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Hlavné činnosti
V zmysle zriaďovacej listiny č. 4028/2004-250, vydanej Ministerstvom
pôdohospodárstva SR dňa 24.8.2004 a jej aktualizácií Výskumný ústav ekonomiky
poľnohospodárstva a potravinárstva (v ďalšom „ústav“) zabezpečuje a vykonáva nasledovné
hlavné činnosti:
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

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 analýz a odporúčaní, poskytovanie expertíznych služieb pre verejnú
správu.
Zabezpečovanie informačných a analytických potrieb výskumu a štátneho riadenia,
najmä:
- tvorba a správa Centrálnej databázy MPRV SR,
- tvorba a správa Informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva (ISPÚ) SR,
- vykonávanie funkcie národného účastníckeho pracoviska pre globálny informačný
systém a systém skorého varovania FAO (GIEWS),
- údržba a správa Bonitačnej banky dát o pôde (BBD),
- 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 inžiniersko-poradenskej
činnosti.
Vydávanie vedeckej a odbornej periodickej a neperiodickej tlače v oblasti predmetu
činnosti ústavu.
Analýzy a hodnotenia využitia verejných prostriedkov v kompetencii zriaďovateľa.
Ústav je Styčnou agentúrou pre informačnú sieť poľnohospodárskeho účtovníctva (FADN
– Farm Accountancy Data Network) v zmysle Nariadenia Rady (ES) č. 1217/2009
o vytvorení siete pre zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a hospodárskej
činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskom spoločenstve,
má zastúpenie v Národnej komisii ISPÚ SR.

Ústav je držiteľom CERTFIKÁT-u, ktorý je dokladom, že VÚEPP Bratislava
v oblasti aplikovaný ekonomický výskum v odbore odvetvové a prierezové ekonomiky
v odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva, zaviedol a udržiava systém manažérstva
kvality splňujúci požiadavky STN EN ISO 9001:2009. Certifikát vydala spoločnosť EURO
CERT SK, s.r.o. Bratislava v roku 2009.
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Ústav je nositeľom „Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj“, ktoré
mu vydalo MŠVVaŠ SR v roku 2010. Na základe toho sa môže uchádzať o riešenie projektov
VaV cez ŠPVV, APVV a pod.

2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva je od 1.1.1992
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 analýzy a odporúčania pre verejnú správu. Hlavným predmetom
činnosti ústavu je vedecko-výskumná činnosť v odbore odvetvové a prierezové ekonomiky,
zameraná na:
- analýzy ekonomického vývoja poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu,
- sledovanie zmien ekonomiky poľnohospodárskych výrobkov a situácie na potravinárskom
trhu,
- sledovanie agropotravinárskych trhov a skúmanie faktorov ovplyvňujúcich
konkurencieschopnosť v potravinovej vertikále,
- prognózovanie dosahov zmien Spoločnej poľnohospodárskej politiky na slovenské
poľnohospodárstvo,
- skúmanie sociálno-ekonomických problémov vidieka,
- skúmanie trhu s pôdou a trhu nájmu poľnohospodárskej pôdy.
Pracovníci ústavu pripravujú koncepčné a programové dokumenty pre štátne orgány
SR, ako aj analýzy, návrhy, odporúčania a expertízne stanoviská k aktuálnym problémom
agrárnej politiky a ekonomiky.
Ústav zabezpečuje úlohy súvisiace s členstvom SR v EÚ v oblasti poľnohospodárstva.
Vypracováva Ekonomický poľnohospodársky účet SR (pre EUROSTAT), zabezpečuje
prevádzku Informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva SR a poskytuje údaje za SR
pre DG AGRI EK v Bruseli, vykonáva funkciu národného účastníckeho pracoviska pre
globálny informačný systém a systém skorého varovania FAO (GIEWS). V súvislosti s tým
ústav zabezpečuje zber a spracovanie ekonomických informácií v odvetví poľnohospodárstva,
spracováva komoditné situačné a výhľadové správy a ponukové bilancie poľnohospodárskych
komodít. Spravuje Centrálnu databázu MPRV SR, vrátane Bonitačnej banky dát a databázy
vlastných nákladov poľnohospodárskych výrobkov.
Pre potreby OECD ústav vypracováva Správu SR pre Monitoring a hodnotenie
poľnohospodárskych politík členských krajín OECD, zastupuje SR na zasadnutiach pracovnej
skupiny OECD pre poľnohospodársku politiku a trhy. Každoročne sú vyhodnocované
podnikateľské subjekty na základe dosiahnutých výsledkov v rámci súťaže TOP AGRO.
Výsledky výskumu ústav propaguje a poskytuje verejnosti prostredníctvom vydávania
vedeckého časopisu „Ekonomika poľnohospodárstva“ a vedeckých a odborných periodických
a neperiodických publikácií.
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2.1. Prioritné úlohy
Úlohy výskumu a vývoja
1.

Účinky verejných výdavkov v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka
Teoretické a metodologické aspekty hodnotenia dopadov agrárnych politík EÚ –
identifikácia problému a indikátorov hodnotenia (časová etapa)

2.

Konkurencieschopnosť agropotravinárskeho sektora Slovenskej republiky
Formovanie ponuky a dopytu slovenského trhu s potravinami a poľnohospodárskymi
komoditami (časová etapa)

3.

Ekonomická výkonnosť slovenského agropotravinárstva
Ekonomické parametre slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva v kontexte
štátov EÚ (časová etapa)

4.

Rozvoj trhu s pôdou a trhu nájmu poľnohospodárskej pôdy v podmienkach novej
Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ
Rozvoj trhu s pôdou vo vzťahu k pozemkovým úpravám (časová etapa)

Úlohy odbornej pomoci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve SR za rok 2012 (Zelená správa)
Analýzy, expertízy a poradenstvo pre MPRV SR
Komoditné situačné a výhľadové správy
Správa Slovenskej republiky pre Monitoring agrárnych politík členských štátov OECD
Globálny informačný systém a systém skorého varovania Organizácie pre výživu
a poľnohospodárstvo (FAO)
Prevádzka a aktualizácia Informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva v SR
Meranie a hodnotenie výkonnosti poľnohospodárstva podľa metodiky Ekonomického
poľnohospodárskeho účtu
Ponukové bilancie vybraných agropotravinárskych komodít
Vyhodnotenie ekonomickej bonity poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov
v rámci súťaže TOP AGRO

Úlohy technickej pomoci
1.
2.

Komplexný návrh riešenia podpory znevýhodnených oblastí na Slovensku
Priebežné (ongoing) hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR 2007–2013

Projekt APVV
1. Svetové ceny komodít, cenová transmisia a potravinová bezpečnosť. (APVV-0894-11)
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2.2. Strednodobý výhľad ústavu
Strednodobé priority ústavu vychádzajú z poznania dlhodobých trendov
hospodárskeho a sociálneho rozvoja agropotravinárskeho sektora a požiadaviek praktickej
agrárnej politiky na analytické, koncepčné a predikčné činnosti vedecko-výskumného
charakteru a schváleného výskumného zámeru VÚEPP.
Ústredným cieľom ústavu je tvorba poznatkov pre strategické a operatívne
rozhodovanie MPRV SR a vlády SR, pre realizáciu priorít stratégie rozvoja
poľnohospodárstva, ktorými sú:
• posilnenie konkurencieschopnosti domácich poľnohospodárskych výrobcov v podmienkach
otvoreného vnútorného trhu a svetovej liberalizácie obchodu,
• zvýšenie prínosu poľnohospodárstva pre udržanie životaschopného vidieka a vidieckej
ekonomiky,
• zabezpečenie dostupnosti kvalitných a zdravých potravín pre obyvateľov Slovenska,
• podpora úlohy poľnohospodárstva v ochrane a udržiavaní prírodných zdrojov a kultúrnych
hodnôt krajiny a pri tvorbe iných verejných statkov.
Ide o poznatky vo vývojových determinantoch a výhľadoch konkurencieschopnosti
agropotravinárstva, ako aj o podmienkach a efektoch realizácie multifunkčného modelu
poľnohospodárstva vo vzťahu k zachovaniu a rozvoju vidieka v období do roku 2015.
Hlavnou úlohou ústavu v strednodobom výhľade je zabezpečovať vedecko-výskumnú
činnosť, ktorá je realizovaná v rámci úloh celoštátneho, resp. rezortného významu,
zameraných na:
• hodnotenie a predikovanie dosahov návrhov a zmien agrárnych politík,
• tvorbu koncepcií a programov agrárnej politiky a rozvoja vidieka,
• riešenie problémov súvisiacich s agropotravinárskym sektorom v podmienkach európskej
integrácie a globalizácie,
• prierezové charakteristiky agropotravinárskeho reťazca,
• trh s pôdou a trh nájmu poľnohospodárskej pôdy v podmienkach EÚ,
• hodnotenie agropotravinárskeho zahraničného obchodu,
• zabezpečovanie informatických a analytických potrieb výskumu a štátneho riadenia.
Prioritou ústavu aj naďalej bude tvorba poznávacích základov pre domácu agrárnu
politiku a formovanie pozícií SR v prostredí spoločných orgánov EÚ a v mnohostrannom
procese v rámci WTO.
Ďalšou prioritou ústavu v danom časovom horizonte bude zabezpečiť spoľahlivé
fungovanie vybraných segmentov agrárneho ekonomického informačného systému, ktorých
prevádzkovanie je súčasťou záväzkov SR voči Európskej únii. Ide o Informačnú sieť
poľnohospodárskeho účtovníctva a Ekonomický poľnohospodársky účet.
V rámci zverejnených všeobecných výziev Agentúrou na podporu výskumu a vývoja
(APVV) v roku 2013 sa ústav uchádzal ako žiadateľská organizácia o riešenie 1 projektu a
ako spoluriešiteľská organizácia o riešenie 2 projektov (jeden projekt s SPU Nitra a druhý
projekt s VÚPOP). Projekty neboli schválené.
Ústav sa uchádza v rámci bilaterálnych výziev APVV o 2 projekty. Jeden návrh
projektu bol v riešení s Českou republikou a druhý návrh projektu v riešení s Maďarskom.
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Ústav sa uchádza aj o spoluriešenie dvoch medzinárodných projektov. Prvý
z projektov sa mal riešiť v rámci tendra EK s britským vedúcim partnerom, ktorý vyhlásilo
Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Projekt sa mal zaoberať
vyhodnocovaním dopadov opatrení investičnej podpory v rámci PRV 2007-2013. Projekt
nebol schválený. Druhý z projektov bol podaný v decembri 2013 na tému: Metóda Leader –
transfer skúseností z V4 do Gruzínska, spolufinancované Višegrádskym fondom (Rozšírené
štandardné grantové projekty 2013). Hlavným riešiteľom je Ústav územného rozvoja
v Krakove. Projekt bol schválený.
Pri súčasnom stave ďalšieho krátenia finančných prostriedkov na výskumnú činnosť aj
na vládne poradenstvo (formou úloh odbornej pomoci pre MPRV SR), je riešenie
stanovených úloh na hranici únosnosti. Získavanie ďalších úloh, či už medzinárodných alebo
domácich projektov (APVV), sa tak stáva obtiažnym z hľadiska výskumných kapacít na ich
riešenie a povinnosti dodať vlastné finančné prostriedky na výskum. Získavanie zákaziek
z podnikateľskej sféry ovplyvňuje neochota platiť za nové poznatky, ale aj nedostatok
finančných prostriedkov v podnikoch.

2.3. Plánované použitie finančných zdrojov a strednodobý rozpočtový výhľad
Na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky číslo 4848/2013-250 zo dňa 26.11.2013 sa s účinnosťou 31.12.2013 Výskumný
ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva zrušil bez likvidácie a s účinnosťou 1.
1.2014 sa zriadila štátna príspevková organizácia – právny nástupca zrušených organizácií
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) so sídlom Hlohovecká 2, 951 41
Lužianky. K 1.1.2014 došlo k prechodu správy majetku štátu, finančných prostriedkov, práv,
povinností a záväzkov na novo zriadenú organizáciu.
Kapitálové výdavky v strednodobom horizonte plánuje ústav použiť na obnovu
výpočtovej a komunikačnej techniky a ďalšiu rekonštrukciu budovy.

2.4. Personálna politika
Vzhľadom na organizačné zmeny vyplývajúce z rozhodnutia MPRV SR č. 4848/2013250 zo dňa 26.11.2013 sa počíta so znížením stavu pracovníkov, najmä pomocného
personálu, pretože je plánovaná koncentrácia ekonomických činností v sídle NPPC. Ďalej
pôjde o znižovanie stavu technického a ekvivalentného personálu. Znižovanie počtu
výskumných pracovníkov by mohlo ohroziť plnenie cieľov úloh výskumu a vývoja a úloh
odbornej pomoci.
Ďalšie zámery VÚEPP v personálnej oblasti budú závisieť od získania finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu na riešenie úloh a ďalších finančných prostriedkov na
riešenie projektov z grantov a fondov.
Stabilizácia výskumných pracovníkov 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.
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3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO
PLNENIE
Kontrakt medzi MPRV SR a VÚEPP č. 305/2012-310/MPRV SR na rok 2013 bol
podpísaný 21.12.2012 v hodnote 852 673 € na plnenie výskumného zámeru (inštitucionálne
financovanie), na riešenie 4 úloh výskumu a vývoja a 9 úloh odbornej pomoci. Ich riešenie
a zabezpečovanie vyplýva zo zriaďovacej listiny a súvisia so zabezpečovaním výkonu
štátnych funkcií, vyplývajúcich z plánu hlavných úloh MPRV SR, legislatívnych predpisov,
medzinárodných dohovorov a úloh súvisiacich s členstvom v EÚ.
Konkrétne náklady jednotlivých kontrahovaných úloh výskumu a vývoja a úloh
odbornej pomoci sú podrobne uvedené v kapitolách 4.1.2., 4.1.5.,5 a tab.10 a 12.
Hodnotenie plnenia riešených úloh výskumu a vývoja a úloh odbornej pomoci sa
realizovalo v zmysle článku V. kontraktu. Úlohy výskumu a vývoja boli hodnotené na
záverečnom kontrolnom dni, ktorý sa konal 10.12.2013 na VÚEPP za účasti zástupcov Sekcie
pôdohospodárskej politiky a rozpočtu MPRV SR, Sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR
a Sekcie legislatívy MPRV SR. Komisia kontrolného dňa konštatovala, že riešené úlohy
výskumu a vývoja prebehlo v zmysle plánovaných cieľov. Záverečné správy so
zapracovanými pripomienkami z kontrolného dňa boli spolu zo záznamom odoslané na
MPRV SR 19.12.2013. Úlohy odbornej pomoci boli v zmysle článku V. kontraktu odovzdané
preberacím konaním za celoročné obdobie plnenia.
Plné znenie Kontraktu bolo zverejnené na webových stránkach MPRV SR a ústavu.
Finančné prostriedky zo ŠR, poskytnuté na základe Kontraktu na rok 2013, boli použité
v súlade s Kontraktom, hospodárne a účelne.

4. ČINNOSTI, PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY
4.1. Zhodnotenie vedecko-výskumnej činnosti organizácie za rok 2013
4.1.1. Významné výsledky výskumu, vývoja a ich realizácie
V roku 2013 sa začalo s riešením štyroch rezortných projektov – úloh výskumu
a vývoja, s dobou riešenia v priebehu rokov 2013 – 2015.
Riešená problematika bola naďalej orientovaná na podporu rozhodovacieho procesu
decíznej sféry a prispievala k maximálnemu využitiu ekonomických nástrojov politík na
revitalizáciu poľnohospodárskej výroby a využitie prírodných zdrojov.
Rezortné projekty výskumu boli zamerané na:
•

účinky verejných výdavkov v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka,
konkurencieschopnosť agropotravinárskeho sektora SR,
ekonomická výkonnosť slovenského agropotravinárstva,
rozvoj trhu s pôdou a trhu nájmu v podmienkach novej SPP EÚ.
V časových etapách v prvom roku riešenia sa riešitelia zaoberali:
teoretickými a metodologickými aspektmi hodnotenia dopadov agrárnych politík EÚ,
identifikáciou problémov a indikátorov ako aj adaptáciou pôvodných a tvorbou nových
modelových nástrojov; kontinuálnym vývojom a adaptáciou pôvodných a tvorbou nových
návrhov opatrení Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ; udržanie pracovných miest
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•

•

•

a vytváranie nových pracovných miest v poľnohospodárstve je potrebné podporovať
produkciou, prioritne v oblasti živočíšnej výroby a pestovanie ovocia a zeleniny.
detailným monitorovaním vývoja nášho agropotravinárskeho zahraničného obchodu
v dlhšom časovom období, ktoré odhalilo exportné možnosti v rámci spoločného trhu
a hlavne na trhoch tretích krajín; z hľadiska domáceho trhu sa zamerali na analýzu ponuky
a dopytu v sledovaných sektoroch výrobkov živočíšneho pôvodu a ich vplyv na
sebestačnosť odvetvia; komplexnými cenovými analýzami na úrovni vstupov,
prvovýroby, spracovateľov a maloobchodu vrátane analýzy marketingových marží;
komparatívnymi analýzami intenzívnych a nákladových parametrov agrárnych komodít,
vybraných produkčných a ekonomických ukazovateľov potravinárskych odborov.
zhodnotením ekonomickej výkonnosti poľnohospodárstva a potravinárstva SR v kontexte
vybraných štátov EÚ, úrovňami podpôr v poľnohospodárstve SR v porovnaní s podporami
v štátoch EÚ; vývojom ukazovateľov v rokoch 2004-2011; pomocou metódy
multidimenzionálneho škálovania bola zaznamenaná dynamika zmien ukazovateľov
v jednotlivých štátoch a zoskupeniach v priebehu sledovaných rokov; výstupom boli mapy
pozícií štátov a tabuľky.
analýzou vlastníckych a užívacích vzťahov k poľnohospodárskej pôde v riešených
regiónoch Slovenska, identifikáciou faktorov vplývajúcich na trh s pôdou, rozvojom trhu
a analýzou vývoja trhu nájmu s poľnohospodárskou pôdou vo vzťahu k pozemkových
úpravám.

Realizácia výsledkov riešenia úloh výskumu a vývoja - výsledkom riešenia sú nehmotné
výstupy v podobe výskumných správ, monografií, modelových riešení a doplňujúcich
databáz.
Okrem uvedeného bol vypracovaný realizačný výstup:
- z riešenia časovej etapy „Ekonomické parametre slovenského poľnohospodárstva
a potravinárstva v kontexte štátov EÚ“ bola vydaná publikácia „Nákladovosť
poľnohospodárskych výrobkov v SR za rok 2012“ v triedení podľa výrobných oblastí.
Obsahuje informácie o skutočných nákladoch vybraných rastlinných a živočíšnych
výrobkov a ďalšie ekonomické údaje na posúdenie efektívnosti výroby, ktoré ústav získava
z výberového súboru v dlhšom časovom rade a pravidelne ich publikuje.
Výsledky riešení boli publikované v edícii VÚEPP a vo forme vedeckých a odborných
príspevkov a sú realizované v rozhodovacom procese odvetvovej štátnej správy, sú zdrojom
poznatkov vo vedeckej a odbornej výchove, ale aj informácií pre odbornú verejnosť.
Ďalšie významné výsledky vyplývajú z plnenia úloh v rámci vládneho poradenstva
formou úloh odbornej pomoci.
- Ústav pravidelne vypracováva správy: Správu o poľnohospodárstve a potravinárstve
SR (Zelenú správu), ktorej výsledky sú využívané pri rozhodovaniach decíznej sféry
rezortu poľnohospodárstva, vlády a parlamentných výborov, a Správu Slovenskej
republiky pre Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík členských
krajín OECD, ktorá je súčasťou publikácie, vydávanej OECD.
- Permanentnou činnosťou ústavu, ktorá súvisí s členstvom SR v EÚ, je zabezpečovanie
prevádzky Informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva SR. V rámci úlohy ústav
plní povinnosť Slovenska poskytovať údaje o ekonomickej a hospodárskej situácii
vybraných poľnohospodárskych podnikov do DG AGRI Brusel.
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- Do Eurostatu ústav predkladal výsledky Ekonomického poľnohospodárskeho účtu
(prostredníctvom ŠÚ SR) a Ponukové bilancie vybraných poľnohospodárskych
komodít.
- Ústav zasielal informácie pre Globálny informačný systém a systém skorého varovania
FAO.
- V roku 2013 pokračovalo vydávanie Komoditných situačných a výhľadových správ,
ktoré mali široké využitie pri práci orgánov štátnej správy, samosprávy, odbornej
verejnosti, VVZ rezortu pôdohospodárstva, vysokých škôl a ďalších inštitúcií.
- Okrem pravidelných úloh riešitelia na základe požiadaviek zriaďovateľa vypracovali pre
potreby rezortu 51 výstupov, resp. expertíznych stanovísk, analýz, odporúčaní a pod.,
ktoré sú podkladom pre riešenie aktuálnych problémov agrárnej politiky.
- V rámci súťaže TOP AGRO ústav každoročne vyhodnocuje poľnohospodárske
a potravinárske podniky podľa ich ekonomickej bonity v spolupráci so Zväzom
poľnohospodárskych novinárov a MPRV SR.
Ústav v rámci úloh technickej pomoci riešil Komplexný návrh riešenia podpory
znevýhodnených oblastí na Slovensku, v nadväznosti na novú delimitáciu znevýhodnených
oblastí sa stanovili kompenzácie za hospodárenie v prírodne znevýhodnenom prostredí.
Hodnotitelia VÚEPP pre priebežné (ongoing) hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR
2007–2013 vykonávali práce v zmysle súvisiacich platných nariadení a aktuálnych usmernení
Európskej Komisie. V roku 2013 pokračovalo riešenie projektu APVV Svetové ceny
komodít, cenová transmisia a potravinová bezpečnosť, v ktorom ústav ako
spoluriešiteľská organizácia participoval spolu s FEM SPU pri zostavení komplexnej
databázy svetových a národných cien agropotravinárskych komodít, pri získavaní
a spracovaní informácií o štruktúre trhu pre skúmané agropotravinárske komodity a pri
analýze potravinových vertikál na Slovensku.

4.1.2. Zhodnotenie riešenia úloh výskumu a vývoja
VÚEPP v súlade so schváleným výskumným zámerom pre roky 2010-2014 riešilo
v roku 2013 štyri úlohy výskumu a vývoja:
Číslo (signatúra) projektu: 551
Názov projektu: Konkurencieschopnosť agropotravinárskeho sektora Slovenskej
republiky
Plánovaná doba riešenia:
začiatok: 01/2013
koniec: 12/2015
Objednávateľ úlohy: v zmysle kontraktu Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
MPRV SR, na základe kontrolného dňa 14.3.2013, výsledky riešenia preberá Sekcia
potravinárstva a obchodu MPRV SR
Koordinačné pracovisko úlohy: Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva
a potravinárstva
Koordinátor (zodp. riešiteľ): Ing. Jozef Gálik, PhD.
Náklady na riešenie v tis. Sk
Celkom
štátny príspevok
z toho: v tom:
kooperácie
vlastné zdroje
iné zdroje

Za celú dobu riešenia
Plán
skutočnosť
63 537
21 074,03
60 510
20 170

V r. (2013)
plán
skutočnosť
21 179
21 074,03
20 170
20 170

3 027

1 009

904,03
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Názov časovej etapy: Formovanie ponuky a dopytu slovenského trhu s potravinami
a poľnohospodárskymi komoditami
Stručná charakteristika:
Problematika konkurencieschopnosti agrárneho a potravinárskeho sektora je pre zachovanie
jeho životaschopnosti kľúčovou a vysoko aktuálnou témou a je veľmi dôležité vypracovať
analytické podklady, ktoré by prispeli k posilneniu konkurencieschopnosti slovenských
poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov nielen na zahraničných, ale hlavne na
domácich trhoch, t.j. slovenské výrobky by mali byť schopné odolať pretlaku zahraničných
výrobkov a uspokojiť kvalitatívne aj kvantitatívne potreby slovenského obyvateľstva,
t.j. usilovať sa o bezpečnosť a dostatočnosť slovenských potravín na slovenskom trhu.
Z pohľadu hodnotenia konkurencieschopnosti na zahraničných trhoch sme sa zamerali na
detailné monitorovanie vývoja nášho agropotravinárskeho zahraničného obchodu v dlhšom
časovom období, ktoré poukázalo na zmeny jeho štruktúry a neposlednom rade odhalilo
existujúce, ako aj skryté exportné možnosti v rámci spoločného trhu a hlavne na trhoch tretích
krajín, čo by z hľadiska budúceho vývoja mohlo priniesť priaznivé zníženie nášho záporného
salda v zahraničnom obchode. Z pohľadu domáceho trhu sme sa zamerali na analýzu ponuky
a dopytu v sledovaných sektoroch výrobkov živočíšneho pôvodu a ich vplyv na sebestačnosť
odvetvia; komplexné cenové analýzy na úrovni vstupov, prvovýroby, spracovateľov a
maloobchodu vrátane analýzy marketingových marží, resp. distribúcie pridanej hodnoty na
jednotlivých stupňoch sledovaných potravinových vertikál; komparatívne analýzy
intenzitných a nákladových parametrov agrárnych komodít, vybraných produkčných a
ekonomických ukazovateľov potravinárskych odborov exaktne súvisiacich s predmetnou
problematikou. Neoddeliteľnou súčasťou riešenia bola analýza trhovo-odbytových vzťahov a
ich vplyv na distribúciu zisku v rámci uvedených potravinových vertikál. Vývoj vybraných
ukazovateľov na slovenskom trhu bol konfrontovaný s vývojom na jednotnom trhu Európskej
únie. Na úrovni celkového potravinárskeho sektora sme podrobne zhodnotili situáciu
v potravinárskom priemysle a jeho jednotlivých odboroch z hľadiska vývoja produkcie,
hospodárskeho výsledku, tvorby pridanej hodnoty a zamestnanosti v období rokov 2004,
2009-2012. Okrem základných ekonomických ukazovateľov boli sledované analytické
a syntetické ukazovatele, napríklad, produktivita práce z pridanej hodnoty (výnosov, výroby,
tržieb), rentabilita nákladov, podiel zahraničného majetku na základnom imaní. Súčasťou
hodnotenia potravinárskeho priemyslu bola aj SWOT analýza. Súčasťou hodnotenia bola aj
analýza zahranično-tovarovej výmeny s výrobkami jednotlivých odborov potravinárskeho
priemyslu.
Realizačný výstup č. 1: Ročenka zahraničného agropotravinárskeho obchodu SR za rok
2012
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jozef Gálik, PhD.
Stručná charakteristika:
Ročenka s časovým odstupom nadväzuje na Ročenku agropotravinárskeho zahraničného
obchodu SR za rok 2010. Z teritoriálneho hľadiska je zameraná na 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. Potvrdilo sa
neustále posilnenie vzájomnej obchodnej výmeny SR s členskými krajinami EÚ či už na
strane dovozu, ako aj vývozu. Detailne poukazuje na výrazné oživenie agropotravinárskeho
zahraničného obchodu SR v roku 2012, ktoré v konečnom dôsledku vyústilo do rapídneho
poklesu negatívnej obchodnej bilancie až na úroveň -409,5 mil. EUR (pokles o 49,1%).
Z historických údajov v ére samostatnej Slovenskej republiky ide o najnižšie záporné saldo
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v obchode s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami od roku 1996. V rámci
teritoriálnej štruktúry agroobchodu SR podrobne analyzuje jeho výrobkovú skladbu, v rámci
ktorej sa zameriava na 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 trhoch tretích krajín, pričom sme brali do úvahy aj ďalšie dôležité
vplyvy – možnú podporu exportu prostredníctvom exportných náhrad, preferenčné dohody
EÚ s tretími krajinami a minimálne dopravné náklady do jednotlivých vytipovaných krajín.
Ročenka rovnako obsahuje aj hodnotenie konkurencieschopnosti pomocou ukazovateľa
komparatívnych výhod – indexom RCA (Revealed Comparative Advantage), ktorý sa
používa na hodnotenie konkurencieschopnosti krajín v zahraničnom obchode cez ukazovateľa
komparatívnej výhody hodnotenej komodity (tovarovej skupiny, odvetvia). Obsahuje taktiež
viac podrobných a položkovo determinovaných cenových rozborov, ktoré potvrdzujú, že už
dlhodobo slovenský agrárny sektor dováža tovary, ktoré sú drahšie ako naše vyvážané agrárne
výrobky, čo je spôsobené hlavne tým, že slovenský vývoz sa orientuje hlavne na
poľnohospodárske suroviny a v dovoze dominujú spracované potravinárske výrobky s vyššou
pridanou hodnotou. Z dôvodu uceleného pohľadu je Ročenka obohatená aj o štruktúru
a výkonnosť agropotravinárskeho zahraničného obchodu ostatných členských krajín
Európskej únie.
Štúdia bola odovzdaná odovzdávacím protokolom objednávateľovi 20.6.2013.
Realizačný výstup č. 2: Konkurencieschopnosť slovenských výrobkov živočíšneho pôvodu
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Dagmar Matošková, PhD.
Spoluriešiteľ: Ing. Jozef Gálik, PhD.
Stručná charakteristika:
Analýza dodávateľsko-odberateľského reťazca, bola zameraná na sektor mlieka, mäsa a
hydiny vrátane identifikácie príčin daného stavu s dopadom na konkurencieschopnosť
skúmaných komodít na domácom a zahraničnom trhu v období rokov 2004 a 2008-2012.
Konkrétna štruktúra práce harmonizuje s vyššie uvedenou charakteristikou úlohy č. 551.
Z výsledkov vyplynulo, že sledované sektory výrazne ovplyvňuje konkurenčný tlak na trhu
EÚ, vývoj medzinárodných cien, vysoká nákladovosť výroby živočíšnych komodít (ktorá je
bez dotačnej podpory stratová), nízke parametre intenzity výroby, obmedzený finančný
rozpočet na realizáciu investičných zámerov (vrátane modernizácie technologických
zariadení) a nevyvážené dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Pre uspokojenie potrieb
spracovateľského priemyslu a domácej spotreby na Slovensku produkujeme mlieko,
hovädzie a ovčie mäso v dostatočnom objeme, deficit vykazujeme pri bravčovom a
hydinovom mäse, pričom podiel ich produkcie na celkovej domácej spotrebe sa v čase
znižuje. Klesá aj finančný objem výroby v nadväzujúcich odboroch potravinárskeho
priemyslu (mliekarenský, mäsový a hydinársky), ktorých hospodárske výsledky boli
v posledných rokoch negatívne. Nevyváženosť obchodných vzťahov v potravinovej vertikále,
vzhľadom na počet aktérov na jej jednotlivých stupňoch a ich rozdielne finančné zázemie,
zákonite vedie k dominancii obchodných reťazcov, ktoré k nám masívne dovážajú potraviny
zahraničnej proveniencie. Alarmujúcim je fakt, že sa zo Slovenska vyváža čoraz viac
agrárnych komodít, ktoré sa k nám vracajú vo forme spracovaných výrobkov. Výsledkom je
klesajúci podiel domácich potravín na slovenskom trhu. V
roku 2012 sa na pultoch
maloobchodných predajní z domácej ponuky nachádzalo len 55,5% výrobkov mliekarenského
priemyslu, 35,2% výrobkov mäsového priemyslu a 29,9% produktov hydinárskeho
priemyslu. Z komplexnej analýzy vyplýva, že v konkurencieschopnosti agropotravinárskych
komodít na domácich a zahraničných trhoch existujú na Slovensku značné rezervy. Obdobná
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situácia je aj v kvalite a korektnosti trhovo-odbytových vzťahov. Ich vyváženosť a rozvoj v
rámci potravinovej vertikály by v konečnom dôsledku prinieslo spravodlivé prerozdeľovanie
zisku na jej jednotlivých stupňoch a posilnenie konkurencieschopnosti slovenských
produktov na domácich i zahraničných trhoch.
Publikácia bola odovzdaná odovzdávacím protokolom objednávateľovi 15.10.2013.
Číslo (signatúra) projektu: 552
Názov projektu: Účinky verejných výdavkov v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka
Plánovaná doba riešenia:
začiatok: 01/2013
koniec: 12/2015
Objednávateľ úlohy: Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu MPRV SR
Koordinačné pracovisko úlohy: Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva
a potravinárstva
Koordinátor (zodp. riešiteľ): doc. Ing. Marian Božík, PhD.
Spoluriešitelia:
Náklady na riešenie v tis. Sk
Celkom
štátny príspevok
z toho: v tom:
kooperácie
vlastné zdroje
iné zdroje

Za celú dobu riešenia
Plán
skutočnosť
189 000
63 758,10
180 000
60 000
9 000

3 758,10

V r. (2013)
plán
skutočnosť
63 000
63 758,10
60 000
60 000
3 000

3 758,10

Názov časovej etapy: Teoretické a metodologické aspekty hodnotenia dopadov agrárnych
politík EÚ – identifikácia problému a indikátorov hodnotenia
Stručná charakteristika:
Výskumná správa je koncentrovaná na teoretické a metodologické aspekty hodnotenia
dopadov agrárnych politík EÚ, identifikáciu problému a indikátorov ako aj adaptáciu
pôvodných a tvorbu nových modelových nástrojov. Pokračuje v kontinuálnom vývoji
a adaptácii pôvodných a tvorbe nových modelových nástrojov, ktorých potreba je vyvolaná
širokou škálou meniacich sa ako aj nových návrhov opatrení Spoločnej poľnohospodárskej
politiky EÚ. Úsilie úzkeho riešiteľského kolektívu bolo zamerané na dva hlavné okruhy
problémov:
• Nové geografické modelové riešenie, ktorým je kontinuálne prebiehajúci a ešte
neukončený vývoj nového modelového nástroja;
• Identifikácia faktorov agrárnej zamestnanosti a multiplikačných efektov produkcie
s akcentom na agrárne politiky.
Úloha sa v prvej časti zaoberá novým modelovým prístupom založeným na priestorovej
optimalizácii poľnohospodárstva v konkrétnom geografickom priestore Slovenska.
Skúmanie v ďalšej časti preukázalo, že pre udržanie pracovných miest a vytváranie nových
pracovných miest v poľnohospodárstve je potrebné podporovať produkciu, prioritne v oblasti
živočíšnej výroby a pestovania ovocia a zeleniny. Multiplikačná analýza preukázala jej
dôležitosť najmä z hľadiska skúmania nepriamych pozitívnych impulzov pre ostatné sektory
ekonomiky. V detailizácii na rastlinné a živočíšne komodity boli pozitívne efekty potvrdené
najmä v prípade živočíšnej výroby.
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Číslo (signatúra) projektu: 554
Názov projektu: Ekonomická výkonnosť slovenského agropotravinárstva
Plánovaná doba riešenia:
začiatok: 01/2013
koniec: 12/2015
Objednávateľ úlohy: Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu MPRV SR
Koordinačné pracovisko úlohy: Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva
a potravinárstva
Koordinátor (zodp. riešiteľ): Ing. Zuzana Chrastinová
Spoluriešitelia: Ing. Svetlana Belešová, Ing. Ivona Ďuričová, Ing. Eva Juhásová,
RNDr. Slávka Krížová, Ing. Anna Trubačová, Mgr. Eva Uhrinčáťová, PhD., Ing. Mária
Stanková, Ing. Martin Repčík
Náklady na riešenie v tis. Sk
Celkom
štátny príspevok
z toho: v tom:
kooperácie
vlastné zdroje
iné zdroje

Za celú dobu riešenia
Plán
skutočnosť
214 008
63 684,14
203 818
60 000
39 000
13 000
10 190
3 684,14

Názov časovej etapy: Ekonomické
a potravinárstva v kontexte štátov EÚ

parametre

V r. (2013)
plán
skutočnosť
63 000
63 684,14
60 000
60 000
13 000
13 000
3 000
3 684,14

slovenského

poľnohospodárstva

Stručná charakteristika:
Výskumná úloha je zameraná na zhodnotenie ekonomickej výkonnosti poľnohospodárstva
a potravinárstva SR v kontexte vybraných štátov EÚ, úrovne podpôr v poľnohospodárstve SR
v porovnaní s podporami v štátoch EÚ,
analýzu vývoja efektívnosti vybraných
poľnohospodárskych komodít, cenové analýzy farmárskych, spotrebiteľských cien
agropotravinárskych výrobkov SR a ich porovnanie s cenami vybraných štátov EÚ. V úlohe
bola použitá databáza štatistického úradu EÚ - Eurostatu a databáza OECD, kde sú uložené
údaje jednotlivých štátov EÚ- 27 vypočítané jednotnou metodikou pre všetky štáty EÚ-27.
Z časového hľadiska bol akcent položený na vývoj ukazovateľov v rokoch 2004 – 2011. Pri
riešení sa použili štandardné metódy výskumnej práce a to základné matematicko-štatistické
metódy, analýza a syntéza, indexová metóda a komparatívna analýza, ukazovateľ
preukázaných komparatívnych výhod a komparatívnej cenovej hladiny. Pomocou metódy
multidimenzinálneho škálovania bola zaznamenaná dynamika zmien ukazovateľov
v jednotlivých štátoch a zoskupeniach v priebehu sledovaných rokov. V rámci porovnania
vybraných indikátorov poľnohospodárstva a potravinárstva za SR s ukazovateľmi štátov EÚ27 výstupom boli mapy pozícií štátov a tabuľky.
Realizačný výstup č. 1: Nákladovosť poľnohospodárskych výrobkov za rok 2012
Zodpovedná riešiteľka: Ing. Anna Trubačová
Stručná charakteristika:
Realizačným výstupom je pravidelne vydávaná publikácia o vlastných nákladoch (v štruktúre
nákladových položiek) a ďalších ekonomických ukazovateľoch poľnohospodárskych
výrobkov. V publikácii sú spracované údaje o skutočných nákladoch vybraných rastlinných
a živočíšnych výrobkov a ďalšie ekonomické údaje na posúdenie efektívnosti výroby.
Publikácia bola protokolárne odovzdaná objednávateľovi dňa 30.9.2013.
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Číslo (signatúra) projektu: 553
Názov projektu: Rozvoj trhu s pôdou a trhu nájmu poľnohospodárskej pôdy
v podmienkach novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ
Plánovaná doba riešenia:
začiatok: 01/2013
koniec: 12/2015
Objednávateľ úlohy: Sekcia legislatívy MPRV SR
Koordinačné pracovisko úlohy: Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva
a potravinárstva
Koordinátor (zodp. riešiteľ): doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Spoluriešitelia: Ing. Michal Buday, Ing. Gabriela Grausová, Ing. Vladimír Rybár
Náklady na riešenie v tis. Sk
Celkom
štátny príspevok
z toho: v tom:
kooperácie
vlastné zdroje
iné zdroje

Za celú dobu riešenia
Plán
skutočnosť
178 500
52 590,87
170 000
50 000
30 000
9 999
8 500
2 590,87

V r. (2013)
plán
skutočnosť
52 500
52 590,87
50 000
50 000
10 000
9 999
2 500
2 590,87

Názov časovej etapy: Rozvoj trhu s pôdou vo vzťahu k pozemkovým úpravám
Stručná charakteristika:
Usporiadané a scelené pozemkové vlastníctvo zvyšuje trhovú hodnotu poľnohospodárskej
pôdy, zjednodušuje možnosti nakladania s poľnohospodárskymi pozemkami (kúpa, prenájom)
a znižuje náklady na tieto úkony. Stabilizuje tiež pozemkové vlastníctvo a súčasne napomáha
rozvoju trhu s pôdou.
V roku 2013 bol hodnotený rozsah predaja poľnohospodárskej pôdy vo vybraných okresoch
Slovenska vo vzťahu k pozemkovým úpravám, porovnanie výšky trhových cien
poľnohospodárskej pôdy, analýza údajov o transakciách s poľnohospodárskou pôdou v roku
2012, ich štatistické spracovanie a vyhodnotenie podľa druhu pozemku, veľkostných kategórií
a veľkostných intervalov pozemkov. Riešenie úlohy nadväzovalo na predchádzajúci rad
sledovania vývoja trhových cien pôdy a podmienok rozvoja trhu s pôdou vo vybraných
dvanástich okresoch Slovenska.
K riešeniu boli využité predovšetkým dáta získané z Výskumného ústavu geodézie
a kartografie, z katastra nehnuteľností o transakciách s pôdou, ďalej údaje z Odboru
pozemkového MPRV SR, z informačných listov MPRV SR a bonitačnej banky dát VÚEPP.
Projekt rozšíril budovanú databázu na VÚEPP o transakciách na trhu s pôdou v sledovaných
regiónoch.

4.1.3. Zhodnotenie riešenia projektov APVV
Číslo (signatúra) projektu: APVV-0894-11
Názov projektu: Svetové ceny komodít, cenová transmisia a potravinová bezpečnosť
Plánovaná doba riešenia:
začiatok: 7/2012
koniec: 12/2015
Objednávateľ úlohy: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Koordinačné pracovisko úlohy: Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva
a potravinárstva
Koordinátor (zodp. riešiteľ): Ing. Jozef Gálik, PhD.
Spoluriešitelia: doc. Ing. Štefan Buday, PhD., Ing. Dagmar Matošková, PhD., Mgr. Ružena
Vajcíková
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Náklady na riešenie v tis. Sk
Celkom
Príspevok APVV
z toho: v tom:
kooperácie
vlastné zdroje
iné zdroje

Za celú dobu riešenia
Plán
skutočnosť
48 500
20 804,1
48 500
20 804,1
-

V r. (2013)
plán
skutočnosť
14 800
14 800
14 800
14 800
-

Stručná charakteristika:
V rámci riešenia projektu APVV ústav ako spoluriešiteľská organizácia participoval spolu
s FEM SPU pri zostavení komplexnej databázy svetových a národných cien
agropotravinárskych komodít, pri získavaní a spracovaní informácii o štruktúre trhu pre
skúmané agropotravinárske komodity a pri analýze potravinových vertikál na Slovensku.
V rámci riešenia bol v roku 2013 vydaný jeden vedecký článok a jedna publikácia
v elektronickej podobe.

4.1.4. Zhodnotenie riešenia zahraničných projektov, programov
V roku 2013 VÚEPP neriešilo žiadny zahraničný projekt.

4.1.5. Zhodnotenie riešenia úloh odbornej pomoci
V rámci úloh odbornej pomoci pre MPRV SR s dobou riešenia od 1.1. 2013 do 31.12.
2013, zadaných MPRV SR na r. 2013 a riešených na základe „Kontraktu uzavretom medzi
MPRV SR a VÚEPP“ sa realizovalo 9 úloh odbornej pomoci.
Číslo (signatúra) úlohy: 402
Názov úlohy: Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike
za rok 2012 (Zelená správa)
Plánovaná doba riešenia: Začiatok: 1.1.2013
Koniec: 31.12.2013
Objednávateľ úlohy: MPRV SR, Odbor stratégií a koncepcií
Koordinačné pracovisko projektu: Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva
potravinárstva
Koordinátor (zodp. riešiteľ): RNDr. Slávka Krížová
Spoluriešitelia: Ing. Svetlana Belešová, doc. Ing. Marian Božík, PhD., Ing. Martina Brodová,
PhD., doc. Ing. Štefan Buday, PhD., PhDr. Stanislav Buchta, PhD., Ing. Ivona
Ďuričová, Ing. Jozef Gálik, PhD., Ing. Gabriela Grausová, Ing. Zuzana Chrastinová,
Ing. Mária Jamborová, Ing. Ivan Masár, Ing. Dagmar Matošková, PhD., Ing. Eva
Meravá, Ing. Martin Repčík, Ing. Vladimír Rybár, Ing. Mária Stanková, Ing. Zdeno
Štulrajter, Ing. Anna Trubačová, Mgr. Ružena Vajcíková
Náklady na riešenie v EUR
Celkom
štátny príspevok
z toho: v tom:
kooperácie
vlastné zdroje
iné zdroje

V roku 2013
Plán
Skutočnosť
54 731,00 56 357,03
54 731,00 54 731,00
1 626,03
-
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Stručná charakteristika:
Riešenie úlohy bolo zamerané na vypracovanie „Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve
Slovenskej republiky za rok 2011“ s obsahovou štruktúrou, ktorá bola schválená vo vedení
MPRV SR. Správa je prezentačným faktografickým materiálom MPRV SR, informujúcim
o aktuálnom stave poľnohospodárstva a potravinárstva v roku 2012 a jeho medziročnej
zmene. Slúži ako dôležitý informačný zdroj nielen pre širokú poľnohospodársku verejnosť,
ale aj pre rôzne inštitúcie
Správa bola doplnená na základe rezortných a medzirezortných pripomienkových konaní
a bola prerokovaná v orgánoch vlády, vo vláde SR a vo výbore Národnej rady Slovenskej
republiky (NR SR) pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a v pléne NR SR. Bola vydaná
v slovenskom a anglickom jazyku.
Správa bola protokolárne odovzdaná užívateľovi 19.12.2013.
Číslo (signatúra) úlohy: 403
Názov úlohy: Meranie a hodnotenie výkonnosti poľnohospodárstva podľa metodiky

Ekonomického poľnohospodárskeho účtu
Plánovaná doba riešenia: Začiatok: 1.1.2013
Koniec: 31.12.2013
Objednávateľ úlohy: MPRV SR, Odbor stratégií a koncepcií
Koordinačné pracovisko projektu: Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva
potravinárstva
Koordinátor (zodp. riešiteľ): Ing. Zdeno Štulrajter
Náklady na riešenie v EUR
Celkom
štátny príspevok
z toho: v tom:
kooperácie
vlastné zdroje
iné zdroje

V roku 2013
Plán
Skutočnosť
10 900,00 10 900,00
10 900,00 10 900,00
-

Stručná charakteristika:
V rámci riešenia úlohy sa zabezpečila kontinuita merania a hodnotenia výkonnosti
poľnohospodárstva s metodikou Európskej únie v rozsahu vymedzenom Nariadením (ES)
č.138/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 5. decembra 2003 o ekonomických
poľnohospodárskych účtoch v Spoločenstve, nasledovne:
- vypracovanie II. odhadu výkonnosti poľnohospodárstva za rok 2012,
- zostavenie definitívneho ekonomického poľnohospodárskeho účtu za rok 2012,
- zostavenie definitívnych ekonomických poľnohospodárskych účtov za bratislavský,
západoslovenský, stredoslovenský a východoslovenský región za rok 2012,
- vypracovanie I. odhadu ekonomického poľnohospodárskeho účtu za rok 2013,
- vypracovanie správy o riešení úlohy v roku 2013.
Správa k riešeniu úlohy je zameraná na analýzu definitívnych Ekonomických
poľnohospodárskych účtov za rok 2012, I. odhad EPÚ za rok 2013 a vybrané ukazovatele
vývoja výkonnosti poľnohospodárstva SR v rokoch 2011 a 2012.
Správa bola protokolárne odovzdaná objednávateľovi úlohy 5.12.2013.
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Realizačné výstupy č. 1 - 3:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zdeno Štulrajter
•
•

•

II. odhad Ekonomického poľnohospodárskeho účtu za rok 2012
Bol odovzdaný 31. 1. 2013 objednávateľovi.
Definitívny Ekonomický poľnohospodársky účet za rok 2012, ktorý obsahuje:
- definitívny EPÚ SR v bežných cenách za rok 2012
- definitívne ekonomické poľnohospodárske účty za bratislavský, západoslovenský,
stredoslovenský a východoslovenský región za rok 2012
- definitívny (úplný) EPÚ SR v cenách n-1 za rok 2012
- komoditná štatistika – jednotkové bežné ceny
- komoditná štatistika – jednotkové základné ceny
- komoditná štatistika – vyprodukované množstvá
Bol odovzdaný protokolárne 3.10.2013 objednávateľovi.
I. odhad Ekonomického poľnohospodárskeho účtu za rok 2013
Bol odovzdaný protokolárne 4.12.2013 objednávateľovi.

Číslo (signatúra) úlohy: 404
Názov úlohy: Globálny informačný systém a systém skorého varovania Organizácie pre
výživu a poľnohospodárstvo (FAO)
Plánovaná doba riešenia: Začiatok: 1.1.2013
Koniec: 31.12.2013
Objednávateľ úlohy: MPRV SR, Odbor zahraničnej koordinácie
Koordinačné pracovisko projektu: Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva
potravinárstva
Koordinátor (zodp. riešiteľ): Ing. Mária Jamborová
Náklady na riešenie v EUR
Celkom
štátny príspevok
z toho: v tom:
kooperácie
vlastné zdroje
iné zdroje

V roku 2013
Plán
Skutočnosť
5 959,00
5 959,00
5 959,00
5 959,00
-

Stručná charakteristika:
Cieľom úlohy bolo v rámci aktualizovaného internetového výstupu FAO sledovať
prezentované štatistické ukazovatele za vybrané agropotravinárske komodity a možnosti ich
využitia. Poskytnúť štatistické informácie za poľnohospodárstvo a potravinárstvo pre
globálny informačný systém a systém skorého varovania FAO (GIEWS). Výstupom riešenia
úlohy bol dotazník o čaji a spotrebe čaju v SR za rok 2012, ktorý bol zaslaný z ústredia FAO.
V roku 2013 sa práca na úlohe sústredila na monitoring prezentovaných štatistických
informácii a porovnanie dostupných údajov na web stránke FAO s údajmi ŠÚ SR a to
produkcie, zberových plôch a hektárových úrod. V zmysle pokynov na odovzdanie výsledkov
výskumu v roku 2013 bola užívateľovi odovzdaná odpočtová správa, ktorá informuje
užívateľa o základných informáciách, ktoré poskytuje FAO a o ich súlade s údajmi ŠÚ SR
a ich využívaní VÚEPP.
Úloha bola protokolárne odovzdaná objednávateľovi 10.12.2013.
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Číslo (signatúra) úlohy: 405
Názov úlohy: Ponukové bilancie vybraných agropotravinárskych komodít
Plánovaná doba riešenia: Začiatok: 1.1.2013
Koniec: 31.12.2013
Objednávateľ úlohy: MPRV SR, Odbor stratégií a koncepcií
Koordinačné pracovisko projektu: Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva
potravinárstva
Koordinátor (zodp. riešiteľ): Ing. Eva Meravá
Spoluriešitelia: Ing. Jozef Gálik, PhD., Ing. Mária Jamborová, Ing. Viera Šajbidorová
Náklady na riešenie v EUR
Celkom
štátny príspevok
z toho: v tom:
kooperácie
vlastné zdroje
iné zdroje

V roku 2013
Plán
Skutočnosť
29 995,00 29 995,00
29 995,00 29 995,00
-

Stručná charakteristika:
Cieľom bolo vypracovať definitívne ponukové bilancie obilnín, ryže, cukru, olejnatých
semien, rastlinných tukov a olejov, pokrutín z olejnín, vína, krmív, mäsa, vajec, mlieka,
margarínov, ovocia a zeleniny, strukovín a zemiakov. Vypracovať predbežnú ponukovú
bilanciu vína.
Ponukové bilancie obilnín, ryže cukru, olejnatých semien, rastlinných tukov a olejov,
pokrutín z olejnín, vína, krmív, mäsa, vajec, mlieka, krmív, margarínov, zemiakov, strukovín,
ovocia a zeleniny.
Realizačnými výstupmi sú tabuľkové zostavy podľa predlohy Eurostatu, ktoré
sa v elektronickej forme posielajú užívateľovi, t. j. odboru stratégií a koncepcií MPRV SR.
Tento odbor posiela ponukové bilancie ŠÚ SR, ten ich následne posiela konečnému
užívateľovi, ktorým je Eurostat.
Úloha bola protokolárne odovzdaná objednávateľovi 28.6.2013 a 17.12.2013.
Číslo (signatúra) úlohy: 406
Názov úlohy: Správa Slovenskej republiky pre Monitoring agrárnych politík členských
štátov OECD
Koniec: 31.1.2014
Plánovaná doba riešenia: Začiatok: 1.1.2013
Objednávateľ úlohy: MPRV SR, Odbor zahraničnej koordinácie
Koordinačné pracovisko projektu: Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva
potravinárstva
Koordinátor (zodp. riešiteľ): Ing. Ivona Ďuričová
Náklady na riešenie v EUR
Celkom
štátny príspevok
z toho: v tom:
kooperácie
vlastné zdroje
iné zdroje

V roku 2013
Plán
Skutočnosť
6 813,00
6 813,00
6 813,00
6 813,00
-
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Stručná charakteristika:
Správa Slovenskej republiky pre Monitoring a hodnotenie poľnohospodárskych politík
členských krajín OECD bola vypracovaná na základe záväzku SR - ako člena Organizácie
pre hospodársky rozvoj a spoluprácu (OECD), predkladať každoročne správu o
uskutočnených zmenách v nástrojoch agrárnej politiky. Za rok 2012 sa uvádzali
predpokladané výdaje súčasne s porovnaním skutočných výdajov za rok 2011, upresnených
oproti správe z predchádzajúceho roka. . Monitorovacia správa bola spracovaná v štruktúre,
ktorá je prispôsobená skutočnosti, že Slovensko je od 1. 5. 2004 členom Európskej únie, a to
konkrétne v hlavných kapitolách správy: Poľnohospodárska a podporná politika
SR,
trhovoorientované výdavky, priame platby, rozvoj vidieka, štátna pomoc, všeobecné služby
a celkové zhodnotenie podpôr do poľnohospodárstva SR.
Správa bola protokolárne odovzdaná objednávateľovi úlohy 12.2.2014
Číslo (signatúra) úlohy: 477
Názov úlohy:
Vyhodnotenie ekonomickej bonity poľnohospodárskych
a potravinárskych podnikov v rámci súťaže TOP AGRO
Plánovaná doba riešenia: Začiatok: 1.4.2013
Koniec: 31.8.2013
Objednávateľ úlohy: MPRV SR, Odbor komunikácie
Koordinačné pracovisko projektu: Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva
potravinárstva
Koordinátor (zodp. riešiteľ): RNDr. Slávka Krížová
Spoluriešitelia: Ing. Svetlana Belešová, Ing. Zuzana Chrastinová, Ing. Martin Repčík,
Ing. Mária Stanková
Náklady na riešenie v EUR
Celkom
štátny príspevok
z toho: v tom:
kooperácie
vlastné zdroje
iné zdroje

V roku 2013
Plán
Skutočnosť
8 064,00
8 064,00
8 064,00
8 064,00
-

Stručná charakteristika:
Cieľom riešenia bolo hodnotenie podnikov v odvetviach poľnohospodárstva a potravinárstva
metódou ekonomickej bonity s využitím údajov o základných ekonomicko-finančných
výsledkoch hospodárenia dosiahnutých za rok 2012.
Súťaž TOP AGRO má dlhodobú tradíciu a zviditeľňuje TOP podniky v odvetví, ktoré svojimi
výsledkami inšpirujú ďalšie podniky. Oceňuje víťazné podniky morálne a finančne. Ide
o podniky všetkých organizačno-právnych foriem hospodárenia zúčastnených v súťaži,
reprezentujúce poľnohospodárstvo v produkčných a znevýhodnených oblastiach, ako aj
jednotlivé odbory potravinárskeho priemyslu.
Úloha bola protokolárne odovzdaná objednávateľovi 28.8.2013.
Číslo (signatúra) úlohy: 408
Názov úlohy: Analýzy, expertízy a poradenstvo pre MPRV SR
Plánovaná doba riešenia: Začiatok: 1.1.2013
Koniec: 31.12.2013
Objednávateľ úlohy: MPRV SR, Odbor stratégií a koncepcií
Koordinačné pracovisko projektu: Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva
potravinárstva
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Koordinátor (zodp. riešiteľ): Ing. Zuzana Chrastinová
Spoluriešitelia: podľa jednotlivých výstupov
Náklady na riešenie v EUR
Celkom
štátny príspevok
z toho: v tom:
kooperácie
vlastné zdroje
iné zdroje

V roku 2013
Plán
Skutočnosť
21 909,00 21 909,00
21 909,00 21 909,00
-

Stručná charakteristika:
V rámci úlohy bolo v roku 2013 v súlade s priebežnými požiadavkami užívateľa
vypracovaných 35 výstupov, ktoré boli priebežne odovzdávané MPRV SR a využité pri
riešení aktuálnych problémov agrárnej politiky:
1. Variantné kalkulácie dane za využitú poľnohospodársku pôdu SR
Vypracovali: Doc. Štefan Buday PhD., Ing. Gabriela Grausová, Ing. Vladimír Rybár
Odovzdané: MPRV SR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
2. Stanovisko k navrhovanému systému nákupu poľnohospodárskej pôdy zo zdrojov SZRB
Vypracovala: Ing. Zuzana Chrastinová
Odovzdané: MPRV SR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
3. Stanovisko k listu firmy SYNLACTA, Slovensko - Holandská s.r.o., Snina k
nehospodárnemu nakladaniu so zdrojmi EÚ v poľnohospodárskej praxi
Vypracovali: Ing. Zuzana Chrastinová, Ing. Ivan Masár
Odovzdané: MPRV SR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
4. Podklad do správy o hospodárení kapitoly pôdohospodárstva
Vypracovali: Ing. Zuzana Chrastinová, Ing. Svetlana Belešová
Odovzdané: MPRV SR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
5. Odhad dosahov návrhu nariadenia EP a Rady zavedenie pravidiel pre priame platby
v rámci reformy SPP alternatívy platobných nárokov a ich kvantifikácia
Vypracoval: Doc. Marián Božík, PhD.
Odovzdané: MPRV SR, štátny tajomník
6. Návrh metodiky rozpúšťania dotácií na rastlinnú a živočíšnu výrobu – SAPS, LFA
Vypracovali: Ing. Zuzana Chrastinová, Ing. Anna Trubačová, RNDr. Slávka krížová
Odovzdané: MPRV SR, štátna tajomníčka
7. Návrh základných rámcov Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020
Vypracoval: Doc. Marián Božík, PhD.
Odovzdané: MPRV SR, štátny tajomník
8. Zaťaženie VDJ s obmedzením hektárov pri podnikoch nad 20 ha TTP, stavy
hospodárskych zvierat, VDJ, kapacity pre hospodárske zvieratá
Vypracovali: Ing. Zuzana Chrastinová, Ing. Mária Stanková, Ing. Martin Repčík
Odovzdané: MPRV SR, Odbor priamych platieb a krížového plnenia
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9. Celkové dotácie do poľnohospodárstva na Slovensku (odpovede pre otázky UJSO)
Vypracovala: Ing. Ivona Ďuričová
Odovzdané: MPRV SR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
10. Globálne výzvy pre trvalo udržateľný rozvoj poľnohospodárstva a vidieka na Slovensku
Vypracovali: Doc. Štefan Buday, PhD., Ing. Zuzana Chrastinová, Ing. Tatiana Čičová,
PhD.
Odovzdané: MPRV SR, štátna tajomníčka
11. Odpovede na otázky pre denník SME
Vypracovali: Ing. Zuzana Chrastinová, Ing. Ivona Ďuričová
Odovzdané: MPRV SR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
12. Podpory v slovenskom poľnohospodárstve a v poľnohospodárstve krajín EÚ
Vypracovala: Ing. Ivona Ďuričová
Odovzdané: MPRV SR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
13. Stanovisko - Investície do poľnohospodárstva
Vypracovala: RNDr. Slávka Krížová
Odovzdané: MPRV SR, Odbor zahraničnej koordinácie
14. Analýza alternatív finančných alokácií na znevýhodnené oblasti (LFA) pre roky 20142020
Vypracoval: Doc. Marián Božík, PhD.
Odovzdané: MPRV SR, Sekcie rozvoja vidieka
15. Prehľad opatrení na trhu s poľnohospodárskou pôdou vo vybraných krajinách EÚ
Vypracovali: Ing. Zuzana Chrastinová, Ing. Eva Juhásová
Odovzdané: MPRV SR, Sekcia legislatívy
16. Predaj poľnohospodárskej pôdy na Slovensku cudzincom
Vypracovali: Ing. Zuzana Chrastinová, Ing. Gabriela Grausová
Odovzdané: MPRV SR, Sekcia legislatívy
17. Vypracovanie odpovedí na otázky farmárskej revue
Vypracovali: Ing. Zuzana Chrastinová, Ing. Mária Jamborová, Ing. Jozef Gálik
Odovzdané: MPRV SR, Odbor komunikácie a marketingu
18. Podklad pre stretnutie predsedov poľnohospodárskych výborov EÚ 21.-22. 7. 2013
Vypracovali: Doc. Marian Božík PhD., Ing. Zuzana Chrastinová
Odovzdania: MPRV SR, Odbor stratégií a koncepcií
19. Stanovisko k návrhu opatrenia 3.1 Investície do hmotného majetku
Vypracovali: Ing. Zuzana Chrastinová, Ing. Ivona Ďuričová
Odovzdané: MPRV SR, Sekcia rozvoja vidieka
20. Malé a rodinné farmy na Slovensku a v krajinách EÚ
Vypracovali: Ing. Zuzana Chrastinová, Ing. Mária Stanková, Ing. Svetlana Belešová
Odovzdané: MPRV SR, Odbor zahraničnej koordinácie
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21. Náklady na závlahy pri pestovaných plodinách
Vypracovala: Ing. Zuzana Chrastinová
Odovzdané: MPRV SR, Sekcia poľnohospodárstva
22. Variantné riešenie platieb na VDJ
Vypracoval: Doc. Marián Božík, PhD.
Odovzdané: MPRV SR, Sekcia rozvoja vidieka
23. Efektívnosť hospodárenia rodinnej farmy
Vypracovala: Ing. Zuzana Chrastinová
Odovzdané: MPRV SR, štátna tajomníčka
24. Vybrané ukazovatele podnikov právnických osôb za roky 2010 až 2012 s akcentom na
agroenvironmentálne opatrenia a bez agroenvironmentálnych opatrení
Vypracovali: Ing. Zuzana Chrastinová, Ing. Mária Stanková, Ing. Martin Repčík
Odovzdané: MPRV SR, štátna tajomníčka
25. Zhodnotenie dopadov členstva SR v EÚ
Vypracovali: doc. Ing. Marian Božík, PhD, Ing. Zuzana Chrastinová, RNDr. Slávka
Krížová, Ing. Jozef Gálik,PhD., Ing. Zdeno Štulrajter, Ing. Ivona Ďuričová, Ing. Ivan
Masár, Mgr. Ružena Vajcíková
Odovzdané: MPRV SR, štátna tajomníčka
26. Analýza alternatív finančných alokácií na znevýhodnené oblasti (LFA) pre roky 20152020
Vypracoval: Doc. Marián Božík, PhD.
Odovzdané: MPRV SR, Sekcia rozvoja vidieka
27. Vybrané ukazovatele zo súboru poľnohospodárskych podnikov sledujúcich vlastné
náklady, zameraných na produkciu mlieka za rok 2012
Vypracovala: Ing. Anna Trubačová
Odovzdané: MPRV SR, Sekcia poľnohospodárstva
28. Stanovisko k návrhu materiálu EK - Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a
reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach
Vypracovali: Ing. Zuzana Chrastinová, Ing. Svetlana Belešová
Odovzdané: MPRV SR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
29. Vývoj účasti pôdohospodárstva na ukazovateľoch ekonomiky SR
Vypracovali: Ing. Zuzana Chrastinová, RNDr. Slávka Krížová, Ing. Svetlana Belešová
Odovzdané: MPRV SR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
30. Úvod do Koncepcie mladých farmárov a malých farmárov
Vypracovala: Ing. Zuzana Chrastinová
Odovzdané: MPRV SR, štátny tajomník
31. Podklad do Koncepcie mladých farmárov a malých farmárov - Návrhy na vyčlenenie
poľnohospodárskej pôdy zo SPF pre mladých farmárov
Vypracoval: Ing. Zuzana Chrastinová, Doc. Štefan Buday, PhD., Ing. Mária Stanková,
Ing. Svetlana Belešová
Odovzdané: MPRV SR, štátny tajomník
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32. Predbežná Stratégia hospodárskej politiky SR do roku 2016, Podklady za MPRV SR
Vypracovali: doc. Ing. Marian Božík, PhD., RNDr. Slávka Krížová, Ing. Dagmar
Matošková, PhD. , Mgr. Ružena Vajcíková v spolupráci s odbornými sekciami MPRV SR
Odovzdané: MPRV SR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
33. Zhodnotenie dosahov návrhu EK EÚ z 24.9.2013 v oblasti stropovania priamych platieb
Vypracoval: doc. Ing. Marian Božík, PhD.
Odovzdané: MPRVSR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
34. Desať rokov členstva SR v EÚ
Vypracovala: Ing. Zuzana Chrastinová
Odovzdané: MPRV SR, štátna tajomníčka
35. Zhodnotenie vývoja poľnohospodárstva v roku 2013 (Odhad)
Vypracovali: Ing. Zuzana Chrastinová, Ing. Mária Jamborová, Ing. Eva Meravá,
Ing. Viera Šajbidorová, Ing. Jozef Gálik, PhD.
Odovzdané: MPRV SR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
Nad rámec úlohy Analýzy expertízy boli vypracované aj nasledovné materiály
36. SWOT analýza vedeckovýskumnej základne MPRV SR
Vypracoval: Ing. Ivan Masár
Odovzdané: MPRV SR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
37. Pripomienky k materiálu návrh programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja na
obdobie rokov 2014-2018
Vypracoval: Ing. Ivan Masár
Odovzdané: MPRV SR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
38. Pripomienky ku nehospodárnemu nakladaniu so zdrojmi EÚ v poľnohospodárskej
praxi
Vypracoval: Ing. Ivan Masár
Odovzdané: MPRV SR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
39. Stanovisko ku partnerskej dohode na obdobie 2014 - 2020
Vypracovali: doc. Ing. Štefan Buday, PhD., Ing. Ivan Masár, Ing. Tatiana Čičová, PhD.
Odovzdané: MPRV SR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
40. Pripomienky ku rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
Vypracoval: Ing. Ivan Masár
Odovzdané: MPRV SR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
41. Stanovisko k východiskám rozpočtu VÚEPP na roky 2014-2016
Vypracovali: Ing. Ivan Masár, Ing. Tatiana Čičová, PhD., Ing. Zuzana Chrastinová,
Mgr. Katarína Bradáčová
Odovzdané: MPRV SR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
42. Pripomienky ku stratégii výskumu, vývoja a inovácií
Vypracoval: Ing. Ivan Masár
Odovzdané: MPRV SR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
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43. Podklady k rozpracovaniu Národnej protidrogovej stratégie SR na obdobie rokov 20132020
Vypracovali: Ing. Ivan Masár, Ing. Tatiana Čičová, PhD.
Odovzdané: MPRV SR, Sekcia kontroly a vládneho auditu
44. Návrh tém spolupráce s OECD v roku 2014 v oblasti poľnohospodárskych politík a trhov
Vypracovali: doc. Ing. Štefan Buday, PhD., Ing. Ivan Masár
Odovzdané: MPRV SR, Odbor zahraničnej koordinácie
45. Podklady o odbytových organizáciách výrobcov v SR
Vypracovali: Ing. Dagmar Matošková, PhD., Ing. Ivan Masár
Odovzdané: MPRV SR, Sekcia poľnohospodárstva
46. Zdôvodnenie potreby existencie rezortného výskumu
Vypracovala: Ing. Tatiana Čičová, PhD.
Odovzdané: MPRV SR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
47. Zhodnotenie pracovnej činnosti Pracovnej skupiny pre poľnohospodárske politiky a trhy
(APM) v roku 2012
Vypracovali: doc. Ing. Štefan Buday, PhD., Ing. Ivan Masár
Odovzdané: MPRV SR, Odbor zahraničnej koordinácie
48. Stanovisko na 59. zasadnutie Pracovnej skupiny pre poľnohospodárske politiky a trhy
OECD
Vypracoval: Ing. Ivan Masár
Odovzdané: MPRV SR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
49. Stanovisko na 60. zasadnutie Pracovnej skupiny pre poľnohospodárske politiky a trhy
OECD
Vypracoval: doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Odovzdané: MPRV SR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
50. Stanovisko na 61. zasadnutie Pracovnej skupiny pre poľnohospodárske politiky a trhy
OECD
Vypracoval: Ing. Ivan Masár
Odovzdané: MPRV SR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
51. Podklady pre spoluprácu s Bulharskom
Vypracoval: Ing. Tatiana Čičová, PhD., Ing. Ivan Masár
Odovzdané: MPRV SR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
Číslo (signatúra) úlohy: 412
Názov úlohy: Komoditné situačné a výhľadové správy
Koniec: 31.12.2013
Plánovaná doba riešenia: Začiatok: 1.1.2013
Objednávateľ úlohy: MPRV SR, Odbor obchodnej politiky
Koordinačné pracovisko projektu: Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva
potravinárstva
Koordinátor (zodp. riešiteľ): Ing. Mária Jamborová
Spoluriešitelia: Ing. Jozef Gálik, PhD., Ing. Eva Meravá, Ing. Viera Šajbidorová
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Náklady na riešenie v EUR
Celkom
štátny príspevok
z toho: v tom:
kooperácie
vlastné zdroje
iné zdroje

V roku 2013
Plán
Skutočnosť
49 412,00 50 855,30
49 412,00 49 412,00
1 443,30
-

Stručná charakteristika:
Cieľom úlohy bolo zhodnotiť vývoj situácie na agrárnom trhu v SR za obilniny, olejniny,
strukoviny, cukrovú repu a cukor, zemiaky, zeleninu, ovocie, vinič hroznorodý a hroznové
víno, priemyselné krmivá, jatočný hovädzí dobytok a teľatá, jatočné ošípané, ovce, kozy,
jatočnú hydinu a vajcia, mlieko. V súlade so schválenou metodikou sa v priebehu roka
vypracovalo a odovzdalo užívateľovi 20 komoditných správ. Správy poskytujú stručné
hodnotenie vývoja základných faktorov domáceho agrárneho trhu k 30. 12. 2012 a v roku
2013, resp. v príslušnom hospodárskom roku a na základe relevantných informácii
krátkodobý výhľad situácie. V správach sa uvádza regulačná a podporná politika trhu, hmotné
bilancie, zahraničný obchod a vývoj cien na rôznych úrovniach. Súčasťou správ sú i
informácie o vývoji agrárneho trhu v EÚ a v tretích krajinách.
Správy boli oponované priebežne v komisiách na oponovanie komoditných správ, v súlade
so schváleným harmonogramom.
Číslo (signatúra) úlohy: 415
Názov úlohy: Prevádzka a aktualizácia Informačnej siete poľnohospodárskeho
účtovníctva v SR
Plánovaná doba riešenia: Začiatok: 1.1.2013
Koniec: 31.12.2013
Objednávateľ úlohy: MPRV SR, Odbor stratégií a koncepcií, Európska Komisia: DG-AGRI,
FADN EK
Koordinačné pracovisko projektu: Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva
potravinárstva
Koordinátor (zodp. riešiteľ): Mgr. Katarína Bradáčová
Spoluriešitelia: Ing. Vladimír Čiernik, Ing. Renáta Girethová, Ing. Peter Husár,
Ing. Vladimír Kobuš, PhD. Ing. Katarína Kováčová
Náklady na riešenie v EUR
Celkom
štátny príspevok
z toho: v tom:
kooperácie
vlastné zdroje
iné zdroje

V roku 2013
Plán
Skutočnosť
284 550,00 284 550,00
284 550,00 284 550,00
82 944
82 944
-

Stručná charakteristika:
Informačná sieť poľnohospodárskeho účtovníctva v SR je súčasťou informačnej siete
Európskej únie Farm Accountancy Data Network (FADN EU) pre zhromažďovanie
účtovných údajov o príjmoch a hospodárskej činnosti podnikov poľnohospodárskej
prvovýroby v Európskom spoločenstve. Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva
a potravinárstva Bratislava (VÚEPP), ako Styčná agentúra pre FADN, zabezpečuje metodicky
a vecne prípravu výkazu pre zber dát; tvorbu a aktualizáciu výberového súboru
poľnohospodárskych podnikov na základe zatriedenia podľa ekonomickej veľkosti a typu
výrobného zamerania; programové vybavenie, zber, prešetrenie, spracovanie a verifikáciu
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údajov a ich odovzdanie do DG-AGRI v Bruseli. Pri svojej činnosti sa riadi metodicky
legislatívou Európskej Komisie. Na základe metodických predpisov a použitím štatistických
metód bol vypracovaný Plán výberu poľnohospodárskych podnikov do výberového súboru
a vypočítané koeficienty štandardnej produkcie pre EUROSTAT, ktoré slúžia pre typológiu
podnikov v EÚ. V roku 2013 boli prostredníctvom formulárov sprístupnených na internete
získané údaje od 320 právnických osôb a 214 samostatne hospodáriacich roľníkov. Údaje boli
precízne skontrolované, opravené, spracované a prekonvertované do tvaru požadovaného DGAGRI. V databáze FADN boli vysvetlené nezrovnalosti a potvrdená správnosť údajov.
Výsledky úlohy boli protokolárne odovzdané objednávateľovi 29.11.2013.
Realizačné výstupy vypracované v rámci úlohy:
• Publikácia: Výberové zisťovanie výsledkov hospodárenia v Informačnej sieti
poľnohospodárskeho účtovníctva SR za rok 2011. Bratislava: VÚEPP, 2013. 47 s. ISBN
978-80-8058-585-3.
Užívateľ: Podniky zaradené v Informačnej sieti poľnohospodárskeho účtovníctva,
MPRV SR, SPPK, odborná verejnosť. Publikácia prináša prehľadné spracovanie
hlavných výsledkov zisťovania ekonomických, finančných a výrobných ukazovateľov
hospodárenia vybraných poľnohospodárskych podnikov v roku 2011 v SR a je určená
pre podniky zaradené do výberového súboru Informačnej siete poľnohospodárskeho
účtovníctva SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
Termín odovzdania do tlače: dňa 27.3.2013.
• Odovzdanie údajov za účtovný rok 2013 podľa programu ISPÚ elektronicky na CD
nosiči spolu s odpočtovou správou o riešení úlohy na MPRV SR.
Termín: 29.11.2013
• Odovzdanie konvertovaných dát podľa predpisu EK do DG-AGRI FADN a
elektronické potvrdenie správnosti odovzdaných údajov v stanovených termínoch
v súlade s legislatívou EÚ.
Termín ukončenia: 11.12.2013
Výstupy vypracované pre NK ISPÚ SR v rámci úlohy:
• Porovnanie vybraných ekonomicko-finančných a výrobných výsledkov ISPÚ SR
s oficiálnymi výsledkami Štatistického úradu SR
Správa je pokračovaním „Analýzy možností optimalizácie štatistického výkazníctva
v poľnohospodárstve“. Obsahuje porovnanie výsledkov zisťovaní vybraných
ekonomických, finančných a výrobných ukazovateľov podľa ŠÚ SR a ISPÚ.
Termín odovzdania NK ISPÚ: 15.2. 2013

4.1.6. Zhodnotenie riešenia ostatných úloh (zmluvné úlohy)
Číslo (signatúra) úlohy: 807
Názov úlohy: Komplexný návrh riešenia podpory znevýhodnených oblastí na Slovensku
Plánovaná doba riešenia: Začiatok: 1.1.2013
Koniec: 15.11.2013
Objednávateľ úlohy: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Koordinačné pracovisko projektu: Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva
potravinárstva
Koordinátor (zodp. riešiteľ): Ing. Jana Molčanová
Spoluriešitelia: Ing. Martina Brodová, PhD.
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Náklady na riešenie v roku 2013: plán - 15 000 € bez DPH, skutočnosť – 15 317,46 bez DPH
(317,46 € vlastné zdroje)
Stručná charakteristika:
Návrh Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom
Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) upravuje stanovenie
znevýhodnených oblastí. Zmena sa týka oblastí s prírodnými obmedzeniami, ktoré sa majú
delimitovať na základe nových kritérií a umožňuje revidovať oblasti so špecifickými
obmedzeniami so zachovaním ich 10%-ného podielu. V nadväznosti na novú delimitáciu
znevýhodnených oblastí vyvstáva aj otázka stanovenia kompenzácií za hospodárenie v
prírodne znevýhodnenom prostredí, ktoré ovplyvňuje možnosti hospodárenie na pôde.
V zmysle zmluvy bola úloha so zapracovanými pripomienkami od objednávateľa
protokolárne odovzdaná užívateľovi 5.12.2013.
Číslo (signatúra) úlohy: 809
Názov úlohy: Priebežné (ongoing) hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Plánovaná doba riešenia: Začiatok: 1.1.2013
Koniec: 31.12.2013
Objednávateľ úlohy: MPRV SR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu, Sekcia
rozvoja vidieka
Koordinačné pracovisko projektu: Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva
potravinárstva
Koordinátor (zodp. riešiteľ): doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Spoluriešitelia: Mgr. Ružena Vajcíková; PhDr. Stanislav Buchta, PhD.; Ing. Vladimír Rybár;
Ing. Tatiana Čičová, PhD.; Ing. Michal Buday; doc. Ing. Marian Božík, PhD.;
Ing. Martina Brodová, PhD.; Ing. Gabriela Grausová; Ing. Zuzana Chrastinová; RNDr.
Slávka Krížová; Ing. Ivan Masár; Ing. Mária Jamborová; Ing. Anna Trubačová; Ing.
Eva Meravá; Ing. Svetlana Belešová; Ing. Zdeno Štulrajter; Ing. Jana Molčanová
V roku 2013
Plán
Skutočnosť
Náklady na riešenie v EUR bez DPH*
Celkom
346 073,63
346 073,63
Náklady zo zmluvy s MPRV SR 118 073,63
118 073,63
z toho: v tom:
kooperácie
228 000,00
228 000,00
vlastné zdroje
iné zdroje
*pozn. úloha technickej pomoci, spolufinancované EÚ (z Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka)

Stručná charakteristika:
Priebežné (ongoing) hodnotenie Programu rozvoja vidieka (PRV) SR 2007 – 2013 vykonávali
hodnotitelia VÚEPP v zmysle súvisiacich platných nariadení a aktuálnych usmernení
Európskej Komisie (EK) v spolupráci s externými hodnotiteľmi EuroConsulting s.r.o. Zahŕňa
všetky hodnotiace činnosti vykonávané na úrovni členských štátov počas programového
obdobia 2007 – 2013. Bol vytvorený systém na zabezpečovanie priebežného hodnotenia,
ktorý je využívaný v priebehu celého programového obdobia a je neustále zdokonaľovaný.
Evaluačné aktivity prebiehajú kontinuálne, t. j. pravidelným hodnotením pokroku, budovaním
kapacít, lepším prepojením monitorovania s hodnotením z hľadiska zberu dát a analýz
primárnych a sekundárnych údajov o PRV SR 2007 – 2013. Pravidelné hodnotiace analýzy
uskutočňované v rámci hodnotenia sú potrebné, pretože slúžia najmä pre lepšiu
implementáciu PRV SR 2007 – 2013. Okrem rôznych pravidelných monitorovacích správ,
v roku 2013 hodnotitelia/spracovatelia participovali aj na príprave nového PRV SR 2014 –
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2020 pre ďalšie programové obdobie – pokračovali ďalej v prácach na príprave samostatných
analytických dokumentov/podkladov (podľa zmluvne zadaných tém) do Analytickej časti
Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, ktorej príprava sa zahájila už v roku 2012. Pri
spracovaní analytických podkladov do PRV SR 2014 – 2020 riešitelia priebežne konzultovali
s MPRV SR, pracovali podľa pokynov a pripomienok MPRV SR hlavne Sekcie rozvoja
vidieka a Sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu. Takisto boli riešené a zapracovávané
aj pripomienky, ktoré vznikli na pracovných skupinách pre prípravu PRV SR 2014 – 2020
a na viacerých pracovných stretnutiach a rokovaniach s Riadiacim orgánom PRV SR 2007 –
2013 (s MPRV SR – so Sekciou rozvoja vidieka a Sekciou pôdohospodárskej politiky
a rozpočtu), ex-ante hodnotiteľom a aj zástupcami EK, ktoré sa konali priebežne počas roka
2013. V zmysle požiadaviek užívateľa okrem priebežného revidovania Analytickej časti PRV
SR 2014 – 2020 bolo spracovateľmi vypracované v samostatnom dokumente aj „Zdôvodnenie
identifikovaných potrieb vyplývajúcich zo SWOT a podporných analýz pre prípravu PRV SR
2014-2020“.
V roku 2013 boli v rámci úlohy vypracované:
− Výročná správa o pokroku k PRV SR 2007 – 2013 za rok 2012;
− Súhrnná správa o činnostiach priebežného hodnotenia PRV SR 2007 – 2013 za rok 2012;
− Analytická časť Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020;
− Externé vypracovanie vybraných kapitol a opatrení Programu rozvoja vidieka SR pre
obdobie 2014-2020;
− Správy o činnostiach priebežného hodnotenia – štvrťročné (marec, jún, september, december
2013).
Realizačné výstupy vypracované v rámci úlohy odovzdané objednávateľovi MPRV SR
v roku 2013:
• Výročná správa o pokroku k PRV SR 2007 – 2013 za rok 2012;
• Súhrnná správa o činnostiach priebežného hodnotenia PRV SR 2007 – 2013 za rok 2012;
• Externé vypracovanie vybraných kapitol a opatrení Programu rozvoja vidieka SR pre
obdobie 2014-2020. (Odovzdané užívateľovi v slovenskom a v anglickom jazyku.);
• Správy o činnostiach priebežného hodnotenia – marec, jún, september, december 2013
(štvrťročné);
• Analytická časť Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 sa skladá z nasledovných
vypracovaných samostatných analytických dokumentov, podľa zmluvne stanovených
tém/bodov:
− 1.1.4.1 demografická a socioekonomická analýza sektora poľnohospodárstva, potravinárstva
a vidieckej ekonomiky,
− 1.1.4.2 definovanie aktuálnych potrieb sektora s dôrazom na zelený rast a inovácie a podrobnú
SWOT analýzu, identifikovanie slabých a silných stránok, príležitostí a ohrození,
− 1.1.4.3 zostavenie intervenčnej logiky vybraných opatrení programu, priorít a cieľov politiky
rozvoja vidieka,
− 1.1.4.4 analýza potenciálnych žiadateľov vybraných opatrení z hľadiska pozície na trhu,
− 1.1.4.5 návrh a výber jednotlivých typov ukazovateľov pre monitorovanie a hodnotenie opatrení,
priorít a programu,
− 1.1.4.6 stanovenie východiskových a cieľových hodnôt ukazovateľov výstupu, výsledku a dosahu,
− 1.1.4.7 analýza optimálneho rozsahu intervencie (opatrení nového programu) prioritne zameranej
na tvorbu pracovných miest vo vidieckych oblastiach v r. 2014 – 2020,
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− 1.1.4.8 analýza kritických potrieb vidieckych obcí SR v oblasti kvality života, definovanie
prioritných služieb a sady ukazovateľov kvality života na vidieku SR,
− 1.1.4.9 analýza kritických potrieb poľnohospodárskych, potravinárskych a lesníckych subjektov
v oblasti celoživotného vzdelávania a poradenstva, návrh nosných tém curricula podporovaných
v rámci nového programu 2014 – 2020,
− 1.1.4.10 analýza vhodnosti a rozsahu podpory produkcie biomasy v r. 2014-2020 v podmienkach
SR, ako dôležitého aspektu boja proti klimatickej zmene,
− 1.1.4.11 analýza vybraných opatrení zameraná na elimináciu dopadov efektu mŕtvej váhy pri
investíciách v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve a iné.

V zmysle zmluvy boli vyššie uvedené správy protokolárne odovzdané užívateľovi.

4.2. Zhodnotenie realizačnej činnosti
4.2.1. Hmotné realizačné výstupy
Pracovníci ústavu nevypracovávajú hmotné realizačné výstupy.

4.2.2. Nehmotné realizačné výstupy
Výsledky riešenia úloh 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 kapitole 4.1.
V roku 2013 pracovníci ústavu vypracovali 7 správ (výskumné správy z rezortných
projektov a úloh odbornej pomoci), bolo vydaných 6 štúdií a 3 realizačné výstupy z riešených
výskumných úloh a 78 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. Okrem toho bolo vypracovaných 9 správ za úlohy technickej pomoci.
Výskumné správy
1. Formovanie ponuky a dopytu slovenského trhu s potravinami a poľnohospodárskymi
komoditami
2. Teoretické a metodologické aspekty hodnotenia dopadov agrárnych politík EÚ –
identifikácia problému a indikátorov hodnotenia
3. Ekonomické parametre slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva v kontexte štátov
EÚ
4. Rozvoj trhu s pôdou vo vzťahu k pozemkovým úpravám
Realizačné výstupy z úloh výskumu a vývoja
1. Nákladovosť poľnohospodárskych výrobkov za rok 2012
2. Ročenka zahraničného agropotravinárskeho obchodu SR za rok 2012
3. Konkurencieschopnosť slovenských výrobkov živočíšneho pôvodu
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Správy z úloh odbornej pomoci:
1. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve SR za rok 2012 (Zelená správa)
2. Správa Slovenskej republiky pre Monitoring agrárnych politík členských krajín OECD
3. Správa Meranie a hodnotenie výkonnosti odvetvia poľnohospodárstva podľa metodiky
Ekonomického poľnohospodárskeho účtu
Odpočtové správy z úloh odbornej pomoci
1. Prevádzka a aktualizácia Informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva v SR
2. Globálny informačný systém a systém skorého varovania Organizácie pre výživu
a poľnohospodárstvo FAO
Realizačné výstupy z úloh odbornej pomoci:
1.
2.
3.
4.

II. odhad Ekonomického poľnohospodárskeho účtu za rok 2012
Definitívny Ekonomický poľnohospodársky účet za rok 2012
I. odhad Ekonomického poľnohospodárskeho účtu za rok 2013
Globálny informačný systém a systém skorého varovania Organizácie pre výživu
a poľnohospodárstvo (FAO) (dotazník FAO)
5. Ponukové bilancie vybraných agropotravinárskych komodít (16)
6. Komoditné situačné a výhľadové správy (20)
7. Vyhodnotenie poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov rámci súťaže TOP
AGRO
8. Analýzy, expertízy a poradenstvo pre MPRV SR (35)
9. Výberové zisťovanie výsledkov hospodárenia v ISPÚ v SR za účtovný rok 2011
10. Údaje ISPÚ za rok 2012 do DG AGRI
Prehľad nehmotných realizačných výstupov, ktoré sú výsledkom riešenia úloh výskumu a
vývoja a úloh odbornej pomoci je uvedený v prílohe tejto správy (tabuľka 17).

4.2.3. Účasť na tvorbe legislatívnych noriem a normatívna činnosť
Spoluúčasť na príprave zákona o mladých farmároch a malých farmároch (zákon ešte
nie je dokončený). V rámci úlohy Analýzy, expertízy a poradenstvo pre MPRV SR boli
k príprave tohto zákona vypracované realizačné výstupy 30 a 31 (kapitola 4.1.6.).

4.2.4. Programy, projekty, prognózy, expertízy a podobné koncepčné materiály
1. Spoluúčasť na tvorbe Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
Ostatné materiály sú uvedené v kapitole 4.1.6. pri úlohe Analýzy, expertízy a poradenstvo pre
MPRV SR, realizačné výstupy 1 – 35 (okrem 30 a 31).

4.2.5. Monitoring, akreditačná, skúšobná a kontrolná činnosť
1. Práca v Monitorovacom výbore PRV SR 2007-2013
2. Priebežné hodnotenie PRV SR 2007-2013
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4.2.6. Činnosť v odborných a profesných orgánoch
4.2.6.1. V orgánoch a komisiách organizácií ústrednej štátnej správy
• Rada APVV pre pôdohospodárske vedy - PhDr. Stanislav Buchta, PhD. (člen)
• Národná komisia ISPÚ SR- doc. Ing. Štefan Buday, PhD. (podpredseda), Mgr. Katarína
Bradáčová (člen)
• Výbor EK pre FADN – Mgr. Katarína Bradáčová (člen)
• Monitorovací výbor Programu rozvoja vidieka SR 2007-13 – PhDr. Stanislav Buchta,
PhD. (pozorovateľ)
• Sekcia pre vedu a výskum pri MPRV SR – doc. Ing. Štefan Buday, PhD. (člen)
• Výbor pre spoluprácu SR s FAO – Ing. Mária Jamborová (člen)
• Cenová rada MPRV SR – RNDr. Slávka Krížová (člen)
• Rada pre potravinárstvo MPRV SR– RNDr. Slávka Krížová (člen)
• Komoditná rada pre obilniny MPRV SR – Ing. Mária Jamborová (člen)
• Komoditná rada pre hydinu a vajcia MPRV SR– Ing. Mária Jamborová (člen)
• Komoditná rada pre ošípané a bravčové mäso MPRV SR – Ing. Jozef Gálik, PhD. (člen)
• Komoditná rada pre ovce a kozy, ovčie a kozie mlieko a mäso MPRV SR - Ing. Jozef
Gálik, PhD. (člen)
• Komoditná rada pre hovädzí dobytok a hovädzie mäso MPRV SR - Ing. Jozef Gálik, PhD.
(člen)
• Komoditná rada pre olejniny MPRV SR – Ing. Eva Meravá (člen)
4.2.6.2. V orgánoch profesných a záujmových združení, zväzov a podobných organizácií
• Asociácia poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku (APES) – doc. Ing. Štefan
Buday, PhD., doc. Ing. Marian Božík, PhD. (členovia)
• Klub poľnohospodárskych odborníkov pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite
v Nitre - doc. Ing. Štefan Buday, PhD. (člen)
4.2.6.3. V orgánoch ostatných s pôsobnosťou v pôdohospodárstve
• Pracovná skupina pre tvorbu nového výkazu FADN – Mgr. Katarína Bradáčová (člen)
• Pracovná skupina pre prípravu Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 – Mgr. Ružena
Vajcíková (člen)
4.2.6.4. Činnosť vo Vedeckých radách vedecko-výskumných pracovísk a univerzít
• Vedecká rada Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha, ČR - doc. Ing. Štefan
Buday, PhD. (člen)
• Vedecká rada Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU Nitra - doc. Ing.
Štefan Buday, PhD. (člen)
• Vedecká rada Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra - doc. Ing. Štefan
Buday, PhD. (člen)
• Vedecká rada Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva potravinárstva - doc. Ing.
Štefan Buday, PhD.(predseda), doc. Ing. Marian Božík, PhD., Ing. Tatiana Čičová, PhD.,
RNDr. Slávka Krížová, Ing. Ivan Masár, Ing. Vladimír Rybár (členovia)
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4.2.6.5. Činnosť v odborných komisiách pre štátne záverečné skúšky
• Odborová komisia v študijnom odbore 6.1.11Krajinárstvo FZKI SPU Nitra - doc. Ing.
Štefan Buday, PhD. (člen)
• Odborová komisia v študijnom odbore Verejná správa a regionálny rozvoj FEŠRR SPU
Nitra - doc. Ing. Štefan Buday, PhD. (člen)
• Odborová komisia FEM SPU Nitra pre študijný odbor 3.3.11 odvetvové a prierezové
ekonomiky – doc. Ing. Štefan Buday, PhD., doc. Ing. Marian Božík, PhD. (členovia)
• Výberová komisia FEM SPU – Ing. Jozef Gálik, PhD. (člen)
• Skúšobná komisia pre štátne skúšky 2. Stupňa štúdia na FEŠR SPU Nitra - doc. Ing.
Štefan Buday, PhD. (predseda)
• Skúšobná komisia pre štátne skúšky 2. Stupňa štúdia na FEM SPU Nitra - Ing. Jozef
Gálik, PhD. (člen)
• Skúšobná komisia pre štátne skúšky 1. Stupňa štúdia na FEM SPU Nitra - Ing. Jozef
Gálik, PhD. (predseda)
4.2.6.6. Činnosť v odborných komisiách pre obhajoby vedeckých prác
• Odborová komisia v študijnom odbore 6.1.11Krajinárstvo FZKI SPU Nitra - doc. Ing.
Štefan Buday, PhD. (člen)
• Odborová komisia v študijnom odbore Verejná správa a regionálny rozvoj FEŠRR SPU
Nitra - doc. Ing. Štefan Buday, PhD. (člen)
4.2.6.7. Činnosť a členstvo v Slovenskej akadémii pôdohospodárskych vied
• SAPV, Nitra - doc. Ing. Štefan Buday, PhD., doc. Ing. Marian Božík, PhD., PhDr.
Stanislav Buchta, PhD. (členovia), Ing. Dagmar Matošková, PhD.
• Odbor ekonomiky a manažmentu SAPV - Ing. Dagmar Matošková, PhD.
(podpredsedníčka), doc. Ing. Štefan Buday, PhD., doc. Ing. Marian Božík, PhD., PhDr.
Stanislav Buchta, PhD., Ing. Jozef Gálik, PhD., Ing. Zuzana Chrastinová, RNDr. Slávka
Krížová, Ing. Ivan Masár, Mgr. Eva Uhrinčaťová, PhD. (členovia)
4.2.6.8. Členstvo v redakčných radách periodík
• Acta Regionalia et Environmentalica – doc. Ing. Štefan Buday, PhD. (člen)
• Agricultural Economics - Zemědělská ekonomika - doc. Ing. Marian Božík, PhD., PhDr.
Stanislav Buchta, PhD. (členovia)
• Ekonomika poľnohospodárstva - doc. Ing. Štefan Buday, PhD. (predseda), doc. Ing.
Marian Božík, PhD., Ing. Zuzana Chrastinová, PhDr. Stanislav Buchta, PhD. (členovia)
• Moderná mechanizácia poľnohospodárstva - doc. Ing. Marian Božík, PhD. (člen)
• Rada recenzentov medzinárodného časopisu European Countryside, Mendelovej
Univerzity v Brne – doc. Ing. Marian Božík, PhD. (člen)
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva
Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
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4.2.7. Zhodnotenia ostatných realizačných činností
VÚEPP v roku 2013 nevykonávalo činnosti, ktoré by sa nedali zaradiť do
predchádzajúcich kategórií.

4.2.8. Zhodnotenia poradenskej činnosti
VÚEPP v roku 2013 vykonávalo poradenskú činnosť bezodplatne v zmysle zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
na základe dotazov fyzických osôb týkajúcich sa predaja poľnohospodárskej pôdy a výšky
ceny pôdy v jednotlivých regiónoch.

4.3. Zhodnotenie edičnej a publikačnej činnosti
4.3.1. Edičná činnosť
Vedecké a odborné monografie
Predikcia dosahov agrárnych politík v odvetví poľnohospodárstva a na jeho regionálnej
úrovni. Štúdia 183/2013 / M. Božík, E. Uhrinčaťová, M. Brodová, Z. Štulrajter. - 1. vyd. Bratislava : VÚEPP, 2013. - 156 s. - Sprievodný materiál: 42 tab., 53 grafov, 8 obr., 5
diagramov,
samostatná
príloha.
ISBN
978-80-8058-587-7.
Náklad 100 ks
Ročenka agropotravinárskeho zahraničného obchodu SR za rok 2012. Štúdia 186/2013 /
J. Gálik. - 1. vyd. - Bratislava : VÚEPP, 2013. - 66 s. - Sprievodný materiál: 17 tab. v texte, 1
graf, 52 tab. príloh, 3 grafické prílohy. - ISBN 978-80-8058-590-7.
Náklad 50 ks
Rozvoj trhu s pôdou a trhu nájmu v podmienkach EÚ. Štúdia 182/2013 / Š. Buday. - 1.
vyd. - Bratislava : VÚEPP, 2013. - 123 s. - Sprievodný materiál: 31 tab. v texte, 74 grafov v
texte,
príl.
8.
ISBN
978-80-8058-586-0.
Náklad 100 ks
Trhovo odbytové vzťahy v agropotravinárskom sektore s akcentom na vertikály hydiny,
ovocia a zeleniny. Štúdia 184/2013 / D. Matošková, S. Krížová, J. Gálik, M. Jamborová, E.
Meravá, S. Belešová. - 1. vyd. - Bratislava : VÚEPP, 2013. - 156 s. - Sprievodný materiál: 88
tab. v texte, 57 grafov v texte, 32 tab. príloh. - ISBN 978-80-8058-588-4.
Náklad 100 ks
Zhodnotenie úrovne a vplyvu zmien ekonomických parametrov na efektívnosť
poľnohospodárskej výroby a jej hlavných výrobkov z pohľadu podpornej politiky.
Štúdia 185/2013 / Z. Chrastinová a kol. - 1. vyd. - Bratislava : VÚEPP, 2013. - 97 s. Sprievodný materiál: 53 tab. v texte, 31 grafov v texte, 37 tab. príloh. - ISBN 978-80-589-1
Náklad 100 ks
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Konkurencieschopnosť slovenských výrobkov živočíšneho pôvodu. / D. Matošková, – J.
Gálik. – 1. Vyd. – Bratislava : VÚEPP, 2013. - 166 s. 111 tab. v texte, 36 grafov v texte, 5
schém v texte, 48 tab. Príloh. ISBN 978-80-8058-594-5.
VYDANÁ ONLINE
ELEKTRONICKY
http://www.vuepp.sk/dokumenty/ine/2013/Galik_Matoskova_konkurencieschopnost%20slov
%20vyrobkov%20zivocisneho%20povodu.pdf
Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2012.
Zelená správa. – 1. vyd. – Bratislava : MPSR, VÚEPP 2013. – 63 s. – ISBN 978-80-8058592-1
Náklad 275 ks
Report on Agriculture and Food Sector in the Slovak Republic 2012. Green Report. – 1.
vyd. – Bratislava : MPSR, VÚEPP 2013. – 66 s. – ISBN 978-80-8058-593-8
Náklad 160 ks
Odborné publikácie
Nákladovosť poľnohospodárskych výrobkov v SR za rok 2012 v triedení podľa
výrobných oblastí / A. Trubačová a kol. - 1. vyd. - Bratislava : VÚEPP, 2013. - 58 s. Sprievodný materiál: Tab. 37. - ISBN 978-80-8058-591-4.
Náklad 150 ks
Výberové zisťovanie výsledkov hospodárenia v Informačnej sieti poľnohospodárskeho
účtovníctva SR za rok 2011 / K. Bradáčová a kol. - 1. vyd. - Bratislava : VÚEPP, 2013. - 47
s. - Sprievodný materiál: Tab. 41, grafy 4. - ISBN 978-80-8058-585-3.
Náklad 630 ks
Vedecké a odborné publikácie s charakterom periodík
Vedecký časopis Ekonomika poľnohospodárstva / Economics of Agriculture. Ročník XIII.
V roku 2013 boli vydané 4 čísla v elektronickej podobe, plnotextovo uverejnený na webe
VÚEPP. Publikovaných bolo celkom 31 článkov. Časopis je excerpovaný do medzinárodného
informačného systému AGRIS/FAO a CAB Abstracts. (P- ISSN 1335-6186 E- ISSN 1338 –
6336).
Zborníky vedeckých prác
V roku 2013 zborníky vedeckých prác neboli vydané.
Zborníky referátov z vedeckých a odborných podujatí
V roku 2013 zborníky referátov z vedeckých a odborných podujatí neboli vydané.
Odborné príručky, metodiky, brožúry s charakterom knižnej publikácie
Situačné a výhľadové správy za 15 komodít rastlinnej výroby a živočíšnej výroby.
Správy vychádzali 2x, resp. niektoré 1x ročne, celkove 20 titulov. Všetky uvedené situačné
a výhľadové správy sú uverejnené v plnom znení na webových stránkach VÚEPP.
GÁLIK, J. : Situačná a výhľadová správa - Jatočný hovädzí dobytok a jatočné teľatá
k 1.12.2012. Bratislava: VÚEPP, 2013. 68 s. ISSN 1338-5143
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GÁLIK, J. : Situačná a výhľadová správa - Jatočný hovädzí dobytok a jatočné teľatá
k 30.6.2013. Bratislava: VÚEPP, 2013. 56 s. ISSN 1338-5143
JAMBOROVÁ, M. : Situačná a výhľadová správa – Hydina a vajcia k 31.12.2012. Bratislava:
VÚEPP, 2013. 55 s. ISSN 1338-7884
ŠAJBIDOROVÁ, V. : Situačná a výhľadová správa – Mlieko k 31.12.2012. Bratislava:
VÚEPP, 2013. 32 s. ISSN 1338-4848
ŠAJBIDOROVÁ, V. : Situačná a výhľadová správa – Mlieko k 30.6.2013. Bratislava:
VÚEPP, 2013. 32 s. ISSN 1338-4848
JAMBOROVÁ, M. : Situačná a výhľadová správa – Obilniny k 31.12.2012. Bratislava:
VÚEPP, 2013. 67 s. ISSN 1338-483X
JAMBOROVÁ, M. : Situačná a výhľadová správa – Obilniny k 30.6.2013. Bratislava:
VÚEPP, 2013. 64 s. ISSN 1338-483X
GÁLIK, J. : Situačná a výhľadová správa – Jatočné ošípané k 31.12.2012. Bratislava:
VÚEPP, 2013. 55 s. ISSN 1338-5151
GÁLIK, J. : Situačná a výhľadová správa – Jatočné ošípané k 30.6.2013. Bratislava: VÚEPP,
2013. 49 s. ISSN 1338-5151
GÁLIK, J. : Situačná a výhľadová správa – Ovce k 31.12.2012. Bratislava: VÚEPP, 2013. 56
s. ISSN 1338-516X
GÁLIK, J. : Situačná a výhľadová správa – Ovce k 30.6.2013. Bratislava: VÚEPP, 2013. 51
s. ISSN 1338-516X
GÁLIK, J. : Situačná a výhľadová správa – Kozy k 31.12.2013. Bratislava: VÚEPP, 2013. 29
s. ISSN 1338-7790
MERAVÁ, E. : Situačná a výhľadová správa – Zelenina k 31.12.2012. Bratislava: VÚEPP,
2013. 45 s. ISSN 1338-8010
MERAVÁ, E. Situačná a výhľadová správa – Ovocie k 31.12.2012. Bratislava: VÚEPP,
2013. 47 s. ISSN 1338-8002
MERAVÁ, E. : Situačná a výhľadová správa – Cukrová repa, cukor k 30.9.2012. Bratislava,
VÚEPP, 2013. 41 s. ISSN 1338-7243
GÁLIK, J. : Situačná a výhľadová správa – Priemyselné krmivá k 30.6.2013. Bratislava,
VÚEPP, 2013. 31 s. ISSN 1339-0929
MERAVÁ, E. : Situačná a výhľadová správa – Olejniny k 30.6.2013. Bratislava, VÚEPP,
2013. 48 s. ISSN 1339-0023
ŠAJBIDOROVÁ, V. : Situačná a výhľadová správa – Zemiaky k 30.6.2013. Bratislava,
VÚEPP, 2013. 34 s. ISSN 1338-9246
JAMBOROVÁ, M. : Situačná a výhľadová správa – Strukoviny k 30.6.2013. Bratislava,
VÚEPP, 2013. 40 s. ISSN 1339-0589
ŠAJBIDOROVÁ, V. : Situačná a výhľadová správa – Vinič hroznorodý, hroznové víno
k 31.7.2013. Bratislava, VÚEPP, 2013. 39 s. ISSN 1339-0937
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4.3.2. Publikačná činnosť pracovníkov organizácie
Publikačná činnosť vedeckovýskumných pracovníkov ústavu je zdokumentovaná
v tabuľke č.19 a je v súlade s uvedenými údajmi v „Prehľade o publikačnej činnosti
vedeckovýskumných pracovníkov VÚEPP v roku 2013“. Prehľad je spracovaný v zmysle
Vyhlášky č. 456/2012 Z.z. MŠVV a Š SR z 18.12.2012 o centrálnom registri evidencie
publikačnej činnosti a centrálnom registri umeleckej činnosti (podľa Prílohy č.1).
V roku 2013 bolo publikovaných celkom 70 vedeckých a odborných prác.
Vedecké práce publikované v neperiodických a periodických dokumentoch:
Za vykazovacie obdobie vydal VÚEPP 1 vedeckú monografiu, ktorá bola vydaná v zahraničí
Mendelovou univerzitou v Brně v rozsahu 130 strán. (kategória AAA).
15 vedeckých príspevkov bolo odpublikovaných v ostatných domácich časopisoch
(kategória ADF), sú v plnom rozsahu sprístupnené na webovej stránke VÚEPP. Jedna
vedecká práca bola vydaná v zahraničnom vedeckom časopise registrovanom v databázach
Web of Science a SCOPUS ( kategória ADM). Príspevok je dostupný na webovej stránke
vedeckého časopisu.
V zahraničnom recenzovanom vedeckom zborníku bol uverejnený 1 príspevok.(kategória
AEC).
Rovnako 1 príspevok bol publikovaný v domácom vydavateľstve v zborníku z vedeckej
konferencie , ktorý je súčasne dostupný aj v elektronickej forme, zverejnený na webovej
stránke CVRV Piešťany (kategória AFB).
Z domácej vedeckej konferencie bol taktiež vydaný 1 abstrakt (kategória AFH) a 1 poster
(kategória AFL).
Ústav obhájil a interne vydal 4 výskumné správy v celkovom rozsahu 589 strán. Výskumné
správy obsahujú početné samostatné tabuľkové prílohy, mapové a grafické prílohy
a prehľady. ( kategória AGI).
Odborné práce publikované v neperiodických a periodických dokumentoch:
V sledovanom období bolo vydaných na ústave 7 odborných knižných publikácií, doplnených
množstvom samostatných prílohových častí ( kategória BAB). Z toho jedna odborná
monografia je súčasne sprístupnená verejnosti na webovej stránke VÚEPP a takisto na
webovej stránke MPRV SR v rozšírenej verzii. 9 odborných príspevkov bolo uverejnených
v ostatných domácich časopisoch (kategória BDF) a 1 recenzia v časopise vydaná
v domácom vydavateľstve (kategória EDI).
Ostatné vedecké a odborné práce:
V roku 2013 boli v elektronickej forme zverejnené na internete 2 odborné publikácie
(kategória GHG). V plnom rozsahu sú dostupné na webovej stránke VÚEPP.
Do kategórie publikácií a dokumentov, ktoré nie je možné zaradiť do žiadnej z kategórií
v zmysle Vyhlášky je začlenených 26 odborných prác (kategória GII). Z toho 20 publikácií
tvoria Situačné a výhľadové správy, resp. komoditné správy vychádzajúce v pravidelných
intervaloch. Sú v plnom rozsahu zverejnené na webovej stránke ústavu. 6 publikácií a prác
vyšlo tlačou.
Nezahrnuté do publikačnej činnosti
V priebehu roka boli oslovení niektorí vedeckovýskumní pracovníci redaktormi slovenských
denníkov a rozhovory s nimi , prípadne poskytnuté podklady boli uverejnené v dennej tlači
a v dvoch odborných periodikách tematicky zameraných na poľnohospodársku oblasť.
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Ohlasy (citácie) na publikované práce vedeckovýskumných pracovníkov VÚEPP za rok
2013
Ohlasy (citácie) sú zatriedené pod kódmi v zmysle Vyhlášky č. 456/2012 Z.z. MŠVV a Š SR
z 18.12.2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri
umeleckej činnosti - Príloha č.3.
V sledovanom roku 2013 sa zaznamenalo celkom 55 ohlasov na vydané vedecké a odborné
práce vedeckovýskumných pracovníkov ústavu.
Z celkového počtu
evidovaných ohlasov (citácií) bolo 23 ohlasov v zahraničných
publikáciách registrovaných v citačných indexoch Web of Science a SCOPUS (Kód 1).
Z uvedeného počtu predstavuje 8 ohlasov evidovaných v databáze Web of Science a 15
v databáze SCOPUS.
1 ohlas bol zaznamenaný v domácich publikáciách registrovaných v citačných indexoch Web
of Science (Kód 2).
V neregistrovaných zahraničných citačných indexoch (Kód 3) sú evidované 2 ohlasy na
publikované práce vedeckovýskumných pracovníkov inštitúcie a 29 ohlasov
je
zaznamenaných v domácich publikáciách v neregistrovaných citačných indexoch.
Štatistický prehľad počtu citácií ilustruje tabuľka 20.
Odborné periodiká vydávané OPVV (organizácie a pracoviská vedy a výskumu)
V roku 2013 vydal ústav v elektronickej forme 1 vedecký časopis v periodicite 4 čísla ročne Ekonomika poľnohospodárstva/Economics of Agriculture, ktorý je sprístupnený na webovej
stránke ústavu.
Časopis je excerpovaný do medzinárodného informačného systému AGRIS/FAO a CAB
ABSTRACTS.

4.4. Pedagogická činnosť a vedecká výchova
Pedagogická činnosť
Pracovníci ústavu vykonávali v roku 2013 pedagogickú činnosť nasledovne:
doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
• Prednášky pre študentov FEŠR SPU Nitra, 4 hod
• Školiteľ doktorandov
- Ing. Vladimír Rybár: Regionálne aspekty rozvoja trhu s poľnohospodárskou pôdou,
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU Nitra
- Ing. Judita Dudáková: Rozvoj trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku v
podmienkach EÚ, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU Nitra
- Ing. Kristína Mandalová: Dynamika rozvoja vidieckych sídiel a ich vplyv na zmenu
kvality života na vidieku, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU Nitra
doc. Ing. Marian Božík, PhD.
• Prednášky
- Externé prednášky pre študentov FEM SPU Nitra, 4 hod
Ing. Jozef Gálik, PhD.
• Medzinárodný obchod (cvičenia). Katedra marketingu FEM SPU Nitra, 108 hodín
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Vedecká výchova
Vedecká výchova výskumných pracovníkov sa zabezpečovala formou externého
doktorandského štúdia nasledovne:
Študijný odbor 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj – SPU – FEŠRR Nitra
• Ing. Vladimír Rybár (od roku 2011)

4.5. Medzinárodná spolupráca a zahraničné styky
4.5.1. Činnosť v medzinárodných vedeckých a odborných organizáciách
Prehľad o účasti organizácie na činnosti medzinárodných organizácií
Charakteristika účasti organizácie na jej
Názov a sídlo medzinárodnej organizácie
činnosti
International Commission of Agricultural Medzinárodná komisia poľnohospodárskeho
and Biosystems Engineering (CIGR), inžinieringu sa skladá zo siete regionálnych
Brusel, Belgicko
a národných spoločností pre
poľnohospodársku techniku
European Association of Agricultural
Európska asociácia poľnohospodárskych
Economists (EAAE) ,
ekonómov združuje poľnohospodárskych
Haag, Holandsko
ekonómov a ďalších záujemcov
o problematiku poľnohospodárstva
a potravinárskeho priemyslu a rozvoja vidieka
v Európe
Farm Accountancy Data Network
Účasť na zasadnutiach výboru FADN 3-4x
Committee
ročne. Prerokované sú: predpisy a nariadenia
Európskej Komisie, Rady a Parlamentu,
súvisiace s informačnou sieťou
poľnohospodárskeho účtovníctva EÚ, formát
výkazu pre zber dát.
Prehľad o členstve pracovníkov
a odborných organizáciách
Názov a sídlo organizácie

v medzinárodných

a zahraničných

Členovia

CIGR, Medzinárodná komisia
poľnohospodárskeho inžinieringu, Brusel,
Belgicko
EAAE, Európska asociácia
poľnohospodárskych ekonómov Haag,
Holandsko
Výbor FADN
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vedeckých

doc. Ing. Š. Buday, PhD.

Funkcia
v organizácii
člen

doc. Ing. Š. Buday, PhD
doc. Ing. M. Božík, PhD.
Ing. J. Gálik, PhD.
Mgr. K. Bradáčová

člen
člen
člen
člen
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4.5.2. Prehľad o dvojstrannej a viacstrannej medzinárodnej spolupráci, na
základe uzatvorených dohôd
Názov a sídlo zahraničného partnera

Charakteristika spolupráce

Ústav poľnohospodárskej ekonomiky
a informácií, Praha, ČR

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.
Rámcová dohoda z decembra 2013.
Spolupráca na trilaterálnom projekte Dopad
SPP na efektívnosť využívania
poľnohospodárskych výrobných faktorov
a ekonomickú efektívnosť poľnohospodárskej
produkcie a výrobných odvetví v Slovenskej
republike, v Českej republike a v Maďarsku,
na obdobie 2014-2016

Výskumný ústav pre agrárnu ekonomiku
a informatiku, Budapešť, Maďarsko
Poľnohospodársky inštitút Slovinska,
Ljubljana, Slovinsko
Litovský inštitút agrárnej ekonomiky,
Vilnius, Litva

Ústav zemědělské ekonomiky a informací,
Praha, ČR ; Výskumný ústav
poľnohospodárskej ekonomiky Budapešť,
Maďarsko

Spolupráca so zahraničnými vedeckými inštitúciami pri riešení otázok vedy a výskumu
bez uzatvorených zmlúv
University of Gloucestershire, UK
Príprava podkladov do tendra 7 RP EÚ :
Ivestment Funding Under Rural
Development“. VÚEPP bol člen 9 členného
konzorcia

4.5.3. Prehľad o zahraničných pobytoch pracovníkov organizácie
Zamestnanci VÚEPP v roku 2013 vykonali 14 zahraničných pracovných ciest.
Pracovné cesty súviseli predovšetkým so zabezpečovaním funkcie Styčnej agentúry FADN
a účasťou na zasadnutiach Pracovnej skupiny OECD pre poľnohospodárske politiky a trhy.
Ďalšie cesty sa týkali aktívnej účasti na vedeckých a odborných podujatiach v zahraničných
výskumných centrách.
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Prehľad o zahraničných pobytoch pracovníkov ústavu za rok 2013
Účel zahraničného pobytu

Počet
pracovníkov
8
3
5
16

Stáže a študijné pobyty
Pracovné cesty z titulu členstva v medzinár. organizácii
Pracovné cesty z titulu plnenia spoločného programu
Účasť na vedeckom - odbornom podujatí vyžiadaná organizátorom
Účasť na vedeckom - odbornom podujatí - vyslanie ústavom
Prednáškové pobyty vyžiadané zahraničnou stranou
Expertízne pobyty vyžiadané zahraničnou stranou
Odborné exkurzie, výstavy, informatívne pobyty
Komerčné účely (aj v spolupráci s podnik. organizáciami)
Iné účely
Spolu

Počet dní
21
7
8
36

Prehľad o smerovaní zahraničných pobytov pracovníkov organizácie
Krajina - medzinárodná organizácia
Belgicko

Počet pracovníkov
5

Počet dní
10

Česká republika

4

6

Francúzsko

3

11

Litva

1

2

Maďarsko

2

5

Srbsko

1

2

Spolu

16

36

4.5.4. Prehľad o pobytoch zahraničných pracovníkov v organizácii
Na VÚEPP Nitra bolo prijatých 7 pracovníkov z 2 štátov (7 človekodní). Jeden zahraničný
pobyt sa týkal konzultácie výskumnej správy a ostatné pobyty sa týkali pracovného rokovania
ohľadom prípravy spoločnej vedeckej spolupráce.
Prehľad o účele pobytov zahraničných pracovníkov na VÚEPP:
Účel pobytu
Stáže a študijné pobyty
Pracovné cesty z titulu plnenia medzinárodného programu
Pracovné cesty z titulu plnenia spoločného programu
Účasť na vedeckom podujatí na základe pozvania ústavom
Účasť na vedeckom podujatí - vyslanie zahraničnou stranou
Prednáškový pobyt vyžiadaný ústavom
Expertízny pobyt vyžiadaný ústavom
Exkurzia, informačný pobyt vyžiadaný zahraničnou stranou
Komerčné účely
Iné účely
Spolu

44

Počet osôb
6
1
7

Počet dní
6
1
7
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Prehľad o krajinách pôvodu zahraničných hostí:
Krajina medzinárodná organizácia

Počet osôb

Počet dní

Česko – ÚZEI Praha

4

4

Maďarsko - AKI Budapešť
Spolu

3
7

3
7

4.5.5. Prehľad o vedeckých a odborných podujatiach organizácie
s medzinárodnou účasťou
V roku 2013 ústav neorganizoval vedecké alebo odborné podujatie s medzinárodnou účasťou.

4.6. Zhodnotenie spolupráce s orgánmi ústrednej štátnej správy, vedeckými
a odbornými inštitúciami a organizáciami s celoštátnou pôsobnosťou
Spolupráca s orgánmi ústrednej štátnej správy
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.
Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava
• spolupráca pri príprave Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve SR
• spolupráca pri vypracovávaní komoditných správ.
Slovenský pozemkový fond Bratislava
• spolupráca pri príprave Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve SR
Štatistický úrad SR
• spolupráca pri vypracovávaní komoditných správ.
Spolupráca s vedeckými a odbornými inštitúciami
Vedecká grantová agentúra MŠVVsŠ SR a SAV (VEGA)
• oponentské posudzovanie projektov
Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha
• oponentské posudzovanie výskumných správ,
• účasť na zasadnutí vedeckých rád,
• výmena informačných prameňov
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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
• spolupráca pri riešení úlohy technickej pomoci Komplexný návrh riešenia podpory
znevýhodnených oblastí na Slovensku
Výskumný ústav geodézie a kartografie, Bratislava
• spolupráca pri monitorovaní výšky trhových cien poľnohospodárskej pôdy vo vybraných
regiónoch Slovenska
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
• spolupráca pri vypracovávaní komoditných správ.
Zväzy v oblasti poľnohospodárstva: spolupráca pri príprave komoditných situačných
a výhľadových správ a ďalších výskumných úloh
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slovenský mliekarenský zväz
Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku – družstvo
Zväz chovateľov pinzgauského dobytka
Zväz chovateľov oviec a kôz
Slovenský cukrovarnícky spolok
Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska
Ovocinárska únia SR
Slovenská zeleninárska únia
Zväz výrobcov krmív
Plemenárske služby Slovenskej republiky
Zväz chovateľov slovenského dobytka
Únia hydinárov Slovenska
Zväz olejninárov Slovenska
Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku
Slovenské združenie výrobcov piva a sladu
Slovenská spoločnosť mlynárov
Slovenský konzervárenský zväz
Zväz vinohradníkov Slovenska
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka
Slovenská holsteinská asociácia
Zväz spracovateľov mäsa
Zväz poľnonákupu

Spolupráca so školami a univerzitami
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
• účasť na zasadnutí vedeckých rád,
• oponentské posudzovanie bakalárskych, diplomových, dizertačných a habilitačných prác,
• oponentské posudzovanie publikácií (skriptá, monografie),
• prednášková a pedagogická činnosť,
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• školenie doktorandov,
• výmena informačných prameňov,
• spolupráca pri riešení výskumných projektov
Spolupráca s inými organizáciami
Agroinštitút, Nitra
• spolupráca a aktívna účasť na budovaní celorezortnej databázy AGROKATALÓG
a databázy výskumných projektov AGRIS CARIS/FAO
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, Slovenskou národnou knižnicou, Univerzitnou knižnicou Bratislava,
knižnicami univerzít (Jihočeská univerzita v Českých Budějoviciach, Mendelova
zemědělská a lesnícka univerzita v Brne, a pod.).

5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Zdroje finančných zdrojov VÚEPP v roku 2013 tvorili prostriedky zo štátneho rozpočtu,
prostriedky z EÚ a z vlastných zdrojov. Finančné zdroje VÚEPP získal riešením úloh
technickej pomoci Programu rozvoja vidieka SR a na základe spolupráce
s Poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, riešením projektu APVV-0894-11. Významný
podiel finančných zdrojov dosiahol VÚEPP efektívnou správou zvereného majetku. Najvyšší
podiel finančných zdrojov bol zo štátneho rozpočtu vo výške 852 673 €.
Prostriedky zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté na riešenie úloh výskumu a vývoja a úloh
odbornej pomoci. Podrobný prehľad úloh uvádzame v tabuľke č. 10.
Celková výška transferu predstavovala v roku 2013 sumu vo výške celkom 852 673 €,
ktorá nebola v priebehu roka upravovaná. Finančné prostriedky boli riadne vyčerpané
v stanovenej lehote v roku 2013.
Štruktúra finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu bola nasledovná:
Program 090 „Tvorba, regulácia a implementácia politík“
Podprogram
03 „Poznatková podpora tvorby politík“
Prvok
01 „Hodnotenie politík a odvetvová stratégia“ 04.8.2 vo výške
519 164,00 €
Podprogram
Prvok
Prvok

05 „Štatistický informačný systém“
03 „ISPÚ – databáza IS“
01.3.2 vo výške 284 550,00 €
01 „Ponukové bilancie“ a „EPU“ 01.3.2 vo výške 40 895,00 €

Podprogram
Prvok

01 „Kontrola a zodpovednosť za programy“
06 „TOP AGRO“
04.2.1 vo výške 8 064,00 €
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Celkové výnosy zo štátneho rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 853 352,74 €, nakoľko
VÚEPP dočerpal finančné prostriedky z rozpočtu za rok 2012 vo výške 679,74 € v termíne do
31.3.2013.
Ústav dosahoval výnosy v nedotačnej činnosti riešením úloh technickej pomoci Programu
rozvoja vidieka SR, ktorú vykonával na základe uzatvorených zmlúv s Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a s Výskumným ústavom
pôdoznalectva a ochrany pôdy. Tržby z tejto činnosti predstavovali výšku 361 073,63 €.
V spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre sa VÚEPP podieľal
na riešení projektu APVV-0894-11 pod názvom „Svetové ceny komodít, cenová transmisia
a potravinová bezpečnosť“. Výnos z tejto činnosti predstavoval výšku 14 800,0 €.
Ústav zabezpečuje zber a spracovanie údajov pre Informačnú sieť poľnohospodárskeho
účtovníctva. Finančné prostriedky z tejto činnosti sú hradené z Európskeho
poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF). Vyúčtovaním nákladov na túto činnosť,
cestovných nákladov a prijatých preddavkov bol dosiahnutý výnos vo výške 83 766,00 €.
Ostatné výnosy boli dosiahnuté zúčtovaním rezerv, odpisov a zaúčtovaním časového
rozlíšenia vo výške 85 530,62 €.
Výnosy z hlavnej činnosti dosiahli výšku 1 398 522,99 €.
V podnikateľskej činnosti boli dosiahnuté tržby z prenájmu kancelárskych priestorov
v objekte VÚEPP na Trenčianskej ul. 55 v Bratislave. Ďalšie tržby boli dosiahnuté
využívaním Doškoľovacieho strediska v Račkovej doline, zamestnancami a ich rodinnými
príslušníkmi v rámci sociálnej politiky ústavu.
Výnosy z podnikateľskej činnosti boli dosiahnuté vo výške 152 235,15 €.
Celkové výnosy dosiahli výšku 1 550 758,14 €.
V rámci šírenia poznatkov vedy a výskumu vydal VÚEPP v štvrťročnej periodicite časopis
Ekonomika poľnohospodárstva. Časopis bol uverejnený v elektronickej forme a bol
financovaný z vlastných zdrojov.
Hospodárenie ústavu bolo zabezpečované v súlade so Zákonom o rozpočtových pravidlách
verejnej správy č.523/2004 Z.z. a Zákonom o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z.z.
V roku 2013 ústav vynaložil výdavky na nevyhnutné technické zabezpečenie opráv
a údržby budovy VÚEPP. Z dôvodu havarijného stavu zabezpečil rozsiahlu opravu
kanalizačnej prípojky v objekte na Trenčianskej ul. v Bratislave. Nevyhnutná oprava sa
v tomto objekte musela uskutočniť aj z dôvodu zatekania strechy a havarijného stavu na
vodovodnom potrubí. Zvýšené výdavky si vyžiadala oprava vodovodnej prípojky
v Doškoľovacom stredisku v Račkovej doline. Výdavky na zabezpečenie havarijných stavov
mali vplyv na dosiahnutie záporného hospodárskeho výsledku, nakoľko boli použité
z vlastných prostriedkov VÚEPP.
Aj v roku 2013 prispieval VÚEPP k ochrane životného prostredia zabezpečením
triedeného zberu odpadu a starostlivosťou o zelené pásmo.
Kapitalové prostriedky vynaložil VÚEPP na zabezpečenie oplotenia areálu na
Trenčianskej ul. 55 v Bratislave, a to v celkovej výške 7 359,93 €. Z toho kapitálové
prostriedky vo výške 5 859,93 € použil z vlastných zdrojov. Z o štátneho rozpočtu poskytol
zriaďovateľ kapitálové prostriedky vo výške 1 500 €.
Najvyššiu položku nákladov predstavovali osobné náklady, ktoré boli vo výške 836 694,28
€ a tvorili 52,73 % z celkových nákladov. V porovnaní z predchádzajúcim rokom 2012 sa
percentuálny podiel osobných nákladov na celkových nákladoch ústavu (59,13 %) znížil
o 6,4 %.
Celkové náklady dosiahli výšku 1 586 714,32 €.
Celkový výsledok hospodárenia bol dosiahnutý vo výške - 35 955,18 €.
Podrobnejšie údaje o hospodárení ústavu sú uvedené v tabuľkách č. 10-15.
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Rozpočet VÚEPP bol vyrovnaný, nakoľko ústav zvýšené výdavky na zabezpečenie úloh
z hlavnej činnosti a zvýšené výdavky na nutné opravy na majetku, z dôvodu havarijných
stavov, pokryl z vlastných prostriedkov, ktoré získal v podnikateľskej činnosti a zo zostatku
finančných prostriedkov k 31.12.2012.
V súlade so Zákonom č. 523/2004 Z.z. §21 o rozpočtových pravidlách verejnej správy
dosiahol VÚEPP podiel tržieb a výrobných nákladov výšku 32,91 %.

6. PERSONÁLNE OTÁZKY
6.1. Organizačná štruktúra
V roku 2013 sa činnosť ústavu realizovala v nasledovnej organizačnej štruktúre.

Organizačná a riadiaca schéma
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6.2. Evidenčný stav a kvalifikačná štruktúra
Podrobný rozbor personálneho obsadenia a štruktúry pracovníkov VÚEPP je uvedený
v tabuľkách č.1 – č.4. K 31.12.2013 pracovalo vo VÚEPP 53 pracovníkov (z toho 2
pracovníci na materskej dovolenke a 1 pracovník vo verejnej funkcii – neplatené voľno).
Z toho bolo 32 výskumníkov, 6 technikov a ekvivalentného personálu, 8 pomocného
personálu a 6 režijného personálu. Z počtu 32 výskumníkov bolo 9 vedeckých, 1 vedeckotechnický a 22 ostatných výskumníkov s vysokoškolskou kvalifikáciou.
V porovnaní s rokom 2012 sa stav zamestnancov VÚEPP do konca roka 2013 zvýšil
o 3 pracovníkov a stav vedeckých pracovníkov zostal rovnaký.
Rok

Priemerný evidenčný počet zamestnancov VÚEPP
prepočítaný (FTE)

skutočný stav

2012

50,0

50,0

2013

53,0

53,0

Rok

Priemerný evidenčný počet výskumných pracovníkov VÚEPP
prepočítaný (FTE)

skutočný stav

2012

32,0

32,0

2013

32,0

32,0

Veková štruktúra pracovníkov VÚEPP bola k 31.12. 2013 nasledovná:
do 25 rokov
0 pracovníkov
0,0 %
od 25 – 34 rokov
7 pracovníkov
13,2 %
od 35 – 44 rokov
8 pracovníkov
15,1 %
od 45 – 54 rokov
17 pracovníkov
32,1 %
od 55 – 64 rokov
17 pracovníkov
32,1 %
nad 65 rokov
4 pracovníkov
7,5 %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu 53 pracovníkov
100,00 %
Z prehľadu vekovej štruktúry vyplýva, že vekové kategórie od 35 rokov a viac tvoria
86,8 % pracovníkov a kategórie do 34 rokov len 13,2 %.

6.3. Rozvoj ľudských zdrojov a sociálna politika
Vo vedeckej výchove bol 1 zamestnanec. Výskumní pracovníci získavali nové
informácie
a skúsenosti
účasťou
na
vedeckých
a
odborných
kongresov,
konferencií, seminárov, workshopov a pracovných jednaní počas domácich aj zahraničných
služobných ciest, ako aj činnosť v medzinárodných organizáciách.
VÚEPP poskytlo možnosť vzdelávania anglického jazyka svojim zamestnancom.
Podrobnejšie údaje o personálnom obsadení a štruktúre zamestnancov sú uvedené
v prílohových tabuľkách.
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Zámery ústavu v personálnej oblasti sú ovplyvňované finančnými prostriedkami, ktoré
ústav získava zo štátneho rozpočtu. Neustále znižovanie finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu má negatívny vplyv na udržanie hlavne mladých vedeckých a výskumných
pracovníkov v tejto práci.
Prioritnými úlohami ústavu v oblasti personálnej práce bude:
• zvýšiť podiel 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 A PREHĽAD ICH PLNENIA
Hlavné ciele ústavu: 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, boli v roku 2013 plnené
v rámci Kontraktu s MPRV SR 305/2012-310/MPRV SR.
Riešené rezortné projekty (úlohy výskumu a vývoja) sú charakterizované v kapitole
4.1.2. tejto správy. Výsledky riešenia projektov boli publikované formou štúdií a dané
k dispozícii širšej vedeckej a odbornej verejnosti. V rámci riešenia boli vypracované
3 realizačné výstupy. Pri hodnotení úloh na oponentskom konaní (kontrolnom dni) za účasti
zástupcov užívateľa a oponentov bolo konštatované, že ciele riešenia boli splnené.
Pracovníci riešili 9 úloh odbornej pomoci. Ich charakteristika je uvedená v kapitole
4.1.5. tejto správy. Výsledky riešenia vo forme správ, realizačných výstupov a pod. boli
prevzaté protokolárne užívateľom (MPRV SR), s konštatovaním splnenia cieľov.
Okrem toho riešil ústav 2 úlohy technickej pomoci a jeden projekt APVV ako
spoluriešiteľ, výsledky ktorých boli objednávateľovi odovzdané v zmysle zmlúv.

7.1. Plnenie cieľov programovej štruktúry
V rámci programovej štruktúry rezortu:
090 Tvorba, regulácia a implementácia politík
03 Poznatková podpora tvorby politík
01 Hodnotenie politík a odvetvová stratégia
bol na rok 2013 pre ústav vytýčený cieľ: vypracovať výskumné štúdie k tvorbe poznatkov pre
strategické a operatívne rozhodovanie MPRV SR pri realizácii priorít stratégie rozvoja
poľnohospodárstva. Konkrétne 4 štúdie a 4 monografie hodnotiace úrovne a vplyvy zmien
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ekonomických parametrov na efektívnosť poľnohospodárskej výroby SR a jej hlavných
výrobkov z pohľadu podpornej politiky, distribúcie ziskov a štruktúry cien v rámci
potravinovej vertikály, s predikciou dosahov agrárnych politík v odvetví poľnohospodárstva a
na regionálnej úrovni, na rozvoj trhu s pôdou, na formovanie trhových cien a prenájmov
poľnohospodárskej pôdy.
Cieľ bol stanovený so zámerom analyzovať príčiny a dôsledky zmien ekonomických
parametrov a agrárnej politiky na poľnohospodárstvo a potravinárstvo, na trh s pôdou, na
vývoj a životné podmienky vidieka a predikovať dopady SPP na mikroekonomický vývoj
odvetvia poľnohospodárstva a potravinárstva. Získané poznatky a návrhy riešení sa využijú
v rozhodovacom procese inštitúcie štátnej správy a v podnikateľskom sektore.
Stanovený cieľ bol splnený.
Výsledky riešenia časových etáp boli zhrnuté v štúdiách (správach) z úloh výskumu
a vývoja. Časový harmonogram dosiahnutia cieľov bol dodržaný. Výsledky riešenia boli
predmetom oponentského konania, konaného v 10.12.2013, kde bolo konštatované splnenie
stanoveného cieľa.
Kontrola výsledkov riešenia
Riešenie výskumných úloh a úloh odbornej pomoci sa realizovalo v zmysle metodík,
schválených v oponentských radách za účasti užívateľa – MPRV SR. Kontrolný deň priebehu
riešenia sa uskutočnil v zmysle Kontraktu dňa 9.7.2013, predmetom ktorého bola kontrola
vecného stavu riešenia a vynakladania finančných prostriedkov na riešenie úloh.
Výsledky riešenia, prezentované formou výskumných správ, štúdií, realizačných
výstupov a pod., vrátane výšky vynaložených finančných prostriedkov, boli predmetom
oponentského konania (kontrolného dňa) 10.12.2013, alebo protokolárneho prevzatia
výsledkov užívateľom (podľa druhu úlohy).
Zo záverov oponentských prerokovaní (kontrolných dní) a protokolov o riešení úloh
odbornej pomoci vyplynulo, že ciele stanovené schválenými metodikami boli splnené.

8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU
2013
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva je jediným
výskumným pracoviskom na Slovensku, ktoré sa zaoberá aplikovaným ekonomickým
výskumom v poľnohospodárstve a potravinárstve a rieši úlohy a zabezpečuje činnosti,
súvisiace s členstvom SR v EÚ a OECD v tejto oblasti. Z poslania ústavu a z prehľadu
výsledkov vedecko-výskumnej, publikačnej, edičnej a ďalšej činnosti vyplýva
celospoločenský význam ústavu na Slovensku.
Deväťdesiatštyriročná tradícia poľnohospodárskeho ekonomického výskumu, ako aj
medzinárodná spolupráca partnerských ústavov dokumentujú, že ústav má dobré domáce
a medzinárodné postavenie a uznanie.
V roku 2013 sa začalo s riešením štyroch rezortných projektov – úloh výskumu
a vývoja (kapitola 4.1.2.). Výsledky prvej časovej etapy úloh výskumu a vývoja sa už
priebežne využívajú pri riešení otázok a problémov v rozhodovacom procese odvetvovej
štátnej správy a boli publikované vo forme vedeckých a odborných príspevkov pre širšiu
odbornú verejnosť.
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Pre potreby rezortného ministerstva pracovníci ústavu riešili a zabezpečovali 9 úloh
odbornej pomoci (kapitola 4.1.5.), a to: Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve za rok
2012 (Zelená správa), Komoditné situačné a výhľadové správy, Ponukové bilancie vybraných
agropotravinárskych komodít, Meranie a hodnotenie výkonnosti poľnohospodárstva podľa
metodiky Ekonomického poľnohospodárskeho účtu, Správa Slovenskej republiky pre
Monitoring agrárnych politík členských štátov OECD. Ústav vykonával funkciu Styčnej
agentúry FADN. Poskytoval informácie pre FAO a hodnotil ekonomickú bonitu
poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov pre TOP AGRO. Okrem uvedeného
vypracoval celý rad aktuálnych analýz, návrhov a expertíznych stanovísk z oblasti agrárnej
ekonomiky a politiky podľa požiadaviek rezortného ministerstva ako objednávateľa
Ústav riešil aj úlohy technickej pomoci v oblasti znevýhodnených oblastí SR (LFA)
a priebežného hodnotenia Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013,
Ako spoluriešiteľská organizácia sa podieľal na riešení projektu APVV v oblasti
svetových cien komodít, cenových transmisií a potravinovej bezpečnosti (kapitola 4.1.3.).
Hlavná činnosť VÚEPP bola v roku 2013 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. Rozpočet bol schválený v Kontrakte s MPRV SR vo výške 852 673,00 €.
Ústav dosahoval príjmy v nedotačnej činnosti riešením 2 úloh technickej pomoci,
ktorú vykonával na základe uzatvorených zmlúv s MPRV SR a Výskumným ústavom
pôdoznalectva a ochrany pôdy a projektu APVV. Výdavky na tieto úlohy boli kryté vo výške
375 873,63 €.
Výsledok hospodárenia v hlavnej činnosti dosiahol stratu vo výške 71 330,78 €.
Príjmy dosahované v podnikateľskej činnosti boli zabezpečované hlavne z prenájmu
kancelárskych priestorov v objekte VÚEPP a z využívania Doškoľovacieho strediska
Račkova dolina. Výsledkom hospodárenia v podnikateľskej činnosti bol zisk vo výške
35 375,60 €. Celkový výsledok hospodárenia bol -35 955,18 €.
Výskumnú a inú činnosť v roku 2013 zabezpečovalo 53 zamestnancov, z čoho tvorili
výskumníci a technici 71,7 % a pomocný a režijný personál 28,3 %. Pracovníci ústavu aktívne
pracovali resp. boli členmi viacerých odborných a profesných orgánov a komisií univerzít
(kapitole 4.2.6.).
Významnú činnosť ústavu predstavuje edičná a publikačná činnosť (kapitoly 4.3.1.
a 4.3.2.) V roku 2013 vydal ústav 4 titulov publikácií (z toho 2 publikácie v spolupráci
s MPRV SR), 6 vedeckých a odborných monografií a 20 titulov komoditných situačných
a výhľadových správ (v elektronickej podobe). Pokračovalo sa vo vydávaní vedeckého
časopisu „Ekonomika poľnohospodárstva“. V rámci publikačnej činnosti bolo publikovaných
55 vedeckých a odborných prác, z toho bolo 1 vedecká monografia vydaná v zahraničnom
vydavateľstve a 1 vedecká monografia vydaná v domácom vydavateľstve, 6 odborných
monografií, 15 vedeckých príspevkov, 9 odborných príspevkov a ďalšie.
Vo vedeckej výchove bol 1 pracovník (kapitola 4.4.).
Ústav spolupracoval s viacerými vedeckými inštitúciami podobného zamerania
v zahraničí, najmä s ÚZEI Praha. 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 publikačnú a prednáškovú činnosť alebo na objednávku
poľnohospodárskych subjektov.
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Ústav podal žiadosť o spoluriešenie štyroch medzinárodných projektov. Z toho dva
projekty v rámci bilaterálnych výziev APVV.
Z hľadiska analýzy činností organizácie vyplýva, že je nevyhnutné zdokonaľovať
metodologický aparát modelového riešenia a posilňovať vedeckú a výskumnú činnosť
organizácie.
Podstatná zmena by mala nastať v stabilizácii financovania výskumu.
Z prehľadu činnosti ústavu, ktorý podáva túto správu 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
a rozvoja vidieka 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, verejnoprávne
inštitúcie (napr. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora), ústredné orgány
štátnej správy (ŠÚ SR), ústavy vedecko-výskumnej základne rezortu, ústavy SAV
a univerzity.
Výsledky riešenia sú významným informačným zdrojom aj pre medzinárodné
organizácie ako OECD (úloha odbornej pomoci Správa Slovenskej republiky pre Monitoring
agrárnych politík členských štátov OECD), DG AGRI Brusel (úloha odbornej pomoci
Prevádzka a aktualizácia Informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva v SR) a FAO
(úloha odbornej pomoci Globálny informačný systém a systém skorého varovania
Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).
Priamy prenos výsledkov výskumu do konkrétnych poľnohospodárskych podnikov je
zabezpečovaný prostredníctvom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
(SPPK) resp. prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky.
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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Tabuľka 1
Personálne obsadenie a štruktúra pracovníkov organizácie

Kategória pracovníkov
1
Pracovníci spolu
z toho:
A. Výskumníci
B. Technici a ekvivalentný personál
C. Pomocný personál
Pracovníci výskumu a vývoja spolu
(A+B+C)
D. Režijný personál

evid. stav
k 31. 12.
2
50,0

2012
FTE
3
50,0

FTE
%
4
100,0

evid. stav
k 31. 12.
5
53,0

32,0

32,0

64,0

5,0
7,0

5,0
7,0

44,0
6,0

2013
FTE

Rozdiel ± oproti 2012
evid. stav
FTE
k 31. 12.
8
9
+3,0
+3,0

6
53,0

FTE
%
7
100,0

32,0

32,0

60,4

0,0

0,0

-3,6

10,0
14,0

6,0
8,0

6,0
8,0

11,3
15,1

+1,0
+1,0

+1,0
+1,0

+1,3
+1,1

44,0

88,0

46,0

46,0

86,8

+2,0

+2,0

-1,2

6,0

12,0

7,0

7,0

13,2

+1,0

+1,0

+1,2

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

Kategória výskumníkov
1
Výskumníci spolu
Z výskumníkov:
a) vedeckí pracovníci spolu
v tom: VKS I - DrSc.
VKS I - CSc., PhD.
VKS IIa
VKS IIb
b) vedecko-technickí pracovníci spolu
v tom: VTKS I
VTKS II
VTKS III
c) ostatní výskumníci s VŠ kvalifikáciou
Vysokoškolskí profesori
Vysokoškolskí docenti
Členovia SAPV
Doktorandi

evid. stav
k 31. 12.
2
32,0

2012
FTE

2013
FTE

3
32,0

evid. stav
k 31. 12.
5
32,0

9,0

9,0

28,0

9,0

9,0

0,0

0,0

0,0

3,0
6,0
1,0

3,0
6,0
1,0

3,1

3,0
6,0
1,0

3,0
6,0
1,0

3,1

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

1,0
22,0

1,0
22,0

68,8

1,0
22,0

1,0
22,0

68,8

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

2,0
3,0
3,0

2,0
4,0
1,0

57

6
32,0

FTE
%
7
100,0

Rozdiel ± oproti 2013
evid. stav
FTE
k 31. 12.
8
9
0,0
0,0

FTE
%
4
100,0

0,0
+1,0
-2,0

FTE
%
10
0,0
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Tabuľka 3
Počty a štruktúra technického a ekvivalentného personálu (kategória B)

Kategória technického a ekvivalentného
personálu
1
Technici a ekvivalentný personál spolu
z toho:
Technici vo výskume s VŠ kvalifikáciou
Technici vo výskume ostatní
Ekvivalentný personál s VŠ kvalifikáciou
Ekvivalentný personál ostatný

evid. stav
k 31. 12.
2
5,0

2012
FTE
3
5,0

FTE
%
4
100,0

evid. stav
k 31. 12.
5
6,0

1,0
2,0

1,0
2,0

20,0
40,0

2,0

2,0

40,0
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2013
FTE

Rozdiel ± oproti 2012
evid. stav
FTE
FTE
k 31. 12.
%
8
9
10
+1,0
+1,0
0,0

6
6,0

FTE
%
7
100,0

2,0
2,0

2,0
2,0

33,3
33,3

+1,0
0,0

+1,0
0,0

+13,3
-6,7

2,0

2,0

33,3

0,0

0,0

-6,7
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Tabuľka 4
Počty a štruktúra pomocného personálu (kategória C)

Kategória a rozloženie pomocného
personálu
1
Pomocný personál spolu
a) manažéri a admin. personál spolu
v tom: úsek riaditeľa (vedenia)
vedeckovýskumný úsek
hospodársko-technický úsek
účelové zariadenia
b) robotnícke profesie spolu
v tom: úsek riaditeľa (vedenia)
vedeckovýskumný úsek
hospodársko-technický úsek
účelové zariadenia
Z pomocného personálu pracovníci s VŠ
kvalifikáciou

evid. stav
k 31. 12.
2
7,0
7,0
1,0

2012
FTE
3
7,0
7,0
1,0

FTE
%
4
100,0
100,0

evid. stav
k 31. 12.
5
8,0
8,0
1,0

2013
FTE
6
8,0
8,0
1,0

FTE
%
7
100,0
100,0

Rozdiel ± oproti 2012
evid. stav
FTE
k 31. 12.
8
9
+1,0
+1,0
+1,0
+1,0
0,0
0,0

6,0

6,0

7,0

7,0

+1,0

+1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

+1,0

+1,0
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FTE
%
10
0,0
0,0
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Tabuľka 5

Prehľad o vedeckej výchove a zvyšovaní kvalifikácie pracovníkov

2012
3

Počet pracovníkov vo vedeckej výchove (doktorandi)
Počet pracovníkov, ktorí získali:
• vedeckú hodnosť PhD resp. CSc.
• vedeckú hodnosť DrSc.
• vedecko-pedagogickú hodnosť Doc.
• vedecko-pedagogickú hodnosť Prof.
Počet pracovníkov, ktorí boli preradení:
• z VKS IIb do VKS IIa
• 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, resp. vedecko-pedagogickú hodnosť (aj
h. c.) v zahraničí

1

60

2013
1
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Tabuľka 6

Štruktúra využitia pracovných kapacít organizácie v uplynulom r. (2013)

Kapacita
Charakter činnosti
Výskum spolu
z toho:
Základný
Aplikovaný
Experimentálny vývoj
Poradenstvo
Výchova a vzdelávanie
Riadenie a správa
Obslužné činnosti
Podnikateľské činnosti
Činnosti vyžiadané orgánmi ústr. štátnej správy (okrem účelových úloh)
Činnosti vo vedeckých a profesných organizáciách
Činnosti z delegovaných poverení v medzinárodných organizáciách
Ostatné činnosti
Spolu
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FTE
32,0
0,6
31,4
0,1
1,0
2,5
6,0
2,0
0,3
0,5
8,6
53,0

%
60,4
2,0
98,0
0,2
1,9
4,7
11,3
3,8
0,6
0,9
16,2
100,0
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Tabuľka 7

Prehľad o platových pomeroch výskumníkov (kategória A) v uplynulom roku (2013)

Kvalifikačný
stupeň
VKS I-DrSc.
VKS I-CSc.
VKS IIa
VKS IIb
VTKS I
VTKS II
VTKS III
inžinierski
pracovníci

Počet
pracovníkov

Priemerný mesačný základný plat
december uplyn. roku
(EUR)

Priemerný mesačný základný plat + príplatky
za december uplyn. roku (bez odmien)
(EUR)

Priemerný mesačný plat za celý uplynulý
rok vrátane príplatkov a odmien
(EUR)

3
6

757,43
580,06

1 020,39
782,94

1 605,57
1 020,57

24

542,80

754,35

1 035,59
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Tabuľka 8

Prehľad o zaradení pracovníkov do platových tried v uplynulom roku (2013)

Platová trieda

Počet pracovníkov

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

6
2
2
3
4
17
9
9
2
-

Priemerný mesačný
základný plat
v decembri 2013
(EUR)
253,54
306,25
397,20
484,47
438,78
479,33
573,42
670,59
732,38
-

Priemerný mesačný plat
za celý rok 2013 vrátane
príplatkov a odmien
(EUR)
387,66
510,83
816,77
774,66
913,04
941,04
1 172,92
1 064,67
1 874,96
-
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Tabuľka 9

Prehľad o pohybe pracovníkov v uplynulom r. 2013

Prijatí pracovníci
Kategória pracovníkov

A. Výskumníci
z toho: vedeckí pracovníci
vedecko-technickí pracovníci
inžinierski pracovníci
B. Technici a ekvivalentný personál
C. Pomocný personál
D. Režijný personál
Spolu (A+B+C+D)

Spolu

Z toho konkurzom

Spolu

2

2

1

2

2

1
1
4

1
1
4

1
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Uvoľnení pracovníci
Dôvod ukončenia pracovného pomeru
Výpoveď
Výpoveď
Dôchodok
organizácie
pracovníka
Iný
1

1
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Tabuľka č. 10
Prehľad o výnosoch organizácie v roku 2013 z rezortných projektov výskumu a vývoja (RPVV) a inštitucionálneho financovania (IF)

EUR
Plán
Celkom

Položka
RPVV 1 Účinky verejných výdavkov v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka
RPVV 2 Konkurencieschopnosť agropotravinárskeho sektora Slovenskej republiky
RPVV 3 Ekonomická výkonnosť slovenského agropotravinárstva
RPVV 4 Rozvoj trhu s pôdou a trhu nájmu poľnohospodárskej pôdy v podmienkach novej SPP
Plnenie výskumného zámeru (IF)
RPVV a IF spolu

65

60 000
20 170
60 000
50 000
190 170
380 340

Skutočnosť
celkom
60 000
20 170
60 000
50 000
190 170
380 340
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Pokračovanie tabuľky č. 10
Prehľad o výnosoch organizácie v roku 2013 z úloh odbornej pomoci

EUR
Položka
Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve SR za rok 2012 (Zelená správa)
Analýzy, expertízy a poradenstvo pre MPRV SR
Komoditné situačné a výhľadové správy
Správa Slovenskej republiky pre Monitoring agrárnych politík členských štátov OECD
Globálny informačný systém a systém skorého varovania Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo
(FAO)
Prevádzka a aktualizácia Informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva v SR
Meranie a hodnotenie výkonnosti poľnohospodárstva podľa metodiky Ekonomického poľnohospodárskeho
účtu
Ponukové bilancie vybraných agropotravinárskych komodít
Vyhodnotenie ekonomickej bonity poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov v rámci súťaže TOP
AGRO
Úlohy v rámci odbornej pomoci spolu

Plán
celkom
54 731
21 909
49 412
6 813

Skutočnosť
celkom
54 731
21 909
49 412
6 813

5 959
284 550

5 959
284 550

10 900
29 995

10 900
29 995

8 064
472 333

8 064
472 333
Pokračovanie tabuľky č. 10

Prehľad o výnosoch organizácie v roku 2013 z úloh APVV

EUR

Položka
APVV-0894-11Svetové ceny komodít, cenová transmisia a potravinové bezpečnosť

Projekty APVV spolu
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Plán
celkom
14 800

Skutočnosť
celkom
14 800

14 800

14 800
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Pokračovanie tabuľky č. 10
Prehľad o výnosoch organizácie v roku 2013 z ostatných výnosových položiek (projekty 7.RP a štrukturálnych fondov EÚ OPVaV, objednané projekty, poradenstvo a
iné)
EUR
Položka
Komplexný návrh riešenia podpory znevýhodnených oblastí na Slovensku
(úloha technickej pomoci)
Priebežné (on-going) hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
(úloha technickej pomoci )
Ostatné výnosy ( zúčtovanie FADN, projekt Informačné aktivity)
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
Ostatné výnosy ( zúčtovanie rezerv)
Predaj majetku a príjmy z vlastnej výroby
Podnikateľská činnosť ( prenájom nebytových priestorov)
Výnosy celkom

Plán
celkom
15 000

Skutočnosť
Celkom
15 000

346 073,63

346 073,63

91 466,00
57 472,81
20 227,98

91 466,00
57 472,81
20 227,98

510,00
152 235,15
1 550 758,14

510,00
152 235,15
1 550 758,14
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Tabuľka č. 11

Rozbor výnosov organizácie za rok (2013)

Položka

EUR

Výnosy celkom - hlavná činnosť
tržby za vlastné výkony a tovar
výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
z toho:
výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev
tržby z predaja majetku
ostatné výnosy za hl. činnosť (zúčtovanie rezerv)
Výnosy celkom - podnikateľská činnosť
z toho:
tržby za vlastné výkony a tovar

1 398 522,99
361 156,96
1 016 628,05
57 472,81
105 802,50
510,00
20 227,98
152 235,15
152 235,15

Výnosy celkom za hlavnú a podnikateľskú činnosť

1 550 758,14
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Tabuľka č. 12
Prehľad o nákladoch organizácie v roku 2013 na rezortné projekty výskumu a vývoja (RPVV) a inštitucionálneho financovania (IF)
EUR
Položka

RPVV 1 Účinky verejných výdavkov v poľnohospodárstve a
rozvoji vidieka
RPVV 2 Konkurencieschopnosť agropotravinárskeho sektora
Slovenskej republiky
RPVV 3 Ekonomická výkonnosť slovenského
agropotravinárstva
RPVV 4 Rozvoj trhu s pôdou a trhu nájmu
poľnohospodárskej pôdy v podmienkach novej SPP
Plnenie výskumného zámeru (inštitucionálne financovanie)
Rezortné projekty výskumu a vývoja a IF spolu

Plán
celkom

Skutočnosť
celkom

Z toho
vlastné
zdroje

Štruktúra nákladov
Priamy
Priame
materiál
mzdy

Ostatné
priame
náklady

63 000

63 758,10

3 758,10

214,75

45 812,09

17 731,26

21 179

21 074,03

904,03

201,03

14 330,57

6 542,43

63 000

63 684,14

3 684,14

283,26

36 401,37

26 999,51

52 500

52 590,87

2 590,87

422,30

30 672,70

21 495,87

190 170
389 849

198 145,64
399 252,78

7 975,64
18 912,78

*9 076,97
1 121,34

*63 883,65
127 216,73

*125 182,02
72 769,07
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Režijné
náklady
spolu

198 145,64
198 145,64
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Pokračovanie tabuľky 12

Prehľad o nákladoch VÚEPP v roku 2013 na úlohy odbornej pomoci
EUR
Položka

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve SR za rok 2013
(Zelená správa)
Analýzy, expertízy a poradenstvo pre MPRV SR
Komoditné situačné a výhľadové správy
Správa Slovenskej republiky pre Monitoring agrárnych politík
členských štátov OECD
Globálny informačný systém a systém skorého varovania
Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO)
Prevádzka a aktualizácia Informačnej siete poľnohospodárskeho
účtovníctva v SR
Meranie a hodnotenie výkonnosti poľnohospodárstva podľa
metodiky Ekonomického poľnohospodárskeho účtu
Ponukové bilancie vybraných agropotravinárskych komodít
Vyhodnotenie ekonomickej bonity poľnohospodárskych
a potravinárskych podnikov v rámci súťaže TOP AGRO
Úlohy v rámci odbornej pomoci spolu

Plán
celkom
zo ŠR

Skutočnosť
celkom

Z toho
vlastné
zdroje

Priamy
materiál

Štruktúra nákladov
Priame
Ostatné
mzdy
priame
náklady

Režijné
náklady
spolu

54 731
21 909
49 412

56 357,03
21 909
50 855,30

1 626,03
0,00
1 443,30

440,83
314,21
203,07

18 490,54
9 166,27
19 786,47

15 693,04
2 902,46
8 836,50

21732,62
9 526,06
22 029,26

6 813

6 813

0,00

161,05

2635,05

798,50

3 218,40

5 959

5 959

0,00

115,00

2 388,24

949,26

2 506,50

284 550

284 550

0,00

3 267,43

76 168,75

139 314,27

65 799,55

10 900
29 995

10 900,
29 995

0,00
0,00

96,00
131,12

4 704,86
13 092,92

1 609,69
4 706,74

4 489,45
12 064,22

8 064
472 333

8 064
475 402,33

0,00
3 069,33

51,00
4 779,71

3331,83
149 764,93

2 120,67
176 931,13

2 560,50
143 926,56
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Pokračovanie tabuľky 12
Prehľad o nákladoch VÚEPP v roku 2013 na úlohy APVV

EUR
Položka

APVV-0894-11Svetové ceny komodít, cenová transmisia
a potravinové bezpečnosť
Spolu

Plán
celkom

Skutočnosť
celkom

14 800
14 800

14800
14 800

Z toho
Vlastné
zdroje
0,00
0,00

Priamy
materiál

1650,83
1 650,83

Štruktúra nákladov
Priame
Ostatné
mzdy
priame
náklady
7 558,11
7 558,11

4 555,05
4 555,05

Režijné
náklady
spolu
1 036,01
1 036,01

Pokračovanie tabuľky 12

Prehľad o nákladoch organizácie v roku 2013 za projekty v rámci štrukturálnych fondov EÚ (Operačný program výskum a vývoj)
EUR
Položka

Plán
celkom

Skutočnosť
celkom

VÚEPP v roku 2013 neriešil projekt v rámci štrukturálnych
fondov EÚ
Celkom
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Priamy
materiál

Štruktúra nákladov
Priame
Ostatné
mzdy
priame
náklady

Režijné
náklady
spolu
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Pokračovanie tabuľky 12
Prehľad o nákladoch organizácie v roku 2013 za ostatné výnosové činnosti (objednané medzinárodné projekty, projekty PRV, poradenstvo, projektové a inžinierske
služby, ostatné služby a kooperácie)

EUR
Položka

Komplexný návrh riešenia podporyznevýhodnených
oblastí na Slovensku (úloha technickej pomoci)
Priebežné (on-going) hodnotenie Programu rozvoja
vidieka SR 2007 – 2013 (úloha technickej pomoci)
FADN
Časopis Ekonomika poľnohospodárstva
Ostatné náklady
Prenájom nebytových priestorov

spolu:
Náklady celkom:

Plán
celkom

Skutočnosť
celkom

Priamy
materiál

Štruktúra nákladov
Priame mzdy
Ostatné
priame
náklady

Režijné
náklady
spolu

15 000

15 317,46

295,20

10 339,49

4 682,77

0,00

346 073,63
81 748
12 955,10

346 073,63
81 748
12 955,10

183,04
0,00
0,00

71 670,61
0,00
0,00

266 704,15
81 748
12 955,10

7 515,73
0,00
0,00

120 000
105 000

124 304,56
116 859,55

0,00
4 864,73

0,00
29 341,13

0,00
82 653,60

124 304,56
0,00

680 776,73

697 258,21

5 342,97

111 351,23

448 743,72

131 820,29

1 548 249,73

1 586 713,32

12 894,85

395 891

702 998,97

474 928,50
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Tabuľka č. 13

Rozbor o nákladoch organizácie za uplynulý rok (2013) a hospodársky výsledok
Položka
Náklady celkom – hlavná činnosť
Spotrebovaný nákup
v tom:
spotrebovaný materiál
Služby
oprava a údržba
v tom:
cestovné
z toho:
výdaje na kooperáciu
výdaje na reprezentáciu
ostatné služby
Osobné náklady
mzdové
v tom:
sociálne poistenie
sociálne náklady
Dane a poplatky
Odpisy vrátane odpisov predaného majetku
Tvorba zákonných rezerv
Ostatné náklady
Výnosy z hlavnej činnosti celkom:

EUR
1 469 853,77
65 280,27
28 653,00
500 577,32
4 526,33
3 718,77
424 299,49
387,11
67 645,62
794 568,33
571 831,27
193 548,36
29 188,70
4 249,33
79 336,52
19 173,79
6 668,21
1 398 522,99

-

Hospodársky výsledok ±
Náklady celkom – podnikateľská činnosť
Spotrebovaný nákup
v tom:
spotrebovaný materiál
Služby
oprava a údržba
v tom:
cestovné
z toho:
výdaje na kooperáciu
výdaje na reprezentáciu
ostatné služby
Osobné náklady
mzdové
v tom:
sociálne poistenie
sociálne náklady
Dane a poplatky
Odpisy vrátane odpisov predaného majetku
Tvorba zákonných rezerv
Ostatné náklady
Výnosy z podnikateľskej činnosti celkom:

71 330,78
116 859,55
21 548,44
4 615,00
44 403,63
11 601,94
0,00
0,00
0,00
32 801,69
42 125,95
31 741,13
10 133,24
251,58
6 208,56
1 157,10
0,00
1 415,87
152 235,15
+ 35 375,60

Hospodársky výsledok ±
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Tabuľka č. 14

Prehľad o stave majetku organizácie k 31. 12. 2013

Položka
Hmotný investičný majetok spolu
pozemky
budovy
z toho.
samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
dopravné prostriedky
drobný dlhodobý majetok
Nehmotný investičný majetok spolu
software
z toho
oceniteľné práva
iný nehmotný majetok
Obežné aktíva spolu
zásoby
z toho:
pohľadávky
finančný majetok v hotovosti a na účtoch ,ceniny
Časové rozlíšenia
SPOLU MAJETOK

EUR
594 499,38
164 050,99
400 004,32
16 991,08
12 601,67
851,32
0,00

1 232 160,29
4 305,02
164 433,54
1 063 421,73
76 040,71
1 902 700,38
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Tabuľka č. 15
Kapitálové výdaje v uplynulom roku 2013

Ukazovateľ
Stavebné investície
Strojové investície
laboratórne zariadenia 
výpočtová technika
v tom: software
ostatné stroje a zariadenia
dopravné prostriedky
inventár
Nehmotné investície

Výdaje celkom

štátny rozpočet

Zdroje (EUR)
vlastné

ostatné ∗

7 359,93

1 500,00

5 859,93

0,00

7 359,93

1 500,00

5 859,93

0,00

v tom:

Kapitálové výdaje spolu

Kapitalové výdavky boli vynaložené na oplotenie areálu objektu VÚEPP, Trenčianska ul. 55, Bratislava.
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Tabuľka 16

Prehľad o odovzdaných a zavedených hmotných realizačných výstupoch v uplynulom roku (2013)

Signatúra a názov výstupu
1
VÚEPP nevypracováva hmotné realizačné výstupy

Charakteristika resp. parametre
výstupu
2

76

Realizátori a užívatelia

Predpokladané účinky za dobu životnosti

3

4

Výročná správa Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava za rok 2013
Tabuľka 17
Prehľad o odovzdaných a zavedených nehmotných realizačných výstupoch v uplynulom roku (2013)

Názov výstupu
1
Realizačné výstupy z úloh výskumu a vývoja
1 Nákladovosť poľnohospodárskych výrobkov za
rok 2012

Charakteristika
výstupu
2
publikácia

2 Ročenka zahraničného agropotravinárskeho
obchodu SR za rok 2012

publikácia

3 Konkurencieschopnosť slovenských výrobkov
živočíšneho pôvodu

publikácia

Realizačné výstupy z úloh odbornej pomoci
1 II. odhad Ekonomického poľnohospodárskeho účtu
za rok 2012

Realizátori a užívatelia

Predpokladané účinky, prínosy za dobu životnosti

3

4

MPRV SR, univerzity, Ojedinelá publikácia v rámci SR, ktorá dáva obraz
SPPK,
o výrobkovej ekonomike Slovenska
poľnohospodárska prax
(respondenti)
MPRV SR
Publikácia je jedinou podrobnou a ucelenou publikáciou v SR
zameranou na vývoj slovenského agropotravinárskeho
zahraničného obchodu.
MPRV SR
V publikácii je spracovaný a vyhodnotený trh s komodity
patriace do vertikály mlieka a mäsa vrátane trhovoodbytových vzťahov a ukazovateľov potenciálnej a skutočnej
konkurencieschopnosti preverenej v obchodnej výmene.

realizačný výstup

MPRV SR, ŠÚ SR

2 Definitívny Ekonomický poľnohospodársky účet
za rok 2012

realizačný výstup

MPRV SR, ŠÚ SR

3 I. odhad Ekonomického poľnohospodárskeho účtu
za rok 2013

realizačný výstup

MPRV SR, ŠÚ SR

realizačný výstup –
dotazník o čaji

MPRV SR, FAO

4 Globálny informačný systém a systém skorého
varovania Organizácie pre výživu

77

Povinnosťou SR je podľa Nariadenia (ES) č. 138/2004
Európskeho parlamentu a Rady z 5. decembra 2003
o ekonomických poľnohospodárskych účtoch v Spoločenstve
vypracovávať odhady EPÚ
Povinnosťou SR je podľa Nariadenia (ES) č. 138/2004
Európskeho parlamentu a Rady z 5. decembra 2003
o ekonomických poľnohospodárskych účtoch v Spoločenstve
vypracovávať definitívny EPÚ
Povinnosťou SR je podľa Nariadenia (ES) č. 138/2004
Európskeho parlamentu a Rady z 5. decembra 2003
o ekonomických poľnohospodárskych účtoch v Spoločenstve
vypracovávať odhady EPÚ
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa
15.6.1994 číslo 1 526/ 1994 – 100 bol poverený Výskumný

5

6

7
8
9

10

Výročná správa Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava za rok 2013
a poľnohospodárstvo (FAO) (dotazník FAO)
ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva od 1.
júla 1994 vykonávať činnosť národného pracoviska pre FAO.
Výstup poskytuje štatistické informácie za poľnohospodárstvo
a potravinárstvo pre globálny inf. systém a systém skorého
varovania FAO.
Ponukové bilancie vybraných agropotravinárskych
realizačné výstupy
MPRV SR, ŠÚ, Eurostat Výstupy poskytujú informáciu o definitívnych ponukových
komodít (16)
bilancií obilnín, ryže, cukru, olejnatých semien, rastlinných
tukov a olejov, pokrutín z olejnín, vína, krmív, mäsa, vajec,
mlieka, margarínov, ovocia a zeleniny, strukovín a zemiakov,
predbežnej ponukovej bilancii vína.
Komoditné situačné a výhľadové správy (20)
realizačné výstupy –
MPRV SR, univerzity, Správy zhodnocujú vývoj situácie na agrárnom trhu v SR za
komoditné správy
široká odborná
obilniny, olejniny, strukoviny, cukrovú repu a cukor, zemiaky,
verejnosť
zeleninu, ovocie, vinič hroznorodý a hroznové víno,
priemyselné krmivá, jatočný hovädzí dobytok a teľatá, jatočné
ošípané, ovce, kozy, jatočnú hydinu a vajcia, mlieko.
Vyhodnotenie poľnohospodárskych
realizačný výstup
MPRV SR
Zabezpečuje publicitu poľnohospodárstva, resp.
a potravinárskych podnikov rámci súťaže TOP
potravinárstva prostredníctvom TOP podnikov. Súťaž Top
AGRO
Agro oceňuje víťazné podniky morálne a finančne
Analýzy, expertízy a poradenstvo pre MPRV SR
realizačné výstupy
MPRV SR
Riešenie aktuálnych problémov agrárnej politiky
(35)
Výberové zisťovanie výsledkov hospodárenia
publikácia
MPRV SR, podniky
Publikácia prináša prehľadné spracovanie hlavných výsledkov
v ISPÚ v SR za účtovný rok 2011
zaradené v ISPU, SPPK, zisťovania ekonomických, finančných a výrobných
odborná verejnosť
ukazovateľov hospodárenia vybraných poľnohospodárskych
podnikov v roku 2011 v SR
Údaje ISPÚ za rok 2012 do DG AGRI
realizačný výstup
MPRV SR, DG AGRI Výsledky analýz FADN sú kľúčové pre pochopenie štruktúry
príjmov poľnohospodárskych podnikov, ako aj variantné
posúdenie a vyhodnocovanie dopadov SPP, podporujú rozvoj
nových stratégií, identifikáciu potenciálne zraniteľných
odvetví alebo regiónov.
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Tabuľka 18
Prehľad o poradenských aktivitách organizácie (ústavu, oddelenia) v uplynulom roku (2013)
Pomenovanie, druh, skupina
aktivít - služieb
Poradenstvo v oblasti predaja
poľnohospodárskej pôdy
Spolu

Forma
Rozsah služieb
aktivity - služby
v hodinách
Individuálne
Nie je
poradenstvo
vyčíslené
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Užívatelia poradenských
služieb
Fyzické osoby
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Tabuľka 19
Publikačná činnosť Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva za rok 2013

Kód

Názov a definícia kategórie

AAA
AAB

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

ABA

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie
vydané v zahraničných vydavateľstvách
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie
vydané v domácich vydavateľstvách

ABB
ABC
ABD
ACA
ACB
ACC

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných
vydavateľstvách
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich
vydavateľstvách
Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ADC
ADD

Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných
vydavateľstvách
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich
vydavateľstvách
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

ADE
ADF

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADM

AFC
AFD

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných
v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach
Web of Science alebo SCOPUS
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých
zborníkoch, monografiách
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných
časopisoch
Abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch
Abstrakty vedeckých prác v zahraničných časopisoch
registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Abstrakty vedeckých prác v domácich časopisoch registrovaných
v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých
konferenciách
Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých
konferenciách
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFE
AFF

Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií
Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií

AFG
AFH

Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií

AFK
AFL

Postery zo zahraničných konferencií
Postery z domácich konferencií

AGI
AGJ

Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky

ACD

ADN
AEC
AED
AEG
AEH
AEM
AEN
AFA
AFB

*Počet
publikácií
1
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Kód

BAA
BAB
BBA
BBB
BCB
BCI
BCK
BDA
BDB

*Počet
publikácií

Názov a definícia kategórie
dizajnov, prihlášky ochranných známok, žiadostí o udelenie
dodatkových ochranných osvedčení, prihlášky topografií
polovodičových výrobkov, prihlášky označení pôvodu výrobkov,
prihlášky zemepisných označení výrobkov, prihlášky na udelenie
šľachtiteľských osvedčení
Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných
vydavateľstvách
Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané
v zahraničných vydavateľstvách
Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich
vydavateľstvách
Učebnice pre základné a stredné školy
Skriptá a učebné texty
Kapitoly v učebniciach a učebných textoch
Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách
vydaných v zahraničných vydavateľstvách
Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách
vydaných v domácich vydavateľstvách

BDC
BDD

Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch

BDE
BDF

Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

BDM

Odborné práce v zahraničných časopisoch registrovaných
v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach
Web of Science alebo SCOPUS
Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných)
Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných)
Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)

BDN
BEC
BED
BEE
BEF
BFA
BFB

Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)

BGG
CAA

Normy
Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké
preklady, autorské katalógy vydané v zahraničných
vydavateľstvách
Umelecké monografie, dramatické diela, umelecké preklady,
autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách
Kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých
prekladov publikácií vydaných v zahraničných vydavateľstvách
Kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých
prekladov publikácií vydaných v domácich vydavateľstvách
Hudobné diela (partitúry, gramoplatne, CD, magnetofónové kazety)
vydané v zahraničných vydavateľstvách
Hudobné diela (partitúry, gramoplatne, CD, magnetofónové kazety)
vydané v domácich vydavateľstvách

CAB
CBA
CBB
CAI
CAJ
CDC
CDD

Umelecké práce a preklady v zahraničných karentovaných
časopisoch
Umelecké práce a preklady v domácich karentovaných časopisoch
81
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*Počet
publikácií

Kód

Názov a definícia kategórie

CDE

Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných
časopisoch
Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných
časopisoch
Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady
v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch
vydaných v zahraničných vydavateľstvách
Umelecké práce, dramatické diela a preklady v zborníkoch,
knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v
domácich vydavateľstvách
Umelecké a architektonické štúdie a projekty - v zahraničí
Umelecké a architektonické štúdie a projekty - doma

CDF
CEC
CED
CGC
CGD
CIA
CIB
CJA
CJB
CKA
CKB
DAI
EAI
EAJ
EDI
EDJ
FAI
GAI
GHG
GII

Skladačka k výstave(menej ako 8 s.) vydaná v zahraničí
Skladačka k výstave(menej ako 8 s.) vydaná doma
Katalóg k výstave (viac ako 8 s. a menej ako 1 AH) vydaný v
zahraničí
Katalóg k výstave (viac ako 8 s. a menej ako 1 AH) vydaný doma
Katalóg k výstave (viac ako 1 AH) vydaný v zahraničí
Katalóg k výstave (viac ako 1 AH) vydaný doma
Dizertačné a habilitačné práce
Prehľadové práce - knižné
Odborné preklady publikácií - knižné
Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem, odborné
preklady v časopisoch a zborníkoch
Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie,
encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)
Správy ( priebežné správy)
Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej
z predchádzajúcich kategórií.
Spolu počet publikácií

1

2
26
70

Spracované na základe Prílohy č. 1 k Vyhláške č.456/2012 Z.z. o centrálnom registri evidencie
publikačnej činnosti a centrálnom registri umeleckej činnosti
* Počet publikácií uvedený v absolútnych hodnotách
** hodnota stanovená sčítaním podielov prác pracovníkov
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Tabuľka 20

Ohlasy na publikačnú činnosť a impakt faktor za rok 2013
Kód

3

Názov kategórie
Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web
of Science [SCI] a SCOPUS
Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of
Science [SCI] a SCOPUS
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch

4

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch

5

Recenzie v zahraničných publikáciách

6

Recenzie v domácich publikáciách

7

Umelecké kritiky v zahraničných publikáciách

8

Umelecké kritiky v domácich publikáciách

9

Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu

10

Reprodukcie umeleckých diel autora v domácej publikácii alebo médiu

1
2

Ohlasy spolu

Počet
23*
1**
2
29

55

Podľa Prílohy č. 3 k Vyhláške č.456/2012 Z.z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti
a centrálnom registri umeleckej činnosti - „Kategórie ohlasov“
* kód [1] : ohlasy vo Web of Science - 8; V SCOPUS - 15
** kód [2]: ohlasy vo Web of Science - 1
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Tabuľka 21

Prehľad o pedagogickej činnosti a vedeckej výchove v uplynulom roku (2013)

Počet
• prednášateľov
• vyučovacích hodín v r. 2010
• vedených diplomantov
• vedených doktorandov
• členov vedeckých rád
• členov komisií pre štátne
záverečné skúšky
• členov komisií pre obhajoby
PhD
• členov komisií pre obhajoby
DrSc.
• členov habilitačných komisií
• diplomantov - absolventov
• doktorandov
po
úspešnej
obhajobe

SPU Nitra
3
116
3
2
3

Iné
0
0
0
1
-

Spolu
3
116
3
3
3

6

-

6

-

-

-

-

-

-
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PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ÚSTAVU V ROKU 2013
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
BUDAY, Š. (0,5) – VILČEK, J.
Kategorizácia a hodnotenie poľnohospodárskych pozemkov na Slovensku. Brno: Mendelova
univerzita v Brně, 2013. 130 s. Samostatná prílohová časť. ISBN 978-80-7375-789-2.
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