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Hlavné činnosti VÚEPP
•

Aplikovaný ekonomický výskum v odbore odvetvové a prierezové ekonomiky
v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva, sústreďovanie poznatkov základného
výskumu v uvedených oblastiach a rozvíjanie poznania v príbuzných vedeckých
disciplínach.

•
•
•

Tvorba koncepcií a programov agrárnej politiky a rozvoja vidieka.
Zabezpečovanie úloh súvisiacich s členstvom SR v EÚ v oblasti poľnohospodárstva.
Vypracovávanie politických analýz a doporučení, poskytovanie expertíznych služieb
pre verejnú správu.
• Zabezpečovanie informačných a analytických potrieb výskumu a štátneho riadenia,
najmä:
- tvorba a správa Centrálnej databázy MP SR,
- tvorba a správa Informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva SR,
- vykonávanie funkcie národného účastníckeho pracoviska pre globálny
informačný systém a systém skorého varovania FAO (GIEWS),
- tvorba a správa Bonitačnej banky dát o pôde,
- vypracovávanie komoditných situačných a výhľadových správ vybraných
poľnohospodárskych komodít,
- vypracovávanie Ekonomického poľnohospodárskeho účtu za SR pre potreby
Eurostatu.
• Spolupráca so zahraničnými organizáciami pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich
z medzinárodných dohôd a programov pre rezort pôdohospodárstva v oblasti
pôsobnosti ústavu.
• Poskytovanie výsledkov výskumu spoločenskej praxi formou inžinierskoporadenskej činnosti.
• Vydávanie vedeckej a odbornej periodickej a neperiodickej tlače v oblasti predmetu
činnosti ústavu.
Okrem toho ústav:
• vykonáva funkciu národného spojovacieho miesta pre ISPÚ v SR s DG Agri Brusel
v zmysle Nariadenia Komisie EÚ č. 79/65/EEC
• má zastúpenie v Národnej komisii pre ISPÚ.

2. Poslanie a strednodobý výhľad ústavu
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva je vedeckovýskumnou organizáciou rezortu pôdohospodárstva.
Od 1. 1. 1992 je rozhodnutím Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SR
č. 878/1992-sekr. z 27. 2. 1992 príspevkovou organizáciou, ktorá je priamo riadená
Ministerstvom pôdohospodárstva SR.
Hlavným poslaním ústavu je vytvárať vedecké základy národnej poľnohospodárskej
politiky a vypracovávať politické analýzy a doporučenia pre verejnú správu.
Vykonáva analýzy ekonomického vývoja poľnohospodárstva a potravinárskeho
priemyslu, sleduje zmeny ekonomiky poľnohospodárskych výrobkov ako aj situácie na agro2
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potravinárskom trhu. Skúma sociálno-ekonomické problémy poľnohospodárstva a vidieka.
Pripravuje koncepčné a programové dokumenty pre štátne orgány SR. Skúma ekonomické
a sociálne dosahy členstva Slovenska v EÚ.
V súvislosti s tým ústav zabezpečuje zber a spracovanie ekonomických informácií
v odvetví poľnohospodárstva a spravuje Centrálnu databázu MP SR. Ústav zabezpečuje
prevádzku Informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva SR (ISPÚ – FADN),
spracováva komoditné situačné a výhľadové správy a ponukové bilancie poľnohospodárskych
komodít, poskytuje údaje do Globálneho informačného systému a systému skorého varovania
FAO a vypracováva Ekonomický poľnohospodársky účet za SR pre Eurostat.
Toto poslanie bude ústav plniť aj v ďalších rokoch, pretože ide o zabezpečovanie úloh,
súvisiacich s funkciami verejnej správy v odvetviach poľnohospodárstva a potravinárstva,
s implementáciou a rozvíjaním Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.
V súlade so zriaďovacou listinou MP SR č. 4028/2004-250 z 24. 8. 2004 ústav v roku
2008 v rámci programového rozpočtu: programu 090 Tvorba, regulácia a implementácia
politík, podprogramu 03 Poznatková podpora tvorby politík riešil 1 úlohu výskumu a vývoja a
13 úloh odbornej pomoci nasledovne:

Úloha výskumu a vývoja
♦ Ekonomika trvalo udržateľného rastu poľnohospodárstva, potravinárstva a vidieka
v SR s výskumnými témami:
1. Slovenský trh potravín, poľnohospodárskych a nepotravinárskych produktov
a perspektívy jeho špecifickej ponuky
2. Vplyv reformy SPP a rokovaní WTO na zahraničný agropotravinársky obchod
3. Identifikácia faktorov ekonomickej efektívnosti poľnohospodárstva a jeho výrobkových
odvetví
4. Overenie metodiky plánu a kontroly plnenia zisku poľnohospodárskych podnikov
5. Modelovanie multifunkcionality PPS na regionálnej úrovni
6. Modelovanie multifunkcionality na úrovni odvetvia poľnohospodárstva
7. Analýza vývoja globálnych a regionálnych trhov potravín
8. Cost-benefit analýza vývoja diverzifikácie vidieckej ekonomiky
9. Hodnotenie účinnosti a rizík implementácie Programu rozvoja vidieka na obdobie
2007-2013
10. Monitorovanie trhu s pôdou a jeho multifaktorová analýza

Úlohy odbornej pomoci
1. Analýza hospodárskeho vývoja a postavenia poľnohospodárstva v národnom hospodárstve
(Zelená správa)
2. Analýzy, expertízy a poradenstvo pre MP SR
3. Prognóza vývoja slovenského poľnohospodárstva
4. Vplyv možných zmien v systéme mliečnych kvót v rámci spoločnej organizácie trhu na
trh s mliekom a mliečnymi výrobkami v SR
5. Monitorovacia a hodnotiaca správa pre OECD
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6. Prevádzka a aktualizácia Informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva v SR v roku
2008
7. Meranie a hodnotenie výkonnosti poľnohospodárstva na úrovni odvetvia, regiónov
a samosprávnych krajov
8. Komoditné situačné a výhľadové správy
9. Ponukové bilancie vybraných agropotravinárskych komodít
10. Hospodárske výsledky sektora ovocia a zeleniny vrátane hlavných trendov, analýza
silných a slabých stránok sektora z hľadiska konkurencieschopnosti, potenciál rozvoja
organizácií výrobcov
11. Správa Centrálnej databázy MP SR
12. Globálny IS a systém skorého varovania FAO
13. Vyhodnotenie ekonomickej bonity poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov
v rámci súťaže TOP AGRO
V roku 2008 bol ústav zapojený do riešenia 2 medzinárodných projektov šiesteho
a siedmeho rámcového programu EÚ:
1. ADVANCED EVAL - Development and application of advanced quantitative methods to
ex-ante and ex-post evaluations of rural development programmes in the EU (Rozvoj
a aplikácia moderných kvantitatívnych metód pre ex-ante a ex-post evaluácie vidieckych
rozvojových programov EÚ) – 6. RP EÚ
2. AGRI POLICY – Enlargement Network for Agripolicy Analysis (Rozšírenie siete analýz
poľnohospodárskej stratégie) – 7.RP EÚ

Strednodobý výhľad ústavu
Strednodobé priority ústavu vychádzajú z poznania dlhodobých trendov
hospodárskeho a sociálneho rozvoja agropotravinárskeho sektora a utvárania požiadaviek
praktickej agrárnej politiky na analytické, koncepčné a predikčné činnosti vedeckovýskumného charakteru.
Hlavnou úlohou ústavu v strednodobom výhľade je zabezpečovať vedecko-výskumnú
činnosť, ktorá sa realizuje v rámci úloh celoštátneho, resp. rezortného významu, zameraných
na:
• hodnotenie a predikovanie vývoja ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva,
• tvorbu koncepcií a programov agrárnej politiky a rozvoja vidieka,
• riešenie problémov súvisiacich s agropotravinárskym sektorom v podmienkach európskej
integrácie a globalizácie,
• zabezpečovanie informatických a analytických potrieb výskumu a štátneho riadenia.
V strednodobom horizonte bude konceptuálnym rámcom výskumnej činnosti
a vládneho poradenstva dosiahnutie trvalo udržateľného a multifunkčného poľnohospodárstva
v podmienkach globálnej otvorenosti trhov.
Prioritou ústavu bude tvorba poznávacích základov pre domácu agrárnu politiku
a formovanie pozícií SR v prostredí spoločných orgánov EÚ a v mnohostrannom
vyjednávacom procese v rámci WTO.
Druhou prioritou ústavu v danom horizonte bude dobudovať a zabezpečiť spoľahlivé
fungovanie vybraných segmentov agrárneho ekonomického informačného systému, ktorých
4
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prevádzkovanie je súčasťou záväzkov SR voči Spoločenstvu. Ide o Informačnú sieť
poľnohospodárskeho účtovníctva a Ekonomický poľnohospodársky účet.
Za súčasného stavu, kedy dochádza k neustálemu kráteniu finančných prostriedkov na
výskumnú činnosť, ale aj na vládne poradenstvo formou úloh odbornej pomoci pre MP SR, sa
bude ústav viac zameriavať na získavanie zahraničných projektov a výskum s aplikáciou pre
poľnohospodársku prax, ale aj poradenskú činnosť formou zákaziek.
Ústav sa bude uchádzať o riešenie ďalších projektov 7. Rámcového programu
výskumu a vývoja EÚ tak, aby po ukončení riešenia projektu 6. Rámcového programu
„Rozvoj a aplikácia moderných kvantitatívnych metód pre ex-ante a ex-post evaluácie
vidieckych rozvojových programov EÚ (ADVANCED EVAL)“ a projektu 7. Rámcového
programu „Rozšírenie siete analýz poľnohospodárskej stratégie“ medzinárodná výskumná
spolupráca plynulo pokračovala.
Na upevnenie medzinárodného postavenia ústavu a zapojenia do nadnárodných
výskumných sietí bude ústav hľadať ďalšie možnosti zapojenia do internacionálnych
výskumných tímov.
Budeme sa tiež uchádzať o podporu zo štrukturálnych fondov EÚ na aktivity v rámci
opatrení Operačného programu výskum a vývoj, na základe vyhlásených výziev.
V personálnej oblasti by sa v strednodobom horizonte mohla podstatne zlepšiť
kvalifikačná štruktúra ústavu, keď doktorandské štúdiá ukončí niekoľko mladých
pracovníkov. Ich stabilizácia však bude možná len za predpokladu, že sa zmenia súčasné
tendencie vo financovaní výskumu zo štátneho rozpočtu. Neustále znižovanie rozpočtových
zdrojov financovania je zlým signálom z hľadiska perspektívy modernizácie a skvalitnenia
výskumnej kapacity ústavu. Vzhľadom k tomu, že sa počíta so zmenou charakteru práce
ústavu s orientáciou na zahraničné projekty a výskum s aplikáciou pre poľnohospodársku
prax, prehodnotí sa zaradenie pracovníkov. Posilní sa kategória výskumných pracovníkov.
Kapitálové výdavky v strednodobom horizonte plánuje ústav použiť na obnovu
výpočtovej a komunikačnej techniky a ďalšiu rekonštrukciu budovy.

3. Kontrakt VÚEPP s MP SR a jeho plnenie
Kontrakt medzi MP SR a VÚEPP č. 5241/2007-310 na rok 2008 bol podpísaný
31. 12. 2007 v celkovej hodnote 42 419 tis. Sk, na riešenie úloh a zabezpečovanie činností,
ktoré pre ústav vyplývajú najmä zo zriaďovacej listiny. Plné znenie kontraktu bolo zverejnené
na webovej stránke MP SR a ústavu.
Predmetom kontraktu bolo riešenie úlohy výskumu a vývoja „Ekonomika trvalo
udržateľného rastu poľnohospodárstva, potravinárstva a vidieka v SR“ s rozpočtom
21 394 tis. Sk. Riešenie tejto úlohy vyplýva zo zmluvy č. 2255/2006-550 o poskytnutí
prostriedkov štátneho rozpočtu z kapitoly MP SR na riešenie úloh výskumu a vývoja.
Ďalej bolo predmetom kontraktu riešenie 13 úloh v rámci odbornej pomoci na
zabezpečenie výkonu štátnych funkcií, vyplývajúcich z plánu hlavných úloh MP SR,
z legislatívnych predpisov, medzinárodných dohovorov a úloh súvisiacich s členstvom SR
v EÚ s rozpočtom 21 025 tis. Sk.
Dodatkom č. 1 ku Kontraktu zo 4. 7. 2008 boli viazané finančné prostriedky vo výške
1 000 tis. Sk. Dodatkom č. 2 z 1. 10. 2008 ku Kontraktu boli viazané ďalšie finančné
prostriedky vo výške 1 243 tis. Sk. Dodatkom č. 3 z 31. 12. 2008 sa finančné prostriedky na
úlohu „Prevádzka a aktualizácia Informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva v SR
v roku 2008“ zvýšili o 840 tis. Sk, z dôvodu jej dofinancovania s tým, že sa použijú
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do 31. 3. 2009. Celkové finančné prostriedky poskytnuté Kontraktom na rok 2008 činili
41 016 tis. Sk.
Finančné prostriedky zo ŠR poskytnuté z Kontraktu na rok 2008 boli použité v súlade
s Kontraktom, hospodárne a účelne.

4. Činnosti – produkty ústavu a ich náklady
4.1. Zhodnotenie vedecko-výskumnej činnosti ústavu za rok 2008
4.1.1. Významné výsledky výskumu a ich realizácia
V roku 2008 sa na ústave pokračovalo treťou časovou etapou v riešení rezortnej úlohy
výskumu a vývoja „Ekonomika trvalo udržateľného rastu poľnohospodárstva,
potravinárstva a vidieka v SR“, s dobou riešenia v rokoch 2006-2009.
Riešená problematika úlohy je orientovaná k podpore rozhodovacieho procesu
decíznej sféry a jej hlavným cieľom je prispieť k maximálnemu využitiu ekonomických
nástrojov politík na revitalizáciu poľnohospodárskej výroby a využitie prírodných zdrojov
poľnohospodárskeho územia SR.
Časové etapy riešené v roku 2008 zabezpečovali nevyhnutnú kontinuitu výskumného
úsilia o vytvorenie poznávacích základov nielen na zabezpečenie realizácie cieľov Koncepcie
rozvoja poľnohospodárstva, ale aj pre tvorbu stanovísk, návrhov a opatrení
v poľnohospodárskej a vidieckej politike Slovenska a pri zastupovaní a presadzovaní jej
záujmov v rámci SPP EÚ.
Okrem tém zameraných na analytické úlohy a budovanie informačných databáz boli
súčasťou 3. etapy aj viaceré témy orientované na vypracovanie nových metodologických
nástrojov a modelových riešení. Uplatnenie ich parciálnych výsledkov umožní v ďalšom
období tvorbu analytickej a predpovednej poznatkovej bázy o produkčno-ekonomických
zmenách vyvolaných politikami vo vzťahu k multifunkčnému pôsobeniu poľnohospodárstva
v trvalo udržateľnom rozvoji vidieka. Identifikácia účinkov politík je nevyhnutným
predpokladom efektívnej podpory a stimulácie udržateľnosti nielen socio-ekonomického rastu
vidieka, ale nadväzne aj odvetvia poľnohospodárstva na úrovni národného hospodárstva
Slovenska. Tieto metodologické riešenia sú porovnateľné so súčasným stavom riešenia tejto
problematiky vo svete.
Vecná problematika časových etáp úlohy na rok 2008 bola v súlade so zameraním
a základnou vecnou štruktúrou projektu. Vychádzala zo zamerania a cieľov nasledovných
čiastkových úloh (ČÚ):
1. ČÚ Konkurencieschopnosť slovenských agropotravinárskych výrobkov
2. ČÚ Odvetvová a podniková ekonomika poľnohospodárstva a potravinárstva
3. ČÚ Trvalo udržateľný rozvoj vidieka
•
•

V súlade s tým bolo riešenie v roku 2008 zamerané na:
Hodnotenie, rozpracovanie a vývoj metodologických prístupov kvantifikácie
konkurencieschopnosti, identifikácia, zdôvodnenie a predikcia činiteľov, ktoré ju
rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú.
Hodnotenie a rozpracovanie metodologických prístupov k analýzam ukazovateľov
výrobkovej, odvetvovej a podnikovej ekonomickej efektívnosti v poľnohospodárstve
a potravinárstve, ich súvislostí s úlohou agrárnych a iných politík ako aj štrukturálnych
zmien v podnikateľskom prostredí.
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•
•
•
•

Tvorbu, rozpracovanie a aplikáciu nových metodologických prístupov pre hodnotenie
a predikcie dosahov agrárnych politík.
Vývoj metód k analýze ex-post a ex-ante hodnotenia účinnosti programov rozvoja vidieka
v regiónoch SR a na národnej úrovni.
Rozpracovanie metód hodnotenia a predikcie multifunkčných efektov poľnohospodárstva
na národnej úrovni a ich príspevku k trvalo udržateľnému rastu vidieka.
Tvorbu návrhov rozvojových politík trvalo udržateľného rozvoja vidieka, monitorovanie
realizácie programových dokumentov rozvoja vidieka s dôrazom na úlohu
poľnohospodárstva v diverzifikácii vidieckej ekonomiky, na ochranu prírodných zdrojov,
environmentálne funkcie a zlepšenie kvality života na vidieku.

Realizácia výsledkov riešenia úlohy výskuma a vývoja
Výsledkom riešenia časových etáp sú nehmotné výstupy v podobe štúdií
a koncepčných a strategických dokumentov a prognóz využívajúcich výsledky úlohy. Ďalej sa
vytvorili databázy a podklady k tvorbe štruktúr statických a dynamických modelov.
Finalizované využitie týchto výsledkov (po záverečnej časovej etape, ale aj v jej priebehu)
bude realizované v rozhodovacom a normotvornom procese odvetvovej štátnej správy.
V roku 2008 boli okrem výskumných správ realizované nasledovné výstupy:
• z úlohy „Vplyv reformy SPP a rokovaní WTO na zahraničný agropotravinársky obchod“
boli vypracované štyri realizačné výstupy: Analýza vstupu Slovenskej republiky do
Európskej únie na vývoj zahraničného obchodu s agrárnymi komoditami za rok 2007,
Ročenka agropotravinárskeho zahraničného obchodu SR za rok 2007 (z nej bola vydaná
rovnomenná štúdia v edícii „Štúdie VÚEPP“) a Analýza dosahov návrhu liberalizácie
svetového agrárneho obchodu v rámci WTO na agrárny obchod SR (boli vypracované dve
stanoviská a podklady na rokovania WTO v Ženeve za pilier prístupu na trh);
• z úlohy „Identifikácia faktorov ekonomickej efektívnosti poľnohospodárstva a jeho
výrobkových odvetví“ bol vypracovaný realizačný výstup Náklady a výnosy
poľnohospodárskych výrobkov v SR za rok 2007 v triedení podľa výrobných oblastí.
Výstup bol vo forme brožúry distribuovaný na MP SR, SPPK, vysoké školy – SPÚ Nitra,
EU Bratislava, poľnohospodárske podniky, ktoré poskytli podkladové údaje o ekonomike
poľnohospodárskych výrobkov;
• podklady z úlohy „Hodnotenie účinnosti a rizík implementácie Programu rozvoja vidieka
na obdobie 2007-2013“ slúžili už v priebehu roku 2008 ako významný materiál pre
ex-ante hodnotenie Programu rozvoja vidieka 2007-2013 Slovenská republika, pre
ex-post hodnotenie Programu Sapard v Slovenskej republike a ex-post hodnotenie Plánu
rozvoja vidieka SR 2004-2006. Výsledky riešenia sa taktiež použili ako podporné
argumenty pri tvorbe kritérií pre výber projektov príslušných opatrení Programu rozvoja
vidieka SR 2007-2013;
• riešenia z úlohy „Analýza vývoja globálnych a regionálnych trhov potravín“ slúžili ako
podklad pre MH SR v materiáli „Analýza štruktúry spotrebiteľských cien“ a v dvoch
materiáloch „Analýza tvorby cien potravinárskych výrobkov“.
Výsledky sa budú publikovať aj vo vedeckých a odborných časopisoch. Budú zdrojom
poznatkov vo vedeckej a odbornej výchove ale tiež informácií pre odbornú a laickú verejnosť.
Ďalšie významné výsledky činnosti ústavu v roku 2008 vyplývajú z plnenia úloh
v rámci vládneho poradenstva formou úloh odbornej pomoci.
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V minulom roku sa na ústave aktualizovala prognostická časť materiálu Prognóza
a vízia slovenského poľnohospodárstva a vypracoval sa dokument o Potravinovej stratégii
Slovenska.
Aktualizovaná prognóza a vízia vývoja slovenského poľnohospodárstva a dokument
o potravinovej stratégii sú využiteľné pri formulovaní a aktualizácii dlhodobej stratégie
rozvoja poľnohospodárstva a tiež ako východisko pre pozíciu Slovenska pri spoluvytváraní
reformovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.
Pravidelnou činnosťou ústavu, ktorá súvisí s členstvom SR v EÚ, bolo
zabezpečovanie prevádzky Informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva (ISPÚ).
V rámci tejto úlohy ústav zastrešuje povinnosť Slovenska zabezpečovať prevádzku národnej
ISPÚ. Údaje, získané zo vzorky 502 respondentov boli odovzdané do DG AGRI.
Výsledky Ekonomického poľnohospodárskeho účtu, ktorý ústav každoročne
spracováva, sa poskytli prostredníctvom ŠÚ SR Eurostatu.
Na ústave sa vypracovala Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve SR
(Zelená správa). Jej výsledky sa využívajú pri rozhodovaniach orgánov rezortu
poľnohospodárstva, vlády a parlamentných výborov. Vypracovala sa správa o slovenskom
poľnohospodárstve pre pravidelné monitorovanie a hodnotenie agrárnych politík členov
OECD, ktorá bude súčasťou publikácie „Poľnohospodárske politiky v krajinách OECD“.
Ústav poskytoval informácie pre Globálny informačný systém a systém skorého varovania
FAO.
Naďalej sa vypracovávali Komoditné situačné a výhľadové správy. Uvedené
informačné zdroje mali široké využitie pri práci orgánov štátnej správy, samosprávy, odbornej
verejnosti, VVZ rezortu pôdohospodárstva, vysokých škôl a ďalších inštitúcií. Pokračovalo sa
vo vypracovávaní Ponukových bilancií vybraných poľnohospodárskych komodít, ktoré sa
predkladajú na Eurostat.
Úloha, ktorá sa zaoberala vplyvom možných zmien v systéme mliečnych kvót
v rámci spoločnej organizácie trhu na trh s mliekom a mliečnymi výrobkami v SR,
analyzovala pre potreby decíznej sféry situáciu v sektore mlieka a simulovala možné zmeny
v systéme mliečnych kvót.
Ako podklad pre vypracovanie Národnej stratégie pre operačné programy organizácií
výrobcov zeleniny a ovocia sa analyzovali hospodárske výsledky sektora ovocia a zeleniny,
posúdila sa jeho konkurencieschopnosť a vytypovali silné a slabé stránky.
Pre každoročnú súťaž TOP AGRO, ktorú organizuje MP SR a Zväz
poľnohospodárskych novinárov, sa vyhodnotili poľnohospodárske a potravinárske
podniky podľa ekonomickej bonity.
Okrem toho sa pre potreby rezortu na základe jednotlivých požiadaviek vypracovalo
41 realizačných výstupov, resp. expertných stanovísk a analýz, ktoré boli využité pri riešení
aktuálnych problémov agrárnej ekonomiky a politiky.
Ústav naďalej spravoval a aktualizoval Centrálnu databázu MP SR, ktorej súčasťou
je aj Bonitačná banka dát o pôde a Databáza vlastných nákladov poľnohospodárskych
výrobkov.
V rámci medzinárodnej spolupráce a účasti na riešení spoločných medzinárodných
projektov, ústav participoval na riešení projektu 6. Rámcového programu EÚ
ADVANCED EVAL (Rozvoj a aplikácia moderných kvantitatívnych metód pre ex-ante a expost evaluácie vidieckych rozvojových programov) a projektu 7. Rámcového programu
AGRI POLICY (Rozšírenie siete analýz poľnohospodárskej stratégie).
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4.1.2. Zhodnotenie riešenia úloh výskumu a vývoja
Číslo úlohy:
Názov úlohy:

2006 UO 27 090 03 01 090 03 23

Ekonomika trvalo udržateľného rastu
poľnohospodárstva, potravinárstva a vidieka SR

Plánovaná doba riešenia: I. Q 2006 - IV. Q 2009
Zadávateľ úlohy:
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Koordinačné pracovisko: VÚEPP Bratislava
Koordinátor úlohy:
Ing. Marian Božík, PhD.
Náklady na riešenie v tis. Sk
Celkom
štátny príspevok
z toho: vlastné zdroje
iné zdroje

Náklady v roku 2008
plánované skutočné
20 820
20 825
20 820
20 825
-

V tretej časovej etape sa riešenie realizovalo v troch čiastkových úlohách nasledovne:

ČÚ 1
Konkurencieschopnosť slovenských agropotravinárskych výrobkov
Zodpovedná riešiteľka: Ing. Dagmar Matošková, PhD.
1. vecná etapa: Analýza a predikcia vývoja potravinárskych trhov so zameraním sa
na jednotlivé činitele ponuky a dopytu v celej potravinovej vertikále
3. časová etapa:
Slovenský trh potravín, poľnohospodárskych a nepotravinárskych produktov
a perspektívy jeho špecifickej ponuky
Zodpovedná riešiteľka:
Ing. Dagmar Matošková, PhD.
Spoluriešitelia:
Ing. Mária Jamborová, Ing. Svetlana Borecká,
Ing. Jozef Gálik, PhD., Ing. Eva Meravá, Ing. Viera
Šajbidorová, Ing. Helena Tibenská, CSc., Ing. Ivan
Masár, Ing. Viera Burianová
Užívateľ výsledkov riešenia:
MP SR, Odbor obchodu
Termín začatia a ukončenia úlohy:
I. – IV. Q 2008
Termín oponovania:
16. 12. 2008
Stručná charakteristika úlohy:
Výskumná správa hodnotila potenciálnu a skutočnú konkurencieschopnosť
slovenských agropotravinárskych produktov a analyzovala situáciu na slovenskom trhu
s vybranými poľnohospodárskymi a spracovanými poľnohospodárskymi komoditami
využívajúcimi sa na potravinárske, kŕmne a nepotravinárske účely. Analýza faktorov
potenciálnej konkurencieschopnosti bola uskutočnená na základe medzinárodnej komparácie
intenzitných parametrov vybraných agrárnych komodít, ekonomickej analýzy (so zameraním
sa hlavne na nákladovosť v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle) a vývoja cien
agropotravinárskych výrobkov a vstupov do výroby. Súčasťou práce bola analýza a predikcia
trhov s obilninami, olejninami, ovocím, zeleninou, viničom hroznorodým, ošípanými,
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hovädzím dobytkom, hydinou, ovcami, kozami, mliekom, liečivými, aromatickými
a koreninovými rastlinami, bioproduktmi a bioenergetickymi plodinami. Analýza skutočnej
konkurencieschopnosti bola urobená na základe ukazovateľa preukázaných komparatívnych
výhod, segmentácie trhov a rozkladu čistého exportu s akcentom na komodity patriace do
výrobkových vertikál mäsa, mlieka, obilnín, olejnín, zeleniny a ovocia.
2. vecná etapa: Meranie a hodnotenie konkurencieschopnosti slovenských
agropotravinárskych komodít a výrobných odvetví
3. časová etapa:
Vplyv reformy SPP a rokovaní WTO na zahraničný agropotravinársky obchod
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Jozef Gálik, PhD.
Spoluriešitelia:
Užívateľ výsledkov riešenia:
MP SR, Odbor obchodu
Termín začatia a ukončenia úlohy:
I. – IV. Q 2008
Termín oponovania:
16. 12. 2008
Stručná charakteristika úlohy:
Úloha sa zamerala na podrobnú analýzu vývoja agropotravinárskeho zahraničného
obchodu SR v rokoch 2002 až 2007. Zaoberala sa nielen jednotlivými zložkami agroobchodu,
ale aj účasťou slovenského agropotravinárstva v celkovom zahraničnom obchode SR.
Z teritoriálneho hľadiska sa skúmal vývoj vzájomnej obchodnej výmeny SR s jednotlivými
krajinami a významnými obchodnými zoskupeniami v rámci základného členenia na krajiny
Európskej únie (EÚ-27) a tretie krajiny. V rámci teritoriálnej štruktúry agroobchodu SR sa
podrobne analyzovala jeho výrobková skladba, najmä poľnohospodárske a potravinárske
výrobky, ktoré majú rozhodujúci podiel na našom vývoze, ako aj dovoze. Detailná teritoriálna
a komoditná analýza odhalila nielen rozhodujúce, ale aj perspektívne poľnohospodárske
a potravinárske výrobky, s ktorými sme schopní konkurovať na jednotnom trhu Európskej
únie. Rovnako sme vytypovali aj perspektívne agrokomodity, s ktorými by sme sa mohli
presadiť aj na trhoch tretích krajín. Značná pozornosť sa venovala aj vývoju zahraničného
obchodu SR, ako aj ostatných členských krajín Európskej únie za jednotlivé odbory
potravinárskeho priemyslu a posúdila sa ich perspektíva z hľadiska možného budúceho
vývoja. Priebežne sa sledoval vývoj rokovaní o liberalizácii svetového agropotravinárskeho
obchodu za oblasť prístupu na trh na pôde WTO a následne sa zanalyzoval ich možný dopad
na vývoj slovenského zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi
výrobkami. Konkurencieschopnosť sa hodnotila pomocou ukazovateľa komparatívnych
výhod – indexom RCA (Revealed Comparative Advantage). Riešenie úlohy bolo rozšírené aj
o podrobné a položkovo determinované cenové rozbory.
Realizačný výstup č. 1:
Analýza vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie na vývoj zahraničného obchodu
s agrárnymi komoditami za rok 2007
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Jozef Gálik, PhD.
Stručná charakteristika:
Realizačný výstup sa zameral na porovnanie a zhodnotenie vývoja zahraničného
obchodu SR s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami, jeho teritoriálnej ako aj
výrobkovej skladby za obdobie rokov 2004 až 2007 s porovnateľným obdobím rokov 2002 2003. Po vstupe SR do EÚ sa výrazne zmenila štruktúra slovenského agropotravinárskeho
zahraničného obchodu. Zahraničným obchodom sa stal len obchod mimo spoločného územia
EÚ, keďže obchod medzi jednotlivými členskými krajinami EÚ je považovaný za vnútorný
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obchod, ktorý prebieha bez colných a ostatných bariér. Radikálne sa zmenila regulácia
agrárneho obchodu s tretími krajinami daná pravidlami Spoločnej poľnohospodárskej
a obchodnej politiky EÚ. V porovnaní s obdobím pred vstupom sa využíva viac licencií na
dovoz a vývoz, uplatňuje sa iná štruktúra exportných náhrad, sprísnili sa pravidlá kontroly
vývozu a pod. Analytické rozbory vyústili do návrhu možností odbytu výrobkov toho ktorého
konkrétneho výrobného sektora na slovenskom trhu a trhoch iných krajín, či už krajín EÚ –
27 alebo tretích, nečlenských krajín EÚ.
Realizačný výstup bol odovzdaný protokolom 26. 6. 2008 užívateľovi.
Realizačný výstup č. 2:
Ročenka agropotravinárskeho zahraničného obchodu SR za rok 2007
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Jozef Gálik, PhD.
Stručná charakteristika:
Nadväzuje na Ročenku agropotravinárskeho zahraničného obchodu SR za rok 2006.
Vstup Slovenskej republiky do EÚ mal zásadný vplyv na štruktúru a vývoj nášho
agropotravinárskeho zahraničného obchodu, čo bolo v plnej miere zohľadnené pri
vypracovaní ročenky. Ročenka podáva analytický pohľad na účasť slovenského
agropotravinárstva v celkovom zahraničnom obchode, komparuje štruktúru a rozmery nášho
agrárneho zahraničného obchodu v rámci spoločného trhu EÚ-27, aj mimo neho. Posudzuje
exportnú angažovanosť niektorých odborov poľnohospodárskej výroby a potravinárskeho
priemyslu. Obsahuje viac podrobných a položkovo determinovaných cenových rozborov.
Poskytuje užívateľom významnejšie komentáre na základe rozboru štatistiky slovenského
agrárneho zahraničného obchodu, kritické zhodnotenie jeho proporcií, teritoriálnej a
komoditnej skladby a postavenia slovenského agrárneho zahraničného obchodu vo vonkajších
obchodných vzťahoch SR.
Realizačný výstup bol odovzdaný protokolom 27. 8. 2008 užívateľovi.
Realizačný výstup č. 3 a 4:
Analýza dosahov návrhu liberalizácie svetového agrárneho obchodu v rámci WTO na
agrárny obchod SR. Príprava podkladov na rokovanie WTO v Ženeve – pilier prístupu na
trh
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Jozef Gálik, PhD.
Stručná charakteristika:
Vypracovanie oboch realizačných výstupov bolo reakciou na nové návrhy za oblasť
prístupu na trh s cieľom ich podrobnej analýzy a kvantifikácie ich možných dosahov na
agropotravinársky zahraničný obchod SR.
Realizačné výstupy boli odovzdané protokolom 23. 5. a 30. 7. 2008 užívateľovi.
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ČÚ 2
Odvetvová a podniková ekonomika poľnohospodárstva a potravinárstva
Zodpovedná riešiteľka: Ing. Zuzana Chrastinová
1. vecná etapa: Vývoj ekonomickej efektívnosti poľnohospodárstva a jeho výrobkov
3. časová etapa:
Identifikácia faktorov ekonomickej efektívnosti poľnohospodárstva a jeho
výrobkových odvetví
Zodpovedná riešiteľka :
Ing. Zuzana Chrastinová
Spoluriešitelia:
Ing. Mária Kubanková CSc., Ing. Mária
Gubová CSc. (do 30. 4. 2008),
Ing. Viera Burianová, Ing. Ivona Ďuričová,
Bc. Anna Trubačová (od 1. 5. 2008)
Užívateľ výsledkov riešenia:
MP SR, Odbor stratégií pôdohospodárskej politiky
Termín začatia a ukončenia úlohy:
I. – IV. Q 2008
Termín oponovania:
17. 12. 2007
Stručná charakteristika úlohy:
Výskumná správa identifikuje faktory ekonomickej efektívnosti poľnohospodárstva
a jeho výrobkových odvetví. Rozdelené sú do dvoch rozhodujúcich skupín, a to faktory
objektívneho a subjektívneho charakteru. Medzi objektívne faktory patrí vplyv SPP
(podporná politika - priame platby), podnikateľské prostredie (ceny, úvery, dane, poistenie,
odvody), výrobné podmienky, t.j. pôdno-klimatické pomery. Faktory subjektívneho–
podnikového charakteru priamo súvisia s využívaním výrobných fondov, materiálových
vstupov, pracovnej sily, manažovaním výrobných procesov, komoditných a ostatných
doplnkových poľnohospodárskych výrob a marketingu. Ide o nákladovosť výnosov,
zahŕňajúcich výrobné náklady, spotrebu materiálu a energie, osobné náklady, najmä mzdové,
využitie výrobných kapacít a predaj nevyužívaného majetku, dobu obratu zásob a
produktivitu práce. Pomocou štatistickej metódy - korelačnej analýzy bola skúmaná závislosť
medzi rôznymi ukazovateľmi vo vzťahu k výsledku hospodárenia a podpore. Práca je
akcentovaná aj na analýzu ekonomického vývoja rozhodujúcich poľnohospodárskych
komodít rastlinnej a živočíšnej výroby v rozdielnych prírodných podmienkach, vplyv
podpornej politiky a vývoj podnikateľskej štruktúry.
Realizačný výstup č.1:
Náklady a výnosy poľnohospodárskych výrobkov v SR za rok 2007 v triedení podľa
výrobných oblastí
Zodpovedná riešiteľka:
Ing. Viera Burianová
Stručná charakteristika:
Realizačným výstupom je pravidelne vydávaná publikácia o vlastných nákladoch
(v štruktúre
nákladových
položiek)
a
ďalších
ekonomických
ukazovateľoch
poľnohospodárskych výrobkov. Poskytuje informácie v agregovanom tvare za výrobné oblasti
a Slovensko spolu. Je určená podnikateľským subjektom, ktoré poskytli informácie o
výrobkovej ekonomike, orgánom štátnej správy, SPPK, Zväzu poľnohospodárskych družstiev
a obchodných spoločností, rezortnej VVZ a vysokým školám ako pomôcka vo výuke.
Realizačný výstup bol odovzdaný protokolom 31. 8. 2008 užívateľovi.
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2. vecná etapa: Strategické a manažérske riadenie poľnohospodárskych
podnikov a podmienkach trhovej ekonomiky
3. časová etapa:
Overenie metodiky plánu a kontroly plnenia zisku v poľnohospodárskych podnikoch
Zodpovedný riešiteľ :
Ing. Ján Varoščák, CSc.
Spoluriešitelia:
Ing. Jozef Chudý, PhD., Ing. Ladislav Čižmárik
Užívateľ výsledkov riešenia:
MP SR, Odbor stratégií pôdohospodárskej politiky,
SPPK, poľnohospodárske podniky
Termín začatia a ukončenia úlohy:
I. – IV. Q 2008
Termín oponovania:
17. 12. 2008
Stručná charakteristika úlohy:
Výskumná správa sa zaoberala metodikou tvorby integrovanej dátovej vety
poľnohospodárskych podnikov a jej aplikáciou pri zostavovaní plánu a kontroly plnenia zisku
v poľnohospodárskych podnikoch. Jej súčasťou sú aj dátové bázy priamych, nepriamych
a ostatných nákladov plodín a kategórií zvierat, prepočítané na odvetvovú úroveň.
Overenie zostavovania plánu a kontroly plnenia zisku vo vybraných
poľnohospodárskych podnikoch ukázalo plnú funkčnosť navrhnutého systému a jeho
praktickú akceptáciu zo strany väčšiny kontaktovaných respondentov. Boli overené
a akceptované aj podsystémy zabezpečujúce prepojenie plánu a kontroly plnenia zisku na
výpočet vlastných nákladov poľnohospodárskych podnikov (1 ha; 1 KD) a zostavovanie
dotazníkov pre Informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva SR.
Databáza priamych, nepriamych a ostatných nákladov poľnohospodárskych podnikov
bola zostavená na základe dostupných dát vybraných poľnohospodárskych podnikov. Táto
ukazuje aktuálne zmeny v naturálnej spotrebe a jednotkových cenách priamych nákladov,
hodnoty nepriamej spotreby hlavných plodín rastlinnej výroby a kategórií zvierat za obdobie
rokov 2006 a 2007.
4. vecná etapa: Trendy vývoja potravinárstva v podmienkach jednotného
trhu
3. časová etapa:
Analýza vývoja globálnych a regionálnych trhov potravín
Zodpovedná riešiteľka:
Ing. Svetlana Belešová
Spoluriešitelia:
RNDr. Slávka Krížová, MVDr. Jana Zajacová
Užívateľ výsledkov riešenia:
MP SR, Sekcia výživovej politiky a obchodu
Termín začatia a ukončenia úlohy:
I. – IV. Q 2008
Termín oponovania:
17. 12. 2008
Stručná charakteristika úlohy:
Výskumná správa skúmala vývoj cien potravinárskych komodít tak z globálneho, ako
aj regionálneho pohľadu, vrátane dôvodov zvyšovania cien od roku 2007. Analyzovala trh
potravín a štruktúru spotrebiteľských cien prostredníctvom marží vo vybraných vertikálach
potravín a spotrebiteľské správanie sa v súvislosti so zmenami cien a príjmovej úrovne
obyvateľstva. Skúmala aj faktory, ktoré môžu vplývať na súčasný nárast cien potravín v SR i
vo svete a následné komparovala cenové úrovne potravín v SR s krajinami Európskej únie.
Správa sa zamerala aj na ekonomiku potravinárskeho priemyslu SR. Hodnotila pozíciu
potravinárstva na ekonomike SR na základe aktuálne revidovaných údajov ŠÚ SR.
Prezentovala vývoj ekonomických výsledkov odvetvia potravinárstva vrátane komparácie
výsledkov podnikov so zahraničným kapitálom a bez zahraničného kapitálu a identifikovala
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časť zisku odchádzajúcu zo SR. Hodnotila koncentráciu v 15 výrobných odboroch
potravinárskeho priemyslu na základe štyroch zvolených ukazovateľov (výroba výrobkov,
pridaná hodnota, obstarané investície, počet zamestnancov).
5. vecná etapa: Analýza dosahov politík na poľnohospodárske produkčné
systémym (PPS)
3. časová etapa:
Modelovanie multifunkcionality PPS na regionálnej úrovni
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Marian Božík, PhD.
Spoluriešitelia:
Ing. Martina Brodová, Ing. Zdeno Štulrajter,
Ing. Mario Quintas, PhD.
Užívateľ výsledkov riešenia:
MP SR, Odbor stratégií pôdohospodárskej politiky
Termín začatia a ukončenia úlohy:
I. – IV. Q 2008
Termín oponovania:
17. 12. 2008
Stručná charakteristika úlohy:
Výskumná úloha vytvorila predpoklady na objektívne zodpovedanie otázok:
• do akej miery sa rozvíja a aké sú po vstupe do EÚ tendencie a prejavy multifunkčného
charakteru poľnohospodárstva prostredníctvom jeho produkčných systémov v regiónoch
a v diferencovaných prírodných podmienkach Slovenska,
• ako ovplyvnia reformy SPP EÚ strednodobý, resp. dlhodobý multifunkčný charakter
poľnohospodárstva a jeho produkčných systémov v poľnohospodárskych prírodných
oblastiach Slovenska vyvolaných zmenami v ich štruktúre.
Zaoberala sa taktiež kvantifikáciou modelovateľných efektov mimoprodukčných
funkcií (niektorých pozitívnych a negatívnych externalít) v rámci kvantifikácie efektov politík
na produkčno-ekonomické zmeny v poľnohospodárskych prírodných oblastiach Slovenska.
3. časová etapa:
Modelovanie multifunkcionality na úrovni odvetvia poľnohospodárstva
Zodpovedná riešiteľka:
Mgr. Eva Uhrinčaťová
Spoluriešitelia:
Ing. Martina Brodová
Užívateľ výsledkov riešenia:
MP SR, Odbor stratégií pôdohospodárskej politiky
Termín začatia a ukončenia úlohy:
I. – IV. Q 2008
Termín oponovania:
17. 12. 2008
Stručná charakteristika úlohy:
Výskumná úloha sa zaoberala modelovaním multifunkcionality na úrovni odvetvia
poľnohospodárstva. Modifikoval sa model vypočitateľnej všeobecnej rovnováhy vzhľadom na
zmenu štruktúry dátovej základne, ktorou je matica spoločenského účtovníctva. V nej sú
implementované okrem faktorov komoditných výstupov aj faktory nekomoditných výstupov
na úrovni diferencovaných oblastí odvetvia poľnohospodárstva – produkčne orientovaných
a znevýhodnených oblastí Slovenska. Implementovali sa ďalšie nekomoditné výstupy
v monetárnom vyjadrení na úrovni diferencovaných oblastí odvetvia poľnohospodárstva do
matice spoločenského účtovníctva. Kalkulovali sa monetárne komoditné výstupy a definovali
sa na úrovni diferencovaných oblastí odvetvia poľnohospodárstva v matici spoločenského
účtovníctva za rok 2004. Časová etapa bola čiastočne prípravou pre sofistikované skúmanie
odvetvových a medziodvetvových ekonomických dôsledkov SPP EÚ a jej reforiem modelom
vypočítateľnej všeobecnej rovnováhy, ktoré bude uskutočnené spolu s ďalšími aplikovanými
výstupmi v záverečnej etape.
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ČÚ 3

Trvalo udržateľný rozvoj vidieka
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
1. vecná etapa: Nepotravinárske ciele a mimoprodukčné funkcie poľnohospodárstva
3. časová etapa:
Cost-benefit analýza vývoja diverzifikácie vidieckej ekonomiky
Zodpovedná riešiteľka:
Mgr. Zuzana Federičová
Spoluriešitelia:
doc. Ing. Štefan Buday, PhD., Mgr. Ružena
Vajcíková, Ing. Gabriela Grausová
Užívateľ výsledkov riešenia:
MP SR, Odbor rozvoja vidieka
Termín začatia a ukončenia úlohy:
I. – IV. Q 2008
Termín oponovania:
16. 12. 2008
Stručná charakteristika úlohy:
Výskumná správa sa zaoberala aktivitami súvisiacimi s nepoľnohospodárskym
využívaním produktov poľnohospodárskej pôdy s dôrazom na bioenergie a biomasu, ktorá
patrí medzi hlavné obnoviteľné zdroje so svojim širokým potenciálom využitia. Hodnotila
situáciu s energetickými plodinami a produktami na Slovensku. Z dotazníkového prieskumu
vyplynulo, že poľnohospodárske podniky vybraného súboru pestovali úzku škálu
energetických plodín. Na základe údajov o produkcii, nákladoch na pestovanie, objeme
predaja, realizačných cenách a dotácií na pestovanie energetických plodín bol vyčíslený
finančných prínos pestovania a predaja energetických plodín v SR.
Cost benefit analýza ukázala prístup pestovateľov energetických plodín
a spracovateľov energetických produktov k hospodáreniu s alternatívnymi formami energie.
Hlavným motívom pri rozhodovaní o pestovaní energetických plodín a spracovávaní
energetických produktov je úspora ekonomických prostriedkov podniku, efektívnejšie
hospodárenie, zúžitkovanie nevyužívaného poľnohospodárskeho materiálu a environmentálny
prínos, čo sa minimálne v prípade spracovateľov energetických plodín potvrdilo.
2. vecná etapa: Trh s pôdou v rozvoji vidieckej ekonomiky
3. časová etapa:
Monitorovanie trhu s pôdou a jeho multifaktorová analýza
Zodpovedný riešiteľ:
doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Spoluriešitelia:
prom. fyz. Katarína Bradáčová
Užívateľ výsledkov riešenia:
MP SR, Odbor pozemkových úprav
Termín začatia a ukončenia úlohy:
I. – IV. Q 2008
Termín oponovania:
16. 12. 2008
Stručná charakteristika úlohy:
V správe sú prezentované výsledky analýz monitorovania kúpno-predajných cien
poľnohospodárskej pôdy podľa zavkladovaných zmlúv v Katastri nehnuteľností v roku 2007
a za roky 2001-2007. Predaje poľnohospodárskej pôdy, výmery a trhové ceny sú sledované
a vyhodnotené podľa druhu pozemkov, veľkostnej štruktúry predaných pozemkov za
jednotlivé okresy Dunajská Streda, Topoľčany, Rimavská Sobota, Liptovský Mikuláš,
Michalovce, Svidník, Trnava, Nitra, Banská Bystrica, Prešov, Žilina, Košice-okolie a za
všetky sledované okresy ako celok.
Údajmi z roku 2007 sa rozšírila databáza informácií o transakciách na trhu
s poľnohospodárskou pôdou v Bonitačnej banke dát VÚEPP. Boli analyzované vývojové
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tendencie počtov predaja, výmer predanej pôdy a priemerných cien podľa okresov a účelu
ďalšieho využitia.
Multifaktorová analýza vplyvu vybraných faktorov na rozvoj trhu s pôdou, vykonaná
na základe dotazníkového prieskumu ukázali, že na výšku trhových cien predávanej pôdy
v jednotlivých regiónoch vplývala zo všetkých faktorov najvýraznejšie Spoločná
poľnohospodárska politika EÚ.
3. vecná etapa: Hodnotenie dopadov implementácie SOP
„Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka“ a Národného
strategického plánu rozvoja vidieka na vidiecku ekonomiku
3. časová etapa:
Hodnotenie účinnosti a rizík implementácie Programu rozvoja vidieka na obdobie
2007-2013
Zodpovedný riešiteľ:
PhDr. Stanislav Buchta, PhD.
Spoluriešitelia:
Mgr. Zuzana Federičová
Užívateľ výsledkov riešenia:
MP SR, Odbor rozvoja vidieka
Termín začatia a ukončenia úlohy:
I. – IV. Q 2008
Termín oponovania:
16. 12. 2008
Stručná charakteristika úlohy:
Práca sa zaoberá hodnotením dopadov Sektorového operačného programu
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Plánu rozvoja vidieka 2004-2006 na rozvoj vidieka za
roky 2004-2007. Okrem analýzy implementácie týchto programových dokumentov sa zaoberá
aj územným rozložením priamych podpôr a štátnej pomoci za sledované roky 2004-2007.
Súhrnne hodnotí čerpanie všetkých typov podpôr a ich vzájomné proporcie. Kvantifikuje
sociálno-ekonomické dopady investičných podpôr Sektorového operačného programu
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Plánu rozvoja vidieka 2004-2006 na základe
monitorovacích indikátorov výsledku a dopadu s osobitným zreteľom na tvorbu nových
pracovných miest v poľnohospodárstve. Rovnakým spôsobom kvantifikuje i tvorbu nových
pracovných miest v Programe rozvoja vidieka SR 2007-2013. Tento program vytvorí viac ako
4 tisíc pracovných miest, z toho približne 60 % v poľnohospodárstve.
4.1.3. Zhodnotenie riešenia medzinárodných projektov
Názov projektu:
Rozvoj a aplikácia moderných kvantitatívnych metód pre ex-ante a ex-post evaluácie
vidieckych rozvojových programov EÚ - ADVANCED EVAL
(Development and application of advanced quantitative methods to ex-ante and ex-post
evaluations of rural development programmes in the EU)
Typ projektu:
6. Rámcový program EÚ
Koordinačné pracovisko:
Univerzita Kiel, Inštitút agrárnej ekonomiky, Nemecko
Zodpovedný riešiteľ za SR: PhDr. Stanislav Buchta, PhD.
Spoluriešiteľ:
Ing. Zdeno Štulrajter
Doba riešenia:
I. Q 2006 - III. Q 2009
Stručná charakteristika:
V roku 2008 VÚEPP realizoval 3 rozsiahle prieskumy – Business survey, Farm
household survey a Non-Farm household survey. Podieľal sa na ich príprave a zabezpečení
počnúc tendrami na výber vhodných prieskumných agentúr, spolupráci pri zostavovaní
prieskumných dotazníkov, prekladmi, zabezpečením prípravy zmlúv, výpočtom výberových
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kvót, vytypovaním vhodných okresov a konkrétnych respondentov, prípravou pilotného
prieskumu, korekciami elektronicky spracovaných dát atď.
V ďalšom sa zabezpečilo identifikovanie a výber potenciálnych účastníkov SAPARD
z databázy FADN 2006, t.j. tých, ktorí neboli účastníkmi SAPARD, ale na základe kritérií
ekonomickej životaschopnosti mohli teoreticky byť jeho účastníkmi. Skombinovali sa
s predchádzajúcimi rokmi 2000-2005 na základe definovaných kritérií Univerzitou v Kieli
(CAU) a vytvorili sa tzv. panely na základe stanovených kritérií (SAPARD participants
eligibility criteria and panels).
VÚEPP dodal koordinátorovi (CAU) aj regionálne dáta mestskej a obecnej štatistiky za rok
2006 a ex-post evaluáciu programu SAPARD v SR v anglickom jazyku.
Názov projektu:
Rozšírenie siete analýz poľnohospodárskej stratégie - AGRI POLICY
(Enlargement Network for Agripolicy Analysis)
Typ projektu:
7. Rámcový program EÚ
Koordinačné pracovisko:
Euroquality Sarl, Francúzsko
Zodpovedný riešiteľ za SR: Ing. Ivan Masár
Spoluriešitelia:
Ing. Marian Božík, PhD., Ing. Dagmar Matošková, PhD.,
Ing. Mária Jamborová, Ing. Helena Tibenská, CSc.,
Ing. Viera Šajbidorová, Ing. Svetlana Borecká
Doba riešenia:
II. Q 2008 - II. Q 2010
Stručná charakteristika:
V prvom roku riešenia projektu sa vykonali resp. zabezpečili nasledovné práce:
• Vyhodnotenie konkurencie a konkurencieschopnosti potravinového reťazca mliekárenstva
v SR.
• Zber údajov k monitorovaniu implementácie poľnohospodárskej politiky v SR v rokoch
1995-1997.
• Dotazník o dopadoch vstupu SR do EÚ na poľnohospodárstvo a potravinárstvo.
• Údaje o uskutočnených opatreniach poľnohospodárskej stratégie a finančnej podpore v SR
v rokoch 2003-2007.
• Dotazník ku Zelenej knihe o kvalite poľnohospodárskych výrobkov, normách pre výrobky
a požiadavkách na hospodárenie a systémoch kvality.
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4.1.4. Zhodnotenie riešenia úloh odbornej pomoci
Názov úlohy:
Analýza hospodárskeho vývoja a postavenia poľnohospodárstva
a potravinárstva v NH (Zelená správa)
Neinvestičné náklady v tis. Sk: plán
800
skutočnosť
817
Zodpovedná riešiteľka:
Ing. Zuzana Chrastinová
Spoluriešitelia:
doc. Ing. Gejza Blaas, CSc., Ing. Svetlana Belešová,
Ing. Svetlana Borecká, Ing. Marian Božík, PhD.,
Ing. Martina Brodová, Ing. Štefan Buday, PhD.,
PhDr. Stanislav Buchta, PhD., Ing. Ivona Ďuričová,
Ing. Jozef Gálik, PhD., Ing. Mária Gubová, CSc.,
Ing. Mária Jamborová, RNDr. Slávka Krížová,
Ing. Dagmar Matošková, Ing. Helena Tibenská, CSc.,
Bc. Anna Trubačová, Ing. Ján Varoščák, CSc.
Užívateľ výsledkov riešenia: MP SR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
Termín začatia a ukončenia úlohy: I. - IV. Q. 2008
Stručná charakteristika:
Riešenie úlohy sa prioritne orientovalo na vypracovanie „Správy o poľnohospodárstve
a potravinárstve Slovenskej republiky 2008“ s obsahovou štruktúrou, ktorá bola schválená vo
vedení MP SR. Správa hodnotí medziročný vývoj postavenia poľnohospodárstva
a potravinárstva v národnej ekonomike, zmeny v ich produkčnej a ekonomickej výkonnosti,
štrukturálne zmeny, cenovú konkurencieschopnosť produkcie a vzťah odvetvia k trvalo
udržateľnému rozvoju. Významná pozornosť sa v správe sústreďuje na analýzu uplatňovania
poľnohospodárskej politiky po vstupe do EÚ. Správa obsahuje samostatné kapitoly
o svetovom poľnohospodárstve a poľnohospodárstve krajín EÚ.
Po doplnení správy na základe pripomienkových konaní a jej prerokovaní v orgánoch
vlády, vláde SR a NR SR bola správa preložená do anglického jazyka.
I. znenie Správy bolo odovzdané 31. 5. 2008, celkové výsledky vrátane úprav boli
odovzdané 21. 11. 2008 užívateľovi.
Názov úlohy:
Prognóza vývoja slovenského poľnohospodárstva
Neinvestičné náklady v tis. Sk: plán
600
skutočnosť
606
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Marian Božík, PhD.
Spoluriešitelia:
Ing. Dagmar Matošková, PhD., Zuzana Chrastinová,
doc. Ing. Gejza Blaas, CSc., PhDr. Stanislav Buchta, PhD.,
doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Užívateľ výsledkov riešenia: MP SR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
Termín začatia a ukončenia úlohy: I. - IV. Q. 2008
Stručná charakteristika:
Úloha vznikla na základe požiadavky MP SR (uznesenie z porady vedenia
č. 136/2007-310) ako pokračovanie úlohy „Prognóza a vízia vývoja slovenského
poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a vidieka“, ktorá bola v roku 2007 riešená pod
gesciou VÚEPP v kooperácii SAPV a výskumných ústavov rezortu pôdohospodárstva.
V rámci riešenia sa:
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•
•

aktualizovala prognostická časť materiálu „Prognóza a vízia vývoja slovenského
poľnohospodárstva“,
vypracoval sa dokument o „Potravinovej stratégii Slovenska“. Závery tohto materiálu sa
premietli do návrhov zámerov vládnej a rezortnej politiky.
Úloha bola odovzdaná 7. 11. 2008 protokolom užívateľovi.

Názov úlohy:
Meranie a hodnotenie výkonnosti poľnohospodárstva na odvetvovej úrovni
Neinvestičné náklady v tis. Sk: plán
450
skutočnosť
493
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ján Varoščák, CSc.
Spoluriešitelia: Užívateľ výsledkov riešenia: MP SR, Sekcia informatiky, Štatistický úrad SR, Štatistický
úrad Európskeho spoločenstva – Eurostat,
Termín začatia a ukončenia úlohy: I. - IV. Q. 2008
Stručná charakteristika:
Riešenie úlohy sa v roku 2008 koncentrovalo na metodickú a termínovú ažuritu
ekonomického poľnohospodárskeho účtu SR za rok 2007 a 2008.
V rámci úlohy sa vypracovali nasledovné realizačné výstupy:
Realizačný výstup č. 1:
II. odhad výkonnosti poľnohospodárstva za rok 2007
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ján Varoščák, CSc.
Stručná charakteristika:
II. odhad výkonnosti poľnohospodárstva bol za rok 2007 zostavený podľa metodiky
a požiadaviek Eurostatu.
Bol odovzdaný protokolom 18. 2. 2008 užívateľovi.
Realizačný výstup č. 2:
Ekonomický poľnohospodársky účet SR za rok 2007
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ján Varoščák, CSc.
Stručná charakteristika:
Podáva správu o prácach vykonaných v rámci úlohy v roku 2008, vrátane
vyhodnotenia výkonnosti odvetvia poľnohospodárstva za roky 2006-07 podľa metodiky EÚ.
Jeho súčasťou sú aj Regionálne ekonomické poľnohospodárske účty SR za roky
2006-07 a I. odhad EPÚ za rok 2008.
Bol odovzdaný 19. 9. 2008 užívateľovi.
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Názov úlohy:
Prevádzka a aktualizácia Informačnej siete poľnohospodárskeho
účtovníctva v SR v roku 2008
Neinvestičné náklady v tis. Sk: plán
9 312
skutočnosť
9 727
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jaroslav Klimeš, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Rudolf Haspra, CSc., Ing. Mária Hrabková,
Ing. Emerencia Štekláčová, Ing. Elena Šípová,
Ing. Vladimír Čiernik, Ing. Ladislav Čižmárik,
Ing. Peter Gajdoš, Ing. Ján Krta, Mária Kissová
Užívateľ výsledkov riešenia: MP SR - Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu,
NK ISPÚ SR, Komisia EÚ-FADN, EUROSTAT
Termín začatia a ukončenia úlohy: I. - IV. Q 2008
Stručná charakteristika:
Informačná sieť poľnohospodárskeho účtovníctva Európskej únie (ISPÚ EÚ)
zastrešuje a koordinuje národné informačné siete členských krajín EÚ. Podľa Nariadenia
Komisie EÚ číslo 79/65/EEC zo dňa 15. júna 1965 sa úloha v roku 2008 riešila ako povinnosť
Slovenska – členskej krajiny EÚ zabezpečovať prevádzku národnej siete poľnohospodárskeho
účtovníctva (ISPÚ). V úlohe sa vymedzila aktualizácia a prevádzka siete v roku 2008
a súčasne sa aplikovali Nariadenia Komisie EÚ pre ISPÚ v podmienkach rezortu
pôdohospodárstva SR, tak ako to vyplýva z členstva Slovenska v EÚ. Popri tom sa
rešpektovali závery z porád Národnej komisie ISPÚ v SR. Údaje sa získali z 512 podnikov
poľnohospodárskej prvovýroby (201 SHR a 311 právnických osôb). V stanovenom termíne
boli do DG – Agri odovzdané údaje za 600 podnikov.
Úloha bola odovzdaná protokolom 5. 12. 2008 užívateľovi.
Realizačný výstup č. 1:
Spracovanie diagnostickej karty pre podniky zaradené do ISPÚ
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jaroslav Klimeš, PhD. a kol.
Stručná charakteristika:
Diagnostická karta sa spracovala pre všetky subjekty zaradené do súboru ISPÚ, t.j. pre
všetky subjekty, ktoré odovzdali vyplnené formuláre dotazníka ISPÚ. V diagnostickej karte
sa porovnali vybrané ukazovatele jednotlivého podniku s priemerom všetkých podnikov
zaradených do príslušného zvoleného pásma skupiny ceny pôdy.
Diagnostická karta bola rozposlaná subjektom ISPÚ spolu s publikáciou začiatkom
roka 2009.
Realizačný výstup bol odovzdaný protokolom 7. 1. 2009 užívateľovi.
Realizačný výstup č. 2:
Výberové zisťovanie výsledkov hospodárenia v Informačnej sieti poľnohospodárskeho
účtovníctva SR – FADN SR za rok 2007
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jaroslav Klimeš, PhD. a kol.
Stručná charakteristika:
Publikácia prináša charakteristiku ISPÚ v EÚ a v SR, definície základných termínov,
metodické postupy FADN EÚ, ich aplikácia na podmienky Slovenska a možnosti využitia
zistených dát z výberového súboru. V prehľadných tabuľkách uvádza zistené výsledky
jednotlivých ukazovateľov dotazníka ISPÚ prepočítané podľa kritérií FADN EÚ ekonomická veľkosť a typ výrobného zamerania.
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Publikácia bola daná respondentom, MP SR a SPPK a je vystavená aj na internetovej
stránke VÚEPP.
Názov úlohy:
Komoditné situačné a výhľadové správy
Neinvestičné náklady v tis. Sk: plán
2 320
skutočnosť
2 479
Zodpovedná riešiteľka: Ing. Mária Jamborová
Spoluriešitelia: Ing. Svetlana Borecká, Ing. Ivan Masár, Ing. Eva Meravá,
Ing. Viera Šajbidorová, Ing. Helena Tibenská, CSc.
Užívateľ výsledkov riešenia: MP SR, Odbor obchodnej politiky
Doba riešenia úlohy: I. - IV. Q 2008
Stručná charakteristika:
V rámci úlohy sa vypracovalo 23 komoditných situačných a výhľadových správ
o vybraných agropotravinárskych komoditách (obilniny, olejniny, strukoviny, cukrová repa
a cukor, zemiaky, zelenina, ovocie, vinič hroznorodý a hroznové víno, priemyselné krmivá,
jatočný hovädzí dobytok a teľatá, jatočné ošípané, ovce, kozy, jatočná hydina a vajcia,
mlieko). V správach sa uvádzajú informácie o regulačnej a podpornej politike trhu, cenách,
situácii na trhu s predmetnou komoditou na Slovensku, situácii v EÚ a vo svete. Súčasťou
správ sú hmotné bilancie sledovaných komodít za príslušné referenčné obdobie
(kalendárny/hospodársky rok) a krátkodobá prognóza ich vývoja.
Správy boli oponované v komisii priebežne, v súlade so schváleným harmonogramom
predkladania návrhov správ na VÚEPP.
Názov úlohy:
Správa Slovenskej republiky pre Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík
členských krajín OECD 2008
Neinvestičné náklady v tis. Sk: plán
116
skutočnosť
120
Zodpovedná riešiteľka: Ing. Ivona Ďuričová
Užívateľ výsledkov riešenia: MP SR, Odbor zahraničných vzťahov
Termín začatia a ukončenia úlohy: I. - IV. Q 2008
Stručná charakteristika:
Správa, ktorá sa predkladá do OECD, sa zaoberala poľnohospodárskou a podpornou
politikou v SR v roku 2008, organizáciou trhu vrátane trhovo orientovaných výdavkov,
podporou prostredníctvom priamych platieb, poskytnutím podpôr v rámci Plánu rozvoja
vidieka SR a SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004-2006, podpornými opatreniami
v rámci štátnej pomoci a zhodnotením celkovej podpory poľnohospodárstva a potravinárstva.
Úloha bola oponovaná 2. 2. 2009 na MP SR a odovzdaná protokolom užívateľovi.
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Názov úlohy:
Ponukové bilancie vybraných agropotravinárskych komodít
Neinvestičné náklady v tis. Sk: plán
850
skutočnosť
851
Zodpovedná riešiteľka:
Ing. Eva Meravá
Spoluriešitelia:
Ing. Svetlana Borecká, Ing. Ivan Masár, Ing. Viera Šajbidorová,
Ing. Helena Tibenská, CSc.
Užívateľ výsledkov riešenia: MP SR, Sekcia informatiky
Termín začatia a ukončenia úlohy: I. - IV. Q 2008
Stručná charakteristika:
Výsledkom riešenia úlohy boli kvantitatívne bilancie zdrojov, použitia a zásob
vybraných komodít, zahrňujúce aj výrobky z týchto komodít. Bilancie boli v zmysle
požiadavky zaslané MP SR pre potreby ŠÚ SR, ktorý ich zasielal EUROSTAT-u.
Ponukové bilancie boli vypracované za obilniny, ryžu, cukor, ovocie a zeleninu, víno,
olejnaté semená, rastlinné tuky a oleje, pokrutiny z olejnín, strukoviny, zemiaky, mäso,
vajcia, mlieko, krmivá, margaríny, tuky a oleje suchozemských zvierat, tuky a oleje morských
zvierat.
Výsledky riešenia boli odovzdané protokolom 2. 7. 2008 a 5. 12. 2008 užívateľovi.
Názov úlohy:
Vplyv možných zmien v systéme mliečnych kvót v rámci spoločnej organizácie trhu
na trh s mliekom a mliečnymi výrobkami v SR
Neinvestičné náklady v tis. Sk: plán
430
skutočnosť
430
Zodpovedná riešiteľka: Ing. Dagmar Matošková, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Marian Božík, PhD., Ing. Jozef Gálik, PhD.,
Ing. Viera Šajbidorová, Ing. Viera Burianová,
Mgr. Eva Uhrinčaťová, PhD., Ing. Mário Quintas, PhD.,
Ing. Svetlana Belešová
Užívateľ výsledkov riešenia: MP SR, Odbor živočíšnych komodít
Termín začatia a ukončenia úlohy: I. Q 2008
Stručná charakteristika:
V rámci úlohy sa analyzoval súčasný stav v sektore prvovýroby a spracovania mlieka
na Slovensku a vypracovala sa dopadová štúdia, ktorá zohľadňovala postupné zvyšovanie
mliečnej kvóty od roku 2008, ako aj celkové zrušenie mliečnych kvót v roku 2015. Analýza
situácie v sektore mlieka sa uskutočnila v rokoch 2004-2007 (stavy dojníc, ich úžitkovosť,
produkcia mlieka a mliečnych výrobkov, čerpanie mliečnych kvót, nákladovosť a rentabilita
výroby mlieka a mliečnych výrobkov, využitie kapacitných možnosti pre chov kráv
a spracovanie mlieka, ceny mlieka a mliečnych výrobkov). Simulácia vplyvu možných zmien
v systéme mliečnych kvót a dosahov odstraňovania bariér na trhu s mliekom v EÚ bola
modelovo vykonaná vo viacerých scenároch. Súčasťou práce sú medzinárodné komparácie
vybraných ukazovateľov súvisiacich s predmetnou problematikou.
Úloha bola odovzdaná protokolom 31. 3. 2008 užívateľovi.
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Názov úlohy:
Hospodárske výsledky sektora ovocia a zeleniny vrátane hlavných trendov, analýza
silných a slabých stránok sektora z hľadiska konkurencieschopnosti, potenciál rozvoja
organizácií výrobcov
Neinvestičné náklady v tis. Sk: plán
478
skutočnosť
478
Zodpovedná riešiteľka: Ing. Eva Meravá
Spoluriešitelia: Ing. Marian Božík, PhD., Ing. Viera Burianová,
Mgr. Eva Uhrinčaťová, PhD.,
Užívateľ výsledkov riešenia: MP SR, Odbor rastlinných komodít
Termín začatia a ukončenia úlohy: I. – II. Q 2008
Stručná charakteristika:
Úloha je súčasťou resp. jedným z podkladov k vypracovaniu Národnej stratégie pre
operačné programy organizácií výrobcov.
Jej obsahom je:
• analýza situácie v sektore ovocia a zeleniny so zameraním na vybrané druhy (jablká,
broskyne, ríbezle, kapusta, paprika, cibuľa, mrkva),
• stanovenie podielu sektora na rastlinnej výrobe,
• analýza ekonomických ukazovateľov podniku v sektore,
• analýza ekonomických ukazovateľov vybraných druhov ovocia a zeleniny,
• posúdenie konkurencieschopnosti sektora, jeho silné a slabé stránky,
• zistenie potenciálu rozvoja organizácií výrobcov.
Úloha bola odovzdaná protokolom 29. 4. 2009 užívateľovi.
Názov úlohy:
Analýzy a expertízy riešenia problémov agrárnej ekonomiky
Neinvestičné náklady v tis. Sk: plán
600
skutočnosť
601
Zodpovedná riešiteľka: Ing. Zuzana Chrastinová a ostatní spoluriešitelia podľa
jednotlivých výstupov
Užívateľ výsledkov riešenia: MP SR
Termín začatia a ukončenia úlohy: I. - IV. Q. 2008
Stručná charakteristika:
V rámci úlohy bolo v súlade s priebežnými požiadavkami užívateľa vypracovaných
41 výstupov, ktoré boli priebežne odovzdávané MP SR a využité pri riešení aktuálnych
problémov agrárnej politiky nasledovne.
1. Stanovisko a reakcie na otázky dokumentu „Reforma rozpočtu, zmena Európy“.
Odovzdaný: MP SR – Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
Vypracovali: doc. Ing. Gejza Blaas, CSc., Ing. Zuzana Chrastinová,
doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
2. Stanovisko k materiálu Metodický pokyn k Výnosu MP SR č. 1438/2007-100 z 20. júna
2007 o poskytovaní dotácií na zachovanie historicky významného genofondu koní a na
dostihovú prevádzku.
Odovzdaný: MP SR, Odbor metodiky podpôr a správnych činností
Vypracovala: Ing. Ivona Ďuričová
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3. Produktivita práce v slovenskom poľnohospodárstve.
Odovzdaný: MP SR, Úsek ministra
Vypracovala: Ing. Zuzana Chrastinová
4. Pozícia potravinárskeho priemyslu.
Odovzdaný: MP SR, Sekcia potravinárstva
Vypracovala: Ing. Svetlana Belešová
5. Vývoj cien v Eurozóne a na Slovensku (Parlamentný kuriér).
Odovzdaný: MP SR, Sekcia potravinárstva
Vypracovali: Ing. Maria Gubová, CSc., RNDr. Slávka Krížová, Ing. Zuzana Chrastinová
6. Vidieckosť okresu Žiar nad Hronom.
Odovzdaný: MP SR, Odbor rozvoja vidieka
Vypracoval: PhDr. Stanislav Buchta, PhD.
7. Dane z majetku vo vybraných krajinách EÚ.
Odovzdaný: MP SR, Odbor stratégií
Vypracovali: Ing. Zuzana Chrastinová, RNDr. Slávka Krížová
8. Analýza vývoja cien producentov poľnohospodárskych komodít.
Odovzdaný: MP SR, Odbor stratégií
Vypracovali: doc. Ing. Gejza Blaas, CSc., Ing. Mária Jamborová,
Ing. Zuzana Chrastinová, RNDr. Slávka Krížová,
Ing. Helena Tibenská, CSc.
9. Stanovisko k navrhovanej zmene modalít pre poľnohospodárstvo.
Dosahy koncepcie na príjmy a produkciu poľnohospodárstva
Odovzdaný: MP SR – Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
Vypracovali: Ing. Ivona Ďuričová, Ing. Zuzana Chrastinová
10. Údaje o potravinárskom priemysle.
Odovzdaný: MP SR, Sekcia potravinárstva
Vypracovala: Ing. Svetlana Belešová
11. Odhad cenového vývoja obilnín, olejnín a proteínových plodín po začlenení povinne
neobrábanej pôdy do produkcie.
Odovzdaný: MP SR, Odbor stratégií
Vypracoval: Ing. Ivan Masár
12. Výpočet monitorovacích ekonomických ukazovateľov pre SOP z Výkazu ziskov a strát.
Odovzdaný: MP SR, Odbor rozvoja vidieka
Vypracovali: Ing. Zuzana Chrastinová, Ing. Svetlana Belešová
13. Systém kompenzácie strát v poľnohospodárstve vyplývajúcich z rizika prírodných
katastrof.
Odovzdaný: MP SR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
Vypracovala: Ing. Zuzana Chrastinová
14. Ceny potravín.
Odovzdaný: MP SR, Odbor stratégií
Vypracovala: RNDr. Slávka Krížová
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15. Problém rastu cien potravín.
Odovzdaný: MP SR, Úsek ministra
Vypracovali: RNDr. Slávka Krížová, Ing. Zuzana Chrastinová,
doc. Ing. Gejza Blaas, CSc.
16. Výsledky poľnohospodárskej výroby za rok 2008 (výkaz PROD).
Odovzdaný: MP SR, Odbor stratégií
Vypracovala: Ing. Zuzana Chrastinová
17. Odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy.
Odovzdaný: MP SR, Úsek ministra
Vypracovali: doc. Ing. Štefan Buday, PhD., Mgr. Helena Vajcíková,
Mgr. Zuzana Federičová, prom. fyz. Katarina Bradáčová
18. Diferencovaná efektívnosť výrobkových odvetví.
Odovzdaný: MP SR, Odbor obchodu a marketingu
Vypracovali: Ing. Mária Kubanková, CSc., Ing. Viera Burianová
19. Zhodnotenie ekonomických výsledkov vo výrobe potravín a nápojov za rok 2007.
Odovzdaný: MP SR, Odbor potravinárskeho priemyslu
Vypracovala: Ing. Svetlana Belešová
20. Agricultural markets situation – evolution of agricultural and food prices
Odovzdaný: MPSR, Odbor stratégií
Vypracovali: Ing. Marian Božík, PhD., Ing. Anton Pitoňák, RNDr. Slávka Krížová
21. Stanovisko Informal Meeting of Agriculture Ministers, 25-27 May 2008, Maribor – Brdo,
Reflection to Presidency background paper.
Odovzdaný: MP SR, Odbor stratégií
Vypracoval: Ing. Marian Božík, PhD.
22. Food summit statement.
Odovzdaný: MP SR, Odbor zahraničných vzťahov
Vypracovali: doc. Ing. Gejza Blaas, CSc., RNDr. Slávka Krížová
23. Podklady pre vyhodnotenie globálnych indikátorov.
Odovzdaný: MP SR, Odbor rozvoja vidieka
Vypracovali: Ing. Zuzana Chrastinová, Ing. Svetlana Belešová
24. Stanovisko k materiálu na rokovanie vlády SR č. 108.190/2008-SEZA „Priebežná správa
k zabezpečeniu klimaticko-energetického balíčka v podmienkach Slovenskej republiky“
z hľadiska potravinovej bezpečnosti.
Odovzdaný: MP SR
Vypracoval: doc. Ing. Gejza Blaas, CSc.
25. Vyhodnotenie zmien DPH potravín na príjmy štátneho rozpočtu a výdavky obyvateľstva
na potraviny.
Odovzdaný: MP SR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
Vypracovali: RNDr. Slávka Krížová, Ing. Zuzana Chrastinová
26. Analýza štruktúry spotrebiteľských cien.
Odovzdaný: MP SR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
Vypracovali: RNDr. Slávka Krížová
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27. Návrh téz k otázke potravinovej bezpečnosti.
Odovzdaný: MP SR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
Vypracovali: Ing. Marian Božík, PhD.
28. Stanovisko k hodnoteniu textu Komisiou.
Odovzdaný: MP SR, Sekcia zahraničnej koordinácie
Vypracovali: Ing. Ivona Ďuričová
29. Otázky k dotáciám.
Odovzdané: MP SR, Odbor štátnej pomoci
Vypracovali: Ing. Marian Božík, PhD. Ing. Zuzana Chrastinová,
Ing. Ivona Ďuričová
30. Vypracovanie odpovedí na otázky tvorby rizikového fondu.
Odovzdané. MP SR, Kancelária ministra pôdohospodárstva SR
Vypracovali: doc. Ing. Gejza Blaas, CSc., Ing. Zuzana Chrastinová
31. Odpovede na otázky Rady EÚ k SPP (podklad na diskusiu pre „SPP budúcnosti“).
Odovzdané. MP SR
Vypracovali: doc. Ing. Gejza Blaas, CSc., Ing. Zuzana Chrastinová, Ing. Ivona Ďuričová
32. Stanovisko ku GMP.
Odovzdané: MP SR, Sekcia výživovej politiky
Vypracovali: RNDr. Slávka Krížová
33. Návrh hodnotenia efektívnosti podpory poskytnutej podľa Nariadenia vlády SR
č. 369/2007 Z. z. a jeho novely č. 159/2008 Z. z.
Odovzdané: MP SR, Odbor štátnej pomoci
Vypracovali: Ing. Zuzana Chrastinová, Ing. Ivona Duričová
34. Úloha európskeho poľnohospodárstva v oblasti bezpečnosti potravín vo svete.
Odovzdané: MP SR, Odbor potravinárstva
Vypracovali: Ing. Marian Božík, RNDr. Slávka Krížová
35. Stanovisko k dokumentu Možnosti integrovanej produkcie cukrovej repy a zemiakov.
(Dosah na ekonomiku produkcie.)
Odovzdané: MP SR, Odbor rastlinných komodít
Vypracoval: Ing. Jozef Chudý CSc.
36. Pripomienky k Záverom Rady o budúcnosti SPP.
Odovzdané: MP SR, Sekcia zahraničnej koordinácie
Vypracovali: Ing. Andrea Palacková, Ing. Marian Božík, PhD.
37. Podklad pre parlamentný výbor - dvojrýchlostná Európa.
Odovzdané: MP SR, Sekcia zahraničnej koordinácie
Vypracovala: Ing. Andrea Palacková
38. Podklad o vývoji poľnohospodárstva po roku 2004.
Odovzdané: MP SR, Sekcia zahraničnej koordinácie
Vypracovala: Ing. Zuzana Chrastinová
39. Pestovanie energetických plodín.
Odovzdané: MP SR, Odbor rastlinných komodít
Vypracovala: Mgr. Zuzana Federičova, doc. Ing. Štefan Buday, PhD.,
Mgr. Ružena Vajcíková
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40. Poľnohospodárstvo v číslach – za I. polrok 2008.
Odovzdané: MP SR, Sekcia zahraničnej koordinácie
Vypracovala: Ing. Zuzana Chrastinová, Jana Šulová
41. Poľnohospodárstvo v číslach – za I.- III. Q 2008.
Odovzdané: MP SR, Sekcia zahraničnej koordinácie
Vypracovali: Ing. Zuzana Chrastinová, Jana Šulová
Názov úlohy:
Vyhodnotenie poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov podľa ekonomickej
bonity (TOP-AGRO)
Neinvestičné náklady v tis. Sk: plán
300
skutočnosť
300
Zodpovedná riešiteľka: Ing. Zuzana Chrastinová
Spoluriešitelia: Ing. Svetlana Belešová, Jana Šulová
Užívateľ výsledkov riešenia: MP SR, Odbor obchodnej politiky
Termín začatia a ukončenia úlohy: II. Q 2008
Stručná charakteristika:
Na základe metodiky vypracovanej v predchádzajúcich rokoch boli vyhodnotené
poľnohospodárske a potravinárske podniky na základe výsledkov dosiahnutých za rok 2007.
Hodnotili sa vybrané finančno-ekonomické ukazovatele zohľadňujúce nákladovosť výnosov,
podiel pridanej hodnoty na výrobe a produktivitu práce z výnosov. Pri triedení podnikov boli
zohľadnené
dva aspekty (právna forma podnikania, alokácia subjektu). Okrem
poľnohospodárskych podnikov (obchodných spoločností a samostatne hospodáriacich
roľníkov) boli hodnotené aj potravinárske podniky základných odborov potravinárstva.
Úloha bola odovzdaná protokolom 11. 8. 2009 užívateľovi.
Názov úlohy:
Globálny informačný systém a systém skorého varovania FAO
Neinvestičné náklady v tis. Sk: plán
140
skutočnosť
145
Zodpovedná riešiteľka: Ing. Helena Tibenská, CSc.
Užívateľ výsledkov riešenia: MP SR, Odbor zahraničných vzťahov
Termín začatia a ukončenia úlohy: I. – IV. Q 2008
Stručná charakteristika:
V rámci úlohy sa spracovávali štatistické informácie za poľnohospodárstvo, bilancie
a prognózy jednotlivých komodít. Na základe týchto informácií FAO vypracováva komoditné
štúdie a výhľady pre strednú a východnú Európu, Európu a svet.
V rámci spracovávania štatistických údajov sa analyzovali nasledovné okruhy
problémov:
I. Očakávaná produkcia obilnín a ostatných poľnohospodárskych komodít.
II. Analýza exportu a importu vybraných poľnohospodárskych a potravinárskych komodít
v sledovanom roku
III. Ostatné doplňujúce informácie.
Úloha bola odovzdaná protokolom 2. 12. 2008 užívateľovi.
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Názov úlohy:
Správa Centrálnej databázy Ministerstva pôdohospodárstva SR
Neinvestičné náklady v tis. Sk: plán
3 800
skutočnosť
3 897
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Gabriel Döme
Spoluriešitelia: Ing. Mária Stanková, Jana Šulová, Branislav Meheš, Vladimír Raček, Dezider
Šípoš, Mária Kissová
Užívateľ výsledkov riešenia: MP SR, Sekcia informatiky
Termín začatia a ukončenia úlohy: I. - IV. Q 2008
Stručná charakteristika:
V rámci úlohy sa zabezpečovali nasledujúce práce a činnosti:
• Správa a aktualizácia obsahovej náplne databázy na serveri ORIGIN 200
• Sprístupňovanie údajov z databázy prostredníctvom databázového systému Informix
• Starostlivosť a zabezpečovanie spojenia s medzinárodnou sieťou INTERNET
• Správa operačných systémov IRIX a LINUX
• Správa a administrácia databázového systému Informix
• Obsluha počítačových systémov vlastnou operátorskou službou
• Pozáručný servis servera CD MP SR.
Úloha bola odovzdaná protokolom 8. 12. 2008 užívateľovi.
4.1.5. Zhodnotenie ostatných úloh
Názov úlohy:
Hodnotenie opatrenia PRV SR – Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v
horských oblastiach a platby v ostatných znevýhodnených oblastiach (LFA) za rok
2007
Zodpovedná riešiteľka: Ing. Jana Molčanová
Spoluriešitelia: Ing. Miron Fitz
Užívateľ výsledkov riešenia: MP SR, Odbor environmentálnych činností (technická pomoc)
Termín začatia a ukončenia úlohy: I. - IV. Q 2008
Stručná charakteristika:
Správa analyzuje dopady opatrenia Znevýhodnené oblasti na rozvoj vidieka.
Prostredníctvom hodnotiacich indikátorov sleduje zmeny v počte podporených subjektov,
plochy a čerpaní príspevkov z fondu EAFRD na slovenskej a regionálnej úrovni. Správa sa
zaoberá aj zmenami v štruktúre výroby, zamestnanosti a ekonomickej výkonnosti subjektov
hospodáriacich v znevýhodnených oblastiach a porovnáva ich s vývojom ukazovateľov v
produkčných oblastiach v období od roku 2000 až po súčasnosť. V druhej časti sa zaoberá
vplyvom hospodárenia v znevýhodnených oblastiach na biodiverzitu a poľnohospodárstvo
a zabráneniu opúšťania pôdy ako hlavných priorít Spoločnej poľnohospodárskej politiky
v EÚ.
Úloha bola odovzdaná protokolom 20. 12. 2008 užívateľovi.
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Názov úlohy:
Znevýhodnené oblasti (LFA) - Zaradenie poľnohospodárskej pôdy do Ostatných
znevýhodnených oblastí (OZO)“ na základe nových kritérií EÚ a nariadenia Rady (ES)
č. 1698/2005
Zodpovedná riešiteľka: Ing. Jana Molčanová
Spoluriešitelia: Ing. Miron Fitz
Kooperácia: VÚPOP, ÚKSÚP
Užívateľ výsledkov riešenia: MP SR, Odbor environmentálnych činností (technická pomoc)
Termín začatia a ukončenia úlohy: I. - IV. Q 2008
Stručná charakteristika:
Správa sa zaoberá testovaním biofyzikálnych kritérií a kritérií „druhého kroku“, ktoré
navrhuje Európska komisia uplatniť pre zaradenie poľnohospodárskej pôdy do
Znevýhodnených oblastí – Ostatných znevýhodnených oblastí od roku 2010. Zaoberá sa
kľúčovými prejavmi zmien navrhovaných kritérií. Kvantifikuje dopady ich uplatnenia v
podmienkach Slovenskej republiky a analyzuje rozdiely variantných riešení za účelom
zistenia, ktorý z nich je pre SR najvýhodnejší.
Úloha bola odovzdaná protokolom 20. 12. 2008 užívateľovi.
Názov úlohy:
Zostavenie výrobno-ekonomického plánu a rozborov RD Vrbová nad Váhom
za rok 2008
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ján Varoščák, CSc.
Užívateľ výsledkov riešenia: RD Vrbová nad Váhom (zmluva o dielo)
Termín začatia a ukončenia úlohy: I. – IV. Q 2008
Stručná charakteristika:
Zostavenie výrobno-ekonomického plánu RD na rok 2008 a výrobno-ekonomické
rozbory družstva.

4. 2. Zhodnotenie realizačnej činnosti
4.2.1. Hmotné realizačné výstupy
Na ústave sa nevypracovávajú hmotné realizačné výstupy.
4.2.2. Nehmotné realizačné výstupy
Výsledky riešenia úlohy výskumu a vývoja a úloh odbornej pomoci majú využitie
hlavne v štátnej správe rezortu pôdohospodárstva, orgánoch samosprávy, výrobkových
zväzoch a ďalších inštitúciách, podnikateľskej sfére poľnohospodárskej a potravinárskej
praxi, VVZ rezortu pôdohospodárstva, ako aj vo výučbe v rámci univerzít a vysokých škôl.
Sú podrobne charakterizované v kap. 4.1.
V roku 2008 sa na ústave vypracovalo 16 správ (k priebežnej oponentúre úlohy VaV,
časové etapy úlohy VaV, úlohy odbornej pomoci), vydalo sa 11 štúdií z riešených
výskumných úloh a vypracovalo sa 5 realizačných výstupov z úloh výskumu a vývoja a 97
realizačných výstupov z úloh odbornej pomoci pre potreby štátnej správy rezortu
pôdohospodárstva. Ich podstatnú časť tvorili komoditné situačné a výhľadové správy, analýzy
a expertízne stanoviská resp. materiály k aktuálnym problémom agrárnej politiky
a ekonomiky.
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♦ Správy z rezortnej úlohy výskumu a vývoja (štúdie):
•

Ekonomika trvalo udržateľného rastu poľnohospodárstva, potravinárstva a vidieka
v SR (priebežná správa)

♦ Výskumné správy za jej časové etapy (štúdie):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slovenský trh potravín, poľnohospodárskych a nepotravinárskych produktov
a perspektívy jeho špecifickej ponuky
Vplyv reformy SPP a rokovaní WTO na zahraničný agropotravinársky obchod
Identifikácia faktorov ekonomickej efektívnosti poľnohospodárstva a jeho
výrobkových odvetví
Overenie metodiky plánu a kontroly plnenia zisku poľnohospodárskych podnikov
Modelovanie multifunkcionality PPS na regionálnej úrovni
Modelovanie multifunkcionality na úrovni odvetvia poľnohospodárstva
Analýza vývoja globálnych a regionálnych trhov potravín
Cost-benefit analýza vývoja diverzifikácie vidieckej ekonomiky
Hodnotenie účinnosti a rizík implementácie Programu rozvoja vidieka na obdobie
2007-2013
Monitorovanie trhu s pôdou a jeho multifaktorová analýza

♦ Realizačné výstupy z úlohy výskumu a vývoja:
•
•
•
•

Analýza vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie na vývoj zahraničného
obchodu s agrárnymi komoditami za rok 2007
Ročenka agropotravinárskeho zahraničného obchodu SR za rok 2007
Analýza dosahov návrhu liberalizácie svetového agrárneho obchodu v rámci WTO na
agrárny obchod SR. Príprava podkladov na rokovanie WTO v Ženeve – pilier prístupu
na trh (2x)
Náklady a výnosy poľnohospodárskych výrobkov v SR za rok 2007 v triedení podľa
výrobných oblastí

♦ Správy z úloh odbornej pomoci:
• Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve SR (Zelená správa)
• Prognóza vývoja slovenského poľnohospodárstva a potravinová stratégia (aktualizácia
prognózy z roku 2007)
• Monitorovacia a hodnotiaca správa pre OECD (správa o poľnohospodárskej politike
SR v roku 2008)
• Vplyv možných zmien v systéme mliečnych kvót v rámci spoločnej organizácie trhu
na trh s mliekom a mliečnymi výrobkami v SR
• Hospodárske výsledky sektora ovocia a zeleniny, vrátane hlavných trendov, analýza
silných a slabých stránok sektora z hľadiska konkurencieschopnosti, potenciál rozvoja
organizácií výrobcov
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♦ Odpočtové správy z úloh odbornej pomoci:
•
•
•

Prevádzka a aktualizácia Informačnej siete poľnohospodárskeho
účtovníctva v SR v roku 2008
Meranie a hodnotenie výkonnosti poľnohospodárstva na odvetvovej úrovni
Správa Centrálnej databázy Ministerstva pôdohospodárstva SR

♦ Realizačné výstupy z úloh odbornej pomoci:
• II. odhad výkonnosti poľnohospodárstva za rok 2007
• Ekonomický poľnohospodársky účet SR za rok 2007
• Globálny informačný systém a systém skorého varovania FAO (dotazníky FAO)
• Ponukové bilancie vybraných agropotravinárskych komodít (27)
• Komoditné situačné a výhľadové správy (23 správ)
• Vyhodnotenie poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov podľa ekonomickej
bonity (pre súťaž z TOP-AGRO)
• Analýzy a expertízy riešenia problémov agrárnej ekonomiky (41 analýz, expertíz
a materiálov)
• Výberové zisťovanie výsledkov hospodárenia v Informačnej sieti
poľnohospodárskeho účtovníctva SR – FADN SR za rok 2007 (publikácia)
• Spracovanie diagnostickej karty pre podniky zaradené do ISPÚ (pre
poľnohospodárske podniky zaradené v ISPÚ)
Výsledky práce ústavu sa už v priebehu roka využili pri tvorbe analytických,
návrhových a koncepčných materiálov Ministerstva pôdohospodárstva SR. Ďalšími
užívateľmi výsledkov riešenia boli Pôdohospodárska platobná agentúra, orgány samosprávy
(SPPK, ZPDaOS), výrobkové zväzy, VVZ rezortu pôdohospodárstva, ústavy SAV, univerzity
a vysoké školy a podnikateľská sféra rezortu.
4.2.3. Činnosť v odborných a profesných orgánoch
Pracovníci ústavu boli členmi, resp. zastupovali SR v oblasti poľnohospodárstva
v týchto orgánoch:
doc. Ing. Gejza Blaas, CSc.
• Výbor pre poľnohospodárstvo OECD
(do 30. 10. 2008)
doc. Ing. Gejza Blaas, CSc.
• Rezortná koordinačná skupina (člen)
(do 30. 10. 2008)
doc. Ing. Gejza Blaas, CSc.
• Rada ministra pre pôdohospodársku politiku
(do 30. 10. 2008)
doc. Ing. Gejza Blaas, CSc.
• Národná komisia pre ISPÚ (členovia)
(do 30. 10. 2008)
Ing. Andrea Palacková
Ing. Jaroslav Klimeš, PhD.
• Odborná poradná komisia Sociálne a humanitné vedy
doc. Ing. Gejza Blaas, CSc.
APVT (člen)
• Monitorovací výbor Programu rozvoja vidieka
PhDr. Stanislav Buchta, PhD.
2007-13 (člen)
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•

Sekcia pre vedu a výskum pri MP SR (člen)

Členstvo vo vedeckých radách:
• SCPV - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra (člen)
• SCPV - Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany
(člen)
• Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, Praha, ČR
(člen)
• Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta
ekonomiky a manažmentu, Nitra (člen)
• Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva
a potravinárstva (členovia)

Členstvo v komisiách univerzít a VŠ:
• Habilitačná a inauguračná komisia SPU FEM (člen)
• Komisia pre štátne skúšky SPU FEM Nitra
(podpredseda)
• Komisia pre štátne skúšky v študijnom odbore
Krajinárstvo SPU FZKI Nitra (predseda)
• Odborová komisia v študijnom odbore Ekonomika
a riadenie podnikov SPU FEM Nitra pre doktorandov
(člen)
• Komisia ŠVOČ pri SPU FEM Nitra
Členstvo v SAPV:
• Predsedníctvo SAPV
• SAPV (členovia)
•

Odbor ekonomiky a manažmentu SAPV (členovia)

•

Sekcia výživy rastlín a pôdnej chémie SAPV (člen)
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doc. Ing. Štefan Buday, PhD.

doc. Ing. Gejza Blaas, CSc.
doc. Ing. Gejza Blaas, CSc.
doc. Ing. Gejza Blaas, CSc.
doc. Ing. Gejza Blaas, CSc.
Ing. Andrea Palacková
(od 1.11. 2008)
doc. Ing. Gejza Blaas, CSc.
(do 30. 10. 2008)
Ing. Marian Božík, PhD.
Ing. Mária Kubanková, CSc.
doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Ing. Zuzana Chrastinová
Ing. Mária Jamborová
Ing. Jaroslav Klimeš, PhD.
PhDr. Stanislav Buchta, PhD.
doc. Ing. Gejza Blaas, CSc.
Ing. Marian Božík, PhD.
doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
doc. Ing. Gejza Blaas, CSc.
Ing. Jozef Gálik, PhD.
doc. Ing. Gejza Blaas, CSc.
Ing. Marian Božík, PhD.
doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
doc. Ing. Gejza Blaas, CSc.
Ing. Marian Božík, PhD.
doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
PhDr. Stanislav Buchta, PhD.
Ing. Mária Kubanková, CSc.
Ing. Dagmar Matošková, PhD.
Ing. Mária Gubová, CSc.
Ing. Zuzana Chrastinová
Ing. Rudolf Haspra, CSc.
Ing. Helena Tibenská, CSc.
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Členstvo v redakčných radách:
• Zemědělská ekonomika (členovia)
•
•

Sociológia (člen)
Ekonomika poľnohospodárstva (členovia)

•

Moderná mechanizácia poľnohospodárstva

Členstvo v iných komisiách:
• Pracovná skupina MH SR na spracovanie analýzy
tvorby cien potravinárskych výrobkov (člen)
• Pracovná komisia Sekcie potravinárstva (člen)
• Súdny znalec Krajského súdu v Nitre (odbor
poľnohospodárstvo – všeobecná a špeciálna RV)

doc. Ing. Gejza Blaas, CSc.
PhDr. Stanislav Buchta, PhD.
doc. Ing. Gejza Blaas, CSc.
doc. Ing. Gejza Blaas, CSc.
(do 30. 10. 2008)
Ing. Andrea Palacková
Ing. Marian Božík, PhD.
doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
PhDr. Stanislav Buchta, PhD.
Ing. Mária Kubanková, CSc.
Ing. Zuzana Chrastinová
Ing. Rudolf Haspra, CSc.
Ing. Marian Božík, PhD.
RNDr. Slávka Krížová
Ing. Mária Gubová, CSc.
Ing. Jozef Chudý, PhD.

VÚEPP je členom:
• Fóra vedecko-výskumných pracovníkov
• Slovenského mliekarenského zväzu
• Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
• Slovenského zväzu olejninárov
• Klubu ekonómov pri EU Bratislava

4.3. Zhodnotenie edičnej a publikačnej činnosti
4.3.1. Edičná činnosť
V roku 2008 vydal ústav 5 titulov publikácií, 12 štúdií, vedecký časopis, Situačné
a výhľadové správy.
Publikácie:
•
•
•
•
•

Náklady a výnosy poľnohospodárskych výrobkov v SR za rok 2007 v triedení podľa
výrobných oblastí (Kubanková, M.- Burianová, V.), v nákl. 230 ks
Slovenské poľnohospodárstvo v rokoch 1995-2007 (Varoščák, J.), v nákl. 250 ks
Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike 2008, v nákl. 500 ks
Report on Agriculture and Food Sector in Slovak Republic 2008, v nákl. 300 ks
Ročenka 2007, v nákl. 50 ks

Štúdie (vedecké monografie), prezentujúce výsledky z riešených výskumných úloh
(v nákl. à 50 ks):
•
•

Komoditné a nekomoditné výstupy a ich definovanie na úrovni odvetvia
poľnohospodárstva v matici spoločenského účtovníctva (Uhrinčaťová, E. – Brodová, M.)
Možnosti diverzifikácie podnikania na vidieku v záujme riešenia zamestnanosti (Buday,
Š. – Federičová, Z. – Grausová, G. – Vajcíková, R.)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hodnotenie dopadov implementácie projektových opatrení SOP Poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka a návrh ich zefektívnenia na obdobie 2007-2013 (Buchta, S. –
Federičová, Z.)
Riešenie problémov obchodu a trhové príležitosti slovenských agropotravinárskych
výrobkov (Matošková, D.- Borecká, S. – Jamborová, M. – Masár, I. – Meravá, E. –
Šajbidorová, V. – Tibenská, H.)
Analýza spotrebiteľských cien vybraných druhov potravín (Krížová, S.)
Faktory prostredia v potravinárskom odvetví SR (Belešová, S.)
Diferencovaná efektívnosť slovenského poľnohospodárstva a jeho výrobkových odvetví
(Chrastinová, Z. – Kubanková, M. – Gubová, M. – Burianová, V. – Ďuričová, I.)
Environmentálne politiky a ich vplyv na ekonomiku PPS (Božík, M. – Brodová, M.Molčanová, J. – Fitz, M.)
Vplyv reformy SPP a rokovaní WTO na zahraničný agropotravinársky obchod (Gálik, J.)
Problémy rozvoja trhu s pôdou (Bradáčová, K. – Buday, Š.)
Vplyv obchodných reťazcov na slovenský trh (Gubová, M.)
Ročenka agropotravinárskeho zahraničného obchodu SR za rok 2007 (Gálik, J.)

Vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva/Economics of Agriculture vychádza od roku
2001. V roku 2008 boli vydané 4 čísla, v nákl. à 200 ks. Časopis je excerpovaný do
medzinárodného informačného systému AGRIS/FAO a CAB Abstracts.
Vo vlastnej réžii ústav vydal:
Situačné a výhľadové správy za 14 komodít rastlinnej výroby, živočíšnej výroby
a priemyselné krmivá.
Správy vychádzali 1x, resp. niektoré 2x ročne a s doplňujúcimi správami, celkove 23 titulov,
z toho 16 titulov v náklade à 60 ks a 7 titulov v náklade à 65 ks.
Všetky vydané publikácie majú medzinárodné štandardné číslo ISBN, časopis ISSN.
V zmysle zákona o povinných výtlačkoch sa posielali príslušným inštitúciám.
Časť nákladu edičnej činnosti sa využíva na výmenu publikácií ako výhodný a účinný
zdroj doplňovania knižničného fondu partnerských inštitúcií v tuzemsku i v zahraničí. Ako
ekvivalentná výmena sa zasielali publikácie výskumným ústavom rovnakého zamerania,
poľnohospodárskym univerzitám, vedeckým knižniciam, redakciám časopisov, na
medzinárodnú výstavu kníh, aj ako dar jednotlivým záujemcom. Realizuje sa stála výmena
s cca 20 tuzemskými a 25 zahraničnými partnermi, okrem toho v priebehu roka podľa
požiadaviek. Celkove bolo v r. 2008 zaslaných na výmenu 279 jednotlivých titulov, z toho do
zahraničia 148, na domácu výmenu 131.
4.3.2. Publikačná činnosť pracovníkov VÚEPP
Publikačná činnosť pracovníkov ústavu je uvedená v tab. č. 19 a je v súlade
s uvedenými bibliografickými údajmi v „Prehľade o publikačnej činnosti ústavu v uplynulom
roku (2008)“.
Vedecké práce publikované vo vedeckých časopisoch
V roku 2008 bolo v nekarentovaných časopisoch domácich publikovaných 9 príspevkov
v rozsahu 95 strán, v nekarentovaných časopisoch zahraničných 2 príspevky v rozsahu
19 strán.
Spolu bolo publikovaných 11 príspevkov v rozsahu 114 strán.
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Odborné práce publikované v nerecenzovaných odborných časopisoch
V domácich časopisoch bolo publikovaných 16 príspevkov v rozsahu 29 strán.
Recenzie a ostatné práce publikované vo vedeckých a odborných časopisoch
Publikované boli 4 príspevky v rozsahu 20 strán.
Vedecké práce publikované v zborníkoch z konferencií
V recenzovaných zborníkoch z domácich konferencií bol publikovaný 1 príspevok v rozsahu
6 strán, v ostatných zborníkoch z domácich konferencií bolo publikovaných 15 príspevkov
v rozsahu 270 strán. V recenzovaných zborníkoch z medzinárodných konferencií bolo
publikovaných 10 príspevkov v rozsahu 46 strán, v ostatných zborníkoch z medzinárodných
konferencií boli publikované 4 príspevky v rozsahu 47 strán.
Celkove bolo v zborníkoch z konferencií publikovaných 30 príspevkov vedeckých prác
v rozsahu 369 strán.
Abstrakty príspevkov v zborníkoch z konferencií a postery
Publikovaných bolo 7 abstraktov príspevkov v zborníkoch z domácich konferencií v rozsahu
7 strán a 1 poster zo zahraničnej konferencie v rozsahu 4 strany.
Ostatné vedecké a odborné práce
Doma bolo publikovaných 12 vedeckých monografií v rozsahu 811 strán. Vo vedeckých
monografiách publikovaných doma bola 1 kapitola v v rozsahu 147 strán. Odborných
knižných publikácií publikovaných doma bolo 28 v rozsahu 1 355 strán. V odborných
knihách publikovaných v zahraničí bola 1 kapitola v rozsahu 7 strán.
Spolu bolo publikovaných 42 ostatných vedeckých a odborných prác v rozsahu 2328 strán.
Odborné periodiká vydávané OPVV (organizácie a pracoviská vedy a výskumu)
Bolo publikované 1 periodikum - vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva/Economics
of Agriculture - v celkovom rozsahu 332 strán.
Nezahrnuté do publikačnej činnosti
V dennej tlači bolo uverejnených 29 článkov, ktoré majú charakter rozhovoru resp.
poskytnutých informácií pracovníkmi ústavu.
Citácie: zaznamenaných bolo 374 citácií prác pracovníkov ústavu, z toho 11 v SCI (Science
Citation Index) a SCOPUS.

4.4. Pedagogická činnosť a vedecká výchova
4.4.1. Pedagogická činnosť
Pracovníci ústavu vykonávali v roku 2008 pedagogickú činnosť nasledovne:
Ing. Marian Božík, PhD.
• prednášky v rámci predmetu Agrárna politika na Fakulte ekonómie a podnikania,
Bratislavskej vysokej školy práva (12 hod.)
doc. Ing. Š. Buday, PhD.
• prednášky na tému: Oceňovanie pozemkov pri pozemkových úpravách, na Fakulte
záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU Nitra (20 hod.)
Ing. Jozef Gálik, PhD.
• prednáška Formovanie komoditnej štruktúry zahraničného obchodu a agroobchodu
(2 hod.)
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•

prednáška Agropotravinársky zahraničný obchod SR a EÚ (2 hod.) na Fakulte ekonomiky
a manažmentu, SPU Nitra

4.4.2. Vedecká výchova
Vedecká výchova výskumných pracovníkov ústavu sa zabezpečovala formou
externého doktorandského štúdia nasledovne:
Študijný odbor 62 039 Odvetvové a prierezové ekonomiky, SPU - FEM Nitra:
• Ing. Elena Šípová (od roku 2003)
• Ing. Martina Brodová (od roku 2003)
Študijný odbor Regionálna geografia - Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
• Mgr. Zuzana Federičová (od roku 2006)
Študijný odbor Environmentálny manažment - Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
• Mgr. Ružena Vajcíková (od roku 2007)
Študijný odbor Hygiena chovu zvierat a životné prostredie – Univerzita veterinárnej medicíny
Košice
• Ing. Svetlana Borecká (od roku 2006)
V roku 2008 ukončila doktorandské štúdium Mgr. Eva Uhrinčaťová v študijnom
odbore Štatistika na Ekonomickej univerzite v Bratislave a získala titul PhD.
Do vedeckej výchovy formou externého doktorandského štúdia na SPU Nitra boli
v študijnom odbore 62 039 Odvetvové a prierezové ekonomiky prijatí Ing. Zdeno Štulrajter
a Ing. Ivan Masár. Doktorandské štúdium prerušili.

4.5. Medzinárodná spolupráca a zahraničné styky
4.5.1. Prehľad o členstve pracovníkov ústavu v medzinárodných a zahraničných
vedeckých a odborných organizáciách
Názov a sídlo organizácie

Členovia

Funkcia
v organizácii
CIGR, Medzinárodná komisia poľnohospodár- doc. Ing. Š. Buday, PhD.
člen
skeho inžinieringu, Brusel, Belgicko
Ing. J. Chudý, PhD.
člen
EAAE, Európska asociácia poľnohospodárskych ekonómov Haag, Holandsko

doc. Ing. G. Blaas, CSc.
Ing. M. Božík, PhD.
doc. Ing. Š. Buday, PhD.
Ing. J. Gálik, PhD.
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Prehľad o dvojstrannej medzinárodnej spolupráci, na základe uzatvorených dohôd
Názov a sídlo zahraničného partnera
Spolkový ústav pre agrárnu ekonomiku,
Viedeň, Rakúsko
Výskumný ústav poľnohospodárskej ekonomiky
Praha, ČR
Výskumný ústav pre agrárnu ekonomiku a
informatiku, Budapešť, Maďarsko
Poľnohospodársky inštitút Slovinska,
Ljubljana, Slovinsko
Litovský inštitút agrárnej ekonomiky,
Vilnius, Litva

Charakteristika spolupráce
Zmluva z r. 1990. Vzájomná podpora
pri riešení výskumných úloh.
Zmluva z r. 1993. Poskytovanie informácií
o výskume, výmena vedecko-technických
informácií, konzultácie.
Zmluva z r. 1995. Výskum v oblasti
agrárneho trhu a problémov integrácie
do EÚ, výmena informácií.
Zmluva z r. 1996. Spolupráca pri výskume,
poradenstve a inej činnosti v oblasti
agrárnej politiky.
Zmluva z r. 1997. Výmena informácií
o výskumných zámeroch a ich výsledkoch,
výmena vedecko-technických informácií
v oblasti nástrojov agrárnej politiky.

Prehľad o zahraničných pobytoch pracovníkov ústavu za rok 2008
Účel zahraničného pobytu

Počet
pracovníkov

Študijné pobyty
Spolupráca s medzinárodnými organizáciami (OECD, EK,
a pod.)
Spolupráca pri riešení projektov
Účasť na vedeckých odborných podujatiach
Prednáškové pobyty vyžiadané zahraničnou stranou
Expertízne pobyty vyžiadané zahraničnou stranou
Odborné exkurzie, výstavy, informatívne pobyty
Iné účely
SPOLU

Počet dní
-

-

11
3
9
4
5
14
46

25
9
26
16
5
29
110

Prehľad o smerovaní zahraničných pobytov pracovníkov ústavu za rok 2008
Krajina – medzinárodná organizácia

Počet
pracovníkov
9
24
4
2
1
3
1
1
1
46

Belgicko
Česká republika
Francúzsko
Poľsko
Estónsko
SRN
Malta
Rakúsko
Taliansko
SPOLU
37

Počet dní
16
43
14
10
5
9
4
4
5
110
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Prehľad o pobytoch zahraničných pracovníkov na ústave
Účel pobytu

Počet osôb

Informačný pobyt vyžiadaný zahraničnou stranou
SPOLU:

Počet
dní
2
2

2
2

Prehľad o vysielajúcich krajinách zahraničných hostí ústavu
Krajina – medzinárodná organizácia

Počet
pracovníkov
2
2

Veľká Británia
SPOLU:

Počet dní
2
2

4.5.2. Prehľad o podujatiach organizovaných ústavom
Názov:
Vplyv budúceho vstupu balkánskych krajín do EÚ na agropotravinársky trh
Slovenska
Dátum a miesto konania: 29. 5. 2008, Mozartová sieň Rakúskeho veľvyslanectva,
Bratislava
Organizátor:
VÚEPP, Rakúske veľvyslanectvo v Bratislave,
Viedenský inštitút pre medzinárodné ekonomické porovnávanie
Viedeň
Účastníci:
zástupcovia štátnej správy a samosprávy, poľnohospodárskych
a potravinárskych subjektov, záujmových zväzov, vedeckých
inštitúcií a pod.
Názov:
Východiská a perspektívy slovenského poľnohospodárstva v Európskej únii
Dátum a miesto konania: 18. 9. 2008, Technopol Bratislava
Organizátor:
VÚEPP, Bratislava
Účastníci:
zástupcovia štátnej správy a samosprávy, poľnohospodárskych
a potravinárskych subjektov, záujmových zväzov, vedeckých
inštitúcií a pod.
4.5.3. Zhodnotenie spolupráce s vedeckými a odbornými inštitúciami
V roku 2008 ústav spolupracoval pri riešení výskumných a ďalších úloh s vedeckými
a odbornými inštitúciami nasledovne:
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
• vzájomná účasť na zasadnutí vedeckých rád SPU a VÚEPP,
• oponentské posudzovanie metodík a výskumných správ,
• prednášková a pedagogická činnosť,
• výmena informačných prameňov
Ekonomická univerzita, Bratislava
• oponentské posudzovanie metodík a výskumných úloh.
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Prognostický ústav SAV, Bratislava
• oponentské posudzovanie metodík a výskumných úloh
Výskumný ústav potravinársky, Bratislava
• spolupráca pri príprave Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve SR
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
• spolupráca pri budovaní informačného systému o pôde
Výskumný ústav zeleninársky, Nové Zámky
• získavanie údajov pre Komoditnú situačnú a výhľadovú správu o zelenine
Výskumný ústav mliekarenský, Žilina
• spolupráca a členstvo v komisii pre Komoditnú situačnú a výhľadovú správu o mlieku a
mliečnych výrobkoch.
Ústav vedecko-technických informácií, Nitra (do 30. 6. 2008)
• spolupráca a aktívna účasť na budovaní celorezortnej databázy AGROKATALÓG
a databázy výskumných projektov AGRIS CARIS/FAO
Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava
• spolupráca pri príprave Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve SR.
Slovenský pozemkový fond Bratislava
• spolupráca pri príprave Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve SR.
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Bratislava
• spolupráca pri príprave Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve SR.
Agroinštitút, Nitra
• spolupráca pri príprave Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve SR.
Agentúra SAPV, Nitra
• spolupráca pri príprave Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve SR.
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, Rovinka
• spolupráca pri príprave Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve SR.
• spolupráca pri príprave údajov pre IS FAO
Štátna veterinárna a potravinová správa, Bratislava
• spolupráca pri príprave Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve SR
• spolupráca pri vypracovávaní komoditných správ.
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava
• spolupráca pri príprave Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve SR
• spolupráca pri vypracovávaní komoditných správ.
Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR, Bratislava
• spolupráca pri príprave Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve SR.
Zväzy
Slovenský mliekarenský zväz, Bratislava
Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo, Bratislava
Slovenský cukrovarnícky spolok, Bratislava
Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska
Ovocinárska únia, Bratislava
• spolupráca pri príprave komoditných situačných a výhľadových správ a ďalších
výskumných úloh.
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Knižnice
• spolupráca s knižnicami inštitúcií obdobného zamerania doma i v zahraničí
pri vzájomnom poskytovaní knižnično-informačných služieb, osobitne pri obstarávaní
a výmene literatúry,
• spolupráca so Slovenskou poľnohospodárskou knižnicou, knižnicou Ekonomického
ústavu SAV, Centrom vedecko-technických informácií, Slovenskou ekonomickou
knižnicou, knižnicami univerzít (Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach,
Mendelova zemědělská a lesnícka univerzita v Brne, a pod.).

5. Hospodárenie ústavu v roku 2008
Hlavná činnosť VÚEPP v roku 2008 bola financovaná zo štátnych prostriedkov,
z prostriedkov EÚ a z vlastných zdrojov. Najvyšší podiel financovania bol zo štátneho
rozpočtu na riešenie úloh výskumu a vývoja a úloh odbornej pomoci prostredníctvom
bežného transferu, ktorý bol schválený vo výške 34 204 tis. Sk v rámci programu 090
„Tvorba, regulácia a implementácia politík“, podprogramu 03 „Poznatková podpora tvorby
politík“ a prvku 01 „Hodnotenie politík a odvetvová stratégia“, ďalej podprogramu 05
„Štatistický informačný systém“ a prvku 03 „ISPÚ databáza IS“ vo výške 7 915 tis. Sk
a podprogramu 01, prvku 01 na úlohu TOP-AGRO vo výške 300 tis. Sk. Celkove boli
prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom bežného transferu schválené vo výške
42 419 tis. Sk. V júli 2008 boli schválené finančné prostriedky znížené o 1 000 tis. Sk a
ďalším rozpočtovým opatrením znížené o 1 243 tis. Sk. Koncom decembra 2008 boli
poskytnuté finančné prostriedky vo výške 840 tis. Sk na dofinancovanie úlohy „Prevádzka
a aktualizácia ISPÚ v SR v roku 2008“. Prostriedky zo štátneho rozpočtu v roku 2008,
poskytnuté prostredníctvom bežného transferu boli po rozpočtových opatreniach v celkovej
výške 41 016 tis. Sk, pričom čiastka 840 tis. Sk je použiteľná do 31. 3. 2009.
Príjmy v hlavnej činnosti podľa zdrojov boli členené nasledovne (v tis. Sk):
641 – prevádzkové dotácie zo ŠR
223 – tržby z predaja služieb
292 – ostatné výnosy, zúčtovanie rezerv

41 016
5 274
744

Výnosy spolu:

47 034

Tržby z predaja služieb predstavujú prostriedky z EÚ na riešenie grantov a ostatné
výnosy sú tvorené zúčtovaním rezerv a opravných položiek v zmysle zákona o účtovníctve.
Výdavky v hlavnej činnosti podľa hlavných položiek (v tis. Sk):
610 – mzdy, platy
620 – odvody do poistných fondov
630 – tovary a služby

22 339
7 442
16 456

Náklady spolu:

46 237

z toho:
631 – výdavky na cestovné náhrady
632 – energie, voda a komunikácie
633 – materiálové výdavky
635 – opravy a údržba

390 tis. Sk
642 tis. Sk
1 271 tis. Sk
594 tis. Sk
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637 – tovary a služby
13 559 tis. Sk
(v tom dane 167 tis. Sk, odpisy 1 519 tis. Sk, sociálne náklady 1 183 tis. Sk, ostatné služby
7 458 tis. Sk, rezervy a oprav. položky 2 989 tis. Sk, finančné náklady 243 tis. Sk).
Výsledkom hospodárenia v hlavnej činnosti je rozdiel +797 tis. Sk, ktorý
predstavuje finančné prostriedky, poskytnuté dodatkom ku kontraktu dňa 31. 12. 2008,
ktorými bolo dofinancované rozšírenie riešenia úlohy „Prevádzka a aktualizácia ISPÚ v SR
v roku 2008“, ktoré sú použiteľné do 31. 3. 2009.
V rámci vedľajšej hospodárskej činnosti boli príjmy tvorené z prenájmu nebytových
priestorov, z poradenskej činnosti, zmluvných úloh a z ostatných výnosov v celkovej výške
7 211 tis. Sk. Výdavky na túto činnosť činili 6 498 tis. Sk, z toho daň z príjmu 167 tis. Sk.
Výsledkom hospodárenia v tejto činnosti je zisk vo výške 712 tis. Sk. Podrobnejšie údaje
o hospodárení ústavu sú uvedené v tabuľkách č. 10 – 15.
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6. Personálne otázky
6. 1. Organizačná štruktúra
V roku 2008 sa činnosť ústavu realizovala v nasledovnej organizačnej štruktúre.
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Náplne útvarov a odborov:
♦ Útvar riaditeľa:

♦ Vedecko-výskumné odbory:
•

Odbor ekonomických analýz

•

Odbor odvetvového rozvoja:

•

Odbor agrárneho trhu

•

Odbor štrukturálneho
a vidieckeho rozvoja:

•

Detašované pracoviská Nitra
a Košice:
♦ Odbor informatiky
♦ Odbor ekonomicko-technický

♦ Útvar VTEI

Riadi ho riaditeľ ústavu. Útvar zabezpečuje agendu
riaditeľa, vedeckého tajomníka, referátu personálnej
práce a CO a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a PO.
Riadi ich námestník riaditeľa. Odbory zabezpečujú,
vykonávajú a organizujú vedecko-výskumnú činnosť
nasledovne:
Vykonáva výskum a expertízy v oblasti ekonomiky
odvetvia poľnohospodárstva a potravinárstva, skúma
vplyv inštitucionálnych faktorov na produkčnú
a ekonomickú výkonnosť poľnohospodárstva
a potravinárstva, efektívnosť výrobkových odvetví,
a pod.
Vypracováva prognózy vecného vývoja odvetví
poľnohospodárstva a potravinárstva a zabezpečuje
modelové riešenie analýz a predikcie ekonomického
postavenia slovenského poľnohospodárstva a jeho
medziotvetvových vzťahov.
Vykonáva výskum tovarových tokov ponuky,
dopytu a cien na trhoch vertikály výroby potravín
doma i v zahraničí, vypracováva komoditné situačné
a výhľadové správy a ponukové bilancie pre rezort
pôdohospodárstva a medzinárodné organizácie.
Vykonáva výskum sociálnych aspektov poľnohospodárstva a vidieka a účinnosti štrukturálnych fondov
na ich podporu.
Pracovníci sa zúčastňujú na riešení výskumných
úloh ústavu.
Zabezpečuje tvorbu a prevádzku Centrálnej databázy
MP SR a Informačnej siete poľnohospodárskeho
účtovníctva a technickú podporu počítačovej siete.
Plní administratívne, hospodárske, prevádzkové
a technické úlohy.
Vykonáva funkciu informačného strediska
s tematickým zameraním na ekonomiku
poľnohospodárstva a potravinárstva.

6.2. Evidenčný stav a štruktúra pracovníkov, rozvoj ľudských zdrojov
K 31. 12. 2008 pracovalo na ústave 71 pracovníkov, čo znamená, že oproti
predchádzajúcemu roku sa počet znížil o 3 pracovníkov (Tab. č. 1). Celkove bolo
uvoľnených 9 a prijatých 6 pracovníkov. Zníženie počtu sa realizovalo v kategórii
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„pracovníkov výskumu a vývoja“ (zo 69 na 66). O 1 pracovníka sa znížil počet v kategórii
„výskumníci“ (z 11 na 10). Počet pracovníkov v kategórii „režijný personál“ sa nezmenil (5).
Štruktúra pracovníkov v kategórii „výskumníci“ sa takmer nezmenila (Tab. č. 2).
Znížil sa počet vedeckých pracovníkov o 1 (zo 14 na 13). Do vedeckého kvalifikačného
stupňa IIa z IIb bol preradený 1 pracovník. Počet „vedecko-technických pracovníkov“ (4)
a počet „výskumníkov s vysokoškolskou kvalifikáciou“ (29) sa nezmenil.
Vo vedeckej výchove pokračovalo 6 doktorandov, z nich Mgr. Eva Uhrinčaťová
ukončila doktorandské štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave a získala titul Phd.
Na doktorandské štúdium FEM SPU v Nitre boli prijatí Ing. Zdeno Štulrajter a Ing.
Ivan Masár, ktorí štúdium v roku 2008 aj prerušili.
Počet pracovníkov v kategórii „technici a ekvivalentný personál“ (Tab. č. 3) sa znížil o
1 (z 11 na 10), a to v kategórii „technici vo výskume“.
Podobná situácia bola aj v kategórii „pomocný personál“, kde sa počet
administratívneho personálu na hospodársko-technickom úseku znížil o 1 (z 10 na 9).
Podrobnejšie údaje o personálnom obsadení a štruktúre pracovníkov sú uvedené
v Tab. č. 1-9.
Zámery ústavu v personálnej oblasti sú ovplyvňované finančnými prostriedkami, ktoré
ústav získava zo štátneho rozpočtu a zahraničných projektov. Neustále znižovanie finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu má negatívny vplyv na udržanie hlavne mladých vedeckých
a výskumných pracovníkov v tejto práci.
Vzhľadom k tomu, že od roku 2009 sa počíta so zmenou charakteru práce ústavu
s orientáciou na zahraničné projekty a výskum s aplikáciou pre poľnohospodársku
a potravinársku prax, prehodnotí sa zaradenie pracovníkov. Posilní sa kategória výskumných
pracovníkov.
Prioritnými úlohami ústavu v oblasti personálnej práce bude:
• zvýšiť počet výskumných pracovníkov
• stabilizovať počet mladých vedeckých a výskumných pracovníkov,
• zlepšovať kvalifikačnú štruktúru tvorivých vedeckých pracovníkov podporovaním
doktorandského štúdia,
• zlepšovať vekovú štruktúru pracovníkov výskumu a vývoja prijatím mladých
perspektívnych výskumníkov,
• zabezpečovať plynulú vedeckú výchovu pracovníkov formou doktorandského štúdia na
externých školiacich pracoviskách,
• podľa finančných prostriedkov umožňovať účasť pracovníkov na ďalšom vzdelávaní
(vedecké a odborné podujatia, odborné a jazykové kurzy, a pod.),
• vytvárať podmienky pre mobilitu pracovníkov v rámci zahraničia.

7. Ciele ústavu a prehľad ich plnenia
Hlavný cieľ ústavu, ktorým je vykonávanie aplikovaného ekonomického výskumu
v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva, plnenie a zabezpečovanie úloh súvisiacich
s členstvom SR v EÚ v oblasti poľnohospodárstva, riešenie úloh odbornej pomoci pre štátnu
správu a zabezpečovanie informačných potrieb výskumu a štátnej správy, sa v roku 2008 plnil
v rámci Kontraktu s MP SR č. 5241/2007-310 a jeho troch dodatkov.
Na ústave sa riešila jedna úloha výskumu a vývoja. Jej riešenie sa zabezpečovalo
v desiatich vecných a časových etapách, ktoré sú podrobne charakterizované v kap. 4.1.2.
tejto správy. Výsledky riešenia vecných a časových etáp boli publikované formou štúdií
a dané k dispozícii širokej vedeckej a odbornej verejnosti. V rámci riešenia bolo
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vypracovaných päť realizačných výstupov, z nich 2 publikácie boli určené aj pre odbornú
verejnosť. Pri hodnotení uvedených úloh na zasadnutí komisie Vedeckej rady a priebežnej
oponentúre úlohy výskumu a vývoja, za účasti zástupcov užívateľa sa konštatovalo, že ciele
riešenia boli splnené.
Ďalej sa na ústave riešili a protokolárne užívateľom prevzali výsledky trinástich úloh
odbornej pomoci. Ich charakteristika je uvedená v kap. 4.1.4. tejto správy. Výsledkom
riešenia boli poznatky vo forme správ a realizačných výstupov, ktoré boli užívateľom
prevzaté protokolárne, s konštatovaním splnenia cieľov.

7.1. Plnenie cieľov programovej štruktúry
Pre rok 2008 boli pre ústav v rámci programovej štruktúry rezortu
090 Tvorba, regulácia a implementácia politík
03 Poznatková podpora tvorby politík
01 Hodnotenie politík a odvetvová stratégia
vytýčené nasledovné ciele:
Cieľ 1: Vypracovať 47 expertíz a monitorovacích správ pre realizáciu agrárnej politiky
Cieľ 2: Vypracovať 18 analytických a strategických štúdií k zabezpečeniu ekonomiky
trvalo udržateľného rastu
Ciele boli stanovené tak, aby bolo možné v rámci rezortu plniť priority vlády a zámer
programu, t.j. spoľahlivé a včasné poznatky o vývoji odvetvia pre rozhodovanie verejnej
správy a podnikateľov.
Stanovené ciele boli splnené. Cieľ 1 bol prekročený. Naviac bolo vypracovaných 27
aktuálnych výstupov (expertíz, stanovísk, materiálov a hodnotení) priebežne podľa
požiadaviek užívateľa.
Výsledky riešenia zabezpečili nevyhnutnú kontinuitu výskumu pri vytváraní
poznávacích základov nielen na zabezpečenie realizácie cieľov Koncepcie rozvoja
poľnohospodárstva, ale aj pre tvorbu stanovísk, návrhov a opatrení v poľnohospodárskej
a vidieckej politike Slovenska a pri zastupovaní a presadzovaní jej záujmov v rámci Spoločnej
poľnohospodárskej politiky EÚ.

7.2. Kontrola výsledkov riešenia
Všetky úlohy (výskumné úlohy a úlohy odbornej pomoci) riešil ústav v zmysle
schválených metodík riešenia v oponentských radách za účasti užívateľa – MP SR. Kontrolný
deň riešenia úloh sa uskutočnil v súlade s Kontraktom s MP SR dňa 3. 7. 2008, predmetom
ktorého bola kontrola vecného stavu riešenia a vynakladanie finančných prostriedkov na
riešenie úloh.
Výsledky riešenia, prezentované formou výskumných správ, štúdií, realizačných
výstupov a pod., vrátane vynaložených finančných prostriedkov, boli predmetom záverečnej
kontroly formou oponentského prerokovávania alebo protokolárneho prevzatia výsledkov
riešenia v decembri 2008 resp. priebežnej oponentúry v apríli 2009.
Zo záverov oponentských prerokovaní a protokolov o riešení úloh odbornej pomoci
vyplynulo, že stanovené ciele schválené metodikami boli splnené.
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8. Hodnotenie a analýza vývoja ústavu v roku 2008
Z poslania ústavu a výsledkov vedecko-výskumnej, publikačnej, edičnej a ďalšej
činnosti vyplýva, že ústav má celospoločenský význam. Na Slovensku je jediným
výskumným pracoviskom, ktoré sa zaoberá aplikovaným ekonomickým výskumom
v agropotravinárstve a rieši úlohy a zabezpečuje činnosti, súvisiace s členstvom SR v EÚ,
OECD v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva.
Účasť na riešení medzinárodných výskumných projektov dokumentuje, že ústav má
dobré medzinárodné postavenie a uznanie.
V roku 2008 sa na ústave pokračovalo v riešení rezortnej úlohy výskumu a vývoja
„Ekonomika trvalo udržateľného rastu poľnohospodárstva, potravinárstva a vidieka v SR“
s desiatimi vecnými a časovými etapami (kap. 4.1.2.). Výsledky úlohy výskumu a vývoja sa
už priebežne využívajú pri riešení aktuálnych otázok a problémov na zabezpečenie realizácie
cieľov Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva, ale aj návrhov a opatrení v pôdohospodárskej
a vidieckej politike Slovenska a pri presadzovaní jej záujmov v rámci SPP EÚ.
Pre potreby decíznej sféry ústav riešil a zabezpečoval 13 úloh odbornej pomoci
(kap. 4.1.4.). Aktualizoval „Prognózu a víziu slovenského poľnohospodárstva“ a vypracoval
„Potravinovú stratégiu Slovenska“, vypracoval Zelenú správu, Komoditné a situačné
a výhľadové správy vybraných komodít, zaoberal sa vplyvom zmien mliečnych kvót v rámci
spoločného trhu a hospodárskymi výsledkami v sektore ovocia a zeleniny. Vykonával funkciu
národného spojovacieho miesta pre Informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva (ISPÚFADN) v SR s DG AGRI v Bruseli, vypracovával Ekonomický poľnohospodársky účet
a Ponukové bilancie pre Eurostat a hodnotiacu správu o podpore slovenského
poľnohospodárstva pre potreby OECD a poskytoval informácie pre FAO. Vyhodnotil
ekonomickú bonitu poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov pre súťaž TOP AGRO
a vypracoval celý rad aktuálnych analýz a expertíznych stanovísk podľa požiadaviek
užívateľa.
Bol spolurieštieľom dvoch medzinárodných projektov šiesteho a siedmeho
Rámcového programu EÚ (kap. 4.1.3.)
Hlavná činnosť VÚEPP v roku 2008 bola financovaná zo štátnych prostriedkov,
z prostriedkov EÚ a z vlastných zdrojov. Najvyšší podiel financovania bol zo štátneho
rozpočtu na riešenie úloh výskumu a vývoja a úloh odbornej pomoci prostredníctvom
bežného transferu, ktorý bol schválený vo výške 34 204 tis. Sk v rámci programu 090
„Tvorba, regulácia a implementácia politík“, podprogramu 03 „Poznatková podpora tvorby
politík“ a prvku 01 „Hodnotenie politík a odvetvová stratégia“, ďalej podprogramu 05
„Štatistický informačný systém“ a prvku 03 „ISPÚ databáza IS“ vo výške 7 915 tis. Sk
a podprogramu 01, prvku 01 na úlohu TOP-AGRO vo výške 300 tis. Sk. Celkove boli
prostriedky zo štátneho rozpočtu prostredníctvom bežného transferu schválené vo výške
42 419 tis. Sk. V júli 2008 boli schválené finančné prostriedky znížené o 1 000 tis. Sk a
ďalším rozpočtovým opatrením znížené o 1 243 tis. Sk. Koncom decembra 2008 boli
poskytnuté finančné prostriedky vo výške 840 tis. Sk na dofinancovanie úlohy „Prevádzka
a aktualizácia ISPÚ v SR v roku 2008“. Prostriedky zo štátneho rozpočtu v roku 2008,
poskytnuté prostredníctvom bežného transferu boli po rozpočtových opatreniach v celkovej
výške 41 016 tis. Sk, pričom čiastka 840 tis. Sk je použiteľná do 31. 3. 2009.
Výsledkom hospodárenia v hlavnej činnosti je rozdiel +797 tis. Sk, ktorý
predstavuje finančné prostriedky, poskytnuté dodatkom ku kontraktu dňa 31. 12. 2008,
ktorými bolo dofinancované rozšírenie riešenia úlohy „Prevádzka a aktualizácia ISPÚ v SR
v roku 2008“, ktoré sú použiteľné do 31. 3. 2009.
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V rámci vedľajšej hospodárskej činnosti boli príjmy tvorené z prenájmu nebytových
priestorov, z poradenskej činnosti, zmluvných úloh a z ostatných výnosov v celkovej výške
7 211 tis. Sk. Výdavky na túto činnosť činili 6 498 tis. Sk, z toho daň z príjmu 167 tis. Sk.
Výsledkom hospodárenia v tejto činnosti je zisk vo výške 712 tis. Sk.
Výskumnú a inú činnosť ústavu zabezpečovalo v roku 2008 71 zamestnancov.
Z celkovej pracovnej kapacity pripadalo na výskumnú činnosť 60,8 FTE, poradenstvo
0,6 FTE, výchovu a vzdelávanie 0,7 FTE. Zvyšná kapacita pripadala najmä na obslužné
a podnikateľské činnosti.
Problémom ústavu zostáva veková štruktúra vedecko-výskumných pracovníkov.
Zabezpečiť výmenu a stabilizáciu mladých vedeckých pracovníkov bude možné len za
predpodpokladu zlepšenia súčasných tendencií vo financovaní výskumu.
Pracovníci ústavu aktívne pracovali resp. boli členmi viacerých odborných
a profesných orgánov a komisií univerzít a VŠ (kap. 4.2.3.).
Významnou činnosťou ústavu bola edičná a publikačná činnosť (kap. 4.3.1., 4.3.2.)
V roku 2008 vypracoval a vydal ústav 5 titulov publikácií, 12 štúdií a 23 titulov komoditných
a situačných výhľadových správ. Ústav pokračoval vo vydávaní vedeckého časopisu
“Ekonomika poľnohospodárstva“. V rámci publikačnej činnosti bolo publikovaných 41
vedeckých príspevkov, 58 odborných príspevkov a 29 rozhovorov v dennej tlači. V roku 2008
bol zaznamenaný mimoriadny nárast ohlasov na práce našich výskumných pracovníkov (374
citácií, z toho 11 v SCI a SCOPUS).
Vo vedeckej výchove bolo 6 pracovníkov, z toho jedna pracovníčka získala vedeckú
hodnosť PhD. Traja pracovníci ústavu pôsobili v pedagogickom procese na SPU Nitra a UK
Bratislava.
Ústav spolupracoval s viacerými vedeckými inštitúciami podobného zamerania
v zahraničí, najmä s VÚZE Praha a Spolkovým ústavom pre agrárnu ekonomiku, Viedeň.
Pracovníci ústavu sú členmi Európskej asociácie poľnohospodárskych ekonómov (EAAE)
v Haagu a medzinárodnej komisie poľnohospodárskeho inžinieringu (CIGR) v Bruseli.
Prenos vedecko-výskumných a odborných poznatkov do poľnohospodárskej praxe bol
zabezpečovaný cez bohatú prednáškovú a publikačnú činnosť alebo na objednávku
poľnohospodárskych subjektov.
V septembri 2008 zorganizoval ústav odbornú konferenciu o východiskách
a perspektívach slovenského poľnohospodárstva v Európskej únii, na ktorej sa zúčastnili
zástupcovia štátnej správy, samosprávy, záujmových zväzov a združení a akademickej
a podnikateľskej sféry v poľnohospodárstve a potravinárstve. Cieľom odbornej konferencie
bolo identifikovať a prediskutovať aktuálne otázky agropotravinárstva.
Z prehľadu činnosti ústavu, ktorý podáva táto správa vyplýva, že ústav má svoje
opodstatnenie a kvalitne plní svoje poslanie vo vedecko-výskumnej základni rezortu
poľnohospodárstva.

9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie
Hlavným užívateľom činnosti ústavu - výstupov bolo Ministerstvo
pôdohospodárstva SR. Výsledky riešenia boli poskytované vo forme výskumných správ,
realizačných výstupov, štúdií, expertíznych posudkov, stanovísk, konzultácií, a pod.
Ďalšími užívateľmi výsledkov riešenia boli orgány samosprávy (Slovenská
poľnohospodárska a potravinárska komora), ústavy vedecko-výskumnej základne rezortu,
ústavy SAV a univerzity.
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Užívateľmi výstupov prostredníctvom publikácií a prednášok bola aj podnikateľská
sféra rezortu pôdohospodárstva. Odborná a širšia verejnosť mala prístup k výsledkom práce
ústavu prostredníctvom informácií uverejnených na internetovej stránke ústavu
http://www.vuepp.sk/.
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Prílohy


Tabuľky č. 1 – 15; 19 – 20.



Tabuľky č. 16 – 18 neuvádzame.
Tab. č. 16 - Prehľad o odovzdaných a zavedených hmotných realizačných výstupoch
neuvádzame, pretože ústav takéto výstupy nerealizuje.
Tab. č. 17 - Prehľad o odovzdaných a zavedených nehmotných realizačných výstupoch je
uvedený v kapitole 4.
Tab. č. 18 - Prehľad o poradenských aktivitách ústavu v roku 2008 – poradenskú činnosť
ústav realizuje v minimálnom rozsahu (str. 29 správy). Realizuje sa aj formou prednášok,
poskytovania konzultácií a pod.
Prehľad publikačnej činnosti ústavu v uplynulom roku (2008)
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Personálne obsadenie a štruktúra pracovníkov ústavu
Tabuľka č. 1
Kategória pracovníkov

1

rok 2007 (predchádzajúci)

rok 2008 (aktuálny)

Rozdiel + - oproti roku 2007

evid. stav
k 31.12.

FTE

FTE
%

evid. stav
k 31.12.

FTE

FTE
%

evid. stav
k 31.12.

FTE

FTE
%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pracovníci spolu

74,0

73,5

100,0

71,0

70,5

100,0

-3,0

-3,0

z toho: A - Výskumníci

47,0

46,5

63,5

46,0

45,5

64,5

-1,0

-1,0

B - Technici a ekvival. personál

11,0

11,0

14,9

10,0

10,0

14,2

-1,0

-1,0

C - Pomocný personál

11,0

11,0

14,9

10,0

10,0

14,2

-1,0

-1,0

Pracovníci výskumu a vývoja
spolu ( A+B+C)
D - Režijný personál

69,0

68,5

93,3

66,0

65,5

92,9

-3,0

-3,0

5,0

5,0

6,7

5,0

5,0

7,1

0,0

0,0

FTE = človekorok, tj. 2000 pracovných hodín ročne, resp. prepočítaný plný pracovný úväzok
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Počty a štruktúra výskumníkov (kategória A)
Tabuľka č. 2
Kategória výskumníkov

1

rok 2007 (predchádzajúci)

rok 2008 (aktuálny)

Rozdiel +- oproti roku 2007

evid. stav
k 31.12.

FTE

FTE
%

evid. stav
k 31.12.

FTE

FTE
%

evid. stav
k 31.12.

FTE

FTE
%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

47,0

46,5

100,0

46,0

45,5

100,0

-1,0

-1,0

14,0

14,0

29,8

13,0

13,0

28,6

-1,0

-1,0

VKS IIa

4,0

4,0

5,0

5,0

+1,0

+1,0

VKS IIb

10,0

10,0

8,0

8,0

-2,0

-2,0

b) vedecko - technickí pracovníci spolu

4,0

4,0

4,0

4,0

v tom: VTKS I

2,0

2,0

2,0

2,0

VTKS II

1,0

1,0

1,0

1,0

VTKS III

1,0

1,0

1,0

1,0

29,0

28,5

29,0

28,5

Výskumníci spolu
Z výskumníkov:
a) vedeckí pracovníci spolu
v tom: VKS I - DrSc.
VKS I - CSc., PhD.

c) ostatní výskumníci s VŠ kvalifikáciou

8,5

61,7

Vysokoškolskí profesori

8,8

0

62,6

0

0

0

Vysokoškolskí docenti

2,0

1,0

-1,0

Členovia SAPV

3,0

2,0

-1,0

Doktorandi

7,0

8,0

-1,0
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Počty a štruktúra technického a ekvivalentého personálu (kategória B)
Tabuľka č. 3
Kategória technického a ekvivalentného
personálu

1
Technici a ekvivalentný personál spolu
z toho: Technici vo výskume s VŠ kvalifikáciou
Technici vo výskume ostatní

rok 2008 (aktuálny)

rok 2007 (predchádzajúci)

Rozdiel +- oproti roku 2007

evid. stav
k 31.12.

FTE

FTE
%

evid. stav
k 31.12.

FTE

FTE
%

evid. stav
k 31.12.

FTE

FTE
%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11,0

11,0

100,0

10,0

10,0

100,0

-1,0

-1,0

1,0

1,0

9,1

1,0

1,0

10,0

0,0

0,0

7,0

7,0

63,6

6,0

6,0

60,0

-1,0

-1,0

3,0

3,0

27,3

3,0

3,0

30,0

0,0

0,0

Ekvivalentný personál s VŠ kvalifikáciou
Ekvivalentný personál ostatný
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Počty a štruktúra pomocného personálu (kategória C)
Tabuľka č. 4
Kategória pomocného personálu

1

rok 2007 (predchádzajúci)

rok 2008 (aktuálny)

Rozdiel +- oproti roku 2007

evid. stav
k 31.12.

FTE

FTE
%

evid. stav
k 31.12.

FTE

FTE
%

evid. stav
k 31.12.

FTE

FTE
%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pomocný personál spolu

11,0

11,0

100,0

10,0

10,0

100,0

-1,0

-1,0

a) manažéri a administrat. personál spolu

11,0

11,0

100,0

10,0

10,0

100,0

-1,0

-1,0

1,0

1,0

9,1

1,0

1,0

10,0

0,0

0,0

10,0

10,0

90,9

9,0

9,0

90,0

-1,0

-1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

v tom: úsek riaditeľa (vedenia)
vedeckovýskumný úsek
hodpodársko - technický úsek
účelové zariadenia
b) robotnícke profesie spolu
v tom: úsek riaditeľa (vedenia)
vedeckovýskumný úsek
hodpodársko - technický úsek
účelové zariadenia
Z pomoc. personálu pracovníci s VŠ kvalifikáciou

53

Výročná správa Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava za rok 2008

Prehľad o vedeckej výchove a zvyšovaní kvalifikácie pracovníkov
Tabuľka č. 5
rok 2007 (predch.)
Počet pracovníkov vo vedeckej výchove (doktorandi)

rok 2008 (aktuálny)
7

8

1

1

Počer pracovníkov, ktorí získali:
vedeckú hodnosť DrSc.
vedeckú hodnosť CSc., PhD.
vedecko – pedagogickú hodnosť Prof.
vedecko – pedagogickú hodnosť Doc.

1

Počer pracovníkov, ktorí boli preradení:
z VKS IIb do VKS IIa

1

z VKS IIa do VKS I
do VTKS III
z VTKS III do VTKS II
z VTKS II do VTKS I
Počet pracovníkov, ktorí získali vedeckú hodnosť, resp.
vedeco – pedagogickú hodnosť (aj h.c.) v zahraničí
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Štruktúra využitia pracovných kapacít ústavu v uplynulom roku 2008
Tabuľka č. 6
Charakter činnosti

Kapacita 2008
FTE

Výskum spolu

%
43,2

60,8

43,2

60,8

Poradenstvo

0,4

0,6

Výchova a vzdelanie

0,5

0,7

Riadenie a správa

3,0

4,2

Obslužné činnosti

14,9

21,0

Podnikateľské činnosti

3,5

4,9

Činnosti vyžiadané orgánmi ústr. štátnej správy (okrem účelových úloh)

0,0

z toho:

základný
aplikovaný

Experimentálny vývoj

Činnosti vo vedeckých a profesných organizáciách
Činnosti z delegovaných poverení v medzinárodných organizáciách
Ostatné činnosti
SPOLU
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5,5

7,8

71,0

100,0
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Prehľad o platových pomeroch výskumníkov (kategória A) v uplynulom roku 2008
Tabuľka č. 7
Kvalifikačný
stupeň

Počet pracovníkov

Priemerný mesačný funkčný plat
december uplyn. 2008 roku
(Sk)

VKS I - DrSc.
VKS I - CSc., PhD.
VKS IIa

5

36 664

VKS IIb

8

29 419

VTKS I

2

30 400

VTKS II

1

26 360

VTKS III

1

33 420

29

24 598

Inžinierski pracovníci
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Priemerný mesačný základný plat
s príplatkami za december
uplyn.......roku (bez odmien)
(Sk)

Priemerný mesačný plat za celý
uplynulý rok vrátane
príplatkov a odmien
(Sk)
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Prehľad o zaradení pracovníkov do platových tried v uplynulom roku 2008
Tabuľka č. 8
Platová
trieda

Počet
pracovníkov

Priemerný mesačný základný
plat v decembri roka 2008
(Sk)

Priemerný mesačný plat za celý
rok 2008 vrátane príplatkov
a odmien
(Sk)

1

4

9 720

3

1

11 160

4

3

15 600

5

1

18 800

7

4

17 650

8

5

19 670

9

7

21 180

10

25

24 490

11

7

29 220

12

8

29 140

13

6

38 330

2

6

57

Výročná správa Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava za rok 2008

Prehľad o pohybe pracovníkov v uplynulom roku 2008
Tabuľka č. 9
Kategória pracovníkov

Prijatí pracovníci
Spolu

Uvoľnení pracovníci

z toho:
konkurzom

Spolu

Dôvod ukončenia pracovného pomeru
Dôchodok

A - Výskumníci

3

3

0

z toho: vedeckí pracovníci

0

0

1

vedecko - technickí pracovníci

0

0

0

inžinierski pracovníci

3

3

3

B - Technici a ekvivalentný personál

1

0

1

C - Pomocný personál

0

0

0

D - Režijný personál

2

1

3

Pracovníci spolu (A+B+C+D)

6

4

9
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Výpoveď
organizácie

Výpoveď
pracovníka

Iný

1

1

1

1

1
1
3
1

1

5

2
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Prehľad o výnosoch ústavu v roku 2008
Tabuľka č. 10
Položka*

Plán
Celkom/ŠR

Skutočnosť
Celkom/ŠR

Štruktúra výnosov
VTP

Bežný transfer

Úlohy výskumu a vývoja

20820/20820

20820

20820

Úlohy odbornej pomoci

20196/20196

20196

20196

Medzinárodné projekty

Ostatná hlavná
činnosť

Podnikateľská
činnosť

Ostatné

5274

Podnikateľská činnosť

7211

Ostatné výnosy

744

41 016

5 274

7211

* Názvy a čísla: VTP, účelových a referenčných úloh, ostatných výnosových položiek (poradenstvo, projektové a inžinierske služby, ostatné služby a kooperácie)
** Sumár všetkých položiek
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Rozbor výnosov za rok 2008
Tabuľka č. 11
Položka

tis. Sk

Výnosy celkom - hlavná činnosť

47 033

z toho:

tržby za úlohy výskumu a vývoja- bežný transfer

20 820

tržby za úlohy odbornej pomoci-bežný transfer

20 196

tržby z kooperácií
tržby za medzinárodné projekty, poradenské služby

5273

tržby za ostatné služby
tržby za výrobky (zvieratá) vrátane zmeny stavu zásob
úroky
tržby z predaja majetku
ostatné výnosy za hlavnú činnosť

744
7 211

Výnosy celkom - podnikateľská činnsť
(špecifikovať podľa hlavných druhov)
z toho:
poradenstvo, zmluvné úlohy

3 990

prenájom nebytových priestorov

3 204

ostatné výnosy za vedľajšiu činnosť

17

Výnosy celkom za hlavnú a podnikateľskú činnosť
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Prehľad o nákladoch ústavu v roku 2008
Tabuľka č. 12
Položka*

Plán
celkom

Skutočnosť
celkom

Štruktúra nákladov
Priame
Ostatné priame
mzdy
náklady

Priamy
materiál

Režijné náklady
spolu

Úlohy výskumu a vývoja

20 820

21 058

512

7 924

4 740

7 882

Úlohy odbornej pomoci

20 196

21 213

222

7 148

6 767

7 076

Zmluvné, medzinárodné a ostatné úlohy

3 966

33

842

2 258

833

Podnikateľská činnosť

6498

90

1894

2999

1515

52 735

857

17 808

16 764

17 306

**

* Názvy a čísla: VTP, účelových a referenčných úloh, ostatných výnosových položiek (podľa prehľadu o výnosoch)
** Sumár všetkých položiek
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Rozbor o nákladoch ústavu za rok 2008 a hospodársky výsledok
Tabuľka č. 13
Položka

tis. Sk
52 735

Náklady celkom
v tom:

Spotrebovaný
nákup
v tom:
spotrebovaný materiál

1 361
10 324

Služby
v tom:

2 625

oprava a údržba

742

cestovné

425

výdaje na reprezentáciu

13

ostatné služby

Osobné
náklady
v tom:

33 479
mzdové

24 233

sociálne poistenie

8 064

sociálne náklady

1 183

Dane a
poplatky
Odpisy, rezervy a opravné položky

509
5 483
315

Ostatné
náklady
Výnosy celkom

54 244

Náklady
celkom
Hospodársky výsledok + -

52 735
1 509
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Prehľad o stave majetku ústavu k 31. 12. 2008
Tabuľka č. 14
Položka

tis. Sk

Hmotný investičný majetok spolu

68 823

z toho:

budovy, haly a stavby

39 028

stroje, prístroje a zariadenia

19 578

dopravné prostriedky

2 264

pozemky, ostatný majetok

6 483

Nehmotný investičný majetok spolu

1 470

z toho:

1 470

software
oceniteľné práva
iný nehmotný majetok

Nedokončené
hmotné investície
Poskytnuté
preddavky
Obežné aktíva spolu
z toho:

1 086
40 987
zásoby

377

pohľadávky

7 126

finančný majetok v hotovosti a na účtoch
náklady budúcich období

33 194
290
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Kapitálové výdaje v roku 2008
Tabuľka č. 15
Ukazovateľ

Výdaje
celkom

Zdroje
štátny rozpočet

vlastné

ostatné*

Stavebné investície

306

306

Strojové investície

453

453

453

453

759

759

v tom: dopravné prostriedky*
inventár
ostatné zariadenia
výpočtová technika
laboratórne zariadenia

Nehmotné investície
software

v tom:

Kapitálové výdaje spolu
* Špecifikovať najvýznamnejšie položky a ostatné zdroje
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Prehľad o publikačnej činnosti ústavu v uplynulom roku (2008)
Tabuľka č. 19
Počet strán

Počet publikácií
A. Vedecké práce publikované vo vedeckých časopisoch
v tom: v karentovaných časopisoch domácich
v karentovaných časopisoch zahraničných
v nekarentovaných časopisoch domácich
v nekarentovaných časopisoch zahraničných
Spolu
B. Odborné práce publikované v recenzovaných
časopisoch
v tom: v domácich časopisoch
v zahraničných časopisoch
Odborné práce publikované v nerecenzovaných
odborných časopisoch
v tom: v domácich časopisoch
v zahraničných časopisoch
Spolu
Recenzie a ostatné práce publikované vo vedec. a
odborných časopisoch
C. Vedecké práce publikované v zborníkoch
konferencií
v tom: recenzované zborníky z domácich konferencií
ostatné zborníky z domácich konferencií
recenzované zborníky z medzinárodných konf.
ostatné zborníky z medzinárodných konferencií
Spolu
Abstrakty príspevkov v zborníkoch z domácich
konferencií a postery
Abstrakty prísp. v zbor.zo zahr.konf. a postery
D. Ostatné vedecké a odborné práce
v tom: vedecké monografie publikované doma
vedecké monografie publikované v zahraničí
kapitoly vo vedeckých monografiách publik.
doma
kapitoly vo vedeckých monografiách publik.
v zahraničí
odborné knižné publikácie publikované doma
odborné knižné publikácie publik.v zahraničí
kapitoly v odbor. knihách publikované doma
kapitoly v odbor. knihách publik.v zahraničí
Spolu
E. Odborné články publikované v dennej tlači
F. Odborné periodiká vydávané OPVV
(organizácie a pracoviská vedy a výskumu)
Výskumné správy
v tom: správy etapové
správy čiastkových úloh
správy úloh a projektov
Spolu
Vedecké koncepcie, projekty a programy
v tom: na celoštátnej úrovni
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9
2
11

95
19
114

-

-

16
16
4

29
29
20

1
15
10
4
30
7

6
270
46
47
369
7

1

4

12
1

811
147

-

-

28
1
42
1

1355
7
2328
332

10
1
2
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Prehľad o pedagogickej činnosti a vedeckej výchove v uplynulom roku (2008)
Tabuľka č. 20
Počet

SPU Nitra

- prednášateľov

Iné

Spolu

2

1

3

24

12

36

- vedených diplomantov

-

4

-

- vedených doktorandov

4

12

8

- členov vedeckých rád

1

-

13

- predsedov komisií pre štátne záverečné skúšky

1

-

1

- členov komisií pre obhajoby PhD.

-

-

-

- členov komisií pre obhajoby DrSc.

-

-

-

- členov habilitačných komisií

1

-

1

- diplomantov - absolventov

-

-

-

- doktorandov po úspešnej obhajobe

1

1

1

- vyučovacích hodín
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Prehľad publikačnej činnosti ústavu v uplynulom roku (2008)
A.Vedecké práce publikované vo vedeckých časopisoch
v karentovaných časopisoch domácich
v karentovaných časopisoch zahraničných
v nekarentovaných časopisoch domácich
BLAAS, G.

Kam smeruje ekonomika slovenského poľnohospodárstva: Komparatívna analýza trendov
v EÚ-15 a na Slovensku.
Ekonomika poľnohospodárstva, VIII, 2008, č. 4, s.4-12. Tab. 2, grafy 8, lit. 1.
BOŽÍK, M.

Modelovanie liberalizácie jednotného trhu s mliekom v SR.
Ekonomika poľnohospodárstva, VIII, 2008, č. 4, s. 18-30. Tab. 8, grafy 10, lit. 2.
BRODOVÁ, M.

Kvantifikácia vybraných nevýrobných funkcií poľnohospodárstva v SR.
Ekonomika poľnohospodárstva, VIII, 2008, č. 2, s. 3 – 13. Tab. 7, mapy 3, grafy 2, lit. 8.
BRODOVÁ, M.

Ohodnocovanie environmentálnych funkcií poľnohospodárskej pôdy.
Ekonomika poľnohospodárstva, VIII, 2008, č. 4, s. 53-58. Tab. 6, lit. 9.
BUDAY, Š. – FEDERIČOVÁ, Z. – VAJCÍKOVÁ, R.

Diverzifikácia ekonomických činností s dôrazom na zamestnanosť.
Ekonomika poľnohospodárstva, VIII, 2008, č. 1, s. 55-63. Tab. 3, grafy 4, lit.8.
GÁLIK, J. – BACHOVÁ, S.

Zmeny v zahraničnom obchode Slovenskej republiky s poľnohospodárskymi a
potravinárskymi výrobkami.
Ekonomika poľnohospodárstva, VIII, 2008, č. 1, s. 34-43. Tab. 6, lit. 5.
CHRASTINOVÁ, Z.
Ekonomický vývoj poľnohospodárstva v rokoch 2004-2006.
Ekonomika poľnohospodárstva, VIII, 2008, č. 1, s. 3-11. Tab. 7, grafy 2, mapy 2, lit. 6.
UHRINČAŤOVÁ, E.

Odhad Cobbovej-Douglasovej produkčnej funkcie pre poľnohospodárske farmy.
Ekonomika poľnohospodárstva, VIII, 2008, č. 1, s. 44 – 54. Tab. 7, lit.4.
UHRINČAŤOVÁ, E.
Segmentácia poľnohospodárskych štruktúr vzhľadom na parametre produkčných systémov pomocou
samoorganizujúcich sa máp.
Ekonomika poľnohospodárstva, VIII, 2008, č. 4, s. 69-81. Tab.5, grafy 2, lit. 7.
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v nekarentovaných časopisoch zahraničných
BUCHTA, S. – ŠTULRAJTER, Z.
Marginalised groups of rural population.
Agricultural economics, Vol. 54, 2008, No. 12, pp. 566-574. Lit. 23.
CHRASTINOVÁ, Z.

Economic differentiation in Slovak agriculture.
Agricultural economics, Vol. 54, 2008, No. 11, pp. 536-545. Tab. 4, grafy 10, lit. 6.

B.Odborné práce publikované v recenzovaných odborných časopisoch
v domácich časopisoch
v zahraničných časopisoch

Odborné práce publikované v nerecenzovaných odborných časopisoch
v domácich časopisoch
BLAAS, G.

Dobrí farmári sa musia pripraviť aj na nestabilitu trhov.
TOP AGRO 2007, 2007/2008, s. 8-9.
BORECKÁ, S.

Vývoj v sektore oviec v 1. polroku 2008.
Chov oviec a kôz, XXVII, 2008, č. 4, s. 4-5.
BRADÁČOVÁ, K. – BUDAY, Š.

Situácia na trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku.
AGRO magazín, X, 2008, č. 7, s. 8. Tab. 1, graf 1.
BUCHTA, S. - FEDERIČOVÁ, Z.

Analýza podpôr do poľnohospodárstva za roky 2004-2006: viac financií získavajú podniky na
severe a východe Slovenska.
AGRO magazín, X, 2008, č. 2, s. 8. Tab. 2, mapy 4.
BUCHTA, S. – FEDERIČOVÁ, Z.
Potenciálne dopady programových dokumentov na rozvoj vidieka pred vstupom a po vstupe do
Európskej únie.
AGRO magazín, X, 2008, č. 2, s. 17.
CHRASTINOVÁ, Z. – KRÍŽOVÁ, S.
Z tržieb poľnohospodárov vo svete predstavujú podpory v priemere 27 %.
AGRO magazín, X, 2008, č. 10, s. 4.
CHRASTINOVÁ, Z. – KRÍŽOVÁ, S. – ĎURIČOVÁ, I.

Poľnohospodárstvo krajín Európskej únie v číslach (1. časť).
AGRO magazín, X, 2008, č. 11, s. 4.
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CHRASTINOVÁ, Z. – KRÍŽOVÁ, S. – ĎURIČOVÁ, I.

Poľnohospodárstvo krajín Európskej únie v číslach (2. časť).
AGRO magazín, X, 2008, č. 12, s. 4.
MASÁR, I.

Medziročný rast kukurice o takmer 70 percent . Faktory ovplyvňujúce vývoj cien kukurice
v SR.
AGRO magazín, X, 2008, č. 1, s. 4. Grafy 4.
MASÁR, I.
Udržia sa vysoké ceny obilnín v tomto roku?
AGRO magazín, X, 2008, č. 3, s. 4. Tab. 3.
MASÁR, I.

Spotreba mliečnych výrobkov v Nemecku.
Mliekarstvo, 39, 2008, č. 1, s. 10-11.
MOLČANOVÁ, J. – FITZ, M.
Znevýhodnené oblasti SR.
Poľnohospodársky týždenník, II, 2008, č. 18, s. 18-19. Tab. 2
MOLČANOVÁ, J. – FITZ, M.
Znevýhodnené oblasti SR.
Poľnohospodársky týždenník, II, 2008, č. 19, s. 18-19. Tab. 3
MOLČANOVÁ, J. – FITZ, M.

Pripravujú novú klasifikáciu znevýhodnených oblastí.
Roľnícke noviny, 78, 2008, č. 35, s. 10-11. Tab. 1.
ŠAJBIDOROVÁ, V.

Situačná a výhľadová správa o mlieku.
Mliekarstvo, 39, č. 2, s. 10-14. Tab.7.
ŠAJBIDOROVÁ, V. – MASÁR, I.

Produkcia a spotreba mlieka.
Mliekarstvo, 39, 2008, č. 3, s. 6-9. Tab. 4
v zahraničných časopisoch
Recenzie a ostatné práce publikované vo vedeckých a odborných časopisoch
v domácich časopisoch
BUCHTA, S.

Gajdoš, P. – Pašiak, J.: Sociálne zdroje lokálneho a regionálneho rozvoja.
Ekonomika poľnohospodárstva, VIII, 2008, č. 2, s. 65-66. (Recenzia)
HASPRA, R.

Východiská a perspektívy slovenského poľnohospodárstva v EÚ.
Ekonomika poľnohospodárstva, VIII, 2008, č. 4, s. 90-92.
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KLIMEŠ, J. – ŠÍPOVÁ, E.

Štandardné výsledky ISPÚ v členských krajinách EÚ-25.
Ekonomika poľnohospodárstva, VIII, 2008, č. 2, s. 67 – 79. Tab.
MASÁR, I.

Reforma vína v EÚ plná rozporov.
Ekonomika poľnohospodárstva, VIII, 2008, č. 1, s. 75-76.
v zahraničných časopisoch

C.Vedecké práce publikované v zborníkoch konferencií
recenzované zborníky z domácich konferencií

BRODOVÁ, M.
Subjekty agroenvironmentálneho opatrenia v manažmente poľnohospodárskej krajiny.
In: Ochrana a manažment poľnohospodárskej krajiny. Zborník príspevkov z vedeckej
konferencie, Modra-Harmónia, 30.6. – 2.7. 2008. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV,
2008, s. 249 – 254, tab. 1, grafy 2, lit. 3. ISBN 978-80-89325-05-4
ostatné zborníky z domácich konferencií
BLAAS, G. – BOŽÍK, M. – BUDAY, Š. – BUCHTA, S. – GUBOVÁ, M. – CHRASTINOVÁ, Z. –
TIBENSKÁ, H. – UHRINČAŤOVÁ, E. – VAJCIKOVÁ, R.

Udržateľný rozvoj poľnohospodárstva a vidieka.
In: „Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti“ . Zborník štúdií k analýze stavu a vývojových
trendov relevantných pre vypracovanie stratégie. (6. Významné sektory trvale udržateľného a
bezpečného rozvoja.). Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2008, s. 75-170, tab. 26, grafy 40, lit. 43.
ISBN 978-80-7144-162-5
BLAAS, G.

Očakávania a neistoty reformy – scenáre vývoja SPP po roku 2013.
In: Východiská a perspektívy slovenského poľnohospodárstva v Európskej únii. Vybrané výsledky
úloh poľnohospodárskeho ekonomického výskumu. Zborník z odbornej konferencie VÚEPP,
Bratislava, 18. september 2008. Bratislava: VÚEPP 2008, 8 s., tab. 2, lit. 6. (CD)
BLAAS, G. – BOŽÍK, M.

Hlavné smery a priority vedy a výskumu v ekonomike poľnohospodárstva a potravinárstva.
In: Prognóza vývoja slovenského pôdohospodárstva – hlavné smery a priority pôdohospodárskych
vied.
Zborník referátov zo sympózia s medzinárodnou účasťou, konaného v rámci 25. Ročníka
medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2008, Nitra, 1.10.2008. Zborník č. 62. Nitra: SAPV,
s. 22-27.
ISBN 978-80-89162-36-9
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BOŽÍK, M.

EÚ a výroba mlieka – analýza a dosahy zmien v systéme mliečnych kvót na slovenské
poľnohospodárstvo.
In: Východiská a perspektívy slovenského poľnohospodárstva v Európskej únii. Vybrané výsledky
úloh poľnohospodárskeho ekonomického výskumu. Zborník z odbornej konferencie VÚEPP,
Bratislava, 18. september 2008. Bratislava: VÚEPP 2008, 12 s., tab. 8, graf 8, lit. 2.(CD)
BOŽÍK, M.

Prognózy a scenáre Európskej únie v súvislosti s plánovanými zmenami v systéme mliečnych
kvót – vplyvy a dopady na sektor mlieka na Slovensku.
In: Regionálne dni prvovýrobcov mlieka 2008. Zborník z konferencie SZPM, Nitra, 4.11.2008,
Liptovský Mikuláš, 6.11.2008. Nitra: SZPM, 2008, 12 s., tab. 8, grafy 6, lit. 2.
BUDAY, Š. – FEDERIČOVÁ, Z. – VAJCÍKOVÁ, R.
Diverzifikácia podnikania na pôde.
In: Východiská a perspektívy slovenského poľnohospodárstva v Európskej únii. Vybrané výsledky
úloh poľnohospodárskeho ekonomického výskumu. Zborník z odbornej konferencie VÚEPP,
Bratislava, 18. september 2008. Bratislava: VÚEPP 2008, 10 s., tab. 4, graf 1, lit. 7. (CD)
BUCHTA, S.

Čo priniesli podpory SOP a PRV do rozvoja vidieka?
In: Východiská a perspektívy slovenského poľnohospodárstva v Európskej únii. Vybrané výsledky
úloh poľnohospodárskeho ekonomického výskumu. Zborník z odbornej konferencie VÚEPP,
Bratislava, 18. september 2008. Bratislava: VÚEPP 2008, 13 s., tab. 20, lit. 11. (CD)
BRODOVÁ, M.

Environmentálne politiky v motivácii poľnohospodárskej výroby.
In: Východiská a perspektívy slovenského poľnohospodárstva v Európskej únii. Vybrané výsledky
úloh poľnohospodárskeho ekonomického výskumu. Zborník z odbornej konferencie VÚEPP,
Bratislava, 18. september 2008. Bratislava: VÚEPP 2008, 10 s., tab. 2, graf 3, lit. 2. (CD)
FITZ, M. – MOLČANOVÁ, J.

Pozícia slovenského poľnohospodárstva a vidieka v EÚ.
In: Uplatnenie vedy v poľnohospodárstve v kontexte rozvoja vidieka a prihraničnej
spolupráce s Ukrajinou. Zborník referátov z odborného seminára s medzinárodnou účasťou,
Zemplínska Šírava 29.-30. mája 2008.
Michalovce: SCPV, 2008, s. 43-48, tab. 3. ISBN 978-80-88872-87-0
GÁLIK, J.

Štatistika vývoja dovozov (a vývozov) poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
z tretích krajín do EÚ (a na Slovensko) a základné trendy.
In: Európske normy záväzné pri výrobe poľnohospodárskych a potravinárskych komodít v kontexte
globalizácie a narastajúcich dovozov z tretích krajín. Zborník prednášok. Štrbské Pleso -Vysoké Tatry,
5.-7. november 2008, 17 s. CD (prezentácia)
CHRASTINOVÁ, Z. – BURIANOVÁ, V.

Problémy ekonomickej diferenciácie v slovenskom poľnohospodárstve.
In: Východiská a perspektívy slovenského poľnohospodárstva v Európskej únii. Vybrané výsledky
úloh poľnohospodárskeho ekonomického výskumu. Zborník z odbornej konferencie VÚEPP,
Bratislava, 18. september 2008. Bratislava: VÚEPP 2008, 9 s., tab. 3, grafy 4, lit. 4. (CD)
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KRÍŽOVÁ, S.

Vývoj nadväzujúcich článkov vybraných potravinových vertikál a ich vplyv na formovanie
cien potravinárskych výrobkov.
In: Východiská a perspektívy slovenského poľnohospodárstva v Európskej únii. Vybrané výsledky
úloh poľnohospodárskeho ekonomického výskumu. Zborník z odbornej konferencie VÚEPP,
Bratislava, 18. september 2008. Bratislava: VÚEPP 2008, 10 s., tab. 3, grafy 5, lit. 10. (CD)
KRÍŽOVÁ, S.

Prognóza vývoja spotreby potravín a výdavkov na potraviny.
In: IX. Potravinárska konferencia. Otvorené fórum o stave bezpečnosti, kvality a kontroly potravín.
Bratislava, 12.-13. februára 2008. Bratislava: MP SR - Spoločnosť spotrebiteľov potravín, s. 31-32,
graf 1.
MATOŠKOVÁ, D. – GÁLIK, J.

Poľnohospodárske verzus spracované výrobky – otázniky ich vnútornej a vonkajšej
konkurencieschopnosti.
In: Východiská a perspektívy slovenského poľnohospodárstva v Európskej únii. Vybrané výsledky
úloh poľnohospodárskeho ekonomického výskumu. Zborník z odbornej konferencie VÚEPP,
Bratislava, 18. september 2008. Bratislava: VÚEPP 2008, 11 s., tab. 8, lit. 5. (CD)
SOBOCKÁ, J. - MOLČANOVÁ, J.
Nové biofyzikálne kritériá pre delimitáciu území postihnutých prírodnými znevýhodneniami (LFA).
In: Piate pôdoznalecké dni: Pôda – národné bohatstvo. Zborník príspevkov z konferencie, Sielnica,
15.-16. október 2008. Bratislava: VÚPOP, 2008, s. 61-68, tab. 1, grafy 2, lit. 3.
ISBN 978-80-89128-49-5.
recenzované zborníky z medzinárodných konferencií
BLAAS, G.

Poľnohospodárstvo v EÚ 15 a na Slovensku: Porovnanie trendov.
In: Medzinárodné vedecké dni 2008. Konkurencieschopnosť a Ekonomický rast: Európske a národné
perspektívy. Zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 28.-30.
mája 2008. Nitra: SPU, 2008, s. 92-99, tab. 2, grafy 8, lit. 2. ISBN 978-80-552-0061-3
BOŽÍK, M.

Modelové riešenie prognózy poľnohospodárstva Slovenska do roku 2025.
In: Medzinárodné vedecké dni 2008. Konkurencieschopnosť a Ekonomický rast: Európske a národné
perspektívy. Zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 28.-30.
mája 2008. Nitra: SPU, 2008, s. 388-396, tab. 2, grafy 2, lit. 3. ISBN 978-80-552-0061-3
BUDAY, Š. – BRADÁČOVÁ, K.
Analýza trhu s poľnohospodárskou pôdou v rokoch 2001-2006.
In: Podnikanie na poľnohospodárskej pôde v EÚ – 27. Agricultural Business In EU – 27. Zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Račková dolina, 29. – 30. mája 2008. Nitra: SPU,
2008, s. 27 – 32, tab. 5, graf 1, lit. 5. (CD). ISBN 978-80-552-0041-5
BUDAY, Š.
Disponibilné zdroje a produkčné predpoklady zabezpečenia potravinovej bezpečnosti.
In: Regionálne disparity v podnikateľskom prostredí a komunálnych služieb. Zborník recenzovaných
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Veľká Lomnica, 8.–10.10.2008. Nitra: SAPV.
ISBN 978-80-89143-81-8
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BUDAY, Š.
Determinanty zvyšovania cien poľnohospodárskej pôdy.
In: Konkurencieschopnosť a udržateľný rozvoj podnikov agropotravinárskeho sektoru.
Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nesvady, 21. 11. 2008. Bratislava: Merkury,
2008, s. 7-19, tab. 5, grafy 4, lit. 7. ISBN 978-80-89143-83-2
FEDERIČOVÁ, Z. – VAJCÍKOVÁ, R.
Dopad diverzifikácie ekonomických aktivít na zamestnanosť.
In: Podnikanie na poľnohospodárskej pôde v EÚ – 27. Agricultural Business In EU – 27. Zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Račková dolina, 29. – 30. mája 2008. Nitra: SPU,
2008, s. 191-195, tab.2, lit. 6. (CD). ISBN 978-80-552-0041-5
FEDERIČOVÁ, Z.

Priestorové aspekty diverzifikácie poľnohospodárskych činností s dôrazom na zamestnanosť.
In: Medzinárodné vedecké dni 2008. Konkurencieschopnosť a ekonomický rast: Európske a národné
perspektívy. Zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 28.-30.
mája 2008.Nitra: SPU, 2008, s. 1379-1384, tab. 1, grafy 4, lit. 3. ISBN 978-80-552-0061-3
FEDERIČOVÁ, Z. – VAJCÍKOVÁ, R.

Zabezpečenie energetickej bezpečnosti
poľnohospodárstva a vidieckeho rozvoja.

a

ochrany

životného

prostredia

z aspektu

In: Regionálne disparity v podnikateľskom prostredí a komunálnych služieb. Zborník recenzovaných
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Veľká Lomnica, 8.–10.10.2008. Nitra: SAPV.
ISBN 978-80-89143-81-8
JAMBOROVÁ, M.

Development tendencies of the poultry meat market in Slovakia. (Vývojové tendencie na trhu
s hydinovým mäsom na Slovensku).
In: 2. medzinárodné vedecké hydinárske dni. Zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie. Nitra, 16.-17.9.2008. Nitra: SPU, 2008, s. 13.-18, tab. 1, grafy 2, lit. 4. (CD).
ISBN 978-80-552-0102-3)
ŠÍPOVÁ, E.

Efektívnosť a dôvody pestovania repky olejnej vo vybraných podnikoch SR.
In: Medzinárodné vedecké dni 2008. Konkurencieschopnosť a Ekonomický rast: Európske a národné
perspektívy. Zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 28.-30.
mája 2008. Nitra: SPU, 2008, s. 346-351,tab. 3, grafy 1, lit. 10. ISBN 978-80-552-0061-3
ostatné zborníky z medzinárodných konferencií
BLAAS, G. – BOŽÍK, M.

Prospects of Slovakian Farm Sector under CAP.
In: Dziś i jutro gospodarstw rolnych w krajach centralnej i wschodniej Europy ( Farms in Central and
Eastern Europe – Today and Tomorrow). Prezentacje Konferencyjne, Bialowieźa, June 4-6, 2008.
Bialowieźa: Instytut ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Źywnościowej – Państwowy Instytut
Badawczy,
21 p, tables 3, graphs10, maps 1.
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LATRUFFE, L. – DAVIDOVA, S. – BLAAS, G.

The persistence of the corporate farms: They survived the transition but do they have future
under the CAP.
In: Agricultural economics and transition: What was expected, what we observed, the lessons
learned.
A joint IAAE-EAAE Seminar Budapest, September 6-8, 2007. Proceedings (Volume I). Halle:
Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe (IAMO), 2008, Vol. 44,
pp.233-242, tab. 5, references 9. ISBN 978-3-938584-31-6, ISSN 1436-221X
BUDAY, Š.

Metodologické prístupy ku kategorizácii a oceňovaniu poľnohospodárskej pôdy na
Slovensku.
In: Hodnocení zemědělského půdního fondu v podmínkách ochrany životního prostředí. (Agricultural
Land Fund Evaluation with Respect to Environmental Protection Conditions.). Sborník příspěvků ze
semináře s mezinárodní účastí, Praha, 20. listopad 2008. Praha: ÚZEI, s. 22-36, tab. 5, grafy 5, lit. 3.
ISBN 978-8086671-56-7
MASÁR, I.

Contemporary external and internal factors affecting Slovakian corn market.
In: IAMO Forum 2008. Conference Proceedings. Agri-Food Business: Global Challenges-Innovative
Solutions. Halle- Germany, 25.-27.June 2008. Halle: IAMO, 2008, p. 6, tables 8, graphs 1, lit. 2.
(CD).
ISBN 978-3-938584-29-3.
Abstrakty príspevkov v zborníkoch z domácich konferencií a postery
BLAAS, G.

Poľnohospodárstvo v EÚ 15 a na Slovensku: Porovnanie trendov.
In: Medzinárodné vedecké dni 2008. Konkurencieschopnosť a ekonomický rast: Európske a národné
perspektívy. Zborník abstraktov. Nitra, 28.-30. mája 2008. Nitra: SPU, s. 36.
ISBN 978-80-552-0060-6
BOŽÍK, M.
Modelové riešenie prognózy poľnohospodárstva Slovenska v horizonte do roku 2025.
In: Medzinárodné vedecké dni 2008. Konkurencieschopnosť a ekonomický rast: Európske a národné
perspektívy. Zborník abstraktov. Nitra, 28.-30. mája 2008. Nitra: SPU, s. 93.
ISBN 978-80-552-0060-6
FEDERIČOVÁ, Z.
Priestorové aspekty diverzifikácie poľnohospodárskych činností s dôrazom na zamestnanosť.
In: Medzinárodné vedecké dni 2008. Konkurencieschopnosť a ekonomický rast: Európske a národné
perspektívy. Zborník abstraktov. Nitra, 28.-30. mája 2008. Nitra: SPU, s. 287. ISBN 978-80-5520060-6
JAMBOROVÁ, M.

Development tendencies of the poultry meat market in Slovakia. (Vývojové tendencie na trhu
s hydinovým mäsom na Slovensku).
In: 2. Medzinárodné vedecké hydinárske dni. Zborník abstraktov. Nitra, 16.-17.9.2008. Nitra: SPU,
2008,
s. 14. ISBN 978-80-552-0101-6
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ŠÍPOVÁ, E.

Efektívnosť a dôvody pestovania repky olejnej vo vybraných podnikoch SR.
In: Medzinárodné vedecké dni 2008. Konkurencieschopnosť a ekonomický rast: Európske a národné
perspektívy. Zborník abstraktov. Nitra, 28.-30. mája 2008. Nitra: SPU, s. 84.
ISBN 978-80-552-0060-6
VAJCIKOVÁ, R.
Environmentálne aspekty zmien využitia krajiny. Niektoré teoretické východiská.
In: Súčasný stav krajinnej ekológie na Slovensku. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie.
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta, 2008, s. 17, lit. 6.
VAJCIKOVÁ, R.
Vybrané aspekty interakcie poľnohospodárstva so životným prostredím.
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