Príloha číslo2 k dodatku číslo 3 ku kontraktu číslo 165/2014-310/MPRV SR
Názov úlohy(č. 22):
„Inštitucionálne financovanie – Plnenie výskumného zámeru NPPC - VÚP“
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
NPPC – Výskumný ústav potravinársky (VÚP) Bratislava
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

doc. RNDr. Peter Siekel, CSc., riaditeľ VÚP Bratislava

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Zuzana Nouzovská,
Sekcia potravinárstva a obchodu MPRV SR

Legislatívny rámec:
•

•
•
•
•

Základným legislatívnym rámcom pre stanovenie systému finančnej podpory vedeckovýskumnej základne v pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva je zákon č. 172/2005 Z. z.
o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z.
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov;
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o rozpočtových pravidlách);
Zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok schvaľovaný Národnou radou SR;
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov;
Nový model vedy a výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR.

Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebnými vedeckými kapacitami, technickým vybavením a prístrojovou
technikou na riešenie uvedenej úlohy.
Návrh na spôsob riešenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NPPC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
V rámci plnenia výskumného zámeru NPPC – VÚP na roky 2010-2014 „Zvyšovanie efektivity
produkcie potravín a účinnosti ich kontroly prenosom vedeckých poznatkov do výrobnej a
kontrolnej sféry“ sa do roku 2015 vyrieši 6 úloh – projektov výskumu a vývoja:
1. Vplyv rôznych technologických operácií na obsah pesticídov vo vybraných potravinárskych
výrobkoch so zameraním na dojčenskú výživu
2. Charakterizácia, hodnotenie kvality a autenticity vybraných konzervárenských surovín
a výrobkov
3. Implementácia opatrení na zvýšenie bezpečnosti a kvality cereálnych výrobkov
4. Autentifikácia produktov a charakterizáciakrížovej kontaminácie rastlinných alergénov vo
výrobných prevádzkach aplikáciou molekulárno-biologických metód
5. Zvýšenie mikrobiologickej bezpečnosti a kvality potravín a ich výroby inovatívnymi
molekulárno-biologickými metódami
6. Technológie získavania prírodných látok vhodných na výrobu zdravie podporujúcich potravín
a biopotravín.
V roku 2014 bude za uvedené projekty MPRV SR odovzdaných 6 priebežných výskumných správ.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
01/2014 – 12/2014
Celkové trvanie riešenia úlohy bude v období od 01/2013 – 12/2015.

66

Príloha číslo2 k dodatku číslo 3 ku kontraktu číslo 165/2014-310/MPRV SR
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Výskumný zámer VÚP Bratislava „Zvyšovanie efektivity produkcie potravín a účinnosti ich
kontroly prenosom vedeckých poznatkov do výrobnej a kontrolnej sféry“ bol predložený MPRV
SR a bol schválený na porade vedenia ministra pôdohospodárstva SR v novembri 2009. V zmysle
systému finančnej podpory vedeckovýskumnej základne v pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva a
zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a Nového modelu vedy
a výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR je umožnené inštitucionálne financovanie
organizácií na krytie nákladov na prevádzku organizácie v rámci výskumu a vývoja, pričom pokrýva
časť nákladov na mzdy a odvody kmeňových pracovníkov a nevyhnutného obslužného personálu,
náklady na energie, prevádzku a údržbu a spravovanie majetku štátu spravovaného danou
príspevkovou organizáciou.
Problematika výskumu potravín sa dlhodobo radí medzi prioritné oblasti vyspelých krajín sveta.
Náležitú pozornosť tomu prikladá aj Európska únia, ktorá pravidelne vo svojich rámcových
programoch kladie dôraz na riešenie projektov zameraných na kvalitu a bezpečnosť potravín.
Problematikou výskumu kvality a bezpečnosti potravín sa v Slovenskej republike zaoberá
systematicky Výskumný ústav potravinársky (VUP), ktorý, až do roku 2014, do vytvorenia NPPC, bol
príspevkovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Za
dobu svojej existencie VUP sa postupne profiloval ako organizácia, ktorá je schopná riešiť
najobtiažnejšie úlohy základného a aplikovaného výskumu zameraného na kvalitu a bezpečnosť
potravín s množstvom výstupov vo vedeckej, odbornej a aplikačnej oblasti. Systematický prístup
k budovaniu a profilácii pracoviska umožnil dosahovať významné výsledky, ktoré boli následne
zhodnotené v procese akreditácie pracoviska a získaní štatútu centra excelentnosti ako jedinej
organizácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v Bratislavskom kraji. Okrem týchto
oblastí je ústav aktívny i v oblasti doktorandského štúdia – má akreditované vysokoškolské štúdiu III.
stupňa v oblasti „Chémia a technológia požívatín“ ako aj „Biotechnológia“, vydáva karentované
periodikum „JournalofFood and NutritionResearch“ a vykonáva celý rad špecializovaných úloh
pre Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
Výskumný zámer VÚP Bratislava nadväzuje a reaguje na aktuálnu problematiku kvality a bezpečnosti
potravín predstavuje kontinuitu vedeckovýskumnej činnosti organizácie na obdobie rokov 2010-2014,
pričom v ňom akcentuje výrazne aplikačný charakter, bezprostredne využiteľný vo výrobnej a
kontrolnej sfére. Špecifické ciele pokrývajú všetky aktuálne oblasti a požiadavky potravinárskej praxe
a kontrolných inštitúcií, čo dáva predpoklad úspešného riešenia realizačných projektov v priemyselnej
praxi a kontrolnej sfére. Sú stanovené nasledovne:
a) znižovanie obsahu zdraviu škodlivých látok vznikajúcich počas procesov výroby potravín a ich
skladovania
b) rozvoj fyzikálnochemických a molekulárno-biologických metód hodnotenia bezpečnosti, rizika,
autenticity, kvality a hygieny potravín
c) rozpracovanie efektívnych postupov identifikácie a eradikácie nežiaducej mikroflóry v podmienkach
výroby potravín s dôrazom na zvýšenie celkovej hygieny potravín
d) vývoj a kompletizácia softvérových aplikácií umožňujúcich modelovanie výživy jednotlivých
sociálnych a vekových skupín obyvateľstva SR
e) využitie moderných marketingových metód a postupov pri prehlbovaní ochrany pôvodných
slovenských výrobkov aj s využitím nástrojov politiky kvality EÚ
f) rozvoj konvenčných a biotechnologických postupov výroby komponentov potravín so špeciálnym
zdravotným a výživovým tvrdením.
Realizačnými výstupmi riešenia projektov budú najmä originálne technické riešenia inovovaných
technologických postupov výroby potravín, ktoré budú bezprostredne využité vo výrobných procesoch
produkcie potravín. Originálne riešenia budú chránené spôsobom obvyklým pre ochranu autorských a
priemyselných práv. Dosiahnuté výsledky budú publikované vo vedeckých časopisoch, prezentované
na vedeckých podujatiach a propagované v masovokomunikačných médiách. Súčasťou bude i šírenie
poznatkov vo výrobnej a kontrolnej sfére prostredníctvom školení a
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
Hlavných odberateľov výsledkov výskumu okrem MPRV SR možno kategorizovať do dvoch skupín:
a – výrobcovia potravín združení v Únii potravinárov Slovenska, jednotlivých profesijných zväzoch,
alebo fyzické osoby podnikajúce v oblasti výroby potravinárskych výrobkov
b – kontrolné laboratóriá vykonávajúce dozor na kvalitou a bezpečnosťou potravín v rezorte MPRV SR.
Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100 % financovaná zo štátneho rozpočtu
(z rozpočtu MPRV SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery).

67

Príloha číslo2 k dodatku číslo 3 ku kontraktu číslo 165/2014-310/MPRV SR
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Prvok Programovej štruktúry MPRV SR: 08W 03 01 – Výskum na podporu kvality a zdravotnej
neškodnosti potravín.
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: Čiastkové výsledky riešenia sa budú
odovzdávať formou vedeckých a odborných príspevkov a príspevkov na seminároch a konferenciách
v priebehu roka. 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.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR):218 784, z toho 218 784 ŠR
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 22 (priame náklady,
nepriame náklady):
„Inštitucionálne financovanie – Plnenie výskumného zámeru NPPC – VÚP“
P.č.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

Kalkulačná položka
Náklady obstarania celkom (r. 02 + 03)
Spotreba materiálu
Služby
v tom: Výskum a vývoj
Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09 + r. 13)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Z toho: cestovné tuzemské
cestovné zahraničné
odpisy
poplatky miestne
poistenie majetku
poplatky za stravu
prídel do sociálneho fondu
transfer na nemocenské dávky
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
Celkové náklady (r. 01 + 06 )

ŠR (EUR)
218 784
135 386
54 532
11 341
54
6 524
4 595
168
17 525
12 986
4 539
218 784

Poznámka: Z dôvodu internej metódy VÚP rozúčtovania réžií v zmysle Smernice o rozúčtovaní réžií ešte z r. 2012 schválenej
NKÚ SR VÚP nerozpočítava režijné náklady na jednotlivé kategórie a položky – tieto sa zlúčili do jednej kategórie: režijné
náklady.

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia potravinárstva a obchodu
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