Príloha č. 2 ku Kontraktu

Úlohy výskumu a vývoja
Úloha č. 1
Názov úlohy: Plnenie výskumného zámeru VÚEPP
Pracovník zodpovedný za zhotoviteľa: doc. Ing. Štefan Buday, PhD., VÚEPP Bratislava
Pracovník zodpovedný za objednávateľa: Ing. Slávka Jánošíková, PhD., Sekcia
pôdohospodárskej politiky a rozpočtu, MPRV SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 190 170 €
Termín riešenia úlohy: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK-COFOG):
04
Ekonomická oblasť
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti
04.8.2 Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybolovu a poľovníctva
Stručná charakteristika úlohy:
V rámci úlohy sa realizuje inštitucionálne financovanie VÚEPP v roku 2013, ktoré sa použije
na krytie nákladov na prevádzku VÚEPP v rámci výskumu a vývoja, pričom sa pokrýva časť
nákladov na mzdy a odvody kmeňových pracovníkov a nevyhnutného obslužného personálu,
náklady na energie, prevádzku a údržbu a spravovanie majetku štátu spravovaného ústavom.
V rámci inštitucionálneho financovania sa bude zabezpečovať plnenie cieľov výskumného
zámeru VÚEPP, ktorými sú:
- Príčiny a dôsledky zmien ekonomických parametrov a agrárnej politiky v procese
transformácie poľnohospodárskych výrobkov vo vertikále výroby potravín na odvetvie
poľnohospodárstva a potravinárstva a ich podnikateľské subjekty.
- Trh s pôdou, procesy poľnohospodárskeho a vidieckeho sociálno-ekonomického vývoja
a životné podmienky na vidieku.
- Tvorba, aktualizácia a aplikácia metodologických nástrojov pre hodnotenie a predikcie
dosahov agrárnych politík .
Spôsob financovania: Úloha bude na 100 % financovaná zo ŠR (z rozpočtu MPRV SR
v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery).
Úloha bude odpočtovaná na verejnom odpočte v roku 2014.
Kľúčový užívateľ objednanej úlohy: MPRV SR
Úloha č. 2
Názov úlohy: Účinky verejných výdavkov v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka
Pracovník zodpovedný za zhotoviteľa: doc. Ing. Marian Božík, PhD., VÚEPP Bratislava
Pracovník zodpovedný za objednávateľa: Ing. Slávka Jánošíková, PhD., Sekcia
pôdohospodárskej politiky a rozpočtu, MPRV SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 60 000 €
Termín riešenia úlohy: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

1

Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK-COFOG):
04
Ekonomická oblasť
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti
04.8.2 Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybolovu a poľovníctva
Stručná charakteristika úlohy:
V roku 2013 bude riešená časová etapa: Teoretické a metodologické aspekty hodnotenia
dopadov agrárnych politík EÚ – identifikácia problému a indikátorov hodnotenia.
Projekt bude hodnotiť (ex-post a ex-ante) vybrané aspekty ekonomických, environmentálnych
a sociálnych dosahov politík a verejných výdavkov v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka
Slovenska. Hodnotené budú účinnosť, efektívnosť, využiteľnosť, multiplikačné, redistribučné
a priestorové efekty verejných výdavkov v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka SR s
využitím existujúcich a odvodením nových prístupov a modelov. V rámci úlohy sa bude
hodnotiť vplyv agrárnych politík na ekonomický rast a zamestnanosť, rozsah prispenia
podporených investícií na vytváranie pracovných príležitostí na vidieku. Druhou výskumnou
témou bude hodnotenie multifunkčnosti poľnohospodárstva v rozvoji vidieka, menovite
agregácia dosahov jednotlivých programových opatrení v rámci rozvoja vidieka a kombinácie
týchto opatrení na úrovni farmy na regionálnu a národnú úroveň za predpokladu zohľadnenia
efektov dvojitého započítania (double counting), mŕtvej váhy (deadweight) a vytesnenia
(displacement). Výstupy projektu umožnia prehodnotiť realizáciu poľnohospodárskej politiky
prostredníctvom porovnania sociálnych úžitkov a nákladov a presnejšie sformulovať
podmienky multidimenzionálnej stabilizácie a úlohy poľnohospodárstva v rozvoji vidieka,
efektívnejšie alokovať verejné zdroje ako aj predikciu efektov politík orientovaných na
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.
 Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy: Výsledkom riešenia bude nehmotný
výstup v podobe výskumnej správy.
 Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy: Rozšírenie poznatkovej základne,
publikovanie doplňujúcich poznatkov, aplikovanie poznatkov do rozhodovacieho procesu.
 Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude financovaná zo ŠR (z rozpočtu
MPRV SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery) a vo výške
5 % (3 000 €) spolufinancovaná riešiteľským pracoviskom.
 Kľúčový užívateľ objednanej úlohy: MPRV SR
 Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: do 31. 12. 2013
Kalkulácia nákladov (€)
Náklady obstarania celkom
z toho:
spotreba materiálu
služby
Náklady spracovania celkom
z toho:
mzdové náklady
odvody do fondov
ostatné priame náklady
Spolu

ŠR Mimorozpočtové zdroje (5 %)
1 500
500
1 000
58 500
3 000
42 615
2 222
14 915
778
970
60 000
3 000
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Celkom
1 500
500
1 000
61 500
44 837
15 693
970
63 000

Úloha č. 3
Názov úlohy: Konkurencieschopnosť agropotravinárskeho sektora Slovenskej
republiky
Pracovník zodpovedný za zhotoviteľa: Ing. Jozef Gálik, PhD., VÚEPP Bratislava
Pracovník zodpovedný za objednávateľa: Ing. Slávka Jánošíková, PhD., Sekcia
pôdohospodárskej politiky a rozpočtu, MPRV SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 20 170 €
Termín riešenia úlohy: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK-COFOG):
04
Ekonomická oblasť
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti
04.8.2 Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybolovu a poľovníctva
Stručná charakteristika úlohy:
Z pohľadu hodnotenia konkurencieschopnosti na zahraničných trhoch bude úloha
zameraná na pravidelné monitorovanie a vypracovávanie analytických podkladov, ktoré
zmapujú doterajší vývoj nášho agropotravinárskeho zahraničného, poukážu na zmeny jeho
štruktúry a odhalia existujúce, ako aj skryté exportné možnosti v rámci spoločného trhu a
hlavne na trhoch tretích krajín. Z pohľadu domáceho trhu sa ako rozhodujúci faktor odbytu
javí cenová konkurencieschopnosť. Vývoj cien na domácom trhu okrem ponuky a dopytu
ovplyvňujú aj ďalšie faktory, ktoré budú identifikované v priebehu riešenia vrátane
nákladových parametrov a situácie v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch.
V roku 2013 bude riešená časová etapa „Formovanie ponuky a dopytu slovenského
trhu s potravinami a poľnohospodárskymi komoditami.“
V rámci 1. časovej etapy bude vypracovaný ďalší realizačný výstup a zároveň štúdia
„Konkurencieschopnosť slovenských výrobkov živočíšneho pôvodu“ (zodpovedný riešiteľ
Ing. Dagmar Matošková, PhD.) Riešeniu sa podrobia komodity patriace do vertikály mlieka a
mäsa (hovädzie, bravčové, hydinové a ovčie) vrátane nadväzných odborov potravinárskeho
priemyslu (mliekarenský, mäsový a hydinársky).
Našim cieľom je v rámci uvedených výrobkových vertikál podrobne spracovať
a vyhodnotiť trh s uvedenými komoditami vrátane ukazovateľov potenciálnej a skutočnej
konkurencieschopnosti preverenej v obchodnej výmene.
Konkrétne pôjde o analýzu ponuky a dopytu v sledovaných sektoroch a ich vplyv na
sebestačnosť odvetvia; komplexné cenové analýzy na úrovni vstupov, prvovýroby,
spracovateľov a maloobchodu vrátane analýzy marketingových marží, resp. distribúcie
pridanej hodnoty na jednotlivých stupňoch sledovaných potravinových vertikál a definovania
stupňa cenovej volatility agrárnych komodít; komparatívne analýzy intenzitných a
nákladových parametrov agrárnych komodít, vybraných produkčných a ekonomických
ukazovateľov potravinárskych odborov exaktne súvisiacich s predmetnou problematikou,
analýzu konkurencieschopnosti na základe ukazovateľov zahraničnej obchodnej výmeny
Slovenska a pod.
Neoddeliteľnou súčasťou riešenia bude analýza malospotrebiteľského trhu s potravinami a
analýza trhovo-odbytových vzťahov a ich vplyv na distribúciu zisku v rámci uvedených
potravinových vertikál. Vývoj vybraných ukazovateľov na slovenskom trhu bude
konfrontovaný s vývojom na jednotnom trhu Európskej únie.
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 Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy: Výsledkom riešenia bude nehmotný
výstup v podobe výskumnej správy, realizačný výstup „Konkurencieschopnosť
slovenských výrobkov živočíšneho pôvodu“ (zodpovedný riešiteľ Ing. Dagmar Matošková,
PhD.) a realizačný výstup „Ročenka agropotravinárskeho zahraničného obchodu SR“
(zodpovedný riešiteľ Ing. Jozef Gálik, PhD.).
 Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy: Rozšírenie poznatkovej základne,
publikovanie doplňujúcich poznatkov, aplikovanie poznatkov do rozhodovacieho procesu.
 Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude financovaná zo ŠR (z rozpočtu
MPRV SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery) a vo výške
5 % (1 008 €) spolufinancovaná riešiteľským pracoviskom.
 Kľúčový užívateľ objednanej úlohy: MPRV SR
 Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: do 31. 12. 2013
Kalkulácia nákladov (€)
Náklady obstarania celkom
z toho:
spotreba materiálu
služby
Náklady spracovania celkom
z toho:
mzdové náklady
odvody do fondov
ostatné priame náklady
Spolu

ŠR Mimorozpočtové zdroje (5 %)
550
200
350
19 620
1 009
14 272
747
4 995
262
353
20 170
1 009

Celkom
550
200
350
20 629
15 019
5 257
353
21 179

Úloha č. 4
Názov úlohy: Ekonomická výkonnosť slovenského agropotravinárstva
Pracovník zodpovedný za zhotoviteľa: Ing. Zuzana Chrastinová, VÚEPP Bratislava
Pracovník zodpovedný za objednávateľa: Ing. Slávka Jánošíková, PhD., Sekcia
pôdohospodárskej politiky a rozpočtu, MPRV SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 60 000 €
Termín riešenia úlohy: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK-COFOG):
04
Ekonomická oblasť
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti
04.8.2 Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybolovu a poľovníctva
Stručná charakteristika úlohy:
V roku 2013 bude riešená časová etapa „Ekonomické parametre slovenského
poľnohospodárstva a potravinárstva v kontexte štátov EÚ“.
V prvom roku riešenia bude úloha zameraná na zhodnotenie slovenského
poľnohospodárstva a potravinárstva v európskom priestore. Pôjde o analýzu vybraných
ekonomických indikátorov slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva a ich hodnotenie
v kontexte štátov EÚ. Odhaľovanie príčin rozdielneho vývoja ukazovateľov slovenského
poľnohospodárstva a potravinárstva v porovnaní s okolitými, resp. novými členskými štátmi a
ostatnými štátmi EÚ. Okrem toho bude hodnotený ekonomický vývoj odvetvovej,
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podnikovej a výrobkovej ekonomiky slovenského poľnohospodárstva a v potravinárstve
ekonomiky jednotlivých výrobných odborov.
V úlohe bude použitá databáza štatistického úradu EÚ - Eurostatu, kde sú uložené údaje
jednotlivých štátov EÚ- 27 (ekonomických ukazovateľov, databáza produkcie, zahraničného
obchodu,....) vypočítané jednotnou metodikou pre všetky štáty EÚ-27. Okrem toho budú
využité údaje ŠÚ SR a rezortná databáza.
 Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy: Výsledkom riešenia bude nehmotný
výstup v podobe výskumnej správy a realizačný výstup „Nákladovosť
poľnohospodárskych výrobkov za rok 2012“.
 Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy: Rozšírenie poznatkovej základne,
publikovanie doplňujúcich poznatkov, aplikovanie poznatkov do rozhodovacieho
procesu.
 Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude financovaná zo ŠR (z rozpočtu
MPRV SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery) a vo
výške 5 % (3 000 € ) spolufinancovaná riešiteľským pracoviskom.
 Kľúčový užívateľ objednanej úlohy: MPRV SR
 Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: do 31. 12. 2013
Kalkulácia nákladov (€)
Náklady obstarania celkom
z toho:
spotreba materiálu
služby
Náklady spracovania celkom
z toho:
mzdové náklady
odvody do fondov
ostatné priame náklady
Spolu

ŠR Mimorozpočtové zdroje (5 %)
13 500
500
13 000
46 500
3 000
33 726
2 222
11 804
778
970
60 000
3 000

Celkom
13 500
500
13 000
49 500
35 948
12 582
970
63 000

Úloha č. 5
Názov úlohy: Rozvoj trhu s pôdou a trhu nájmu poľnohospodárskej pôdy
v podmienkach novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ
Pracovník zodpovedný za zhotoviteľa: doc. Ing. Štefan Buday, PhD., VÚEPP Bratislava
Pracovník zodpovedný za objednávateľa: JUDr. Jaroslav Puškáč, Sekcia legislatívy,
MPRV SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 50 000 €
Termín riešenia úlohy: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK-COFOG):
04
Ekonomická oblasť
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti
04.8.2 Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybolovu a poľovníctva
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Stručná charakteristika úlohy:
V roku 2013 bude riešená prvá časová etapa „Rozvoj trhu s pôdou vo vzťahu
k pozemkovým úpravám“.
Súčasný stav v hospodárení na pôdnom fonde na Slovensku je charakteristický
extrémne rozdrobenými vlastníckymi vzťahmi k pôde, ako aj veľkosťou obhospodarovanej
výmery poľnohospodárskej pôdy medzi veľkými hospodárstvami (družstvá, obchodné
spoločnosti) a samostatne hospodáriacimi roľníkmi. Veľká rozdrobenosť pôdy a vysoký počet
vlastníkov jednotlivých pozemkov brzdia rozvoj trhu s pôdou. Pozemkové úpravy, ako nástroj
na riešenie rozdrobenosti pozemkového vlastníctva, eliminujú tento problém. V prvom roku
bude preto potrebné určiť katastrálne územia vo vybraných regiónoch Slovenska (12
pôvodných + 4 nové), v ktorých už pozemkové úpravy prebehli a tie, v ktorých pozemkové
úpravy prebiehajú. Následne bude vykonaná analýza vlastníckych a užívacích vzťahov
k poľnohospodárskej pôde v riešených regiónoch Slovenska, identifikácia faktorov
vplývajúcich na trh s pôdou, rozvoj trhu a analýza vývoja trhu nájmu s poľnohospodárskou
pôdou vo vzťahu k pozemkovým úpravám. K riešeniu budú využité dáta získané
z Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave, z katastra nehnuteľností,
z informačných listov MPRV SR, ako aj bonitačnej banky dát VÚEPP.
 Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy: Výsledkom riešenia bude nehmotný
výstup v podobe výskumnej správy.
 Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy: Rozšírenie poznatkovej základne,
publikovanie doplňujúcich poznatkov, aplikovanie poznatkov do rozhodovacieho procesu.
 Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude financovaná zo ŠR (z rozpočtu
MPRV SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery) a vo výške
5 % (2 500 €) spolufinancovaná riešiteľským pracoviskom.
 Kľúčový užívateľ objednanej úlohy: MPRV SR
 Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: do 31. 12. 2013
Kalkulácia nákladov (€)
Náklady obstarania celkom
z toho:
spotreba materiálu
služby
Náklady spracovania celkom
z toho:
mzdové náklady
odvody do fondov
ostatné priame náklady
Spolu

ŠR
10 500
500
10 000
39 500
28 816
10 085
599
50 000
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Mimorozpočtové zdroje (5 %) Celkom
10 500
500
10 000
2 500
42 000
1 852
30 668
648
10 733
599
2 500
52 500

II . Úlohy v rámci odbornej pomoci
Úloha č. 6
Názov úlohy: Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve SR za rok 2012 (Zelená správa)
Pracovník zodpovedný za zhotoviteľa: RNDr. Slávka Krížová, VÚEPP Bratislava
Pracovník zodpovedný za objednávateľa: Ing. Stanislav Goga, Odbor stratégií a koncepcií,
MPRV SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu (program 090 03 01):
54 731 €
Výsledná suma zahŕňa vypracovanie správy vrátane príloh:
slovenská verzia: počet správ 1 ks vrátane príloh (správa v rozsahu do 30 strán s následným
rozšírením príloh), anglická verzia: počet správ 1 ks vrátane príloh,
zabezpečenie výtlače slovenskej verzie (cca 300 ks) a anglickej verzie (cca 200 ks) správy
doplnenej ilustračnými fotografiami s prílohou 8 tabuliek (bez rozšírených príloh).
Termín riešenia úlohy: 1.1.2013 - 31.12.2013
Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK-COFOG):
04
Ekonomická oblasť
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti
04.8.2 Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybolovu a poľovníctva
Stručná charakteristika úlohy:
Správa je prezentačným faktografickým materiálom MPRV SR, informujúca o aktuálnom
stave poľnohospodárstva a potravinárstva v roku 2012 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:
Poľnohospodárstvo krajín EÚ-27, 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, závery a odporúčania.
 Z úlohy bude vypracovaný nasledovný výstup: Správa o poľnohospodárstve
a potravinárstve SR 2013 (Stav za rok 2012)
 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 MPRV SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery).
 Kľúčový užívateľ objednanej úlohy: MPRV SR, NR SR, Vláda SR, výskumné ústavy,
vysoké školy, SPPK, poľnohospodárske a potravinárske zväzy, poľnohospodárska
a potravinárska prax
 Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve SR 2013 (Zelená správa - stav za rok 2012
-prvé znenie) do 7. 6. 2013.
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Dopracovanie pripomienok do Správy o poľnohospodárstve, ktoré vyplynú z jej rezortného
a medzirezortného rokovania.
 Kalkulácia nákladov (€)
Priame mzdy
Odvody do fondov
Materiálové náklady
Ostatné priame náklady
Režijné náklady
Spolu

18 765
6 568
600
11 910
16 888
54 731

Úloha č. 7
Názov úlohy: Analýzy, expertízy a poradenstvo pre MPRV SR
Pracovník zodpovedný za zhotoviteľa: Ing. Zuzana Chrastinová, VÚEPP Bratislava
Pracovník zodpovedný za objednávateľa: Ing. Stanislav Goga, Odbor stratégií a koncepcií,
MPRV SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu (program 090 03 01):
21 909 €
Termín riešenia úlohy: 1.1.2013 - 31.12.2013
Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK-COFOG):
04
Ekonomická oblasť
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti
04.8.2 Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybolovu 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 spôsobilosti viacerí odborníci, ktorí svoje dlhoročné skúsenosti zužitkovávajú na ich
riešení v pomerne krátkom čase. Zadanie sa bude realizovať formou objednávky, na ktorej
bude uvedený pracovník rezortu, ktorý vykonané práce prevezme. Údaje potrebné pre
vypracovanie analýz a expertíz budú získavané 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 MPRV SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery).
 Kľúčový užívateľ objednanej úlohy: MPRV SR
 Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: priebežne podľa požiadaviek MPRV SR
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 Kalkulácia nákladov (€)
Priame mzdy
Odvody do fondov
Materiálové náklady
Ostatné priame náklady
Režijné náklady
Spolu

9 258
3 240
100
979
8 332
21 909

Úloha č. 8
Názov úlohy: Komoditné situačné a výhľadové správy
Pracovník zodpovedný za zhotoviteľa: Ing. Mária Jamborová, VÚEPP Bratislava
Pracovník zodpovedný za objednávateľa: Ing. Zuzana Ruppeldová,
Odbor obchodu a marketingu, MPRV SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu (program 090 03 01):
49 412 €
Termín riešenia úlohy: 1.1.2013 - 31.12.2013
Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK-COFOG):
04
Ekonomická oblasť
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti
04.8.2 Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybolovu a poľovníctva
Stručná charakteristika úlohy:
Správy sa vypracujú za príslušné referenčné obdobie jednotlivých vybraných rastlinných
a živočíšnych agropotravinárskych komodít. Ich obsahom budú informácie o situácii na
domácom a zahraničnom trhu a krátkodobý výhľad. Poskytnú aktuálne údaje 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 vo výskume,
ale sú významným podkladom pre rozhodovania v praxi a v riadiacej sfére.
 Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy: Výsledkom riešenia úlohy budú
nehmotné výstupy v podobe komoditných správ pre potreby v rozhodovacom procese
rezortnej štátnej správy. Zoznam komoditných správ bude upresnený v metodike úlohy.
 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 MPRV SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery).
 Kľúčový užívateľ objednanej úlohy: MPRV SR, PPA, zväzy, združenia, výskumné
inštitúcie, vysoké školy, poľnohospodárske podniky.
 Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: do 31.12.2013
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 Kalkulácia nákladov (€)
Priame mzdy
Odvody do fondov
Materiálové náklady
Ostatné priame náklady
Režijné náklady
Spolu

21 558
7 545
400
507
19 402
49 412

Úloha č. 9
Názov úlohy: Správa Slovenskej republiky pre Monitoring agrárnych politík členských
štátov OECD
Pracovník zodpovedný za zhotoviteľa: Ing. Ivona Ďuričová, VÚEPP Bratislava
Pracovník zodpovedný za objednávateľa: Ing. Denisa Medveďová, Odbor zahraničnej
koordinácie, MPRV SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu(program 090 03 01):
6 813 €
Termín riešenia úlohy: 1.1.2013 - 31.12.2013
Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK-COFOG):
04
Ekonomická oblasť
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti
04.8.2 Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybolovu a poľovníctva
Stručná charakteristika úlohy:
Správa sa vypracováva pre MPRV SR, ktoré ju poskytuje Riaditeľstvu OECD pre obchod
a poľnohospodárstvo v anglickom preklade. Obsahuje podrobné informácie o podpornej
politike v SR v roku 2011 a 2012 z EÚ a národných zdrojov.
Úloha slúži ako podklad pri rokovaniach v rámci pracovných skupín OECD a pre výpočet
PSE (Producer Support Estimate)
 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: MPRV SR, Sekretariát OECD, výskumné inštitúcie
a vysoké školy
 Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: do 31.01.2013
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 Kalkulácia nákladov (€)
Priame mzdy
Odvody do fondov
Materiálové náklady
Ostatné priame náklady
Režijné náklady
Spolu

2 612
914
50
887
2 350
6 813

Úloha č. 10
Názov úlohy: Globálny informačný systém a systém skorého varovania Organizácie pre
výživu a poľnohospodárstvo (FAO)
Pracovník zodpovedný za zhotoviteľa: Ing. Mária Jamborová, VÚEPP Bratislava
Pracovník zodpovedný za objednávateľa: Mgr. Zora Weberová, Odbor zahraničnej koordinácie,
MPRV SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu (program 090 03 01):
5 959 €
Termín riešenia úlohy: 1.1.2013 - 31.12.2013
Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK-COFOG):
04
Ekonomická oblasť
04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti
04.8.2 Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybolovu 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
vypracovanie 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 MPRV SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery).
 Kľúčový užívateľ objednanej úlohy: MPRV SR, FAO-OSN
 Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: do 31.12.2013
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 Kalkulácia nákladov (€)
Priame mzdy
Odvody do fondov
Materiálové náklady
Ostatné priame náklady
Režijné náklady
Spolu

2 324
813
30
700
2 092
5 959

Úloha č. 11
Názov úlohy: Prevádzka a aktualizácia
účtovníctva v SR

Informačnej

siete

poľnohospodárskeho

Pracovník zodpovedný za zhotoviteľa: Mgr. Katarína Bradáčová, VÚEPP Bratislava
Pracovník zodpovedný za objednávateľa: Ing. Stanislav Goga, Odbor stratégií a koncepcií,
MPRV SR.
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu(program 090 05 03):
284 550 €
Termín riešenia úlohy: 1.1.2013 - 31.12.2013
Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK-COFOG):
01
Všeobecné verejné služby
01.3 Všeobecné služby
01.3.2 Rámcové plánovacie a štatistické služby
Stručná charakteristika úlohy:
Obsahom prác na úlohe je každoročná aktualizácia farmárskeho dotazníka SR, zabezpečenie
jeho aktualizácie do editačno-kontrolného programu na zber údajov, zabezpečenie zberu
údajov z poľnohospodárskych podnikov a rozširovanie databázy o ekonomickej situácii
poľnohospodárskych podnikov, vybraných do vzorky na základe Európskou komisiou
stanovených podmienok plánu výberu. Riešiteľský kolektív kontroluje údaje z vyplnených
formulárov, spracováva údaje a konvertuje ich do podoby pre zasielanie dát do DG-AGRI
v Bruseli. Zodpovedný riešiteľ úlohy sa zúčasňuje zasadnutí Výboru FADN (ISPÚ) v Bruseli.
 Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy: Výsledkom riešenia bude nehmotný
výstup v podobe databázového súboru a publikácie.
 Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy: Rozšírenie databázy údajov ISPÚ
o hospodárení podnikov, zaslanie údajov do DG AGRI v Bruseli, ktoré slúžia pre
porovnávanie dosahovaných výsledkov poľnohospodárstva všetkých členských krajín EÚ
a tvorbu spoločnej poľnohospodárskej politiky, publikovanie získaných informácií,
poskytnutie spracovaných údajov pre vypracovávanie jednotlivých scenárov pri tvorbe
a hodnotení agrárnej politiky na Slovensku.
 Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100 % financovaná zo ŠR
(z rozpočtu MPRV SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery).
 Kľúčový užívateľ objednanej úlohy: MPRV SR, Výbor FADN na DG AGRI Brusel,
výskumné inštitúcie, vysoké školy, poľnohospodárske podniky
 Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: do 31. 12. 2013
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 Kalkulácia nákladov (€)
Priame mzdy
Odvody do fondov
Materiálové náklady
Ostatné priame náklady
Režijné náklady
Spolu

77 280
27 048
2 000
108 670
69 552
284 550

Úloha č. 12
Názov úlohy: Meranie a hodnotenie výkonnosti poľnohospodárstva podľa metodiky
Ekonomického poľnohospodárskeho účtu
Pracovník zodpovedný za zhotoviteľa:
Ing. Zdeno Štulrajter, VÚEPP Bratislava
Pracovník zodpovedný za objednávateľa: Ing. Stanislav Goga, Odbor stratégií a koncepcií,
MPRV SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu (program 090 05 01):
10 900 €
Termín riešenia úlohy: 1.1.2013 - 31.12.2013
Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK-COFOG):
01
Všeobecné verejné služby
01.3 Všeobecné služby
01.3.2 Rámcové plánovacie a štatistické služby
Stručná charakteristika úlohy:
V rámci riešenia úlohy sa zabezpečí kontinuita merania a hodnotenia výkonnosti
poľnohospodárstva s metodikou Európskej únie v rozsahu vymedzenom Nariadením (ES)
č.138/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 5. decembra 2003 o ekonomických
poľnohospodárskych účtoch v Spoločenstve, v rozsahu:
- vypracovania II. odhadu výkonnosti poľnohospodárstva za rok 2012,
- zostavenia definitívneho ekonomického poľnohospodárskeho účtu za rok 2012,
- zostavenia definitívneho ekonomického poľnohospodárskeho účtu SR v cenách n-1
- zostavenia definitívnych ekonomických poľnohospodárskych účtov za bratislavský,
západoslovenský, stredoslovenský a východoslovenský región za rok 2012,
- vypracovania I. odhadu ekonomického poľnohospodárskeho účtu za rok 2013,
- vypracovania správy o riešení úlohy v roku 2013.
 Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy: Výsledkom riešenia úlohy budú
nehmotné výstupy v podobe správy a ďalších čiastkových výstupov pre potreby hodnotenia
výkonnosti poľnohospodárstva v rámci EÚ a SR a rozhodovacieho procesu rezortnej
štátnej správy.
 Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy: Rozšírenie poznatkovej základne,
publikovanie doplňujúcich poznatkov, aplikovanie poznatkov v rozhodovacom procese.
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 Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100 % financovaná zo ŠR
(z rozpočtu MPRV SR, v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery).
 Kľúčový užívateľ objednanej úlohy: MPRV SR, výskumné inštitúcie, vysoké školy
 Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: 31.12.2013
 Kalkulácia nákladov (€)
Priame mzdy
4 635
Odvody do fondov
1 622
Materiálové náklady
80
Ostatné priame náklady
391
Režijné náklady
4 172
Spolu
10 900

Úloha č. 13
Názov úlohy: Ponukové bilancie vybraných agropotravinárskych komodít
Pracovník zodpovedný za zhotoviteľa: Ing. Eva Meravá, VÚEPP Bratislava
Pracovník zodpovedný za objednávateľa: Ing. Stanislav Goga, Odbor stratégií a koncepcií,
MPRV SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu (program 090 05 01):
29 995 €
Termín riešenia úlohy: 1.1.2013 - 31.12.2013
Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK-COFOG):
01
Všeobecné verejné služby
01.3 Všeobecné služby
01.3.2 Rámcové plánovacie a štatistické služby
Stručná charakteristika úlohy:
V rámci úlohy sa vypracujú v termínoch stanovených v schválenom harmonograme
nasledovné ponukové bilancie:
- definitívne ponukové bilancie za hospodársky rok 2011-2012: obilniny, ryža, cukor,
olejnaté semená, rastlinné tuky a oleje, pokrutiny z olejnín a krmivá;
- definitívna ponuková bilancia za hospodársky rok 2010-2011: víno;
- definitívne ponukové bilancie za kalendárny rok 2012: mäso, vajcia, mlieko, olejnaté
semená, rastlinné tuky a oleje, margaríny;
- predbežná ponuková bilancia za hospodársky rok 2012-2013: víno;
- definitívne ponukové bilancie za hospodársky rok 2012-2013: ovocie a zelenina,
strukoviny, zemiaky.
 Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy: Výsledkom riešenia úlohy budú
nehmotné výstupy v podobe 18 výstupov – ponukových bilancií 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 MPRV SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery).
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Kľúčový užívateľ objednanej úlohy: MPRV SR, Štatistický úrad SR, Eurostat, vysoké
školy, poľnohospodárske podniky
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: 31.12.2013

 Kalkulácia nákladov (€)
Priame mzdy
Odvody do fondov
Materiálové náklady
Ostatné priame náklady
Režijné náklady
Spolu

13 040
4 564
120
535
11 736
29 995

Úloha č. 14
Názov úlohy: Vyhodnotenie ekonomickej bonity poľnohospodárskych
a potravinárskych podnikov v rámci súťaže TOP AGRO
Pracovník zodpovedný za zhotoviteľa: RNDr. Slávka Krížová, VÚEPP Bratislava
Pracovník zodpovedný za objednávateľa: Ing. Magda Tóth Želeňáková, Odbor komunikácie,
MPRV SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu (program 090 01 06):
8 064 €
Výsledná cena nezahŕňa cenu pre súťaž TOP AGRO.
Termín riešenia úlohy: 1.4.2013 - 31.8.2013
Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK-COFOG):
04
Ekonomická oblasť
04.2 Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a poľovníctvo
04.2.1 Poľnohospodárstvo
Stručná charakteristika úlohy:
Súťaž TOP AGRO má dlhodobú tradíciu a zviditeľňuje TOP podniky v odvetví, ktoré svojimi
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.
 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 MPRV SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery).
 Kľúčový užívateľ objednanej úlohy: MPRV SR
 Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: do 31.08.2013
 Kalkulácia nákladov (€)
Priame mzdy
3 224
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Odvody do fondov
Materiálové náklady
Ostatné priame náklady
Režijné náklady
Spolu

1 129
90
719
2 902
8 064
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