KO N T R A K T
uzavretý medzi

Ministerstvom pôdohospodárstva SR
a

Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava
č. 5197/2008-620

Preambula
V súlade s uznesením vlády SR č. 1370 z 18. decembra 2002 sa uzatvára kontrakt medzi
ústredným orgánom štátnej správy - Ministerstvom pôdohospodárstva SR (ďalej MP SR) a jej
priamo riadenou príspevkovou organizáciou - Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany
pôdy Bratislava (ďalej VÚPOP). Kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale
plánovacím aktom upravujúcim obsahové, finančné a organizačné vzťahy medzi MP SR
a VÚPOP.
I.
Účastníci kontraktu
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Pracovník poverený
k rokovaniu:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Ing. Stanislav Becík, PhD. - minister
Štátna pokladnica Bratislava
7000081105/8180
00156621
JUDr. Marieta Okenková - generálny riaditeľ
Sekcie zahraničnej koordinácie
a

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Pracovník poverený
k rokovaniu:

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava
Gagarinova 10, 827 13 Bratislava
prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc. - riaditeľ
Štátna pokladnica Bratislava
7000077659/8180
00167151
Ing. Radoslav Bujnovský, CSc. - námestník riaditeľa
pre vedu a výskum

II.
Trvanie kontraktu
Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009.
III.
Finančné a platobné podmienky
1. Objem finančných prostriedkov určených na splnenie úloh sa stanovuje na základe
ukazovateľov schválených zákonom NR SR o štátnom rozpočte na rok 2009.
2. Celková hodnota kontrahovaných úloh zo štátneho rozpočtu je stanovená vo výške
477 992 EUR (14.400 tis. Sk).
3. Vzhľadom na charakter zabezpečovaných úloh a ich financovanie sa cena jednotlivých
vykonávaných úloh určuje v tis. Sk na základe podrobnej kalkulácie nákladov riešiteľa,
zahrňujúcej náklady obstarania (spotreba materiálu a služby), mzdové náklady, náklady na
zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP, ostatné priame náklady a nepriame
(režijné) náklady podľa interného kalkulačného vzorca riešiteľa (cena jednotlivých
zabezpečovaných úloh je uvedená v prílohe č. 2). Sumarizácia nákladov riešenia všetkých
úloh v rámci tohto kontraktu je uvedená v prílohe č. 3.
4. V prípade, ak zníženie sumy uvedenej v čl. III. bod. 2 bude predstavovať menej ako 5 %
dohodnutej ceny prác na dobu trvania kontraktu, riešiteľ bude riešiť úlohy bez zmeny
plánu. Ak bude zníženie uvedenej sumy vyššie ako 5 %, účastnícke strany vypracujú
dodatok ku kontraktu pozmeňujúci rozsah predmetu činnosti stanovený v čl. IV.
kontraktu.
5. Zadávateľ sa zaväzuje poskytnúť riešiteľovi na riešenie úloh pravidelne mesačné zálohy
podľa zákona č. 291/2002 Z.z. o štátnej pokladnici.
IV.
Predmet činnosti
Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- v rámci odbornej pomoci zabezpečovať v roku 2009 úlohy na zabezpečenie úloh výskumu a
vývoja, riešenie ktorých vyplýva z legislatívnych predpisov a úloh súvisiacich s členstvom
Slovenska v EÚ tak, ako boli vecne a časovo navrhnuté. Zoznam úloh výskumu a vývoja a ich
špecifikácia sú uvedené v prílohe č. 1 ku kontraktu.
V.
Kontrola, spôsob a termín vyhodnotenia plnenia kontraktu
1. Kontrolu plnenia kontraktu organizuje a riadi objednávateľ.
2. Zhotoviteľ je povinný pre účely kontroly poskytovať informácie a podklady. O výsledku
kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k úlohe.
3. Za vady zistené pri realizácií plne zodpovedá zhotoviteľ a je povinný ich odstrániť na
vlastné náklady.
4. V prípade, že predmet plnenia kontraktu má vady a zhotoviteľ ich neodstráni v
stanovenom termíne, objednávateľ má právo od kontraktu odstúpiť.
5. Plnenie úloh kontraktu bude vyhodnocované objednávateľom na kontrolných dňoch
k polroku plnenia a preberacím konaním za celoročné obdobie plnenia.

2

VI.
Povinnosti a práva zúčastnených strán
1. Objednávateľ (MP SR) sa zaväzuje:
a) Zabezpečiť financovanie predmetu činnosti a jednotlivých úloh uvedených v článku IV
kontraktu v celoročnom rozsahu podľa čl. III odst. 2 a 5 kontraktu.
b) Poskytnúť riešiteľovi potrebné konzultácie, štatistické údaje a iné podklady, potrebné
k zabezpečeniu úloh uvedených v čl. IV kontraktu a v prílohe č. 1 k nemu.
c) V dohodnutých termínoch vykonať kontrolné dni plnenia a preberacie konania všetkých
úloh uvedených v tomto kontrakte.
d) V dostatočnom predstihu informovať riešiteľa o zmenách v zadaní úloh podľa čl. III odst.
2 kontraktu.
e) Pri zverejňovaní výsledkov riešenia a činností stanovených týmto kontraktom dodržiavať
autorské práva riešiteľa v zmysle autorského zákona.
2. Objednávateľ má právo:
a) Krátiť objem kontraktom dohodnutého celoročného objemu finančných prostriedkov v
rozsahu a termínoch, ktoré budú počas trvania kontraktu určené príslušným uznesením
vlády SR.
b) Vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých týmto kontraktom.
c) Penalizovať riešiteľa v prípadoch nedodržania termínov plnenia úloh. Spôsob a výška
penalizácie sa stanoví na kontrolnom dni.
d) Poskytnúť tretej strane výsledky riešenia úloh zadaných v rámci kontraktu s uvedením
VÚPOP Bratislava ako riešiteľa a pri zachovaní autorských práv riešiteľa.
3. Zhotoviteľ (VÚPOP Bratislava) sa zaväzuje:
a) Splniť predmet kontraktu s odbornou starostlivosťou v súlade s pokynmi zadávateľa
v rámci dohodnutých podmienok kontraktu a v stanovených termínoch.
b) Riadne, v požadovanej kvalite a v stanovených termínoch protokolárne odovzdať výsledky
riešenia úloh dohodnutých týmto kontraktom.
c) Dodržať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom a neprekročiť náklady stanovené na
riešenie jednotlivých úloh.
d) Predložiť týždeň pred termínom konania kontrolného dňa a preberacieho konania všetky
dohodnuté podklady na rokovanie.
e) Včas informovať zadávateľa o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu plnenia úloh. V
prípade, že zhotoviteľ nemôže plniť záväzky kontraktu a že realizácia úloh alebo jej
príprava je ohrozená, je povinný o tom neodkladne informovať zadávateľa.
f) Zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, najmä však o informáciách, ktoré
vzniknú ako produkt riešenia úloh a nezverejňovať výsledky riešenia zadaných úloh bez
súhlasu zadávateľa.
4. Zhotoviteľ má právo:
a) Bezplatne získať od zadávateľa všetky podklady potrebné na riešenie alebo overovanie
výsledkov riešenia jednotlivých úloh. Rozsah, termíny a spôsob poskytovania údajov sa
stanoví pre jednotlivé úlohy.
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b) Požadovať od zadávateľa, aby podľa povahy odovzdávanej práce vytvoril príslušné
technické a organizačné podmienky na jej prezentáciu a overenie.
VII.
Zverejnenie kontraktu a verejný odpočet
1. Tento kontrakt zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich internetových stránkach do
31.1.2009.
2. Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu a zverejnenie výročnej správy sa uskutoční podľa
pokynov objednávateľa.
VIII.
Osobitné ustanovenia kontraktu
1. Zhotoviteľ nesmie použiť poskytnuté finančné prostriedky na iný účel, ako je stanovené
v tomto kontrakte.
2. Výsledky predmetu plnenia kontraktu sú výlučným majetkom štátu a nesmú byť použité
na iný ako dohodnutý účel. Poskytnutie výsledkov riešenia tretím osobám je možné iba so
súhlasom objednávateľa.
3. Za vady zistené pri realizácií plne zodpovedá riešiteľ a je povinný ich odstrániť na vlastné
náklady.
4. Výsledky riešenia, ktoré vznikli ako nové sa riadia ustanoveniami autorského zákona,
príp. zmenami a doplnkami.
5. Zmeny a doplnky v priebehu trvania kontraktu je možné vykonať na základe dohody
oboch strán formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma účastníkmi kontraktu.
6. Kontrakt sa vyhotovuje v 4 exemplároch, z ktorých každý účastník obdrží 2 exempláre.
7. Kontrakt nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zúčastnených strán.

V Bratislave

V Bratislave

Dňa:

Dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Stanislav Becík, PhD.
minister pôdohospodárstva SR

prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc.
riaditeľ VÚPOP Bratislava
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Príloha č. 1

Zoznam zadaných úloh
Úlohy výskumu a vývoja
Rezortné úlohy výskumu a vývoja boli schválené na 30. porade vedenia ministerstva
28. 11. 2005 „Návrh rezortných úloh výskumu a vývoja na roky 2006 - 2009“
Úloha č. 1:

„Multifunkčné využívanie pôdy SR“

Úloha č. 2:

„Vývoj funkčných vzťahov parametrov pôdy a krajiny pre tvorbu
informačných produktov a expertných systémov“

Úloha č. 3:

„Tvorba a hodnotenie poznatkov o vývoji vlastností pôdneho krytu SR pre
efektívnu ochranu pôdy v poľnohospodárskej krajine“
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Úloha č. 1:
Názov úlohy: „Multifunkčné využívanie pôdy SR“
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Ing. Radoslav Bujnovský, CSc., VÚPOP Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Zuzana Gergeľová,
Odbor rozvoja vidieka MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 3 200 000 Sk
Termín riešenia úlohy: 1.1. 2009-31.12.2009
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
04.8.2 „Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a poľovníctva“.
Stručná anotácia úlohy:
Úloha vyplýva z plnenia Zásad štátnej pôdnej politiky schválené uznesením vlády SR č. 1141
zo 6.12.2001, z rozpracovania požiadaviek platnej legislatívy (zákon č. 220/2004 Z.z.
o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov) na udržateľné využívanie poľnohospodárskej pôdy a preventívnu
ochranu vlastností a funkcií pôdy (multifunkčnosti), uznesenia vlády SR č. 766. z 12.
septembra 2007 (Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015),
rozhodnutia EK zo 4.12.2007 o schválení PRV SR na obdobie 2007-2013 (CCI 2007 SK 06
RPO 001) a plnenia osi II. Agroenvironmentálny program.
Verejno-prospešná činnosť nepodlieha zákonu o verejnom obstarávaní ani súťažnému
konaniu na verejnom trhu.
Koncept multifunkčného využitia poľnohospodárskej krajiny vychádza z potreby trvalo
zabezpečovať integrovaný rozvoj poľnohospodárstva a vidieckych území. Ako vyplýva zo
strategických dokumentov EÚ, pôda okrem produkcie biomasy rastlín plní celý rad funkcií,
ktoré sa rozhodujúcou mierou podieľajú na pozitívnych prínosoch vyplývajúcich z využívania
poľnohospodárskej krajiny. V zmysle toho narastá potreba oceňovania externalít z využívania
pôdy v poľnohospodárskej krajine a ich celospoločenský význam.
Úloha je zameraná na tvorbu nových poznatkov pre všestranné využitie komoditných aj
nekomoditných funkcií pôdneho krytu SR s následným modelovaním priorít ich priestorového
rozmiestnenia na území SR.
Riešenie úlohy zahrňuje nasledovné problémy:
- hodnotenie funkcií pôdy vo vzťahu k jej multifunkčnému využitiu
- inovácie a štrukturálne zmeny v poľnohospodárskom i nepoľnohospodárskom využívaní
pôdy SR
- optimalizácia štruktúry poľnohospodárskeho využívania pôdy v SR s ohľadom na jej
vlastnosti a environmentálne limity
- možnosti komoditného nepotravinového využitia pôdy SR
- nekomoditné využívanie pôdy a jeho distribúcia na území SR
Základné ciele úlohy možno charakterizovať nasledovne:
- pametrizácia a hodnotenie ekologických a socio-ekonomických funkcií pôdy
- hodnotenie vlastností a funkcií pôdy vo väzbe na multifunkčné využitie poľnohospodárskej
krajiny
- vývoj kritérií pre nekomoditné využívanie pôdy
- vývoj parametrov a potenciálov multifunkčného využitia pôdy.
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Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy (r. 2009):
Strategické a odborné dokumenty
- odborná publikácia na tému „Využitie poľnohospodárskych pôd Slovenska“ (retrospektíva,
súčasný stav, vývoj v budúcnosti)
- návrh novej štruktúry rozmiestnenia poľnohospodárskych činností na území SR vrátane
obmedzení z environmentálnych dôvodov.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy (r. 2009):
- zvyšovanie informovanosti odbornej a laickej verejnosti publikáciou a prezentovaním získaných odborných poznatkov
- vývoj metód ekonomického hodnotenia vybraných ekologických funkcií pôdy.
Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho
rozpočtu (z rozpočtu MP SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné
transfery).
Kľúčoví užívatelia objednanej úlohy: Ministerstvo pôdohospodárstva SR – Sekcia rozvoja
vidieka a priamych platieb, Krajské a obvodné pozemkové úrady, inštitúcie a organizácie
rezortu pôdohospodárstva, Ministerstvo životného prostredia SR.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Do 31. januára 2010.

Úloha č. 2:
Názov úlohy: „Vývoj funkčných vzťahov parametrov pôdy a krajiny pre

tvorbu informačných produktov a expertných systémov“
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc., VÚPOP Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Pavol Kopačka, Sekcia informatiky MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 4 800 000 Sk
Termín riešenia úlohy: 1.1. 2009-31.12.2009
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
04.8.2 „Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a poľovníctva“.
Stručná anotácia úlohy:
Riešenie úlohy vyplýva Programového vyhlásenia vlády SR 2006 (časti 2.2., 2.4. a 2.5)
z uznesenia vlády č. 43 z 21.1. 2004, uznesenia vlády SR č. 766. z 12. septembra 2007
(Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015), z aktualizovanej
koncepcie informatizácie rezortu pôdohospodárstva na obdobie 2007-2010 rozhodnutia EK
z 4.12.2007 o schválení PRV SR na obdobie 2007-2013 (CCI 2007 SK 06 RPO 001) a
plnenia osi II. Agroenvironmentálny program.
Verejno-prospešná činnosť nepodlieha zákonu o verejnom obstarávaní ani súťažnému
konaniu na verejnom trhu.
Riešenie úlohy je zamerané na tvorbu priestorových, kvantifikovaných a dynamických
informácií a informačných produktov týkajúcich sa poľnohospodárskych pôd a ich funkcií pre
potreby strategického plánovania a operatívneho rozhodovania na úrovni štátnej správy
a užívateľov pôdy. Teoretické poznatky riešenia vyústia do reálnych užívateľských produktov
vo forme expertných systémov a rozhodovacích modelov nevyhnutných z hľadiska
implementácie Národného programu poznatkovej ekonomiky ako aj požiadaviek EÚ a to
najmä opatrení vyžadovaných Usmernením EC č. 1782/2003. Ide najmä o kapitolu 3 tohto
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dokumentu, kde sa vyžaduje založiť poradenský informačný systém pre farmárov dostupný
pre najširší okruh užívateľov pôdy.
Hlavnými okruhmi riešenia úlohy sú:
- kompletizácia údajového portálu o pôde a krajine SR
- aktualizácia informácií permanentnou detekciou vlastností pôdneho krytu diaľkovým
prieskumom
- tvorba komplexných informačných systémov na podporu rozhodovacieho procesu
a manažmentu pri využívaní pôd SR
- logistika vybraných cieľových výstupov vo virtuálnych centrách informácií.
Základné ciele riešenia úlohy možno charakterizovať nasledovne:
- tvorba údajovej základne o poľnohospodárskych pôdach SR (georeferencovaná a rastrová
databáza poľnohospodárskych pôd SR)
- tvorba a aplikácia metodických postupov integrácie, korekcie a štandardizácie databázových
údajov
- odvodzovanie parametrov pôdy a krajiny jednoduchými a viacnásobnými funkčnými
vzťahmi a modelmi a ich verifikácia
- zisťovanie parametrov pôdy a krajiny pomocou metód diaľkového prieskumu Zeme
a verifikácia údajov
- zisťovanie funkčných parametrov pôdy a krajiny, relevantných k jej využitiu
- tvorba informačných produktov pre podporu rozhodovania v oblasti využívania pôd v
poľnohospodárskej krajine v rámci hospodárskeho, eko-sociálneho a regionálneho rozvoja
SR.
Kvantitatívne parametre úlohy (r. 2009):
Databázové a informačné produkty
- Aktualizácia odhadov úrod priebežne počas vegetačného obdobia
- Aktualizácie denných a nočných teplôt povrchu Zeme priebežne počas vegetačného obdobia
- Vytvorenie programátorskeho prostredia modulu eróznej ohrozenosti pôd. Spustenie on-line
systému na web stránke
- On-line systém výpočtu potenciálnej (reálnej erózie)
- Digitálna pôdna mapa 1: 5 000 – 10 000 (2.etapa)
- Majetková ujma v imisnej oblasti
- Kategorizácia poľnohospodárskej pôdy podľa jej schopnosti potenciálne znečisťovať vodné
zdroje.
Kvalitatívne parametre úlohy (r. 2009):
- manažment ochrany a využívania pôdy využitím dostupných informácií
- automatizované informačné a kontrolné mechanizmy uplatňovania politiky EÚ
v podmienkach SR
- uplatnenie zásad poznatkovej ekonomiky v poľnohospodárstve SR.
Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho
rozpočtu (z rozpočtu MP SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné
transfery).
Kľúčoví užívatelia úlohy:
Potenciálne všetci užívatelia pôdy v SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR – Sekcia
informatiky, Ministerstvo životného prostredia SR, občania SR, EÚ, medzinárodné vládne
organizácie (FAO, UNEP)
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Do 31. januára 2010.
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Úloha č. 3:
Názov úlohy: „Tvorba a hodnotenie poznatkov o vývoji vlastností pôdneho

krytu SR pre efektívnu ochranu pôdy v poľnohospodárskej krajine “
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: doc. Ing. Jozef Kobza, CSc., VÚPOP Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Rozália Szallayová,
Odbor pozemkových úprav MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 6 400 000 Sk
Termín riešenia úlohy: 1.1. 2009-31.12.2009
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
04.8.2 „Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a poľovníctva“.
Stručná anotácia úlohy:
Riešenie úlohy vyplýva z uznesenia vlády SR č. 620 zo 7. septembra 1993, uznesenia vlády
SR č. 7 z 12.1.2000, uznesenia vlády SR č. 664 z 23.8.2000, uznesenia vlády SR č. 766 z 12.
septembra 2007 (Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015).
Verejno-prospešná činnosť nepodlieha zákonu o verejnom obstarávaní ani súťažnému
konaniu na verejnom trhu.
Efektívna ochrana pôdy pred degradáciou predstavuje v súčasnosti vysoko aktuálny problém
tak na národnej úrovni, ako aj v rámci EÚ. Východiskovým bodom pre efektívnu ochranu
pôdy je poznanie stavu pôdnych vlastností a ich vývoj v čase vo väzbe na príčiny a faktory,
ktoré zmenu stavu spôsobujú. Systematické hodnotenie vývoja pôd SR začalo v roku 1993,
kedy na základe Uznesenia vlády SR č. 620 zo dňa 7. septembra 1993 bol schválený systém
monitorovania zložiek životného prostredia vrátane pôdy. Z novších uznesení treba spomenúť
Uznesenie vlády SR č. 7 z 12.1.2000 a č. 664 z 23.8.2000, ktoré hovoria o potrebe
zabezpečenia ďalšej realizácie a dobudovania monitoringu životného prostredia v nadväznosti
na krajiny EÚ. Dokumenty EK v rámci Tematickej stratégie pre ochranu pôdy (2004) sú
významným materiálom využiteľnom pri ďalšej stratégii využívania a ochrany pôdy v rámci
EÚ. Zámerom je sledovanie dôležitých parametrov pôdy z pohľadu konkrétnych ohrození
pôd, ako je napr. kontaminácia pôd (difúzna aj lokálna), acidifikácia, alkalizácia a salinizácia
pôd, vývoj kvantitatívneho a kvalitatívneho zloženia pôdneho humusu, kompakcie (utláčania)
a erózie pôd. Tento medzinárodný dokument je zaväzujúci aj pre SR pri sledovaní
a hodnotení ďalšieho vývoja pôd v nadväznosti na spôsob ich ochrany. Uvedený dokument
bol zahrnutý aj v novej predloženej koncepcii monitoringu životného prostredia (vrátane
pôdy), ktorá bola schválená na 124. schôdzi Vlády SR zo dňa 16.3.2005.
Úloha je zameraná na riešenie teoretických a odborných problémov súvisiacich s tvorbou nových
poznatkov o vývoji pôdneho krytu SR a jeho trvalo udržateľnom využití, ktoré sú podmienkou
efektívneho využívania prírodných zdrojov pri eko-sociálnom rozvoji regiónov SR.
Riešenie úlohy zahrňuje nasledovné okruhy problémov:
- metódy hodnotenia zmien a trendov vývoja vlastností pôdy vrátane indikátorov vývoja
predpokladaných degradačných javov poľnohospodárskej pôdy
- hodnotenie stavu a vývoja vlastností pôdy v poľnohospodárskej krajine vo väzbe na spôsob
jej využívania
- priestorová identifikácia rizikových oblastí ochrany pôdy s ohľadom na jej vlastnosti,
spôsob využívania a environmentálne limity
- vývoj metód skorého varovania zo zistených negatívnych trendov vývoja pôd
- strategické opatrenia pre zvýšenie efektívnosti ochrany pôdy v poľnohospodárskej krajine.
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Základné ciele úlohy možno charakterizovať nasledovne:
- definovanie relevantných indikátorov vývoja pôdneho fondu pre kvalitatívne a kvantitatívne
vymedzenie parametrov predpokladaných degradačných javov poľnohospodárskej pôdy
- hodnotenie trendov vývoja pôdnych parametrov a vlastností v sieti monitoringu pôdy SR
- vývoj metód a kritérií pre identifikáciu a rozšírenie rizikových oblastí ochrany pôdy na
území SR
- návrh kompenzačných riešení využívania pôdy v rizikových oblastiach ochrany pôdy SR.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy (r. 2009):
Strategické a odborné dokumenty
- vydanie publikácie ČMS-Pôda za 3. monitorovací cyklus (2002-2006)
- vypracovanie správy ČMS-Pôda za rok 2009
- hodnotenie rizikového regiónu s návrhom opatrení v zmysle pripravovanej Európskej
smernice pre ochranu pôdy (každý rok sa zhodnocuje 1 región)
- záväzné metódy terénnych a laboratórnych prác pre monitoring pôd SR v zmysle návrhu EÚ
- vývoj metód skorého varovania zo zistených negatívnych trendov vývoja pôd a strategické
opatrenia pre zvýšenie efektívnosti ochrany pôdy v poľnohospodárskej krajine
- vývoj a spôsob sledovania salinizácie a sodifikácie pôd v zmenených klimatických
podmienkach (metodika)
- návrh opatrení na obhospodarovanie pôdy na vybranom kontaminovanom území s PCB
vrátane návrhu remediačných postupov (súvislosť s Národným realizačným plánom
Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach – POPs)
- aktuálny stav a vývoj obsahu základných biogénnych prvkov a rizikových kontaminantov vo
vybraných ekologicky obhospodarovaných územiach v rôznych pôdno-klimatických
podmienkach SR
- hodnotenie sorpčnej kapacity humusu jednotlivých pôdnych typov s využitím získaných
poznatkov o chemickej štruktúre humínových kyselín
- metodická príručka kvantitatívneho stanovenia odnosu a akumulácie pôdnej hmoty
spôsobených erózno-akumulačnými procesmi využitím vhodných kalibračných modelov
- tvorba aktuálnych výstupov podľa požiadaviek MŽP SR a MP SR
Databázové a informačné produkty
- aktualizácia databázy monitoringu pôd (štrukturálna a údajová časť) s dôrazom na
požiadavky EÚ, tvorba aktualizovanej digitalizovanej web mapy monitorovacích lokalít
podľa sledovaných parametrov
- priestorová diferenciácia vybraných degradačných procesov poľnohospodárskych pôd SR
s využitím GIS.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy (r. 2009):
- prevádzka a aktualizácia databázy ČMS pôda
- aktualizácia rezortných web stránok o aktuálnom stave a vývoji poľnohospodárskej pôdy
zdokonalenie a prepojenie pôdneho a environmentálneho monitorovacieho portálu na
medzirezortnej úrovni (MP SR a MŽP SR)
- spoluúčasť na aktualizácii európskej databázy monitoringu zložiek životného prostredia
(úloha trvalá)
- informovanie odbornej a širšej verejnosti s vývojom stavu pôd na Slovensku formou
vedeckých, odborných a edukačných aktivít
- sledovanie a hodnotenie pôd podľa ich ohrození (kontaminácie pôd, acidifikácia, salinizácia
a sodifikácia pôd, pôdna organická hmota, kompakcia pôdy, erózia pôdy).
Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho
rozpočtu (z rozpočtu MP SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné
transfery).

10

Kľúčoví užívatelia objednanej úlohy: Ministerstvo pôdohospodárstva SR - Sekcia
legislatívy, Krajské a obvodné pozemkové úrady, Ministerstvo životného prostredia SR,
Slovenská agentúra životného prostredia
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Do 31. januára 2010.
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Príloha č. 2.
Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy výskumu a vývoja:
„Multifunkčné využívanie pôdy SR“
P.č.
a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Kalkulačná položka
b.
Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)
Spotreba materiálu
Služby
v tom: Výskum a vývoj
Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09 + r. 13)
Mzdové náklady vrátane ostatných mzdových nákladov
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Z toho: Cestovné tuzemské
Cestovné zahraničné
Odpisy
Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až r. 19)
Z toho: Spotreba materiálu
Spotreba energie
Mzdové náklady
Náklady na zdravot. a soc. poistenie vrát. prísp. NÚP
Odpisy
Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + r. 06)
Zisk
Cena riešenia
Kapitálové výdavky celkom
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ŠR v tis. Sk

EUR

50
50
0
0
0
3 150
1 319
462
50
5
45
0
1 319
40
119
185
92
514
369
3 200

1660
1 660
0
0
0
104 560
43 783
15 335
1 660
166
1 494
0
43 783
1 328
3 950
6 141
3 054
17 062
12 248
106 220

Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy výskumu a vývoja:
„Vývoj funkčných vzťahov parametrov pôdy a krajiny pre tvorbu informačných
produktov a expertných systémov“
P.č.
a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Kalkulačná položka
b.
Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)
Spotreba materiálu
Služby
v tom: Výskum a vývoj
Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09 + r. 13)
Mzdové náklady vrátane ostatných mzdových nákladov
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Z toho: Cestovné tuzemské
Cestovné zahraničné
Odpisy
Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až r. 19)
Z toho: Spotreba materiálu
Spotreba energie
Mzdové náklady
Náklady na zdravot. a soc. poistenie vrát. prísp. NÚP
Odpisy
Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + r. 06)
Zisk
Cena riešenia
Kapitálové výdavky celkom
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ŠR v tis. Sk

EUR

70
70
0
0
0
4 730
1 949
682
150
20
130
0
1 949
59
175
273
136
760
546
4 800

2 324
2 324
0
0
0
157 007
64 695
22 638
4 979
664
4 315
0
64 695
1 959
5 809
9 062
4 514
25 227
18 124
159 331

Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy výskumu a vývoja:
„Tvorba a hodnotenie poznatkov o vývoji vlastností pôdneho krytu SR pre efektívnu
ochranu pôdy v poľnohospodárskej krajine“
P.č.
a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Kalkulačná položka
b.
Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)
Spotreba materiálu
Služby
v tom: Výskum a vývoj
Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09 + r. 13)
Mzdové náklady vrátane ostatných mzdových nákladov
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Z toho: Cestovné tuzemské
Cestovné zahraničné
Odpisy
Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až r. 19)
Z toho: Spotreba materiálu
Spotreba energie
Mzdové náklady
Náklady na zdravot. a soc. poistenie vrát. prísp. NÚP
Odpisy
Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + r. 06)
Zisk
Cena riešenia
Kapitálové výdavky celkom
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ŠR v tis. Sk

EUR

600
550
50
0
50
5 800
2 426
849
99
29
70
0
2 426
73
218
340
170
946
679
6 400

19 916
18 257
1 659
0
1 659
192 525
80 528
28 182
3 286
963
2 324
0
80 529
2 423
7 236
11 286
5 643
31 402
22 539
212 441

Príloha č. 3
Zoznam úloh pre kontrakt medzi MP SR a Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava financovaných prostriedkov
štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MP SR v roku 2009
Por. č.

Úlohy výskumu a vývoja

1

Multifunkčné využívanie pôdy SR

2

Vývoj funkčných vzťahov parametrov pôdy
a krajiny pre tvorbu informačných produktov
a expertných systémov
Tvorba a hodnotenie poznatkov o vývoji
vlastností pôdneho krytu SR pre efektívnu
ochranu pôdy v poľnohospodárskej krajine

Úloha pochádzajúca z:
Nariadenia rady Európy č. R-92(8), revidovanej Európskej charty na ochranu pôdy,
Štátnej pôdnej politiky 2001, Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja (1993)

3

Štátnej pôdnej politiky 2001, Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja (1993),

Uznesenia vlády SR č. 620/1993, uznesenia vlády SR č. 7/2000, č. 664/2000; nariadenia
rady Európy č. R-92(8), revidovanej Európskej charty na ochranu pôdy, Štátnej pôdnej

Časové
hľadisko
dlhodobá
2006-2009
dlhodobá

Cena úlohy
(v tis. Sk)
3 200

Cena úlohy
(v EUR)
106 220

4 800

159 331

2006-2009
dlhodobá
2006-2009

6 400

212 441

SPOLU

14 400

477 992

politiky 2001, Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja (1993)

