Príloha číslo 2 k dodatku číslo 3 ku kontraktu č. 645/2015-310/MPRV SR
Názov úlohy (č. 52):
„Manažment výskumu, ekonomickej a hospodárskej činnosti NPPC“
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC)
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:
Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Mgr. Dana Peškovičová, PhD. – generálna riaditeľka NPPC
Ing. Monika Deneva – generálna riaditeľka
Sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu MPRV SR

Legislatívny rámec:
 Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 4818/2013-250
z 26.11.2013 o zriadení Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra;
 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.
 Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a prílohy č. 3, 4, 5 a 7 k uvedenému zákonu.
 Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre rok 2016 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní
zamestnancov postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
 Program predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie (schválený Vládou SR
dňa 30.6.2016).
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):
Výstupom predmetnej úlohy budú správy, vedecké a odborné publikácie, realizačné výstupy,
vedecké konferencie a odborné semináre z riešených rezortných projektov výskumu a vývoja. V rámci
plnenia predmetnej úlohy budú vypracovávané odborné posudky, materiály, legislatívne podklady
súvisiace s činnosťou SR a MPRV SR, ako predsedajúcej krajiny EÚ v roku 2016. Poskytnú sa aj
služby e-Governmentu v zmysle zákona 305/2013 Z.z. o elektronickom výkone verejnej moci.
V rámci úlohy sa bude zabezpečovať aj súťaž mladých vedeckých pracovníkov pôsobiacich
v oblasti poľnohospodárstva. Súťaž prispieva k záujmu a stabilizácii mladých talentovaných vedeckých
pracovníkov v oblasti pôdohospodárstva.
Konferencia zorganizovaná v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ a podujatí SK PRESS
zameraná na výskum a inovácie v pôdohospodárstve a potravinárstve a na regionálne a
medzinárodné aspekty bioekonomiky (termín 17.10.2016).
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
01/2016 - 12/2016
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Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum zabezpečuje komplexný výskum
a zhromažďovanie poznatkov z oblasti trvalo udržateľného využívania a ochrany prírodných,
predovšetkým pôdnych zdrojov a vody pre pestovanie rastlín a chov zvierat, kvality a bezpečnosti,
inovácií a konkurencieschopnosti potravín i nepotravinárskych výrobkov poľnohospodárskeho pôvodu,
produkčného i mimoprodukčného vplyvu poľnohospodárstva na životné prostredie a rozvoj vidieka a
transfer poznatkov poľnohospodárskeho výskumu užívateľom.
Vzhľadom na to, že NPPC pozostáva z 9 ústavov, je nevyhnuté zabezpečovať manažment výskumu,
ekonomickej a hospodárskej činnosti NPPC.
Cieľom úlohy je :
- Koordinovať a metodicky usmerňovať tvorbu výskumného programu a riešenia výskumných úloh
na ústavoch NPPC vrátane ich kontroly, vecného a finančného hodnotenia, spracovania
dokumentácie riešených rezortných projektov výskumu a vývoja z nich vyplývajúcich realizačných
výstupov.
- Vykonávať poradenskú činnosť a projektový manažment pri administrácii prác súvisiacich s výzvami
a ďalším riešením domácich a medzinárodných projektov a grantov, ako aj projektov v rámci
štrukturálnych fondov EÚ a v rámci Programu rozvoja vidieka a pod.
- Poskytovať odborné stanoviská a poradenské služby pre potreby riadiacej sféry a výrobnej praxe.
- Koordinovať prenos poznatkov výskumu a vývoja NPPC do praxe formou organizácie poradenských
a vzdelávacích aktivít jednotlivých ústavov NPPC a koordinovať aktivity pracovníkov pri zastupovaní
NPPC vo vedeckých a správnych radách, domácich i zahraničných odborných komisiách, zväzoch,
úniách, v odborných a riadiacich orgánoch, do ktorých sú pracovníci nominovaní za NPPC.
- Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti ekonomického a finančného chodu NPPC.
- Zabezpečovať prevádzku informačných systémov na pracoviskách NPPC a inovovať počítačovú
techniku.
- Koordinovať propagačnú činnosť a publicitu NPPC.
- Pripravovať podklady a navrhovať nové projekty v programovom období 2014-2020 v rámci OPVaI
(výskum a inovácie) a v rámci programov EÚ Horizont 2020, APVV a vypracovávať štúdie, analýzy
a projektové zámery, ktoré sú súčasťou týchto projektov.
- Vypracovať výročnú správu o činnosti ako aj početné štatistické výkazy a dotazníky (ročný výkaz
o výskume a vývoji pre Štatistický úrad SR, výkaz o vedecko-vývojovom a inovačnom potenciáli
a výkaz o ďalšom vzdelávaní pre MŠVVaŠ SR, podklady pre EFSA a OECD).
- Organizovať a finančne podporiť súťaž mladých vedeckých pracovníkov v oblasti
poľnohospodárstva. Súťaž bude realizovať NPPC - Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied v
záujme získavania a stabilizácie mladých talentovaných vedeckých pracovníkov (do 35 rokov). Tri
najlepšie práce s významným teoretickým prínosom budú ocenené a ohodnotené sumou 840, EUR (prvá cena 380 EUR, druhá 280 Eur a tretia 180 EUR) a rovnakými sumami budú ocenené 3
najlepšie práce v kategórii prác s najväčším aplikačným významom. Celkove sa jedná o sumu
1680,- EUR.
- Zabezpečiť finančné prostriedky (228 971 EUR) súvisiace s úpravou stupníc platových taríf
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 4,0 % (od 1.1.2016) vrátane prostriedkov na
poistné a príspevku do poisťovní. Stupnice platových taríf ustanovených v prílohách č. 3, 4, 5 a 7
k zákonu č. 553/2003 Z. z. boli upravené v zmysle KZ vyššieho stupňa pre rok 2016.
- V súvislosti so zabezpečovaním predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016 v rámci podujatí SK
PRESS 2016 organizovaných MPRV SR zrealizovať konferenciu BBEC (Bratislava Bioeconomy
Conference), ktorá sa uskutoční dňa 17.10.2016 v Grand hoteli River Park v Bratislave. Konferencia
prispeje k efektívnemu prenosu poznatkov v oblasti biohospodárstva, najmä agro/food sektoru
a lesníctva na úrovni EÚ a má za cieľ zdôrazniť úlohu regiónov a podporiť implementáciu stratégie
biohospodárstva.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
MPRV SR, ÚKSÚP Bratislava, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Plemenárske
služby SR š.p., Štátna veterinárna a potravinová správa SR, FAO, OECD, Rada EÚ.
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:
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Prvok Programovej štruktúry MPRV SR: 090 03 02 - Koordinácia vedeckovýskumnej činnosti.
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 kontrolnom dni plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NPPC za rok 2016 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu (v zmysle uznesenia
Vlády SR č. 1189/2001) v roku 2017.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 518 559, z toho 518 559 ŠR.
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 52 (priame náklady,
nepriame náklady):
„Manažment výskumu, ekonomickej a hospodárskej činnosti NPPC“

P.č.

Kalkulačná položka

Štátny
rozpočet
(EUR)

Finančné
Spolufinanprostriedky
covanie
spolu
(EUR)
(EUR)

1

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

0

0

0

2

Spotreba materiálu

0

0

0

3

Služby (r. 4 až 6)

0

0

0

4

- Všeobecné služby

0

0

0

5

- Výskum a vývoj

0

0

0

6

- Kooperácie

0

0

0

7

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

518 559

0

518 559

8

Mzdové náklady

368 561

0

368 561

9

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP

128 810

0

128 810

10

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

21 188

0

21 188

11

- Cestovné tuzemské

508

0

508

12

- Cestovné zahraničné

1 000

0

1 000

13

- Ostatné priame náklady

19 680

0

19 680

0

0

0

14

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

15

- Spotreba materiálu

0

0

0

16

- Spotreba energie

0

0

0

17

- Všeobecné služby

0

0

0

18

- Mzdové náklady

0

0

0

19

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

0

0

0

20

- Odpisy

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

518 559

0

518 559

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

Zodpovedný organizačný útvar MPRV SR:
Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
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