Dodatok č. 1
ku Kontraktu č. 344/2009-930-K

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 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

Dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa Kontrakt č. 344/2009-930-K v roku 2010 (ďalej len
„Kontrakt“) takto:
Článok I.
Kontrakt v čl. IV. Predmet činnosti sa dopĺňa o úlohu výskumného zámeru VÚPOP a dva
projekty výskumu a vývoja v znení:
1. Výskumný zámer VÚPOP Bratislava na rok 2010
2. Monitoring a hodnotenie vlastností pôd SR a potenciálov ich vývoja
3. Aplikácia pôdno-ekologických poznatkov pri ekonomickej a environmentálnej
optimalizácii hospodárenia na pôde.
Článok II.
Náklady na riešenie úloh v čl. I, v rámci Dodatku č.1 ku Kontraktu predstavujú
405 694,- EUR (slovom: štyristopäť tisíc šesťstodeväťdesiatštyri EUR), z čoho zdroje zo
štátneho rozpočtu tvoria 405 694,- EUR.

Článok III.
1. Ostatné ustanovenia Kontraktu zo dňa 22.12. 2009 zostávajú v pôvodnom znení;
2. Podrobná špecifikácia doplnených úloh je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1;
3. Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Kontraktu zo dňa 22.12.2009;
4. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dva pre každú zmluvnú stranu;
5. Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
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Príloha č. 1

Zoznam zadaných úloh
Inštitucionálne financovanie v rámci plnenia výskumného zámeru
Úloha č. 1:

Výskumný zámer VÚPOP Bratislava na rok 2010

Projekty výskumu a vývoja
Úloha č. 2:
Úloha č. 3:

Monitoring a hodnotenie vlastností pôd SR a potenciálov ich vývoja
Aplikácia pôdno-ekologických poznatkov pri ekonomickej a environmentálnej
optimalizácii hospodárenia na pôde
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Úloha č. 1:
Názov úlohy: „Výskumný zámer VÚPOP Bratislava na rok 2010“
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: prof. RNDr. Pavol Bielek, DrSc., VÚPOP Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Marek Kodada, Sekcia rozvoja vidieka MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 202 847 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:
Výskumný zámer VÚPOP Bratislava „Výskum ochrany a využívania pôdneho krytu SR vo
väzbe na globálne výzvy a spoločenské potreby“ vyplýva z „Nového modelu vedy a výskumu
v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR“ na roky 2010 - 2012, schváleného 13. poradou
vedenia MP SR dňa 1. 10. 2009 v nadväznosti na novelu zákona č. 172/2005 Z. z. o
organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja, pričom finančné prostriedky boli pridelené na
základe výskumného zámeru VÚPOP Bratislava, schváleného 16. poradou vedenia MP SR
dňa 26. 10. 2009.
Poľnohospodárska pôda predstavuje prírodný zdroj, ktorý vytvára základné predpoklady
produkcie biomasy rastlín a potravín. Vo vzťahu ku globálnym environmentálnym
problémom (sucho, klimatická zmena) vystupuje ako kapacitný faktor, ktorý má určitý
potenciál vstupovať do zmiernenia nepriaznivo založených trendov vývoja zložiek životného
prostredia. Z uvedených dôvodov výskum pôdy je a bude orientovaný na ochranu
a využívanie pôdy vo väzbe na globálne výzvy a spoločenské potreby. Rozhodujúcim
momentom uplatnenia výsledkov výskumu pôdy a vody v praktickom živote v podmienkach
Slovenska ako aj v medzinárodnom meradle je tvorba nových a aktualizácia existujúcich
poznatkov o vlastnostiach a funkciách pôdneho krytu SR, spolu s modelovaním a tvorbou
optimalizačných programov multifunkčného využívania pôdy a jej ochrany pred
degradačnými procesmi..
Základným východiskom poznávania vlastností pôdneho krytu a jeho vývoja bola a aj naďalej
ostane problematika klasifikácie pôd v spojení s hodnotením degradačných procesov pôdy,
ktoré v rozhodujúcej miere ovplyvňujú stabilitu a produkčnú kapacitu pôdy. Popri klasickom
mapovaní pôdneho krytu metódy DPZ predstavujú univerzálny prostriedok na zisťovanie
viacerých pôdnych vlastností a v kombinácii s terénnym prieskumom môžu prispievať
k objektivizácii hodnotenia vybraných parametrov pôdy v povrchovej vrstve pôdy ako aj
k spresneniu priestorového vymedzenia pôdnych jednotiek.
Vo väzbe na aktuálne dokumenty EÚ je potrebné vymedziť rizikové oblasti pôd náchylných
na konkrétne degradačné procesy. Ako vyplýva z viacerých, k degradačným procesom
poľnohospodárskych pôd SR, ktorým treba venovať náležitú pozornosť sa zaraďujú erózia
pôdy, úbytok pôdnej organickej hmoty, kompakcia pôd, acidifikácia, znečisťovanie
a v neposlednom rade trvalé zábery. Nakoľko tieto procesy môžu výrazne ovplyvniť (znížiť)
kvalitu pôdy a zabezpečovanie jej produkčnej a ekologických funkcií, vo vymedzených
oblastiach je potrebné upraviť spôsob využívania pôdy tak, aby sa riziká poškodenia pôdy
znížili resp. eliminovali.
Klimatická zmena predstavuje globálnu hrozbu z hľadiska zabezpečovania rozvoja ľudskej
spoločnosti, pretože sa dotýka prakticky všetkých oblastí ľudského života. Udržateľné
využívanie pôdnych zdrojov je základným predpokladom zabezpečovania produkcie
rastlinných komodít no súčasne pôda sa považuje za prostredie, ktoré je schopné dlhodobo
zachytávať (sekvestrovať) atmosférický uhlík a tým prispievať k znižovaniu tohto
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skleníkového plynu v ovzduší. Ďalším problémom súvisiacim s klimatickou zmenou a pôdou
je regulácia vodného režimu pôdy v krajine tak, aby sa zmieňovali vplyvy extrémneho vplyvu
počasia na pôdu a výskyt degradačných javov a tým aj na stabilizáciu podmienok
produkčného procesu rastlín. Pôdna voda predstavuje tretí vodný zdroj, ktorého priemerná
ročná kapacita v podmienkach Slovenska sa odhaduje na 8,6 mld. m3. Nadbytok ako aj
dlhodobý nedostatok vody ovplyvňuje nielen výšku rastlinnej produkcie, ale negatívne vplýva
aj na zabezpečovanie mimoprodukčných funkcií pôdy. Z uvedeného dôvodu pôdna voda
predstavuje stabilizačný krajinný faktor a udržateľné využívanie pôdy výrazne prispieva
k udržiavaniu resp. zvyšovaniu kapacity tohto vodného zdroja a tvorbe pozitívnych externalít
vyplývajúcich z jeho fungovania.
Hodnotenie využívania pôdy v krajine vo vzťahu ku kvalite tohto prírodného zdroja ostáva
trvalou spoločenskou potrebou nie len z pohľadu zabezpečovania funkcií pôdneho krytu
a stability krajinného prostredia, ale aj z hľadiska dlhodobého zabezpečovania životných
podmienok človeka. Poznatky o vlastnostiach pôdy a jej funkcií boli, sú a budú základným
východiskom pre nadväzné riešenia aktuálnych otázok využívania pôdy v poľnohospodárskej
krajine. Súčasná úroveň poznatkov o produkčnej a mimoprodukčných funkciách pôd SR je
výsledkom mnohoročného vývoja a syntézy poznatkov pôd, prostredia a antropických
vplyvov.
Požiadavka na tvorbu digitálnych informačných a poznatkových systémov permanentne
rekonfigurujúcich obsahy a ciele svojho pôsobenia sa stáva rozhodujúcou oblasťou rozvoja
výskumu pôdy, jej využitia a ochrany. Z uvedeného dôvodu získavanie nových poznatkov
o vývoji vlastností pôdneho krytu musí byť previazané s tvorbou priestorových informácií
a následne informačných produktov tak, aby boli využiteľné z aspektu ochrany pôdy
a dotknutých prírodných zdrojov, ako aj z pohľadu jej udržateľného komoditného resp.
nekomoditného využívania.
Okrem tradičných sledovaní využitia pôdy v krajine bude výskum viac orientovaný na
hľadanie spôsobov a metód detekcie vlastností pôdneho krytu s využitím metód DPZ, ktoré
vytvárajú priestor pre kvalitatívny prelom v hodnotení vývoja pôdneho krytu v krajine.
Riešenie úlohy v roku 2010, v súlade s výskumným zámerom, zahrňuje nasledovné problémy:
- Klasifikácia pôd a detekcia pedosféry vrátane metód DPZ
- Hodnotenie vlastností pôd SR a potenciálov ich vývoja
- Možnosti znižovania emisií uhlíka a priestorové vymedzenie potenciálov jeho sekvestrácie
vzhľadom na rôzne spôsoby využitia pôdy.
- Integrované systémy ochrany a využívania pôdy a vody v poľnohospodárskej krajine
- Tvorba modelov a expertných systémov operatívneho manažovania pôd.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy (r. 2010):
Výstupom riešenia v roku 2010 bude dokumentované budú odborné a vedecké publikácie ako
aj informačné databázy resp. GIS – informačné vrstvy súvisiace s predmetnou problematikou
úlohy.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy (r. 2010):
Riešenie úlohy prispeje k rozvoja poznania v oblasti využívania pôdneho krytu SR vo väzbe
na globálne výzvy a spoločenské potreby.
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, Krajské a obvodné pozemkové úrady, inštitúcie a organizácie rezortu
pôdohospodárstva, Ministerstvo životného prostredia SR.
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Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Odpočet úlohy bude realizovaný vo výročnej
správe VÚPOP Bratislava za rok 2010 a v rámci verejného odpočtu v zmysle uznesenia vlády
SR č. 1189/2001 v roku 2011.
Kalkulácia nákladov na úlohu:
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 – ŠR (r. 01 + r. 06)
Zisk
Cena riešenia
Kapitálové výdavky celkom
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5 500
5 500
0
0
0
197 347
81 637
28 573
5 500
1 500
4 000
0
81 347
2 440
7 321
11 389
5 694
31 725
22 777
202 847
0
202 847
0

Úloha č. 2:
Názov úlohy: „Monitoring a hodnotenie vlastností pôd SR a potenciálov ich vývoja“
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: doc. Ing. Jozef Kobza, CSc., VÚPOP Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Rozália Szallayová, Sekcia legislatívy MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 127 158,- 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 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.
Pôda predstavuje výrazný krajinotvorný prvok s obrovským regulačným a detoxikačným
potenciálom. Vstupom SR do EÚ sme sa stali súčasťou Európskej pôdnej politiky. Jej úsilím
je mobilizovať a akcelerovať všetky európske výskumné a vedecké kapacity zaoberajúce sa
pôdou, jej postavením, úlohou a funkciami v životnom prostredí s dôrazom na jej ochranu
v snahe zachovať ju v udržateľnom stave aj pre budúce generácie. To znamená, že
problém riešenia nebude spočívať len v mechanickom zaznamenávaní dosiahnutých údajov
v jednotlivých časových radoch, ale spočíva predovšetkým v jeho výskumnom a vedeckom
chápaní úlohy pôdy v životnom prostredí.
Úloha bude zameraná na riešenie teoretických a odborných problémov súvisiacich s tvorbou
nových poznatkov o vývoji pôdneho pokryvu SR a jeho udržateľnom využití, ktoré sú
podmienkou efektívneho využívania prírodných zdrojov pri eko-sociálnom rozvoji regiónov
SR. Kľúčovou oblasťou bude hodnotenie degradačných procesov pôdy s postupnou
identifikáciou rizikových oblastí Slovenska z hľadiska stability a produktivity tohto
prírodného zdroja. Zameranie úlohy je v súlade s Národnou stratégiou trvalo udržateľného
rozvoja SR, uznesením vlády SR č. 664/2000, Štátnou pôdnou politikou, Stratégiou EÚ na
ochranu pôdy, pripravovanou Rámcovou smernicou EÚ na ochranu pôdy, ako aj
Poľnohospodárskou a potravinovou politikou SR na roky 2005 – 2014 kladúcu dôraz na
efektívnejšie využívanie, ochranu, regeneráciu a trvalú reprodukciu prírodných zdrojov SR.
Riešenie úlohy bude zahrňovať nasledovné ciele a okruhy problémov:
- v zmysle európskej Tématickej stratégie pre ochranu pôdy pôjde o sledovanie a hodnotenie
degradačných procesov pôdy podľa navrhnutých ohrození (kontaminácia pôdy, acidifikácia,
salinizácia a sodifikácia pôdy, úbytok pôdnej organickej hmoty, kompakcia a erózia pôdy)
- metódy hodnotenia zmien a trendov vývoja vlastností pôdy
- definovanie relevantných indikátorov vývoja pôdy pre kvalitatívne a kvantitatívne vymedzenie parametrov predpokladaných degradačných javov poľnohospodárskej pôdy
- priestorová identifikácia rizikových oblastí ochrany pôdy s ohľadom na jej vlastnosti,
spôsob využívania a environmentálne limity
- strategické opatrenia pre zvýšenie efektívnosti ochrany pôdy v poľnohospodárskej krajine
z hľadiska stability a produktivity tohto prírodného zdroja.
Uvedené ciele sú v súlade s cieľom vecného smerovania výskumu a vývoja „Podpora trvalo
udržateľného rozvoja“ a jeho treťou prioritou, zameranou na monitorovanie a analýzy
produkčného potenciálu slovenskej krajiny z hľadiska očakávaných zmien a reálnych
možností jej ekonomického využívania, sociálnych a environmentálnych funkcií, ako aj na
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nástroje pre vytváranie vhodnej štruktúry poľnohospodárskej krajiny z hľadiska jej
udržateľného rozvoja.
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. 2010):
Strategické a odborné dokumenty
- vypracovanie správy ČMS-Pôda za rok 2010
- vypracovanie a vydanie aktualizovanej verzie záväzných metód terénnych a laboratórnych
prác pre monitoring pôd SR v zmysle návrhu Európskej komisie pre monitoring pôd
- vývoj a spôsob sledovania salinizácie a sodifikácie v podmienkach klimatickej zmeny
(metodika)
- zhodnotenie 2 rizikových regiónov s návrhom regulačných opatrení (regióny v oblasti
magnezitového priemyslu Jelšava-Lubeník a Hačava, ako aj región Horná Nitra (2
publikácie)
- tvorba aktuálnych výstupov podľa požiadaviek MP SR a MŽP SR, tvorba (každoročne)
podkladov do Správy o stave ŽP.
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. 2010):
- 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 financovaná zo štátneho rozpočtu (z
rozpočtu MP SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery)
a prostriedkov VÚPOP Bratislava.
Kľúčoví užívatelia objednanej úlohy: Ministerstvo pôdohospodárstva SR - Sekcia
legislatívy, Krajské a obvodné pozemkové úrady, Ministerstvo životného prostredia SR,
Slovenská agentúra životného prostredia, Univerzity environmentálneho zamerania
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Priebežné výsledky riešenia projektu
výskumu a vývoja budú odovzdané odberateľovi do 31. januára 2011.
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Kalkulácia nákladov na úlohu:
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 - ŠR (r. 01 + r. 06)
Zisk
Cena riešenia
Kapitálové výdavky celkom
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10 000
9 000
1 000
0
1 000
117 158
50 959
17 836
2 500
700
1 800
0
45 863
1 376
4 128
6 421
3 210
17 887
12 842
127 158
0
133 516
0

Úloha č. 3:
Názov úlohy: „Aplikácia pôdno-ekologických poznatkov pri ekonomickej
a environmentálnej optimalizácii hospodárenia na pôde“
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: prof. Ing. Jozef Vilček, PhD., VÚPOP Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Juraj Kožuch, Sekcia rozvoja vidieka MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 75 689,- EUR
Termín riešenia úlohy: 1.1. 2010-31.12.2012
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:
Projekt sa zameriava na environmentálne a ekonomické problémy poľnohospodárskej výroby
v konkrétnom podniku. Poznanie prírodných danosti relevantného územia a jeho potenciálu
(najmä pôdno-ekologických parametrov) pre poľnohospodársku prvovýrobu v reálnych
spoločensko-ekonomických podmienkach, umožní objektívny pohľad na možnosti jeho
využitia a prinesie aj primárny vedomostný a informačný základ pre rozhodovanie o ďalšej
budúcnosti - zameraní podniku. Akákoľvek optimalizácia hospodárenia na pôde musí
vychádzať z poznania vlastnosti, potenciálu, limitov a parametrov samotných pôd. Hľadanie
takýchto informácii sa v súčasnosti už nezaobíde bez vedecky zdôvodnených analýz
a súvislosti.
Predkladaný projekt syntetizuje snahu výskumnej inštitúcie a konkrétneho poľnohospodárskeho prvovýrobcu o hľadanie takého spôsobu využívania agrárnej krajiny, ktorý bude
ekonomický výhodný, ekologicky udržateľný a sociálne prijateľný – čo by malo byť
východiskom pre trvalo udržateľný rozvoj krajiny i podniku.
Riešenie projektu je rozplánované do troch rokov (2010-2012). Vecné riešenie pozostáva
z troch čiastkových úloh a 13 vecných etáp. Ťažisko riešenia je kladené na čiastkové úlohy.
Vecné etapy je možné v priebehu riešenia podľa potrieb korigovať.
Hlavným cieľom projektu je na základe podrobnej pedologickej analýzy agrárnej krajiny
ktorú obhospodaruje spoločnosť AGRO Divízia s.r.o. Selice výskumne overiť a modelovo
navrhnúť také systémy, technológie a postupy, ktoré zefektívnia ekonomické i ekologické
parametre hospodárenia podniku. Za týmto účelom budú výskumné aktivity prioritne
orientované na získanie, selekciu a prípadnú transformáciu informácii a vstupných parametrov
potrebných pre naplnenie expertných modelov simulujúcich a optimalizujúcich vstupy
i činnosti v systéme presného (precízneho) hospodárenia na pôde.
V konkrétnom vyjadrení, na úrovni kooperujúcej spoločnosti, bude snahou riešiteľov najmä
splnenie nasledujúcich – parciálnych cieľov:
- Integrovať moderné a progresívne nástroje akými sú simulačné modely, geografické
informačné systémy a existujúce zdroje údajov do pôdno-ekologického hodnotenia
poľnohospodárskej krajiny v detailnej mierke (farma, obec);
- Vytvoriť a aplikovať systém účelového pôdno-ekologického hodnotenia pôdy
a poľnohospodárskej krajiny ako súčasti systému presného poľnohospodárstva, ktorý bude
postavený na podrobnom poznaní pôdno-ekologických podmienok farmy a bude využitý pre
potreby ekonomickej optimalizácie rastlinnej výroby;
- Vytvoriť a aplikovať systém pre ekonomickú optimalizáciu rastlinnej výroby, ktorý bude
okrem ekonomického efektu rastlinnej výroby sledovať aj trvalo udržateľný spôsob
hospodárenia s prírodnými zdrojmi – najmä ochranu pôdy pred degradáciou, spotrebu vody
a ochranu podzemných vôd pred znečistením dusičnanmi.
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Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy (r. 2010):
Strategické a odborné dokumenty
- monotematické mapy riešeného územia charakterizujúce pôdy a ich vlastnosti
- databáza údajov vytvorená na základe popisu pôdnych sond a analýz odobratých vzoriek
- digitálny model georeliéfu záujmového územia
- typologicko-produkčná kategorizácia pôd modelového podniku.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy (r. 2010):
- validácia modelov simulujúcich vplyv faktorov prostredia na produkčný proces a naopak
vplyv produkčného procesu na životné prostredie
- kategorizácia pôd podľa vhodnosti na pestovanie vybraných poľnohospodárskych plodín.
Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (z
rozpočtu MP SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery)
a z finančných prostriedkov odberateľa.
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: Priebežné výsledky riešenia projektu
výskumu a vývoja budú odovzdané odberateľovi do 31. januára 2011.
Kalkulácia nákladov na úlohu:
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 – ŠR (r. 01 + r. 06)
Zisk
Cena riešenia
Kapitálové výdavky celkom
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5 999
5 000
999
0
1 000
69 689
29 862
10 452
2 500
700
1 800
0
26 876
806
2 419
3 763
1 881
10 482
7 525
75 689
0
79 474

