Príloha č. 2 k dodatku číslo 4 ku kontraktu č. 645/2015-310/MPRV SR

Názov úlohy (č. 51):
„Inštitucionálne financovanie – plnenie výskumného zámeru NPPC“
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC)
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

doc. RNDr. Peter Siekel, CSc. – generálny riaditeľ NPPC

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

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

Legislatívny rámec:
 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:
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):
Výstupmi riešenia v roku 2015 budú odborné, vedecké a knižné publikácie, metodické príručky,
poradenstvo, vzdelávanie, konferencie a semináre ako aj informačné databázy súvisiace
s predmetnou problematikou úlohy. Podrobný popis výstupov je uvedený v bode A 4 výskumného
zámeru NPPC „Poznatková podpora konkurencieschopnej udržateľnej poľnohospodárskej
a potravinárskej produkcie a hospodárne využívanie pôdneho fondu“
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácia, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
01.01.2016 - 31.12.2016
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínosy pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Stratégia aplikovaného i základného výskumu v pôdohospodárstve na Slovensku vychádza
z predpokladu zvýšenia celosvetového dopytu po potravinách i prudkého nárastu potreby krmív,
vlákniny, biomasy a biologických surovín, čo pri súčasných postupoch môže viesť k ďalšiemu
poškodzovaniu prírodných zdrojov hlavne pôdnych zdrojov, životného prostredia, ohrozenia biotopov,
biodiverzity, funkčnosti pôd a vodných zdrojov.
Cieľom výskumného zámeru NPPC („Poznatková podpora konkurencieschopnej udržateľnej
poľnohospodárskej a potravinárskej produkcie a hospodárne využívanie pôdneho fondu“) je vytváranie
poznatkového fondu a riešenie aktuálnych i očakávaných, najmä regionálne špecifických problémov
poľnohospodárstva, potravinárstva a udržateľných systémov využívania a ochrany pôd. Dôraz bude
kladený na zachovanie a efektívne využitie biodiverzity rastlín a živočíchov, rozvoj progresívnych a
inovatívnych pestovateľských a chovateľských technológii pre stabilitu a zvýšenú kvalitu
poľnohospodárskej produkcie pre potravinové i nepotravové využitie a pre zlepšenie zložiek životného
prostredia a rozvoja vidieka v Slovenskej republike. Dôležitou súčasťou výskumného zámeru je aj
výskum zameraný na elimináciu dôsledkov klimatických zmien na pôdu a rastlinnú výrobu a využitia
biomasy pre energetické účely.
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Cieľom je aj poskytnúť odborné poznatky slúžiace k posilneniu konkurencieschopnosti domácich
poľnohospodárskych výrobcov v podmienkach otvoreného vnútorného trhu a svetovej liberalizácie
obchodu, zvýšenie prínosu poľnohospodárstva pre udržanie životaschopného vidieka a vidieckej
ekonomiky a podpora rezortného štatistického zisťovania v oblasti pôdohospodárstva.
Špecifické ciele výskumného zámeru sú:
1. Zdokonalenie pestovateľských a chovateľských technológii pre trvalú udržateľnosť a kvalitu
primárnej rastlinnej a živočíšnej produkcie pri zohľadnení zmien klímy, ochrany životného
prostredia a rozvoja vidieka.
2. Zachovanie genofondu, biodiverzity agrárnej krajiny a efektívne spôsoby využitia biomasy pre
energetické účely.
3. Vytvorenie nových technológií a procesov pre efektívnejšiu výrobu kvalitných potravín.
4. Inovácia bonitačného informačného systému poľnohospodárskych pôd SR a udržateľné
systémy využívania a ochrany pôd.
5. Identifikácia a výskum produkčných a ekonomických parametrov ponuky a dopytu
agropotravinárskych výrobkov na domácich a svetových trhoch.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
K hlavným užívateľom výsledkov výskumu v rámci všetkých uvedených špecifických cieľov
výskumného zámeru budú patriť Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo
životného prostredia ŽP SR, Štátna veterinárna, potravinová správa, ÚKSÚP Bratislava, Bratislava,
Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenské združenie pre trvalo udržateľné
poľnohospodárstvo, SPPK – resp. regionálne komory, Plemenárska inšpekcia, Plemenárske služby
SR, š. p.
K ďalším odberateľom výsledkov výskumu v rámci výskumného zámeru NPPC budú patriť:
- poľnohospodárske subjekty, zväzy a združenia v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby,
agroekológie a ochrany pôdy,
- prevádzkovatelia bioplynových staníc na Slovensku – predpoklad okolo 90 subjektov,
poľnohospodárske podniky so záujmom o riešenie energetickej náročnosti prevádzky vlastnými
zdrojmi biomasy ( predpokladaný počet 250 subjektov), komunálna sféra riešiaca problematiku
separácie a likvidácie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (predpokladaný počet 150
obcí),
- potravinárske subjekty,
- odberatelia z oblasti sektora vzdelávania a vysokých škôl a vedecko výskumných inštitúcií.
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
Inštitucionálne financovanie v rámci výskumného zámeru sa bude riešiť v rámci nasledovných prvkov
Programovej štruktúry MPRV SR:
090 03 03 „Monitoring a prieskum pôdneho krytu“. – 96 746 EUR
08W 03 01 „Výskum na podporu kvality a zdravotnej neškodnosti potravín“. – 191 458 EUR
090 03 01 „Hodnotenie politík a odvetvová stratégia“. – 157 608 EUR
091 05 05 „Výskum na podporu rastlinnej výroby“. – 550 474 EUR
091 05 03 Výskum na podporu živočíšnej výroby. – 485 661 EUR
Funkčná klasifikácia úlohy je 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): 1 481 947

156

Príloha č. 2 k dodatku číslo 4 ku kontraktu č. 645/2015-310/MPRV SR

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 51 (priame náklady,
nepriame náklady):
„Inštitucionálne financovanie – plnenie výskumného zámeru NPPC“

P.č.

Kalkulačná položka

Štátny
rozpočet
(EUR)

Finančné
Spolufinanprostriedky
covanie
spolu
(EUR)
(EUR)

1

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

185 041

0

185 041

2

Spotreba materiálu

128 456

0

128 456

3

Služby (r. 4 až 6)

56 585

0

56 585

56 585

0

56 585

0

0

0

0

0

0

1 296 906

0

1 296 906

4

- Všeobecné služby

5
6

- Výskum a vývoj
- Kooperácie

7

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

8

Mzdové náklady

597 849

0

597 849

9

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP

208 950

0

208 950

10

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

283 788

0

283 788

11

- Cestovné tuzemské

5 249

0

5 249

12

- Cestovné zahraničné

2 700

0

2 700

13

- Ostatné priame náklady

275 839

0

275 839

206 319

0

206 319

6 860

0

6 860

151 464

0

151 464

4 710

0

4 710

17 250

0

17 250

6 029

0

6 029

0

0

0

20 006

0

20 006

1 481 947

0

1 481 947

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 MPRV SR:
Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
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