Príloha č. 1
K Dodatku č. 1 ku kontraktu č. 5196/2008-620 (úlohy č. 1-10)
ÚLOHY V RÁMCI ODBORNEJ POMOCI
Úloha č. 1
Názov úlohy: Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve SR 2009
(Stav za rok 2008 – Zelená správa)
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:
Ing. Zuzana Chrastinová, VÚEPP Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: JUDr. Marieta Okenková, Sekcia zahraničnej
koordinácie, MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 39 832 EUR
(1 199 979 Sk)
(výsledná suma zahŕňa vypracovanie správy, vrátane Súhrnu zo správy, slovenská
verzia: počet správ 1ks, súhrn 1 ks, anglické verzia: počet správ 1 ks, súhrn 1 ks,
zabezpečenie výtlače)
Termín riešenia úlohy: 1.1.2009 - 30.11.2009
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:
Správa je prezentačným faktografickým materiálom MP SR informujúca o aktuálnom stave
poľnohospodárstva a potravinárstva v roku 2008 a jeho medziročnej zmene. Slúži ako
dôležitý informačný zdroj nielen pre širokú poľnohospodársku verejnosť, ale aj pre rôzne
inštitúcie.
Vypracovanie prvého znenia Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve bude
obsahovať nasledovné ciele hodnotenia:
Svetové poľnohospodárstvo a poľnohospodárstvo v EÚ-25, Hlavné charakteristiky vývoja
a postavenia slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva v národnom hospodárstve,
Výroba a agropotravinársky trh, Výrobné vstupy do poľnohospodárstva, Štrukturálne zmeny
v poľnohospodárstve
a potravinárstve,
Ekonomická
situácia
v poľnohospodárstve
a potravinárstve, Výdavky rozpočtovej kapitoly, zahraničný obchod.
Z úlohy bude vypracovaný nasledovný výstup:
Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve SR 2009 (Stav za rok 2008)
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
Výsledkom riešenia bude nehmotný výstup v podobe 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, NR SR, Vláda SR, výskumné ústavy, vysoké školy, SPPK, poľnohospodárske
a potravinárske zväzy, poľnohospodársku a potravinársku prax
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve SR 2008 (Zelená správa – stav za rok 2008
prvé znenie)
do 5. 6. 2009
•
dopracovanie pripomienok do Správy o poľnohospodárstve, ktoré vyplynú z jej
rezortného a medzirezortného rokovania
•

Kalkulácia nákladov v EUR
Priame mzdy
Odvody do fondov
Materiálové náklady
Odpisy
Ostatné priame náklady
Režijné náklady
Spolu

9 230
3 130
660
1 290
17 262
8 260
39 832

Úloha č. 2
Názov úlohy: Analýzy, expertízy a poradenstvo pre MP SR
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:
Ing. Zuzana Chrastinová, VÚEPP Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: JUDr. Marieta Okenková, Sekcia zahraničnej
koordinácie, MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 26 550 EUR (799 845 Sk)
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:
Úloha zahŕňa viaceré problémové okruhy, ktoré sú v priebehu roka zadávané VÚEPP.
Ide o úlohy s rôznorodou odbornou problematikou. Na ich vypracovaní sa zúčastňujú podľa
odbornej príslušnosti viacerí odborníci, ktorí svoje dlhoročné skúsenosti zužitkovávajú na ich
riešení v pomerne krátkom čase. Údaje pre vypracovanie získavajú z ústavných informačných
zdrojov, rezortných a ostatných verejne dostupných zdrojov, ale aj priamo z decíznej sféry.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
Výsledkom riešenia budú nehmotné výstupy v podobe analýz, expertných posudkov, odhadov
a ďalších materiálov 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
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
•
priebežne podľa požiadaviek MP SR
Kalkulácia nákladov v EUR
Priame mzdy
Odvody do fondov
Materiálové náklady
Odpisy
Ostatné priame náklady
Režijné náklady
Spolu

10 680
3 630
100
1 490
1 060
9 590
26 550

Úloha č. 3
Názov úlohy: Prevádzka a aktualizácia Informačnej
úćtovníctva V SR v roku 2009

siete

poľnohospodárskeho

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:
Ing. Jaroslav Klimeš, PhD., VÚEPP Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Stanislav Goga, Odbor vedy, vzdelávania
a stratégií, Sekcia zahraničnej koordinácie,
MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 355 673 EUR
(10 715 005 Sk)
z programu 0900503: 355 673 EUR
Termín riešenia úlohy: 1.1.2009 - 32.12.2009
Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK-COFOG):
01. Všeobecné verejné služby
01.3. Všeobecné služby
01. 32. Rámcové plánovacie a štatistické služby
Stručná charakteristika úlohy:
− Každoročná aktualizácia farmárskeho dotazníka SR
− Zabezpečenie aktualizácie farmárskeho dotazníka do kontrolno-editačného programu
na zber údajov
− Zabezpečenie zberu údajov z poľnohospodárskych podnikov formou dobrovoľnosti
z požadovaného počtu podnikov
− Kontrola údajov zo zozbieraných vyplnených formulárov
− Úhrada dohodnutej finančnej čiastky respondentom
− Účasť na zasadaní Výboru FADN (ISPÚ) v Bruseli
− Zabezpečovanie typológie poľnohospodárskych podnikov podľa metodiky EÚ
v spolupráci so ŠÚ SR

Z úlohy budú vypracované nasledovné výstupy:
Výstupom z úlohy je odovzdanie Plánom výberu stanovený a Nariadením Komisie EÚ
schválený počet správne vyplnených farmárskych dotazníkov v požadovanej štruktúre. Pre SR
je pre rok 2009 stanovených 502 takýchto dotazníkov
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
•

zabezpečenie výberového súboru ISPÚ SR, podľa metodiky plánu výberu minimálne
502 podnikov poľnohospodárskej prvovýroby,
• zabezpečovanie podkladov pre činnosť Národnej komisie ISPÚ v SR,
• zabezpečovanie zberu údajov z podnikov vzorky v spolupráci so softwarovými firmami
pracovníkmi VÚEPP,
• využívanie databázy ISPÚ SR aj na ďalšie činnosti pri zachovaní dôvernosti týchto
údajov.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
•
aktualizovanie dotazníka ISPÚ SR podľa nariadení Komisie a v nadväznosti na to aj
konverziu dátovej vety FADN EÚ,
•
dopracovávanie kontrolných väzieb RICA 1 v rámci dotazníka ISPÚ pre zlepšenie
hodnovernosti údajov,
•
posielanie údajov do DG AGRI v Bruseli, ktoré slúžia pre porovnávanie dosahovaných
výsledkov poľnohospodárstva všetkých členských krajín EÚ,
•
udržiavanie databázy ISPÚ SR,
•
poskytnutie spracovaných údajov pre vypracovávanie jednotlivých scenárov pri tvorbe
a hodnotení agrárnej politiky na Slovensku,
•
spracovanie údajov pre národné potreby
•
spracovanie údajov pre DG AGRI v Bruseli, ktoré slúžia pre porovnávanie dosahovaných
výsledkov poľnohospodárstva všetkých členských krajín EÚ.
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, Centrálna komisia FADN na DG AGR Brusel, výskumné inštitúcie, vysoké školy,
poľnohospodárske podniky
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
do 31. 01. 2010
Kalkulácia nákladov v EUR
Priame mzdy
Odvody do fondov
Materiálové náklady
Odpisy
Ostatné priame náklady
Režijné náklady
Spolu

80 000
27 000
11 500
2 323
163 300
71 550
355 673

Úloha č. 4
Názov úlohy: Prognóza vývoja slovenského poľnohospodárstva
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:
Ing. Dagmar Matošková, PhD., VÚEPP Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: JUDr. Marieta Okenková, Sekcia zahraničnej
koordinácie, MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 19 916 EUR
(599 989 tis. Sk)
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 je aktualizovať, spresniť a doplniť prognostickú časť materiálu Prognóza
a vízia vývoja slovenského poľnohospodárstva (PaV) v strednodobom horizonte.
V neposlednom rade ide aj o východisko pre pozíciu Slovenska pri spoluvytváraní
reformovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, ktorá by mala v budúcnosti
zabezpečiť rovnakosť podmienok pre získavanie podpory Spoločenstva pre všetky členské
krajiny EÚ. Výsledkom práce bude Aktualizácia prognózy vývoja slovenského
poľnohospodárstva a potravinárstva v rozsahu, v ktorom bola uvedená v PaV v časti
kvantifikácie prognózy poľnohospodárstva v oblasti výhľadu produkcie, cien a ich efektov na
ekonomické výsledky poľnohospodárstva.
Z úlohy budú vypracované nasledovné výstupy:
Aktualizácia prognózy vývoja slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
Výsledkom riešenia bude nehmotný výstup v podobe výsledného materiálu.
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
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
do 31.01.2010
Kalkulácia nákladov v EUR
Priame mzdy
Odvody do fondov
Materiálové náklady
Odpisy

7 700
2 620
330
1 060

Ostatné priame náklady
Režijné náklady
Spolu

1 306
6 900
19 916

Úloha č. 5
Názov úlohy: Vyhodnotenie
ekonomickej
bonity
poľnohospodárskych
a potravinárskych podnikov v rámci súťaže TOP AGRO
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:
Ing. Zuzana Chrastinová, VÚEPP Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Ján Pocci, Odbor obchodu, Sekcia výživovej
politiky a obchodu, MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 10 000 EUR
(301 260 Sk)
(z programu 0900101): 10 000 EUR
Výsledná cena zahŕňa aj cenu pre súťaž TOP AGRO
Termín riešenia úlohy: 1.4.2009 - 31.8.2009
Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK-COFOG):
04. Ekonomická oblasť
04.2. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a poľovníctvo
04.21. Poľnohospodárstvo
Stručná charakteristika úlohy:
Súťaž TOP AGRO má dlhodobú tradíciu a zviditeľňuje TOP podniky v odvetví, ktoré svojími
výsledkami inšpirujú ďalšie podniky. Oceňuje víťazné podniky morálne a finančne. Ide o podniky
všetkých organizačno-právnych foriem hospodárenia zúčastnených v súťaži, reprezentujúce
poľnohospodárstvo v produkčných a znevýhodnených oblastiach ako aj jednotlivé odbory
potravinárskeho priemyslu.

Z úlohy bude vypracovaný nasledovný výstup:
Vyhodnotenie poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov prihlásených do súťaže
TOP AGRO
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
Výsledkom riešenia bude výsledný materiál s poradím podnikov podľa ekonomickej bonity.
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
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
do 31.08.2009

Kalkulácia nákladov v EUR
priame mzdy
odvody do fondov
materiálové náklady
odpisy
ostatné priame náklady
režijné náklady
Spolu

2 590
800
140
330
4 000
2 130
10 000

Úloha č. 6
Názov úlohy: Komoditné situačné a výhľadové správy
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Mária Jamborová, VÚEPP Bratislava
Ing. Ján Pocci, Odbor obchodu, Sekcia výživovej
politiky a obchodu, MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 59 749 EUR
(1 799 998 Sk)
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:
Správy sa vypracujú za príslušné referenčné obdobie jednotlivých vybraných komodít
(obilniny, olejniny, strukoviny, cukrová repa-cukor, zemiaky, zelenina , ovocie, vinič
hroznorodý a víno, priemyselné krmivá, jatočný hovädzí dobytok a teľatá, jatočné ošípané,
ovce, kozy, hydina a vajcia, mlieko). Ich obsahom budú informácie o situácii na domácom
a zahraničnom trhu a krátkodobý výhľad. Poskytnú informácie o regulačných a podporných
opatreniach na usmerňovanie trhu s príslušnou komoditou, produkcii, osevných a zberových
plochách, počte zvierat a ich úžitkovosti, celkovej ponuke, dopyte, zahraničnom obchode,
spotrebe a o cenách. Správy majú pre svoj obsah široké využitie nielen v základnom
výskume, ale môžu byť významným podkladom pre rozhodovania v praxi a v riadiacej sfére.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
Výsledkom riešenia úlohy budú nehmotné výstupy v podobe 23 správ 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, PPA, zväzy, výskumné inštitúcie, vysoké školy, poľnohospodárske podniky.

Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
do 31.01.2010
Kalkulácia nákladov v EUR
priame mzdy
odvody do fondov
materiálové náklady
odpisy
ostatné priame náklady
režijné náklady
Spolu

24 000
8 160
954
3 400
1 660
21 575
59 749

Úloha č. 7
Názov úlohy: Správa Slovenskej republiky pre Monitoring agrárnych politík členských
štátov OECD
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Ivona Ďuričová, VÚEPP Bratislava
Ing. Eva Kolesárová, CSc., Odbor zahraničných
vzťahov, Sekcia zahraničnej koordinácie MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 7 653 EUR
(230 554Sk)
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:
Správa sa vypracováva pre MP SR, ktoré ju poskytuje Directoriátu OECD pre obchod
a poľnohospodárstvo v anglickom preklade. Obsahuje podrobné informácie o podpornej
politike v SR v roku 2007 a 2008 z EÚ a národných zdrojov.
Úloha slúži ako podklad pri jednaniach v rámci pracovných skupín OECD a pre výpočet PSE
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
Výsledkom riešenia úlohy bude nehmotný výstup v podobe správy, ktorá sa predkladá
do OECD na pokrytie informačných požiadaviek v oblasti poľnohospodárstva za SR vrátane
doplnenia databázy za SR.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
Rozšírenie poznatkovej základne, generovanie a spracovanie ekonomických informácií pre
štátnu správu a OECD.
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, Sekretariát OECD, výskumné inštitúcie a vysoké školy

Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
do 31.01.2010
Kalkulácia nákladov v EUR
priame mzdy
odvody do fondov
materiálové náklady
odpisy
ostatné priame náklady
režijné náklady
Spolu

2 820
950
60
360
983
2 480
7 653

Úloha č. 8
Názov úlohy: Globálny informačný systém a systém skorého varovania FAO pre výživu
a poľnohospodárstvo
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Helena Tibenská, CSc., VÚEPP Bratislava
Ing. Eva Kolesárová, CSc., Odbor zahraničných
vzťahov, Sekcia zahraničnej koordinácie MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 6 638 EUR
(199 976 Sk)
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:
Zisťovanie a spracovávanie štatistických informácií za poľnohospodárstvo a potravinárstvo
pre GIEWS, z ktorých FAO vypracováva komoditné štúdie a výhľady v celosvetového
rozsahu.
Analyzujú sa nasledovné okruhy problémov:
− Očakávaná produkcia poľnohospodárskych komodít
− Export a import vybraných poľnohospodárskych a potravinárskych komodít
− Ostatné informácie (vývoj ponuky a dopytu na domácom trhu, ceny vstupov,
spotrebiteľské ceny, ceny poľnohospodárskych komodít a pod.).
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
Výsledkom riešenia úlohy budú nehmotné výstupy v podobe čiastkových materiálov –
dotazníkov pre potreby FAO na vypracovávanie komoditných štúdií za Európu.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
Rozšírenie poznatkovej základne a aplikovanie poznatkov v štúdiách FAO a v rozhodovacom
procese rezortnej štátnej správy.
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, FAO-OSN
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
do 31.01.2010
Kalkulácia nákladov v EUR
priame mzdy
odvody do fondov
materiálové náklady
odpisy
ostatné priame náklady
režijné náklady
Spolu

2 555
866
30
330
537
2 320
6 638

Úloha č. 9
Názov úlohy: Porovnávacia analýza dopadov rozličných variantov prechodu k
uplatňovaniu SPS vrátane variantu pokračovania v uplatňovaní
SAPS po roku 2008
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Marian Božík, PhD., VÚEPP Bratislava
Ing. Marek Kodada, Sekcia rozvoja vidieka
a priamych platieb, MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 19 916 EUR
(599 989 Sk)
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 je ex ante hodnotenie dopadov rozličných variantov prechodu k uplatňovaniu
jednotnej platby na farmu (SPS), ktorá je aplikovaná v starých členských krajinách EÚ
(EÚ-15). Variantným riešením je pokračovania v uplatňovaní SAPS po roku 2008 až do roku
2013. Pokračujúcim cieľom bude aj identifikácia možných produkčne ekonomických efektov
pokračovania SPS, resp. SAPS po roku 2013. Úloha bude zameraná na veľkostnú štruktúru
fariem, výrobné zameranie ako aj regionálnu diferenciáciu a úroveň Slovenska.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
Výsledkom riešenia úlohy budú 2 nehmotné výstupy – doporučenia pozícií Slovenska
v negociačnom procese prípravy reformy SPP. Súčasťou úlohy budú aj syntézy monitoringu
stanovísk vybraných ČŠ EÚ v preferenciách schém a variantov SPS, resp. SAPS.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
Rozšírenie poznatkovej základne, aplikovanie doporučení pozícií Slovenska v negociačnom
procese prípravy reformy SPP. 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
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
do 31.01.2010
Kalkulácia nákladov v EUR
priame mzdy
odvody do fondov
materiálové náklady
odpisy
ostatné priame náklady
režijné náklady
Spolu

7 700
2 620
330
1 060
1 306
6 900
19 916

Úloha č. 10
Názov úlohy: Zdokonaľovanie nástrojov hodnotenia dopadov agrárnych politík a tvorby
opatrení podporujúcich rozvoj slovenského poľnohospodárstva
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Marian Božík, PhD. VÚEPP Bratislava
JUDr. Marieta Okenková, Sekcia zahraničnej
koordinácie, MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 66 387 EUR
(1 999 975 Sk)
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:
Zdokonaľovani nástrojov ex ante hodnotenia dopadov agrárnych politík podporujúcich tvorbu
poznatkov pre vládnu politiku, jej strategické a operatívne rozhodovanie:
• Identifikácia a priebežná aktualizácia kľúčových priorít Slovenska v kontexte Spoločnej
poľnohospodárskej politiky EÚ.
• Varianty riešenia kľúčových problémov do roku 2013 a po roku 2013 v kontexte
slovenského poľnohospodárstva.
• Dopadové štúdie pre varianty pozícií SR v podpore citlivých sektorov SPP do roku 2013
a po roku 2013.
• Modelovanie dopadov scenárov SPP po roku 2013 na slovenské poľnohospodárstvo
• Modelovanie dopadov kompromisných postojov v rozhodujúcich oblastiach podpory
a trhových opatrení SPP EÚ (podľa zadaní scenárov MP SR).
• Syntézy monitoringu stanovísk vybraných ČŠ EÚ pre formuláciu slovenských postojov
v negociačnom procese.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
Výsledkom riešenia úlohy bude 12 nehmotných výstupov a stanoviská podľa požiadaviek.

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
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
do 31.01.2010
Kalkulácia nákladov v EUR
priame mzdy
odvody do fondov
materiálové náklady
odpisy
ostatné priame náklady
režijné náklady
Spolu

26 655
9 060
330
3 720
2 662
23 960
66 387

