Príloha číslo3 k dodatku číslo 3 ku kontraktu číslo 165/2014-310/MPRV SR
Inštitucionálne financovanie v rámci plnenia výskumného zámeru
Názov úlohy (č. 43):
VÚRV“.

„Inštitucionálne financovanie – Plnenie výskumného zámeru NPPC -

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Výskumný ústav rastlinnej výroby (ďalej VÚRV) Piešťany
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Pavol Hauptvogel, PhD., riaditeľ VÚRV Piešťany

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ján Vajs, Sekcia poľnohospodárstva 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 na roky 2010 - 2014,
schválený 13. poradou vedenia MP SR dňa 1. 10. 2009 pod č. 3075/2009 - 300.

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 bývalého Centra výskumu rastlinnej výroby Piešťany na roky 2010 2014“ sa do roku 2015 na pracoviskách VÚRV Piešťany vyriešia 4 úlohy (projekty) výskumu a vývoja
plánované na roky 2013 - 2015:
-

Inovácie pestovateľských systémov v udržateľnej rastlinnej výrobe v meniacich sa
podmienkach prostredia.
Genetické zlepšovanie hospodárskych vlastností významných plodín.
Biotechnológie rastlín a interagujúcich mikroorganizmov.
Nová hodnota primárnych produktov domácej rastlinnej výroby.

Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy): 01/2014 - 12/2014 (IF v rámci predmetného kontraktu). Celkové
trvanie riešenia vyššie uvedených 4 úloh bude v období od 01/2013 - 12/2015.
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe - ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Výskumný zámer bývalého CVRV Piešťany „Výskumný zámer Centra výskumu rastlinnej výroby
Piešťany na roky 2010 - 2014“ bol predložený na vtedajšie Ministerstvo pôdohospodárstva SR (na
Sekciu poľnohospodárstva a rozvoja vidieka) dňa 14.10.2009 a následne bol MP SR schválený.
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 toto 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.
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Výskumný zámer bývalého CVRV Piešťany vychádza z celospoločenskej potreby zvýšenia
konkurencieschopnosti a efektívnosti rastlinnej produkcie v SR, zlepšenia ekonomických ukazovateľov
v pestovaní poľnohospodárskych plodín, potreby ochrany genofondu pestovaných i ostatných rastlín a
zvýšenia kvality rastlinných produktov pri minimálnych negatívnych dopadoch na životné prostredie.
Vo vyspelých krajinách v EÚ a vo svete je prístup k pestovaniu poľnohospodárskych plodín
v poslednom období ovplyvnený názormi na zabezpečenie multifunkčnosti poľnohospodárstva. Okrem
produkcie potravín rastlinného pôvodu, sa stále viac zdôrazňuje vplyv pestovania
poľnohospodárskych plodín na životné prostredie a na zachovanie a rozvoj vidieka. Dôležitou sa stala
otázka zachovania pôvodných druhov poľnohospodárskych plodín v rámci zachovania biologickej
diverzity rastlín a živočíchov ako celku. Kvalita rastlinnej produkcie musí zohľadňovať a rešpektovať
moderné pohľady na racionálnu výživu ľudí. S ohľadom na uvedenú výrazne širšiu úlohu pestovania
poľnohospodárskych plodín a nutnosť prispôsobenia výskumu týmto potrebám je výskumný zámer
zameraný na rozvoj a riešenie nasledovných vzájomne prepojených 5 špecifických cieľov:
a) biodiverzita pre rozvoj agrosektora;
b) biologické zdroje pre rastlinnú výrobu;
c) agrobiotechnológie;
d) udržateľná rastlinná výroba v meniacich sa podmienkach;
e) obnoviteľné zdroje pre výrobu bioenergie.
Cieľom výskumného zámeru je rozvíjať poznatky z uvedených vedných oblastí a aplikovať ich tak, aby
ich využitie prispelo k udržateľnému rozvoju pestovania poľnohospodárskych plodín. Navrhovaný
výskumný zámer je orientovaný na hlavné druhy poľnohospodárskych plodín pestovaných v SR
(najmä na obilniny, olejniny a energetické plodiny, v menšom rozsahu liečivé a aromatické rastliny,
poľné krmoviny, strukoviny a niektoré špeciálne plodiny).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(najmä Odbor rastlinnej výroby); b) Pôdohospodárska platobná agentúra; c) Slovenská šľachtiteľská
a semenárska asociácia; d) pestovateľské a iné zväzy a združenia (Združenie pestovateľov obilnín,
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov a iné); e) právnické a fyzické subjekty hospodáriace
na pôde (vybrané poľnohospodárske družstvá; súkromne hospodáriaci roľníci; malopestovatelia
poľnohosp. produktov a iné); f) šľachtiteľské pracoviská v SR (Zelseed spol. s r. o. Horná Potôň;
Hordeum s.r.o. Sládkovičovo; ISTROPOL Solary, a.s.; VŠS Vígľaš - Pstruša; VŠS Malý Šariš);
g) potravinárske a semenárske spoločnosti; h) Ústredný kontrolný a skúšobný ústav
poľnohospodársky.
Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100 % financovaná zo štátneho rozpočtu
(z rozpočtu MPRV SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie: Prvok Programovej štruktúry
MPRV SR: 091 05 05 Výskum na podporu rastlinnej výroby. 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): 536 033z toho 536 033 ŠR.
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 43 (priame náklady,
nepriame náklady):
„Inštitucionálne financovanie – Plnenie výskumného zámeru NPPC - VÚRV“.
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
strážna služba
opravy a údržba
všeobecné služby
poštovné a telekomunikácie
školenia a kurzy
licencie softvéru
veterinárne služby
chemická ochrana a RV
dane z nehnuteľnosti
komunikačná infraštruktúra
poplatky miestne
poistenie majetku
poplatky za stravu
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)
18 800
18 800

517 233
148 200
51 800
93 375
1 000

4 500
25 875
4 700
1 000
8 200

22 000
10 100
16 000
223 858
75 000
110 306
38 552

536 033

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia poľnohospodárstva
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