Príloha číslo 2 k dodatku číslo 5 ku kontraktu číslo 471/2014-310/MPRV SR
Názov úlohy (č. 61):
„Tvorba komplexnej informačnej databázy, štúdium, spracúvanie a vyhodnocovanie údajov
ako podporný rozhodovací nástroj na zefektívnenie chovateľských a pestovateľských
systémov v rámci komplexného mechanizmu rozvoja rastlinnej a živočíšnej výroby
v Slovenskej republike.“
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Pracovníci zodpovední za riešiteľa:

Ing. Roman Hašana, PhD., NPPC – VÚRV Piešťany
Ing. Ján Huba, PhD., NPPC – VÚŽV Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ján Vajs,
Sekcia poľnohospodárstva MPRV SR

Legislatívny rámec:
Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020 schválená uznesením vlády SR č. 357
z 3. júla 2013), Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 - 2020 schválený uznesením
vlády SR č. 33 z 22. januára 2014 (uznesenie 33/2014).
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na riešenie
úlohy.
Návrh na spôsob riešenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NPPC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Informačná databáza údajov RV a ŽV, správa o riešení úlohy za príslušný rok.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
V zmysle legislatívneho rámca ide o dlhodobú úlohu, celková doba riešenia 2014-2020. Plán na rok
2015:
1. etapa – zber údajov z RV a ŽV a zúčtovanie fin. prostriedkov s pestovateľmi a chovateľmi, do
15.12.2015, pri chovateľoch hydiny do 28.12.2015
2. etapa – spracovanie údajov z RV a ŽV, do 31.12. 2015
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Cieľom je získať exaktné informácie o situácii v hodnotených odvetviach RV a ŽV, ktoré budú
následne slúžiť ako podporné rozhodovacie nástroje na zefektívnenie chovateľských
a pestovateľských systémov aplikovaných v SR. V rámci riešenia úlohy budú vytvorené odborné
informačné databázy tvorené údajmi získanými prostredníctvom dotazníkov. V roku 2015 budú
dotazníky v rámci ŽV zamerané na získanie chýbajúcich informácií z oblastí emisií z chovov HZ,
technológií chovu, manažmentu stáda, zisťované budú parametre úžitkovosti a ekonomiky chovu
dojčiacich kráv, prasníc, jalovíc a hydiny. Dotazníky v rámci RV budú zamerané na tvorbu databáz s
doplňujúcimi informáciami o podmienkách pestovania, technologických postupoch a pestovateľských
systémov ovocných drevín, viniča hroznorodého, zeleniny, zemiakov v integrovanom a ekologickom
spôsobe pestovania a cukrovej repy. Informácie budú vyhodnotené s cieľom poskytnúť MPRV SR
podklady pre rozhodovacie nástroje v oblasti tvorby politík v agrosektore a rozvoji vidieka. Výstupom
budú analýzy slúžiace prvovýrobcom ako odporúčania pre optimalizáciu chovateľských
a pestovateľských systémov v podmienkach SR.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
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).
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Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Prvok Programovej štruktúry MPRV SR: 091 05 07 Komplexný mechanizmus rozvoja rastlinnej a
živočíšnej výroby. Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov
COFOG: 04.2.1 „Poľnohospodárstvo“.
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 2015 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu (v zmysle uznesenia
Vlády SR č. 1189/2001) v roku 2016.
Celková potreba finančných zdrojov (v EUR): 10 676 824, z toho 10 676 824 zo ŠR.
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 61 (priame náklady,
nepriame náklady):
„Tvorba komplexnej informačnej databázy, štúdium, spracúvanie a vyhodnocovanie údajov
ako podporný rozhodovací nástroj na zefektívnenie chovateľských a pestovateľských
systémov v rámci komplexného mechanizmu rozvoja rastlinnej a živočíšnej výroby
v Slovenskej republike.“

P.č.

Kalkulačná položka

1

Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)

2

Spotreba materiálu

3

Služby (r. 4 až 6)

Štátny
rozpočet
(EUR)

Finančné
Spolufinanprostriedky
covanie
spolu
(EUR)
(EUR)

10 637 139

0

10 637 139

5 700

0

5 700

10 631 439

0

10 631 439

10 631 439

0

10 631 439

4

- Všeobecné služby

5

- Výskum a vývoj

0

0

0

6

- Kooperácie

0

0

0

7

Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10 + r. 14)

39 685

0

39 685

8

Mzdové náklady

18 000

0

18 000

9

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP

6 291

0

6 291

10

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

10 000

0

10 000

11

- Cestovné tuzemské

1000

0

1000

12

- Cestovné zahraničné

0

0

0

13

- Ostatné priame náklady

9 000

0

9 000

5 394

0

5 394

0

0

0

1 500

0

1 500

0

0

0

1 000

0

1 000

394

0

394

0

0

0

2 500

0

2 500

10 676 824

0

10 676 824

14

Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 15 až 21)

15

- Spotreba materiálu

16

- Spotreba energie

17

- Všeobecné služby

18

- Mzdové náklady

19

- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prísp. NÚP

20

- Odpisy

21

- Ostatné nepriame náklady

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

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