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1. PREDSLOV
Vážení poľnohospodári,
Agroinštitút Nitra, štátny podnik zverejňuje Výročnú správu za rok 2011, v ktorej predkladá
zakladateľovi, odbornej i laickej verejnosti zhodnotenie hospodárskeho výsledku, pôsobenia a činnosti
organizácie za uplynulý rok a načrtáva strednodobý výhľad podniku.
Agroinštitút Nitra, štátny podnik má v portfóliu svojej činnosti najmä úlohy z oblasti celoživotného
vzdelávania, pôdohospodárskeho poradenstva, ale aj zabezpečenie účinného a efektívneho prístupu k
požadovaným informáciám a informačným zdrojom pre rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
a spojenie rezortu s národným a medzinárodným prostredím prostredníctvom informačných služieb
a IT riešení. V pôsobnosti Agroinštitútu Nitra je aj zabezpečovanie komplexných konferenčných a hotelových služieb.
Počas celej svojej viac ako 45-ročnej histórie je Agroinštitút kľúčovým aktérom pri zabezpečovaní
celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy a rezorte. Vzdelávacie a projektové aktivity sa zameriavajú najmä na oblasť poľnohospodárskej politiky a legislatívy, podporu rozvoja vidieka v súlade
s ochranou životného prostredia, výrobu a bezpečnosť potravín, transfer nových výrobných technológií
a techniky do pôdohospodárskej praxe. V ponuke máme 56 akreditovaných a 9 vzdelávacích aktivít financovaných z PRV 2007-2013.
Na základe poverenia zakladateľa štátneho podniku – Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR zabezpečuje Agroinštitút koordináciu pôdohospodárskeho poradenského systému SR. Je poverený
aj zabezpečovaním úloh vyplývajúcich z medzinárodnej spolupráce v oblasti získavania, spracovávania, uchovávania a rozširovania vedecko-technických informácií z oblasti pôdohospodárstva vo vzťahu
k Organizácii Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo FAO, podporou a budovaním medzinárodného informačného systému AGRIS FAO a fondu Depozitnej knižnice FAO.
Pri zabezpečovaní svojich úloh Agroinštitút Nitra, štátny podnik úzko spolupracuje s mnohými organizáciami v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ale aj mimo rezortu. Medzi našich dlhoročných
partnerov okrem MPRV SR a PPA patria najmä pracoviská vedy a výskumu, stredné odborné školy, univerzity, profesijné zväzy a združenia, poradcovia, mimovládne organizácie, úrady práce, Zastúpenie EK
na Slovensku. Agroinštitút je členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých SR, členom Európskej
asociácie vzdelávania dospelých, členom európskej siete informačných centier Europe Direct, členom
Slovenskej asociácie knižníc, medzinárodnej siete knižníc AGLINET.
Rok 2011 bol pre Agroinštitút Nitra, štátny podnik rokom zložitým. Vo vední podniku došlo k výrazným
personálnym zmenám. Celkový hospodársky výsledok podniku bol negatívny. V oblasti hotelových
služieb bol ovplyvnený požiarom v elektrickom rozvádzači a následnými vecnými škodami na majetku. Podnik nemal uzatvorené poistenie pre prípad prerušenia prevádzky, kde vznikli ďalšie výpadky
z externých výnosov. Napriek týmto okolnostiam pracovníci podniku sústredili svoje úsilie na hľadanie
východísk, prispôsobenie vnútorných procesov a štruktúry potrebám zákazníkov a na hľadanie nových
príležitostí. Vďaka zvýšenému úsiliu, dlhodobým vzťahom a postaveniu v rezorte a ďalším silným
stránkam podniku sa nám podarilo splniť všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov s našimi
partnermi, všetky záväzky a odvodové povinnosti voči štátu aj povinnosti voči vlastným zamestnancom.
V zastúpení vedenia Agroinštitútu Nitra, štátny podnik
Ing. Mária Debrecéniová, CSc., poverená funkciou riaditeľa.
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2. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:
Zriaďovateľ:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4, 949 01 Nitra
36858749 – štátny podnik
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Kontakt:

( +421 37 7910 131
fax: +421 37 7910 132
e-mail: sekretariat@agroinstitut.sk,
url: www.agroinstitut.sk

Forma hospodárenia: štátny podnik
Riaditeľ štátneho podniku v hodnotenom období:
Členovia vedenia:
Centrum pôdohospodárskeho poradenstva
a celoživotného vzdelávania
Centrum informačných služieb a technológií
Odbor ekonomickej činnosti a personálnej práce

doc. Ing. Jozef Polák, CSc.

Ing. Norbert Floriš
Ing. Mária Debrecéniová, CSc.
Ing. Mária Stančíková

Agroinštitút Nitra, štátny podnik, ktorého zakladateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky, je zriadený za účelom plnenia verejnoprospešných záujmov. Poskytuje
komplexné vzdelávacie, poradenské, informačné a knižničné služby, kongresové a hotelové služby. Je
členom Asociácie vzdelávania dospelých na Slovensku a Európskej Asociácie pre vzdelávanie dospelých so sídlom v Bruseli, tiež členom Slovenskej asociácie knižníc a v neposlednom rade členom európskej siete informačných centier Europe Direct.
V oblasti ďalšieho vzdelávania:
• spolupodieľa sa na tvorbe stratégií a koncepcie ďalšieho vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva
• spracováva 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, výroby a spracovania
kvalitných a bezpečných potravín, informatiky
• 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“
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
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
• zabezpečuje certifikáciu poradcov a vedie Centrálny register pôdohospodárskych poradcov SR
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pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo - právnické a fyzické osoby
• podieľa sa na tvorbe a inovácii koncepčných materiálov pre poradenské služby
• tvorí a prevádzkuje Integrovaný informačný systém poradenských služieb s účinnou podporou
vybraných vedecko-výskumných pracovísk, MPaRV SR, MŽP SR a ďalších inštitúcií
• vydáva učebné materiály pre poradcov a ostatnú odbornú verejnosť v tlačenej a elektronickej
forme
• pracuje na tvorbe a realizácii farmárskeho poradenského systému prostredníctvom centrálne
organizovaných odborných podujatí
• spolupracuje s univerzitami a výskumnými ústavmi pôdohospodárskeho zamerania doma aj v
zahraničí, 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
• zabezpečuje manažment znalostí a informácií pre podporu organizácií rezortu
• 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 zabezpečuje jeho sprístupňovanie v sieti internet,
• zabezpečuje úlohy účastníckeho strediska medzinárodných informačných systémov pre
poľnohospodársku vedu a techniku AGRIS 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 MPRV SR, PPA, špecializovanej
štátnej správy (pozemkové a lesné úrady) a ďalších organizácií rezortu pôdohospodárstva
• zabezpečuje vývoj multimediálnych aplikácií pre rezort, 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 a 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 štátneho podniku tvorí najmä:
• celoživotné vzdelávanie, poradenské služby a projektová činnosť v rezorte pôdohospodárstva
• realizácia Pôdohospodárskeho poradenského systému (PoPoS)
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• udržiavanie a inovácia databázy pôdohospodárskych poradcov
• ďalšie vzdelávanie pôdohospodárskych poradcov
• realizácia úloh celoživotného vzdelávania v pôdohospodárstve
• 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
• zabezpečovanie vedecko-technických a ekonomických informácií pre rezort pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
• budovanie odborného špecializovaného knižničného fondu, tvorba odborných databáz a centrálneho katalógu knižničného fondu rezortu pôdohospodárstva
• získavanie, spracovanie a distribúcia informácií z oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky
EU
• plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodnej spolupráce v oblasti vedecko-technických informácií vo vzťahu k Organizácii Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO)
• zabezpečovanie vystavovania informačných materiálov rezortu pôdohospodárstva prostredníctvom tvorby, prevádzky a aktualizácie internetových stránok rezortu
• zabezpečovanie distribúcie výstupov zo spracovávaných informačných zdrojov na netradičných médiách, vývoj a prevádzkovanie informačných nástrojov, internetových aplikácií, databáz, multimediálnych prezentácií a programového vybavenia
• metodické usmerňovanie a informačné zabezpečenie šírenia nových informačných technológií v sieti informačných pracovísk, poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti informačných
technológií, informačných systémov, programových užívateľských aplikácií, knižničných a
informačných zdrojov.
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3. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
Agroinštitút Nitra, štátny podnik plní úlohy z oblasti celoživotného vzdelávania, pôdohospodárskeho
poradenstva, ale zabezpečuje aj účinný a efektívny prístup k požadovaným informáciám a informačným
zdrojom pre rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a spojenie rezortu s národným a medzinárodným prostredím prostredníctvom informačných služieb a IT riešení. V pôsobnosti Agroinštitútu Nitra je
aj poskytovanie komplexných konferenčných a hotelových služieb.
Vývoj politiky vzdelávania, reforma ďalšieho vzdelávania, uplatňovanie požiadaviek SPP v pôdohospodárskej praxi a v neposlednom rade budovanie informačnej spoločnosti, významne ovplyvňujú
postavenie a činnosti Agroinštitútu Nitra, štátny podnik.
Východiskovým rámcom poslania a strednodobého výhľadu vývoja organizácie sú hlavne:
- národné a európske programy,
- koncepčné materiály a dokumenty,
- priority a úlohy rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (Stratégia celoživotného vzdelávania, Koncepcia systému poradenských služieb v pôdohospodárstve SR, Program rozvoja
vidieka na roky 2007-2013, Stratégia informatizácie spoločnosti na roky 2009-2013),
- aktuálne požiadavky pôdohospodárskej praxe.
Poslanie Agroinštitútu Nitra, štátny podnik a jeho strednodobý plán rozvoja sa bude napĺňať
prostredníctvom nasledovných aktivít a úloh:
V oblasti celoživotného vzdelávania:
- tvorba a realizácia vzdelávacích aktivít formou projektov na národnej i medzinárodnej úrovni
v kontexte smerovania politiky agrorezortu, uplatňovania novej legislatívy, nariadení EÚ i potrieb pôdohospodárskej praxe,
- zapájanie sa a riešenie medzinárodných projektov bilaterálneho a multilaterálneho charakteru,
- rozvoj odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách pôdohospodárskeho
zamerania.
V oblasti poradenstva:
- inovácia vzdelávacích programov pre poradcov, vrátane zavedenia e-learningového vzdelávania,
- implementovanie informačného nástroja pre poradcov vo forme SW aplikácie, ktorá bude
obsahovať jednotný prístup pre prácu s národnou a EÚ legislatívou v rozsahu systému
krížového plnenia,
- rozvoj špecializovaného aplikačného programového vybavenia poskytovania poradenskej činnosti – portál PoPoS,
- priebežne získavanie informácií o potrebách farmárov a poradcov v oblasti pôdohospodárskeho poradenstva,
- rozvíjanie medzinárodnej spolupráce prostredníctvom výmeny skúseností a príkladov správnej
praxe.
V oblasti informačných služieb a technológii:
- zabezpečenie účinného a efektívneho prístupu k požadovaným informáciám a informačným
zdrojom v rámci rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
- rozvoj informačných a komunikačných služieb na podporu budovania informačnej spoločnosti
9

-

v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
podpora informačného spojenia rezortu s národným a medzinárodným prostredím prostredníctvom informačných služieb a IT riešení,
podpora zlepšovania výsledkov podniku a jeho poslania pomocou IT riešení, ktoré akcelerujú
a zefektívňujú všetky oblasti činnosti podniku.

V oblasti celoživotného vzdelávania budeme klásť dôraz na:
- realizovanie vzdelávania pre poľnohospodársku verejnosť na prehĺbenie odborných vedomostí
a zručností formou prípravy a realizácie projektov v rámci výziev na predkladanie projektov na
čerpanie prostriedkov zo zdrojov EÚ, prípadne iných zdrojov,
- vytváranie podmienok pre všeobecný a stály prístup k nadobúdaniu nových a obnovovaniu už
získaných vedomostí a zručností,
- zlepšovanie a rozširovanie odborných vedomostí z poľnohospodárskej výroby, ekonomickej
a environmentálnej oblasti a z informačno-komunikačných technológií,
- vytvorenie e-learningovej vzdelávacej platformy, ktorá uľahčí prístup širokým vrstvám
používateľov ku konkrétnym vzdelávacím témam a k aktualizovaným údajom, najmä v oblasti
legislatívnych noriem v poľnohospodárstve,
- účasť na tvorbe stratégie a koncepcie ďalšieho vzdelávania v rezorte poľnohospodárstva,
- spracovanie a realizáciu vzdelávacích programov a projektov pre oblasť ekonomiky
a manažmentu, malého a stredného podnikania na vidieku, obchodu, pôdohospodárskej legislatívy a práva, trvalo udržateľného rozvoja vidiek, vidieckej turistiky a agroturistiky, výroby
a spracovania kvalitných a bezpečných potravín, informatiky,
- vypracovanie analýz výsledkov vzdelávania a monitoring potrieb trhu práce,
- riešenie a koordináciu medzinárodných projektov z oblasti poľnohospodárskej prvovýroby,
potravinárstva, ekologického poľnohospodárstva, životného prostredia a rozvoja vidieka,
- podieľanie sa na podpore vzdelávania mladých ľudí na vidieku,
- vypracovávanie a implementáciu projektov podporených Programom rozvoja vidieka na nové
programovacie obdobie,
- pokračovanie v realizácii medzinárodnej spolupráce na bilaterálnej úrovni,
- užšiu spoluprácu s krajinami V4,
- pokračovanie v tvorbe a realizácii medzinárodných projektov podporených Programom
celoživotného vzdelávania, najmä podprogramami Leonardo da Vinci a Grundtvig,
- zapojenie sa do tvorby projektov podporených OECD, programom Medzinárodnej rozvojovej
pomoci a programom Cezhraničnej spolupráce,
- postupné začlenenie výstupov z medzinárodných projektov do vzdelávacích programov,
- využitie projektových zahraničných expertov a lektorov do programov celoživotného vzdelávania,
- zaktivizovanie účasti Agroinštitútu na činnosti Európskej asociácie vzdelávania dospelých
(EAEA),
- spoluúčasť na tvorbe vzdelávacích programov stredných odborných škôl pôdohospodárskeho
zamerania,
- podporu odbornej príprave pedagógov stredných odborných škôl pôdohospodárskeho zamerania, predovšetkým ich profesijnému a odbornému rastu,
- zabezpečenie metodických dní v študijných a učebných odboroch, hlavne pre majstrov odbornej výchovy a učiteľov odbornej praxe,
- organizovanie prezentácie odborných zručností žiakov stredných odborných škôl vo forme
výstav a súťaží.
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V oblasti pôdohospodárskeho poradenstva zabezpečíme:
- kvalitnejšiu realizáciu koncepcie poradenských služieb v SR v zmysle legislatívnych rámcov
Európskej únie ako i národných právnych noriem v súlade s nariadením Rady (ES) č. 73/
2009,
- realizáciu akreditácie vzdelávania pôdohospodárskych poradcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
- certifikáciu poradcov a vedenie Centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov SR pre
poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo – právnické a fyzické osoby,
- účasť na tvorbe a inovácii koncepčných materiálov pre poradenské služby,
- tvorbu a prevádzku Integrovaného informačného systému poradenských služieb s účinnou podporou vybraných vedecko-výskumných pracovísk, MPaRV SR, MŽP SR a ďalších inštitúcií,
- vydávanie učebných materiálov pre poradcov a ostatnú odbornú verejnosť v tlačenej a elektronickej forme,
- vytvorenie a realizáciu farmárskeho poradenského systému prostredníctvom centrálne organizovaných odborných podujatí,
- spoluprácu 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 informačných služieb a technológií v rezorte pôdohospodárstva budeme realizovať
najmä nasledovné aktivity a služby:
- monitoring, spracovanie a prenos vedecko-technických, ekonomických a legislatívnych
informácií z oblasti svetového pôdohospodárstva a spoločnej poľnohospodárskej politiky
a manažment znalostí a informácií pre podporu organizácií rezortu,
- 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,
- aktualizáciu centrálneho katalógu knižničného fondu rezortu pôdohospodárstva AGROKATALÓG a jeho sprístupňovanie v sieti internet,
- činnosť a úlohy účastníckeho strediska medzinárodných informačných systémov pre
poľnohospodársku vedu a techniku AGRIS FAO,
- činnosť informačného centra Europe Direct,
- vydávanie odborných publikácií v edícii AGROSERVIS,
- spracovanie, prevádzkovanie a aktualizácia internetových stránok MPaRV SR, PPA, špecializovanej štátnej správy (pozemkové a lesné úrady) a ďalších organizácií rezortu pôdohospodárstva
a tvorbu, aktualizáciu a údržbu informačných nástrojov rezortu pôdohospodárstva,
- vývoj multimediálnych aplikácií a www stránok pre rezort a pre široký okruh zákazníkov,
- vzdelávaciu a projektovú činnosť v oblasti informačných technológií, informačných systémov,
programových užívateľských aplikácií, knižničných a informačných zdrojov,
- vývoj e-learningových modulov pre podporu ďalšieho vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka.
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4. ČINNOSŤ AGROINŠTITÚTU NITRA, ŠTÁTNY PODNIK V ROKU 2011 PODĽA
JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÝCH ÚTVAROV
4.1 Centrum pôdohospodárskeho poradenstva a celoživotného vzdelávania

(CPPaCV)

V roku 2011 CPPaCV sústredilo svoju činnosť do dvoch hlavných oblastí:
• Oblasť celoživotného vzdelávania
• Pôdohospodárske poradenstvo
Oblasť celoživotného vzdelávania
V oblasti celoživotného vzdelávania realizovalo CPPaCV vzdelávacie aktivity:
₋ v rámci povinného odborného vzdelávania v súlade s Rámcovou zmluvou o spolupráci č. 382/
2010-560-Z. medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Agroinštitútom
Nitra, štátny podnik;
Tabuľka 1: Vzdelávacie aktivity v rámci povinného odborného vzdelávania
Por.
číslo

Vzdelávacia aktivita

Zdroj
financovania

Počet
preškolených

1

Odborné vzdelávanie v oblasti aplikácie
prípravkov na ochranu rastlín

účastníci

706

2

Odborné vzdelávanie v oblasti uvádzania
prípravkov na ochranu rastlín na trh a ich
aplikácie

účastníci

339

3

Seminár dodávateľov množiteľského
materiálu pestovaných rastlín

účastníci

162

4

Agroenvironment

účastníci

216

5

Životné podmienky zvierat

účastníci

31

6

Špeciálna starostlivosť o zvieratá

účastníci

21

7.

Pestovanie geneticky modifikovaných
rastlín

účastníci

5

12

v rámci odborného vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej
ochrany, vodohospodárstva a pestovateľského pálenia ovocia;

₋

Tabuľka 2: Vzdelávanie v oblasti BOZP, PO, vodohospodárstva a pestovateľského pálenia ovocia
Por.
číslo

Vzdelávacia aktivita

Zdroj
financovania

Počet
preškolených

1

Základná odborná príprava technikov PO

účastníci

36

2

Ďalšia odborná príprava technikov PO

účastníci

35

3

Odborná príprava liehovarníkov na
pestovateľské pálenie ovocia

účastníci

44

4

Základná odborná príprava
bezpečnostných technikov

účastníci

49

5

Aktualizačná odborná príprava
bezpečnostných technikov

účastníci

101

6

Školenie vedúcich pestovateľských páleníc
z BOZP

účastníci

88

7

Školenie vodohospodárov

účastníci

18

Zdroj
financovania

Počet
preškolených

ostatné vzdelávacie aktivity.

₋

Tabuľka 3: Ostatné vzdelávacie aktivity
Por.
číslo

Vzdelávacia aktivita

1

Drogy, spoločnosť a prevencia

účastníci

36

2

Odborná príprava na získanie odbornej
spôsobilosti na verejné obstarávanie

účastníci

68

3

Zákon o verejnom obstarávaní - novela

účastníci

95

4

Školenie OSO na VO- Lesy SR, š.p.

účastníci

36

5

Odborná konferencia na tému, Profesijný
rozvoj pedagogických a odborných
zamestnancov pôdohospodárskych škôl

účastníci

50

6

Pracovný workshop zástupcov
pôdohospodárskych škôl k vybraným
aktuálnym problémom odborného školstva

7

Kurz opatrovania – príprava vzdelávacieho
projektu

8

Časopis Technológie vzdelávania

účastníci

externá firma

13

45

-

₋

vzdelávanie vo vybraných oblastiach v rámci PRV SR 2007 – 2013, opatrenie 1.6 Odborné
vzdelávanie a informačné aktivity;

Tabuľka 4: Vzdelávanie vo vybraných oblastiach v rámci PRV SR 2007 – 2013
Por.
číslo

Vzdelávacia aktivita

Zdroj financovania

Počet
preškolených

1

Bioenergetik v pôdohospodárskej praxi

PRV SR 2007 - 2013

13

2

Seminár k vedeniu povinných evidencií producenta ovocia prostredníctvom softwarovej aplikácie

PRV SR 2007 - 2013

22

3

Požiadavky Krížového plnenia a ich kontroly
formou agrárnych informačných systémov

PRV SR 2007 - 2013

60

4

Seminár k vedeniu povinnej evidencie chovateľa
HD prostredníctvom softwarovej aplikácie

PRV SR 2007 - 2013

31

5

Seminár k vedeniu povinnej evidencie chovateľa
ošípaných prostredníctvom softwarovej aplikácie

PRV SR 2007 - 2013

28

6

Seminár k vedeniu povinnej evidencie chovateľa
hydiny – halová karta prostredníctvom
softwarovej aplikácie

PRV SR 2007 – 2013

16

7

Seminár k vedeniu povinných evidencií
producenta v oblasti integrovanej produkcie
viniča prostredníctvom softwarovej aplikácie

PRV SR 2007 – 2013

30

8

Seminár k vedeniu povinných evidencií producenta zeleniny prostredníctvom softwarovej aplikácie

PRV SR 2007 – 2013

27

9

Seminár k vedeniu povinnej evidencie chovateľa
oviec prostredníctvom softwarovej aplikácie

PRV SR 2007 – 2013

17

10

Nové štandardy EÚ pri výrobe krmív

PRV SR 2007 – 2013

16

11

Biomasa, jej potenciál a reálne možnosti využitia
na Slovensku

PRV SR
r. 2007 – 2013

25

Okrem uvedených vzdelávacích aktivít CPPaCV ďalej realizovalo:
₋ projekty zahraničnej spolupráce;
Tabuľka 5: Projekty zahraničnej spolupráce
Por.
číslo

Projekt

Program

Zameranie

Termín
ukončenia

1

MYRCAS

Leonardo da
Vinci

Prenos a adaptácia nových vzdelávacích
návrhov pre kvalifikácie na vidieku

30.3.2011

2

ECOEFFICIENCY

Leonardo da
Vinci

Inovácie, postupy a vzdelávanie pre ekoefektivitu podnikov

31.10.2011

3

ECEVE

Leonardo da
Vinci

Obnoviteľné zdroje energie

30.9.2012

4

Agricultural
Code

Leonardo da
Vinci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
s poľnohospodárskou technikou

30.9.2013
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₋

vypracovanie programov kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov;

Tabuľka 6: Programy kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov stredných
odborných škôl
Por.
číslo

Program kontinuálneho vzdelávania predkladaný na akreditáciu

Termín predloženia

1

Inovácie v riadení strednej odbornej školy

15.8.2011

2

Rozvoj vidieka pre učiteľov stredných odborných škôl

21.6.2011

3

Bioenergetika v pôdohospodárskej praxi pre učiteľov stredných
odborných škôl

21.6.2011

4

Nové trendy úprav verejných priestorov v mestách a na vidieku
– aktualizačné kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov profesijných
predmetov SOŠ pôdohospodárskeho zamerania súvisiacich so
záhradníctvom, sadovníctvom a tvorbou krajiny

25.5.2011

5

Moderné odpadové hospodárstvo – aktualizačné kontinuálne
vzdelávanie pre učiteľov profesijných predmetov SOŠ
pôdohospodárskeho zamerania

6.9.2011

₋

zabezpečenie expozície Agroinštitútu Nitra, štátny podnik počas výstavy Agrokomplex 2011

Pôdohospodárske poradenstvo
V súlade s Rámcovou zmluvou o spolupráci č. 382/2010-560-Z. medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Agroinštitútom Nitra, štátny podnik, v roku 2011 CPPaCV realizovalo aktivity
vyplývajúce zo zmluvy:
₋ realizácia vstupného, základného a inovačného vzdelávania;
Tabuľka 7: Inovačné vzdelávanie pôdohospodárskych poradcov SR
Por.
číslo

Vzdelávacia aktivita

Zdroj
financovania

Počet
preškolených

1

Modul 113 – Inovačné vzdelávanie pôdohospodárskych
poradcov SR

účastníci poradcovia

28

2

Tvorba registrov pre potreby Informačného a
komunikačného portálu Pôdohospodárskeho poradenského
systému MP RV SR – PoPoS

rámcová zmluva

-

3

Údržba a aktualizácia Informačného a komunikačného
portálu Pôdohospodárskeho poradenského systému MP RV
SR – PoPoS

rámcová zmluva

-

₋
₋

tvorba odborných a študijných materiálov pre poradcov a odbornú poľnohospodársku verejnosť
(pre účastníkov Inovačného vzdelávania v elektronickej forme na CD);
práce na Informačnom a komunikačnom portáli Pôdohospodárskeho poradenského systému
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
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Výsledky hospodárenia za rok 2011
Náklady CPPaCV k 31.12. 2011 predstavovali 487 157,86 EUR, z čoho mzdové náklady predstavovali
88 763,35 EUR. Výnosy centra k 31.12.2011 predstavovali 469 881,38 EUR, s hospodárskym výsledkom – 17 276,48 EUR.
Plán na rok 2012
V roku 2012 sa činnosť Centra pôdohospodárskeho poradenstva a celoživotného vzdelávania bude
orientovať predovšetkým na oblasti odborného vzdelávania subjektov poľnohospodárskej prvovýroby,
vzdelávania pôdohospodárskych poradcov a na také vzdelávacie a projektové aktivity, na ktorých
Agroinštitút z pohľadu svojej právnej formy bude môcť participovať ako oprávnený žiadateľ.
a)

odborné vzdelávanie subjektov pôdohospodárskej prvovýroby (na základe poverenia
alebo zmluvy o dielo):

1. polrok 2012:
Por.
č

Aktivita

Zdroj
financovania

Pred. termín
realizácie

1

Odborné vzdelávanie v oblasti aplikácie POR Prešov

účastníci

február 2012

2

Odborné vzdelávanie v oblasti aplikácie POR Poprad

účastníci

február 2012

3

Odborné vzdelávanie v oblasti aplikácie POR Brzotín

účastníci

február 2012

4

Odborné vzdelávanie v oblasti aplikácie POR Košice

účastníci

február 2012

5

Odborné vzdelávanie v oblasti aplikácie POR Lučenec

účastníci

február 2012

6

Odborné vzdelávanie v oblasti aplikácie POR B. Bystrica

účastníci

február 2012

7

Odborné vzdelávanie v oblasti aplikácie POR Nitra

účastníci

marec 2012

8

Odborné vzdelávanie v oblasti aplikácie POR Podkylava

účastníci

marec 2012

9

Odborné vzdelávanie v oblasti aplikácie POR D. Kubín

účastníci

marec 2012

10

Odborné vzdelávanie v oblasti uvádzania POR Nitra

účastníci

marec 2012

11

Agroenvironment - LM

účastníci

február 2012

12

Agroenvironment - NR

účastníci

marec 2012

13

Životné podmienky zvierat

účastníci

apríl 2012

14

Špeciálna starostlivosť o zvieratá

účastníci

apríl 2012

15

Pestovanie GMR

účastníci

február 2012

16

Seminár dodávateľov množiteľského materiálu

účastníci

marec 2012

17

Školenie poverených laboratórií

účastníci

máj 2012

18

Školenie poverených inšpektorov

účastníci

máj 2012

16

2. polrok 2012:
Zdroj
financovania

Predp. termín
realizácie

Odborné vzdelávanie v oblasti aplikácie POR Prešov

účastníci

október -november
2012

2

Odborné vzdelávanie v oblasti aplikácie POR Poprad

účastníci

október -november
2012

3

Odborné vzdelávanie v oblasti aplikácie POR Brzotín

účastníci

október -november
2012

4

Odborné vzdelávanie v oblasti aplikácie POR Košice

účastníci

október -november
2012

5

Odborné vzdelávanie v oblasti aplikácie POR
Lučenec

účastníci

október -november
2012

6

Odborné vzdelávanie v oblasti aplikácie POR B.
Bystrica

účastníci

október -november
2012

7

Odborné vzdelávanie v oblasti aplikácie POR Nitra

účastníci

október -november
2012

8

Odborné vzdelávanie v oblasti aplikácie POR
Podkylava

účastníci

október -november
2012

9

Odborné vzdelávanie v oblasti aplikácie POR D.
Kubín

účastníci

október -november
2012

10

Odborné vzdelávanie v oblasti uvádzania POR Nitra

účastníci

september 2012

11

Odborné vzdelávanie v oblasti uvádzania POR Košice

účastníci

október 2012

12

Agroenvironment - NR

účastníci

november 2012

13

Implementácia právnych predpisov pre ekologickú
poľnohospodársku výrobu v praxi

účastníci, resp.
zmluva o dielo

september 2012

14

Školenie malopredajcov POR v spolupráci so spol.
FLORASERVIS v rámci celého Slovenska

účastníci

november -december
2012

Por. č

Aktivita

1
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b)

Por. č

vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany,
vodohospodárstva a pestovateľského pálenia ovocia:
Aktivita

Zdroj
financovania

Predp. termín realizácie

1

Základná odborná príprava technikov PO

účastníci

február – marec
máj – jún
október – november
2012

2

Ďalšia odborná príprava technikov PO

účastníci

január – marec
september – október 2012

3

Odborná príprava liehovarníkov na
pestovateľské pálenie ovocia

účastníci

február, október
2012

4

Základná odborná príprava
bezpečnostných technikov

účastníci

január - marec
apríl - jún
september - november

5

Aktualizačná odborná príprava
bezpečnostných technikov

účastníci

február, júl, október
2012

6

Školenie vedúcich pestovateľských páleníc
z BOZP

účastníci

máj 2012

7

Školenie vodohospodárov

účastníci

marec, november
2012

c)

vzdelávanie vo vybraných oblastiach v rámci PRV SR 2007 – 2013, opatrenie 1.6
Odborné vzdelávanie a informačné aktivity:
Zdroj
financovania

Predp. termín
realizácie

Manipulácia a uskladnenie hosp. hnojív - LC

PRV SR

máj - jún 2012

2

Manipulácia a uskladnenie hosp. hnojív - NR

PRV SR

máj - jún 2012

3

Manipulácia a uskladnenie hosp. hnojív - KO

PRV SR

máj - jún 2012

4

Bioenergetik v pôdohospodárskej praxi

PRV SR

marec, október 2012

5

Zakladanie a údržba brehových porastov pri
vodných tokoch a nádržiach na vidieku

PRV SR

počas celého roka
2012

6

Pestovanie a legislatíva geneticky
modifikovaných rastlín a ich zhodnocovanie vo
výrobe potravín

PRV SR

počas celého roka
2012

7

Požiadavky krížového plnenia a ich kontroly
formou agrárnych informačných systémov

PRV SR

apríl - jún
2012

Por. č

Aktivita

1
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d)

ostatné vzdelávacie aktivity:
Zdroj
financovania

Predp. termín realizácie

Odborná príprava na získanie spôsobilosti na
verejné obstarávanie

účastníci

február – apríl
2012

2

Zákon o verejnom obstarávaní – EVO

účastníci

marec 2012

3

Kurz opatrovania

účastníci

po udelení akreditácie

4

Kariérne poradenstvo – poskytovanie
služieb (kariérne poradenstvo) pre profesijný
rozvoj a odborný rast zamestnancov rezortu
pôdohospodárstva

účastníci

5

Odborná spôsobilosť pre výrobu a manipuláciu
s potravinami pre manažment

účastníci

II. polrok

6

Odborná spôsobilosť pre výrobu a manipuláciu
s potravinami pre odborný manažment

účastníci

II. polrok

7

Odborná spôsobilosť pre výrobu a manipuláciu
s potravinami pre prevádzkových pracovníkov

účastníci

II. polrok

8

Multimediálne CD Ochrana rastlín

sponzorský
príspevok

priebežne počas celého roka

Por. č

Aktivita

1

e)

programy kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov:
Zdroj
financovania

Predp. termín realizácie

Inovácie v riadení strednej odbornej
školy

účastníci

február – jún 2012
jún - december 2012

2

Rozvoj vidieka pre učiteľov stredných
odborných škôl

účastníci

marec - apríl 2012

3

Bioenergetika v pôdohospodárskej praxi
pre učiteľov stredných odborných škôl

účastníci

apríl – máj 2012

4

Viazanie a aranžovanie kvetín
pre učiteľov stredných odborných škôl

účastníci

máj – september 2012

5

Potravinárska legislatíva pre učiteľov
stredných odborných škôl (návrh
nového programu KV pre akreditáciu)

účastníci

február 2012

Por. č

Aktivita

1
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6

Nové trendy úprav verejných
priestorov v mestách a na vidieku
– aktualizačné kontinuálne vzdelávanie
pre učiteľov profesijných predmetov
SOŠ pôdohospodárskeho zamerania
súvisiacich so záhradníctvom,
sadovníctvom a tvorbou krajiny

účastníci

počas celého roka
2012

7

Moderné odpadové hospodárstvo –
aktualizačné kontinuálne vzdelávanie pre
učiteľov profesijných predmetov SOŠ
pôdohospodárskeho zamerania

účastníci

počas celého roka
2012

f)

projekty medzinárodnej spolupráce:

Por. č

Projekt

Zdroj financovania

Predp. termín realizácie

1

ECEVE

Leonardo da Vinci

ukončenie 30.9.2012

2

Agricultural Code

Leonardo da Vinci

ukončenie 30.9.2013

3

Projekty predložené v rámci výzvy na
rok 2012 (Prenos inovácií, 7. rámcový
program, atď.)

Leonardo da Vinci,
7. rámcový program

po podpise zmluvy od 1.10.2012

g)

Pôdohospodársky poradenský systém SR:

Por. č

Aktivita

1

Inovačné vzdelávanie
pôdohospodárskych poradcov

2

Odborné vzdelávanie
pôdohospodárskych poradcov

3

Aktualizácia Príručky pre terénnych
poradcov v oblasti krížového plnenia pre
opatrenia Osi 2 PRV SR 2007 – 2013

4

Údržba, aktualizácia a rozvoj
Informačného a komunikačného portálu
Pôdohospodárskeho poradenského
systému MP RV SR – PoPoS

Zdroj
financovania
účastníci,
rámcová
zmluva
účastníci,
rámcová
zmluva
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Predp. termín realizácie
počas celého roka
2012
počas celého roka
2012

rámcová
zmluva

počas celého roka
2012

rámcová
zmluva

počas celého roka
2012

h)

Rámcová zmluva o spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR
Predmetom rámcovej zmluvy je súhrn služieb, prác a činností, ktoré budú slúžiť na podporu tvorby
a realizácie nových vzdelávacích programov v rámci odborného vzdelávania a na realizáciu vybraných
úloh na podporu pôdohospodárskeho poradenského systému v oblastiach :
- Aktualizácia dokumentov definujúcich systém poradenských služieb v rezorte pôdohospodárstva SR
- Implementácia rezortnej a európskej legislatívy do pôdohospodárskej praxe prostredníctvom
odborného vzdelávania
- Príprava vzdelávacích programov a vzdelávanie pôdohospodárskych poradcov
- Tvorba odborných a študijných materiálov pre poradcov a odbornú poľnohospodársku
verejnosť
- Aktualizácia, údržba a ďalší rozvoj Informačného a komunikačného portálu pôdohospodárskeho poradenského systému Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

4.2 Centrum informačných služieb a technológií (CISaT)
Centrum informačných služieb a technológií sa v roku 2011 prioritne zameralo na plnenie nasledovných
cieľov:
- zabezpečenie účinného a efektívneho prístup k požadovaným informáciám a informačným
zdrojom pre rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
- podpora informačného spojenia rezortu s národným a medzinárodným prostredím prostredníctvom informačných služieb a IT riešení,
- podpora budovania informačnej spoločnosti v rezorte prostredníctvom progresívnych
informačných služieb a technológií,
- podpora zlepšovania výsledkov vlastného podniku a jeho poslania pomocou IT riešení, ktoré
akcelerujú a zefektívňujú všetky oblasti jeho činnosti.
CISaT v roku 2011 plnilo špecifické úlohy vyplývajúce zo spolupráce SR a FAO pod gesciou MPRV SR
ohraničené Rámcovou zmluvou o spolupráci č. 382/2010-560-Z:
Úlohy vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce v oblasti získavania, spracovávania, uchovávania
a rozširovania vedecko-technických informácií z oblasti pôdohospodárstva vo vzťahu k Organizácii
Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo FAO.
Uvedené úlohy sa plnia prostredníctvom špecifických činností a aktivít:
- Národného strediska AGRIS FAO,
- Depozitnej knižnice FAO, špeciálnej knižnice, budovania centrálneho katalógu knižničného
fondu rezortu pôdohospodárstva –Agrokatalóg.
Činnosť Národného strediska AGRIS FAO:
V zmysle zabezpečenia týchto úloh Agroinštitút Nitra, štátny podnik koordinoval prispievanie Slovenskej republiky do globálneho informačného systému pre poľnohospodársku vedu a technológiu AGRIS
FAO a plnil nasledovné úlohy:
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údržba a kontrola aplikácie Web AGRIS na začiatku roka 2011 na serveri Agroinštitútu Nitra,
š.p. a obnovenie zdieľaného prístupu pre spolupracujúce inštitúcie,
- aktualizácia modulov – na základe metodického pokynu riadiaceho centra AGRIS FAO v Ríme,
bola aktualizovaná Aplikácia Web AGRIS v module AGROVOC,
- pre spracovanie do bázy dát AGRIS a CARIS bolo získaných a spracovaných 78 vhodných
primárnych zdrojov,
- priebežne počas celého hodnoteného obdobia sa pripravovali nové záznamy a udržiavala sa
databáza: vstup dát a aktualizácia bibliografickej databázy, nové záznamy, vytváral sa a aktualizoval súbor autorít, kontrolovala sa kvalita záznamov, uplatňovanie metodických pravidiel pre
popis dokumentov a využívanie AGRIS Application Profile,
- za rok 2011 sa vyexportovalo do globálnej databázy AGRIS FAO spolu 500 záznamov
zo 78 primárnych zdrojov, ktoré boli spracované v Národnom stredisku, v Slovenskej
poľnohospodárskej knižnici pri SPU Nitra, Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici pri
TU Zvolen a na Ústave vedeckých informácií a knižnici Univerzity veterinárneho lekárstva a
farmácie v Košiciach,
- školenie prispievateľov nebolo potrebné, komunikácia prebiehala mailom a telefonicky na
základe aktuálnych požiadaviek. Spolupracujúce inštitúcie boli informované o novej virtuálnej
službe OpenAGRIS. Podľa pokynov riadiaceho centra AGRIS boli prispievatelia upozornení
na nové termíny v tezaure AGROVOC,
- účasť na e-fórách o rozvoji Web AGRIS a AGROVOC – prebiehala 2-týždňová on-line diskusia
riadená CGIAR – Platforma pre výmenu dát a informácií,
- aktualizácia a ďalší rozvoj multilinguálneho tezauru AGROVOC, priebežne podľa potreby a
pokynov riadiaceho centra preklady a overovanie nových termínov,
- spolupráca s FAO REU na tvorbe informačného portálu pôdohospodárskych informačných a
knižničných expertov pre krajiny strednej a východnej Európy AgroWeb CEE, priebežná aktualizácia a udržiavanie stránky v CMS Typo 3 kontinuálne počas celého zmluvného obdobia
– bolo publikovaných 7 informácií a aktualizovaných 10 správ na portály AgroWeB CEE ,
- propagácia a medializácia AGRIS medzi používateľmi - počas Týždňa slovenských knižníc
boli návštevníkom knižnice poskytnuté materiály o cieľoch AGRIS. Viacerí používatelia boli
oboznámení s on-line rešeršovaním v báze dát AGRIS FAO,
- propagácia a medializácia AGRIS medzi používateľmi - počas odborného seminára NitLib
(8.6.2011), na tému „Je zdrojom informácií iba katalóg?“, ktorý zorganizovali Krajská knižnica
Karola Kmeťka v Nitre, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Univerzitná
knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Centrum informačných služieb a technológií,
Agroinštitút Nitra, š.p., bol účastníkom predstavený WebAGRIS a poskytnuté materiály
o AGRIS a účastníci boli oboznámení s on-line rešeršovaním v báze dát AGRIS FAO,
- propagácia a medializácia AGRIS – počas medzinárodnej výstavy Agrokomplex 2011,
- propagácia a medializácia AGRIS a poslania FAO – organizačné zabezpečenie národných osláv
Svetového dňa potravín, prezentácia misie FAO, činnosti NS AGRIS a Depozitnej knižnice FAO.
Globálna báza dát AGRIS, ktorej súčasťou je aj súbor záznamov za Slovensko, je voľne prístupná
on-line na www.fao.org a umožňuje prístup k rozsiahlej zbierke svetovej literatúry, ktorá zahŕňa všetky
aspekty pôdohospodárskych vied a technológie, vrátane sivej literatúry, ktorá nie je dostupná prostredníctvom bežných publikačných a distribučných postupov. Databáza AGRIS sa priebežne aktualizuje
a v súčasnosti obsahuje viac ako 2.3 miliónov bibliografických záznamov vo formáte AGRIS AP xml.
Tieto záznamy sú zhromaždené z viac ako 240 prispievateľských stredísk AGRIS po celom svete a sú
využívané na podporu vedy a techniky najmä v rozvojových a rozvíjajúcich sa krajinách. Výmena dokumentov je následne sprostredkovávaná prostredníctvom siete AGLINET, ktorej súčasťou je aj knižnica
Agroinštitútu.
-
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Činnosť Depozitnej knižnice Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo
– FAO:
Depozitná knižnica FAO je unikátne špecializované knižnično-informačné pracovisko so zameraním na
poľnohospodárstvo, výživu, potravinárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka. Poslaním knižnice je získavať,
uchovávať a sprístupňovať verejnosti publikácie FAO, odborné monografie, periodiká a multimédiá v
určenom profile (aktuálny vývoj v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva, legislatívy, politiky, ekonomiky, ochrany životného prostredia, zdravia, zvierat a ľudí, potravinárstva, výživy, lesníctva, rozvoja
vidieka). Fond Depozitnej knižnice v súčasnosti obsahuje 1920 publikácií a fond publikácií EÚ 1126
k.j. Všetky dokumenty boli spracované podľa príslušných ISO noriem a pravidiel pre popis dokumentov a záznamy boli uvedené v prírastkových zoznamoch (tlačená a elektronická verzia) a v súbornom
katalógu knižničného fondu rezortu pôdohospodárstva Agrokatalóg.
Služby depozitnej knižnice:
- získavanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie dokumentov tvoriacich fond špeciálnej pôdohospodárskej knižnice v súlade so štatútom špeciálnej knižnice: prírastok fondu
169 publikácií, z toho FAO – 75, spolu fond DK - 1920 k.j, prírastok fondu EÚ 52, spolu 1126
k.j., prírastok špeciálnej knižnice 42 publikácií,
- prezenčné a absenčné výpožičné služby knižnice využilo 523 používateľov. Používatelia
knižnice si vypožičali spolu 422 dokumentov, a 267 dokumentov z fondu DK na prezenčné
štúdium,
- v rámci medzinárodnej medziknižničnej výmeny dokumentov prostredníctvom medzinárodnej
siete poľnohospodárskych knižníc AGLINET knižnica poskytla 41 elektronických dokumentov
žiadateľom z členských krajín FAO. V rámci výmennej služby knižnica zaslala 80 publikácií
a do svojho fondu získala 34 publikácií,
- verejné internetové pracovisko prioritne určené na vyhľadávanie v informačných zdrojoch
FAO využilo za sledované obdobie 183 používateľov (FAOSTAT, Katalóg publikácií FAO,
elektronické publikácie),
- na internetovej stránke www.agroinstitut.sk boli zverejnené informácie o nových publikáciách
FAO a informácie boli zaslané aj ostatným pôdohospodárskym a akademickým knižniciam,
- bol spracovaný Prírastkový zoznam fondu Depozitnej knižnice za rok 2010, ktorý bol distribuovaný do 28 knižníc v rámci knižničného systému SR a na príslušné odbory MPRV SR.
Elektronická verzia zoznamu je doplňovaná priebežne pri spracovávaní fondu,
- prostredníctvom elektronického obchodu knižnica zabezpečila dobierkový predaj 99 publikácií
(81 kníh + 18 CD) z edície Agroservis a z iných vydavateľstiev v rámci rezortu,
- v rámci celonárodnej propagačnej aktivity Týždeň Slovenských knižníc bola v priestoroch
čitárne Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU v Nitre realizovaná výstava fondu
Depozitnej knižnice FAO a multimediálna prezentácia o FAO so zameraním na činnosť David
Lubin Memorial Library. Výstavu navštívilo viac ako 200 záujemcov.
Aktivity Národného strediska AGRIS/CARIS FAO a Depozitnej knižnice FAO spadajú do odbornotechnických kapitol Programu FAO, ktoré sa Slovenská republika zaviazala podporovať a rozvíjať.
Cieľová skupina pre ktorú sú určené výstupy a služby:
- členské krajiny FAO,
- národná a medzinárodná pôdohospodárska komunita,
- vedeckovýskumná základňa rezortu,
- akademické inštitúcie,
- profesijné zväzy, poradcovia, študenti.
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Spracovanie, prevádzka a aktualizácia internetových stránok MPaRV SR, špecializovanej štátnej správy
(pozemkové a lesné úrady), stránok Značka kvalita, Politika kvality, Školské ovocie a budovanie, aktualizácia a technologická údržba informačných nástrojov rezortu - Agrokatalóg (www.agrokatalog.sk), Agroregister (agroregister.mpsr.sk), Agroportál (www.agroportal.sk), Agrofórum (www.agroforum.sk) - v rozsahu
zmluvy uzatvorenej medzi Agroinštitútom Nitra, štátny podnik a MPRV SR.
Výstup a prínos úloh:
- integrované a bezpečné informačné prostredie, zabezpečujúce kvalitné a dostupné informácie pre efektívne riadenie rezortu a kooperáciu s verejnou správou, odbornou a laickou
verejnosťou,
- podpora informačných potrieb subjektov v rezorte pôdohospodárstva,
- informovanie o podporných mechanizmoch v rámci Spoločnej organizácie poľnohospodárskych
trhov EÚ,
- fórum pre otvorenú diskusiu medzi predstaviteľmi rezortu, odborníkmi a verejnosťou pri
využití moderných IKT, (www.agroforum.sk),
- centrálny katalóg knižničného fondu rezortu pôdohospodárstva – AGROKATALÓG,
- budovanie nových informačných nástrojov v súlade s potrebami rezortu a podpora budovania
informačnej spoločnosti.
Plnenie predmetu tejto časti Rámcovej zmluvy bolo v nasledovných oblastiach:
- prevádzka serverov umiestnených na Agroinštitúte Nitra š. p., vyčlenených pre internetovú
prezentáciu MPRV SR a ostatné internetové stránky uvedené v predmete zmluvy:
Internetové stránky sú prevádzkované na serveroch HP Proliant DL 380 G6 a to nepretržite 24 hodín
denne v zmysle opatrení vyplývajúcich z „Bezpečnostného projektu“ organizácie.
- zabezpečenie garantovaného pripojenia serverov k internetu:
Pripojenie k sieti Internet je zabezpečené garantovaným spojením prostredníctvom optického spoja
s rýchlosťou 1 Gbit/s, prostredníctvom siete SANET v súlade s „Bezpečnostným projektom“ organizácie. Od 14.10.2011 do 18.10.2011 bolo plánované prerušenie prístupnosti stránky v sieti internet,
ktoré bolo vopred oznámené objednávateľovi a ktoré súviselo s rekonštrukciou serverovne. Prerušenie
prístupnosti stránky trvalo 4 hodiny, čo zodpovedá garantovanému pripojeniu 99,5%.
- umiestnenie internetových stránok na serveroch Agroinštitútu Nitra š. p., ich, pravidelné zálohovanie
a antivírová ochrana:
Internetové stránky a informačné nástroje vymedzené v predmete zmluvy boli každodenne zálohované
na diskové pole, ktoré je umiestnené mimo serverovne. Antivírová ochrana bola zabezpečovaná rezidentne dvomi antivírovými prostriedkami a neboli zaznamenané porušenia bezpečnosti stránok.
- komplexný redizajn a reštrukturalizácia internetových stránok MPRV SR na základe požiadaviek
objednávateľa:
Na základe požiadaviek MPRV SR bola vytvorená nová štruktúra internetovej stránky MPRV SR ,
ktorá vychádzala z pôvodnej štruktúry. Podľa pokynov jednotlivých sekcií sa presunuli existujúce
položky menu a zapracovali sa nové požiadavky. Podľa návrhu novej štruktúry stránky bola upravená databáza obsahu a boli zapracované nové požiadavky a boli pridané nové funkcie stránky
(zobrazovanie artiklov, fotogalérii atď.), niektoré existujúce funkcie boli upravené. Bol vytvorený
a následne zapracovaný nový grafický vizuál stránky s použitím nových grafických prvkov a novej
farebnej schémy. Po spustení testovacej verzie stránky bola vykoná optimalizácia na validnosť kódu
a prístupnosť. Bol upravený a priebežne aktualizovaný obsah (paralelne s existujúcou verziou stránky)
a boli zapracované nové požiadavky na obsah (nové artikle, dokumenty, úprava skriptov, fotogalérií
atď.) Bola upravená konfigurácia web servera a konfigurácia stránky. Stránka funguje v produkčnom
režime, bola spustená začiatkom mája a je upravovaná a aktualizovaná priebežné podľa požiadaviek
jednotlivých sekcií MPRV.
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Vytvorenie nového viacúrovňového menu v časti PODPORY-VÝZVY/Národné podpory na základe
schválenej požiadavky Odboru štátnej pomoci a národných podpôr.
Vytvorenie nového interaktívneho formulára „Verejná konzultácia k NAP v oblasti prípravkov na ochranu rastlín“ na základe požiadavky Sekcie poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu, vytvorenie
maďarskej verzie stránky na základe požiadaviek Odboru komunikácie s verejnosťou.
- aktualizácia obsahu internetových stránok MPRV SR na základe materiálov a dokumentov dodaných
tlačovým odborom MPRV SR, odborom informatiky a sekciami MPRV SR s dôrazom na zabezpečenie
prístupu informácií pre širokú verejnosť:
Na základe požiadaviek na zverejnenie zo strany tlačového odboru, odboru informatiky resp. sekcii MPRV SR
bola v termíne od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 zabezpečená aktualizácia 1344 dokumentov na www.land.gov.sk
v požadovanom čase, kvalite, v požadovaných formátoch a pri dodržaní štandardov IT.
- aktualizácia internetových stránok špecializovanej štátnej správy (pozemkové a lesné úrady), stránok
Značky kvality, Politiky kvality, projektu Školské ovocie, Agroportálu, Agrokatalógu a Agrofóra na
základe požiadaviek a podkladov príslušných sekcií MPRV SR a príslušných krajských lesných a
pozemkových úradov:
Na základe požiadaviek a podkladov Sekcie poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu bolo upravených 10 dokumentov na stránke projektu Školské ovocie, aktuálne vložených 9 nových dokumentov z oblasti legislatívy. Na stránke Značky kvality bolo publikovaných 30 nových dokumentov.
Informačný nástroj Agrofórum v súčasnosti obsahuje 1 749 tém, 3747 príspevkov a 2 327 zaregistrovaných užívateľov. V Agrokatalógu bolo aktuálne zverejnených 2798 záznamov, celkovo obsahuje centrálny register knižničného fondu 92 122 záznamov. Obsah Agroportálu bol aktualizovaný
priebežne počas celého hodnoteného obdobia – v sekcii Agronews – 386 záznamov, Kalendár akcií
– 244 záznamov.
Návštevnosť stránok podľa Google Analytics za obdobie január – december 2011
Ukazovateľ

stránky
www.land.gov.sk

www.znackakvality.sk

www.skolskeovocie.sk

Počet unikátnych
návštevníkov

196 266

5 644

3586

Počet návštev

631 960

7 948

5 419

2 150 602

28 771

18 103

31,03%

71,00%

66,17%

Počet zobrazených
stránok
Počet nových
návštevníkov

Štatistika prístupnosti www stránok a informačných nástrojov za január – december 2011
URL

ukazovateľ
celkovo prístupy

unikátne prístupy

www.lesnyurad.sk

516 279

71 768

www.pozemkovyurad.sk

908 065

119 427

www.land.gov.sk/politikakvality

54 247

17 678

www.agroforum.sk

1 230 120

180 375

www.agroportal.sk

535 595

56 056

agroregister.mpsr.sk

30 907

5 239

agrokatalog(infoware.uvtip.sk:8888/webisnt

20 468

-
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Služby spočívajúce v zabezpečení prevádzky a údržby IKT vybavenia (nepretržitá prevádzka serverov
umiestnených na Agroinštitúte Nitra štátny podnik., vyčlenených pre internetové stránky operačných
programov www.ropka.sk, www.opbk.sk a www.sk-cz.eu;
Popis zverenej úlohy:
- zabezpečenie garantovaného pripojenia serverov k internetu s rýchlosťou 1 Gb/s,
- umiestnenie a prevádzka internetových stránok www.ropka.sk; www.opbk.sk a www.sk-cz.eu na
serveroch vo vlastníctve objednávateľa, ktoré prevádzkuje Agroinštitút Nitra š. p. a zabezpečenie
ich zálohovania, antivírovej ochrany a ochrany pred hackerskými útokmi;
- údržba serverov potrebná a nevyhnutná pre optimálne fungovanie serverov a prevádzku vyššie
uvedených internetových stránok objednávateľa,
- konfigurácie parametrov serverov,
- konfigurácia vzdialeného prístupu na server pomocou SSH protokolu (S-FTP a prihlásenie SSH
klientom),
- kompilácia služieb Apache, MySQL a PHP v požadovaných verziách,
- stiahnutie ZendOptimizer a uloženie do plugin adresára PHP 5.2,
- nastavenie virtuálnej domény v Apache serveri, vytvorenie úložiska dát pre CMS,
- vytvorenie zálohovacích skriptov pre transfer replikovaných dát medzi servermi,
- doplnenie zálohovacích skriptov pre transfer záloh medzi ostrým serverom a našim zálohovacím systémom,
- doplnenie externého registračného formulára.
Aktivity na zlepšenie hospodárenia a financovania Centra informačných služieb a technológií
1) Projekty:
a) Plnenie harmonogramu aktivít projektu EK Europe–Direct Nitra, financované zo zdrojov EK.
b) Plnenie projektových zámerov projektu „Podpora informačných a komunikačných potrieb
subjektov poľnohospodárskej, potravinárskej a lesníckej prvovýroby prostredníctvom IKT
technológií a sieťových platforiem novej generácie. (projekt PRV).
2) Komerčné zákazky:
a) Plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv a objednávok, komerčné zákazky - vytvorenie, prevádzka a aktualizácia www stránok:
Pôdohospodárska platobná agentúra, Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied,
Výskumný ústav potravinársky, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Rožňava, Národný salón vín, Regionálna
poľnohospodárska a potravinárska komora Levice, Zväz výrobcov piva a sladu, Hriadeľ, Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, Slovenský zväz chovateľov, Slovenský zväz záhradkárov,
Agrofilm, Národná sieť rozvoja vidieka, Agentúra pre rozvoj vidieka, Plemenárska inšpekcia
SR, SES Tlmače, Vawex, Hriadeľ).
Centrum informačných služieb zabezpečovalo úlohy na podporu budovania informačnej spoločnosti
v rámci vlastnej inštitúcie v nasledovných oblastiach:
- zavádzanie nových informačných technológií,
- systémová administrácia a údržba dát v informačných systémoch,
- údržba a a prevádzka siete LAN,
- inštalácia nových operačných systémov, aplikačného softvéru a antivírusovej ochrany,
- správa používaných operačných systémov a užívateľských aplikácií,
- tvorba a aktualizácia internetovej a intranetovej stánky AI,
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-

grafická a redakčná úprava propagačných a reklamných materiálov,
konzultačná činnosť v oblasti softvéru a hardvéru,
metodické riadenie užívateľov,
príprava počítačov v počítačových učebniach pre potreby počítačového vzdelávania,
plnenie úloh vyplývajúcich z informačnej a počítačovej bezpečnosti,
monitoring a hľadanie možnosti participácie na nových projektoch v rozsahu činnosti CISaT
(nové publikácie a multimédia).
Spolupráca s rezortnými organizáciami a organizáciami výskumu a vývoja, univerzitami a ústavmi SAV
pri plnení navrhovaných priorít
Centrum informačných služieb a technológií pri plnení úloh a medzinárodných projektov v roku 2011
spolupracovalo s MPRV, vedeckovýskumnými pracoviskami rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, akademickými pracoviskami (SPU, TU Zvolen, UVLaF Košice), profesijnými organizáciami
a zväzmi, zastúpením EK na Slovensku a ďalšími inštitúciami. Výstupmi uvedenej spolupráce bolo
zabezpečovanie vedecko-technických informácií pre podporu multifunkčného poľnohospodárstva,
manažment znalostí a informácií pre podporu organizácií rezortu a poľnohospodárskej praxe, propagácia vedy a výskumu - prenos vedeckých a technických výsledkov do praxe. Rozvoj AGROKATALÓGu
- súborného katalógu knižníc rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ako súčasti knižničného
systému Slovenskej republiky, predpokladá spoluprácu s knižničnými a informačnými pracoviskami
rezortu a Slovenskou Národnou knižnicou v Martine.
Pri tvorbe a zdieľaní informácií v medzinárodnom informačnom systéme pre poľnohospodársku vedu
a technológiu – AGRIS FAO, pri budovaní fondu unikátnych FAO informačných zdrojov z oblasti
poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva a pri aktualizácii a správe slovenskej verzie multilingválneho tezaurus AGROVOC ako nástroja štandardizácie pre popis dokumentov, CISaT spolupracovalo s
FAO, Medzinárodnou asociáciou poľnohospodárskych informačných špecialistov – IAALD a sieťou
poľnohospodárskych knižníc - AGLINET. Budovanie poľnohospodárskeho informačného systému
krajín strednej a východnej Európy – AgroWeb CEE a spracovávanie slovenskej časti tohto systému
– AgroWeb Slovak Republic bolo podporené spoluprácou s FAO SEUR, Budapešť. Pri vydávaní časopisu Zemědelská/Pôdohospodárska škola bola úzka spolupráca s ÚZEI Praha a viacerými SOŠ.
Výsledky hospodárenia CISaT za rok 2011
Náklady CISaT k 31.12. 2011 predstavovali 202 123,33 € , z čoho mzdové náklady predstavovali
98 553,19 €. Výnosy centra k 31.12.2011 predstavovali 180 159,68 € a hospodársky výsledok predstavoval účtovnú stratu – 21 963, 65 €.
Opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie cieľov a zmenšenie rizík v nasledujúcom období
v oblasti administratívnej, organizačnej a hospodárskej:
-

-

rokovať o dlhodobých zmluvách s kľúčovými partnermi (MPRV SR, PPA, ARVI, samospráva),
zefektívniť projektovú činnosť a hľadať nové možnosti financovania (ODA, projekty OECD,
projekty V4, Leonardo Da Vinci, tvorba e-learningových modulov na zákazku, tvorba cielených
výukových produktov, noví zákazníci),
hľadať možnosti na vzdelávanie zamestnancov,
zaviesť motivačné odmeňovanie,
neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb,
zvyšovať spokojnosť zákazníkov formou individuálneho prístupu,
operatívne zabezpečovať požiadavky kladené na prácu tímu.
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v oblasti marketingu a propagácie
- zaviesť marketingový plán organizácie a zlepšiť propagáciu činností a služieb.
v oblasti technickej
- zlepšiť technické a technologické vybavenie (doplnenie hardvéru a softvéru).
4.3 Centrum služieb
Hotel Agroinštitútu Nitra svojimi komplexnými službami a vybavením je porovnateľný s konkurenčnými zariadeniami podobného typu v regióne. Poskytovanými službami sa orientuje na širokú
klientelu (obchodní cestujúci, turisti, účastníci školení, seminárov, výstav, firemných stretnutí). Prevažná
časť klientov je zo sektoru pôdohospodárstva, resp. z nitrianskych univerzít.
Súčasťou dodatkových služieb popri hlavnej činnosti pri zabezpečení prevádzky hotelovej časti
Agroinštitútu je aj upratovanie konferenčných miestností slúžiacich na školenia, semináre a prednášky
a kancelárskych a ostatných priestorov podniku, všetkých priestorov o rozlohe 16720 m2.
Tieto služby zabezpečujú 15 zamestnanci ubytovacích služieb : 7 chyžných, 4 recepčné, 3 informátori
a jedna vedúca zamestnankyňa.
V súvislosti so zmluvne poskytovaným dlhodobým ubytovaním pre Univerzitu Konštantína Filozofa
v Nitre bola celková kapacita ubytovania pre klientov 82 izieb a 157 lôžok s nasledovným typom izieb:
I. 54 dvojlôžkových izieb so štandardným vybavením
II. 6 apartmánov rodinných
III. 18 jednolôžkových izieb LUX
IV. 2 apartmány LUX
V. 2 apartmány so štandardným vybavením
Vyťaženosť hotela AI bola v jednotlivých mesiacoch veľmi rozdielna a závisela od počtu a veľkosti usporiadaných vzdelávacích aktivít a výstav. Najvyššia vyťaženosť hotela bola počas výstav na výstavisku
Agrokomplex – Aqua-Therm, Nábytok a bývanie, Strojársky veľtrh, Agrokomplex a Autosalón.
Priemerná vyťaženosť hotela za rok 2011 bola 49 %.
V roku 2011 sa v našom hoteli mimo dlhodobo ubytovaných študentov ubytovalo 2 862 hostí, z toho zo
Slovenska bolo 2 214 a zahraničných hostí 648.
Náklady na prevádzku hotela v roku 2011 boli vo výške 617 903,31 €, z toho mzdové náklady 78 042,45 €.
Celkové výnosy za ubytovanie v roku 2011 boli vo výške 170 598,24 €.
Účtovná strata predstavuje výšku - 447 305,07 €.
Strata bola spôsobená aj havarijným stavom (požiarom). Výpadok hotelových služieb a následne aj
tržieb za hotelové služby trval viac ako 1 mesiac.
Obnova hotela spočívala vo výmene elektroinštalácie a elektrorozvodných skríň, v izbách namontovávaní skriniek proti elektrickému skratu, vymaľovaní izieb, chodieb, schodíšť, vo výmene kobercov
na chodbách a niektorých izbách. Na chodbách sme vymenili strop za moderný kazetový s bodovým
osvetlením, kde sú na každom poschodí nainštalované kamery a wifi pripojenie a hlásiče požiaru. V
suteréne na spríjemnenie pobytu hotelových hostí v našom hoteli boli zabezpečené ďalšie služby ako
napr. 3 druhy sáun, masáže a vírivka. Služby hotela boli doplnené službami knižnice, kaderníctva, kozmetiky, biliardu a spinningu. V cene ubytovania boli raňajky vo forme švédskeho stolovania. Hosťom
bola ďalej k dispozícii reštaurácia, denná kaviareň, automat na teplé nápoje a nealko nápoje.
Obnovou hotel získal nové vybavenie, následne zvýšil kvalitu služieb a posilnil svoju
konkurencieschopnosť voči ďalším hotelom, ktoré sa nachádzajú v meste Nitra a okolí (37 ubytovacích
zariadení hotelového typu a penziónov).
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Opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie cieľov a zmenšenie rizík v nasledujúcom období
− zvyšovanie spokojnosti hotelových hostí uplatňovaním individuálneho prístupu k zákazníkom,
− sledovanie vývoja na trhu a jeho vplyvu na konkurencieschopnosť našich služieb,
− budovanie konkurenčných výhod cez porozumenie zmien v správaní a požiadavkách zákazníkov,
− poskytovanie služieb v súlade s predpismi a normami pre ubytovanie,
− ponúkanie kvalitných služieb vytvorených na mieru,
− príprava ponúk služieb pre stálych zákazníkov,
− celkové zlepšenie spôsobov a foriem komunikácie so zákazníkmi,
− zlepšenie marketingu hotelových služieb,
− zavedenie vzdelávania a personálnu prácu s pracovníkmi hotela v oblasti prístupu ku klientom,
− vypracovanie ponuky komplexných služieb hotela v období nižšej vyťaženosti pre alternatívne
aktivity a činnosti (cestovné kancelárie, študentské agentúry),
− zvýšené využívanie konkurenčných výhod ubytovacích služieb založených na lokalizácii hotela, historických a turistických možností okolia ako predpokladov pre ďalší rozvoj kongresovej
turistiky.
Konferenčné služby
Hlavné ciele a naplánované úlohy v oblasti konferenčných služieb - poskytovanie komplexných a kvalitných služieb sa v uplynulom roku plnili nasledovne:
Centrum služieb (CS), oddelenie Konferenčných služieb (KS), technicky a organizačne zabezpečovalo
podujatia rôzneho charakteru pre externých a interných zákazníkov - kurzy, školenia, konferencie,
sympóziá a rôzne firemné dni. Najviac podujatí bolo organizovaných v oblasti medicíny, nasledovalo hospodárstvo a politika ako aj rezortné podujatia MPRV SR. Medzi prioritných zákazníkov patrili
zástupcovia rezortu pôdohospodárstva: MPRV SR, SPPK, poľnohospodárskych výrobných podnikov,
únií a poľnohospodárskych zväzov. Medzi pravidelných zákazníkov môžeme zahrnúť aj organizácie
z rezortu zdravotníctva, chemické a farmaceutické firmy, organizácie so zameraním na ekonomické
vzdelávanie zaoberajúce sa účtovníctvom, daňovou problematikou, firmy s oblasti IKT. Spomenuté organizácie využívali na organizovanie odborných konferencií a seminárov komplexné služby
Agroinštitútu: prenájom rokovacích miestností, prenájom technického zabezpečenia – didaktickej techniky a ubytovacie služby. Cyklicky boli zabezpečované v priestoroch KS kurzy a školenia pre Centrum
celoživotného vzdelávania a pôdohospodárskeho poradenstva a Centrum informačných služieb a technológií Agroinštitútu Nitra, štátny podnik.
Kongresová turistika je náročná na marketing, organizáciu a spôsob získavania významných kongresových podujatí. V tomto sektore podnikania existuje veľmi veľká konkurencia privátnych zariadení.
Silnou stránkou konferenčných služieb je dobrá vybavenosť a rôznorodosť konferenčných miestností.
V uplynulom roku sa podarilo pre skvalitnenie služieb ponúknuť väčší počet konferenčných miestností
- nárast o 5 miestností pri kapacite od 12 200 miest.
Zákazníci mali k dispozícii:
- 8 učební s kapacitou od 15 do 45 miest,
- 2 auly s kapacitou 80 miest,
- 3 zasadacie miestnosti s kapacitou 12 a 25 miest
- 1 kongresovú sálu s kapacitou 220 miest.
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- 2 spoločenské miestnosti s kapacitou 60 a 200 miest
Súčasťou konferenčných priestorov je vybavenie didaktickou technikou (dataprojektor, ozvučenie, flipchart, keramická tabuľa).
Z hľadiska obsadenosti konferenčných priestorov najviac využívané boli miestnosti Miestnosť J2 – 176
obsadeností za rok (percentuálne vyjadrenie využiteľnosti 48%), Miestnosť J1 – 148 obsadeností za rok
(percentuálne vyjadrenie využiteľnosti 41%).
Miestnosť S1 a Kongresová sála – 140 obsadeností za rok (percentuálne vyjadrenie využiteľnosti
38%). Najvyťaženejšími mesiacmi boli mesiac jún so 149 obsadenosťami (percentuálne vyjadrenie
využiteľnosti 38%) a mesiac október so 140 obsadenosťami (percentuálne vyjadrenie využiteľnosti
36%). Najslabšími mesiacmi boli mesiace letných prázdnin a dovoleniek júl a august. Mesiac august
s 24 obsadenosťami (percentuálne vyjadrenie využiteľnosti 6 %) a mesiac júl s 39 obsadenosťami (percentuálne vyjadrenie využiteľnosti 10 %).
V priebehu roka sa obsadenosť konferenčných miestností menila v závislosti od sezónnych udalostí
(prázdniny, sviatky, dni pracovného pokoja) a zároveň sa využívali častejšie menšie – lacnejšie učebne
pre nízky počet účastníkov. Celková využiteľnosť konferenčných priestorov bola 1206 obsadeností za
rok (percentuálne vyjadrenie využiteľnosti 25 %).
V období od 1. januára do 31. decembra dosiahlo oddelenie KS záporný výsledok hospodárenia 66 242,39 €, kde náklady boli vo výške 128 410,64 € a výnosy vo výške 62 168,25 €. Najväčšou
nákladovou položkou boli prevádzkové náklady vo výške 74 141,05 €
Opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie cieľov a zmenšenie rizík v nasledujúcom období
− neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, dbať o spokojnosť všetkých zákazníkov,
− operatívne zabezpečovanie požiadaviek zákazníkov,
− zlepšenie koordinácie poskytovaných služieb s oddelením ubytovania a gastronomickými
dodávateľskými firmami Agroinštitútu,
− intenzívny marketing a propagácia služieb Agroinštitútu, dobrá reklama, aby sa týmto spôsobom zabezpečilo zvýšenie využiteľnosti priestorov,
− dbať, aby sa rezortné aktivity a akcie uskutočňovali v priestoroch Agroinštitútu,
− organizačno-technické zabezpečovanie vzdelávacích podujatí a projektov z európskych fondov,
− potreba ďalšej modernizácie konferenčných priestorov - nábytku (A2, P, S1, J1), aby spĺňali
požiadavky čoraz náročnejších zákazníkov.

Činnosť školiaceho strediska Lučenec
Školiace stredisko Lučenec je jedným z tradičných regionálnych stredísk zabezpečujúcich rôzne druhy
vzdelávacích aktivít a odborného vzdelávania pre oblasti Novohradu, Gemera a stredného Slovenska.
Školiace stredisko sa nachádza v tesnej blízkosti centra mesta Lučenec. Pre potreby odborného vzdelávania a prípravy sú k dispozícii 4 učebne vybavené moderným nábytkom s kapacitou 40, 36, 30 a 16
miest. Učebne sú zabezpečené základnou didaktickou technikou (PC, dataprojektor).
Ubytovanie je zabezpečené v 7 dvojposteľových izbách so spoločnými sociálnym zariadeniami na
chodbe a v 4 dvojlôžkových izbách Lux s vlastným sociálnym zariadením, televízorom a chladničkou.
Zameranie aktivít školiaceho strediska možno rozdeliť do troch hlavných oblastí:
- vzdelávacie aktivity, zamerané hlavne na ďalšie odborné vzdelávanie a príprava zamestnancov rezortu
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
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- ubytovacie služby s celkovou kapacitou 22 lôžok,
- prenájom nebytových priestorov o celkovej rozlohe 511 m2.
Vzdelávacie aktivity
Vlastné vzdelávacie aktivity sú organizované podľa potrieb a harmonogramu odborných školení materského podniku s ohľadom na špecifiká a potreby regiónu.
Ubytovacie služby
Sú prevažne využívané lektormi a účastníkmi organizovaných vzdelávaní, lektormi a poslucháčmi UK
PF Bratislava, na základe zmluvy celoročne poskytujeme ubytovanie aj pre zamestnancov Železničnej
spoločnosti Zvolen. Ubytovanie sa ale poskytuje aj pre verejnosť.
Využitie ubytovacích kapacít - 30 %.
Prenájom nebytových priestorov
Vzhľadom na charakter a lokalizáciu budovy školiaceho strediska sú priestory využívané na prenájom hlavne ako kancelárske priestory a priestory v ktorých sa poskytujú služby. Rovnaký predpoklad
využitia je aj v nasledujúcom období. Priestory na využívané na dlhodobý prenájom sú zabezpečené
nájomnými zmluvami. Okrem dlhodobého prenájmu nebytových priestorov poskytuje školiace stredisko Lučenec aj krátkodobý prenájom vzdelávacích priestorov a didaktickej techniky. V roku 2011 boli
učebne najčastejšie využívané pedagogickou fakultou UK Bratislava, ako aj firmami zameranými na
rekvalifikáciu nezamestnaných prostredníctvom kurzov.
Štyri učebne s celkovou kapacitou do 120 miest sú využité na 28%. Ich nižšie využitie je zapríčinené
vysokou nezamestnanosťou v regióne, nízkym dopytom na rekvalifikácie pre nezamestnaných zo strany
Úradu práce, ako aj konkurenciou na podobné služby v meste Lučenec.
Kvalita poskytovaných služieb v školiacom stredisku je na veľmi dobrej úrovni. Priestory na prenájom aj
vzdelávanie sú po rekonštrukcii v roku 2007 stále zachované. V roku 2011 sa uskutočnila rekonštrukcia
kotolne, nainštalovali sa kondenzačné kotle, čím sa v budúcom období ušetria prostriedky na vykurovanie budovy. V minulom roku sa na budove prístavby vymenili okná a dvere, čo prispeje dosiahnutiu
energetickej úspory a zároveň bola na budove opravená a namaľovaná fasáda.

.
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5. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY AGROINŠTITÚTU NITRA, ŠTÁTNY PODNIK
Personálne a mzdové hodnotenie
V Agroinštitúte Nitra, štátny podnik za rok 2011 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov 56.
K 31. decembru 2011 predstavoval celkový počet zamestnancov vo fyzických osobách 54, z toho 31
žien a 23 mužov. V roku 2011 odišli 12 zamestnanci do starobného dôchodku, čo malo za následok
zvýšené osobné náklady – odstupné, odchodné, čo v konečnej čiastke to predstavovalo 30 608 EUR.
Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2011
roky

CPPaCV

Konferenčné
služby

18 až 25

CISaT

Hotel AI
Nitra

1

31 až 35

1

36 až 40

1

1

41 až 45

1

Hospodárska
správa

AI
spolu

2

3

1

1

3

1

1

1

5

3

4

2

10

3

1

1

26 až 30

Školiace
stredisko
Lučenec

46 až 50

1

2

1

51 až 55

1

1

3

56 až 60

3

61 až 65

1

6

1
2

1

1

5

5

12

3

7

2

3
0

nad 65
spolu

9

3

11

14

3

14

54

ženy

4

1

6

10

1

9

31

muži

5

2

5

4

2

5

23

Hotel AI
Nitra

Školiace
stredisko
Lučenec

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2011
vzdelanie

CPPaCV

Konferenčné CISaT
služby

Hospodárska
správa

základné

0

stredoškolské
bez maturity

9

stredoškolské
s maturitou

2

3

2

3

2

13

5

13

vysokoškolské
I. stupeň
vysokoškolské
II. stupeň

0
9

1

vysokoškolské
III. stupeň
spolu

AI
spolu

7

2

1

1
9

3

11

14

32

3

6

26

1

2

14

54

Vývoj počtu zamestnancov Agroinštitútu Nitra, štátny podnik
Ukazovateľ/rok:

II. polrok 2008

2009

2010

2011

Priemerný evidenčný počet zamestnancov

75

62

60

56

Medziročný index

0

0,827

0,968

0,933

Z uvedenej tabuľky vidieť, že priemerný evidenčný počet zamestnancov má klesajúcu tendenciu, optimalizáciou počtu zamestnancov sa zefektívňuje práca na jednotlivých útvaroch štátneho podniku.
Mzdové náklady Agroinštitútu Nitra, štátny podnik
Ukazovateľ/rok

II. polrok 2008

2009

2010

2011

Vyplatený objem hrubých miezd

301 747,89

468 503,80

486 417,42

425 714,87

Dohody mimopracovného pomeru

58 181,80

244 113,19

266 094,98

144 893,02

Priemerná mzda zamestnancov

670,55

629,71

675,58

633,50

Medziročný nárast miezd

0,000

0,939

1,073

0,938

Priemerná mzda zamestnancov Agroinštitútu Nitra, štátny podnik v roku 2011 zaznamenala pokles
oproti roku 2010, v roku 2012 pristúpime k prehodnoteniu ako počtov zamestnancov, tak i miezd
zamestnancov podľa vyťaženosti a prínosu výnosov.
Výsledok hospodárenia za rok 2011
Agroinštitút Nitra, štátny podnik v roku 2011 dosiahol záporný výsledok hospodárenia, t.j. stratu pred
zdanením vo výške 578 687,30 EUR, po zdanení vo výške 639 128,08 EUR, t.j. po zúčtovaní dane
z príjmu z bežnej činnosti ( splatnej, odloženej).
Na tejto strate sa podieľali tieto skutočnosti:
1) Odpisy hmotného a nehmotného majetku tvoria až 28,40 % z celkovej straty pred zdanením, čo
predstavuje čiastku 164 348 EUR. Z celkových odpisov predstavujú odpisy za budovy a stavby
až 69,13% , pri vyťaženosti hotela za rok 2011, ktorá predstavovala len 49%, nám tieto odpisy
a iné režijné náklady potrebné na chod hotela – elektrická energia, plyn , voda nevytvárajú zisk
za hotel.
2) V roku 2011 Agroinštitút Nitra, štátny podnik znižoval stavy pracovníkov z titulu odchodu do
riadneho starobného dôchodku – 12 osôb, čo malo za následok zvýšenie osobných nákladov
– odstupné, odchodné, ktoré predstavovali čiastku 30 608 EUR. Tieto úspory sa prejavia až
v roku 2012.
3) Nepriaznivý výsledok hospodárenia ovplyvnila aj havária – požiar v hotelovej časti budovy.
Zvýšené náklady – odstránenie havárie predstavovali v roku 2011 302 tis. EUR. Z poisťovne
Kooperatíva máme do dnešného dňa negatívne stanovisko. Celou záležitosťou sa v súčasnosti
zaoberá aj Národná banka Slovenska, ktorá vykonáva zo zákona dohľad nad poisťovníctvom.
4) Ďalšie zvýšené náklady, ktoré ovplyvnili záporný výsledok hospodárstva, boli náklady na odpis premlčaných pohľadávok z minulých rokov, ktoré bývalé vedenie vôbec neriešilo. Odpis
premlčaných pohľadávok predstavoval čiastku 41 176 EUR.
Agroinštitút Nitra, štátny podnik po vnútornom účtovnom audite v roku 2011 musel vysporiadať nesprávne vykázané inventúrne stavy za minulé roky, čo malo nepriaznivý dopad na výsledok hospodárenia, jednalo sa o 72 511 EUR, buď zvýšenými nedaňovými nákladmi vo výške 37 190 EUR a zníženými
výnosmi z projektov v celkovej čiastke 35 321 EUR.
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NÁKLADY SPOLU
487 157,86

1 035,00

Odpisy

0,00

Odpis pohľadávok
24 322,73

5,25

Ostatné finančné náklady

Ostatné náklady, dary

52,00

143 641,72

Pokuty a penále

Prevádzkové náklady

1 986,32

562,74

Ost. soc. poistenie- DDP

Z.soc.nákl.odch.,odstup.,SF

4 258,61

Ostatné dane a poplatky

0,00

Cestná daň

32 127,48

Zákonné poistenie
0,00

117 611,37

OON - dohody

Daň z nehnuteľností

88 763,35

Mzdové náklady

784,24

52 600,47

Ostatné služby

Rezerva na dovolenku

0,00

Reprezentačné

9 277,77

0,00

Opravy a udržiavanie

Cestovné

0,00

4 583,28

Spotreba energií

Predaný tovar

5 545,53

Spotreba materiálu

CPP a
CV

128 410,64

5 026,61

105,60

0,00

0,00

0,12

74 141,05

244,29

192,56

0,00

0,00

0,00

284,16

5 051,99

0,00

14 055,05

5 306,07

0,00

46,25

210,20

0,00

23 070,97

675,72

Konferenčné
služby

202 123,33

1 059,41

84,20

0,00

0,00

71,92

45 907,63

1 390,70

996,00

6,50

0,00

0,00

1 106,98

35 166,27

1 150,00

98 552,19

7 189,68

0,00

532,15

0,00

0,00

6 002,52

2 907,18

CIS a T

Čerpanie nákladov a tvorba výnosov v rámci AI za rok 2011

617 903,31

9 174,00

316,75

0,00

1 190,36

38,98

188 501,85

2 230,44

811,74

4 401,75

0,00

0,00

692,29

27 815,93

11 167,15

78 042,45

36 033,97

0,00

0,00

193 507,69

409,08

54 906,70

8 662,18

HOTEL

92 719,83

12 391,00

-0,50

0,00

0,00

14,08

8 415,31

799,40

229,08

616,10

0,00

834,46

418,13

5 900,91

1 862,00

16 366,41

2 915,89

0,00

43,45

19 564,64

0,00

21 677,10

672,37

Školiace
stredisko
Lučenec

220 178,40

20,92

0,00

0,00

0,00

0,00

166 703,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 407,57

0,00

0,00

0,00

0,00

51 046,53

0,00

Prenájom

537 698,57

135 641,16

27 108,14

41 176,54

5 128,38

142,85

450,00

12 299,33

878,14

4 014,22

369,75

24 226,20

2 878,16

45 887,37

13 102,50

129 935,42

32 430,24

424,86

636,60

38 172,26

0,00

3 580,45

19 216,00

Hospodárska
správa

2 286
191,94

164 348,10

51 936,92

41 176,54

6 323,99

319,95

627 760,94

18 950,48

3 670,26

13 297,18

369,75

25 060,66

6 163,96

151 949,95

144 893,02

425 714,87

138 883,89

424,86

10 536,22

251 454,79

409,08

164 867,55

37 678,98

Agroinštitút
spolu
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469 881,38
-17 276,48

VÝNOSY SPOLU

ÚČTOVNÝ ZISK /
STRATA

ZISK/ STRATA po zdanení

Daň z príjmov splatná,
odložená

99 490,23

-66 242,39

62 168,25

9 564,38

0,00

631,98

38 644,93
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,75

0,00

51 964,14

Konferenčné
služby

0,00

63,32

Prevádzkové výnosy

Ročné vysporiadanie DPH

Tržby z predaja majet.,
mater.
Ostatné výnosy, pokuty,
penále

Tržby za parkovné

123 485,01

0,00

Úroky, kurzové zisky

Výnosy z projektov PPA

0,00

49 744,90

Tržby za zmluvy s MPSR

Tržby za tovar

158 452,99

Tržby za služby

CPP a
CV

-21 963,65

180 159,68

1 422,60

0,00

19 930,56

0,00

0,00

9 003,54

0,00

0,00

130 125,31

19 677,67

CIS a T

-447 305,07

170 598,24

1 519,51

0,00

3 793,00

0,00

313,18

0,00

0,00

756,25

0,00

164 216,30

HOTEL

-41 277,67

51 442,16

221,30

0,00

3 401,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47 819,52

Školiace
stredisko
Lučenec

Čerpanie nákladov a tvorba výnosov v rámci AI za rok 2011 - pokračovanie tabuľky

15 377,96

235 556,36

0,00

0,00

18 544,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

217 012,30

Prenájom

0,00

537 698,57

515 542,92

11 031,70

5 456,37

2 465,06

2 110,00

0,00

1 092,52

0,00

0,00

0,00

Hospodárska
správa

-639 128,08

60 440,78

-578 687,30

1 707
504,64

627 760,94

11 031,70

90 402,24

2 465,06

2 486,50

132 488,55

1 092,52

764,00

179 870,21

659 142,92

Agroinštitút
spolu

Čerpanie nákladov a tvorba výnosov v rámci AI za rok 2011 (tabuľka na nasledujúcej strane)
Celkové výnosy vrátane vnútropodnikových výnosov k 31.12.2011 predstavovali čiastku 1 707 505
EUR, celkové náklady vo výške 2 286 192 EUR. Vlastné imanie, ktoré tvorí základné imanie, fondy
zo zisku a výsledok hospodárenia – minulých rokov, za účtovné obdobie 2011 predstavuje hodnotu
2 727 143 EUR. Záväzky spoločnosti, ktoré tvoria rezervy, dlhodobé a krátkodobé záväzky dosiahli
hodnotu 177 451 EUR, z ktorých záväzky po lehote splatnosti činia hodnotu 2 465 EUR, čo predstavuje
1,39%. Z krátkodobých pohľadávok 108 757 EUR, predstavujú pohľadávky po lehote hodnotu 35 237
EUR, čo predstavuje 32, 40 %.
I v nepriaznivej ekonomickej situácii si Agroinštitút Nitra, štátny podnik splnil všetky svoje záväzky
voči štátu, odvodové povinnosti, záväzky voči obchodným partnerom i vlastným zamestnancom.
Informácia o plate, odmenách riaditeľa
V roku 2011 bol vyplatený riaditeľovi Agroinštitútu Nitra, štátny podnik plat bez náhrad vo výške €
19 212,18, s náhradami vo výške € 22 021,16. Ročné odmeny neboli vyplatené, nakoľko Agroinštitút
Nitra, štátny podnik vykázal v roku 2011 stratu.
Odmena riaditeľa za rok 2010 bola vyplatená v roku 2011 vo výške € 4 810,-.
Účtovná závierka za rok 2011
Podľa názoru RENAUDIT CONSULTING, s.r.o. účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých
významných súvislostiach finančnú situáciu účtovnej jednotky Agroinštitút Nitra, štátny podnik k 31.
decembru 2011, výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade
so Zákonom o účtovníctve.
Návrh na vyrovnanie straty za rok 2011
V roku 2011 Agroinštitút Nitra, štátny podnik dosiahol výsledok hospodárenia za účtovné obdobie stratu vo výške 639 128,08 EUR.
V súlade s § 25 Zákona o štátnom podniku predkladá riaditeľka Agroinštitútu Nitra, štátny podnik návrh
na vyrovnanie straty 639 128,08 EUR na neuhradenú stratu z minulých rokov.
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VI. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
- Pôdohospodárska platobná agentúra
- Špecializovaná štátna správa – pozemkové a lesné úrady
- Príspevkové organizácie rezortu (ARVI, VÚP, VUEPP, PI SR, CVŽV)
- Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
- Profesijné zväzy a združenia (SZZ, SZCH, SZPM)
- Prvovýrobcovia, spracovatelia, obchodníci
- Poradcovia
- Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
- Vedecko-výskumná základňa rezortu
- Stredné odborné školy a univerzity pôdohospodárskeho zamerania
- Úrady práce, štátna a verejná správa
- Mimovládne organizácie
- Medzinárodné organizácie – FAO, EK, IAALD, etc.,
- Organizácie pôsobiace v oblasti životného prostredia, medicíny, legislatívy, bankovníctva,
poradenstva a ďalšie.
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NÁKLADY

SPOLU

Ost. soc. poistenie- DDP
Z.soc.nákl.-odch.,odstup.,SF
Prevádzkové náklady-réžie
Pokuty a penále
Ostatné finančné náklady
Odpis pohľadávok
Ostatné náklady, dary
Odpisy
Daň z príjmov odložená
Predaný materiál
Zostatková cena pred. DHM
Vnútropodnikové služby
Ostatná réžia z projektov

Ostatné dane a poplatkykolky

Spotreba materiálu
Spotreba energií
Predaný tovar
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Reprezentačné
Ostatné služby-externé
faktúry
Mzdové náklady
OON
Zákonné poistenie
Daň z nehnuteľností
Cestná daň

Plán 2012

Plán 2012

6 000
14 000

113 600

82 960
110 000
32 000

10 540

16 327
130 834

4 400

400
800

437 230

200
200
65 544

650
1 100
29 243

3 400

50

34 950

5 000

300
24 600

Konferenčné
služby

6 500
5 300

CPP a
CV

200 558

5 147

1 100

1 100
1 400
38 321

100 040
700
35 550

7 000

2 000

1 200
7 000

CIS a T

377 539

7 055

9 600

1 100

1 200
2 000
165 379

4 500

78 000
4 700
26 400

17 000

6 000
48 000
5
6 600

HOTEL

66 032

12 500

300
200
7 062

600

5 700
840

16 100

3 000

300
180

Školiace
stredisko
Lučenec
750
18 500

198 432

10 540

146 772

2 600

38 520

Prenájom

460 021

7 971

7 000
2 000
3 000
150 000

1 100
14 000

4 000

125 000
2 000
44 500
26 000
350

35 000

9 000
800
300

23 000
5 000

Hospodárska
správa

1 870 646

0

0
0
0
57 580

452 321
0
8 100
2 000
3 400
178 400

4 550
18 900

12 500

26 840
350

416 100
117 400
149 150

184 200

5
15 900
37 980
300

37 750
146 920

Agroinštitút
spolu

VII. HLAVNÉ ÚLOHY ORGANIZÁCIE NA ROK 2012

V roku 2012 Agroinštitút Nitra, štátny podnik predpokladá k 31.12.2012 zisk pred zdanením vo výške
14 395 EUR, pri celkových nákladoch 1 870 646 EUR a celkových výnosoch 1 885 041 EUR. Pri metodike rozúčtovania režijných nákladov – hospodárska správa 30% nákladov podľa počtu pracovníkov
a 70% podľa výmery sa nám nepodarí Hotel a konferenčné služby dať do kladných čísiel, výsledkov
hospodárenia.

90 000

Tržby za zmluvy s MPSR

19 400

5 100

61 500

Školiace
stredisko
Lučenec

10 300

227 583

Prenájom

500

500

Hospodárska
správa
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ZISK +/STRATA-

SPOLU

230 130

66 600

237 883

79 010

-51 434

94 209

-147 409

568

39 451

0

460 021

294 767

4 200

VÝNOSY

79 400

28 080

452 321

516 240

5 900

Prevádzkové výnosy

Výnosy vnútropodnikové

500

1 800

250

200 000

HOTEL

Ostatné výnosy-projekty
iné,zahran.
64 200

52 668

130 000

41 999

CIS a T

2 000

77 000

60 000

Konferenčné
služby

Tržby z predaja majetku

Tržby za parkovné

Výnosy z projektov PPA

Úroky, kurzové zisky a
penále

169 000

180 240

Tržby za služby-kurzy
,školenia-fakt.

Tržby za tovar

CPP a
CV

Plán 2012

Plán 2012 - pokračovanie_

14 395

1 885 041

452 321

57 580

158 900

2 000

750

221 668

500

220 000

771 322

Agroinštitút
spolu

Hlavné činnosti Agroinštitútu Nitra, štátny podnik v roku 2012 vyplývajú zo strategických zámerov jednotlivých útvarov podniku a podniku ako celku. Sú smerované k plneniu úloh pre zakladateľa, plneniu
projektových zámerov, úloh vyplývajúcich so zmluvných a komerčných vzťahov s užívateľmi a úloh na
zabezpečenie chodu vlastnej organizácie.
V oblasti celoživotného vzdelávania a poradenstva sa v roku 2012 zameriame na odborné vzdelávanie
subjektov poľnohospodárskej prvovýroby, vzdelávanie pôdohospodárskych poradcov a na také vzdelávacie a projektové aktivity, na ktorých Agroinštitút z pohľadu svojej právnej formy bude môcť
participovať ako oprávnený žiadateľ.

a)

odborné vzdelávanie subjektov pôdohospodárskej prvovýroby (na základe
poverenia alebo zmluvy o dielo):

Odborné vzdelávanie v oblasti aplikácie prípravkov na ochranu rastlín
Agroenvironment
Implementácia právnych predpisov pre ekologickú poľnohospodársku výrobu v praxi
Školenie malopredajcov POR v spolupráci so spol. FLORASERVIS v rámci celého Slovenska
b)

Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany,
vodohospodárstva a pestovateľského pálenia ovocia:

Základná odborná príprava technikov PO
Ďalšia odborná príprava technikov PO
Odborná príprava liehovarníkov na pestovateľské pálenie ovocia
Základná odborná príprava bezpečnostných technikov
Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov
Školenie vedúcich pestovateľských páleníc z BOZP
Školenie vodohospodárov
c)

Vzdelávanie vo vybraných oblastiach v rámci PRV SR 2007 – 2013, opatrenie 1.6
Odborné vzdelávanie a informačné aktivity:

Manipulácia a uskladnenie hospodárskych hnojív
Bioenergetik v pôdohospodárskej praxi
Zakladanie a údržba brehových porastov pri vodných tokoch a nádržiach na vidieku
Pestovanie a legislatíva geneticky modifikovaných rastlín a ich zhodnocovanie vo výrobe potravín
Požiadavky krížového plnenia a ich kontroly formou agrárnych informačných systémov
d)

Programy kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov:

Inovácie v riadení strednej odbornej školy
Rozvoj vidieka pre učiteľov stredných odborných škôl
Bioenergetika v pôdohospodárskej praxi pre učiteľov stredných odborných škôl
Viazanie a aranžovanie kvetín pre učiteľov stredných odborných škôl
Potravinárska legislatíva pre učiteľov stredných odborných škôl (návrh nového programu KV pre
akreditáciu)
Nové trendy úprav verejných priestorov v mestách a na vidieku – aktualizačné kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov profesijných predmetov SOŠ pôdohospodárskeho zamerania súvisiacich
so záhradníctvom, sadovníctvom a tvorbou krajiny
Moderné odpadové hospodárstvo – aktualizačné kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov profesijných predmetov SOŠ pôdohospodárskeho zamerania
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e)

Ostatné vzdelávacie aktivity:

Odborná príprava na získanie spôsobilosti na verejné obstarávanie
Zákon o verejnom obstarávaní – EVO
Kurz opatrovania
Kariérne poradenstvo – poskytovanie služieb (kariérne poradenstvo) pre profesijný rozvoj a odborný rast zamestnancov rezortu pôdohospodárstva
Odborná spôsobilosť pre výrobu a manipuláciu s potravinami pre manažment
Odborná spôsobilosť pre výrobu a manipuláciu s potravinami pre odborný manažment
Odborná spôsobilosť pre výrobu a manipuláciu s potravinami pre prevádzkových pracovníkov
f)

Projekty medzinárodnej spolupráce:

ECEVE
Agricultural Code
Projekty predložené v rámci výzvy na rok 2012 (Prenos inovácií, 7. rámcový program, atď.)
V rámci Pôdohospodárskeho poradenského systému SR zabezpečíme :
Inovačné vzdelávanie pôdohospodárskych poradcov
Odborné vzdelávanie pôdohospodárskych poradcov
Aktualizáciu Príručky pre terénnych poradcov v oblasti krížového plnenia pre opatrenia Osi 2 PRV
SR 2007 – 2013
Údržbu, aktualizácia a rozvoj Informačného a komunikačného portálu Pôdohospodárskeho poradenského systému MP RV SR – PoPoS
V oblasti informačných služieb a technológií sa v roku 2012 zameriame na :
Činnosti na podporu budovania informačnej spoločnosti v rezorte:
- zabezpečovanie vedecko-technických, ekonomických a legislatívnych informácií pre podporu
multifunkčného poľnohospodárstva,
- manažment znalostí a informácií pre podporu organizácií rezortu a poľnohospodárskej praxe
- podporu činnosti rezortných inštitúcií využitím progresívnych informačných nástrojov a technológií,
- vývoj multimediálnych aplikácií,
- vzdelávacia činnosť v oblasti informačných technológií, informačných systémov, programových užívateľských aplikácií, knižničných a informačných zdrojov.
Vo vzťahu k zakladateľovi v oblasti informačných služieb a technológií zabezpečíme:
a) Úlohy vyplývajúcich z medzinárodnej spolupráce v oblasti vedecko-technických informácií vo
vzťahu k FAO – časť Depozitná knižnica FAO, činnosť špeciálnej pôdohospodárskej knižnice
a budovanie centrálneho katalógu knižničného fondu rezortu pôdohospodárstva Agrokatalóg
– v rozsahu zmluvy uzatvorenej medzi Agroinštitútom Nitra, štátny podnik a MPaRV SR.
b) Úlohy vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce v oblasti vedecko-technických informácií vo
vzťahu k FAO – časť Národné stredisko AGRIS FAO a CARIS FAO - v rozsahu zmluvy uzatvorenej medzi Agroinštitútom Nitra, štátny podnik a MPaRV SR.
c) Redakcia časopisu Zemědelská/Poľnohospodárska Škola v súlade so spolupracujúcou
inštitúciou UZEI Praha.
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d) Spracovanie, prevádzka a aktualizácia internetových stránok MP SR, špecializovanej štátnej
správy (pozemkové a lesné úrady), stránok Značka kvality, Politika kvality, Školské ovocie) a
budovanie, aktualizácia a technologická údržba informačných nástrojov rezortu:
a. Agrokatalóg (www.agrokatalog.sk),
b. Agroregister (agroregister.mpsr.sk),
c. Agroportál (www.agroportál.sk),
d. Agrofórum (www.agroforum.sk).
e) Spracovanie, prevádzka a aktualizácia internetových stránok PPA.
f) Zabezpečenie prevádzky a údržby serverov vyčlenených pre internetové stránky operačných
programov www.ropka.sk, www.opbk.sk a www.sk-cz.eu, ktoré sú riadené MPaRV SR.
Projekty:
- Plnenie schváleného harmonogramu aktivít projektu EK Europe –Direct Nitra, financované zo
zdrojov EU.
- Plnenie projektových zámerov projektu „Podpora informačných a komunikačných potrieb
subjektov poľnohospodárskej, potravinárskej a lesníckej prvovýroby prostredníctvom IKT
technológií a sieťových platforiem novej generácie (projekt PRV).
Komerčné zákazky:
Na základe zmluvných vzťahov so zákazníkmi v rámci rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka aj
mimo rezortu.
Úlohy na zabezpečenie ostatných funkcii podniku:
- zavádzanie nových informačných technológií,
- systémová administrácia a údržba dát v informačných systémoch,
- údržba a a prevádzka siete LAN,
- inštalácia nových operačných systémov, aplikačného softvéru a antivírusovej ochrany,
- správa používaných operačných systémov a užívateľských aplikácií,
- tvorba a aktualizácia internetovej a intranetovej stánky AI,
- grafická a redakčná úprava propagačných a reklamných materiálov,
- konzultačná činnosť v oblasti softvéru a hardvéru,
- metodické riadenie užívateľov,
- príprava počítačov v počítačových učebniach pre potreby počítačového vzdelávania,
- plnenie úloh vyplývajúcich z informačnej a počítačovej bezpečnosti,
- vytvorenie e-learningového modulu pre vzdelávanie farmárov a poradcov,
- monitoring a hľadanie možnosti participácie na nových projektoch v rozsahu činnosti,
- zabezpečenie kvalitných a konkurencieschopných hotelových a kongresových služieb
- zabezpečenie starostlivosti o majetok štátu,
- optimalizácia počtu zamestnancov, zníženie neefektívnej administratívnej činnosti,
- zlepšovanie hospodárskeho výsledku podniku vykonávaním efektívnych činnosti a činnosti
s vysokou pridanou hodnotou.
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