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: 191 909 €
Termín riešenia úlohy: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
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 2014, 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 2015.
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. 2014 – 31. 12. 2014
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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 2014 bude riešená časová etapa: Hodnotenie efektov agrárnych politík na
ekonomický rast, životné prostredie a zamestnanosť.
V rámci druhej časovej etapy sa budú hodnotiť efekty agrárnych politík v I. a II. pilieri SPP
EÚ za celé programovacie obdobie rokov 2007-2013 so zameraním na priamu podporu
a opatrenia Programu rozvoja vidieka 2007-2013 v oblasti podpory znevýhodnených oblastí,
agroenvironmentálnych podpôr a investícií. Využité budú metodologické nástroje dvojitej
diferencie (DID, PSM, GPS), efektov mŕtvej váhy, substitúcie a vytesnenia ako aj
multiplikačných efektov.
Vo výskumnej téme multifunkčnosti poľnohospodárstva v rozvoji vidieka budeme
hodnotiť efekty podporných politík rozvoja vidieka na životné prostredie a HNV systémy na
poľnohospodárskej pôde. Emisie a znečistenie vyvolané poľnohospodárskou činnosťou, ktoré
bolo metodicky riešené v I. časovej etape projektu bude vyhodnotené a implementované
v sieťovom modeli SR (2012-2013) s predikciou v závislosti na projektovaných zmenách
poľnohospodárskej výroby. Dosahy politík rozvoja vidieka budú ohodnotené vo vzťahu
k indikátorom počiatočného stavu (pred implementáciou intervenčných opatrení na
poľnohospodárskej pôde) - pre kvalitatívne aj kvantitatívne indikátory.
Hodnotenie a meranie celkových dosahov programov na zamestnanosť bude identifikovať
tvorbu, resp. úbytok dodatočných pracovných miest v subjektoch podporených PRV 20072013 a nepriamo v programovej oblasti prisúdených intervenciám politík.
Výsledky I. časovej etapy budú využité k tvorbe modelových máp (v I. časovej etape
produkčne ekonomická a pôdne environmentálna maticovej distribúcie parametrov) efektov
PRV 2007-2013.
 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. 2014
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: 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: 71 909 €
Termín riešenia úlohy: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
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 2014 bude riešená časová etapa „Vybrané ekonomicko-sociálne aspekty rozvoja
poľnohospodárstva a potravinárstva“.
V roku 2014 rozhodujúci akcent riešenia úlohy bude položený na vybrané ekonomickosociálne aspekty vzťahu rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva. Hodnotenie bude
vykonané z aspektu ekonomických a výrobných ukazovateľov. Tiež budú zohľadnené
sociálne aspekty poľnohospodárstva vo vidieckom priestore, najmä pracovné sily
a zamestnanosť. Okrem toho bude zhodnotená podporná politika ako hlavný nástroj
ovplyvňujúci dôchodkovú situáciu v poľnohospodárstve. V oblasti podnikateľskej štruktúry
pôjde o analýzu trendov vývoja podnikateľskej štruktúry v poľnohospodárskej prvovýrobe
s dôrazom na podniky hospodáriace na pôde, komparatívnu analýzu vývoja podnikateľskej
štruktúry na Slovensku a v krajinách EÚ, monitorovanie a analýzu vstupu zahraničného
kapitálu do podnikov hospodáriacich na pôde, analýzu vývoja vlastníckej štruktúry,
sledovanie trendov diverzifikácie výrobného zamerania podnikov a pod. Obdobne bude
hodnotená aj podnikateľská štruktúra v potravinárskom priemysle. Vzhľadom na to, že
slovenské poľnohospodárstvo je charakteristické regionálnou diferenciáciou zhodnotenie
ekonomickej efektívnosti bude vykonané aj z regionálneho aspektu. Pre tento cieľ sa využijú
údaje o podnikateľských subjektoch z Informačných listov MPRV SR uložené v CD VÚEPP,
PPA ako aj databázy o vlastných nákladoch komodít rastlinnej a živočíšnej výroby vytvorenej
na VÚEPP.
 Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy: Výsledkom riešenia bude nehmotný
výstup v podobe výskumnej správy a realizačný výstup „Nákladovosť
poľnohospodárskych výrobkov za rok 2013“.
 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 % (3 595 € ) spolufinancovaná riešiteľským pracoviskom.
 Kľúčový užívateľ objednanej úlohy: MPRV SR
 Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: do 31. 12. 2014
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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
58 409
3 595
42 363
2 663
14 827
932
1 219
71 909
3 595

Celkom
13 500
500
13 000
62 004
45 026
15 759
1 219
75 504

Úloha č. 4
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: Ing. Hanka Svrčková, Odbor pozemkový,
MPRV SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 60 000 €
Termín riešenia úlohy: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014
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 2014 bude riešená prvá časová etapa „Rozvoj trhu s pôdou a analýza vývoja trhu
nájmu s poľnohospodárskou pôdou vo vzťahu k zmenám podnikateľskej štruktúry“.
Podnikateľská štruktúra v poľnohospodárstve sa neustále mení. V súčasne existujúcich
podnikateľských formách sa mení najmä počet fariem, ich veľkostná štruktúra a zastúpenie na
obhospodarovanej výmere pôdy. Agropodnikanie determinuje najmä SPP EÚ a vnútorný
spoločensko-politický vývoj, s dôrazom na agrárnu politiku vlády (štátnu pomoc)
a formovanie podnikateľského prostredia (legislatíva, ekonomické nástroje, politika
finančného sektora), vlastnícke a užívateľské vzťahy k pôde a s tým súvisiaci rozvoj trhu s
pôdou.
V roku 2014 bude riešenie zamerané na skúmanie vzťahov zmien v podnikateľskej
štruktúre k intenzite rozvoja trhu s pôdou a formovanie výšky trhových cien
poľnohospodárskej pôdy. Hodnotenie vzájomných vzťahov podnikateľskej štruktúry k trhu
s pôdou bude hodnotené v 12 vybraných regiónoch (okresoch Slovenska) a to na detailnej
regionálnej úrovni, t.j. podľa katastrálnych území vybraných 12 okresoch. Pre tento cieľ sa
využijú údaje o zmenách podnikateľskej štruktúry z informačných listov MPRV SR,
štatistických dát uložených v centrálnej databáze MPRV SR ako aj z údajov vylustrovaných
Správou katastra nehnuteľností vo vybraných 12 okresoch Slovenska.
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 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. 2014
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
49 500
36 223
12 678
599
60 000
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Mimorozpočtové zdroje (5 %) Celkom
10 500
500
10 000
3 000
52 500
2 222
38 445
778
13 456
599
3 000
63 000

Úlohy v rámci odbornej pomoci
Úloha č. 5
Názov úlohy: Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve SR za rok 2013 (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):
45 922 €
Výsledná suma zahŕňa vypracovanie správy vrátane príloh:
slovenská verzia: počet správ 1 ks vrátane príloh (správa v rozsahu do 35 strán s následným
rozšírením príloh), anglická verzia: počet správ 1 ks vrátane príloh,
zabezpečenie tlače slovenskej verzie (cca 275 ks) a anglickej verzie (cca 160 ks) správy
doplnenej ilustračnými fotografiami s prílohou 9 tabuliek (bez rozšírených príloh).
Termín riešenia úlohy: 1.1.2014 - 31.12.2014
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 2013 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 2014 (Stav za rok 2013)
 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 2014 (Zelená správa - stav za rok 2013 prvé znenie) do 6. 6. 2014.
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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

14 850
5 197
600
11 910
13 365
45 922

Úloha č. 6
Názov úlohy: Komoditné situačné a výhľadové správy
Pracovník zodpovedný za zhotoviteľa: Ing. Mária Jamborová, VÚEPP Bratislava
Pracovník zodpovedný za objednávateľa: Ing. Ján Pocci,
Odbor obchodnej politiky, MPRV SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu (program 090 03 01):
39 412 €
Termín riešenia úlohy: 1.1.2014 - 31.12.2014
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 31.12.2014
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 Kalkulácia nákladov (€)
Priame mzdy
Odvody do fondov
Materiálové náklady
Ostatné priame náklady
Režijné náklady
Spolu

17 114
5 990
550
355
15 403
39 412

Úloha č. 7
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: 1.1.2014 - 31.12.2014
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 2012 a predpoklad za rok 2013 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 MPRV 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 31.01.2015
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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. 8
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. Katarína Pavlíková, Odbor zahraničnej
koordinácie, MPRV SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu (program 090 03 01):
5 959 €
Termín riešenia úlohy: 1.1.2014 - 31.12.2014
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.).
Priebežné sledovanie informácií štatistickej divízie FAO, najmä Globálnej stratégie pre
zlepšenie poľnohospodárskej a vidieckej štatistiky a kontrola štatistických údajov
z poľnohospodárstva SR zverejňovaných na FAOSTAT (www.fao.org).
 Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy: Výsledkom riešenia úlohy budú
nehmotné výstupy v podobe čiastkových materiálov – dotazníkov pre potreby FAO na
vypracovanie komoditných štúdií (za Európu a pod.), popisu zistených nedostatkov
v údajoch SR na FAOSTAT vrátane odporúčaní na vykonanie opravy. Analýzy pre
potreby MPRV SR v rámci prípravy podkladov a dokumentov na jednotlivé svetové
zasadnutia v rámci agendy FAO.
 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).
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 Kľúčový užívateľ objednanej úlohy: MPRV SR, FAO-OSN
 Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: do 31.12.2014
 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. 9
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):
294 289 €
Termín riešenia úlohy: 1.1.2014 - 31.12.2014
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:
Náplňou riešenia úlohy je zisťovanie a analyzovanie ekonomických, finančných a výrobných
ukazovateľov hospodárenia vybraných poľnohospodárskych podnikov v SR. Práce sú
vykonávané na základe aplikácie jednotnej metodiky, stanovenej Európskou komisiou
v Nariadení rady (ES) č. 1217/2009 o vytvorení siete pre zhromažďovanie účtovných údajov
o príjmoch a hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskom
spoločenstve, v Nariadení Komisie (EC) č. 868/2008 o forme výkazu na zistenie príjmov
poľnohospodárskych podnikov a analyzovanie činností týchto podnikov, ako aj v ďalších
nariadeniach EK.
V roku 2014 sa bude zabezpečovať zber údajov od právnických a fyzických osôb,
poradenstvo pri zadávaní údajov do výkazu pre fyzické osoby, analyzovanie výsledkov
dosiahnutých v predchádzajúcom roku. Budú sa vykonávať analýzy, kontroly, opravy
a vysvetlenia zistených nezrovnalostí v údajoch. Bude zavedený do prevádzky nový program
pre získavanie dát vo forme webovej aplikácie pre respondentov a sieťovej aplikácie pre
riešiteľov úlohy, vyvinutý vo VÚEPP. Ďalšie práce budú založené na štúdiu a aplikácii
Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 385/2012 o výkaze poľnohospodárskeho
podniku. Bude vypracovaný nový plán výberu podnikov do výberového súboru pre účtovný
rok 2015, podľa kategorizácie podnikov do tried ekonomickej veľkosti podniku a typov
výrobného zamerania. Východiskom budú výsledky Štrukturálneho zisťovania fariem,
vykonaného Štatistickým úradom SR v roku 2013 a štatistické metódy.
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 Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy: Konečným výsledkom riešenia bude
nehmotný výstup v podobe databázového súboru a publikácie.
 Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy: Rozšírenie databázy údajov ISPÚ
o hospodárení podnikov, odovzdanie údajov do databázy FADN 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 DG AGRI Brusel,
výskumné inštitúcie, vysoké školy, poľnohospodárske podniky
 Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: do 31. 12. 2014
 Kalkulácia nákladov (€)
Priame mzdy
Odvody do fondov
Materiálové náklady
Ostatné priame náklady
Režijné náklady
Spolu

77 280
27 048
2 000
118 409
69 552
294 289

Úloha č. 10
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: 1.1.2014 - 31.12.2014
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:

11









vypracovania II. odhadu výkonnosti poľnohospodárstva za rok 2013,
zostavenia definitívneho ekonomického poľnohospodárskeho účtu za rok 2013,
zostavenia definitívneho ekonomického poľnohospodárskeho účtu SR v cenách n-1
zostavenia definitívnych ekonomických poľnohospodárskych účtov za bratislavský,
západoslovenský, stredoslovenský a východoslovenský región za rok 2013,
vypracovania I. odhadu ekonomického poľnohospodárskeho účtu za rok 2014,
vypracovania správy o riešení úlohy v roku 2014.
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.
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: 31.12.2014
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
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