KO N T R A K T
uzavretý medzi

Ministerstvom pôdohospodárstva SR
a

Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava
č. 344/2009-930-K

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. Vladimír Chovan - minister
Štátna pokladnica Bratislava
7000081105/8180
00156621
Ing. Marek Kodada - generálny riaditeľ
Sekcie poľnohospodárstva a rozvoja vidieka
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
7000150684/8180
00167151
Ing. Radoslav Bujnovský, CSc. - námestník riaditeľa
pre vedu a výskum

II.
Trvanie kontraktu
Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010.
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 2010.
2. Celková hodnota kontrahovaných úloh zo štátneho rozpočtu je stanovená vo výške
616 490,00 EUR.
3. Vzhľadom na charakter zabezpečovaných úloh a ich financovanie sa cena jednotlivých
vykonávaných úloh určuje v EUR 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:
- zabezpečovať v roku 2010 úlohy, riešenie ktorých vyplýva z legislatívnych predpisov a úloh
súvisiacich s členstvom Slovenska v EÚ tak, ako boli vecne a časovo navrhnuté. Zoznam
odborných úloh 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.
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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) Znížiť sumu uvedenú v článku III, bod 2 do výšky 5% v dôsledku regulačných opatrení
kapitoly.
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.
e) V prípade nesplnenia legislatívnych povinností (napr. predloženia účtovnej závierky)
v stanovenom termíne a kvalite pozastaviť vyplácanie bežného transferu do doby splnenia
povinnosti zhotoviteľom.
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
31.1.2010.
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.
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Príloha č. 1

Zoznam zadaných úloh
Odborné úlohy:
1. Výkon odborných činností Pôdnej služby súvisiacich s výkonom národnej legislatívy na
ochranu pôdy
2. Budovanie Jednotného lokalizačného základu ako základnej údajovej bázy integrovaného
geografického informačného systému v rezorte pôdohospodárstva
3. Aplikácia a aktualizácia národného systému pre odhad úrod a produkciu
poľnohospodárskych plodín (SK_CGMS)
4. Zabezpečenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov a dohôd SR
5. Systematická a komplexná aktualizácia registra poľnohospodárskych produkčných blokov
– LPIS
6. Tvorba GIS vrstiev pre informatizáciu a kontrolu „Dobrých poľnohospodárskych a
environmentálnych podmienok“ (GAEC) vrátane nových požiadaviek na GAEC
v súvislosti s reformami SPP po „kontrole zdravotného stavu“
7. Tvorba odborných a informačných podkladov pre výkon aktivít vyplývajúcich z plnenia
požiadaviek dusičnanovej smernice v podmienkach SR
8. Monitorovanie kvality závlahových a drenážnych vôd.
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Úloha č.1
Názov úlohy: Výkon odborných činností Pôdnej služby súvisiacich s výkonom národnej
legislatívy na ochranu pôdy
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Ing. Pavol Bezák, VÚPOP Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Rozália Szallayová
Odbor pozemkových úprav MP SR
Ing. Zuzana Gergeľová,
Odbor environmentálnych činností MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 75 000 EUR
Termín riešenia úlohy: 1.1. 2010-31.12.2010
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 zo zabezpečenia výkonu platnej legislatívy na ochranu pôdy (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 (ďalej len „zákon o ochrane pôdy“); zákon č. 188/2003 Z.z.
o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy v znení neskorších predpisov).
Verejno-prospešná činnosť nepodlieha zákonu o verejnom obstarávaní ani súťažnému
konaniu na verejnom trhu.
Dohľad nad dodržiavaním a uplatňovaním zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy a nad
ochranou poľnohospodárskej pôdy vykonáva Pôdna služba v zmysle §24 v súčinnosti s
orgánmi ochrany poľnohospodárskej pôdy (Ministerstvo pôdohospodárstva SR, krajské a
obvodné pozemkové úrady).
Podľa §4 zákona č. 220/2004 Z.z., je Pôdna služba poverená vykonávaním prieskumu
poľnohospodárskych pôd, evidencie území potenciálne ohrozených degradáciou a
navrhovaním ochranných opatrení zameraných na zmiernenie a odstránenie poškodenia.
Podľa §5 zisťuje eróziu poľnohospodárskej pôdy a navrhuje opatrenia na jej zmiernenie a
odstránenie dôsledkov.
Podľa §6 zisťuje zhutnenie poľnohospodárskej pôdy a navrhuje opatrenia na jej zmiernenie a
odstránenie dôsledkov.
Podľa §7 zisťuje prekročenie limitnej hodnoty deficitu organickej hmoty a navrhuje vykonať
organické hnojenie.
Podľa §8 po zistení prekročenia limitnej hodnoty obsahu rizikových látok navrhuje vylúčenie
dotknutých pozemkov z poľnohospodárskej výroby.
Pôdna služba vydáva záväzné odborné stanoviská pri rozhodovaní orgánu ochrany pôdy o
zmene druhu poľnohospodárskeho pozemku, pri zmene nepoľnohospodárskej pôdy na
poľnohospodársku a zalesnení poľnohospodárskej pôdy (§9), pri rozhodovaní v
pochybnostiach, či pozemok je alebo nie je poľnohospodárskou pôdou (§10) a pri
rozhodovaní o neoprávnených záberoch poľnohospodárskej pôdy (§19).
Ďalšou činnosťou Pôdnej služby je spracovanie žiadostí o prehodnotenie kvality pôdy
(rebonitácie). Pri týchto žiadostiach sa postupuje v súlade s metodickým pokynom MP SR o
vykonávaní rebonitácií. S tým zároveň súvisí aj prevádzka informačného systému BPEJ.
V rámci projektovania pozemkových úprav Pôdna služba zabezpečuje terénny prieskum s
následným hodnotením kvality pôdy. Zároveň zhotovuje aj iné podkladové materiály ako je
aktualizovaná mapa eróznej ohrozenosti. Na základe týchto informácií je možné navrhovať
udržateľné sústavy využívania pôd a ekostabilizačných opatrení.
6

Pôdna služba zabezpečuje dohľad nad ochranou poľnohospodárskej pôdy aj formou
vypracovania projektov bilancií skrývky humusového horizontu pre potreby dočasného alebo
úplného vyňatia z poľnohospodárskej pôdy a projektov rekultivácie degradovaných pôd, ako
aj projektov na ochranu pôd pred degradačnými vplyvmi. Pri vypracovaní projektov a atestov
sa riadi zásadami uvedenými vo vyhláške č.508/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva §27 zákona
č.220/2004 Z.z.
Samostatnou kapitolou činností Pôdnej služby je posudzovanie projektov pre aplikáciu
čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy. Táto činnosti sa vykonáva na základe
zákona č. 188/2003 Z.z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o
doplnení zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Pôdna služba postupuje na základe zákona 203/2009 Z.z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o obsahu projektu a podrobnosti postupu vyhotovovania potvrdenia
o dodávke a aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy
alebo lesnej pôdy.
Všetky aktivity Pôdna služba vykonáva z vlastného podnetu (na základe výsledkov vlastného
pôdneho prieskumu) , ale aj na základe podnetu orgánov ochrany poľnohospodárskej pôdy,
inej štátnej správy, samosprávy, iných vedeckých a výskumných inštitúcií a nadácií,
záujmových a občianskych združení, podnikateľských subjektov a iných právnických a
fyzických osôb, ktoré disponujú informáciami o znížení kvality pôdy alebo jej ohrození.
V ďalšom období sa Pôdna služba bude viac venovať aj kontaminovaným územiam, kde
došlo ku kontaminácii v minulosti, a kde pôvodca znečistenia nie je známy alebo už
neexistuje.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
Strategické, informačné a odborné dokumenty
- správa o úbytkoch poľnohospodárskej pôdy a vykonaných aktivitách Pôdnej
služby za kalendárny rok
- správa o stave aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov na poľnohospodársku pôdu.
Ostatné produkty a aktivity
- odborné návrhy Pôdnej služby na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred jej degradáciou
a poškodením § 4 až 8
- odborné stanoviská a posudky Pôdnej služby podľa konkrétnych požiadaviek orgánov
ochrany poľnohospodárskej pôdy - napr. § 9, 10 a 19
- vypracovanie odborných stanovísk k projektom rekultivácie spracované inými subjektmi
- vypracovanie odborných podkladov a stanovísk v rámci prípravného konania
o pozemkových úpravách
- vypracovanie odborných podkladov a stanovísk pre rozhodovanie komisie v priebehu
pozemkových úprav - v etape spracovania úvodných podkladov
- vypracovanie odborných posudkov k projektom o aplikácii čistiarenského kalu do poľnohospodárskej pôdy.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
- zabezpečovanie poradenstva a spravodajstva v oblasti aktívnej ochrany poľnohospodárskej
pôdy
- zabezpečovanie poradenstva v oblasti prípravy projektov aplikácie upraveného čistiarenského
kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej 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, Krajské
a obvodné pozemkové úrady, spracovatelia projektov pozemkových úprav, spracovatelia
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projektov priamej aplikácie kalov ČOV a dnových sedimentov na poľnohospodársku pôdu,
užívatelia poľnohospodárskej pôdy.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Do 31. januára 2011.
Úloha č.2
Názov úlohy: Budovanie Jednotného lokalizačného základu ako základnej údajovej
bázy integrovaného geografického informačného systému v rezorte
pôdohospodárstva
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Ing. Michal Sviček, CSc., VÚPOP Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Peter Herc, Odbor informatiky MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 28 166 EUR
Termín riešenia úlohy: 1.1. 2010-31.12.2010
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
01.3.2. „Rámcové plánovanie a štatistické služby“
Stručná anotácia úlohy:
Návrh dobudovania Jednotného lokalizačného základu ako základnej údajovej bázy
Integrovaného geografického informačného systému v rezorte pôdohospodárstva“ vyplýva z
Rozpracovania Programového vyhlásenia vlády SR (na roky 2006 – 2010) - úloha č.
738/2007 a je v súlade s informatizáciou spoločnosti. MP SR schválilo na 27. porade vedenia
ministerstva konanej 17. júla 2008 v bode 02 „Návrh dobudovania Jednotného lokalizačného
základu ako základnej údajovej bázy integrovaného geografického informačného systému
v rezorte pôdohospodárstva.
Verejno-prospešná činnosť nepodlieha zákonu o verejnom obstarávaní ani súťažnému
konaniu na verejnom trhu.
V roku 2010 VÚPOP v rámci stratégie riešenia IGIS RP a požiadaviek Európskej komisie vytvorí
metainformačný systém údajov ktoré sú spravované a vytvárané na VÚPOP. Pripravia sa
podmienky na zdieľanie údajov do IGIS RP, detaily ich zdieľania budú dohodnuté v spolupráci
s inými rezortnými inštitúciami a MP SR, predovšetkým sekciou informatiky MP SR. Riešenie
bude zahrňovať nasledovné aktivity:
- analýza a integrovanie územia, ktoré plánuje uvoľniť Topografický ústav MO SR a ÚGKK v
roku 2010
- analýza a integrovanie vrstiev cestnej siete, železničnej siete a vodstva z územia, ktoré malo
TOPÚ dodať v priebehu roka 2008 cca 5 % územia SR a nebolo dodané na VÚPOP (okresy
Snina, Michalovce, Trebišov, Sobrance, Revúca a časť Rimavská Sobota a Rožňava)
integrácia vrstvy zo ZB GIS do JLZ z územia, ktoré dodalo GKU v roku 2009 – okresy Šaľa,
Komárno, Nové Zámky – cca 5 % územia SR
- aktualizácia všetkých vrstiev JLZ v prípade dodávky aktuálnych – nových digitálnych
ortofotomáp
- pospájanie všetkých štyroch vrstiev JLZ z území, ktoré boli spracované v roku 2010 s už
existujúcimi časťami územia SR spracovanými pred rokom 2010
- vykonanie finálnych kontrol vrstiev JLZ
- sprístupnenie všetkých údajov JLZ pre MP SR a ostatné inštitúcie (podľa usmernenia MP SR)
formou vzdialeného prístupu na GIS server (alebo inou formou umožňujúcou
prostredníctvom web zobrazovať a pracovať s vrstvami z rôznych inštitúcii).
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Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
Databázové a informačné produkty
- budovanie databázy JLZ
- metainformačný systém VÚPOP.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
- konsolidácia blokov LPIS v konfrontácii s jednotkami lesa a údajmi JLZ
- vytvorenie zdieľania údajov do IGIS.
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, inštitúcie
a organizácie rezortu pôdohospodárstva, štátna a verejná správa, školstvo, široká verejnosť.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Do 31. januára 2011.
Úloha č.3
Názov úlohy: Aplikácia a aktualizácia národného systému pre odhad úrod a produkciu
poľnohospodárskych plodín (SK_CGMS)
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Mgr. Zuzana Klikušovská, VÚPOP Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Jana Vargová, PhD., Odbor rastlinnej výroby, MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 35 000 EUR
Termín riešenia úlohy: 1.1.2010-31.12.2010
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:
Problematika odhadu úrod a produkcie strategických poľnohospodárskych plodín pre územie
SR ako súčasť činností Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
(VÚPOP) je riešená v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 78/2008 zo dňa 21. januára 2008
s názvom: „Nariadenie Rady ES o opatreniach, ktoré má Komisia vykonávať v období rokov
2008 – 2013 technikami diaľkového pozorovania implementovanými v rámci spoločnej
poľnohospodárskej politiky“.
Verejno-prospešná činnosť nepodlieha zákonu o verejnom obstarávaní ani súťažnému
konaniu na verejnom trhu.
Na základe kritérií MP SR a Európskej komisie sa odhady úrod a produkcie na národnej
úrovni (SR) vykonávajú pre hlavné (strategické) poľnohospodárske plodiny t.j. pšenicu
ozimnú, jačmeň jarný, repku olejnú, kukuricu na zrno, slnečnicu, cukrovú repu technickú
a zemiaky, a to na úrovni jednotlivých krajov, resp. okresov SR.
Cieľom riešenia úlohy v roku 2010 bude:
1. Analýza presnosti odhadu úrod pre poľnohospodársku sezónu 2008/2009
2. Priebežná analýza aktuálnej vegetačnej sezóny (analýza počasia, analýza vývoja vegetácie)
3. Priebežný odhad úrod a produkcie poľnohospodárskych plodín (pšenicu ozimnú, jačmeň
jarný, repku olejnú;, kukuricu na zrno, slnečnicu, cukrovú repu technická a zemiaky) a to
na úrovni jednotlivých krajov, resp. okresov SR.
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4. Vypracovanie správy (informačnej brožúry) k termínom aktualizovaných odhadov úrod
a produkcie poľnohospodárskych plodín ktoré VÚPOP bude poskytovať MP SR
a Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore.
5. Testovanie funkčnosti a presnosti SK_CGMS: roky 2003 až 2008.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
Odborné a strategické produkty:
- analýza podmienok pre rast a vývoj strategických poľnohospodárskych plodín v SR (6 krát)
- odhad úrod strategických poľnohospodárskych plodín pre SR (6 krát)
- odhad produkcie strategických poľnohospodárskych plodín pre SR (6 krát)
- informačná brožúra s aktualizovanými výstupmi, zverejňovanie výsledkov na stránke MP
SR (6 krát)
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
Odhady úrod a odhady produkcie poľnohospodárskych plodín budú realizované prostredníctvom vybudovanej verzie národného systému pre odhad úrod SK_CGMS s implementovanými metódami DPZ (interpretácie satelitných obrazových záznamov NOAAAVHRR) a metódami agrometeorologického modelovania (model WOFOST).
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
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, užívatelia poľnohospodárskej pôdy, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, pestovateľské zväzy, Štatistický úrad SR, široká
verejnosť.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Do 31. januára 2011.
Úloha č.4
Názov úlohy: Zabezpečenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov a dohôd SR
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc., VÚPOP Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Juraj Cabaj
Odbor zahraničnej koordinácie MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 15 000 EUR
Termín riešenia úlohy: 1.1. 2010-31.12.2010
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:
Činnosť vyplýva z výkonu SR ako zmluvnej strany v Dohovore OSN pre boj s dezertifikáciou
a degradáciou krajiny (ďalej len Dohovor). Podľa uznesenia vlády SR č. 348 z 19.4.2001
a uznesenia NR SR č. 1607 zo 17.9.2001 bol úlohami Národného kontaktného bodu poverený
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave.
Verejno-prospešná činnosť nepodlieha zákonu o verejnom obstarávaní ani súťažnému
konaniu na verejnom trhu.
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Obsah riešenia:
Aktivity Národného kontaktného bodu Dohovoru vyplývajú zo štatútu Dohovoru
a z prístupovej zmluvy SR k Dohovoru.. Kontaktný bod zabezpečuje administratívu so
Sekretariátom Dohovoru (Bon), jeho zástupca sa zúčastňuje na rokovaní regionálneho výboru,
na rokovaní konferencie zmluvných strán (COP) a na rokovaní výboru pre implementáciu
Dohovoru. Okrem toho, zástupca kontaktného bodu je členom koordinačného výboru RE
(EÚ) pre Dohovor. V roku 2010 bude musieť kontaktný bod pripraviť 2. národnú správu
o plnení Dohovoru v SR a zorganizovať zasadnutie Národného nadrezortného výboru SR pre
Dohovor. Činnosť kontaktného bodu sa odpočítava národnému sekretariátu Dohovoru (MP
SR, odbor zahraničnej koordinácie).
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
- vypracovanie 2. národnej správy o plnení Dohovoru
- účasť na rokovaní COP 10
- účasť na rokovaní koordinačného výboru RE (EÚ)
- príprava rokovania Národného nadrezortného výboru SR
- zabezpečenie administratívy k Dohovoru.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
- zabezpečovanie záväzkov vyplývajúcich z členstva SR v Dohovore.
Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho
rozpočtu SR (z rozpočtu kapitoly MP SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na
bežné transfery).
Kľúčoví užívatelia objednanej úlohy: Ministerstvo pôdohospodárstva SR a medzinárodný
sekretariát Dohovoru.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Do 31. januára 2011.
Úloha č.5
Názov úlohy: Systematická a komplexná aktualizácia registra poľnohospodárskych
produkčných blokov – LPIS
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Ing. Martin Granec, VÚPOP Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Marek Kodada
Sekcia poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 295 829 EUR
Termín riešenia úlohy: 1.1. 2010-31.12.2010
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
04.2.1 „Poľnohospodárstvo“.
Stručná anotácia úlohy:
Podľa zákona č. 543/2007 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka MP SR „zabezpečuje cyklickú obnovu pôdnych blokov
a dielov pôdnych blokov pomocou leteckých snímok alebo satelitných snímok a systém identifikácie
poľnohospodárskych pozemkov, vrátane aktualizácie registrov podľa osobitných predpisov“.
Verejno-prospešná činnosť nepodlieha zákonu o verejnom obstarávaní ani súťažnému
konaniu na verejnom trhu.
Aktivity a zodpovedajúce ciele sa tematicky členia na úzko súvisiace okruhy:
1. Priebežná aktualizácia LPIS
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2. Cyklická aktualizácia LPIS
3. Integrácia údajov zo špeciálnych registrov do LPIS
4. Dostupnosť údajov LPIS prostredníctvom webLPIS.
Cieľom riešenia úlohy v roku 2010 bude:
- aktualizovať LPIS priebežne na základe predložených žiadostí o podporu, kontrol na mieste,
kontrol metódou diaľkového prieskumu Zeme (DPZ)
- na základe aktuálnych ortofotomáp – nalietaných v rokoch 2008-2010 systematicky aktualizovať
bloky LPIS a ich diely, vrátane aktualizácie informácie obsiahnutej v ortofotomapách ktoré tvoria
nedeliteľnú súčasť registra pôdy – LPIS, v roku 2010 okrem odstraňovania topologických chýb a
kontrole kvality cyklickej aktualizácie z roku 2009 začne aktualizovať územie SR pokryté
ortofotomapamy z roku 2006 (cca 40 % plochy SR) na podklade aktuálnych ortofotomáp z roku
2009
- integrovať údaje zo špeciálnych externých registrov (v roku 2010 zvlášť relevantných ku
smerniciam „Krížového plnenia“, ZHP 1- 5, ochrana životného prostredia, register vinohradov,
sadov, územia Natura 2000 ...) do LPIS ktorá je nutná vzhľadom na plnenie spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ
- zabezpečiť dostupnosť údajov LPIS pre verejnosť, žiadateľov, PPA ako aj kontrolné inštitúcie
prostredníctvom mapového servera prepojeného na LPIS dostupného na internetovej stránke
- zabezpečenie relevantných aktuálnych digitálnych ortofotomáp, nalietanie 2008 -2010
- kontrola kvality digitálnych ortofotomáp
- kontrola topológie LPIS a kvality aktualizácie LPIS.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
- aktualizovaný LPIS na základe novej vrstvy digitálnych ortofotomáp, minimálne aktualizovaný
LPIS na 40 % plochy SR 100 % územia SR k 15.2. 2011
- otestovaná a ostrej prevádzky schopná verzia webLPIS (Evifarm) pre účely systému IACS podľa
požiadaviek špecifikovaných PPA.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
- priebežná aktualizácia registra do systému IACS na základe kontroly metódou DPZ a KNM
a žiadostí farmárov
- aktualizácia registra do systému IACS pre nasledovnú kampaň najneskôr do 15. februára aktuálneho roka
- aktualizácia registra z špeciálnych externých registrov do systému pre nasledovnú kampaň najneskôr do 15. februára aktuálneho roka
- zabezpečenie funkčnosti a dostupnosti služieb GIS- mapového servera
- zabezpečenie aktuálnosti poskytovaných vrstiev a atribútov v databáze uverejňovaných web aplikáciou pre farmárov, ako aj pre PPA.
- kontrola kvality aktualizácie LPIS.
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 poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, PPA,
užívatelia poľnohospodárskej pôdy, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora,
pestovateľské zväzy.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Do 31. januára 2011.
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Úloha č. 6
Názov úlohy: Tvorba GIS vrstiev pre informatizáciu a kontrolu „Dobrých
poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok“ (GAEC) vrátane
nových požiadaviek na GAEC v súvislosti s reformami SPP po „kontrole
zdravotného stavu
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Ing. Kristína Gasiorková, VÚPOP Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Marek Kodada
Sekcia poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 75 000 EUR
Termín riešenia úlohy: 1.1. 2010-31.12.2010
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:
Právnym základom pre Krížové plnenie sú nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa
menia a dopĺňajú nariadenia: (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č.
1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS)
č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001. Pre administráciu krížového plnenia sú relevantné najmä:
nariadenie Komisie č. 796/2004, nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 a nariadenie Komisie
(ES) č. 1975/2006.
Verejno-prospešná činnosť nepodlieha zákonu o verejnom obstarávaní ani súťažnému
konaniu na verejnom trhu.
V rámci SAPS je nutné dodržovať GAEC, GIS vrstvy relevantné ku GAEC umožnia
farmárom prostredníctvom web aplikácií a výtlačkov prístup k informáciám kde sú povinný
rešpektovať GAEC, predstavujú vstupnú vrstvu informácií pre IACS a v neposlednom rade
podklad pre kontroly PPA ako základné referenčné vrstvy GAEC. S veľkou pravdepodobnosťou sa plochy krajinných prvkov môžu zarátať aj do deklarovanej výmery
v žiadosti.
Cieľom v roku 2010 je dotvoriť iniciálne nové GIS vrstvy pre GAEC:
1. Zachovanie krajinných prvkov
Zachovanie vlastností krajiny v SR boli v roku 2009 zadefinované ako krajinné prvky
relevantné ku GAEC: stromoradia a vetrolamy, solitéry, skupiny stromov na
poľnohospodárskej pôde, medze a mokrade. MP SR v spolupráci s VÚPOP a PPA po
usmernení z DG AGRi a JRC EC doplní zadefinovanie krajinných prvkov o ďalšie upresnenia
(ako napr. navrhované vymedzenie niektorých krajinných prvkov iba na ornej pôde).
Súčasne VÚPOP podľa metodických postupov realizuje aktivity na vytvorení relevantných
GIS vrstiev. Vrstvy sa budú vytvárať variantným spôsobom:
- prevzatím a integrovaním vhodných krajinných prvkov s vrstiev chránených stromov a
mokradí poskytnutých ŠOP SR
- prevzatím a integrovaním vhodných krajinných prvkov s vrstiev ZB GIS poskytnutých
rezortom ÚGKK
- vytváraním samostatných vrstiev na pozadí aktuálnych digitálnych ortofotomáp a vrstvy
dielov LPIS.
Počas tvorby a aktualizácie LPIS sa všetka nespôsobilá pôda v rámci poľnohospodárskych
dielov LPIS ktoré presahovala výmeru 0,05 ha vyčleňovala z plochy LPIS (teda aj krajinné
prvky, ako ja neželateľné nálety). Zo zmenou SPP treba analyzovať LPIS a ortofotomaqpy (s
prípadným terénnym došetrením) a vytvoriť vrstvu krajinných prvkov. Kedže sa jedná
o časovo a kapacitne veľmi náročnú úlohu, treba prejsť každý jeden diel LPIS (210 000)
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a v prípade výskytu digitalizovať hranice krajinných prvkov a zapísať atribút o aký krajinný
prvok sa jedná, v roku 2010 sa predpokladá vytvorenie kompletnej vrstvy.
Plocha krajinných prvkov, ktoré budú oficiálne zadefinované ako krajinné prvky sa
započítava do plochy vhodnej pre SAPS, jedná sa však len o krajinné prvky vo vnútri dielov
LPIS, obmedzenia referenčnej periódy, neumožňujú zväčšovanie plochy dielov po okrajoch.
Okrem toho platí, že krajinné prvky sa musia nachádzať na poľnohospodárskej pôde, preto
dôležitú extrakčnú funkciu bude plniť vrstva lesov z NLC.
2. Terasy
MP SR zadefinuje ktoré terasy treba chrániť, či len vo viniciach, alebo aj na iných kultúrach.
VÚPOP pripraví metodiku tvorby GIS vrstvy. Vrstva sa bude vytvárať ako samostatná vrstva
na pozadí aktuálnych digitálnych ortofotomáp a vrstvy dielov LPIS s využitím informácií
o terasách z registra vinohradov spravovaných na ÚKSUP a s využitím digitálneho modelu
terénnu, ktorý umožní identifikáciu terás a ich vektorizáciu v GIS prostredí.
3. Nárazníkové pruhy pozdĺž vodných tokov
Parametre pruhov (sú špecifikované podľa platnej Dusičnanovej smernice napr. ich šírku). Po
schválení zadefinovania a pripravenej metodiky (vytvorenej na VÚPOP) sa v roku 2010
vytvorí tvorby GIS vrstva nárazníkových pruhov (platí aj pre terasy rovnaký postup). Vrstva
sa bude vytvárať ako samostatná vrstva na pozadí aktuálnych digitálnych ortofotomáp
a vrstvy dielov LPIS. Významnou vrstvou bude vrstva povrchových tokov a brehových čiar
(dodaná na VÚPOP z VÚVH v rámci „Krížového plnenia a plánované získanie vrstvy
brehových čiar z SVP) ako základná referenčná vrstva okolo ktorej sa budú po zadefinovaní
v GIS prostredí tvoriť nárazníkové pruhy.
4. Validácia meraní poľnohospodárskych parciel
VÚPOP v roku 2010 v spolupráci s PPA pripraví metodiku pre validáciu meraní
poľnohospodárskych parciel. potrebné kontrolné merania v zmysle publikovaného materiálu
JRC vykonajú kontrolóri PPA, vyberú sa vhodné plochy na kontrolné merania v zmysle
manuálu JRC. Výsledky z merania PPA zašle VÚPOP-u, ktorý bude zodpovedný za
vypracovanie metodiky a zaslanie týchto údajov a zistení do JRC na záverečnú validáciu.
Celý proces validácie by mal byť ukončený do začiatku kampane roku 2010, t.j. 15. júna
2010.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
- vytvorenie GIS GAEC vrstvy nárazníkových pruhov pozdĺž vodných tokov
- vytvorenie GIS GAEC vrstvy terás
- vytvorenie GIS GAEC vrstvy krajinných prvkov (40 % územia SR, zvyšok v roku 2010).
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
- vstup novovytvorených vrstiev GAEC do rizikových analýz a vlastných kontrol vykonávaných PPA
- zverejnenie vrstiev GAEC na webovom portáli VÚPOP pre širokú verejnosť v rámci potrieb
krížového plnenia a programu rozvoja vidieka.
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 poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, PPA,
užívatelia poľnohospodárskej pôdy, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora,
pestovateľské zväzy.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Do 31. januára 2011.
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Úloha č. 7
Názov úlohy: Tvorba odborných a informačných podkladov pre výkon aktivít
vyplývajúcich z plnenia požiadaviek dusičnanovej smernice v
podmienkach SR
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc., VÚPOP Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Zuzana Gergeľová
Odbor environmentálnych činností MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 50 000 EUR
Termín riešenia úlohy: 1.1. 2010-31.12. 2010
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:
Smernica č. 91/676/EC o ochrane vodných zdrojov pred znečistením dusičnanmi
pochádzajúcimi z poľnohospodárstva je prístupová Smernice EÚ s konkrétnymi
povinnosťami členských štátov a s konkrétnymi mechanizmami kontroly implementácie zo
strany EÚ. Tri hlavné povinnosti vyplývajúce zo Smernice (vyhlásenie zraniteľných oblastí,
vydanie Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe, prijatie Akčného plánu) boli zo strany SR
splnené. Ďalšou našou povinnosťou je podrobovať sa konzultáciám, na ktorých sú zo strany
EÚ prezentované (písomne a pri rokovaniach) rozporné stanoviská a požiadavky súvisiace
s implementáciou Smernice. Za týmto účelom sa v členských štátoch EÚ permanentne
vykonávajú odborné, výskumné, kontrolné a informačné aktivity.
V rámci tejto úlohy sa vykonajú nasledovné práce:
- príprave odborných podkladov pre bilaterálne rokovania k stanoviskám DG Environment
k Akčnému plánu a k implementácii Smernice na území SR
- vyhodnotenie vybraných kritérií spĺňania podmienok Smernice poľnohospodárskymi
subjektmi SR (kapacity skladovania hospodárskych hnojív, dodržiavanie dávok dusíkatých
hnojív) na vybranej vzorke poľnohospodárskych subjektov
- sumarizácia a hodnotenie národných a medzinárodných prehľadov o limitoch, parametroch,
kritických hodnotách, konštantách a prijatých opatreniach relevantných pre implementáciu
Smernice
- vypracovanie návrhov na akceptovateľné zmeny súčasného akčného plánu SR ako podklad
pre pokračujúce bilaterálne rokovania s DG Environment pri implementácii Smernice;
- vypracovanie návrhu na štruktúru a prevádzku informačného systému o implementácii
Smernice v SR
- odborné poradenstvo pre decíznu sféru.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
Odborné dokumenty, podkladové štúdie, správy, podklady pre bilaterálne rokovania s EÚ.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
Zabezpečenie odborného zázemia pre decíznu sféru a poľnohospodársku prax. Aktívna účasť
na príprave a priebehu rokovaní s DG Environment.
Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho
rozpočtu SR (z rozpočtu kapitoly MP SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na
bežné transfery).
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Kľúčoví užívatelia objednanej úlohy: Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Poľnohospodárska platobná agentúra, poľnohospodárske subjekty.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Do 31. januára 2011.
Úloha č. 8
Názov úlohy: Monitorovanie kvality závlahových a drenážnych vôd
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: RNDr. Vladimír Píš, PhD., VÚPOP Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Ján Svetlík, Odbor rastlinnej výroby, MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 42 495 EUR
Termín riešenia úlohy: 1.1. 2010-31.12.2010
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 výkonu platnej legislatívy (zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách, § 9,
§35 a § 64). Verejno-prospešná činnosť nepodlieha zákonu o verejnom obstarávaní ani
súťažnému konaniu na verejnom trhu.
Na území Slovenska sú vybudované závlahy na 319 385 ha poľnohospodárskej pôdy. Závlahová voda u nás je cca v 90% z povrchových zdrojoch. Vplyv závlahovej vody na vlastnosti
pôdy a na kvalitu pestovaných plodín je veľmi zložitý a závisí od mnohých faktorov.
V zmysle § 9 ods.1 zákona 364/2004, voda určená na závlahu nesmie negatívne ovplyvňovať
zdravie ľudí a zvierat, pôdu, úrodu a stav povrchových a podzemných vôd. Závlahové vody
vplývajú aj na životnosť a prevádzkovú schopnosť stavebných konštrukcií a strojného
zariadenia závlah, zvlášť kvapkových zavlažovacích systémov. Na objektívne posúdenie
negatívnych účinkov závlahových vôd zníženej kvality na pestované plodiny, vlastnosti pôdy
a prírodné prostredie je potrebné poznať vzájomné interakcie jednotlivých zložiek biosféry
(pôda – voda – atmosféra – rastlina). Vlastnosti závlahovej vody je preto potrebné
posudzovať v širšom súbore hodnotení z hľadiska poľnohospodárskej činnosti, kde je
potrebné závlahovú vodu hodnotiť z aspektu priameho pôsobenia na zavlažované plodiny,
potenciálneho ovplyvňovania prírodného prostredia (pôdy, podzemných vôd) a z hľadiska
životnosti, prevádzky schopnosti stavebných konštrukcií a strojného zariadenia závlah.
Predchádzajúce výsledky monitoringu poukazujú na skutočnosť, že kvalita závlahových vôd
Slovenska je veľmi variabilná a ich kvalita nevyhovuje vždy, podľa STN 757143, resp. VN
296/2005, I. triede kvality. Cieľom riešenia úlohy je monitorovanie kvality závlahových
a drenážnych vôd na celom území Slovenska v miestach čerpania závlahových vôd resp.
odvádzania drenážnych vôd do recipientov. Realizácia výsledkov je uplatňovaná v priebehu
závlahovej sezóny operatívne prostredníctvom informácií užívateľom o okamžitej kvalite
závlahovej vody s odporúčaniami v prípade jej zníženej kvality. Výber monitorovaných
odberných miest je každoročne aktualizovaný podľa predpokladaných odberov závlahovej
vody.
Na vybraných odberných miestach
monitorovať drenážne vody odvádzané
odvodňovacími zariadeniami (kanálmi a drenážnymi systémami) do vodného recipienta
s frekvenciou odberu 3 krát za rok. Na základe výsledkov monitoringu drenážnych vôd sa v
súčinnosti poľnohospodárskymi subjektmi budú prijímať opatrenia na zabezpečenie ochrany
vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
Databázové a informačné produkty:
- informačná databáza o kvalite zdrojov závlahovej vody
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- informačná databáza o kvalite drenážnych vôd SR.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
- klasifikácia kvality závlahových vôd v SR
- operatívne informovanie užívateľov zdrojov závlahových vôd v prípade zistenia jej zníženej
kvality aj určenie podmienok za akých je možné použiť vodu zníženej kvality na závlahu
- návrhy na realizáciu opatrení na zlepšenie kvality závlahovej vody
- dopĺňanie informačnej databanky o kvalite zdrojov závlahovej vody.
- informácie o súčasnom stave kvality drenážnych vôd odvádzaných z intenzívne
poľnohospodársky využívaných pôd Slovenska.. Získané výsledky budú slúžiť pre:
- budovanie informačnej databázy o kvalite drenážnych vôd SR
- popis odberných miest, zhodnotenie kvality drenážnych vôd
- vypracovanie pasportov jednotlivých odberných miest, ktoré budú obsahovať popis odberných
miest, výsledky analýz, fotodokumentáciu a mapu lokalizácie odberných miest.
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 poľnohospodárstva a rozvoja vidieka,
nájomcovia závlahových čerpacích staníc, užívatelia poľnohospodárskej pôdy, pestovateľské
zväzy.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Do 31. januára 2011.
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Príloha č. 2.
Kalkulácia nákladov na riešenie odbornej úlohy:
Výkon odborných činností Pôdnej služby súvisiacich s výkonom národnej legislatívy na
ochranu pôdy
P.č.

Kalkulačná položka
EUR

a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

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

18

1 499
1 499
0
0
0
73 501
30 128
10 545
2 700
2 700
0
0
30 128
904
2 712
4 218
2 109
11 750
8 436
75 000

Kalkulácia nákladov na riešenie odbornej úlohy:
Budovanie Jednotného lokalizačného základu ako základnej údajovej bázy integrovaného
geografického informačného systému v rezorte pôdohospodárstva
P.č.

Kalkulačná položka
EUR

a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

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

19

550
250
300
0
300
27 616
11 624
4 068
300
300
0
0
11 624
349
1 046
1 627
814
4 533
3 255
28 166

Kalkulácia nákladov na riešenie odbornej úlohy:
Aplikácia a aktualizácia národného systému pre odhad úrod a produkciu
poľnohospodárskych plodín (SK_CGMS)
P.č.

Kalkulačná položka
EUR

a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

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

20

3 299
299
3 000
0
3 000
31 701
12 979
4 543
1 200
300
900
0
12 979
389
1 168
1 817
909
5 062
3 634
35 000

Kalkulácia nákladov na riešenie odbornej úlohy:
Zabezpečenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov a dohôd SR
P.č.

Kalkulačná položka
EUR

a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

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

21

1 000
1000
0
0
0
14 000
3 234
1 132
6 400
400
6 000
0
3 234
97
291
453
226
1 261
906
15 000

Kalkulácia nákladov na riešenie odbornej úlohy:
Systematická a komplexná aktualizácia registra poľnohospodárskych produkčných blokov
– LPIS“
P.č.

Kalkulačná položka
EUR

a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

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

22

152 419
1 155
151 264
0
151 264
143 410
60 600
21 212
1 000
300
700
0
60 600
1 818
5 454
8 484
4 242
23 634
16 968
295 829

Kalkulácia nákladov na riešenie odbornej úlohy:
Tvorba GIS vrstiev pre informatizáciu a kontrolu „Dobrých poľnohospodárskych a
environmentálnych podmienok“ (GAEC) vrátane nových požiadaviek na GAEC v súvislosti
s reformami SPP po „kontrole zdravotného stavu“
P.č.

Kalkulačná položka
EUR

a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

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

23

700
700
0
0
0
74 300
31 277
10 947
799
99
700
0
31 277
938
2815
4 379
2189
12 198
8 758
75 000

Kalkulácia nákladov na riešenie odbornej úlohy:
Tvorba odborných a informačných podkladov pre výkon aktivít vyplývajúcich z plnenia
požiadaviek dusičnanovej smernice v podmienkach SR
P.č.

Kalkulačná položka
EUR

a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

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

24

5 000
5 000
0
0
0
45 000
17 447
6 106
4 000
1 000
3 000
0
17 447
523
1 570
2 443
1 221
6 804
4 885
50 000

Kalkulácia nákladov na riešenie odbornej úlohy:
Monitorovanie kvality závlahových a drenážnych vôd
P.č.

Kalkulačná položka
EUR

a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

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

25

4 099
4 099
0
0
0
38 396
15 743
5 510
1400
1400
0
0
15 743
472
1 417
2 204
1 102
6 140
4 408
42 495

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 2010
Por. č.

Odborné úlohy

Úloha pochádzajúca z:

Časové
hľadisko

1

Výkon odborných činností Pôdnej služby súvisiacich s výkonom národnej
legislatívy na ochranu pôdy

zákona č. 220/2004 Z.z.

dlhodobá

Cena úlohy
(v EUR)
75 000

2

Budovanie Jednotného lokalizačného základu ako základnej údajovej bázy
integrovaného geografického informačného systému v rezorte pôdohospodárstva

rozpracovania Programového vyhlásenia vlády SR
- úloha č. 738/2007 a porady vedenia MP SR 17.7.2008

dlhodobá

28 166

3

Aplikácia a aktualizácia národného systému pre odhad úrod a produkciu
poľnohospodárskych plodín (SK_CGMS)

Nariadenia Rady (ES) č. 78/2008

dlhodobá

35 000

4

Zabezpečenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov a dohôd SR

uznesenia vlády SR č. 348/2001 a uznesenia NR SR
č. 1607/2001

dlhodobá

15 000

5

Systematická a komplexná aktualizácia registra poľnohospodárskych
produkčných blokov – LPIS

zákona č. 543/2007 Z.z.

dlhodobá

295 829

6

Tvorba GIS vrstiev pre informatizáciu a kontrolu „Dobrých poľnohospodárskych nariadenia Komisie č. 796/2004, nariadenia Rady
a environmentálnych podmienok“ (GAEC) vrátane nových požiadaviek
(ES) č. 1698/2005 a nariadenia Komisie (ES) č.
na GAEC v súvislosti s reformami SPP po „kontrole zdravotného stavu“
1975/2006

dlhodobá

75 000

7

Tvorba odborných a informačných podkladov pre výkon aktivít
vyplývajúcich z plnenia požiadaviek dusičnanovej smernice v podmienkach SR

implementácie Smernice č. 91/676/EC

dlhodobá

50 000

8

Monitorovanie kvality závlahových a drenážnych vôd

zákona č. 364/2004 Z.z.

dlhodobá

42 495
616 490

SPOLU

