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Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej
len „ÚKSÚP“) je rozpočtovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva SR. Hlavná
činnosť ÚKSÚP je určená zákonmi platnými pre oblasti skúšobníctva a kontroly, ktoré súvisia
s hnojivami, odrodami a osivom, vinohradníctvom a vinárstvom, rastlinolekárskou
starostlivosťou a diagnostikou škodlivých organizmov, krmivami, prípravkami na ochranu
rastlín a systémom ekologického poľnohospodárstva. ÚKSÚP pri svojej činnosti uplatňuje
aj závery kontrolných misií Generálneho riaditeľstva pre zdravie a ochranu spotrebiteľa
EK realizovaných na Slovensku.
Pracovníci ÚKSÚP zastupujú rezort pôdohospodárstva v pracovných skupinách EK
a v medzinárodných organizáciách FAO, UPOV, OECD, ISTA, EPPO.
Významnou činnosťou ÚKSÚP je príprava a tvorba príslušných národných
legislatívnych predpisov.
Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu z predmetu
činnosti vyplývajú aj ďalšie úlohy, ktorými ho poverilo Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
K týmto úlohám patrí kontrolná činnosť pre Pôdohospodársku platobnú agentúru a spolupráca
so Slovenskou inšpekciou životného prostredia pri kontrole prestárlych prípravkov na ochranu
rastlín. ÚKSÚP sa významne podieľa na vzdelávaní právnických a fyzických osôb
podnikajúcich v poľnohospodárskej prvovýrobe, v spracovateľskom a potravinárskom sektore
prostredníctvom školení, seminárov a konferencií zameraných na Krížové plnenie
a aktuálne odborné otázky.
Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2008 sa pohybovalo na úrovni 99,93 %, čo je
v súlade so stanoveným rozpočtom a zabezpečovaním odborných úloh ÚKSÚP
za vykazované obdobie. Na rozpočet ÚKSÚP v Bratislave sú finančne naviazané aj pobočky
vo Zvolene a Košiciach.
Na základe uznesenia vlády SR č. 856/2006 ÚKSÚP v roku 2008 znížil počet
zamestnancov o 14,71 %. Podrobné informácie uvedené vo výročnej správe za rok 2008
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Záverom je možné konštatovať, že v roku 2008 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav
poľnohospodársky v Bratislave plnil úlohy v termíne, na požadovanej odbornej
a profesionálnej úrovni. Široké spektrum užívateľov výstupov ÚKSÚP potvrdzuje dôležitosť
vykonávaných činností vyplývajúcich z legislatívy ES a národnej legislatívy.
Ministerstvo pôdohospodárstva SR nemá k predloženej Výročnej správe za rok 2008
o činnosti ÚKSÚP zásadné pripomienky a odporúča ju predložiť na prerokovanie v rámci
verejného odpočtu.
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