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1. Identifikácia organizácie
Názov:

Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (A SAPV)

Sídlo:

Lužianky, Hlohovecká ul. č. 2

Rezort :

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(zriaďovateľ)

Kontakt:

tel: ++ 421 037/6546221; 037/6421834,
fax: ++ 421 037/6421834
e-mail: sekretariat.asapv@gmail.com , WEB: www.sapv.sk

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia
Riaditeľ:

Ing. Vojtech Brestenský, PhD.

Členovia vedenia organizácie:
Zást. riad. a ved. referátu pre koncepčnú VV činnosť a činnosť SAPV:
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Ekonómka:

Alžbeta Štoselová

Hlavné činnosti:
Koordinácia a podpora vedeckovýskumnej činnosti v pôdohospodárskom rezorte SR.
Tvorba koncepčných materiálov v oblasti pôdohospodárskej vedy a výskumu vo
výskumnom priestore EÚ.
Organizačno-administratívny servis pre orgány a organizačné zložky SAPV.
2. Poslanie a strednodobý výhľad Agentúry SAPV
Činnosť Agentúry Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied bola v zmysle jej
štatútu orientovaná na koordináciu a podporu vedeckovýskumných a vývojových aktivít
v pôdohospodárskom rezorte.
Úlohy zabezpečovala v súčinnosti a podľa pokynov svojho zriaďovateľa, Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, orgánov SAPV, ďalej v súčinnosti s ústavmi
rezortnej vedecko-výskumnej základne i s mimorezortnými inštitúciami ako sú Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR, Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie,
Slovenskou akadémiou vied a slovenskými univerzitami s pôdohospodárskym,
potravinárskym a prírodovedným zameraním.
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Vzhľadom na to, že členskú základňu tvoria aj zahraniční členovia, má SAPV
podpísané dohody vo forme memoránd o spolupráci aj so zahraničnými akadémiami vied
pôdohospodárskeho charakteru a to najmä s Českou akademii zemědělských věd, Poľskou
akadémiou vied a jej poľnohospodárskym oddelením.
Pre Slovenskú akadémiu pôdohospodárskych vied, na základe zmluvy medzi
Agentúrou SAPV a Slovenskou akadémiou pôdohospodárskych vied, zabezpečovala odborný,
organizačný a administratívny servis pre orgány a organizačné zložky SAPV:
• koordinácia vedeckovýskumnej, vývojovej, informačnej a edičnej činnosti SAPV, ústavov
R VVZ a vedenie evidencie o týchto aktivitách,
• organizačné zabezpečovanie a spracovávanie odborných podkladov pre činnosti orgánov
SAPV (valné zhromaždenie, predsedníctvo, odbory, komisie) a vedenie agendy a kontrolu
plnenia úloh činnosti SAPV a jej orgánov.
•

•

Pre rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zabezpečovala:
servis v oblasti vedeckovýskumného rozvoja pre MPRV SR a iné orgány štátnej správy
využívaním aktivít a potenciálu odborných orgánov SAPV (predsedníctvo, odbory
komisie). Na základe poverenia zriaďovateľa spolupracovala s ústavmi rezortnej
vedeckovýskumnej základne (R VVZ) na príprave podkladových materiálov,
vykonávala ďalšie činnosti stanovené jej zriaďovateľom. Tieto vyplývajú aj z toho, že bol
zrušený útvar vedy a výskumu na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a preto vykonáva viaceré aktivity a informácie v oblasti VVZ pôdohospodárskeho rezortu
pre potreby ministerstva a iných orgánov.

Ďalšie aktivity
Organizačne zabezpečovala odborné a vedecké podujatia v celoštátnom
a medzinárodnom rozsahu podľa programu SAPV, odborných orgánov
akadémie
(medzinárodné konferencie a kongresy: Odbor poľnohospodárskej techniky, výstavby
a energetiky SAPV - 1, Odbor pôdoznalectva a ochrany pôdy SAPV – 7, Odbor živočíšnej
výroby SAPV – 2, Odbor veterinárneho lekárstva SAPV – 9, Odbor vodného hospodárstva
SAPV – 2, Odbor potravinárstva a výživy obyvateľstva SAPV – 2, Odbor lesníctva SAPV –
13, Odbor ekonomiky a manažmentu SAPV – 4).
Agentúra SAPV vykonávala aj edično-vydavateľskú činnosť SAPV. Ako
vydavateľská inštitúcia je evidovaná v Národnej agentúre ISBN Slovenskej republiky (NA
ISBN v SR), pôsobiacej v Slovenskej národnej knižnici pri Matici slovenskej v Martine.
Významnou aktivitou Agentúry SAPV bola v spolupráci s Komisiou predsedníctva SAPV pre
výchovu, vzdelávanie a posudzovanie vedeckej kvalifikácie, podporovať rozvíjať „mladú
rezortnú vedu“ každoročným organizovaním súťaže mladých vedeckých pracovníkov o ceny
SAPV v kategóriách: Najlepšia práca s vedeckým prínosom a Najlepšia práca s realizačným
prínosom.
Pracovníci A SAPV sa aktívne zúčastňujú na práci v rezortných a medzirezortných
orgánov i v rôznych aktivitách súvisiacich s vedou a výskumom (Agentúra na podporu vedy
a výskumu, Rada vlády pre vedu a techniku a iné).
Po organizačnej, technickej a distribučnej stránke zabezpečovala A SAPV vydávanie
neperiodickej tlače.
Rozhodnutím ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 4818/2013-250, vydaného
dňa 26.11.2013, sa Agentúra SAPV ako štátna rozpočtová organizácia zrušila bez likvidácie
s účinnosťou 31.12.2013 a s účinnosťou 1.1.2014 splynula do novo zriadenej štátnej
príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (ďalej len
"NPPC") Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky.
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3.

Agentúra SAPV neuzatvárala s ústredným orgánom kontrakt

4. Činnosti / produkty Agentúry SAPV a ich náklady
Činnosť Agentúry Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied bola v zmysle jej
štatútu orientovaná na koordináciu a podporu vedeckovýskumných a vývojových aktivít
v pôdohospodárskom rezorte. Úlohy zabezpečovala v súčinnosti a podľa pokynov
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, orgánov SAPV, ďalej v súčinnosti
s ústavmi rezortnej vedeckovýskumnej základne i s mimorezortnými inštitúciami ako sú
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Agentúra pre vedu a vývoj, Rady vlády
SR pre vedu, techniku a inovácie, SAV a slovenské univerzity s pôdohospodárskym,
potravinárskym a prírodovedným zameraním.
Agentúra SAPV organizačne, technicky, odborne a administratívne zabezpečovala činnosť
Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied ako aj jej orgánov (Valného zhromaždenia
členov SAPV, zasadania Predsedníctva SAPV, odborov a komisií). Základnými
komunikačnými nástrojmi sa stali internet, elektronická pošta, ale aj riadne porady a stretnutia
odborných pracovníkov a členov SAPV, na ktorých sa diskutovalo o aktuálnych problémoch
slovenského agropotravinárskeho komplexu, ich riešení a o ďalšej činnosti SAPV, ktorá sa
zameriava na podporu a smerovanie rezortnej vedy a jej maximálne využitie v praxi. V roku
2013 bol plán uskutočniť 17 zasadaní orgánov SAPV. Vzhľadom na zvýšené aktivity
odborných orgánov, ktoré si vyžadovali súčinnosť pri spracovávaní odborných materiálov,
ktoré SAPV odporúčala, predkladala zriaďovateľovi, sa v porovnaní s plánom uskutočnil
väčší počet zasadaní (42). V tejto súvislosti boli napr. vypracované podklady a pokyny pre
prípravu programu jarného valného zhromaždenia členov Slovenskej akadémie
pôdohospodárskych vied (2013), ktorý bol obsahom zameraný na slovenskú pôdohospodársku
vedu a výskum v programovacom období 2014-2020 z pohľadu využitia zdrojov EÚ
(program Horizont 2020). Gestorom prípravy programu a návrhu záverov z rokovania a úloh,
na ktoré je nutné orientovať slovenskú vedu bol predseda SAPV Š. Mihina, poukázal na:
Východiská SR pre H2020 (vychádzajúc z analýzy 7. rámcového programu) ako aj na
potreby, ktoré je nutné zo strany SR splniť pre zvýšenie slovenskej účasti v H 2020.
Rokovania sa zúčastnili a v rámci vedeckej rozpravy vystúpili kvalifikovaní externí
lektori: splnomocnenec vlády SR pre vedomostnú ekonomiku Ing. Stanislav Sipko, riaditeľ
Slovenskej agentúry pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) Mgr. Daniel Straka
a prezident Únie klastrov Slovenska Ing. Daniel Ács. Predseda SAPV predstavil hostí ako
externých prednášateľov, ktorí „vystúpili“ v rámci vedeckej rozpravy a hovorili o európskych
aktivitách v oblasti svojej pôsobnosti. Vystúpenia lektorov, „zahrnuli“ prítomných
množstvom informácií, ktoré poukázali na formy ich využitia v pripravovanom
programovacom období.
Agentúra SAPV zabezpečila v roku 2013: 2 valné zhromaždenia členov SAPV, 4
zasadania Predsedníctva SAPV, pre ktoré boli pripravené námety a odborné podkladové
materiály.
Zo strany zriaďovateľa bola Agentúra SAPV poverená, v spolupráci s ústavmi R VVZ
a odbornými orgánmi SAPV, prípravou podkladových materiálov, ktoré boli využité pri
spracovaní koncepčno-strategických materiálov rezortu, ako aj materiálov nadväzujúcich na
programové vyhlásenie vlády SR.
Zabezpečovaná bola činnosť Poradenského centra (PC), ktoré je súčasťou siete
poradenských služieb v rezorte pôdohospodárstva. PC bolo vybavené technikou, ktorá bola
dodaná v rámci programu PHARE DESIPAP, t. j. (1997). Technika bola modernizovaná,
inovovaná v roku 2011. PC tvorilo len doplnkovú náplň, popri rozhodujúcich činnostiach
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uvedených vyššie. Z pracovníkov Agentúry len 2 spĺňali podmienky (vzdelanie, profesionálna
orientácia) na výkon terénneho poradenstva.
V súvislosti s poradenstvom Agentúra SAPV (PC) pre inštitúcie výrobnej praxe
vykonávala sprostredkovateľskú činnosť. Agentúra odporúčala, na požiadanie, kontakt na
odborné orgány SAPV, ktorých členovia sú odborne zdatní poradcovia. Títo po dohode so
záujemcom riešili problémy, či už formou spracovania projektu alebo prednáškovou
činnosťou pre zainteresovaných pracovníkov inštitúcie.
V súlade s Koncepciou rozvoja poradenstva, zodpovedný pracovník vykonával práce
spojené s poradenským centrom popri svojej bežnej pracovnej náplni.
Významnou aktivitou Agentúry SAPV je, v spolupráci s Komisiou Predsedníctva
SAPV pre výchovu, vzdelávanie a posudzovanie vedeckej kvalifikácie, podporovať rozvoj
„mladej rezortnej vedy“. Súvisí to s každoročným organizovaním súťaže Mladých vedeckých
pracovníkov o ceny SAPV. Súťaž sa vyhlasuje pre nasledujúci rok a hodnotí za
predchádzajúci rok vždy na jarnom zasadaní valného zhromaždenia členov SAPV.
V roku 2013 bol hodnotený 9. a vyhlásený 10. ročník. uvedenej súťaže.
Súťaž sa vyhlasuje v dvoch kategóriách:
1. CENA SAPV PRE NAJLEPŠIE PRÁCE S VEDECKÝM PRÍNOSOM
2. CENA SAPV PRE NAJLEPŠIE PRÁCE S PREUKÁZANÝM REALIZAČNÝM
PRÍNOSOM
Do súťaže sa môže prihlásiť, prostredníctvom odborov SAPV, každý mladý vedecký
pracovník do veku 35 rokov z univerzít, SAV a rezortných výskumných ústavov. Po
výberovom kole, uskutočnenom formou obhajoby jednotlivých prác v odboroch (zápisnica z
obhajoby sa prikladá k prihláseným súťažným prácam), sú práce podľa poradia ich kvality
postúpené najneskoršie do 31. januára nasledujúceho roka do Komisie predsedníctva SAPV
pre výchovu, vzdelávanie a posudzovanie vedeckej kvalifikácie.
Prihlásená práca musí mať charakter vedeckej práce nie staršej ako jeden rok
a tematicky zameranej na oblasť pôsobnosti SAPV. Práca musí byť publikovaná v roku
vyhlásenia súťaže alebo v predchádzajúcom roku v domácom, resp. zahraničnom vedeckom
časopise. Pri jej prihlasovaní sa vyžaduje priložený separátny výtlačok z vedeckého časopisu,
v ktorom bola práca publikovaná.
Prihlásené práce sú na podklade priložených zápisníc z obhajoby a určenia poradia
kvality v odboroch posudzované Komisiou P SAPV pre výchovu, vzdelávanie a posudzovanie
vedeckej kvalifikácie spravidla na jarnom zasadaní uvedenej komisie. Návrhy najlepších 3
prác v obidvoch kategóriách sú komisiou postúpené na schválenie Predsedníctvu SAPV
najneskoršie do 31. marca.
Táto aktivita bola v roku 2013, rovnako ako v predchádzajúcom roku, podporená
samotným ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR čiastkou 1680 €, čo umožnilo
tri najlepšie vedecké práce v obidvoch kategóriách oceneniť peňažnou sumou, diplomom
SAPV, vecným darom od príslušného odboru SAPV, vyhlásených na jarnom zasadaní
valného zhromaždenia členov SAPV, na internetovej stránke SAPV, i v ďalších
oznamovacích prostriedkoch. Rezortným ministrom poskytovaná finančná čiastka pôsobí na
mladých vedeckých pracovníkov stimulujúco, o čom svedčí každoročne narastajúci počet
prihlasovaných súťažných prác.
Úsporné opatrenia v rámci rezortu spôsobili obmedzenie niektorých ďalších aktivít
Agentúry SAPV. Z titulu neposkytnutia určitých doterajších úľav pri prenájme výstavných
priestorov štátnym podnikom Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, nebola Agentúra SAPV
schopná uhradiť plnú, požadovanú výšku prenájmu, čo malo za následok, že po takmer 16
rokoch sa v ostatných troch rokoch Agentúra SAPV nezúčastnila Medzinárodného
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poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu. Veľtrh bol následkom toho ukrátený
o prednáškovo-diskusnú aktivitu Agrofórum. Do tejto aktivity sa každoročne zapájali
členovia odborných orgánov SAPV – odborov a prezentovali svoje vlastné, ale aj získané
najnovšie poznatky pre široký okruh návštevníkov veľtrhu, ktorí ich následne prenášali do
praktického života. Táto aktivita mala aj poradenský charakter, nakoľko popri
vedeckovýskumných výsledkoch pre pôdohospodárskych manažérov - farmárov boli na nej
názorne prezentované poznatky, návody a názorné ukážky pre drobnochovateľov (králiky,
hydina) ako aj záhradkárov (ovocinárstvo, zeleninárstvo).
Pracovníci A SAPV sa aktívne zúčastňujú na práci v rezortných a medzirezortných
orgánoch i v rôznych aktivitách súvisiacich s vedou a výskumom (Agentúra na podporu vedy
a výskumu, Rada štátneho programu pre trvalé zhodnocovanie stavu infraštruktúry vedy
a výskumu v SR, Festivalový výbor Agrofilmu a iné).
Po organizačnej, technickej a distribučnej stránke zabezpečuje A SAPV vydávanie
neperiodickej tlače a publikácií.
V rámci neperiodickej tlače boli vydané 2 tituly s celkovým počtom 200 výtlačkov
jednalo sa o zborníky vedeckých a odborných referátov, z vedeckej rozpravy 41. a 42.
valného zhromaždení členov SAPV, Agentúra SAPV ďalej spracovala Správu o činnosti
Agentúry SAPV za rok 2012, ktorá bola hodnotená na verejnom odpočte činnosti A-SAPV
v máji 2013.
Zahraničné a domáce aktivity SAPV a podiel pracovníkov Agentúry SAPV na ich
realizácii:
- Komisia pre vedu a výskum pri EÚ v Bruseli (Š. Mihina), predseda SAPV bol
menovaný zastupovať SR v programe Horizont 2020 pri EK v Bruseli.
- Stála komisia pre poľnohospodársky výskum v Bruseli (D. Peškovičová), členka
SAPV.
- Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (Š. Mihina).
- Komisia pre udeľovanie vyznamenania ministra školstva, vedy, výskumu a športu
SR za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky (Š. Mihina).
- Komisia pre Stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej
republiky (J. Kraic), podpredseda SAPV.
- Pracovná skupina pre prípravu operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI)
(D. Peškovičová).
• servisná činnosť pre SAPV a jej orgány
• servis VTR pre MPRV SR, iné inštitúcie štátnej správy a R VVZ
• poradenské aktivity

40 %,
40 %,
20 %.

5. Rozpočet
Správa o hospodárení A-SAPV Nitra za rok 2013
1.1. Súhrnná charakteristika
1.1.1. Charakteristika činnosti
Hlavná činnosť Agentúry Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied bola
v zmysle jej štatútu orientovaná na koordináciu a podporu vedeckovýskumných
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a vývojových aktivít v pôdohospodárskom rezorte. Úlohy zabezpečovala podľa pokynov
zriaďovateľa, orgánov SAPV, ďalej v súčinnosti s ústavmi rezortnej vedeckovýskumnej
základne i s mimorezortnými inštitúciami ako sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR, SAV a slovenskými univerzitami s pôdohospodárskym a potravinárskym
zameraním. Vzhľadom na to, že členskú základňu tvoria aj zahraniční členovia, má SAPV
podpísané dohody vo forme memoránd o spolupráci aj so zahraničnými akadémiami vied
pôdohospodárskeho charakteru a to najmä s Českou akademii zemědělských věd, Poľskou
akadémiou vied a jej poľnohospodárskym oddelením. Členmi viacerých odborov SAPV sú
významní zahraniční vedeckí pracovníci z Nemecka, Česka, Srbska, Poľska a Maďarska.
K 31.12.2013 evidujeme 224 členov SAPV z toho 36 zahraničných členov. Agentúra SAPV
vykonávala činnosť pre rezort pôdohospodárstva, pre Slovenskú akadémiu
pôdohospodárskych vied a ostatné aktivity na koordináciu a podporu vedeckovýskumných
a vývojových aktivít v pôdohospodárskom rezorte.
1.1.2 . Rozpočet – záväzné ukazovatele a ciele
Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2013 boli oznámené listom č. j.
1023/2013-330.
Prvá úprava rozpočtu bola na zníženie o 60,00 € a oznámená dňa 14.03.2013 z.č.7547/2013.
Druhá úprava rozpočtu bola zvýšenie o čiastku 1 680,00 €. Úprava záväzných ukazovateľov
na rok 2013 je zo dňa 16.05.2013 a oznámená listom č. j. 1023/2013-330 z.č.13968/2013.
Finančné prostriedky boli účelovo určené na zabezpečenie ocenenia v rámci Súťaže mladých
vedeckých pracovníkov pôsobiacich v oblasti pôdohospodárstva. Rozpočet po zmenách je
určený na nasledovný program :
Zdroj:
Funkčná klasifikácia :
Program:
Podprogram:
Prvok:

111
04.8.2 Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva
rybárstva a poľovníctva
090 - Tvorba, regulácia a implementácia politík
03 - Poznatková podpora tvorby politík
02 - Koordinácia vedeckovýskumnej činnosti

Cieľom programu je využívať vedomostný potenciál členov odborných orgánov
SAPV (odborov) pre spoluprácu s orgánmi Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR a s rezortnými VV inštitúciami, ďalej zameranie sa na problémy slovenského
pôdohospodárstva, prispievať k rozširovaniu poznatkového fondu, ktorý pomáha pri
racionálnej intenzifikácii produkcii potravín, biologických a technických surovín vyššej
kvality v udržateľných produkčných systémoch.
1.1.3 Rozpočtové opatrenia
Prvým rozpočtovým opatrením bolo zníženie rozpočtu o 60,00 €.
Druhým rozpočtovým opatrením došlo k zvýšeniu schváleného rozpočtu o 1 680,00 €. Na
základe našej žiadosti a po prehodnotení výdavkov v rámci kapitoly, bol upravený rozpočet
v ekonomickej klasifikácii 63 – tovary a služby. Prostriedky boli použité na zabezpečenie
ocenenia v rámci Súťaže mladých vedeckých pracovníkov pôsobiacich v oblasti
pôdohospodárstva v dvoch kategóriách – Najlepšie práce s vedeckým prínosom a Najlepšie
vedecké práce s preukázaným prínosom v praxi.
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Uvedené úpravy a tým záväzné limity sú schválené a oznámené MPRV SR - Sekcia
pôdohospodárskej politiky a rozpočtu, listom č. j. 1023/2013-330 z.č.13968/2013 zo dňa
16.05.2013. Takto upravené záväzné limity bežných výdavkov sú nasledovné:
Mzdy, platy, služobné príjmy ( 610 )
Poistné a príspevky ( 620 )
Tovary a služby ( 630 )
Na nemocenské dávky (640)
Bežné výdavky spolu

38 884,00 €
13 091,93 €
15 631,07 €
67 607,00 €

1.2. Príjmy
Záväzným rozpisom nebol určený limit príjmov. Agentúra SAPV nevykonávala
v roku 2013 také činnosti, z ktorých mohli vzniknúť príjmy.
1.3. Výdavky
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie:
Ekonomická klasifikácia
611
612
614
61
621
623
625
625001
625002
625003
625004
625005
625007
627
62
631001
631002
632003
632004
633002
633006
633009
633013
633016
634001
634002
634003

Schválený
rozpočet
31 255,00
4 524,00
3 105,00
38 884,00
2 722,00
1 167,00
9 492,00
544,00
5 443,00
1 167,00
311,00
389,00
1 847,00
0,00
13 590,00
190,00

Tarifný plat
Príplatky
Odmeny
Mzdy, platy, služobné príjmy
Poistné do VšZP
Poistné do ostatných zdrav. pois.
Poistné do Soc. poisťovne spolu
Na nemocenské poistenie
Na starobné poistenie
Na úrazové poistenie
Na invalidné poistenie
Na poistenie v nezamestnanosti
Na poistenie do RF sol.
Príspevok do DDP
Poistné a príspevky
Cestovné tuzemské
Cestovné zahraničné
Poštovné a telekom. služby
Komunikačná infraštruktúra
Výpočtová technika
Všeobecný materiál
Knihy, časopisy, noviny
Software a licencie
Reprezentačné
Palivo, mazivá, oleje
Servis, údržba, opravy
Poistenie

2 285,00
0,00
0
1181,00
333,00
810,00
498,00
950,00
475,00
242,00
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Upravený
rozpočet
28 270,77
4 871,23
5 742,00
38 884,00
2 637,38
1 269,40
9 212,07
553,70
5 844,39
333,71
353,04
117,64
1 982,67
0,00
13 091,93
192,30
0
1 586,79
27,91
1 441,65
671,79
0,00
644,31
738,32
660,03
630,01
508,08

Skutočnosť
k 31.12.2013
28 270,77
4 749,65
5 742,00
38 762,42
2 637,38
1 269,40
9 091,58
553,70
5 844,39
333,71
353,04
117,64
1 982,67
0,00
13 091,93
192,30
0
1 586,79
27,91
1 441,65
671,79
0,00
644,31
738,32
660,03
630,01
508,08

Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied Nitra , rok 2013
634005
635002
635004
636001
636002
637001
637003
637004
637012
637014
637016
637026
637027
642015
6
7

Karty, známky, popl.
Údržba výpočtovej techniky
Údržba pracov. strojov
Nájom budov, objektov
Nájom zariadení
Školenia, kurzy, semináre
Propagácia, reklama, internet
Všeobecné služby
Poplatky o odvody
Stravovanie
Prídel do SF
Odmeny a príspevky
Odmeny zam. mimo prac. pomeru
Na nemocenské dávky
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky

95,00
0,00
3 710,00
0
0,00
307,00
0
19,00
874,00
389,00
0
950,00
205,00
65 987,00
0

54,30
30,00
0
0
40,50
218,00
0
2 895,48
124,00
373,14
354,46
1 680,00
2 760,00
0
67 607,00
0

54,30
30,00
0
0
40,50
218,00
0
2 895,48
111,60
373,14
354,46
1 680,00
2 760,00
0
67 473,02
0

1.4. Výsledok rozpočtového hospodárenia v EUR
Schválený
rozpočet
Príjmy spolu
z toho: prijaté z rozpočtu EÚ
Výdavky spolu

Upravený
rozpočet
0

0

65 987,00

z toho: kryté prostr. EÚ
Saldo príjmov a výdavkov
z toho: z prostr. EÚ

-

Skutočnosť
k 31.12.2013
0
67 473,02

67 607,00
-

-

1.5. Zhodnotenie výsledkov kontrol
V roku 2013 neboli vykonané žiadne kontroly pracovníkmi MPRV SR ani NKÚ.
Interná kontrolná činnosť bola zameraná na kontrolu pokladničnej agendy a pokladničnej
hotovosti, kontrolu vyplácania cestovných náhrad, čerpania dovoleniek, vedenia denných
záznamov o prevádzke motorového vozidla a na inventarizáciu majetku.
1.6. Zhodnotenie majetkovej pozície
Obstarávacia cena dlhodobého nehmotného majetku, ktorý tvorí software je 1 602,93
€. Oprávky k tomuto majetku k 31.12.2013 sú vykázané taktiež vo výške 1 6025,93 € čo
znamená, že zostatková hodnota nehmotného majetku je nulová. V roku 2013 došlo
k vyradeniu nehmotného majetku vo výške 1 064,63 € inv. číslo 90134602 MS Windows 95.
Obstarávacia cena dlhodobého hmotného majetku je vykázaná k 31.12.2013 vo výške
22 096,09 € a je tvorený zo:
- strojov a prístrojov v hodnote
4 669,29 €
- dopravných prostriedkov v hodnote
17 426,80 €
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Majetok je plne odpísaný, teda zostatková hodnota je nulová. K 31.12.2013 sme vyradili
majetok v nadobúdacej hodnote 3 394,84 €, inv. číslo 54031605 PC s príslušenstvom.
Stav a vývoj pohľadávok je uspokojivý.
K 31.12.2013 vykazujeme poskytnuté prevádzkové preddavky vo výške 494,58 € na nákup PHM. Nevykazujeme žiadne pohľadávky ani
záväzky po lehote splatnosti.
Nevykazujeme ani krátkodobé záväzky vyplývajúce z odvodov miezd a platov na účty
zamestnancov, zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia
a daňové povinnosti z dôvodov vyplatenia decembrových miezd a odvodov ešte do
31.12.2013. Stav dlhodobých záväzkov k 31.12.2013 vykazujeme vo výške 1 561,84€ a sú to
záväzky zo sociálneho fondu.
1.7. Majetkové účasti
Agentúra SAPV neeviduje majetkové účasti v tuzemských a ani v zahraničných
spoločnostiach.
1.8. Zhodnotenie zamestnanosti
Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied má predpísaný počet
zamestnancov na rok 2013 podľa prílohy č.1 k uzneseniu vlády SR č.532/2012 v počte 5,
ich prepočítaný stav sa dodržal (5). Fyzický stav k 31.12.2013 bol 6 zamestnancov z toho 3
ženy. S troma pracovníkmi boli na vykonanie prác uzatvorené dohody do konca roka 2013.
Na plný úväzok sú v pracovnom pomere 2 zamestnanci, z toho 1 žena. Na čiastočný úväzok
sú zamestnané 4 osoby. S vysokoškolským vzdelaním sú zamestnané 4 a stredoškolským
vzdelaním 2 osoby.
S plánovaným počtom 5 osôb sa vykonáva koordinácia a podpora vedeckovýskumnej
činnosti v pôdohospodárskom rezorte SR a zabezpečuje činnosť orgánov Slovenskej
akadémie pôdohospodárskych vied. Agentúra SAPV sa prioritne podieľa na vypracovávaní
podkladov pre tvorbu a realizáciu štátnej a rezortnej politiky pôdohospodárskej vedy
a techniky vo výskumnom priestore EÚ. Úlohou je aj aktualizácia hlavných smerov a priorít
rezortnej vedy a výskumu, ako podklad pre obsahové zameranie úloh riešených v rezortnej
vedeckovýskumnej základni. Aktívne sa zúčastňuje pri organizovaní súťaže o najlepšiu
vedeckú prácu mladých a talentovaných vedeckých pracovníkov.
Veková štruktúra pracovníkov k 31.12.2013 – fyzický stav v %
do 20 rokov
od 21 do 30 rokov
od 31 do 40 rokov
od 41 do 50 rokov
od 51 do 60 rokov
nad 60 rokov
spolu

0,5 pracovníka t.j.
8,33 %
5,5 pracovníci, t.j. 91,67 %
6 pracovníkov 100,00 %
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Organizačná štruktúra A-SAPV
riaditeľ (0,5)

Referát
pre výskumnú činnosť

Sekretariát

Referát pre činnosť SAPV
referent(1)

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

referent 0,5)

( v zátvorke je uvedený počet pracovníkov)

Kvalifikačná štruktúra pracovníkov je nasledovná:
Kvalifikácia

hodnosť

VŠ

SŠ

4

2

vedecká
PhD.
1

pedagogická
profesor
1

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na základe
záverov 37. porady vedenia ministerstva zo dňa 21. novembra 2013 a predchádzajúceho
písomného súhlasu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. M?F/026088/2013-440 zo
dňa 22. novembra 2013, podľa zákona č.557/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a zákona č.523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov postupom podľa ustanovenia § 21 ods.11 zákona č 523/2004 Z.z.
splynutím zrušuje bez likvidácie štátnu rozpočtovú organizáciu Agentúru Slovenskej
akadémie pôdohospodárskych vied so sídlom Hlohovecká 2, 951 41Lužianky, IČO
34014551. S účinnosťou od 01.01.2014 všetky práva a povinnosti A-SAPV prechádzajú na
právneho nástupcu splynutím zanikajúcej organizácie, na štátnu príspevkovú organizáciu
Národné a poľnohospodárske a potravinárske centrum so sídlom Hlohovecká 2, 95141
Lužianky IČO 42337402.
7. Ciele a prehľad ich plnenia
Agentúra SAPV organizačne, administratívne a technicky zabezpečila rokovanie 42.
a 43. valného zhromaždenia členov SAPV (jún a december 2013), 4 riadne, 6 užších a 1
rozšírené zasadanie Predsedníctva SAPV. Agentúra SAPV na základe poverenia MPRV SR
spolupracovala so Sekciou pôdohospodárskej politiky a rozpočtu MPRV SR a Odborom
stratégií a koncepcií MPRV SR.
Agentúra bola zainteresovaná na riešení:
• Programu: „Tvorba, regulácia a implementácia politík“
• Podprogramu: „Poznatková podpora tvorby politík“
• Prvku: „Koordinácia vedeckovýskumnej činnosti“
Cieľom programu bolo využívať vedomostný potenciál členov odborných orgánov
(odborov) SAPV pre spoluprácu s orgánmi MPRV SR a rezortnými VV inštitúciami. Na
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zasadaniach koordinovaných Agentúrou SAPV sú organizované vedecké rozpravy, ktorých
výsledkom sú výstupy v podobe záverov - odporúčaní pre orgány decíznej sféry, ktoré ich
využívajú pre riadiacu organizátorskú a legislatívnu činnosť. Zasadaní odborných orgánov
SAPV sa zúčastňujú aj ich členovia z výrobnej praxe, cez ktorých sa závery – odporúčania
dostávajú priamo na ich pôsobiská. V roku 2013 sa odborné orgány SAPV zaoberali aj
spracovávaním podkladových materiálov koncepčného charakteru spadajúcich do pôsobnosti
príslušného odboru, ktoré boli od SAPV požadované MPRV SR. Ich konečná redakčná
úprava bola robená v Agentúre SAPV, predložená na rokovanie Predsedníctva SAPV
a následne zaslaná na MPRV SR.
Agentúra SAPV sa podieľala na spracovaní nasledovných materiálov:
• Koncepcia rozvoja slovenského pôdohospodárstva na roky 2013 - 2020
• Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej
republiky.
V Poradenskom centre (PC) pri Agentúre SAPV bol spolu realizovaný počet kontaktov
na úrovni predchádzajúceho roka. Kontakty mali sprostredkovateľsko-informačný charakter
činnosti. Priamu poradenskú činnosť PC nezabezpečuje, podieľa sa však ako spoluorganizátor
najmä na poradenských akciách, na ktorých prednášajú vedúci, odborní pracovníci Agentúry
SAPV. Klienti sa na PC obracajú najmä za účelom získania vhodného poradcu pre určitú
oblasť, prípadne pri vyhľadávaní kontaktov pre špecifické poradenské aktivity.
Technické podmienky činnosti PC pri SAPV, ako to bolo hodnotené v kapitole 4, sú
stabilizované. Jeho technické vybavenie bolo obnovené nákupom modernejších zariadení ešte
začiatkom roka 2012, na ktoré v tom období vyčlenil zriaďovateľ mimoriadne finančné
zdroje.
8. Hodnotenie a analýza činnosti
Činnosť Agentúry SAPV, ako to vyplýva aj z predchádzajúcich kapitol rozborovej
správy, bola zameraná na koordináciu a podporu vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti
v rezorte pôdohospodárstva SR. Pre túto činnosť bol využívaný vedomostný potenciál členov
odborných orgánov SAPV, odborov a komisií. Zároveň pôsobila aj ako „servisná“ inštitúcia
Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, ktorá je poradným orgánom MPRV SR.
SAPV je učená spoločnosť bez právnej subjektivity, nemôže mať nástroje a prostriedky na
svoje pôsobenie a teda využitie svojho intelektuálneho a vedomostného potenciálu pre orgány
ministerstva a pôdohospodársku prax. Viacerí jej členovia zastupujú rezortnú VVZ
vo vládnych, medzirezortných a medzinárodných organizáciách. Agentúra bola financovaná
zo štátneho rozpočtu, kapitola rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Jej výdavky
determinujú úlohy a práce vykonávané pre MPRV SR, SAPV a iné orgány štátnej správy.
Dôkazom plnenia cieľov a úloh Agentúry SAPV je akceptovanie, využívanie a realizácia,
organizáciou spracovávaných materiálov MPRV SR, SAPV a inými orgánmi štátnej správy.
Napriek tomu, že viac ako 50 % pracovníkov pôsobilo v Agentúre na čiastočný
pracovný úväzok , úlohy ktoré boli na organizáciu nanášané boli plnené bez problémov
a k spokojnosti užívateľov výstupov. Výsledky, ktoré organizácia dosiahla boli predložené na
hodnotenie Predsedníctvu SAPV. Aktivity Agentúry sú hodnotené zriaďovateľom MPRV SR,
v odborných orgánoch – odboroch SAPV a pripomienky podávajú aj výskumné inštitúcie
rezortnej VVZ, tieto mali viac priestoru a možností podávať svoje pripomienky v čase
pôsobnosti Rady riaditeľov A SAPV, ktorá však po vážnych reštrikčných opatreniach
a znížení počtu inštitúcií R VVZ, zanikla.
Činnosť A SAPV je každoročne hodnotená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR a informácia o činnosti je predkladaná na rokovanie Predsedníctva Slovenskej
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akadémie pôdohospodárskych vied, čo vychádza z uzatvorenej zmluvy medzi SAPV
a Agentúrou SAPV.
9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov Agentúry SAPV
•
•
•
•
•

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Sekcia vedy a výskumu
Prognostický ústav SAV
Poradcovia rezortu pôdohospodárstva SR
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied a jej orgány
- valné zhromaždenie členov (196 členov)
- Predsedníctvo SAPV (11 členov),
- 9 odborov (odborných orgánov) SAPV
- 5 komisií P SAPV.

Nitra, marec 2014
Ing. Vojtech Brestenský, PhD.
riaditeľ A SAPV
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