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I.

PREDHOVOR K VÝROČNEJ SPRÁVE AGROINŠTITÚTU NITRA
ZA ROK 2008

Agroinštitút Nitra v zmysle zákona a usmernenia zriaďovateľa – Ministerstva pôdohospodárstva SR, predkladá odbornej a laickej verejnosti, ako aj všetkým záujemcov o činnosť inštitúcie Správu o činnosti za rok 2008. Agroinštitút Nitra pôsobí v rezorte viac ako 40 rokov
a zabezpečuje úlohy rezortu pôdohospodárstva v oblasti ďalšieho vzdelávania, pôdohospodárskeho poradenstva, projektovej činnosti, budovania a rozvoja informačných a komunikačných
technológií. Inštitúcia edituje a vydáva odborný mesačník Svetové pôdohospodárstvo. Pre
podporu prenosu vedecko-technických informácií a znalosti do praxe buduje fond špeciálnej
poľnohospodárskej knižnice orientovanej na zdroje FAO (Depozitná knižnica FAO) a
EÚ, podieľa sa na rozvoji medzinárodného informačného systému pre poľnohospodársku vedu a techniku AGRIS a CARIS FAO. Vytvára , aktualizuje, prevádzkuje a udržiava internetové portály a informačné nástroje rezortu pôdohospodárstva.
Úzko spolupracuje s partnerskými organizáciami nielen v rezorte pôdohospodárstva, ale
aj z ostatných rezortov, najmä životného prostredia, školstva, hospodárstva a sociálnych vecí
a rodiny. Úspešne pokračuje spolupráca aj s nevládnymi organizáciami, s mnohými miestnymi a krajskými samosprávami. Naďalej je úzke prepojenie medzi Agroinštitútom a strednými
odbornými školami pôdohospodárskeho zamerania. Ide o spoluprácu najmä v oblasti metodického riadenia, organizovania rôznych praktických aktivít a súťaží zručnosti v odbornej
činnosti študujúcej mládeže.
Agroinštitút Nitra po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie rozširuje na základe
poverenia zriaďovateľa - Ministerstva pôdohospodárstva, svoju činnosť o nové aktivity, a to
pôdohospodárske poradenstvo, vzdelávanie a implementácia ustanovení EK do praxe na Slovensku. Ide napr. o vzdelávacie aktivity v oblasti legislatívnych dokumentov EK, realizáciu
pôdohospodárskeho poradenského systému v SR, ktorá sa musela zaviesť vo všetkých štátoch
EÚ, vzdelávanie pôdohospodárskych poradcov a informačná podpora týchto vzdelávacích
aktivít. Významnú úlohu Agroinštitút zohráva aj v oblasti cross compliance (CC), pri metodickom spracovaní postupov a praktickej realizácie najmä v spolupráci s Pôdohospodárskou
platobnou agentúrou MP SR (PPA).
Veľký význam sa kladie na medzinárodnú spoluprácu Agroinštitútu. Naši zamestnanci
aktívne pôsobia v celom rade medzinárodných vzdelávacích projektov realizovaných spolu
s partnerskými inštitúciami najmä v Grécku, Taliansku, Belgicku, Maďarsku, Česku a Čiernej
Hore.
Ku dňu 30.6.2008 bol Agroinštitút Nitra, ako príspevková organizácia, zrušený. S účinnosťou od 1.7.2008 vznikla organizácia Agroinštitút Nitra, ako právnický subjekt „štátny
podnik“. Agroinštitút Nitra, štátny podnik vznikol zlúčením dvoch príspevkových organizácií
rezortu, a to Agroinštitút Nitra a Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo
(ÚVTIP). ÚVTIP spracoval a publikoval samostatný dokument o svojej činnosti za 1. polrok
2008 vo forme „Výročná správa“. Činnosť Agroinštitútu, ako príspevkovej organizácie
v dobe 1.1.2008 – 30.6.2008 je súčasťou tohto dokumentu.
Ako je následne zrejmé z relevantných dokumentov, obe inštitúcie – predchodcovia Agroinštitútu Nitra, štátny podnik vytýčené úlohy v roku 2008 splnili. Splnili ich kvalitne,
k spokojnosti účastníkov aktivít, partnerov a spolupracovníkov. Za túto činnosť a spoluprácu
aj touto cestou všetkým zainteresovaným ďakujem.
V zastúpení vedenia Agroinštitútu Nitra, štátny podnik
Prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD, riaditeľ
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II.

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:
Zriaďovateľ:
Kontakt:
Forma hospodárenia:

Agroinštitút Nitra
Akademická č. 4, 949 01 Nitra
156 540 – prísp. organizácia, 36858749 – štátny podnik
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
+421 37 7910 131
fax: +421 37 7910 132
e-mail: sekretariat@agroinstitut.sk, www.agroinstitut.sk
príspevková organizácia – do 30.6.2008
štátny podnik – od 1.7.2008

Riaditeľ štátneho podniku v hodnotenom období: prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD,
Riaditelia centier a námestníci riaditeľa št. podniku – Členovia vedenia:
Centrum celoživotného vzdelávania:
Ing. Judita Šafáriková - riaditeľka
Odbor ekonomickej činnosti a personálnej práce: Ing. Mária Miková - námestníčka
Centrum informačných služieb:
Ing. Mária Debreceniová, PhD. riaditeľka
Centrum pôdohospodárskeho poradenstva:
prof. Ing. Dušan Šimo, PhD. - riaditeľ
Centrum informačných technológií:
Ing. Ivan Gábriš - riaditeľ
Oddelenie vnútornej správy a prevádzky:
Ing. Milan Zajac - námestník
Agroinštitút Nitra, štátny podnik ktorého zakladateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva SR,
je zriadený za účelom plnenia verejnoprospešných záujmov. Poskytuje komplexné vzdelávacie, poradenské, informačné a knižničné služby, kongresové služby vrátane ubytovania a stravovania. Je členom Asociácie vzdelávania dospelých na Slovensku a Európskej Asociácie pre
vzdelávanie dospelých so sídlom v Bruseli, tiež členom Slovenskej asociácie knižníc
a členom Medzinárodnej asociácie poľnohospodárskych informačných odborníkov -IAALD .
Agroinštitút Nitra, štátny podnik v rámci povinného predmetu činnosti najmä:
V oblasti ďalšieho vzdelávania:
• spolupodieľa sa na tvorbe stratégií a koncepcie ďalšieho vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva,
• spracúva a realizuje vzdelávacie programy a projekty pre oblasť ekonomiky
a manažmentu, malého a stredného podnikania na vidieku, obchodu, pôdohospodárskej
legislatívy a práva, trvalo udržateľného rozvoja vidieka, vidieckej turistiky
a agroturistiky, informatiky, výroby a spracovania kvalitných a bezpečných potravín,
• analyzuje výsledky vzdelávania a monitoruje potreby trhu práce,
• rieši a koordinuje medzinárodné projekty z oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárstva, ekologického poľnohospodárstva, životného prostredia a rozvoja vidieka,
• podieľa sa na podpore vzdelávania mladých ľudí na vidieku,
• vypracováva a implementuje projekty podporené Programom rozvoja vidieka 2007 –
2013, (Analýza vzdelávacích potrieb v rezorte pôdohospodárstva, Životné podmienky
zvierat, Špeciálna starostlivosť o zvieratá, Implementácia noriem Krížového plnenia
formou informačných technológií v rezorte pôdohospodárstva, Aplikácia medzinárodných účtovných štandardov v účtovníctve podnikateľov agrorezortu, Optimalizácia
hospodárenia poľnohospodárskych podnikov, Biomasa a reálne možnosti využitia na
Slovensku, Cross – compliance – Krížové plnenie, Nová legislatíva EÚ
v poľnohospodárstve – krížové plnenie, Zásady správnej poľnohospodárskej praxe
4

zameranej na ochranu pôdy a vody, Agroenvironment, Právne predpisy a podpora pre
ekologické poľnohospodárstvo, Manažér krížového plnenia, Informačné dni „Nová legislatíva EÚ v poľnohospodárstve, a ďalšie.)
V oblasti pôdohospodárskeho poradenstva:
• realizuje koncepciu poradenských služieb v SR v zmysle legislatívnych rámcov Európskej únie ako i národných právnych noriem, v súlade s nariadením Rady (ES) č.
73/2009,
• realizuje akreditáciu vzdelávania pôdohospodárskych poradcov ministerstva pôdohospodárstva SR,
• zabezpečuje certifikáciu poradcov a vedie Centrálny register pôdohospodárskych poradcov SR pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo právnické a fyzické osoby,
• podieľa sa na tvorbe, inovácii koncepčných materiálov pre poradenské služby,
• tvorí a prevádzkuje Integrovaný informačný systém poradenských služieb s účinnou
podporou vybraných vedecko-výskumných pracovísk, MP SR, MŽP SR a ďalších inštitúcií,
• vydáva edukačné materiály pre poradcov a ostatnú odbornú verejnosť v tlačenej a
elektronickej forme sprístupnené pre odbornú verejnosť,
• pracuje na tvorbe a realizácii farmárskeho poradenského systému prostredníctvom centrálne organizovaných odborných podujatí,
• spolupracuje s vybranými fakultami univerzít doma aj v zahraničí, výskumnými
ústavmi orientovanými na poľnohospodárstvo, SPPK a RPPK, Inštitútom vzdelávania
veterinárnych lekárov v Košiciach NLC vo Zvolene a ďalšími inštitúciami.
V oblasti aplikácie prostriedkov informačných a komunikačných technológií v rezorte
pôdohospodárstva:
• realizuje transfer vedecko-technických, ekonomických a legislatívnych informácií pre
podporu multifunkčného poľnohospodárstva,
• zabezpečuje monitoring, spracovanie a prenos vedecko-technických, ekonomických
a legislatívnych informácií z oblasti svetového pôdohospodárstva a spoločnej poľnohospodárskej politiky,
• vydáva odborný mesačník Svetové pôdohospodárstvo, slovník skratiek EÚ, terminologický slovník,
• zabezpečuje manažment znalostí a informácií pre podporu organizácií rezortu
a poľnohospodárskej praxe,
• vykonáva služby špeciálnej poľnohospodárskej knižnice a knižnično-informačného
pracoviska orientovaného na zdroje Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO (depozitná knižnica FAO) a fond publikácií EÚ,
• buduje a aktualizuje centrálny katalóg knižničného fondu rezortu pôdohospodárstva
AGROKATALÓG a jeho vystavovanie na internete,
• zabezpečuje úlohy účastníckeho strediska medzinárodných informačných systémov pre
poľnohospodársku vedu a techniku AGRIS a CARIS FAO,
• edituje a vydáva odborné publikácie v edícii AGROSERVIS,
• podporuje činnosti rezortných inštitúcií využitím progresívnych informačných nástrojov a technológií,
• buduje, aktualizuje a udržuje informačné nástroje rezortu pôdohospodárstva,
• spracováva, prevádzkuje a aktualizuje internetové stránky MP SR, PPA, špecializovanej štátnej správy (pozemkové a lesné úrady) a ďalších organizácií rezortu pôdohospodárstva,
• zabezpečuje vývoj multimediálnych aplikácií pre rezort,
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• vyvíja www stránky na mieru (statické stránky, dynamicky generovaný obsah stránky,
elektronický obchod, publikačný systém a pod.) pre široký okruh zákazníkov ,
• navrhuje, graficky spracováva a vyrába multimediálne CD a DVD s odbornou tematikou,
• vytvára propagačné CD a DVD,
• realizuje CD vizitky,
• realizuje zákazkovú výrobu aplikácií umiestnených na CD a DVD (zborníky z konferencií, reklamné CD a DVD,
• realizuje vzdelávaciu činnosť v oblasti informačných technológií, informačných systémov, programových užívateľských aplikácií, knižničných a informačných zdrojov.
Predmet hlavnej činnosti tvorí najmä:
• celoživotné vzdelávanie, poradenské služby a projektová činnosť v rezorte pôdohospodárstva,
• realizácia Pôdohospodárskeho poradenského systému (PPS),
• prevádzka databázy pôdohospodárskych poradcov,
• ďalšie vzdelávanie poradcov,
• realizácia úloh celoživotného vzdelávania v pôdohospodárstve (CŽVP),
• metodická a poradenská činnosť vo vzťahu k odbornému vzdelávaniu na stredných
školách pôdohospodárskeho zamerania,
• príprava a realizácia vzdelávacích projektov pre oblasť pôdohospodárstva na národnej
a medzinárodnej úrovni,
• informačná podpora riadiacej a rozhodovacej činnosti rezortu pôdohospodárstva
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III.

POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE

Agroinštitút Nitra je vzdelávacou, poradenskou, informačnou a projektovou organizáciou
rezortu, ktorá dlhodobo aktívne pôsobí v systéme celoživotného vzdelávania, poradenstva
a projektovej činnosti v oblasti poľnohospodársko – potravinárskych subjektov.
Východiskovým rámcom poslania a strednodobého výhľadu vývoja organizácie
z hľadiska svojho strednodobého výhľadu sú najmä:
• národné a európske programy, koncepčné materiály a dokumenty (Programové vyhlásenie vlády, Stratégia celoživotného vzdelávania SR, nariadenia EÚ),
• priority a úlohy rezortu pôdohospodárstva (Stratégia vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva na roky 2007 – 2013, Koncepcia systému poradenských služieb
v pôdohospodárstve SR od roku 2007, Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v období rokov 2007 – 2013),
• aktuálne požiadavky pôdohospodárskej praxe.
Uvedené rámcové dokumenty vytvárajú platformu rozvoja organizácie za účelom permanentného zvyšovania vedomostnej úrovne ľudských zdrojov v rezorte pôdohospodárstva a pri rešpektovaní zásad ochrany životného prostredia a udržania hodnôt krajiny podporujú preukazne
rast konkurencieschopnosti a udržateľnosti poľnohospodárstva a potravinárstva vo vidieckom
priestore. Systém celoživotného vzdelávania sa stáva významným sprostredkovateľom prenosu nových poznatkov vedy a výskumu do pôdohospodárskej praxe.
Agroinštitút Nitra, štátny podnik za účelom naplnenia svojho poslania z hľadiska strednodobých plánov rozvoja bude realizovať najmä nasledovné aktivity:
• tvorba vzdelávacích projektov pre pôdohospodárstvo, poradenstvo a rozvoj regiónov,
• tvorba vzdelávacích projektov pre aplikáciu IKT,
• realizácia kvalifikačných a rekvalifikačných kurzov pre špecifické odborné zručnosti
v súlade s pridelenými oprávneniami,
• zapracovanie zámerov, priorít a úloh do návrhov vzdelávacích projektov na akreditáciu
v zmysle Zákona o ďalšom vzdelávaní č. 567/2001 Zb. zák., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 386/1997 Zb. zák., v znení neskorších predpisov,
• realizácia domácich a zahraničných podujatí rezortu pôdohospodárstva delegovaných
Ministerstvom pôdohospodárstva SR,
• príprava a realizácia vzdelávacích projektov v rámci zahraničnej spolupráce,
• spolupráca s národnými a zahraničnými organizáciami v oblasti tvorby a realizácie
vzdelávacích projektov, projektov rozvoja regiónov a ochrany životného prostredia,
• aktívne členstvo v národných a európskych vzdelávacích asociáciách,
• zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov stredných škôl pôdohospodárskeho zamerania,
• príprava a pripomienkovanie koncepčných a strategických materiálov pre oblasť stredného odborného a ďalšieho odborného vzdelávania,
• metodická činnosť vo vzťahu k strednému odbornému vzdelávaniu,
• spolupráca pri tvorbe nových a inovovaných učebných odborov stredného odborného
vzdelávania vo vzťahu k potrebám trhu práce,
• zabezpečenie súťaží v odborných zručnostiach žiakov stredných škôl pôdohospodárskeho zamerania,
• tvorba metodík aplikácie moderných foriem a prístupov odborného vzdelávania,
• analýza a zverejnenie výsledkov odborného vzdelávania v súlade so štátnym informačno-štatistickým systémom,
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• sprístupnenie informácií z oblasti odborného vzdelávania a poradenstva pre organizácie rezortu pôdohospodárstva,
• realizácia pôdohospodárskeho poradenstva,
• revitalizácia rezortného poradenského systému,
• vzdelávanie poradcov,
• tvorba a realizácia vzdelávacích projektov na podporu rozvoja pôdohospodárstva, poradenstva a vidieka,
• realizácia kvalifikačných školení pre získanie špecifických odborných zručností
v súlade s pridelenými oprávneniami,
• zapracovanie zámerov, priorít a úloh rezortu pôdohospodárstva do návrhov nových
a inovovaných vzdelávacích projektov zadaných na akreditáciu v zmysle Zákona
o ďalšom vzdelávaní č. 567/2001 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 386/1997 Z. z.,
• príprava a realizácia domácich a zahraničných podujatí rezortu pôdohospodárstva delegovaných Ministerstvom pôdohospodárstva SR,
• príprava a realizácia vzdelávacích projektov v rámci zahraničnej spolupráce,
• spolupráca s národnými a zahraničnými organizáciami v oblasti tvorby a realizácie
vzdelávacích projektov a projektov týkajúcich sa rozvoja vidieka,
• aktívne členstvo v národných a v európskych vzdelávacích asociáciách,
• príprava a pripomienkovanie strategických a koncepčných materiálov pre oblasť stredného odborného vzdelávania a ďalšieho odborného vzdelávania,
• metodická činnosť vo vzťahu k strednému odbornému vzdelávaniu,
• spolupráca pri tvorbe nových a inovovaných učebných odborov stredného odborného
vzdelávania vo vzťahu k trhu práce,
• zabezpečenie súťaží odborných zručností žiakov SOŠ pôdohospodárskeho zamerania,
• spracovanie údajov z oblasti ďalšieho odborného vzdelávania v súlade so štátnym informačno – štatistickým systémom,
• realizácia úloh pôdohospodárskeho poradenstva v súlade s prijatou Koncepciou systému poradenských služieb v pôdohospodárstve SR od roku 2007.
Pri stanovovaní strednodobého výhľadu svojej činnosti a poslania Agroinštitút Nitra, štátny
podnik vychádza zo základných koncepčných materiálov a dokumentov SR a EÚ a z úloh
a usmernení MP SR.
Perspektívy rozvoja inštitúcie v oblasti hlavnej činnosti:
• organizovanie súťaží a prezentácií odborných zručností žiakov stredných odborných
škôl pôdohospodárskeho zamerania,
• informačná podpora vzdelávania,
• implementácia informačno-komunikačných technológií do riadiacej činnosti
a administrácie projektov vzdelávania za účelom skvalitnenia práce.
Ciele rozvoja celoživotného vzdelávania a poradenstva
Cieľom rozvoja vzdelávacích aktivít je rozvoj manažérskych a organizačných schopností,
aktívny prístup k odbornej príprave a rekvalifikácii s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť
slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva pri trvalo udržateľnom využívaní prírodných
zdrojov, podpora rozvoja ľudských zdrojov v rezorte pôdohospodárstva, ktorá vychádza
z potrieb poľnohospodárskej prvovýroby, spracovateľského priemyslu a ďalších subjektov
pôsobiacich najmä na vidieku. Obsah a zameranie vzdelávania je v rozsahu rezortných, národných a európskych koncepčných materiálov a dokumentov, legislatívnych noriem
a opatrení prijatých v súvislosti s členstvom Slovenskej republiky v EÚ. Cieľom je najmä
implementácia európskeho modelu multifunkčného poľnohospodárstva a rozvoja vidieka do
podmienok Slovenskej republiky. V rámci celoživotného vzdelávania a poradenstva sa využí8

vajú aj aktivity a výstupy z medzinárodných programov a projektov, ktoré vznikli ako výsledok spolupráce a partnerstva s európskymi a svetovými organizáciami. Vzdelávanie podporuje flexibilitu pracovnej sily a tým je dôležitým faktorom podpory zamestnanosti obyvateľstva
najmä vo vidieckom priestore, kde priemyselná výroba nie je dostatočne rozvinutá
a domestikovaná.
V oblasti poradenskej činnosti Agroinštitút je poverený realizáciou zavedenia
a koordinácie činnosti pôdohospodárskeho poradenského systému, ktoré sú členské štáty EÚ
povinné prevádzkovať od 1.1.2007. Táto činnosť je dominantnou úlohou strednodobého výhľadu v činnosti a rozvoja organizácie.
Pri stanovení strednodobého výhľadu odborného vzdelávania Agroinštitút vychádza
z usmernení a základných koncepčných materiálov a dokumentov SR a EÚ a z úloh
a usmernení MPSR.
Rámcová konkretizácia perspektívy rozvoja v oblasti celoživotného vzdelávania
a poradenstva:
• legislatíva a právny rámec rozvoja rezortu pôdohospodárstva,
• implementácia Spoločnej agrárnej politiky EÚ v podmienkach rezortu pôdohospodárstva,
• podporné nástroje rezortu pôdohospodárstva,
• aplikácia poľnohospodárskych a potravinárskych výrobných systémov šetrných
k životnému prostrediu,
• trvalo udržateľný rozvoj vidieka,
• zavádzanie systémov kvality v poľnohospodárskej prvovýrobe a spracovateľskom
priemysle,
• rozvoj manažérskych zručností malých a stredných podnikateľov,
• podpora malého a stredného podnikania všeobecne,
• spracovanie koncepčných a strategických materiálov z oblastí odborného vzdelávania
a poradenstva,
• tvorba nových vzdelávacích projektov a inovácia obsahu odborného vzdelávania,
• organizovanie súťaží a prezentácia odborných zručností žiakov stredných škôl pôdohospodárskeho zamerania – výstavnícka činnosť,
• tvorba nového poradenského systému,
• informačná podpora vzdelávania,
• aplikácia prostriedkov IKT do manažérskej činnosti.
• legislatíva a právny rámec rozvoja rezortu pôdohospodárstva,
• Spoločná poľnohospodárska politika, nariadenia EÚ, normy krížového plnenia (CC),
• aplikácia poľnohospodárskych a potravinárskych výrobných systémov šetrných
k životnému prostrediu,
• trvalo udržateľný rozvoj vidieka,
• vzdelávanie poradcov.
Rámcová konkretizácia perspektívy rozvoja v oblasti informačných služieb a technológií:
• úlohy vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce v oblasti vedecko-technických informácií vo vzťahu k FAO v zmysle rozhodnutia MP SR 406/1993-100 z 1. 2. 1993:
• činnosť Depozitnej knižnice FAO
• činnosť špeciálnej knižnice a budovanie centrálneho katalógu knižničného fondu rezortu:
• činnosť Národného strediska AGRIS a CARIS FAO
• činnosť rezortného Informačného strediska Európskej únie
9

• vydavateľská a edičná činnosť
• projekt rozvojovej pomoci Slovenskej republiky – SlovakAid pod názvom „ICEÚ
v službách integrácie Čiernej Hory do EÚ
• podpora činnosti rezortných inštitúcií využitím progresívnych informačných nástrojov
a technológií
• budovanie, aktualizácia a údržba informačných nástrojov rezortu pôdohospodárstva
• spracovanie, prevádzka a aktualizácia internetových stránok MP SR, PPA, špecializovanej štátnej správy (pozemkové a lesné úrady) a ďalších organizácií rezortu pôdohospodárstva
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IV.

ZMLUVA ORGANIZÁCIE S MP SR A JEJ PLNENIE

1. I. polrok 2008
V prvom polroku 2008 bol uzavretý na rok 2008 Kontrakt medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Agroinštitútom Nitra na realizáciu úloh v oblasti vzdelávania
č. 542/2008-910, vo výške 7 686 000.- Sk, ktorý bol z dôvodu zmeny právneho postavenia
organizácie – z príspevkovej na štátny podnik od 1.7.2008 krátený na polovicu, t.j. na
3 843 000,- Sk.
Rozpočtové výdavky v členení ekonomiky boli nasledovné:
610 mzdové výdavky
1 750 tis Sk
620 odvody do poisťovní
625 tis Sk
630 tovary a služby
1 468 tis Sk
Spolu výdavky zo zdroja 111
3 843 tis Sk
Rozpočtové výdavky vlastné zdroje /71/
610 mzdové výdavky
3 333 tis Sk
620 odvody do poisťovní
1 450 tis Sk
630 tovary a služby
9 304 tis Sk
640 členské, odstupné, PN
101 tis Sk
711 obstaranie DHM
1 980 tis Sk
Spolu výdavky zo zdroja 71
16 168 tis Sk
Záväzky organizácie k 30.6.2008
- dodávatelia
1 271 tis Sk
- zamestnanci
850 tis Sk
- sociálne zabezpečenie
443 tis Sk
- daň z príjmov
103 tis Sk
- DPH
148 tis Sk
- iné
719 tis Sk
Spolu
3 534 tis Sk
Dlhodobý nehmotný majetok - účtovná hodnota /tis Sk/
Dlhodobý hmotný majetok
- pozemky
- stavby
- stroje, prístroje a zariadenia
Dlhodobý finančný majetok.
- ceniny
- bežné účty
Zásoby
Tovar
Pohľadávky
Krátkodobé záväzky

k 31.12.2007 k 30.6.2008
709
709
11 525
135 623
51 072

11 525
135 623
52 970

0
11 495
134
336
11 021
2 578

27
12 297
10
27
12 914
3 767

2. II. polrok 2008
Od 1. júla 2008, nakoľko Agroinštitút Nitra ako štátny podnik nemal nárok na uzavretie kontraktu, boli medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a Agroinštitútom Nitra, štátny podnik
uzavreté dielčie Zmluvy o dielo v celkovej sume 6 893 000,- Sk vrátane DPH, podľa § 536
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a následného zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov,
a to nasledovne:
Termín:
Číslo
zmluvy

Predmet zmluvy

1.fáza

2.fáza

Cena za
plnenie
predmetu
zmluvy

Prerokované s MP SR

Zmluvy Centra celoživotného vzdelávania, od 1.7. – 31.12.2008.
16.10.2008 20.10.08
800.000,- Sk
182/08-sekr
17.10.2008
Odborné vzdelávanie v rezorte
fakt.
25738/2008
16.12.08 vrátane DPH
20.10.08
181/0815.10.08
15.12. 08 1,883.000,Poskytnutie služieb pre projekt Multi17.10.2008
sekr.
Sk vrátane
fakt.
funkčného pôdohosp. vzdelávania
16.12.08
25737/2008
DPH
20.10.08
Zmluvy Centra informačných technológií
1.7.16.10.Poskytnutie služieb na projekt
15.10.08
15.12.08 335.000,- Sk
183/08-sekr Budovanie, aktualizácia a údržba in16.12.2008
25739/2008 formačných systémov rezortu vrátane DPH
fakt.
16.12.08
Agrokatalóg...
16.10.08
1.7.1.10.Poskytnutie služieb na projekt
15.12.08 760.000,- Sk
184/08-sekr Spracovanie, prevádzka a aktualizácia 30.9.08
16.12.2008
vrátane DPH
25740/2008 internetových stránok MP SR špeciali- fakt.
16.12.08
zovanej štátnej správy
1.10.08
Zmluvy Centra informačných technológií a Centra pôdohospodárskeho poradenstva
16.10.Zhotovenie a dodanie výsledkov vývo- 1.7.15.10.08
15.12.08 800.000,- Sk
185/08-sekr jovej služby „Realizácia vybraných
17.10.2008
vrátane DPH
25741/2008 úloh koncepcie systému poradenských fakt.
16.12.08
služieb v pôdohospodárstve „
16.10.08
Zmluvy Centra pôdohospodárskeho poradenstva
1.10.Zhotovenie a dodanie služieb „Tvorba, 1.7.30.9.08
15.12.08 700.000,- Sk
186/08-sekr vydanie a distribúcia edukačných
1.10.2008
vrátane DPH
25743/2008 materiálov na podporu plnenia úloh na fakt.
16.12.08
nariadenie rady ES
1.10.08
Zmluvy Centra informačných služieb
1.7.16.10.Poskytnutie služieb pre projekt „Čin15.10.08
15.12.08 765.000,- Sk
187/08-sekr nosť rezortného informačného stredi9.10.2008
vrátane DPH
25744/2008 ska EÚ – získavanie a transfér inforfakt.
16.12.08
mácií z obl. ekonomiky, Igris...
16.10.08
1.7.16.10.Plnenie úloh v oblasti VTE vo vzťahu
15.10.08
15.12.08
k FAO v zmysle rozhodnutia –časť
188/08-sekr
445.000,- Sk
9.10.2008
depozitná knižnica FAO + budovanie
25745/2008
vrátane DPH
fakt.
centrálneho katalógu knižničného
16.12.08
16.10.08
fondu
16.10.Plnenie úloh vyplývajúcich
15.10.08
z medzinárodnej spolupráce v oblasti
1.7.405.000.- Sk
30.9.08
1.10.189/08-sekr vedecko-technických informácií vo
9.10.2008
25746/2008 vzťahu k FAO, v zmysle rozhodnutia
20.12.08 vrátane DPH
MP SR – časť Národné stredisko AGfakt.
16.12.08
RIS a CARIS FAO
1.10.08
Spolu
6 893 000,- Sk vrátane DPH
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V.

ČINNOSŤ AGROINŠTITÚTU NITRA V ROKU 2008 PODĽA JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÝCH ÚTVAROV
1. Centrum celoživotného vzdelávania

Poslanie:
• Tvorba vzdelávacích programov a projektov na aktuálne témy a priority rezortu pôdohospodárstva
• Implementácia vzdelávacích aktivít
• Spolupráca pri tvorbe a realizácii zahraničných projektov
• Publikačné aktivity
• Aktivity podporujúce stredné odborné vzdelávanie pôdohospodárskeho zamerania
• Ďalšie aktivity koncepčného a strategického zamerania, spolupráca
• Legislatívny rámec aktivít Centra celoživotného vzdelávania:
• Stratégia celoživotného vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva na roky 2007 – 2013
• Program rozvoja vidieka 2007 – 2013
• Zákony a vyhlášky implementované v rezorte pôdohospodárstva
• Nariadenia EÚ
• Ďalšie odborné vzdelávanie v rezorte
1.2. Akreditované a reakreditované vzdelávacie projekty na MŠ SR

Z dôvodu transformácie Agroinštitútu na štátny podnik sme museli pristúpiť k reakreditácii
15 vzdelávacích projektov:
• Odpadové hospodárstvo
• Včelárstvo
• Európska dimenzia podnikania na vidieku
• Optimalizácia hospodárenia poľnohospodárskych podnikov
• Životné podmienky zvierat
Modul – Životné podmienky zvierat (všeobecne)
Modul – Špeciálna starostlivosť o zvieratá (špecifické podmienky pre príslušné podopatrenia)
• Nové štandardy EÚ pri výrobe krmív
• Agroenvironment
• Odborná spôsobilosť pre výrobu a manipuláciu s potravinami
Modul – Odborná spôsobilosť manažmentu
Modul – Odborná spôsobilosť odborného manažmentu
Modul – Odborná spôsobilosť prevádzkových pracovníkov
• Medzinárodné účtovné štandardy v účtovníctve podnikateľov agrorezortu
• Odborná príprava potrebná na vydanie povolenia na prevádzkovanie liehovarníckeho
závodu na pestovateľské pálenie
• Príprava na získanie európskeho vodičského preukazu na počítače – ECDL – (European Computer Driving Licence)
Modul – Základy informačných technológií
Modul – Práca s počítačom a správa súborov – MS Windows
Modul – Spracovanie textu (textový procesor) – MS Word
Modul – Tabuľkový kalkulátor (tabuľkový procesor) – MS Excel
Modul – Databázový systém – MS Access
Modul – Elektronická prezentácia MS Power Point
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•
•
•
•

Modul – Informácie a komunikácia – Internet pre užívateľa, elektronická pošta MS
Outlook
Zásady správnej poľnohospodárskej praxe zameranej na ochranu pôdy a vody pred degradáciou a znečistením poľnohospodárskou činnosťou
Vinohradníctvo a vinárstvo ako neoddeliteľná súčasť trvaloudržateľného rozvoja vidieka
Nová legislatíva EÚ v poľnohospodárstve – krížové plnenie (cross compliance)
Agrárny marketing v podmienkach poľnohospodárskej politiky EÚ
1.3. Ukončené vzdelávacie aktivity podporené SOP PRV

• Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín
• Optimalizácia hospodárenia poľnohospodárskych podnikov
• Uplatňovanie noriem EÚ
• Obnoviteľné zdroje energie na vidieku
• Odpadové hospodárstvo
• Európska dimenzia podnikania na vidieku
• Záhradníctvo ako súčasť diverzifikácie poľnohospodárskej výroby – Ovocinárstvo
• Záhradníctvo ako súčasť diverzifikácie poľnohospodárskej výroby – Zeleninárstvo
• Nové štandardy EÚ pri výrobe krmív
• Pôdohospodárske právo
• Vinárstvo a pivničné hospodárstvo
V roku 2008 sme uzavreli 11 projektov, ktoré boli podporené v rámci SOP PRV po realizačnej a finančnej stránke.
1.4. Príprava vzdelávacích aktivít podporených PRV 2007 – 2013

Otvorenie vstupu do Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 nám umožnil ešte v máji pripraviť a zadať 12 projektov v celkovej hodnote cca 14 mil.,- Sk. Vplyvom transformácie podniku
na štátny podnik sa schvaľovací proces predĺžil do novembra 2008 a preto k podpisu dohody
s PPA došlo až v decembri. Uvedená situácia spôsobila posun v harmonograme realizácie
jednotlivých projektov.
• Odborná spôsobilosť pre manipuláciu s potravinami
• Multimediálne CD – Ochrana rastlín
• Integrovaná produkcia ovocia a zeleniny
• Historická poštová cesta Magna Via ako prostriedok rozvoja vidieckeho cestovného
ruchu
• Nové štandardy EÚ pri výrobe krmív
• Spoznávajme ekologické poľnohospodárstvo a biopotraviny na Slovensku
• Životné podmienky zvierat
• Špeciálna starostlivosť o zvieratá
• Implementácia noriem Krížového plnenia formou informačných technológií v rezorte
pôdohospodárstva
• Aplikácia medzinárodných účtovných štandardov v účtovníctve podnikateľov agrorezortu
• Optimalizácia hospodárenia poľnohospodárskych podnikov
• Biomasa jej potenciál a reálne možnosti využitia na Slovensku
• Cross - compliance - krížové plnenie
• Nová legislatíva EÚ v poľnohospodárstve - krížové plnenie (cross - compliance)
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• Analýza vzdelávacích potrieb jednotlivých cieľových skupín rezortu pôdohospodárstva
a definovanie nových vzdelávacích programov
• Zásady správnej poľnohospodárskej praxe zameranej na ochranu pôdy a vody
• Agroenvironment
• Právne predpisy a podpora pre ekologické poľnohospodárstvo
1.5. Implementácia vzdelávacích aktivít podporených PRV 2007 – 2013

• Spoznávajme ekologické poľnohospodárstvo a biopotraviny na Slovensku
• Podvojné účtovníctvo v agrorezorte po zavedení Eura
1.6. Ďalšie odborné vzdelávanie

Vzdelávacie aktivity so zameraním na pracovné pozície vyžadujúce odbornú spôsobilosť:
Preškolenie traktoristov pre prácu s jedmi, Seminár agronómov pre prácu s chemickými
prípravkami, Školenie k verejnému obstarávaniu, Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany, Školenie vodohospodárov, Doplnkové školenie liehovarníkov, Školenie vedúcich zamestnancov pestovateľských páleníc, Kurz liehovarníkov, Aktualizačná príprava
bezpečnostných technikov, Školenie vedúcich zamestnancov BOZP.
1.7. Prehľad hlavných vzdelávacích aktivít
Vzdelávacie aktivity
podľa zamerania

Forma

Cieľová skupina

Očakávané výsledky

Merateľné ukazovatele

Rozvoj vidieka

- kurz
- školenie

- prvovýrobcovia
- agropodnikatelia
- farmári
- vidiecke obyvateľstvo

- rozšírenie vedomostí
z oblasti podnikania na
vidieku a formách podpory

- počet účastníkov
vzdelávania
- počet záujemcov
o podporu

Obnoviteľné zdroje
energie a odpady

- kurz
- školenie

- agropodnikatelia
- vidiecke obyvateľstvo

- rozšírenie vedomostí
z oblasti využitia obnoviteľných zdrojov energie

- počet účastníkov
vzdelávania

Implementácia legislatívy EÚ do pôdohospodárskej praxe

- kurz
- seminár

- prvovýrobcovia
- agropodnikatelia
- farmári

Poľnohospodárska
výroba

- kurz
- školenie

- prvovýrobcovia
- agropodnikatelia
- farmári

- doplnenie vedomostí
z oblastí využívania nových výrobných technológií

Ekonomika a právo

-kurz
-seminár
-školenie

- agropodnikatelia
- farmári

- doplnenie vedomostí
z oblasti ekonomiky a
práva

Činnosti vyžadujúce
odbornú spôsobilosť

15

-kurz
- školenie

- poľnohospodárska
verejnosť

- rozšírenie vedomostí
z jednotlivých nariadení
EÚ

- doplnenie vedomostí
a zručností potrebných na
výkon špecifických prác

- počet účastníkov
- dodržiavanie
nariadení a noriem

- počet účastníkov

- počet účastníkov

- počet účastníkov
- dodržiavanie
predpisov a nariadení

1.8. Realizácia vzdelávacích aktivít v roku 2008

Názov vzdelávania podľa obsahového zamerania

z toho
Forma
spolu
ženy
vzdelávania

Zdroje
financovania

02

Optimalizácia hospodárenia poľnohospodárskych podniAK
kov
Vinárstvo a pivničné hospodárstvo
AK

03

Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany

K

99

18

U

04

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany K

24

5

U

05

Základná odborná príprava technikov BOZP

K

15

5

U

06

K

234

0

U

AK

28

7

U

K

107

38

U

09

Školenie traktoristov pre prácu s jedmi
Odborná príprava liehovarníkov na pestovateľské pálenie
ovocia
Doplnkové školenie liehovarníkov na pestovateľské
pálenie ovocia
Školenie pre prácu s jedmi THP pracovníkov

K

104

29

U

10

Odpadové hospodárstvo

AK

25

10

P

11

Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín

AK

20

8

P

12

Odborná spôsobilosť na verejné obstarávanie

K

8

5

U

13

Ekologické poľnohospodárstvo (Grécko)

K

60

59

P

14

Uplatňovanie noriem EÚ - Životné prostredie

AK

20

6

U

15

Uplatňovanie noriem EÚ - Zdravie ľudí, zvierat a rastlín AK

18

4

U

16

Uplatňovanie noriem EÚ - Životné podmienky zvierat

AK

29

11

U

17

Školenie pestovateľov GMR

S

18

5

U

18
19
20
21
22

Základná odborná príprava bezpečnostných technikov
ECDL - Modul 4 - Excel
Kontrola a overovanie VO v rámci OPIS
Pilotný tréning - Manažér NATURA 2000
Alternatívne formy cestovného ruchu
Spoznávajme ekologické poľnohospodárstvo a biopotraviny na Slovensku
Nové štandardy EÚ pri výrobe krmív
Agrokomplex 2008 - Agrofórum
Svetový deň potravín
Prezentácia odbornej zručnosti žiakov SOŠ záhradníckych odborov
Prezentácia odbornej zručnosti SOŠ potravinárskych
Ukážky súčasných trendov floristickej väzby

K
K
K
K
S

16
8
7
5
13

4
6
4
3
9

U
U
U
P
P

K

250

121

P

K
K
S

20
6
6000 3000
200 100

P
P
P

S

150

75

P

S
S

100
200

50
100

P
P

01

07
08

23
24
25
26
27
28
29

21

8

P

11

2

P

Legenda: K – kurz, U – účastník, S – seminár, P - projekt
Vyhodnotenie prípravy a realizácie vzdelávacích aktivít
Kladné stránky:
• zvýšenie projektových aktivít a čerpanie finančnej podpory prostredníctvom SOP PRV
2004 – 2006 a PRV 2007 – 2013
• skvalitnenie vzdelávacieho procesu z dôvodu rozšírenia doplnkových služieb informačného charakteru
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Záporné stránky:
• dlhá administrácia procesu schvaľovania projektov a uvoľňovania finančných prostriedkov
• realizácia zmien počas administrácie schvaľovania projektov zo strany metodického
orgánu
Riešenia:
• pokračovať v projektových aktivitách tak, aby sa vytvoril rovnomerne rozložený kolobeh tvorby, schvaľovania, realizácie projektov a uvoľnenia finančných prostriedkov
z PPA minimálne na 1 rok
• postupne implementovať do nových projektov upravenú hodinovú sadzbu práce
v nadväznosti na mzdový poriadok Agroinštitútu Nitra, štátny podnik
1.9. Zahraničné aktivity

Zahraničné projekty ukončené v roku 2008:
• Natura-Net - Manažment siete NATURA 2000: vzdelávanie pre nový odborný profil“,
implementovaný v rámci programu Európskej komisie Leonardo da Vinci, jeho realizácia viedla k vytvoreniu Príručky správnych postupov, ktorá by mala napomôcť
k lepšiemu pochopeniu, ako trvalo-udržateľne spravovať sieť NATURA 2000,
s prihliadnutím na kapacitu tvorby pracovných miest.
• Mobilitný projekt pre podnikateľov z Grécka zameraný na ekologické poľnohospodárstvo
Prebiehajúce zahraničné projekty:
• ECO-DIAGNOS-TIC je projekt prenosu inovácií, schválený Európskou Úniou
v rámci Programu celoživotného vzdelávania - Leonardo da Vinci. Grant na tento projekt bol pridelený Mestskej rade španielskeho mesta Zuera, s dĺžkou trvania 24 mesiacov. Cieľom projektu Eco-Diagnos-tic je adaptácia nástrojov, určených pre sektor prvovýroby (poľnohospodárstvo a chov hospodárskych zvierat), pre transformujúce sa
poľnohospodárske a potravinárske podniky a takisto sa dotýka aj ďalších oblastí, ako
sú energetická efektivita a šetrenie vodných zdrojov.
Program: Leonardo da Vinci
Koordinátor: Zuera Council, Španielsko
Partneri: Slovensko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko
• AQUANET - Odborné vzdelávanie kľúčových profesií v oblasti efektívneho hospodárenia s vodou
Program: Leonardo da Vinci
Koordinátor: Fundacion San Valero Zaragoza, Španielsko
Partneri: Slovensko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko
• RESNET – príprava on - line vzdelávacích modulov v oblasti obnoviteľných zdrojov
energie v rámci rozvoja krajiny. Vytvorenie Inštitútu celoživotného vzdelávania so
zameraním na e-learningové vzdelávanie.
Program: Leonardo da Vinci
Koordinátor: SPU Nitra, Slovensko
Partneri: Slovensko, Veľká Británia, Bulharsko, Švédsko, Rakúsko
1.10. Zahraničné podujatia

Svetový deň potravín -17.10.2008
Patrí medzi tradičné podujatie zahŕňajúce odbornú časť na tému vyhlásenú FAO OSN
a vyhlásenie súťaže „Biopotravina roka“.
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Vyhodnotenie zahraničných projektov a spolupráce
Kladné stránky:
• rozšírenie spolupráce v rámci projektovej činnosti
• pokračovanie spolupráce s UZEI Praha
Záporné stránky:
• pri riešení zahraničných projektov zastávanie len partnerskej pozície
• nutnosť kofinancovania
Riešenia:
• pokračovať v zahraničnej projektovej činnosti
• zapojiť sa do riešenia projektu v pozícii koordinátora
• hľadať ďalšie možnosti zahraničnej podpory
1.11. Podpora stredného odborného vzdelávania

Zahŕňa spoluprácu pri tvorbe nových študijných programov v rámci projektu FANCAM
v odboroch bioenergetika, potravinárstvo a veterinárne vedy.
Agroinštitút organizačne, metodicky a finančne pripravil:
• Celoslovenskú súťaž odborných zručností žiakov SOŠ cukrárskych a pekárskych odborov, 16. – 17. október 2008
• Celoslovenskú súťaž odborných zručností žiakov SOŠ „Vianočná väzba“, 10. december
2008

Zároveň sa metodicky podieľal aj na realizácii súťaže „Jarná väzba“ 2008, SOŠ Kravany nad Dunajom
• V rámci Medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex 2008 (august 2008) Agroinštitút Nitra, štátny podnik zorganizoval prezentáciu
vybraných SOŠ pôdohospodárskeho zamerania.
Vyhodnotenie podpory odborného vzdelávania:
Kladné stránky:
• napriek obmedzeným finančným prostriedkom udržanie kontaktu so SOŠ pôdohospodárskeho zamerania prostredníctvom organizovania súťaží a prezentácií škôl
• práca na pedagogických dokumentoch
• práca v odborných komisiách pri MŠ SR
Záporné stránky:
• veľmi obmedzené finančné zdroje
Riešenie:
• hľadanie rôznych foriem a možností podpory vidieckej mládeže a škôl
• udržanie podpory SOŠ pôdohospodárskeho zamerania zo strany MP SR
• zintenzívnenie spolupráce so združením EUROPEA Slovakia.
1.12. Publikačná činnosť

Pre účely vzdelávania boli pripravené tieto publikácie:
• Praktická príručka pre ekologickú poľnohospodársku výrobu
• Systém fungovania ekologickej poľnohospodárskej výroby
• Dusičnanová smernica
• Podvojné účtovníctvo v agrorezorte po zavedení Eura
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1.13. Koncepčná, strategická a analytická činnosť

zahŕňa tieto aktivity:
• Práca v pracovnej skupine pri príprave zákona o odbornom vzdelávaní a príprave (MŠ
SR)
• Spripomienkovanie zákona o pedagogických zamestnancoch (MŠ SR)
• Spripomienkovanie implementácie Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné
vzdelávanie v podmienkach Slovenskej republiky (MŠ SR)
• Vyhodnotenie vzdelávacieho programu podpory alternatívnych zdrojov energie (MP
SR)
• Spolupráca pri tvorbe vyhlášky usmerňujúcej vzdelávanie v rámci rastlinolekárskej
starostlivosti (MP SR)
• Implementácia projektu „Multifunkčné vzdelávanie on-line“ podporený MP SR
1.14. Spolupráca v oblasti celoživotného vzdelávania

Na národnej úrovni
• MP SR a ďalšie ústredné orgány štátnej správy
• SCPV Nitra, SPPK, ZDP a OS, profesijné zväzy a združenia, NLC Zvolen,
• ÚKSUP Bratislava, ŠVPS, ARVI
• VIPA, Ekotrend Myjava, VOCA
• EUROPEA Slovakia, SOŠ pôdohospodárskeho zamerania
• SPU Nitra, Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice, UKF Nitra, Ekonomická univerzita Bratislava, STU Bratislava
• Poľnohospodárske a potravinárske podniky
Na medzinárodnej úrovni
• EAEA, FAO OSN
• UZEI Praha, ČR
• Partnerské organizácie spolupracujúce v rámci projektov a zastupujúce krajiny: Taliansko, Francúzsko, Portugalsko, Španielsko, Rakúsko, Anglicko, Fínsko, Švédsko, Bulharsko, Rumunsko
2. Centrum pôdohospodárskeho poradenstva
Pôdohospodársky poradenský systém sa realizuje v súlade s Koncepciou systému poradenských služieb v pôdohospodárstve SR od roku 2007, kedy bol schválený MP SR č. 817/2007550.
Agroinštitút Nitra, štátny podnik zriadil v novembri roku 2007 samostatnú organizačnú
vnútropodnikovú jednotku „Centrum pôdohospodárskeho poradenstva“ (CPP) v personálnom
zložení: vedúci centra, manažéri metodického zaradenia a asistentka s úlohami organizačných, ekonomických a marketingových aktivít.
Plnenie hlavných úloh CPP za rok 2008 uvádza rozhodujúce aktivity, ktoré sa realizovali
v uplynulom období:
2.1. Koncepčné úlohy

• Zostavil sa, vyhotovil a predložil materiál na MŠ SR na akreditáciu vzdelávania pôdohospodárskych poradcov,
• Vstupné vzdelávanie – Základné vzdelávanie podľa modulov (spolu 25 modulov)
• Úspešne sa akreditovalo vzdelávanie pôdohospodárskych poradcov MŠ SR
• Rozhodnutie o vydaní potvrdenia č. 434/2008/1-15 (06.10.2008)
• Potvrdenie o akreditácii č. 2782/2008/434/1 (06.10.2008)
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• Realizácia vzdelávania sa zabezpečuje kvalifikovanými 118 lektormi z SPU Nitra, vedecko-výskumnej základne, MP SR a ďalších inštitúcií
• Spolupracovalo sa na vypracovaní Situačnej správy o pôdohospodárskom poradenskom systéme na rokovanie MP SR (jún 2008)
• Bola spracovaná Smernica o certifikácii pôdohospodárskych poradcov SR a vedení
Centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov SR
• Aktívne CPP spolupracuje s MP SR, Centrom výskumu živočíšnej a rastlinnej výroby
v Nitre a Piešťanoch, SPU Nitra a ďalšími vedecko-výskumnými ústavmi rezortu MP
SR
• Tvorí sa Integrovaný informačný systému pôdohospodárskeho poradenstva SR za aktívnej účasti MP SR, MŽP SR, PS SR, ÚKSÚP a ŠVPS BA
2.2. Odborno-metodická činnosť

• Boli spracované komplexné materiály študijných programov vzdelávania poradcov.
• Vytvoril sa systém externých expertov pre pôdohospodárske poradenstvo. Experti sa
podieľali, alebo boli zaradení do lektorskej činnosti vzdelávania poradcov, recenznej
činnosti a ako členovia do skúšobných komisií pre záverečné skúšky poradcov.
• Spracovali sa dve Zmluvy o dielo na zabezpečenie inštitucionálnych úloh CPP s MP
SR, ktoré boli aj vyhodnotené. Zmluvy sa orientovali na zabezpečenie úloh Koncepcie
poradenských služieb, tvorbu a vydávanie edukačných materiálov.
• Za účasti vedúcich zamestnancov MP SR a ďalších zamestnancov rezortu a Agroinštitútu Nitra, štátneho podniku sa uskutočnila prezentácia Integrovaného informačného
systému pôdohospodárskych poradenských služieb.
• Spracovali sa analytické informácie pre Nitrátovú smernicu (ZPH4). Prehľady legislatívy EÚ a SR, ďalej sa spracovali autorizované databázy štandardov.
2.3. Vzdelávacia činnosť

• Realizovali sa vzdelávacie programy pre Vstupné vzdelávanie poradcov a moduly pre
Európske normy (modul 101 – 107). Spolu sa vzdelávania v roku 2008 zúčastnilo 90
účastníkov- poradcov.
• Spracovali, recenzovali a vydali sa edukačné materiály – brožúrky:
• LOJDA, V.: Pragmatické prístupy k označovaniu ošípaných.
• Agroinštitút Nitra, štátny podnik 2008, 34 s., ISBN 978-80-7139-123-4
• RAFAJOVÁ, M.: Pragmatické prístupy k označovaniu oviec a kôz. Agroinštitút Nitra,
štátny podnik 2008, 26 s., ISBN 978-80-7139-125-8
• GERGELOVÁ, Z.: Využitie čistiarenských kalov a dnových sedimentov
v poľnohospodárstve.
• Agroinštitút Nitra, štátny podnik 2008, 27 s., ISBN 978-80-7139-126-5
• DIANOVÁ, M.: Pragmatické prístupy k označovaniu hovädzieho dobytka.
• Agroinštitút Nitra, štátny podnik 2008, 30 s., ISBN 978-80-124-1
• Spracovali a vydali sa “listovky“ k aktuálnym problémom zákonných požiadaviek
hospodárenia:
• HAŠANA, R.: obsahom sú listovky k problematike hnojenia rastlín (spolu 3 listovky)
• BRESTENSKÝ, V.: k legislatívnym požiadavkám skladovania hospodárskych hnojív,
kapacity skladov, postupy dočasného uloženia maštaľného hnoja, skladovanie maštaľného hnoja, hnojovky a močovky (spolu 5 listoviek)
• Edukačné materiály sa poskytli v elektronickej podobe certifikovaným pôdohospodárskym poradcom.
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• Jednou z menovitých úloh pre rok 2008 bolo aj prehĺbiť vzdelávanie v regiónoch SR.
Boli vytvorené možnosti zo strany Agroinštitútu Nitra, štátneho podniku pre vzdelávanie poradcov v Lučenci a v Košiciach, žiaľ na organizované aktivity sa neprihlásil minimálny počet účastníkov pre realizáciu vzdelávania.
2.4. Poskytovanie poradenských služieb – práca s verejnosťou

• K pôdohospodárskemu poradenskému systému boli publikované príspevky
v týždenníku pre slovenský vidiek Farmár č. 19/2008 a Náš chov.
• V priebehu vzdelávania poradcov sa títo viedli k aktívnej marketingovej komunikácii
s využitím podpory na internete.
• Bolo organizované dvojdňové pracovné stretnutie so zástupcami MZ ČR, ÚZPI
v Prahe a vybranými zamestnancami MP SR a Agroinštitútu Nitra, štátneho podniku
(5.-6. 11. 2008).
2.5. Tvorba projektov

• V súvislosti s transformáciou podniku na štátny podnik k 1. 7. 2008 boli spracované
Zmluvy o dielo č. 186 až 187 s MP SR na zabezpečenie prevádzky CPP.
• Ku koncu roku 2008 bola započatá príprava tvorby projektov na vzdelávanie v rámci
farmárskeho poradenského systému. Menovite k problematike geneticky modifikovaných rastlín, moderných biotechnológií v poľnohospodárstve a poľnohospodárskych
rastlín pre 21. storočie.
• Spracoval sa harmonogram vzdelávania poradcov a zverejnil sa na webovej stránke
Agroinštitútu Nitra, štátneho podniku.
2.6. Stručné ekonomické zhodnotenie

Ekonomické výsledky CPP za hodnotený hospodársky rok nie sú priaznivé. Rok 2008 je prvým rokom budovania a rozvoja tohto vnútropodnikového útvaru.V priebehu roka sa začínali
tvoriť systémové materiály na rozhodujúcu aktivitu vzdelávanie poradcov. Pripravovali sa
dokumenty na akreditáciu poradcov, formoval sa lektorsky tím, začali sa tvoriť edukačne materiály. Až ku koncu roka sa začalo so vzdelávaním poradcov ako hlavnej aktivity centra.
Značný podiel nákladov sa vynaložil na tvorbu Integrovaného informačného systému poradenských služieb, išlo najmä o tvorbu analýz a softvéru. Ďalšiu významnú položku tvorili
náklady spojené s úhradou odstupného pri ukončení pracovného pomeru dvoch zamestnancov.
Pre rok 2009 je reálny predpoklad, že sa bude poriadať vo väčšom počte vzdelávanie poradcov a začne sa využívať aj programový produkt Integrovaný informačný systém pri vzdelávaní poradcov a odbornej verejnosti. Boli vykonané nové kalkulácie na vzdelávacie aktivity
a ku kladnému výsledku hospodárenia prispejú aj štyri projekty, ktoré sa pripravujú pre poradenský farmársky systém.
3. Centrum informačných technológií
Plnenie zmlúv o dielo uzatvorených s Ministerstvom pôdohospodárstva SR
3.1. Zmluva o dielo 25739/2008 zo dňa 20. 8. 2008 „Budovanie, aktualizácia a
údržba
informačných
nástrojov
rezortu
–
Agrokatalóg
(www.agrokatalog.sk), Agroregister (agroregister.mpsr.sk), Agroportál
(www.agroportal.sk), Agrofórum (www.agroforum.sk)“

Menovité úlohy predmetu zmluvy:
3.1.2. budovanie a aktualizácia centrálneho katalógu knižničného fondu re21

zortu pôdohospodárstva – AGROKATALÓG a jeho vystavovanie na
internete
• Prevádzka AGROKATALÓGU v knižničnom prostredí CDS-ISIS na serveri Agroinštitút Nitra, aktualizácia, údržba a zálohovanie.
• Do centrálneho katalógu knižničného fondu rezortu pôdohospodárstva Agrokatalóg
bolo za uvedené obdobie spracovaných 1521 záznamov z nasledujúcich inštitúcií:
NLC vo Zvolene, ÚVTIP, VÚEPP, VÚPOP,VÚVH, SCPV –VÚŽV Nitra a Ústav agroekológie, Michalovce. K 31. 12. 2008 bolo celkovo 83 678 záznamov. (3 409 záznamov bolo vyradených z dôvodu zlúčenia ÚVTIP a Agroinštitút Nitra)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.1.3. monitorovanie aktuálnych zdrojov a služieb z oblasti pôdohospodárstva a ich sprístupnenie v sieti internet prostredníctvom poľnohospodárskeho informačného portálu AGROPORTÁL – so službami „Pôdohospodársky servis“, „Agroburza“, „Trh práce“, „Kalendár domácich
a celosvetových poľnohospodárskych podujatí, seminárov a konferencií“, „Prehľad médií“
Prevádzka AGROPORTÁLU na serveri Agroinštitút Nitra, aktualizácia, údržba
a zálohovanie.
Administrácia a verifikácia vkladaných liniek.
Za uvedené obdobie pribudli príspevky:
Prehľad médií - 128
Kalendár akcií - 56
Agroburza - 123
Trh práce – 17
Diskusné fórum 46
Za uvedené obdobie navštívilo portál viac ako 55 000 návštevníkov.

3.1.4. programové spracovanie, grafický design, vystavovanie a aktualizácia
údajovej štruktúry adresára inštitúcií rezortu pôdohospodárstva „AGROREGISTER“ v prostredí internet
• Prevádzka AGROREGISTRa na serveri Agroinštitút Nitra, aktualizácia, údržba
a zálohovanie.
• K 31. 12. 2008 bolo v databáte evidovaných 23 769 poľnohospodárskych subjektov,
ktoré je možné vyhľadávať podľa zadaných kritérií

•
•
•
•
•

3.1.5. budovanie a administrácia fóra na výmenu informácií a názorov v rezorte pôdohospodárstva (www.agroforum.sk). Zakladanie a zmeny
jednotlivých sekcií fóra v zmysle aktuálnej potreby a požiadaviek
Správa a moderovanie fóra ministerstva prostredníctvom software vBulletin Version
3.5.4
Správa a moderovanie fóra bezpečnosti potravín.
Správa a moderovanie Poľnohospodárskeho fóra s 9 podfórami
K 31. 12. 2008 malo AGROFÓRUM 1 760 registrovaných užívateľov - prispievateľov
a 2 276 príspevkov.
Za uvedené obdobie navštívilo fórum viac ako 75 000 návštevníkov
3.1.6. budovanie a aktualizácia metainformačného systému rezortu pôdohospodárstva (mis.mpsr.sk) s informáciami o subjektoch, ktoré sa podieľajú na tvorbe rezortných informačných systémov, informáciami o exis22

tencii a lokalizácii rezortných zdrojov dát a o možnosti prístupu k zdrojom dát
• Prevádzka metainformačného systému na serveri Agroinštitút Nitra, aktualizácia,
údržba a zálohovanie.
3.1.7. budovanie nových informačných nástrojov v súlade s potrebami rezortu
3.2. Zmluva o dielo 25740/2008 zo dňa 20. 8. 2008 „Spracovanie, prevádzka a
aktualizácia internetových stránok MP SR, špecializovanej štátnej správy
(pozemkové a lesné úrady), stránok Značky kvality, Politiky kvality a Zemeslužby“

Menovité úlohy predmetu zmluvy:
3.2.2. Oblasť technického zabezpečenia úlohy
• prevádzka serverov umiestnených na Agroinštitúte Nitra š. p., vyčlenených pre internetovú prezentáciu rezortu pôdohospodárstva:
Uvedené stránky boli prevádzkované na dvoch serveroch HP Proliant DL 380 G3, 24
hodín denne v zmysle opatrení vyplývajúcich z „Bezpečnostného projektu“ organizácie.
• zabezpečenie garantovaného pripojenia serverov k internetu prostredníctvom služby
poskytovateľa internetového pripojenia:
• Pripojenie k sieti internet bolo zabezpečené garantovaným mikrovlnným spojením
v licenčnom pásme s rýchlosťou 10 Mbit/s, prostredníctvom služby poskytovanej firmou Slovanet v súlade s „Bezpečnostným projektom“ organizácie umiestnenie www
stránok na serveri Agroinštitút Nitra š. p., ich zálohovanie a antivírová ochrana.
Umiestnené stránky boli každodenne zálohované na diskové pole a magnetickú pásku.
Antivírová ochrana bola zabezpečovaná rezidentne dvoma antivírovými prostriedkami.

•
•

•
•

3.2.3. Oblasť tvorby, spracovania a aktualizácie www stránok MP SR podľa
pokynov sekcie informatiky MP SR
Podľa pokynov sekcie informatiky prebiehala aktualizácia grafickej úpravy stránky
a úpravy jej štruktúry.
Sekcia informatiky listom č. 16310/2008 zo dňa 5. júna 2008 vyzvala útvary MP SR ,
aby sa vyjadrili k aktualizácii dokumentov a www stránky MP SR. Pripomienky boli
následne zaslané na spracovanie do Agroinštitútu Nitra š. p., ktorý na porade vedenia
MP SR 9. 7. 2008 v Michalovciach predložil návrh aktualizácie www stránky MP SR.
Na základe uvedeného a schváleného návrhu bola vykonaná kompletná aktualizácia
grafickej úpravy a zmena štruktúry stránky.
20. 10. 2008 – spustenie novej verzie www stránky v zmysle schváleného návrhu
Príprava školenia pre pracovníkov MP SR – redakčný systém pre správu www stránky
a vyškolenie 20 pracovníkov MP SR dňa 20. 11. 2008

3.2.4. Oblasť spracovania a vystavenia dokumentov na www stránkach
MP SR
Boli spracované všetky dokumenty dodané tlačovým odborom MP SR a ostatnými sekciami MP SR s dôrazom na zabezpečenie prístupu informácií pre širokú verejnosť. Dokumenty boli spracované stálou službou v najkratšom možnom čase.
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• V uvedenom období bolo z MP SR zaslaných a spracovaných 401 požiadaviek na vystavenie a úpravu dokumentov na www stránke MP SR.

•
•
•
•

3.2.5. Oblasť tvorby, spracovania a aktualizácie www stránok, špecializovanej štátnej správy (pozemkové a lesné úrady), stránok Značky kvality,
Politiky kvality a Zemeslužby.
Boli spracované všetky dokumenty dodané z jednotlivých oddelení Pôdohospodárskej
platobnej agentúry. Dokumenty boli spracované stálou službou, v najkratšom možnom čase.
Boli prevádzkované a aktualizované www stránky špecializovanej štátnej správy (pozemkové a lesné úrady) v plnom rozsahu podľa zasielaných pokynov.
Bolo spracovaných 34 požiadaviek pre vystavenie dokumentov na stránkach Značky
kvality a Politiky kvality.
Bolo spracovaných 20 dokumentov na www stránku Zemeslužby a 21 videonahrávok
TV relácie Farmárska revue
3.3. Participácia na zmluve 25741/2008 „Realizácia vybraných úloh Koncepcie
systému poradenských služieb v pôdohospodárstve Slovenskej republiky
v roku 2008“

Menovité úlohy predmetu zmluvy pre Centrum informačných technológií:
Oblasť agroporadenstva cez informačné a komunikačné technológie:
• Spracované informačné zdroje v súlade s predmetom zmluvy boli sprístupnené na internetovej adrese www.agroporadenstvo.sk v štruktúre
• Legislatívne informácie o poradenskom systéme
• Legislatívne informácie EÚ
• Databáza poradcov
• Odborné informácie rozdelené do sekcií:
• Rastlinná výroba
• Pôda
• Ekologické poľnohospodárstvo
• Signalizácia
• Počasie, zrážky, závlahy
• Ochrana rastlín
• Stroje a zariadenia
• Živočíšna výroba
• Potravinárstvo
• Krížové plnenie
• Legislatíva, dotácie
• Európska únia
• Obnoviteľné zdroje energie
• Výskum a vývoj – výstupy
• Ekonomika, financie, trh
• Spracovanie odborných informácií vo forme odborných článkov.
• Prevádzkovanie databázových systémov za uvedené obdobie:
• Signalizácia:
• Prevádzka „ Systému včasného varovania“ pre vybrané choroby
• Počasie, zrážky a závlahy
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Sledovanie zrážok s určením miesta a obdobia pomocou automatického prenosu
údajov z meteorologických zrážkových staníc SHMU s možnosťou načítania zrážok za zadané obdobie – na danom mieste.
• Rastlinná výroba: Systém ochrany rastlín a databáza prípravkov aktualizovaný
podľa prípravkov schválených pre rok 2008
• Stroje a zariadenia: Databáza strojov a zariadení
• Živočíšna výroba: Databáza liečiv
• Údržba a aktualizácia databázy poradcov na stránke v Internete.
Zoznam poradcov na uplatňovanie noriem EÚ – k 31. 12. 2008: 143 poradcov.
Centrálny register pôdohospodárskych poradcov – k 31. 12. 2008: 43 poradcov.
Boli poskytnuté poradenské služby 25 subjektom, prevažne e-mailom.
Celkový počet unikátnych prístupov na www.agroporadenstvo.sk za obdobie od 1. 7. 2008 do
31. 12. 2008: 95 576.
Iné tržby – komerčné zákazky, www stránky, vnútropodnikové výnosy, tlač posterov,...
Celkovo za 1 059 181 Sk
Zdôvodnenie straty uvedenej v tabuľke
Čerpania nákladov a tvorbe výnosov AI, š.p.
Strata Centra informačných služieb bola spôsobená viacerými faktormi:
• neuznanie DPH pri zmluvách s MP SR, čo predstavuje 208 050 Sk.
• príliš veľké zaťaženie režijnými nakladmi
• nízkymi výnosmi v oblasti tržieb z komerčných zákaziek
• absencia projektov
4. Centrum informačných služieb
Úlohy Centra informačných služieb v hodnotenom období vyplývali najmä zo zmluvných
vzťahov uzavretých medzi Agronštitútom Nitra, štátny podnik a Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ďalej z plnenia cieľov medzinárodného projektu – „ISEÚ
v službách integrácie Čiernej Hory do EÚ“ a činnosti vydavateľstva NOI.
Činnosť CIS bola zameraná na plnenie nasledovných úloh:
• 4.1/ úlohy vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce v oblasti vedecko-technických informácií vo vzťahu k FAO v zmysle rozhodnutia MP SR 406/1993-100 z 1. 2. 1993:
• činnosť Depozitnej knižnice FAO (ZoD 25745/2008)
• činnosť špeciálnej knižnice a budovanie centrálneho katalógu knižničného fondu
rezortu pôdohospodárstva Agrokatalóg a s tým súvisiace činnosti
• 4.2/ úlohy vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce v oblasti vedecko-technických informácií vo vzťahu k FAO v zmysle rozhodnutia MP SR 406/1993-100 z 1. 2. 1993:
• činnosť Národného strediska AGRIS a CARIS FAO (ZoD MPSR 24746/2008)
• 4.3/ činnosť rezortného Informačného strediska Európskej únie (ZoD MPSR
25744/2008)
• 4.4/ vydavateľská a edičná činnosť
• 4.5/ projekt rozvojovej pomoci Slovenskej republiky – SlovakAid pod názvom
„ICEÚ v službách integrácie Čiernej Hory do EÚ
4.2. úlohy vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce, v zmysle rozhodnutia MP
SR 406/1993-100

V II. polroku 2008 sa organizačne a fyzicky uskutočnilo zlúčenie špeciálnej knižnice Agroinštitútu a ÚVTIP. Tomu predchádzala fyzická revízia knižničného fondu v oboch knižniciach
a následne sa zabezpečilo presťahovanie knižničného fondu do spoločných priestorov,
s dôrazom na ochranu špeciálnych dokumentov Depozitnej knižnice FAO. K termínu zlúčenia
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knižničný fond novovzniknutej knižnice obsahoval 10923 knižničných jednotiek, z toho
z fondu UVTIP 6 516 a z fondu Agroinštitutu 4 407 knižničných jednotiek.
V ďalšom období sa venovala pozornosť zabezpečeniu všetkých činností špeciálnej pôdohospodárskej knižnice a knižnično-informačného pracoviska orientovaného na zdroje FAO
a EÚ v rozsahu:
• získavanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie dokumentov
• výpožičné služby,
• výmena dokumentov,
• informačné a propagačné služby pre používateľov knižnice
• poradenstvo pre partnerské inštitúcie súborného katalógu AGROKATALÓG
4.3. úlohy vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce v oblasti vedeckotechnických informácií vo vzťahu k FAO v zmysle rozhodnutia MP SR
406/1993-100 z 1. 2. 1993:

• činnosť Národného strediska AGRIS a CARIS FAO
V časovom horizonte plnenia Zmluvy o dielo od 01. 7. 2008 do 31. 12. 2008, ktorej
predmetom bolo zabezpečenie príspevku Slovenska do globálneho informačného systému AGRIS FAO bolo plnenie nasledovných úloh:
• inštalácia aplikácie Web AGRIS na novom serveri
• zabezpečenie bezpečného zdieľaného prístupu pre spolupracujúce sub-strediská
• monitoring a získavanie primárnych informačných zdrojov vhodných na spracovanie
do globálnej bázy dát z hľadiska kvality obsahu a jazyka
• príprava požadovaných formátov dokumentov
• spracovávanie záznamov do bázy dát AGRIS
• kontrola kvality záznamov prispievateľských sub-stredísk
• export dát do globálnej databázy AGRIS FAO
• aktualizácia a preklad termínov vo viacjazyčnom tezaure AGROVOC
• účasť na e-fórách o rozvoji Web AGRIS a AGROVOC
• spolupráca s FAO SEUR na budovaní medzinárodného kooperatívneho informačného
portálu AgroWebCEE
• spolupráca s národným výborom pre spoluprácu SR a FAO pri propagácií misie
a činnosti FAO
4.4. Činnosť rezortného Informačného strediska Európskej únie

V zmysle plnenia predmetu zmluvy o dielo uzatvorenej na obdobie 1. 7. – 31. 12. 2008 medzi
AI a MP SR – Činnosť rezortného informačného strediska Európskej únie, boli priebežne
zabezpečované nasledovné činnosti:
• monitoring, spracovávanie a transfer vedecko-technických informácií z oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a svetového pôdohospodárstva s nasledovnými výstupmi:
• vydávanie mesačníka „Svetové pôdohospodárstvo“ so zameraním na SPP EÚ, informácie o poľnohospodárskej produkcii
• týždenná aktualizácia webovej stránky o „kontrole zdravotného stavu“ a reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ
• sprístupňovanie
platnej
pôdohospodárskej
legislatívy
Európskej
únie
v chronologickom slede
• tvorba odborných elektronických databáz „Pôdohospodárska legislatíva“ (denná aktualizácia) a „Svetové pôdohospodárstvo"
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• aktualizácia terminologických výstupov týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej
politiky EÚ a svetového pôdohospodárstva
• informačná podpora odborných podujatí organizovaných MP SR v rezorte (tvorba faktografických materiálov a iných informačných materiálov
• systematické zabezpečovanie informačných zdrojov do knižničného fondu Informačného strediska pre Európsku úniu, špeciálnej pôdohospodárskej knižnice a tvorba elektronickej databázy fondu
• informačné služby pre užívateľov z rezortu a študentov univerzít (informačné dni,
konzultácie, rešerše, prezenčné štúdium
• Vydavateľská a edičná činnosť
• Vo vydavateľstve NOI boli v hodnotenom období vydané nasledovné neperiodické
publikácie:
• Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu
rozvoja vidieka SR 2007-2013
• Kaly a odpady
• Obnova pasienkov na Karpatských salašoch
• Integrovaná ochrana viniča hroznorodého (Vitis vimifera L.)
• Liečba larvami bzučivky zelenej (Lucilia sericata)
• Odpadové vody
• Amaranth – Plant for the Future
• Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR 2008
• Report on Agriculture and Food Sector in the Slovak Republic 2008
Vydavateľstvo v hodnotenom období tlačilo 5 titulov periodík:
• Journal of Food and Nutrition Research
• Trendy v poľnohospodárstve
• Vestník MP SR
• Ošetrovateľstvo a pôrodníctvo
• Vodohospodársky spravodaj
V edícii AGROSERVIS bola v období od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008 vydaná monografia: Eftimová, J.,2008, Integrovaná ochrana viniča hroznorodého.
Centrum zabezpečovalo aj slovenskú redakciu časopisu Zemědelská/Pôdohospodárska
škola, sprístupnenie na www.agroinstitut.sk a distribúciu na mailing list 80 odberateľom. Od
1. 7. 2008 do 31. 12. 2008 bolo zo Slovenska v časopise uverejnených 25 článkov.
4.5. Projekt rozvojovej pomoci Slovenskej republiky – SlovakAid pod názvom
„ICEÚ v službách integrácie Čiernej Hory do EÚ“

V rámci projektu sa v súlade s plánom riešili aktivity:
• príprava textov faktografických materiálov v anglickom jazyku
• úprava rozpočtu
• vypracovanie štvrťročných správ
• zmena členov pracovného tímu
• doplnenie projektového spisu – zrušenie ÚVTIP, nová zakladacia listina
• sprostredkovanie nákupu nábytku, technického zariadenia a informačných zdrojov pre
stredisko v Podgorici
• poradenstvo a mailová komunikácia týkajúca sa agendy informačného strediska projektového partnera
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4.6. Projektová činnosť

V rámci projektovej činnosti bola vypracovaná projektová dokumentácia dvoch projektov. Na
EK bola podaná žiadosť o schválenie projektu „Informačná sieť Europe Direct 2009-2013“.
Žiadosť o projekt bola schválená.
V spolupráci s CCV bola vypracovaná projektová dokumentácia pre projekt PRV cieľ 1.6
odborné vzdelávanie a informačné aktivity – „Multimediálne CD – Ochrana rastlín“. Projekt
podaný v 1.Q 2009.
4.7. Zhodnotenie činnosti

Centrum informačných služieb predstavovalo novú organizačnú jednotku Agroinštitútu Nitra,
štátny podnik, ktorá vznikla z dvoch oddelení delimitovaného ÚVTIP a vydavateľstva NOI.
V prvých mesiacoch činnosti efektivita práce pracovníkov bola poznačená sťahovaním do
nových priestorov a organizačnými zmenami (zmena vo vedení CIS, zníženie stavu pracovníkov o 3 zamestnancov). Riadenie práce bolo čiastočne sťažené aj skutočnosťou, že vydavateľstvo NOI sídlilo v Bratislave v prenajatých priestoroch na VÚP a komunikácia s vedúcim
vydavateľstva bola zdĺhavá a nepružná. Centrum fungovalo s nevyváženým rozpočtom, ktorý
bol nastavený v predchádzajúcom období a nezohľadňoval reálne personálne náklady
a náklady spojené s prechodom do novej organizácie (odstupné, rekonštrukcia nových priestorov, náklady na presťahovanie).
Napriek uvedeným faktom, plnenie stanovených úloh vyplývajúcich zo zmlúv a projektu,
bolo kontinuálne a stanovené úlohy sa podarilo zabezpečiť.
4.8. Opatrenia pre zlepšenie hospodárskeho výsledku pre hospodársky rok
2009

• Návrh na odčlenenie vydavateľstva NOI a jeho organizačné začlenenie do VÚP
• Nová kalkulácia ZoD s MPSR na základe reálnych nákladov na plnenie predmetu
zmluvy
• Získanie nových projektov: EU – Direct, CD Ochrana rastlín
• Prehodnotenie prerozdelenia úloh medzi jednotlivých zamestnancov
• Zvýšenie efektivity práce
• Šetrenie v položke materiálových nákladov a nákladov na energie
5. Ubytovacie služby
Ubytovacie služby v roku 2008 zabezpečovali:
• prevádzku hotelovej časti Agroinštitútu
• upratovanie všetkých miestností slúžiacich na školenia, semináre a prednášky
• upratovanie kancelárskych priestorov a voľných plôch v celej budove Agroinštitútu
Uvedené služby sú dôležitou súčasťou dodatkových služieb pri plnení úloh hlavnej činnosti.
Zabezpečovalo ich 15 zamestnancov ubytovacieho oddelenia v spolupráci s pracovníkmi vnútornej správy a údržby.
V hotelovej časti bola kapacita 120 izieb a 222 lôžok s nasledovným typom izieb:
• 90 dvojlôžkových izieb so štandardným vybavením
• 10 apartmánov so štandardným vybavením
• 18 jednolôžkových izieb LUX
• 2 apartmány LUX
Vyťaženosť hotela bola v jednotlivých mesiacoch veľmi rozdielna, nakoľko závisela od počtu
a veľkosti poriadaných vzdelávacích aktivít a výstav.
Priemerná vyťaženosť za rok 2008 bola 48,6%.
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V hodnotiacom období II. polroku 2008 bola priemerná vyťaženosť 42,5%.
Obsadených bolo 9.120 izieb, priemerná cena za izbu bola 699,-Sk. Priemerná dĺžka pobytu
v II. polroku 2008 bola 3,95 dňa.
Celkové výnosy za ubytovanie v II .polroku 2008 boli vo výške 6.383 000,- Sk,
z toho hlavným zdrojom príjmov boli:
• výnosy za ubytovanie a služby 5 513 tis. Sk
• ostatné výnosy 835 tis. Sk
• vnútropodnikové výnosy 35 tis. Sk
Náklady ubytovacieho oddelenia v II. polroku 2008 boli vo výške 7 128 tis. Sk.
Strata predstavuje výšku 745 tis. Sk
V roku 2008 sme investovali finančné prostriedky do opráv, čím sme zvýšili kvalitu poskytovaných služieb.
Najvyššie výdavky boli vynaložené na:
• Opravu interiéru izieb a výmenu záclon, závesov na dvoch poschodiach hotela.
• Rozšírenie TV ponuky o 4 programy a dokončenie káblového rozvodu na 4.poschodí.
• Namontovanie kamerového systému na chodby hotela a do priestoru recepcie.
• Výmena sprchových a vodovodných batérii na 5.poschodí.
Výdavky vynaložené na uvedené aktivity sa výrazne podieľali na hospodárskom výsledku dosiahnutej strate. V neposlednej miere to bola aj veľká konkurencia ubytovacích služieb
v Nitre a okolí, zákazníci uprednostňujú nové hotely s welnes službami.
Oddelenie ubytovacích služieb v rámci predaja hotelových služieb v II .polroku ubytovalo
3.444 hostí. Z toho 2.524 bolo tuzemcov, čo predstavuje 73% a 920 bolo zahraničných, čo
predstavuje 27%.
Hosťom bola k dispozícii reštaurácia, denná kaviareň, automat na teplé nápoje a nealko
nápoje.
Na relax mali hostia k dispozícii fitnes centrum, biliard, kozmetiku, kaderníctvo, nechtové
štúdio a knižnicu.
Hostia mohli využívať voľný prístup na internet v priestore recepcie, alebo Wifi pripojenie.
K dispozícii mali hotelový trezor na odloženie cenných vecí a peňažnej hotovosti.
Spokojnosť hotelových hostí sa pracovníci oddelenia ubytovacích služieb snažia zvyšovať
osobitným prístupom ku každému hosťovi, s dôrazom na okamžité riešenie požiadaviek zo
strany hostí. K uvedenému prispieva aj spolupráca s úsekom údržby pri odstraňovaní závad a
porúch.
Opatrenia na dosiahnutie zisku v roku 2009:
• Zvyšovať kvalitu služieb, čím prispejeme k vyššej vyťaženosti hotela
• Propagovať hotel a komplexné služby na internetových portáloch
• Snažiť sa o získanie veľkých konferencií, firemných dní a medzinárodných konferencií
s ubytovaním v našom hoteli.
6. Konferenčné služby
6.1. Vyhodnotenie činnosti za rok 2008

Hlavné ciele a naplánované úlohy - poskytovanie komplexných a kvalitných služieb sme v
uplynulom roku splnili nasledovne:
Oddelenie KS technicky a organizačne zabezpečovalo podujatia rôzneho charakteru pre
externých a interných zákazníkov - kurzy, školenia, konferencie, sympóziá, firemné dni.
Najviac kongresov bolo organizovaných v oblasti medicíny, nasledovalo hospodárstvo
a politika ako aj rezortné podujatia MP SR.
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Na objektívne hodnotenie boli organizované podujatia, ktoré patrili v uplynulom roku
k náročným na organizačno-technické zabezpečenie:
Február
• Odborná konferencia Sekcie klinickej mikrobiológie – Lekár, a.s.
• XXIV. Zoborský deň a VI. Západoslovenský deň o osteoporóze
September
• ĽS HZDS- oslava výročia založenia strany
Október
• AT konferencia – SLS a ČLS JEP
• Svetový deň potravín - MP SR a Agroinštitút
• Stretnutie Provinciálnych rád- organizované Spol.dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta
de Paul.
Kongresová turistika je náročná na marketing, organizáciu a spôsob získavania významných
kongresových podujatí. Problém nespočíva iba v počte priestorov vhodných na konanie kongresov či konferencií, pretože konkurencia je tu veľmi veľká a na organizovanie kongresov
s počtom účastníkov nad 200 nemáme dostatočnú kapacitu priestorov.
Technická vybavenosť je na Agroinštitúte Nitra dobrá, pričom v uplynulom roku sa podarilo pre skvalitnenie služieb investovať do nasledovných aktivít:
• nákup novej ozvučovacej techniky do kongresovej sály
• čiastočná oprava interiéru v učebni „P“
• protipožiarna stena a dvere v Zelenom salóniku
• nákup 2 ks multi- mediálnych projektorov (v súčasnosti máme k dispozícii 13 ks dataprojektorov)
Zákazníci mali k dispozícii:
• 8 učební s kapacitou od 15 do 45 miest
• 2 auly s kapacitou 80 miest
• 1 kongresovú sálu s kapacitou 180 miest
Súčasťou konferenčných priestorov je vybavenie didaktickou technikou. /dataprojektor, ozvučenie, flipchart, keramická tabuľa /
Z hľadiska počtu akcií:
• najsilnejšie mesiace: september až december
• najslabšie mesiace: júl, august
Celkové výnosy za II. polrok 2008: 1 846 tis. Sk.
Náklady: 1 672 tis. Sk.
Zisk: 174 tis. Sk
6.2. Opatrenia na udržanie dobrého hospodárskeho výsledku v roku 2009

• neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, dbať o spokojnosť všetkých zákazníkov
• operatívne zabezpečovanie požiadaviek zákazníkov, koordinácia poskytovaných služieb s oddelením ubytovania a gastronomickými dodávateľskými firmami na Agroinštitúte
• intenzívny marketing a propagácia služieb AI. Týmto spôsobom zabezpečiť zvýšenie
využiteľnosti priestorov
• dbať, aby rezortné aktivity a akcie sa uskutočňovali v priestoroch AI
• organizačno - technické zabezpečovanie vzdelávacích podujatí a projektov z európskych fondov
• potreba investícií v ďalšej modernizácií konferenčných priestorov
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• vybudovanie databázy stálych klientov, poskytovať im výhodnejšie ceny za prenájom
priestorov a technických zariadení
7. Školiace stredisko Lučenec
Príjmy školiaceho strediska sú tvorené prevažne z prenájmu nebytových priestorov, ubytovacích služieb a z krátkodobého prenájmu učební.
• Prenájom nebytových priestorov
Plánované priestory na prenájom boli v hlavnej budove prenajaté všetky.
V prístavbovej časti sa do konca roka nepodarilo prenajať priestor o rozlohe 44 m2
/bývalá záložňa/.
• Učebne
Krátkodobý prenájom učební a ich využitie začínal v mesiaci september – október.
Jednalo sa o Vysoké školy UK PF Bratislava a UMB Banská Bystrica
/prostredníctvom Akadémie vzdelávania/.
• Ubytovanie
Ubytovacie priestory sa prevažne využívali lektormi a poslucháčmi UK PF Bratislava.
Náklady v druhom polroku 2008 boli nasledovné:
• spotreba energie
• mzdové náklady
• zákonné poistenie
• odpisy
Ostatné náklady:
štrukturovaná kabeláž na II. poschodí
prasknuté potrubie – v prístavbovej časti
oprava soc. zariadenia v prístavbovej časti
nákup vybavenia v ubytovacej časti, chladničky
svietidlá
soc. vybavenie
pranie bielizne
nákup hygienických potrieb

30 000,- Sk
8 000, –Sk
4 000,- Sk
14 000,- Sk
10 000,- Sk
12 000,- Sk
13 000,- Sk
22 000,- Sk

Opatrenia na ďalšie obdobie
Nakoľko školiace stredisko Lučenec vykázalo k 31. 12. 2008 stratu vo výške - 67.427,Sk, boli prijaté opatrenia na zlepšenie hospodárskeho výsledku:
• znížiť čerpanie nákladov na minimum
• nájomné - v prístavbovej časti od 1.5. 2009 dať do prenájmu /44 m2 plochy/
• učebne – okrem PF Bratislava, UMB B.Bystrica /cez Akadémiu vzdelávania/ na mesiace marec, apríl 2009 je daná požiadavka rekvalifikačných kurzov firiem cez úrad
práce
• ubytovanie – propagácia na mestskom portáli, v cestovných kanceláriách a pod.

31

VI.

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY A ROZPOČET ORGANIZÁCIE

K 31. decembru 2008 bol evidovaný počet zamestnancov vo fyzických osobách na Agroinštitúte Nitra, štátny podnik 72, z toho 41 žien. Z uvedeného počtu bolo 49 technicko- hospodárskych zamestnancov a 23 robotníckych profesií.
K 30. júnu 2008 Agroinštitút Nitra evidoval 57 zamestnancov. Na základe rozhodnutia
Ministerstva pôdohospodárstva SR o zlúčení dvoch štátnych príspevkových organizácií
a to Agroinštitútu Nitra a Ústavu vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo(ÚVTIP) s účinnosťou od 1. 7. 2008 sa zvýšil počet zamestnancov novozaloženého štátneho podniku Agroinštitútu Nitra o 27 ľudí. Z uvedného dôvodu Agroinštitút Nitra, štátny
podnik začínal svoju činnosť s 84 zamestnancami.
V priebehu II. polroka 2008 do pracovného pomeru nastúpili dvaja zamestnanci, jeden na
Odbor prevádzky a technických činností a druhý do Centra služieb. Pracovný pomer ukončilo
14 zamestnancov, z toho 7 výpoveďou a 7 dohodou v dôsledku organizačnej zmeny alebo
z nadbytočnosti.
Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2008 bola nasledovná:
Roky

CCV

18 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
51- 55
56 - 60
nad 60
spolu

CPP

CIT

CIS
bez NOI

NOI

CS ubyt.
služby

CS
konf. služby

1
1
1
1
2
2
2
4
1
15

1

1
2
2

3
2
9

1
2
2
2
1
2
1
4

8

1
2
1
2
1
2

1
3
1

7

7

CS
Lučenec

Správna
a hosp.
réžia

Spolu AI
3
6
8
8
7
7
10
20
3
72

1
1
1

1

2
1
2
2
7
1
16

2
3

3

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2008
Vzdelanie

CCV

CPP

CIT

CIS
bez NOI

NOI

vysokoškolské
spolu

CS
konf.
služby

CS
Lučenec

Správna
a hosp.
réžia

6

základné
stredoškolské
učňov. skúška
stredoškolské
s maturitou

CS
ubyt.
služby

1
8
9

3

6

Spolu
AI
6

1

1

2

1

2

2

3

7

5

3

1

1

4

8

7

7

5

3

2

4

15

1

5

16

7

35

16

72

3

Na Agroinštitúte Nitra, štátny podnik sú v pracovnom pomere dvaja vysokoškolskí profesori
a traja zamestnanci s vedecko akademickou hodnosťou CSc., resp. PhD.
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Vývoj počtu zamestnancov Agroinštitútu Nitra.

2005

2006

2007

2008 I.
polrok

Agroinštitút
Nitra,štátny
podnik
2008 II. polrok

87

85

66

55

75

65

0

0,9770

0,7764

-

-

0,9848

Agroinštitút
Nitra
ukazovateľ
Priemerný počet
zamestnancov
Medziročný
index

Agroinštitút
Nitra +
AI, š.p.
Spolu
rok 2008

Ako vidieť z tabuľky, priemerný počet zamestnancov má klesajúcu tendenciu až do
30.6.2008. Počet zamestnacov sa zvýšil od 1.7.2008 z dôvodu zlúčenia dvoch príspevkových
organizácií.
Mzdové náklady (v Sk)
Agroinštitút
Nitra
ukazovateľ
Vyplatený objem
hrubých miezd,
bez rezervy na
starú dovolenku
Dohody
o vykonaní práce
Priemerná mzda
zamestnancov
Medziročný
nárast miezd

Agroinštitút
Nitra,štátny
podnik
2008 II. polrok

Agroinštitút
Nitra +
AI, š.p.
Spolu
rok 2008

2005

2006

2007

2008 I. polrok

15.282.572

15.683.312

12.950.882

5.744.187

8.788.818

14.533.005

2.218.166

2.087.789

3.697.844

1.169.264

1.752.785

2.922.049

14.638

15.375

16.352

17.406

19.530

18.632

0

1,0504

1,0635

-

-

1,1394

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že priemerná mzda zamestnancov Agroinštitútu Nitra ako
príspevkovej oganizácie mala stúpajúcu tendenciu.
1.1. Výsledok hospodárenia

Agroinštitút Nitra k 30.6.2008 ako príspevková organizácia dosiahol kladný hospodársky výsledok vo výške 1.102.152,- Sk.
Z toho: hlavná činnosť
+ 467.627,- Sk
podnikateľská činnosť
+ 634.525,- Sk
S účinnosťou od 1. júla 2008 bola na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky zrušená príspevková organizácia Agroinštitút Nitra a bol založený štátny podnik Agroinštitút Nitra, do ktorého bola včlenená aj príspevková organizácia Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo (ÚVTIP).
Na základe vyššie uvedeného bol aj uzatvorený Kontrakt medzi MP SR a Agroinštitútom
Nitra na realizáciu úloh v oblasti vzdelávania na rok 2008 pod číslom 542/2008-910
na obdobie od 1.1. 2008 do 31.12. 2008 vo výške 7.686.000,- Sk krátený k 30. 6. 2008 na
polovicu, t.j. na 3.843.000,- Sk.
Z uvedených dôvodov, ako aj z dôvodu vyššieho počtu zamestnancov a z toho vyplývajúcich vyšších ďalších nákladov vrátane mzdových Agroinštitút Nitra, štátny podnik ukončil
rok 2008 so stratou vo výške - 5.638.890,- Sk. Na základe vyvíjajúcej sa situácie od 1.7. 2008
a za predpokladu straty na hospodárskom výsledku k 31.12. 2008 už vo IV. štvrťroku 2008
vedenie priebežne riešilo situáciu a prijalo také opatrenia, ktoré by tvorili predpoklad kladného hospodárskeho výsledku v roku 2009.
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Hospodársky výsledok za roky 2007 a 2008 (v tis. Sk)
I. polrok 2007

II.polrok 2007

I. polrok 2008

II.polrok 2008

+ 164

+ 250

+1.102

-

-

-

-

-5.639

Agroinštitút Nitra
príspevková organizácia
Agroinštitút Nitra
štátny podnik

Z celkového hospodárskeho výsledku Agroinštitútu Nitra, štátny podnik, k 31.12.2008, vo
výške - 5.638.890, - Sk, kladný hospodársky výsledok dosiahli Konferenčné služby +
174.270,- Sk. Zisk bol dosiahnutý aj z prenájmu priestorov vo výške + 2.799.831,- Sk.
So stratou vo výške – 340.547,- Sk, ukončili činnosť na Centre celoživotného vzdelávania
(CCV).
Strata na hospodárskom výsledku bola zaznamenaná aj na Centre pôdohospodárskeho poradenstva (CPP) - 152.126,- Sk, hlavne z dôvodu rozvíjania sa tohto organizačného útvaru.
So stratou ukončilo činnosť aj Centrum informačných služieb (CIS). Na vzniknutej strate
mala výrazný podiel tlačiareň NOI v Bratislave, ktorá z dôvodu pretrvávajúcej straty ukončila
k 31. 12. 2008 na Agroinštitúte Nitra svoju činnosť a bola daná do ekonomického prenájmu
Výskumnému ústavu potravinárskemu v Bratislave.
Stratou uzavrelo hospodársky rok 2008 aj Centrum informačných technológií (CIT) 418.746,- Sk z viacerých dôvodov. Najzávažnejším z nich bol nízky počet uzavretých zákaziek.
Vykázanú stratu Ubytovacích služieb vo výške – 744.825,- Sk, v nemalej miere spôsobila
aj nevyhnutnosť opráv a modernizácia časti priestorov, nakoľko sa tieto nachádzali
v nevyhovujúcom stave. V súčasnosti zákazníci majú stále vyššie nároky na komfort
a uprednostňujú nové hotely so službami na vysokej úrovni.
Taktiež s miernou stratou uzavrelo rok 2008 aj školiace stredisko v Lučenci (- 67.427,Sk).
Stratou vo výške - 72.638,- Sk, prispela k zápornému hospodárskemu výsledku aj budova
bývalého Ústavu vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo (ÚVTIP) na Samovej ulici v Nitre, z dôvodu spotreby energií a ostatných nákladov.
I keď Agroinštitút Nitra, štátny podnik, vykázal stratu na hospodárskom výsledku, jeho
finančný majetok k 31.12.2008, bol v hotovosti a na bankových účtoch vo výške
16.777.376,78 Sk.
Podrobnejšie rozpracovanie hospodárenia jednotlivých organizačných útvarov je uvedené v časti, v ktorej sú rozpracované činnosti Agroinštitútu Nitra š.p. za rok 2008.
1.2. Prehľad vybraných nákladov a výnosov v predchádzajúcich rokoch
Agroinštitút Nitra
príspevková organizácia
ukazovateľ
Celkové výnosy
Prevádzkové dotácie
Výnosy z hlavnej čiinosti
Prevádzkové dotácie
Tržby z predaja
Ostatné výnosy
z toho tržby z prenájmu

Rok

2005

Rok

2006

rok

2007

tis. Sk
61.874
9..924
37.546
9.924
13.055
14.567
7.486

%
100
16
100
26
35
39
20

tis. Sk
70.562
9.480
43.948
9.480
6.965
27.503
8.212

%
100
13
100
22
16
63
19

tis. Sk
72.534
8.540
54.870
8.540
8.819
23.994
10.426

%
100
11,7
100
16
16
44
19

I.polrok
2008
tis. Sk
28.568
3.843
21.380
3.843
254
6.343
4.684

%
100
13,4
100
18
1,2
30
22
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Celkové náklady
z toho spotreba materiálu
Spotreba energie
Predaný tovar
Opravy a udržiavanie
Mzdové náklady + OON

tis. Sk
62.944
4.791
4.584
2.236
2.413
15.438

%
100
8
7
4
4
25

tis. Sk
67.709
5.693
5.264
2.033
766
15683

%
100
9
8
3
1
15

tis. Sk
72.119
3.427
4.443
685
12.186
16.548

%
100
5
6
1
17
23

I.polrok
2008
tis. Sk
27.466
1.029
2.511
8
773
9.277

Náklady z hlav. činnosti
z toho spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie
Mzdové náklady + OON

38.114
922
2.619
1.908
9.527

100
2
7
5
25

42.477
1.457
3.045
573
9.144

100
3
7
1
22

53.820
1.607
3.091
11.354
12.296

100
3
6
21
23

20.912
570
1.770
242
5.533

Agroinštitút Nitra
príspevková organizácia

2005

Rok

2006

rok

2007

%
100
4
9
0,02
2,8
34
100
3
8,5
1,2
26

Pri porovnávaní nákladov a výnosov v jednotlivých rokoch existencie príspevkovej organizácie Agroinštitútu Nitra, bol z hľadiska dosiahnutých celkových výnosov ako aj výnosov z
hlavnej činnosti najlepší rok 2007. Najvyššie percento prevádzkových dotácií na výnosy
z hlavnej činnosti dosiahol AI v roku 2005. V sledovaných rokoch sa tržby z prenájmu pohybovali v rozmedzí od 19 do 22%.
Najvyššie vynaložené celkové náklady ako i náklady na hlavnú činnosť boli taktiež v roku
2007. V každom z uvedených rokov predstavovali najvyššie percento nákladov práve mzdové
náklady a ostatné osobné náklady. Najvyššie náklady na opravy a udržiavanie boli vynaložené
v roku 2007 a najnižšie percento vynaložených nákladov na opravy a udržiavanie bolo v roku
2006.
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Čerpanie nákladov a tvorba výnosov v rámci Agroinštitútu Nitra, štátny podnik k 31.12.2008
10 CCV

20 CPP

30 CIT

40 CIS

51 Ubyt.sl

52 Konf.sl.

53 LC

71 Samova

hospod.
réžia

AI spolu

z hosp.výsl. prenájom

222141,0

3736,0

17059,0

472698,0

105281,0

32108,0

36939,0

0,0

307047,0

1197009,0

51639,0

29653,0

3322,0

50261,0

41903,0

155260,0

60709,0

226313,0

41490,0

1983875,0

2592786,0

94829,0

Predaný tovar

0,0

0,0

500,0

240,0

1407,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2147,0

0,0

Opravy a udržiavanie

0,0

0,0

3180,0

50647,0

391667,0

8330,0

13950,0

0,0

763014,0

1230788,0

37340,0

36268,0

196,0

1388,0

3028,0

1368,0

0,0

1667,0

0,0

8235,0

52150,0

0,0

Kalkulačná položka
Spotreba materiálu
Spotreba energie

Cestovné
Reprezentačné

1953,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13764,0

15717,0

0,0

Ostatné služby

610900,0

31539,0

134532,0

875537,0

726814,0

70638,0

35570,0

31148,0

1528456,0

4045134,0

37069,0

Mzdové náklady

1246322,0

536633,0

1170015,0

1919937,0

1382779,0

241718,0

216345,0

0,0

2376708,0

9090457,0

0,0

Ostatné osobné náklady ( OON)

925000,0

107650,0

83800,0

114000,0

296215,0

14320,0

27000,0

0,0

184800,0

1752785,0

0,0

Zákonné poistenie

441646,0

181618,0

413923,0

675918,0

483130,0

79162,0

77147,0

0,0

766143,0

3118687,0

0,0

Daň z nehnuteľností

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

583336,0

583336,0

0,0

Cestná daň

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14850,0

14850,0

0,0
142032,0

Ostatné dane a poplatky

33670,0

320,0

-752,0

1880,0

176315,0

0,0

0,0

0,0

226604,0

438037,0

Ostatné sociálne poistenie ( DDP)

14350,0

4200,0

13650,0

27300,0

25200,0

2100,0

4200,0

0,0

23800,0

114800,0

0,0

Zákon. soc.nákl. - odchodné, odstupné, SF

69884,0

148882,0

16698,0

151129,0

31431,0

73264,0

2136,0

0,0

286970,0

780394,0

0,0

Kurzové straty

2107,0

0,0

0,0

0,0

2897,0

0,0

0,0

0,0

23152,0

28156,0

0,0

Pokuty a penále

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1666,0

1666,0

0,0

Ostatné finančné náklady

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

188967,0

188967,0

0,0

Ostatné náklady

11554,0

0,0

1,0

4,0

50446,0

4124,0

5699,0

1,0

205869,0

277698,0

105338,0

Odpisy

58530,0

0,0

543487,0

147320,0

278738,0

180576,0

170316,0

0,0

3465595,0

4844562,0

75886,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1201728,0

1201728,0

0,0

Odpis pohľadávok a daň z príjmu
Vnútropodnikové služby

974099,0

368839,0

708506,0

686554,0

3018820,0

904689,0

0,0

0,0

1192899,0

7854406,0

1192899,0

NÁKLADY SPOLU

4678077,0

1386935,0

3156248,0

5168095,0

7127768,0

1671738,0

817282,0

72639,0

15347478,0

39426260,0

1737032,0

Tržby + zmluvy s MP SR

2777198,0

1233279,0

1407063,0

3548560,0

5512794,0

1674218,0

322583,0

0,0

1885467,0

18361162,0

1808595,0

0,0

0,0

0,0

3800,0

1721,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5521,0

0,0
0,0

Tržby za tovar
Avs
Úroky
Kurzové zisky, pokuty
Tržby z predaja majetku, materiálu

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6667,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13143,0

19810,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1825,0

0,0

0,0

0,0

15434,0

17259,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1008,0

1008,0

0,0

1553665,0

1530,0

1289242,0

484744,0

834654,0

73738,0

426841,0

1,0

2863789,0

7528204,0

2728268,0

0,0

0,0

41197,0

52131,0

31949,0

98052,0

431,0

0,0

7630646,0

7854406,0

0,0

VÝKONY SPOLU

4337530,0

1234809,0

2737502,0

4089235,0

6382943,0

1846008,0

749855,0

1,0

12409487,0

33787370,0

4536863,0

VÝNOSY SPOLU

4337530,0

1234809,0

2737502,0

6382943,0

1846008,0

749855,0

1,0

12409487,0

33787370,0

4536863,0

ZISK +/STRATA-

-340547,0

-152126,0

-418746,0

4089235,0
1078860,0

-744825,0

174270,0

-67427,0

-72638,0

-2937991,0

-5638890,0

2799831,0

Ostatné výnosy
Výnosy vnútropodnikové
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1.3. Neobežný majetok

Zostatková hodnota v tis. Sk
DHM
podľa súvahy (v tis. Sk)
Softvér

Stav k 1.7.2008
AI+ÚVTIP
2.323

Budovy, stavby
Samostatné hnuteľné veci
Dopravné prostriedky
Pozemky
Umelecké diela

139.221
34.699
2.952
12.298
777

Prírastok/
úbytok
-339
+1.029
+ 91
-711
0
0
-20

Stav
k 31.12.2008
3.013
139.312
33.988
2.952
12.298
757

V roku 2008 bol zakúpený nový softvér (+ 1.029) pre účtovníctvo od firmy SOFTIP
a vyradený doposiaľ používaný, nakoľko starý softvér (- 339) už nebolo možné ďalej aktualizovať. Hodnota budov a stavieb sa zvýšila o sumu za rekonštrukciu protipožiarnych stien
a dverí (+ 91) na základe splnenia úlohy vyplývajúcej z požiarnej kontroly.
Úbytok v prípade samostatných hnuteľných vecí (-711) a umeleckých diel (- 20) nastal
vyraďovaním DHM.
1.4. Pohľadávky z obchodného styku k 31.12.2008

(v tis. Sk)
Pohľadávky z obchodného styku spolu
V lehote splatnosti
Po splatnosti do 90 dní
Po splatnosti do 360 dní
Po splatnosti viac ako 360 dní

10.304
484
299
663
8.858

Časové rozlíšenie k 31.12. 2008 (v tis. Sk)
Opis položky
Príjmy budúcich období
Výnosy budúcich období
Náklady budúcich období

Stav k 31.12.2008
4.809
396
412

Položku príjmov budúcich období tvoria projekty ukončené v roku 2008 a niektoré ešte prebiehajúce zahraničné projekty.
Položku výnosov budúcich období tvoria projekty Čierna Hora a nový zahraničný projekt
RES NET.
Položku nákladov budúcich období tvoria predplatné na časopisy, poistné.
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VII.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
MP SR a ním priamo riadené organizácie (PPA a iné)
špecializovaná štátna správa – lesné a pozemkové úrady
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Profesijné zväzy a združenia agrorezortu
Agropodnikatelia
Pracoviská vedy a výskumu rezorzotu
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
Pedagogickí zamestnanci stredných odborných škôl a vysokých škôl pôdohospodárskeho zamerania
Študenti stredných odborných škôl a vysokých škôl pôdohospodárskeho zamerania
Úrady práce, štátna správa a samospráva
Mimovládne organizácie
Odborná a laická verejnosť
Zahraničné organizácie
Mimorezortné organizácie pôsobiace v oblasti životného prostredia, medicíny, legislatívy, bankovníctva, poisťovníctva, poradenstva a iné.

VIII. HLAVNÉ ÚLOHY ORGANIZÁCIE NA ROK 2009
Hlavné úlohy organizácie sú spracované a predložené zriaďovateľovi a poskytnuté záujemcom ako samostatný dokument. Hlavné oblasti činnosti Agroinštitútu Nitra, štátny podnik
budú v roku 2009 najmä:
1. Rozvojové programy
• Rozšíriť ponuku vzdelávacích programov a hľadať nové zdroje financovania, najmä
PRV opatrenia 1.6. – odborné vzdelávania a informačné systémy (os 1 ) a opatrenia
3.3. – vzdelávanie a informácie (os 3).
• Tvorba nových, aktuálnych študijných programov – ich akreditácia na MŠ SR
a MP SR.
• Nepriama podpora stredného odborného vzdelávania formou spolupráce pri tvorbe pedagogických dokumentov, vzdelávaní pedagógov odborných predmetov a organizovaní súťaží odborných zručností žiakov.
• Vzdelávanie farmárov v súvislosti požiadavkami inštitúcií EÚ – CC, GAEC, ...
• Rozšírenie vzdelávacích aktivít do regiónov SR, aj mimo Nitry.
• Využívanie nových, moderných metód vzdelávania – e – learning, aplikácia prostriedkov IKT, ...
• Školenie farmárov na aplikáciu prostriedkov IKT v oblasti riadenia a správy. Prístup k
databázam kompetentných inštitúcií rezortu.
• Aktivizovať sa v duchu stratégie vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva na roky 2007
– 2013.
• Rozšírenie počtu riešených zahraničných projektov.
• Realizácia koncepcie PPS
• tvorba a rozvoj koncepcie,
• fyzická realizácia systému,
• prevádzka PPS v podmienkach rezortu,
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•

•

•

•

• realizácia osvetových, vzdelávacích a informačných aktivít. Vydávanie učebných
a študijných pomôcok – publikácie, listovky, ...
Rozvíjať a prevádzkovať unikátne pracoviská v rezorte:
• informačné stredisko EÚ v SR pre pôdohospodárstvo,
• inštitucionalizovaná spolupráca s FAO,
• zabezpečenie inf. podpory rezortu – tvorba portálov, rozhraní, web stránok – programovanie, prevádzka, údržba, aktualizácia, ...
Rozšírenie podnikateľských aktivít ako ďalší zdroj financovania št. podniku:
• Projektové aktivity – príprava projektov,
• Poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií širšej verejnosti, unikátne
databázy EÚ,
• Vydávanie odborných publikácií, periodík a občasníkov,
• Poskytovanie archivačných služieb (sofistikovaných) vo voľných priestoroch
Agroinštitútu,
Skvalitnenie ubytovacích a kongresových služieb
• zvýšenie kvality hotela,
• poskytovanie komplexných konferenčných služieb – organizácia, technické, priestorové zabezpečenie, stravovacie služby.
Stabilizovať počet zamestnancov, vykonať personálny audit.

2.
•
•
•

Starostlivosť o majetok štátu
Zveľaďovať majetok štátu.
Využívať efektívne, racionálne a účelne.
Investovať do opráv a údržby – ako zdroj financovania využiť odpisy hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu v správe Agroinštitútu Nitra.
• Znižovať energetickú náročnosť prevádzok
• zateplenie budovy,
• aplikovať nízkoenergetické spotrebiče,
• optimalizovať prevádzku tepelných zdrojov.

3. Ekonomické aspekty
• Zlepšiť hospodársky výsledok štátneho podniku
• sledovaním nákladov a výnosov jednotlivých súčastí – centier štátneho podniku,
• zabezpečiť relatívnu ekonomickú samostatnosť súčastí št. podniku,
• minimalizácia nákladov, maximalizácia výnosov,
• vykonávanie efektívnych činností,
• realizácia činností s vysokou pridanou hodnotou.
• Optimalizácia počtu zamestnancov
• stabilizovať odborné kádre,
• zvýšiť finančné ohodnotenie tvorivých zamestnancov,
• znížiť neefektívnu administratívu,
• efektívne spolupracovať s OZ zamestnancov pôdohospodárstva pri Agroinštitúte
Nitra, štátny podnik.
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