Príloha číslo 3 k dodatku číslo 2 ku kontraktu 568/2016-310/MPRV SR
Názov úlohy (č. 53):
„Manažment výskumu, ekonomickej a hospodárskej činnosti NPPC“
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC)
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Mario Schrenkel, generálny riaditeľ NPPC

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Monika Deneva, generálna riaditeľka
Sekcia 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;
 Rozhodnutie ministra poľnohospodárstva a výživy SR č. 2970/1990-sekr. z 21.12.1990
o zriadení Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV);
 Zriaďovacia listina SAPV – ustanovenie § 15, ods. 3, vyhl. č. 126/1991 Zb.;
 Štatút Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied;
 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.
 Usmernenie k zabezpečeniu činnosti medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom
č.998/2015-310 z 11.3.2015;
 Stratégia výskumu inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3), ktorú
schválila vláda SR na svojom rokovaní dňa 13.11.2013 uznesením č. 665/2013.
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 úlohy budú správy, štatistické výkazy, vedecké a odborné publikácie, realizačné výstupy,
vedecké konferencie a odborné semináre z riešených rezortných projektov výskumu a vývoja. V rámci
plnenia úlohy budú vypracovávané odborné posudky, materiály a legislatívne podklady pre MPRV SR,
pre MŠVVaŠ, orgány štátnej správy a požadované podklady pre EÚ, FAO, EFSA,OECD a iné.
Poskytnú sa aj služby e-Governmentu v zmysle zákona 305/2013 Z. z. o elektronickom výkone
verejnej moci. V rámci úlohy sa bude pokračovať v úsilí pre získanie Národného projektu
„Ekonomicky efektívne a environmentálne akceptovateľné pôdohospodárstvo“.
Výstupom úlohy bude aj komplexné vedenie agendy Slovenskej akadémie
pôdohospodárskych vied (SAPV), príprava príslušných podkladov a materiálov na rokovanie orgánov
SAPV (P SAPV, VZ SAPV, odborov SAPV, komisií P SAPV), príprava a organizácia zasadnutia P
SAPV, VZ SAPV, spracovanie správ o činnosti SAPV za príslušné obdobie, evidencia a aktualizácia
údajov o členskej základni akadémie, organizácia volieb do orgánov SASPV, vedenie a aktualizácia
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webovej stránky SAPV, koordinácia odborných orgánov SAPV pri tvorbe koncepčných materiálov,
komplexné spracovanie zborníkov z vedeckej rozpravy VZ SAPV pre tlač.
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.
Realizovať sa bude aj meeting strategickej pracovnej skupiny SCAR (Standing Commitee for
Agricultural Research) v rámci AKIS (strategic working group Agriculture Knowledge and Information
Systems), organizovanie ktorého zabezpečuje NPPC v súčinnosti s MPRV SR.
Výstupom ďalej budú správy, podkladové materiály pre vedecko-technické koncepcie
a stratégie, poskytovanie poradenských služieb pre ústredné orgány Slovenskej republiky,
vypracovávanie vedeckých a odborných stanovísk, expertíz, návrhov a posudkov, vedecké a odborné
publikácie, realizačné výstupy, vedecké konferencie a odborné semináre z riešených rezortných
projektov výskumu a vývoja. V spolupráci s vysokými školami a SAV vytváranie podmienok pre
vzájomnú súčinnosť v oblasti výskumu, vývoja a výchovy vedeckých pracovníkov,
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
01/2017 - 12/2017
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 8 ústavov, je nevyhnuté zabezpečovať manažment
výskumu, ekonomickej a hospodárskej činnosti NPPC. Okrem toho z toho dôvodu, že rozhodnutím
MP RV SR č. 4818/2013-350 zo dňa 26.11.2013 bola s účinnosťou 31.12.2013 zrušená bez likvidácie
organizácia Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (A-SAPV), Hlohovecká 2, 951 41
Lužianky a zároveň bolo s účinnosťou od 1.1.2014 zriadené NPPC ako právny nástupca A-SAPV, je
nevyhnuté zabezpečovať aj komplexnú činnosť Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied.
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
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-

-

potenciáli a výkaz o ďalšom vzdelávaní pre MŠVVaŠ, podklady pre EÚ, FAO,EFSA,OECD a
iné).
Komplexne viesť agendu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV).
Evidovať a aktualizovať údaje o členoch SAPV a zabezpečovať vedenie databázy členov.
Aktualizovať webovú stránku NPPC a SAPV.
Koordinovať odborné orgány SAPV pri tvorbe koncepčných materiálov (ich kompletizovanie a
konečná redakčná úprava).
Pripravovať príslušné podklady a materiály na rokovanie orgánov SAPV a P-SAPV,
pripravovať organizovať zasadnutia Predsedníctva SAPV a Valného zhromaždenia.
Vypracovať zborník z vedeckej rozpravy valného zhromaždenia pre tlač.
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).
Súťaž sa bude realizovať v 2 kategóriách (3 práce v kategórii s významným teoretickým
prínosom a 3 práce v kategórii s najväčším aplikačným významom). Celková finančná čiastka
pre ohodnotenie prác predstavuje sumu 1 800 EUR.
Spracovávať správy, podkladové materiály a vedecko-technické koncepcie a stratégie,
Vytvárať podmienky pre vzájomnú súčinnosť v oblasti výskumu, vývoja a výchovy vedeckých
pracovníkov.
Realizovať meeting a workshop v rámci AKIS (Strategic Working Group Agriculture
Knowledge and Information Systems).

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.
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: 090 0302 - 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 2017 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu (v zmysle uznesenia
Vlády SR č. 1189/2001) v roku 2018.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 263 876 zo ŠR.
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 53 (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)

2 000

0

2 000

2

Spotreba materiálu

2 000

0

2 000

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)

261 876

0

261 876

8

Mzdové náklady

181 538

0

181 538

9

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP

63 448

0

63 448

10

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

16 890

0

16 890

11

- Cestovné tuzemské

50

0

50

12

- Cestovné zahraničné

1 000

0

1 000

13

- Ostatné priame náklady

15 840

0

15 840

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

263 876

0

263 876

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

Zodpovedný organizačný útvar MPRV SR:
Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu
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