Príloha číslo1 k dodatku číslo 3 ku kontraktu číslo 165/2014-310/MPRV SR
Názov úlohy (č. 5):
„Inštitucionálne financovanie – plnenie výskumného zámeru NPPC - VÚPOP“
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava (VÚPOP)
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Martin Barbarič,
Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR

Legislatívny rámec:
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 Slovenskej republiky na roky 2010 - 2012, schváleného 13. poradou
vedenia Ministerstva pôdohospodárstva SR dňa 1. 10. 2009 v nadväznosti na novelu zákona č.
172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
Ministerstvo nedisponuje potrebnými technickými a odbornými personálnymi kapacitami.
Návrh na spôsob riešenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NPPC
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Výstupom riešenia v roku 2014 budú odborné a vedecké publikácie, ako aj informačné databázy, resp.
informačné vrstvy geografického informačného systému (GIS) súvisiace s predmetnou problematikou
úlohy.
Riešenie úlohy prispeje k rozvoju poznania v oblasti využívania pôdneho krytu Slovenskej republiky vo
väzbe na globálne výzvy a spoločenské potreby.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácia, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
01.01.2014-31.12.2014
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínosy pre cieľovú skupinu
užívateľov):
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. Metódy diaľkového prieskumu
Zeme (DPZ) predstavujú univerzálny nástroj nielen na kontrolu dotácií v poľnohospodárstve, ale aj 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.

14

Príloha číslo1 k dodatku číslo 3 ku kontraktu číslo 165/2014-310/MPRV SR
Vo väzbe na aktuálne dokumenty Európskej únie je potrebné vymedziť rizikové oblasti pôd náchylných
na konkrétne degradačné procesy. Ako vyplýva z viacerých prác, k degradačným procesom
poľnohospodárskych pôd Slovenskej republiky 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 sa pôda považuje za prostredie, ktoré je schopné dlhodobo zachytávať (sekvestrovať)
atmosférický uhlík a tým prispievať k znižovaniu tohto skleníkového plynu v ovzduší. Ďalším
problémom súvisiacim s klimatickou zmenou a pôdou je regulácia vodného režimu pôdy v krajine,
zmieňovanie vplyvu extrémneho počasia na pôdu, výskyt degradačných javov a 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 nielen 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 aj budú základným východiskom pre nadväzné riešenia
aktuálnych otázok využívania pôdy v poľnohospodárskej krajine. Súčasná úroveň poznatkov
o produkčnej a mimoprodukčných funkciách pôd Slovenska 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 diaľkového prieskumu Zeme,
ktoré vytvárajú priestor pre kvalitatívny prelom v hodnotení vývoja pôdneho krytu v krajine.
Riešenie úlohy v roku 2014, v súlade s výskumným zámerom, zahrňuje nasledovné problémy:
• Klasifikácia pôd a detekcia pedosféry vrátane metód diaľkového prieskumu Zeme
• Hodnotenie vlastností pôd Slovenska 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.
Prínos riešenia úlohy spočíva v tvorbe nových poznatkov a údajov o vlastnostiach pôdneho krytu
Slovenska, ktoré budú nevyhnutným predpokladom pre tvorbu nových a aktualizáciu súčasných
informačných vrstiev a aplikácií v rámci Pôdneho portálu. Tieto informácie budú uplatniteľné v reálnej
praxi ako zdroj informácií pre rozhodovanie v oblasti manažmentu a ochrany pôd vo väzbe na ďalší
rozvoj aktivít v odvetví pôdohospodárstva. Tvorba nových poznatkov o pôdach Slovenska, postavená
na princípoch využívania nových informačných technológií, zabezpečuje informovanosť o pôdnych
zdrojoch Slovenska a ich využívaní odbornouaj širokou verejnosťou vrátane vzdelávacích inštitúcií.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
MPRV SR – Sekcia rozvoja vidieka a Sekcia legislatívy, Okresné úrady - pozemkové a lesné odbory,
inštitúcie a organizácie rezortu pôdohospodárstva.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci finančných
prostriedkov pridelených na bežné transfery).
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Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie
Prvok Programovej štruktúry MPRV SR: 090 03 03 „Monitoring a prieskum pôdneho krytu“. Funkčná
klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG: 04.8.2 „Výskum a vývoj
v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a poľovníctva“.
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NPPC za rok 2014 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu (v zmysle uznesenia
Vlády SR č. 1189/2001) v roku 2015. Výstupy riešenia úlohy budú zverejnené na webovej stránke
NPPC pre potreby kľúčových užívateľov.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 195 746z toho 195 746 ŠR
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 5 (priame náklady,
nepriame náklady):
„Inštitucionálne financovanie – plnenie výskumného zámeru NPPC - VÚPOP“
P.č.

Kalkulačná položka

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Náklady obstarania celkom (r. 02 + 03)
Spotreba materiálu
Služby (r. 04 + 05)
v tom: Výskum a vývoj
Kooperácia
Náklady spracovania celkom (r. 07 + 08 + 09 + 13)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
z toho: cestovné tuzemské
cestovné zahraničné
odpisy
preprava a prenájom dopravných prostriedkov
všeobecné služby
opravy a udržovanie
školenia a kurzy
dane a poplatky
nájom prevádzkových strojov
Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až 19)
z toho: spotreba materiálu
spotreba energie
mzdové náklady
náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prísp. NÚP
odpisy
Ostatné nepriame náklady
z toho: telefónne poplatky
školenia a kurzy
všeobecné služby
komunikačná infraštruktúra
Celkové náklady (r. 01 + 06)

13
14
15
16
17
18
19

20

Zodpovedný organizačný útvar MPRV SR:
Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb
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ŠR (EUR)
1 500
1 500
0
0
0
194 246
49 479
17 417
2 000
500
500
0
500
0
500
0
0
0
125350
1 113
3 339
76 106
27 416
5 504
11 872
2 731
237
5 224
3 680
195 746

