií
jednotlivých výskumných ústavov.

podujatí v celoštátnom a
zámerov odborných sekcií MP
kooperácie podľa programu
MP SR a podľa požiadaviek

Agentúra SAPV ako koordinačný útvar aktivít Rezortnej vedeckovýskumnej základne
(R VVZ) pôdohospodárskeho rezortu sa podieľala na príprave a spracovaní Prognózy a vízie
vývoja slovenského poľnohospodárstva, lesníctva a vidieka.
Významnú úlohu bude plniť pri koordinácii rezortného výskumného programu, ktorý
bol schválený poradou vedenia MP SR a vychádza z „Hlavných smerov a priorít
pôdohospodárskej vedy a výskumu na Slovensku“. V roku 2007 bola Agentúra SAPV
gestorom za vypracovanie tematického okruhu 1. „Participácia pôdohospodárstva na tvorbe
vzdelanostnej ekonomiky, inovácie, veda a výskum“ v rámci odvetvovej prognózy MP SR
„Prognóza vývoja slovenského poľnohospodárstva, lesníctva a vidieka v časovom horizonte
2025“, v súlade s dosahovanými výsledkami sa bude Agentúra podieľať na permanentnom
inovovaní a dopĺňaní prognózy o ďalšie nové, aktuálne úlohy.
Pre MP SR bude naďalej zabezpečovať špeciálnu formu manažmentu rezortného
výskumu za účelom strednodobého plánovania i krátkodobých štúdií vplyvov inovačných
prvkov, systémov a technológií.
V úzkej spolupráci s orgánmi SAPV bude pripravovať kvalifikované podkladové
materiály, návrhy a odporúčania pre rozhodovací proces MP SR za účelom realizácie
schválenej koncepcie rozvoja pôdohospodárskeho rezortu, ktoré vychádzajú z hlavných
smerov a priorít vedy a výskumu v jednotlivých odvetviach pôdohospodárstva SR.
Dôležitou úlohou Agentúry SAPV bude zabezpečovať koordináciu aktivít a
spoluprácu, ktorá pre SAPV vyplynie z podpísaných „memoránd“ zameraných na ďalší
rozvoj vedy a techniky v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a vodného
hospodárstva. Memorandá podpísal predseda SAPV, z poverenia predsedníctva SAPV, po
predchádzajúcom rokovaní s rektormi slovenských univerzít (UVL Košice, TU Zvolen, SPU
Nitra, UKF Nitra, TU Bratislava, MŽP SR). Pre splnenie základného cieľa bude SAPV, za
aktívneho pôsobenia Agentúry SAPV, s uvedenými inštitúciami koordinovať činnosť v rámci
konkrétnych bodov spolupráce definovaných v memorandách, ktorých platnosť nie je časove
obmedzená.
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Vzhľadom na to, že Agentúra SAPV sa zaoberá aj edično-vydavateľskou činnosťou
SAPV, predpokladá sa zintenzívnenie spolupráce s členmi komisie predsedníctva SAPV Pre
edičnú činnosť a odbornú terminológiu za účelom spracovávania a vydávania
pôdohospodárskych terminologických slovníkov.
3. Agentúra SAPV neuzatvára s ústredným orgánom kontrakt
4. Činnosti / produkty Agentúry SAPV a ich náklady
Činnosť Agentúry Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied je v zmysle jej
štatútu orientovaná na koordináciu a podporu vedeckovýskumných a vývojových aktivít
v pôdohospodárskom rezorte. Úlohy zabezpečuje v súčinnosti a podľa pokynov Ministerstva
pôdohospodárstva SR, orgánov SAPV, ďalej v súčinnosti s ústavmi rezortnej vedeckovýskumnej základne i s mimorezortnými inštitúciami ako sú Ministerstvo školstva SR, Rada
vlády SR pre vedu a techniku, SAV a slovenské univerzity s pôdohospodárskym a
potravinárskym zameraním.
V roku 2007 bola Agentúra SAPV poverená MP SR spracovať Prognózu a víziu
vývoja slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a vidieka. Úvodom bola
spracovaná základná osnova uvedenej prognózy a táto bola poskytnutá zainteresovaným
inštitúciám výskumným ústavom, s ktorými má Agentúra SAPV podpísané memorandá
o spolupráci. Jednalo sa o výskumné ústavy a iné inštitúcie, ktoré majú svoje aktivity
zamerané na pôdohospodárstvo: (SCPV Nitra, NLC Zvolen, VÚPOP Bratislava, VÚEPP

Bratislava, VÚP Bratislava, SPU Nitra, UVL Košice, TSUP Rovinka
Osnova bola orientovaná na dva základné zdroje podmieňujúce a stimulujúce vývoj
tematického zamerania a obsahovej náplne pôdohospodárskych vied a výskumu:
• problémy, ktoré nastoľuje pôdohospodárska prax a potenciálni užívatelia
pôdohospodárskeho výskumu a
• rozvoj vedy, objavy a výsledky výskumu základných vedeckých disciplín i disciplín
pôdohospodárskych vied, tzn. otázky a problémy, ktoré nastoľuje rozvoj vedy a výskumu
a ktorých riešenie môže prinášať kvalitatívne nové inovačné efekty v rozvoji
pôdohospodárstva.
Agentúra SAPV organizačne, a technicky, odborne a administratívne zabezpečuje
činnosť Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, ako aj jej orgánov (Predsedníctva
SAPV, odborov, komisií). V roku 2007 bolo zabezpečených:
1. Zasadanie jarného valného zhromaždenia členov SAPV 5. júna 2007
2. Zasadanie jesenného valného zhromaždenia členov SAPV 5. decembra 2007
3. 5 riadnych zasadaní Predsedníctva SAPV (P SAPV)
4. 6 zasadaní užšieho P SAPV
5. 1 spoločné zasadanie P SAPV s P SAV
6. 1 spoločné zasadanie P SAPV s P Českej akadémie zemědělských věd
7. 1 rozšírené zasadanie P SAPV o predsedov odborov SAPV a členov Výboru NR SR
pre životné prostredie a ochranu prírody
8. 6 zasadaní komisií P SAPV
9. 10 zasadaní odborov SAPV
Spolu bolo zorganizovaných 32 zasadaní odborných orgánov SAPV, pre ktoré Agentúra
SAPV pripravila aj odborné podkladové materiály.
Permanentne zabezpečuje činnosť Poradenského centra (PC), ktoré je súčasťou siete
poradenských služieb v rezorte pôdohospodárstva. PC je vybavené technikou, ktorá bola
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dodaná v rámci programu PHARE DESIPAP t. j. počítač, internet, fax, reprodukčná technika
– kopírovací stroj.
Náklady na činnosť poradenského centra nie sú sledované na osobitnom účte, a preto
sú v správe uvádzané len orientačne. V súlade s Koncepciou rozvoja poradenstva
zodpovedný pracovník vykonáva práce spojené s poradenským centrom popri svojej bežnej
pracovnej náplni.
Technické podmienky činnosti PC pri SAPV sú stabilizované najmä tým, že Agentúra
SAPV je 4 počítačmi napojená na počítačovú sieť SCPV-VÚŽV Nitra, čím sa umožňuje
prístup na internetovú sieť a využívať aj podklady a informácie Poradenského informačného
centra MP SR pri ÚVTIP Nitra. Toto pripojenie na počítačovú sieť bolo zrealizované
v priebehu rokov 2005 až 2007, čím sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím podstatne
zvýšila mobilita PC.
Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2007 A-SAPV zabezpečila
panelovú prezentáciu činnosti A-SAPV, SAPV a spolupracovala na príprave prezentácií
RVVZ na medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu Agrokomplex v
Nitre a podieľala sa i na organizácii prednáškovo-diskusného podujatia Agrofórum
poriadaného v rámci veľtrhu. Účasť SAPV na 34. ročníku poľnohospodárskeho a
potravinárskeho veľtrhu sa začala pripravovať zo strany organizátora v prvých mesiacoch
roka 2007. Zo strany organizátora bol aj pre tento rok, po predchádzajúcom jednaní zástupcov
SAPV a A SAPV s generálnym riaditeľom Výstavníctva, pre inštitúcie pôdohospodárskej
vedy, výskumu a vzdelávania vyčlenený výstavný pavilón „K“ za rovnakých podmienok ako
v predchádzajúcom roku; za prenájom výstavnej plochy, nábytku, zariadenia sa nevystavovali
faktúry. Vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúceho roka a nespokojnosť niektorých
vystavovateľov z radov R VVZ, v roku 2007, tak ako aj v roku 2006 nebola zriadená
spoločná expozícia SAPV a výskumných ústavov pôdohospodárskeho rezortu, každý
zúčastnený ústav si zriadil vlastnú expozíciu.
Medzinárodný poľnohospodársko-potravinársky veľtrh nebol v hodnotenom roku
jedinou aktivitou, kde Agentúra SAPV prezentovala svoju činnosť a poslanie SAPV. V rámci
Týždňa vedy a techniky na Slovensku zamestnanci Agentúry SAPV pripravili prezentáciu
vlastnej inštitúcie, ako aj SAPV v rámci 1. ročníka Medzinárodnej výstavy VEDATECHNIKA-VZDELANIE, ktorá sa konala v dňoch 14.11-17.11.2007 v areáli Výstavníctva
Agrokomplex Nitra. Dňa 16.11.2008 navštívil expozíciu SAPV podpredseda vlády SR
a minister školstva SR Ján Mikolaj.
Pracovníci A-SAPV sa v roku 2007 aktívne zúčastňovali na práci v rezortných a
medzirezortných orgánoch i v rôznych aktivitách súvisiacich s vedou a výskumom (Rada
vlády pre vedu a techniku, Komisia MŠ SR pre trvalé zhodnocovanie stavu infraštruktúry
vedy a výskumu v SR, Festivalový výbor Agrofilmu a iné).
Agentúra SAPV sa každoročne podieľa na príprave medzinárodného filmového
festivalu Agrofilm (1.10.-6.10. 2007). V rámci tohtoročného v poradí už 24. ročníka podujatia
boli vyvíjané nasledovné aktivity:
• príprava a organizovanie medzinárodného sympózia „Potenciál poľnohospodárskej
biomasy a legislatívne prostredie podpory jej využívania na energetické účely“ - dňa
3.10.2007 pod gestorstvom A-SAPV a vydanie zborníka referátov z tohto podujatia,
• zorganizovanie výstavy umeleckých diel, ktorá bola prezentovaná pod tradičným názvom
„Stretnutie vedy a umenia“ dielami (sochy, obrazy, reliéfy) akademického sochára Tibora
Bartfaya mnohoročného tvorcu umeleckých diel, ako aj cien festivalu,
• organizačné zabezpečenie a príprava záveru festivalu, vrátane odovzdania ocenení,
• organizovanie a zabezpečenie sponzorov festivalu,
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• spracovanie záverečnej správy o 24. ročníku Agrofilmu a návrhu na usporiadanie 25.
ročníka festivalu v roku 2008, Správa a návrh boli prerokované na porade vedenia MP SR materiál bol prijatý v plnom rozsahu.
Po organizačnej, technickej a distribučnej stránke zabezpečuje A-SAPV vydanie
periodickej a neperiodickej tlače.
V roku 2007 bol vydaný v rámci periodickej tlače jeden titul s trojmesačnou periodicitou,
jednalo sa o bulletin „Informácie SAPV“ v počte vydaných všetkých výtlačkov 800 ks.
V rámci neperiodickej tlače bolo vydaných 6 titulov s celkovým počtom 1200 výtlačkov,
jednalo sa o vydanie zborníkov vedeckých a odborných referátov, z toho 2 zborníky z
vedeckých rozpráv valných zhromaždení členov SAPV, 1 zborník zo sympózia konaného v
rámci Agrofilmu 2007, 1 zborník zo zasadnutia Oboru ekonomiky a manažmentu SAPV a 1
zborník zo zasadania Odboru poľnohospodárskej techniky, výstavby a energetiky vypracovala
a vydala Správu o činnosti SAPV a R VVZ za rok 2006 a správu o činnosti Agentúry SAPV
za rok 2006, ktorá bola prednesená na verejnom odpočte činnosti A-SAPV v máji 2006.
V rámci medzinárodného veľtrhu Agrokomplex 2006 vydala A-SAPV listovky „Výskum
v rezorte pôdohospodárstva na Slovensku“ v roku 2006 v slovenskej, anglickej a nemeckej
verzii.
Zahraničné aktivity a podiel pracovníkov Agentúry SAPV na ich realizácii:
Stála komisia pre poľnohospodársky výskum pri Európskej komisii (SCAR)
Slovensko v Stálej komisii pre poľnohospodársky výskum pri Európskej komisii
(SCAR) zastupuje riaditeľ Agentúry SAPV prof. Mihina. V roku 2007 sa uskutočnili dve
zasadnutia komisie a jedno zasadnutie pracovnej skupiny pre tvorbu budúcich rámcov
Európskeho pôdohospodárskeho výskumu.
Združenie európskych rezortných pôdohospodárskych výskumných ústavov EURAGRI
V tejto organizácii sa jej zasadania (konferencie EURAGRI) zúčastnil riaditeľ
Agentúry v septembri 2007 a aktívne zastupuje SAPV v EURAGRI aj v období medzi
zasadaniami hlavných konferencií.
Programový výbor 7. rámcového programu EÚ
Riaditeľ Agentúry SAPV prof. Mihina bol delegovaný Ministerstvom školstva SR do
Programového výboru 7. rámcového programu EÚ témy 2 „Potraviny, poľnohospodárstvo
a biotechnológie“. Podieľal sa na príprave pracovných programov na roky 2008 a 2009.
Reprezentujeme Slovensko vo Výbore pre biologické a environmentálne vedy Európskej
vedeckej nadácie (LESC ESF)
Riaditeľ Agentúry SAPV v priebehu roka 2007 ukončil účasť vo Výbore pre
biologické a environmentálne vedy Európskej vedeckej nadácie (LESC ESF). Za Slovensko
bol nominovaný podpredseda odboru rastlinnej výroby SAPV, čím kontinuálne SAPV
a ASAPV prispieva k vytváraniu kontaktov a možností pre zapojenie slovenských vedeckých
a vzdelávacích inštitúcií do vyhlasovaných programov ESF.
Jednotlivé skupiny činností Agentúry SAPV sa na nákladoch a pracovnom čase
podieľajú nasledovným podielom:
• servisná činnosť pre SAPV a jej orgány
40 %
• servis VTR pre MP SR a iné inštitúcie štátnej správy a R VVZ
40 %
• poradenské aktivity
20 %
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5. Rozpočet
5.1. Súhrnná charakteristika
5.1.1. Charakter činnosti
5.1.2. Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2007 boli dané rozpisom MP SR č.
733/2007-330 zo dňa 12.01.2007 takto:
Funkčná klasifikácia: 04.8.2 Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva,
rybárstva a poľovníctva.
Program: 090 – Tvorba, regulácia a implementácia politík
Program: 03 – Poznatková podpora tvorby politík
Prvok: 02 – Koordinácia vedeckovýskumnej činnosti
Rozpočet na rok 2007:
- Bežné výdavky (600)
2178
v tom: mzdy, platy, služobné príjmy (610) 1184
limit na reprezentačné výdavky
20
- Príjmy rozpočt. organizácií (200)
0
- Kapitálové výdavky (700)
0
Pôvodný rozpočet určený záväznými ukazovateľmi sa v roku 2007 plnil.
K úpravám dochádzalo na základe rozpočtových opatrení.
5.1.3. Rozpočtové opatrenia
V súlade s ustanovením § 5 Zákona č. 681/2006 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2007
a v zmysle § 15 a § 17 Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách došlo na
základe úpravy MP SR č.j. 3 080/2007-330 k úprave celkových bežných výdavkov (600)
o 42.000,- Sk
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy (610)
31.000,- Sk
odvody do fondov (620)
11.000,- Sk
Rozpočtovým opatrením boli zabezpečené finančné prostriedky na realizáciu zvýšenia
platov zamestnancov v súlade s nariadením vlády SR č. 237/2007 Z.z., ktorým sa
ustanovujú zvýšené platové tarify zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme
a v súlade s uzatvorenými zmluvami vyššieho stupňa na rok 2007.
Ďalšia úprava rozpočtu bola oznámená listom z MP SR č.j. 1621/2007-100.
V súlade s § 16 Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravili sa záväzné ukazovatele o 50.000,- Sk
(630). Pridelené finančné prostriedky boli určené na realizáciu súťaže mladých vedeckých
pracovníkov, ktorá bola organizovaná SAPV.
5.2. Príjmy
Záväzným rozpisom nebol určený limit príjmov. Agentúra SAPV nevyvíjala v roku 2007
také činnosti, z ktorých mohli vzniknúť príjmy.
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5.3. Výdavky
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie:
Ek. klasifikácia
611
612
614
61
621
623
625
625001
625002
625003
625004
625005
625007
627
62
631001
631002
632003
633002
633006
633009
633013
633016
634001
634002
634003
634005
635002
635004
636001
636002
637001
637003
637004
637012
637014
637016
637026
367027
642015
6
7

Schválený
rozpočet
794.000,200.000,190.000,1.184.000,79.000,39.000,296.000,17.000,166.000,9.000,36.000,12.000,56.000,10.000,424.000,6.000,2.000,60.000,3.000,40.000,15.000,0
20.000,40.000,15.000,30.000,5.000,35.000,5.000,100.000,2.000,2.000,10.000,109.000,2.000,30.000,11.000,0
25.000,3.000,2.178.000,0

Tarifný plat
Príplatky
Odmeny
Mzdy, platy, služ. príjmy
Poistné do VšZP
Poistné do ostatných zdrav. pois.
Poistné do Soc. poisťovne
Na nemocenské poistenie
Na starobné poistenie
Na úrazové poistenie
Na invalidné poistenie
Na poistenie v nezamestnanosti
Na poistenie do RF sol.
Príspevok do dopln. dôch. poisťovní
Poistné a príspevky
Cestovné tuzemské
Cestovné zahraničné
Poštovné a telekom. služby
Výpočtová technika
Všeobecný materiál
Knihy, časop., noviny
Software a licencie
Reprezentačné
Palivo, mazivá, oleje
Servis, údržba, opravy
Poistenie
Karty, známky, popl.
Údržba výpočtovej techniky
Údržba pracov. strojov
Nájom budov, objektov
Nájom zariadení
Školenia, kurzy, semináre
Propagácia, reklama, internet
Všeobecné služby
Poplatky o odvody
Stravovanie
Prídel do SF
Odmeny a príspevky
Odmeny zam. mimo prac. pomeru
Na nemocenské dávky
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky
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Upravený
rozpočet
825.000,200.000,190.000,1.215.000,97.000,24.100,288.900,17.400,168.100,10.000,26.300,12.000,55.100,5.000,415.000,5.000,0
64.000,0
25.000,21.500,73.000,20.000,42.000,7.000,30.500,2.000,1.500,0
86.000,0
2.000,15.200,140.200,500,22.000,12.600,50.000,20.000,0
2.270.000,0

Skutočnosť
k 31.12.2007
825.000,200.000,190.000,1.215.000,97.000,24.100,288.900,17.400,168.100,10.000,26.300,12.000,55.100,5.000,415.000,4.272,0
63.586,50
0
24.691,30
21.361,71
72.736,70
20.000,41.348,33
6.736,92
30.409,1.619,03
1.088,90
0
85.688,45
0
1.990,15.123,140.066,60
199,50
20.225,20
11.679,50.000,19.715,0
2.262.536,55
0
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5.4. Výsledok rozpočtového hospodárenia v tis. Sk
Schválený
rozpočet
Príjmy spolu
z toho: prijaté z rozpočtu EÚ
Výdavky spolu
z toho: kryté prostr. EÚ
Saldo príjmov a výdavkov
z toho: z prostr. EÚ

Upravený
rozpočet
-

-

Skutočnosť
k 31.12.2007
-

2.178
-

2.270
-

2.263
-

5.5. Zhodnotenie výsledkov kontrol
V roku 2007 neboli vykonané následné finančné kontroly externými kontrolnými
orgánmi. Interná kontrolná činnosť bola zameraná na kontrolu pokladničných dokladov
a pokladničnej hotovosti, kontrolu vyplácania CÚ, vykazovania a čerpania dovoleniek,
vedenia denných záznamov o prevádzke motorového vozidla a na inventarizáciu majetku.
Ani z predošlých externých kontrol a ani z interných kontrol neboli prijaté opatrenia
na odstránenie nedostatkov zistených v hospodárení s rozpočtovými prostriedkami.
5.6. Zhodnotenie majetkovej pozície
Obstarávacia cena dlhodobého nehmotného majetku, ktorý tvorí software je 80.363,Sk. Oprávky k tomuto majetku k 31.12.2007 sú vykázané taktiež vo výške 80.363,- Sk, čo
znamená, že zostatková hodnota nehmotného majetku je nulová.
Obstarávacia cena dlhodobého hmotného majetku je vykázaný k 31.12.2007 vo výške
1.144.188,- Sk a je tvorený zo:
- strojov a prístrojov v hodnote
619.188,- Sk
- dopravných prostriedkov v hodnote 515.000,- Sk
Majetok je plne odpísaný, teda zostatková hodnota je nulová.
Stav v vývoj pohľadávok je uspokojivý. Vykazujeme pohľadávky voči zamestnancom vo
výške 1.016,26 Sk za poskytnutú stravu a nevyúčtovaný nákup PHM.
K 31.12.2007 vykazujeme poskytnuté prevádzkové preddavky vo výške 14.900,- Sk
na nákup PHM. Nevykazujeme žiadne pohľadávky ani záväzky po lehote splatnosti.
Krátkodobé záväzky vyplývajú z odvodov miezd a platov na účty zamestnancov, zúčtovanie
s inštitúciami a sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia a daňové povinnosti. Stav
krátkodobých záväzkov k 31.12.2007 vykazujeme vo výške 118.675,- Sk z toho
z obchodného styku 630,- Sk.
5.7. Majetkové účasti
Agentúra SAPV neeviduje majetkové účasti v tuzemských a ani v zahraničných
spoločnostiach.
6. Personálne otázky
Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied mala v roku 2007 5
plánovaných zamestnancov, ich prepočítaný stav sa dodržal (5), kým skutočný stav bol 7
zamestnancov.
9
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S plánovaným počtom 5 osôb vykonáva koordináciu a podporu vedeckovýskumnej
činnosti v pôdohospodárskom rezorte SR a zabezpečuje činnosť orgánov Slovenskej
akadémie pôdohospodárskych vied. Agentúra SAPV sa prioritne podieľa na vypracovávaní
podkladov pre tvorbu a realizáciu štátnej a rezortnej politiky pôdohospodárskej vedy
a techniky vo výskumnom priestore EÚ. Úlohou je aj aktualizácia hlavných smerov a priorít
rezortnej vedy a výskumu ako podklad pre obsahové zameranie úloh riešených v rezortnej
vedeckovýskumnej základni.
Fyzický počet zamestnancov k 31.12.2007 je 7 osôb, z toho 2 ženy. Na plný úväzok sú
v pracovnom pomere 3 zamestnanci, z toho 1 žena. Vekový priemer je 56 rokov. Na čiastočný
úväzok sú zamestnané 4 osoby, z toho 1 žena. Vekový priemer v tejto kategórii zamestnancov
je 63 rokov. S vysokoškolským vzdelaním je zamestnaných 5 a stredoškolským vzdelaním 2
osoby.
K uzneseniu vlády SR č. 856/2006 bod C.15 sa na Agentúre SAPV nemohol plniť
v priebehu roka 2007.
Zníženie počtu pracovníkov o 20% vyžaduje zmenu Štatútu Agentúry SAPV, lebo so
4 pracovníkmi nie je možné úlohy plniť, ako i úlohy, ktorých gestorom je Agentúra SAPV
v tematickom okruhu 1. „Participácia pôdohospodárstva na tvorbe vzdelanostnej ekonomiky,
inovácie, veda a výskum“ v rámci odvetvovej prognózy MP SR „Prognóza vývoja
slovenského poľnohospodárstva, lesníctva a vidieka v časovom horizonte 2025“.
Uvoľnením 1 pracovníka by sa dosiahla úspora vo výške 216 tis. Sk, čo nie je
adekvátne k nesplneným úlohám.
Veková štruktúra pracovníkov k 31.12.2007 – fyzický stav
%
do 20 rokov
od 21 do 30 rokov
od 31 do 40 rokov
2 pracovníci, t.j. 28,57 %
od 41 do 50 rokov
od 51 do 60 rokov
3 pracovníci, t.j. 42,86 %
nad 60 rokov
2 pracovníci, t.j. 28,57 %
spolu
7 pracovníkov 100,00 %
Organizačná štruktúra A-SAPV
riaditeľ (0,5)

Sekretariát
tajomník-sekretár (1)
hospodár-ekonóm (0,5)

Referát
pre výskumnú činnosť
vedúci (0,5)
referent (1)

( v zátvorke je uvedený rozsah pracovného úväzku)
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Referát pre činnosť SAPV
vedúci (0,5)
referent (1)
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Kvalifikačná štruktúra pracovníkov je nasledovná:
kvalifikácia

hodnosť

VŠ

SŠ

5

2

vedecká
DrSc.
PhD.
1
2

pedagogická
profesor
2

V strednodobom výhľade sa nepredpokladá zvýšenie počtu zamestnancov.
Kvalifikačná a veková štruktúra pracovníkov je vzhľadom na náplň činnosti, ktorá
kladie najmä pri príprave materiálov koncepčného charakteru zvýšené nároky na vzdelanie a
skúsenosti, vyhovujúca. Jeden zamestnanec si zvyšuje kvalifikáciu formou externého
doktorandského štúdia na SPU v Nitre.
Do úvahy prichádzajú aj krátkodobé vzdelávacie aktivity pre prácu s výpočtovou
technikou, prípadne pre budúcnosť bude vybraným pracovníkom umožnené zvýšiť si
kvalifikáciu v oblasti jazykovej prípravy.
7. Ciele a prehľad ich plnenia
Agentúra SAPV organizačne, administratívne a technicky zabezpečila rokovanie
XXIX. a XXX. valného zhromaždenia členov SAPV (jún a december 2007), 5 riadnych, 6
užších a 1 rozšírené zasadanie Predsedníctva SAPV, dve spoločné zasadania s inštitúciami
rovnakého rangu (P SAV, P ČAZV). Vypracovávala požadované materiály ako podklad pre
rokovanie uvedených aktivít SAPV.
Agentúra SAPV na základe poverenia MP SR vypracovala v spolupráci s Odborom
vedy a výskumu MP SR inovovaný návrh na reštrukturalizáciu R VVZ. Tento proces bol
zdôvodňovaný
ekonomickým efektom, personálnou úspornosťou v technickom a
laboratórnom zariadení, ale najmä podmienkami pre komplexnejšie a efektívnejšie riešenie
vedeckovýskumných úloh vytváraním multidisciplinárneho prostredia univerzitného typu. V
takýchto podmienkach je vyššia motivácia, tvorivá inšpirácia i konkurenčný tlak, lepšia
koordinácia pri riešení zložitých problémov charakteristických pre poľnohospodárske výrobné
procesy i nevýrobné funkcie, ako aj účinnejšie vylučovanie nezdôvodnených duplicít.
V spolupráci s Odborom vedy, výskumu MP SR vypracovala Agentúra podklady na
návrh „Ďalšieho postupu v transformácii vedecko-výskumnej základne pôdohospodárskeho
rezortu SR“.
V Poradenskom centre (PC) pri Agentúre SAPV bolo spolu realizovaných 27
kontaktov. Počet kontaktov je na úrovni predchádzajúceho roka. PC má sprostredkovateľskoinformačný charakter činnosti. Priamu poradenskú činnosť PC nezabezpečuje, podieľa sa
však ako spoluorganizátor najmä na hromadných poradenských akciách, na ktorých
prednášajú vedúci, odborní pracovníci Agentúry SAPV. Klienti sa na PC obracajú najmä za
účelom získania vhodného poradcu pre tú ktorú oblasť, prípadne pri vyhľadávaní kontaktov
pre špecifické poradenské aktivity.
Technické podmienky činnosti PC pri SAPV, ako to bolo hodnotené v kapitole 4, sú
stabilizované.
Pod koordináciou Agentúry sa za podpory poslanca Európskeho parlamentu P. Baca
pokračovalo na tvorbe koncepčného materiálu „Prognóza a vízia vývoja pôdohospodárstva
Slovenska v priestore Európskej únie a svetovej ekonomickej globalizácie“.
Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2007 A-SAPV zabezpečila
panelovú prezentáciu činnosti A-SAPV, SAPV a RVVZ na medzinárodnom
poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu Agrokomplex v Nitre, ktorá bola v minulom
roku rozšírená o účasť na výstave 1. ročníka výstavy „Veda-technika-vzdelanie a podieľala sa
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počas výstavy Agrokomplex i na organizácii prednáškovo-diskusného podujatia Agrofórum
poriadaného v rámci veľtrhu; novinkou Agrofóra bolo premietanie archívnych filmov, ktoré
sa nachádzajú v archíve MFF Agrofilm. Účasť SAPV na 33. ročníku poľnohospodárskeho a
potravinárskeho veľtrhu sa začala pripravovať zo strany organizátora v prvých mesiacoch
roka 2007.
Hlavné úlohy pre rok 2008
A. V rámci pôsobnosti MP SR a rezortných úloh Agentúry SAPV
1. V rámci plnenia úloh využívania „Celoštátneho informačného systému vedeckovýskumného potenciálu SR“ v pôdohospodárskom rezorte naďalej spolupracovať so
Samostatným oddelením vedy a výskumu MP SR.
T: priebežne r. 2008
2. V spolupráci s rezortnými výskumnými ústavmi sa podieľať na koordinácii podpory
riešenia výskumných programov, ktoré vyplynú zo schválených materiálov:
• Hlavné úlohy SAPV v roku 2008
• Návrh pre aktivizáciu činnosti odborov a komisií SAPV
• Koncepcia zamerania a podpory výskumu a vývoja v rezorte pôdohospodárstva do roku
2010
• Prognóza a vízia vývoja slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a vidieka Návrh
dlhodobého zámeru štátnej a vednej technickej politiky do roku 2015
T: priebežne r. 2008
3. Spracovať rozborovú správu o činnosti Agentúry SAPV za rok 2007.
T: marec 2008
4. Spracovať podklady a vydať správu o činnosti Slovenskej akadémie pôdohospodárskych
vied a rezortnej VVZ za rok 2007.
T: máj 2008
5. Spolupracovať pri spracovávaní podkladov pre „Zelenú správu MP SR“ za oblasť vedy
a výskumu.
T: 2. štvrťrok 2008
6. Aktívna účasť na medzirezortnej spolupráci R VVZ, pôsobenie v orgánoch ako Rada vlády
pre vedu a techniku, Komisia MŠ SR pre trvalé zhodnocovanie stavu infraštruktúry vedy a
výskumu v SR, Agentúra pre vedu a výskum a iné.
T: priebežne r. 2008
7. Zabezpečiť aktivity Poradenského centra MP SR pri Agentúre SAPV a účasť na činnosti
Rady pre poradenstvo MP SR.
T: priebežne r. 2008
8. Zabezpečiť úlohy vyplývajúce z uznesenia porád vedenia MP SR.
T: priebežne r. 2008
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9. Zabezpečiť realizáciu spoločnej výstavnej expozície Agentúry SAPV a Slovenskej
akadémie pôdohospodárskych vied na medzinárodnom poľnohospodárskom
a potravinárskom veľtrhu Agrokomplex 2008.
T: august 2008
10. Spoluorganizátorstvo 25. ročníka medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2008 a
jeho sprievodných akcií - vedeckého sympózia a odbornej exkurzie.
T: október 2008
B. V rámci pôsobnosti SAPV a jej orgánov
1. Organizačné, technické a administratívne zabezpečenie konania jarného a jesenného
valného zhromaždenia členov SAPV.
T: 2. a 4.štvrťrok 2008
2. Zabezpečenie rokovaní užšieho a riadneho zasadania Predsedníctva SAPV.
T: podľa schváleného programu
3. Vydanie min 4. čísel periodickej tlačoviny, bulletinu „Informácie SAPV“.
T: priebežne každý štvrťrok 2008
4. Vydanie neperiodických tlačovín 2 zborníkov z vedeckých rozpráv valných zhromaždení
členov SAPV a 1 zborníka z odborného sympózia AF 2008.
T: 1. a 3. štvrťrok 2008
5. Vedenie agendy o činnosti a evidencie členskej základne SAPV a jej orgánov.
T: priebežne r.2008
C. Ďalšia operatívna činnosť A-SAPV
1. Spracovávanie stanovísk, pripomienok, návrhov a podkladov pri tvorbe legislatívnych
predpisov z oblasti vedy a výskumu.
T: priebežne r. 2008
2. Spracovávanie a hodnotenie rôznych podkladov a informácií pre aktivity SAPV a jej
orgánov.
T: priebežne r. 2008
8. Hodnotenie a analýza činnosti
Činnosť Agentúry SAPV, ako to vyplýva aj z predchádzajúcich kapitol rozborovej
správy, je zameraná na koordináciu a podporu vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti v
rezorte pôdohospodárstva SR. Zároveň pôsobí aj ako „servisná“ organizácia Slovenskej
akadémie pôdohospodárskych vied, ktorá je poradným orgánom MP SR a viacerí jej členovia
zastupujú rezortnú VVZ vo vládnych, medzirezortných a medzinárodných organizáciách.
Agentúra je financovaná zo štátneho rozpočtu, kapitola rezortu pôdohospodárstva. Jej
výdavky determinujú úlohy a práce vykonávané pre MP SR, SAPV a iné orgány štátnej
správy. Dôkazom plnenia cieľov a úloh Agentúry SAPV jej akceptovanie, využívanie a
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realizácia, organizáciou spracovávaných materiálov MP SR, SAPV a inými orgánmi štátnej
správy.
V roku 1997 bola zrealizovaná vecná pomoc, program PHARE DESIPAP, v
dodávkach technických zariadení (výpočtovej, premietacej, reprodukčnej a tlačiarenskej
techniky), ktoré boli určené najmä pre vybavenie rezortného Poradenského centra pri ASAPV. Pracovníci Agentúry SAPV v rámci skvalitňovania činnosti siete poradenských
služieb pôdohospodárskeho rezortu ako i v súčinnosti v naplňovaní úloh stratégie prezentácie
rezortu (Odbor masmediálnej politiky a styku s verejnosťou MP SR) poskytovali
a zverejňovali informačné, odborné príspevky a články:
• v nekarentovaných časopisoch – 2,
• v zahraničných recenzovaných odborných časopisoch – 2,
• v recenzovaných zborníkoch z medzinárodných konferencií – 11,
• v dennej tlači – 46.
Napriek tomu, že viac ako 50 % pracovníkov pôsobí v Agentúre na čiastočný
pracovný úväzok, úlohy, ktoré sú na organizáciu nanášané, sú plnené bez problémov a k
spokojnosti užívateľov - výstupov. Výsledky, ktoré organizácia dosahuje, sa pravidelne
dvakrát ročne predkladajú na hodnotenie valnému zhromaždeniu členov SAPV. Aktivity
Agentúry sú hodnotené najmä v Samostatnom oddelení vedy a výskumu MP SR, v odborných
orgánoch – odboroch SAPV a pripomienky podávajú aj výskumné inštitúcie rezortnej VVZ,
tieto mali viac priestoru a možností podávať svoje pripomienky v čase pôsobnosti Rady
riaditeľov A SAPV, ktorá však po vážnych reštrikčných opatreniach a znížení počtu inštitúcií
R VVZ obmedzila svoje aktivity. Napriek tomu, viacerí riadiaci pracovníci týchto inštitúcií
očakávajú pomoc pri riešení aktuálnych problémov smerom na riadiace orgány a
funkcionárov rezortu, ako napr. financovanie výskumu, akreditácia VÚ, pripomienkovanie
legislatívnych noriem zameraných na vedeckovýskumnú činnosť v rezorte a pod.
Činnosť A-SAPV je každoročne hodnotená Ministerstvom pôdohospodárstva SR
a informácia o činnosti je predkladaná na rokovanie valného zhromaždenia členov Slovenskej
akadémie pôdohospodárskych vied. Tieto hodnotenia boli doteraz vždy pozitívne.
9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov Agentúry SAPV
•
•
•
•
•

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Ministerstvo školstva SR, Sekcia vedy a výskumu
Prognostický ústav SAV
Poradcovia rezortu pôdohospodárstva SR
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied a jej orgány
- valné zhromaždenie členov (192 členov)
- Predsedníctvo SAPV (11 členov),
- 9 odborov (odborných orgánov) SAPV
- 4 komisie P SAPV

Nitra marec 2008

Prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
riaditeľ Agentúry SAPV
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