Príloha č. 1 ku kontraktu č.165/2014-310/MPRV SR

Zoznam úloh pre kontrakt medzi MPRV SR a NPPC financovaných
z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtu kapitoly MPRV SR na rok 2014
NPPC - Technický a skúšobný ústav poľnohospodársky (TSÚP) Rovinka
Kontrola strojov a zariadení 0910603
Číslo
Názov úlohy
úlohy
1
Analýza produkcie odpadov z poľnohospodárskej výroby a návrh ich
využívania pri výrobe energie so zreteľom na výrobu pohonných látok pre
poľnohospodárske stroje“ – finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu
2
Plnenie činnosti v zmysle zákona č.405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej
starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov“ – finančné prostriedky zo
štátneho rozpočtu (ŠR) na rok 2014
Cena všetkých kontrahovaných úloh NPPC - TSÚP Rovinka spolu

Cena úlohy v EUR
89 540
52 890

142 430

NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) Bratislava
Rezortné projekty výskumu a vývoja
Číslo
Názov úlohy
úlohy
3
Tvorba a transfer poznatkov o pôde ako predpoklad stability agrárnej
krajiny (POPSTAK) na roky 2013 – 2015
4
Monitoring a hodnotenie vývoja vlastností pôd SR s dôrazom na ich
ochranu a využívanie na roky 2013 – 2015 (MON)
5
Inšt. fin. – Plnenie výskumného zámeru NPPC - VÚPOP
Úlohy odbornej pomoci
Číslo
Názov úlohy
úlohy
6
Výkon odborných činností Pôdnej služby súvisiacich s výkonom národnej
legislatívy na ochranu pôdy
7
Aplikácia a aktualizácia národného systému agrometeorologického
modelovania pre odhad úrod a produkciu poľnohospodárskych plodín (SK
CGMS)
8
Zabezpečenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov a dohôd SR
9
Systematická a komplexná aktualizácia registra poľnohospodárskych
produkčných blokov – LPIS, adaptácia systému na zmeny SPP
10
Identifikácia a implementácia oblasti ekologického záujmu, referenčných
plôch pre zachovanie existujúcich trvalých trávnych porastov a redukčného
koeficientu na plochy TTP a aktualizácia GIS vrstiev pre informatizáciu
a kontrolu GAEC
11
Tvorba odborných a informačných podkladov pre výkon aktivít
vyplývajúcich z plnenia požiadaviek dusičnanovej smernice v podmienkach
SR
12
Monitorovanie kvality závlahových a drenážnych vôd
13
Tvorba údajovej databázy – register pôd pre pestovanie plodín na výrobu
biopalív
14
Plnenie činnosti v oblasti sledovania inventarizácie emisií
z poľnohospodárskej pôdy a zmien využívania pôdy na základe
požiadaviek MPRV SR
15
Tvorba metadát pre údaje v správe VÚPOP v rámci implementácie
smernice INSPIRE
Cena všetkých kontrahovaných úloh NPPC - VÚPOP Bratislava spolu

1

Cena úlohy v EUR
50 892
76 338
107 496
Cena úlohy v EUR
49 000
15 800
8 841
170 672
116 132

19 750
11 850
3 525
19 071
18 631
667 998
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NPPC – Výskumný ústav potravinársky (VÚP) Bratislava
Rezortné projekty výskumu a vývoja
Číslo
Názov úlohy
úlohy
16
Vplyv rôznych technologických operácií na obsah pesticídov vo
vybraných potravinárskych výrobkoch so zameraním na dojčenskú výživu

Cena úlohy v EUR
48 875

17

Charakterizácia, hodnotenie kvality a autenticity vybraných
konzervárenských surovín a výrobkov

40 385

18

Implementácia opatrení na zvýšenie bezpečnosti a kvality cereálnych
výrobkov

20 997

19

Autentifikácia produktov a charakterizácia krížovej kontaminácie
rastlinných alergénov vo výrobných prevádzkach aplikáciou molekulárnobiologických metód

47 913

20

Zvýšenie mikrobiologickej bezpečnosti a kvality potravín a ich výroby
inovatívnymi molekulárno-biologickými metódami

48 318

21

Technológie získavania prírodných látok vhodných na výrobu zdravie
podporujúcich potravín a biopotravín

45 478

22

Inšt. fin. – Plnenie výskumného zámeru NPPC - VÚP

212 886

Úlohy odbornej pomoci
Číslo
Názov úlohy
úlohy
23
Vedecké hodnotenie rizika pre potreby úradnej kontroly
24
Informačný systém o cudzorodých látkach v potravinách a o zložení
potravín
25
Informačné poradenstvo pre subjekty potravinárskeho priemyslu
Medzirezortný program – rozvojová pomoc
Číslo
Názov úlohy
úlohy
26
Odborná a technická podpora krajín strednej a východnej Európy v oblasti
potravinových databáz
Cena všetkých kontrahovaných úloh NPPC - VÚP Bratislava spolu

Cena úlohy v EUR
13 274
13 243
10 181
Cena úlohy v EUR
30 323
531 873

NPPC – Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP)
Bratislava
Rezortné projekty výskumu a vývoja
Číslo
Názov úlohy
úlohy
27
Účinky verejných výdavkov v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka
28
Ekonomická výkonnosť slovenského agropotravinárstva
29
Rozvoj trhu s pôdou a trhu nájmu poľnohospodárskej pôdy v podmienkach
novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ
30
Konkurencieschopnosť agropotravinárskeho sektora SR
31
Inšt. fin. – Plnenie výskumného zámeru NPPC - VÚEPP
Úlohy odbornej pomoci
Číslo
Názov úlohy
úlohy
32
Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve SR za rok 2013
(Zelená správa)
33
Komoditné situačné a výhľadové správy
34
Správa Slovenskej republiky pre Monitoring agrárnych politík členských
štátov OECD

2

Cena úlohy v EUR
60 000
71 909
60 000
20 170
162 143
Cena úlohy v EUR
45 922
39 412
6 813
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35
36
37
38

Globálny informačný systém a systém skorého varovania Organizácie pre
výživu a poľnohospodárstvo (FAO)
Prevádzka a aktualizácia Informačnej siete poľnohospodárskeho
účtovníctva v SR
Meranie a hodnotenie výkonnosti poľnohospodárstva podľa metodiky
Ekonomického poľnohospodárskeho účtu
Vyhodnotenie ekonomickéj bonity poľnohospodárskych a potravinárskych
podnikov v rámci súťaže TOP AGRO (úloha v rámci propagácie rezortu)

Cena všetkých kontrahovaných úloh NPPC - VÚEPP Bratislava spolu

5 959
294 289
10 900
7 419
784 936

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV) Piešťany (bývalé CVRV Piešťany)
Rezortné projekty výskumu a vývoja
Číslo
Názov úlohy
úlohy
39
„Inovácie pestovateľských systémov v udržateľnej rastlinnej výrobe
v meniacich sa podmienkach prostredia“
40
Genetické zlepšovanie hospodárskych vlastností významných plodín“
41
Biotechnológie rastlín a interagujúcich mikroorganizmov
42
Nová hodnota primárnych produktov domácej rastlinnej výroby
43
Inšt. fin. – Plnenie výskumného zámeru NPPC - VÚRV
Úlohy odbornej pomoci
Číslo
Názov úlohy
úlohy
44
Vykonávanie skúšok technologickej kvality pšenice letnej pre štátne
odrodové skúšky a monitoring kvalitatívnych parametrov pšenice letnej
dopestovanej v Slovenskej republike
45
Prevádzka Génovej banky Slovenskej republiky“
Cena všetkých kontrahovaných úloh NPPC - VÚRV Piešťany spolu

Cena úlohy v EUR
201 557
137 601
76 068
69 285
409 364
Cena úlohy v EUR
10 287
326 378
1 230 540

NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva (VÚTPHP)
Banská Bystrica (bývalé CVRV Piešťany)
Rezortné projekty výskumu a vývoja
Číslo
Názov úlohy
úlohy
46
Udržateľné a efektívne systémy hospodárenia na trávnych porastoch
47
Inšt. fin. – Plnenie výskumného zámeru NPPC - VÚTPHP
Cena všetkých kontrahovaných úloh NPPC - VÚTPHP Banská Bystrica spolu

Cena úlohy v EUR
137 879
116 493
254 372

NPPC - Výskumný ústav agroekológie (VÚAE) Michalovce (bývalé CVRV Piešťany)
Rezortné projekty výskumu a vývoja
Číslo
Názov úlohy
úlohy
48
Produkčné a konkurencieschopné agroekosystémy zohľadňujúce produkciu
zelenej energie.
49
Inšt. fin. – Plnenie výskumného zámeru NPPC - VÚAE
Úlohy odbornej pomoci
Číslo
Názov úlohy
úlohy
50
Úžitkové a technologické parametre energetických plodín vhodných na
pestovanie v Slovenskej republike“

3

Cena úlohy v EUR
82 657
69 836
Cena úlohy v EUR
50 209
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Cena všetkých kontrahovaných úloh NPPC - VÚAE Michalovce spolu

202 702

NPPC – Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky (VÚVV) Rovinka (bývalé CVRV
Piešťany)
Rezortné projekty výskumu a vývoja
Číslo
Názov úlohy
úlohy
51
Špecifikácia unikátnych parametrov viniča a vína národnej proveniencie
52
Inšt. fin. – Plnenie výskumného zámeru NPPC - VÚVV
Úlohy odbornej pomoci
Číslo
Názov úlohy
úlohy
53
Zabezpečenie plnenia Smerníc Rady č. 2002/11 EHS a 2008/90/ES a
prevádzkovanie Technického izolátu (úloh rieši aj VÚRV Piešťany)
Cena všetkých kontrahovaných úloh NPPC - VÚVV Rovinka spolu

Cena úlohy v EUR
19 096
16 134
Cena úlohy v EUR
71 521
106 751

NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby (VÚŽV) Nitra (bývalé CVŽV Nitra)
Rezortné projekty výskumu a vývoja
Číslo
Názov úlohy
úlohy
54
Poznatková podpora zvýšenia kvality a ponuky domácich živočíšnych
produktov
55
Optimalizácia výživy a technologických systémov pre efektívny
a ekologický chov zvierat
56
Výskumné postupy pre zachovanie biodiverzity
57
Inšt. fin. – Plnenie výskumného zámeru NPPC - VÚŽV
Úlohy odbornej pomoci
Číslo
Názov úlohy
úlohy
58
Udržovanie a aktualizovanie Národnej databázy živočíšnych genetických
zdrojov v SR
59
Rozpracovanie precízneho hodnotenia dojiteľnosti oviec
60
Efektívne postupy vo výžive prežúvavcov, inovácia národnej databázy
krmív
61
Hodnotenie rizík prípravkov na ochranu rastlín pre opeľovače
a spravovanie toxikologicko-informačného centra pre včely a pesticídy
62
Vykonávanie činnosti v odborných komisiách MPRV a uznaných
chovateľských organizácií
Úloha v rámci propagácie rezortu
Číslo
Názov úlohy
úlohy
63
Agrofilm 2014

Cena úlohy v EUR
142 500
218 391
277 981
539 782
Cena úlohy v EUR
80 000
20 000
50 000
41 268
5 046

Cena úlohy v EUR
82 101

Cena všetkých kontrahovaných úloh NPPC - VÚŽV Nitra spolu

1 457 069

Číslo
úlohy
64

Názov úlohy

Cena úlohy v EUR

Manažment výskumu, ekonomickej a hospodárskej činnosti NPPC

301 667

Cena všetkých kontrahovaných úloh NPPC

5 680 338 EUR

4

