Príloha č. 1
ÚLOHA VEDY A VÝSKUMU
Názov úlohy: Ekonomika trvalo udržateľného rastu poľnohospodárstva,

potravinárstva a vidieka v SR
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Ing. Marian Božík, PhD., VÚEPP Bratislava
Pracovníci zodpovední za zadávateľa: JUDr. Marieta Okenková,
Sekcia zahraničnej koordinácie, MP SR
Ing. Tibor Masár, PhD.,
Odbor vedy, výskumu a stratégií, MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 17 115 tis. Sk (568 121 €)
Termín riešenia úlohy: 1.1.2009 - 31.12.2009
Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK-COFOG):
04. Ekonomická oblasť
04.8. Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti
04.82. Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a poľovníctva
Stručná charakteristika úlohy:
Cieľom úlohy projektu riešeného v období rokov 2006-2009 je „Tvorba poznatkov pre
vládnu politiku, jej strategické a operatívne rozhodovanie v poľnohospodárstve
a potravinárstve k podpore ich trvalo udržateľného rastu v komplexe ekonomických,
sídelných, environmentálnych a mimoprodukčných funkcií vidieka“.
Ide o poznatky o vývoji, vývojových determinantách a výhľadoch konkurencieschopnosti
agropotravinárstva, ako aj o podmienkach a efektoch realizácie multifunkčného modelu
poľnohospodárstva vo vzťahu k zachovaniu a rozvoju vidieka v období do roku 2013.
Vecná problematika časovej etapy úlohy na rok 2009 je v súlade so zameraním a základnou
vecnou štruktúrou projektu. Vychádza z formulácie ústredného a parciálnych cieľov úlohy a
zamerania nasledovných čiastkových úloh (ČÚ):
1. ČÚ: Konkurencieschopnosť slovenských agropotravinárskych výrobkov na domácom,
európskom a svetových trhoch,
2. ČÚ: Odvetvová a podniková ekonomika poľnohospodárstva a potravinárstva,
3. ČÚ: Trvalo udržateľný rozvoj vidieka.
Tieto čiastkové úlohy zároveň charakterizujú tri hlavné vecné problémy projektu.
1. ČÚ: KONKURENCIESCHOPNOSŤ SLOVENSKÝCH AGROPOTRAVINÁRSKYCH VÝROBKOV

1. VE: Analýza a predikcia vývoja agropotravinárskych trhov so zameraním sa na jednotlivé
činitele ponuky a dopytu v potravinovej vertikále
4. časová etapa
Strednodobý výhľad vývoja agropotravinárskych trhov a faktorov ovplyvňujúcich
konkurencieschopnosť v potravinovej vertikále.
Úloha bude ukončená výskumnou správou.
2. VE: Analýza zahraničného obchodu slovenských agropotravinárskych komodít
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4. časová etapa
Vplyv reformy SPP a rokovaní WTO na zahraničný agropotravinársky obchod
Úloha bude mať dva realizačné výstupy.
- Analýza vstupu SR do EÚ na vývoj zahraničného obchodu s agrárnymi komoditami za
rok 2008
- Ročenka zahraničného agropotravinárskeho obchodu za rok 2008

2. ČÚ: ODVETVOVÁ A PODNIKOVÁ EKONOMIKA POĽNOHOSPODÁRSTVA A POTRAVINÁRSTVA,

1. VE: Vývoj ekonomickej efektívnosti poľnohospodárstva a jeho výrobkov
4. časová etapa
Ekonomická efektívnosť poľnohospodárstva a výrobkových odvetví, jeho postavenie
v národnej ekonomike a inštitucionálne faktory vývoja v období rokov 2004 –2008
Úloha bude ukončená výskumnou správou a bude mať jeden realizačný výstup.
-

Náklady a výnosy poľnohospodárskych výrobkov v SR za rok 2008

2. VE: Trendy vývoja potravinárstva v podmienkach jednotného trhu
4. časová etapa
Dlhodobá stratégia udržateľnosti rozvoja slovenského potravinárskeho priemyslu
a výhľad spotreby potravín
Úloha bude ukončená výskumnou správou.
3. VE: Analýza dosahov politík na poľnohospodárske produkčné systémy
4. časová etapa
Prognóza efektov revízie a reformy SPP EÚ po roku 2013 na úrovni odvetvia
poľnohospodárstva
Prognóza regionálnych dopadov revízie a reformy SPP EÚ a návrhov zmien po roku
2013
Úloha bude ukončená výskumnou správou.

3. ČÚ: Trvalo udržateľný rozvoj vidieka

1. VE: Nepotravinárske ciele a mimoprodukčné funkcie poľnohospodárstva
4. časová etapa
Návrh programov a projektov diverzifikácie vidieckej ekonomiky v regiónoch SR
v novom programovacom období a predbežné zhodnotenie ich budúcich ekonomických
efektov
Úloha bude ukončená výskumnou správou.
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2. VE: Trh s pôdou v rozvoji vidieckej ekonomiky
4. časová etapa
Úloha a impulzy trhu s pôdou v rozvoji vidieckej ekonomiky a jej ďalšie smerovanie
Úloha bude ukončená výskumnou správou.
3.VE. Hodnotenie dopadov implementácie SOP „Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka“
a Národného strategického plánu rozvoja vidieka na vidiecku ekonomiku
4. časová etapa
Hodnotenie priamych a nepriamych ekonomických a mimoekonomických efektov dopadu
opatrení odvetvových programových dokumentov na rozvoj vidieka
Úloha bude ukončená výskumnou správou.
Spresnenie tém a realizačných výstupov:
Na základe priebežnej oponentúry úlohy vedy a výskumu „Ekonomika trvalo udržateľného
rastu poľnohospodárstva, potravinárstva a vidieka v SR (ktorá je riešená formou troch
čiastkových úloh od 1.1.2009)“, ktorá sa uskutoční v mesiaci február, resp. marec 2009 budú
prehodnotené a spresnené témy a realizačné výstupy tejto úlohy.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
Výsledkom riešenia budú nehmotné výstupy v podobe výskumných správ a realizačné
výstupy pre potreby v rozhodovacom procese rezortnej štátnej správy.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
Rozšírenie poznatkovej základne, publikovanie doplňujúcich poznatkov. Aplikovanie
poznatkov do rozhodovacieho procesu.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude na 100 % financovaná zo ŠR (z rozpočtu MP SR v rámci finančných prostriedkov
pridelených na bežné transfery).
Kľúčový užívateľ objednanej úlohy:
MP SR, sekcie, odbory, výskumné inštitúcie, vysoké školy, poľnohospodárske podniky SR
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
do 31.01.2010
Kalkulácia nákladov:
tis. Sk
mzdové náklady
odvody do fondov
materiálové náklady
odpisy
ostatné priame náklady
režijné náklady
spolu:

€

7 000
2 240
90
950
1 235
5 600
17 115

232 360
74 355
2 990
31 534
40 995
185 887
568 121
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