Príloha číslo 2 k dodatku číslo 8 ku kontraktu číslo 568/2016-310/MPRV SR
Názov úlohy (č.15):
„Aktualizácia,
o podporu“

správa

a administrácia

informačného

systému

geopriestorovej

žiadosti

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP)
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

RNDr. Miroslav Kromka, CSc., riaditeľ NPPC - VÚPOP

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Jaroslav Gudába generálny riaditeľ
Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR
Ing. Miroslav Motolík, poverený zastupovaním riaditeľa
útvaru
Útvar informačných a komunikačných technológií
MPRV SR

Legislatívny rámec:
Legislatíva EÚ
•
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a
monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č.
352/78, (ES), č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008
(Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013),
•
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá
priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej
poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie
Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013),
•
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 639/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre
poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a
ktorým sa mení príloha X k uvedenému nariadeniu (Ú. v. EÚ L 181, 20.6.2014),
•
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným
administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú.
v. EÚ L 227, 31.07.2014).
Legislatíva SR
•
Nariadenie vlády SR č. 342/2014 Z. z, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory
v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb, v platnom znení,
•
Nariadenie vlády SR č. 36/2015 Z. z, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory
v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb, v platnom znení,
•
Nariadenie vlády SR č. 75/2015 Z. z, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory
v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka, v platnom znení.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
Z dôvodu nenaplnenia cieľov rezortného GIS a tiež z dôvodu, že MPRV SR v súčasnosti nemá GIS
pracovisko a ani odborných expertov na zabezpečenie uvedenej úlohy.
Práce súvisiace s údržbou, aktualizáciou a konfiguráciou aplikačnej časti (databáza, Portal for ArcGIS
a ArcGIS server) informačného systému geopriestorovej žiadosti o podporu (IS GSAA) zabezpečuje
externý zmluvný dodávateľ a externý zmluvný dodávateľ hardvéru (HW) pre aplikačnú časť IS GSAA.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Úloha má dlhodobý charakter. V roku 2017 sa bude úloha riešiť formou kontraktu medzi MPRV SR
a NPPC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
1. príprava údajov pre štartovaciu vrstvu a zabezpečenie presunu údajov do IACS, pokiaľ
nebude proces automatizovaný,
2. zabezpečenie servisu a konfigurácií aplikačnej časti IS GSAA,
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3.
4.
5.
6.

odborná pomoc pri prekresľovaní grafických príloh,
zabezpečenie druhostupňovej podpory (v obmedzenom rozsahu),
správa aplikačnej časti IS GSAA – zabezpečenie GIS administrátora,
export údajov LPIS, externých vrstiev, úprava výsledkov kontrol diaľkového prieskumu Zeme
(DPZ) a kontrol na mieste (KNM) a ich import do IS GSAA,
7. odľahčenie záťaže IS GSAA a zvýšenie informovanosti používateľov, ktorými sú žiadatelia o
podporu v zmysle platných právnych predpisov (ďalej len „používatelia“),
8. aktualizácia a príprava nových funkcionalít užívateľského rozhrania IS GSAA.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
01/2017 – 12/2017 – Úloha má dlhodobý charakter.
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, prínos pre kľúčových
užívateľov):
V súlade s ustanoveniami legislatívy EÚ, v prípade žiadostí o pomoc v rámci režimov priamych platieb
a opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 administrovaných pod IACS, by sa mal
používateľovi poskytnúť vopred pripravený formulár v elektronickom formáte a príslušný grafický
materiál prostredníctvom softvérovej aplikácie založenej na geografickom informačnom systéme.
Legislatíva EÚ vyžaduje, aby sa od roku 2016 takéto grafické materiály k žiadostiam o pomoc
predkladali na základe elektronického geopriestorového formulára žiadosti o pomoc. V podmienkach
Slovenskej republiky tieto funkcie plní IS GSAA, prevádzkovaná NPPC - VÚPOP.
Legislatíva EÚ tiež vyžaduje, aby v prípadoch, ak používatelia nie sú schopní tento formulár používať,
príslušný orgán by im mal poskytnúť alternatívu, aby žiadosť o pomoc a/alebo žiadosť o platbu mohli
predložiť. V každom prípade však má príslušný orgán zabezpečiť, aby boli nahlásené plochy
digitalizované.
IS GSAA slúži pre používateľov, ktorí hospodária na kultúrnych dieloch LPIS. Prostredníctvom IS
GSAA má používateľ najmä možnosť zobraziť svoje kultúrne diely, resp. elektronicky zakresliť svoje
nové kultúrne diely, ktoré ešte nie sú v databáze. Na základe zadaných údajov IS GSAA umožňuje ich
tlač do mapovej, grafickej a tabuľkovej prílohy. Aplikačná časť IS GSAA je prevádzkovaná NPPC –
VÚPOP na hardwarovom vybavení MPRV SR. NPPC - VÚPOP v spolupráci s kľúčovým užívateľom
IS GSAA (PPA) zabezpečuje druhostupňovú podporu v rozsahu, ktorý je limitovaný personálnymi
a technickými kapacitami. PPA ako kľúčový užívateľ a NPPC - VÚPOP definujú funkcionality
aplikačnej časti IS GSAA. Kľúčové aktivity:
1. Príprava údajov pre štartovaciu vrstvu a zabezpečenie presunu údajov do IACS, pokiaľ
nebude proces automatizovaný.
Na začiatku roka 2017 bude potrebné pripraviť systém na štart novej kampane. V rámci tejto
aktivity NPPC - VÚPOP zabezpečí prípravu štartovacej vrstvy s aktuálnymi priestorovými údajmi
v IS GSAA, pre všetkých používateľov, ktorí budú v roku 2017 vybraní na vstup do IS GSAA.
Tieto aktivity sú súčasťou prác obsiahnutých v role GIS administrátor.
2. Zabezpečenie servisu a konfigurácií aplikačnej časti IS GSAA.
Dodávateľ aplikačnej časti IS GSAA zabezpečí servis aplikačnej časti IS GSAA a to vo väčšom
rozsahu najmä v čase intenzívneho vstupu používateľov v čase podávania žiadostí a v čase
riešenia opráv z krížových kontrol. Tento servis je zabezpečený zmluvami. Dodávateľ HW pre
aplikačnú časť IS GSAA zabezpečí aj inštalácie a konfigurácie serverov, serverových aplikácií,
sietí a zálohovania serverových aplikácií v prostredí MPRV SR, resp. NPPC na základe zistení
z reálnej prevádzky IS GSAA.
3. Odborná pomoc pri prekresľovaní grafických príloh.
Aj napriek tomu, že používatelia majú možnosť využiť IS GSAA na zakreslenie svojich hraníc
užívania (HU), je nevyhnutné predpokladať, že časť z nich túto možnosť nevyužije. V uvedenom
prípade NPPC - VÚPOP zabezpečí manuálne prekreslenie grafických príloh podaných
v papierovej forme pre potreby kampane 2018. Na základe skúseností z roku 2016 je vyčlenená
kapacita NPPC - VÚPOP na rozsah 20 % územia poľnohospodárskej pôdy Slovenskej republiky.
4. Zabezpečenie druhostupňovej podpory (v obmedzenom rozsahu).
Tak ako aj v roku 2016 si prevádzka aplikačnej časti IS GSAA vyžaduje podporu (helpdesk) pre
jeho používateľov. NPPC - VÚPOP a dodávateľ aplikačnej časti IS GSAA budú zabezpečovať
druhostupňovú podporu, teda požiadavky, ktoré si vyžadujú odborný prístup v prípadoch
nepokrytých užívateľským manuálom a súvisiacich s technickými alebo aplikačnými chybami
a problémami. Rozsah prác nad tento rámec nebude NPPC - VÚPOP zabezpečovať
(prvostupňová podpora formou osobného kontaktu a telefonickej podpory).
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5.

Správa aplikácie – zabezpečenie GIS administrátora.
Jednou z rolí definovaných v Realizačnom projekte IS GSAA je rola GIS administrátora. GIS
administrátor je hlavným GIS správcom aplikačnej časti IS GSAA. Nemá oprávnenia na editáciu
dát HU. Spravuje spúšťanie pravidelných skriptov, zabezpečuje prípravu údajov pre novú
kampaň. Konfiguruje oprávnenie pre zmenu stavu žiadosti. Túto rolu bude v roku 2017
zastrešovať NPPC - VÚPOP v spolupráci s dodávateľom aplikačnej časti IS GSAA.
6. Export údajov LPIS, externých vrstiev, úprava výsledkov kontrol diaľkového prieskumu
Zeme (DPZ) a kontrol na mieste (KNM) a ich import do IS GSAA
S predchádzajúcim bodom úzko súvisia aktivity ako je export údajov LPIS, externých vrstiev,
úprava výsledkov kontrol DPZ a KNM a ich import do IS GSAA. Údaje DPZ je nutné pred
importom do IS GSAA upraviť do požadovaného formátu, nakoľko výsledky kontrol metódou DPZ
obsahujú viac atribútov.
7. Odľahčenie záťaže IS GSAA a zvýšenie informovanosti používateľov.
Rozsah zabezpečovaných úloh so stálou požiadavkou na zvyšovanie ich kvality a kvantity si
vyžaduje nákup licencií ArcGIS for Desktop pre 12 pracovných staníc, zaškolenie administrátorov
systému IS GSAA. Administrácia údajov si vyžaduje úpravu extenzií exportu údajov z LPIS do IS
GSAA a to o čiastočné zautomatizovanie procesu s kontrolou údajov LPIS čím sa zvýši kvalita
vstupných údajov a zrýchli sa proces odhaľovania prípadných chýb, ktoré môžu skončiť
neúspechom exportu. Zároveň je nevyhnutné vytvorenie skriptov na export údajov z LPIS do
IACS a to z dôvodu zosúladenia procesov vedúcich k exportu údajov z LPIS a IS GSAA do IACS.
Týmto bude zabezpečená konzistencia a súlad výsledkov oboch exportov.
Nevyhnutnou súčasťou je i upgrade softvéru ArcGIS Server a zakúpenie softvérovej podpory,
ktoré budú použité pre server na údaje DPZ (ortofotomozaika) a súčasne zakúpenie technickej
podpory aplikačnej časti IS GSAA najmä pre záver roka 2017. Konkrétne sa jedná o:
- hotline – e-mailová podpora,
- monitoring funkčnosti aplikačnej časti IS GSAA a jej súčastí,
- inštalácia záplat,
- analyzovanie chýb znemožňujúcich rutinnú prevádzku a ich a riešenie v rámci garantovanej
doby odozvy,
- 24 hodinová pohotovosť pracovníkov helpdesku NPPC – VÚPOP počas obdobia kampane a
mimo kampane v pracovnej dobe.
Zámery uvedené v bodoch 6 a 7 budú financované z prostriedkov bežného transferu vo výške 110
000 EUR (technická podpora aplikačnej časti IS GSAA pre záver roka 2017 - 30 000 EUR,
školenia určené pre operátorov IS GSAA 20 000, rozšírenie aplikácie DPZ pre IS GSAA 10 000
EUR, vykonanie úpravy Pôdneho portálu a extenzií pre spracovanie údajov pre IS GSAA - 50 000
EUR) a tiež z kapitálového transferu vo výške 114 000 EUR (upgrade softvéru ArcGIS Server a
zakúpenie softvérovej podpory – 24 000 EUR a nákup licencií ArcGIS for Desktop pre 12
pracovných staníc - 90 000 EUR.
8. Aktualizácia a príprava nových funkcionalít užívateľského rozhrania IS GSAA.
Potreba aktualizácie a prípravy nových funkcionalít užívateľského rozhrania IS GSAA vyplynula
z reálnej prevádzky a z podnetov používateľov. Cieľom je zjednodušiť a zefektívniť prácu
používateľov s aplikačnou časťou IS GSAA.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
PPA, používatelia
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci finančných
prostriedkov pridelených na bežné a kapitálové transfery).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Prvok Programovej štruktúry MPRV SR:
090 0303 „Monitoring a prieskum pôdneho krytu“ 404 000 EUR.
091 0506 „Odborná pomoc pre rastlinnú produkciu“ 430 480 EUR
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácia Organizácie spojených národov COFOG: 04.8.2 „Výskum
a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, 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
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Vlády SR č. 1189/2001) v roku 2018. Úloha bude riadená a monitorovaná riadiacim výborom, ktorého
podrobnosti ustanoví štatút.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 834 480, z toho 834 480 zo ŠR
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 15 (priame náklady,
nepriame náklady):
„Aktualizácia,
o podporu“

P.č.

správa

a administrácia

informačného

Kalkulačná položka

1

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

2

Spotreba materiálu

3

Služby (r. 4 až 6)

4

- Všeobecné služby

5

- Výskum a vývoj

6
7
8

- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10 +
r. 14)
Mzdové náklady

9

Náklady na zdravotné
a príspevok NÚP

10

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

11
12
13
14

a

sociálne

poistenie

- Cestovné tuzemské
- Cestovné zahraničné
- Ostatné priame náklady (externý dodávateľ
aplikácie GSAA, dodávateľ HW aplikačnej časti
IS GSAA)
Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15 až 21)

systému

geopriestorovej

Štátny
rozpočet
(EUR)

Spolufinancovanie
(EUR)

žiadosti

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

27 500

0

27 500

1 500

0

1 500

26 000

0

26 000

26 000

0

26 000

0

0

0

0

0

0

806 980

0

806 980

144 706

0

144 706

50 574

0

50 574

573 350

0

573 350

1 000

0

1 000

0

0

0

572 350

0

572 350

38 350

0

38 350

15

- Spotreba materiálu

2 000

0

2 000

16

- Spotreba energie

1 410

0

1 410

17

- Všeobecné služby

0

0

0

18

25 000

0

25 000

8 740

0

8 740

20

- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prísp.
NÚP
- Odpisy

1 200

0

1 200

21

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

834 480

0

834 480

19

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

Zodpovedný organizačný útvar MPRV SR:
Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb
Útvar informačných a komunikačných technológií
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Názov úlohy (č. 63):
„Vypracovanie odborného obsahu Národného potravinového katalógu“
Organizácia, resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
NPPC – Výskumný ústav potravinársky (VÚP) Bratislava
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Zuzana Nouzovská, riaditeľka NPPC - VÚP

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Jaroslav Regec, generálny tajomník služobného
úradu MPRV SR

Legislatívny rámec:
• Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších prepisov
• Zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších prepisov
• zákon č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
• zákon č. 491/2001 Z.z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami
v znení neskorších prepisov
• zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení neskorších predpisov
• Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 4818/2013-250 z 26.11.
2013 o zriadení Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra
• Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie,
schválené vládou SR dňa 4.5. 2016.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRVSR
V rámci projektu je potrebné spracovať podmienky a atribúty pre správnu kategorizáciu bezpečných
a kvalitných potravín v zmysle platného potravinového práva SR a EÚ. Táto úloha vyžaduje zručnosti
a skúsenosti, ktorými nedisponuje v rámci svojich odborných kapacít MPRV SR, pretože NPPC-VÚP
je pracoviskom, kde sa spracováva Potravinová banka dát a spolupracuje s databázami EFSA. NPPCVÚP je tiež odborným pracoviskom, ktoré sa zaoberá bezpečnosťou a kvalitou potravín, úzko
spolupracuje s orgánmi úradnej kontroly, samosprávy a s podnikateľskou sférou. V rámci projektu je
potrebné spracovať podporné materiály pre správnu prípravu, odôvodnenie a zabezpečenie realizácie
Národného potravinového katalógu. Ide o spracovanie analýzy nákladov na potraviny v Slovenskej
republike vo verejnom sektore vo vzťahu k ekonomickým ukazovateľom a rozsahu produkcie potravín
viazaných na národnú úroveň a lokálnu produkciu vrátane spracovania stratégie nákupu lokálnych
potravín za verejné zdroje na základe výsledkov analýzy. V rámci odborných seminárov a poradenstva
získalo informácie o systémoch nakladania s verejnými financiami na nákup potravín. NPPC-VÚEPP
disponuje komplexnou databázou údajov a informácií o ekonomike, produkčnej výkonnosti
a efektívnosti poľnohospodárstva a potravinárstva a je spracovateľom rozhodujúcich koncepčných
materiálov pre MPRVSR.
Návrh na spôsob riešenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRVSR a NPPC – VÚP a NPPC -VÚEPP
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Výstupom z úlohy bude:
1. Spracovaný odborný obsah Národného potravinového katalógu (ďalej ako NPK) ako
podkladový materiál pre ďalšie elektronické spracovanie
2. Spoluúčasť na zapracovaní odborného obsahu NPK do elektronickej podoby pre účely
predkladania ponúk hospodárskymi subjektmi do dynamického nákupného systému
3. Spolupráca pri efektívnom zavedení NPK
4. Spolupráca pri vyhodnocovaní prihlásených produktov v procese dynamického nákupného
systému podľa kvality a splnenia všeobecných podmienok
5. Spolupráca pri terénnom poradenstve
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6. Spracovanie analýzy nákladov na potraviny v Slovenskej republike vo verejnom sektore vo
vzťahu k ekonomickým ukazovateľom a rozsahu produkcie potravín viazaných na národnú
úroveň a lokálnu produkciu vrátane platnej legislatívy
7. Vytvorenie stratégie nákupu lokálnych potravín za verejné zdroje na základe výsledkov

analýzy
8. Spracovanie analýzy možnosti a podmienok dodávania regionálnych poľnohospodárskych

produktov a potravín do prevádzok spoločného stravovania, nakupujúcich potraviny za
verejné zdroje.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
Celková doba riešenia projektu: 1.1. 2017 – 31. 12. 2017
Pravidelné udržiavanie projektu: nasledujúce 3 roky
WP1: 1.3. – 31.10. 2017
WP2: 1.7. – 31. 12. 2017
WP3: 1.6. – 31.12. 2017
WP4: 1.11. – 31.12. 2017
WP5: 1.11. – 31. 12. 2017
WP6: 1.11. – 31.12. 2017
Časový harmonogram riešenia úlohy
WP
WP1
WP2
WP3
WP4
WP5
WP6

III.

IV.

V.

VI.

Mesiace (2017)
VII.
VIII.

IX.

X.

Návrh pracovných aktivít
Work
Aktivita
Názov aktivity
package
WP1
1
Vypracovanie odborného obsahu NPK
2
Zapracovanie odborného obsahu NPK do elektronickej
podoby
3
Spolupráca pri efektívnom zavedení NPK
WP2
1
Vyhodnotenie prihlásených produktov v procese
dynamického nákupného systému podľa kvality a splnenia
všeobecných podmienok
2
Realizácia čiastkových DNS pre konkrétne komoditné
skupiny
3
Pravidelný update NPK podľa nastavenej frekvencie a
regionalizácie
WP3
1
Spolupráca pri zabezpečení terénneho poradenstva pre
efektívne zavedenie NPK a jeho aktualizáciu pre
podnikateľské subjekty
2
Spolupráca pri zabezpečení poradenstva pre verejných
obstarávateľov (najmä školy)
WP4
1
Analýza poľnohospodárskeho produkčného potenciálu
(finančná, produkčná, kapacitná) + dovoz + vývoz
2
Analýza spracovateľského priemyslu(finančná, produkčná,
kapacitná) + dovoz + vývoz
3
Analýza nákupu potravín za verejné zdroje

XI.

XII.

Zabezpečenie
NPPC-VÚP / MPRV SR
NPPC-VÚP / MPRV SR
NPPC-VÚP /MPRV SR
MPRV SR/NPPC-VÚP
MPRV SR/NPPC-VÚP
MPRV SR/NPPC-VÚP
MPRV SR/NPPC-VÚP
MPRV SR/NPPC-VÚP
VÚP, VÚEPP
VÚP, VÚEPP
VÚP, VÚEPP

WP5

1

Stratégia nákupu lokálnych potravín za verejné zdroje

VÚP

WP6

1

Zber informácií a údajov o možnostiach a podmienkach
dodávania regionálnych poľnohospodárskych produktov a
potravín
do
prevádzok
spoločného
stravovania,
nakupujúcich
potraviny
za
verejné
zdroje
od
poľnohospodárskych prvovýrobcov a spracovateľov potravín
dotazníkovou formou

VÚEPP, AKS, PKS
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2

Spracovanie dotazníkov do odporúčaní pre dokumenty
Analýza a Stratégia

VÚEPP

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
EXCELENTNOSŤ
Riešiteľom úlohy je NPPC - Výskumný ústav potravinársky, popredná vedecko-výskumná inštitúcia
v oblasti základného a aplikovaného potravinového výskumu, so skúsenosťami v oblasti kvality
a bezpečnosti potravín, s medzinárodne rešpektovaným tímom odborných pracovníkov a relevantnými
výstupmi rešpektovanými domácou i medzinárodnou odbornou verejnosťou.
Riešiteľom úlohy je NPPC-VÚEPP, ktorý vykonáva aplikovaný ekonomický výskum v
poľnohospodárskom a potravinárskom sektore, vykonáva analýzy ekonomického vývoja
poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu a pripravuje koncepčné a programové dokumenty pre
štátne orgány SR.
Ciele
Hlavným cieľom úlohy je spracovanie uceleného, systematizovaného obsahu Národného
potravinového katalógu s priradením zodpovedajúcich podmienok, vlastností a atribútov,
charakterizujúcich kvalitu a bezpečnosť potravín v zmysle platnej národnej a EÚ legislatívy. Odborný
obsah NPK bude slúžiť ako východiskový dokument pre elektronické spracovanie jedinečného
systému, kompatibilného s právom EÚ, ktorý ako prvý v EÚ zabezpečí naplnenie princípov verejného
obstarania formou katalógového riešenia. Cieľom úlohy je tiež spracovanie podporných materiálov,
analýz a stratégie na kvalifikované a efektívne zavedenie Národného potravinového katalógu.
Podporné materiály majú za úlohu poskytnúť informácie o pripravenosti dodávateľov dodávať
potraviny v potrebnej štruktúre pre inštitucionálne stravovanie za verejné zdroje v kontexte produkčnej
výkonnosti celého agropotravinárskeho sektora berúc do úvahy regionálne podmienky a možnosti.
Súčasťou materiálov bude analýza situácie v inštitucionálnom stravovaní verejných obstarávateľov,
definovanie potenciálu a odberateľské štruktúry pre dodávanie potravín za verejné zdroje. Nadväzne
na výsledky analýz bude spracovaná stratégia nákupu lokálnych potravín za verejné zdroje. Cieľom
NPK je zabezpečiť bezpečné a kvalitné potraviny do systémov inštitucionálneho stravovania za
verejné zdroje.
.
Vzťah k rezortu
NPPC-VÚP sa podieľalo v roku 2015 na spracovaní materiálu „Zásady pre zvýšenie bezpečnosti
a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanie“ pre rezort pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR. Predmetný materiál bol síce schválený vládou SR dňa 4.5.2016, avšak verejní
obstarávatelia naďalej obstarávajú potraviny bez bližšej špecifikácie kvality potravín. Alarmujúci je stav
najmä v školských jedálňach, kde naďalej prevláda nákup nekvalitných, najmä kľúčových surovín
(napr. dlhodobo zamrazené hydinové mäso). Nakoľko MPRV SR má kompetenciu definovať potraviny
a suroviny, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie stravovania vo všetkých prevádzkach verejného
stravovania financovaného z verejných zdrojov vrátane definovania ich kvalitatívnej úrovne, rezort
v rámci nového prístupu začal riešiť projekt NPK.
Koncepcia a prístup
Prvou úlohou pri spracovaní odborného obsahu NPK je vydefinovanie všetkých komoditných skupín
potravín, ktoré sú systemizované v národnej a európskej legislatíve a ich porovnanie tovaroznaleckými
skupinami potravinárskych výrobkov tak, ako ich používajú verejní odberatelia. Pri tejto klasifikácii je
potrebné vziať do úvahy aj systém CPV kódov pre potraviny, nakoľko sa jedná o proces verejného
obstarávania. Po vyšpecifikovaní produktových skupín budú v programe Excel vytvorené systémy
všetkých produktových podskupín a príslušných potravín s preddefinovanými vlastnosťami v zmysle
platnej legislatívy. V tejto časti bude NPPC-VÚP veľmi úzko spolupracovať so samosprávnymi
organizáciami rezortu a s podnikateľskou verejnosťou. Tiež budú definované prioritné komodity, ktoré
do realizácie NPK vstúpia ako pilotné. Následne bude NPPC-VÚP spolupracovať s odbornými
pracoviskami na transpozícii odborného obsahu NPK do elektronickej podoby a pri jeho testovaní
a zavádzaní do praxe. NPPC-VÚP bude tiež prítomné pri pravidelnom update prebiehajúceho
verejného obstarania formou dynamického nákupného systému, ako aj pre zabezpečenie kontrolných
mechanizmov v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. Pre zabezpečenie
analýzy agropotravinárskeho sektora riešitelia disponujú všetkými potrebnými informáciami a údajmi,
ktoré sú schopní kvalifikovane spracovať a interpretovať pre získanie požadovaných výsledkov.
Informácie o nákupe potravín za verejné zdroje musia riešitelia získať od štátnych a verejných
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inštitúcií, vyšších územných celkov a verejných obstarávateľov, ako aj z elektronického
kontraktačného systému. Pre zabezpečenie stratégie budú musieť riešitelia využiť služby expertného
dodávateľa, nakoľko sa jedná o problematiku verejného obstarávania tak, aby bola v súlade so
zákonom o verejnom obstaraní a v súlade s právom EÚ. Pri zbere informácií a údajov o možnostiach
a podmienkach dodávania regionálnych poľnohospodárskych produktov a potravín do prevádzok
spoločného stravovania, nakupujúcich potraviny za verejné zdroje od poľnohospodárskych
prvovýrobcov a spracovateľov potravín budú riešitelia spolupracovať s Agrárnou komorou Slovenska
a Potravinárskou komorou Slovenska, prostredníctvom ktorých bude distribuovaný dotazníkový
formulár. Dodané výstupy z dotazníkového formulára budú zapracované do predmetnej analýzy
a zohľadnené v stratégii.
Ambícia
Ambíciou je spracovanie podmienok a atribútov pre správnu kategorizáciu bezpečných a kvalitných
potravín v zmysle platného potravinového práva SR pre účely centrálneho verejného obstarania
potravín, zabezpečeného prostredníctvom dynamického nákupného systému. Centrálne verejne
obstarané potraviny budú sprístupnené prostredníctvom elektronického katalógu vo forme
podkatalógov na báze komoditných, územných a časových členení. Ambíciou je tiež vypracovanie
komplexných podporných materiálov pre správnu prípravu, odôvodnenie a zabezpečenie realizácie
Národného potravinového katalógu tak, aby podchytil všetky poľnohospodárske produkty a potraviny
slovenských výrobcov ako potenciálnych dodávateľov, umožnil im vstup do NPK s garanciou kvality
a bezpečnosti týchto produktov a na druhej strane aby bol rozpoznaný odberateľský potenciál
v podobe verejných obstarávateľov, ktorí obstarávajú potraviny za verejné zdroje. Zavedenie NPK
musia sprevádzať široké podporné nástroje, ktoré budú definované v stratégii nákupu lokálnych
potravín za verejné zdroje.
DOPAD
Očakávané dopady
a/ užívatelia/trh
Národný potravinový katalóg
- Prinesie možnosť slovenským výrobcom úspešne sa uchádzať o zákazky financované z
verejných zdrojov tých verejných obstarávateľov, ktorí obstarávajú potraviny
- Pomôže skrátiť reťazec subdodávateľov
- Prinesie naplnenie environmentálnych priorít (krátka uhlíková stopa)
- Zabezpečí zlepšenie komunikácie medzi slovenskými výrobcami a distribútormi – distribútori
budú obchodovať slovenské potraviny, pretože si ich verejní obstarávatelia budú objednávať
- Zlepší komunikáciu medzi dodávateľmi a verejnými obstarávateľmi na regionálnej úrovni.
b/MPRV SR
- Zabezpečí kvalitné a bezpečné potraviny do systému verejného stravovania
- Posilní širokú hospodársku súťaž
- Napomôže zefektívneniu objednávania potravín zo strany verejných obstarávateľov
- Zabezpečí zvýšenie kvality stravovania dostupnosťou čerstvých potravín
- Zabezpečí terénne poradenstvo k uplatňovaniu NPK.
IMPLEMENTÁCIA
Pracovný plán
1. Vypracovanie odborného obsahu NPK v spolupráci s podnikateľskou sférou a samosprávou
v zmysle platnej legislatívy, definovanie bezpečnosti a kvality potravín pre účely NPK
2. Rozpracovanie textovej podoby NPK do programu EXCEL ako základu pre elektronickú
podporu procesov pre zabezpečenie NPK
3. Porovnanie s klasifikáciou potravín v rámci CPV kódov
4. Definovanie pilotných komodít
5. Transpozícia obsahu NPK do elektronickej verzie pre užívateľov
6. Testovanie a zavádzanie NPK do praxe
7. Podpora pri terénnom poradenstve
8. Definovanie kontrolných mechanizmov, stanovenie rizikových potravín, stanovenie modelu
výpočtu priemernej ceny, stanovenie systému kontroly plnenia a pod.
9. Pravidelný update NPK podľa nastavenej frekvencie a regionalizácie
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10. Vypracovanie dotazníka o možnostiach a podmienkach dodávania regionálnych
poľnohospodárskych produktov a potravín do prevádzok spoločného stravovania,
nakupujúcich potraviny za verejné zdroje od poľnohospodárskych prvovýrobcov
a spracovateľov potravín, distribúcia dotazníka na AKS a PKS, vyhodnotenie dotazníka
11. Analýza poľnohospodárskeho produkčného potenciálu (finančná, produkčná, kapacitná) +
dovoz + vývoz, analýza spracovateľského priemyslu(finančná, produkčná, kapacitná)
12. Analýza nákupu potravín za verejné zdroje – zber údajov a informácií od štátnych a verejných
inštitúcií, VÚC o obstarávaní potravín za verejné zdroje, analýza verejného obstarávania na

EKS, nadlimitné, podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou
13. Vytvorenie kvalifikovaných odhadov a porovnanie jednotlivých čísiel so závermi o ďalšom
postupe pri dodávkach potravín za verejné zdroje
14. Vypracovanie stratégie nákupu lokálnych potravín za verejné zdroje
Riadiaca štruktúra a postupy
Riešiteľom úlohy je NPPC - Výskumný ústav potravinársky a NPPC- Výskumný ústav ekonomiky
poľnohospodárstva a potravinárstva Pri riešení úlohy bude spolupracovať so samosprávnymi
a podnikateľskými subjektmi v rezorte. Na úrovni riešiteľa budú využité všetky postupy a skúsenosti
efektívneho projektového riadenia.
Riziká a možnosti ich eliminácie
Nakoľko sa jedná o otvorený dokument, ktorý bude možné dopĺňať o nové fakty v oblasti spracovania
potravín, nevidíme v tejto fáze zásadné riziko pri spracovaní odborného obsahu NPK. Rizikom môžu
byť nedostatočné údaje od štátnych a verejných inštitúcií, ako aj VÚC o obstarávaní potravín za
verejné zdroje. V takomto prípade budú tieto informácie nahradené odborným odhadom.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
a/ podnikateľské subjekty v poľnohospodárstve a v potravinárskom priemysle
b/ verejní obstarávatelia, ktorí obstarávajú potraviny za verejné financie
c/ MPRV SR a ostatné štátne a verejné inštitúcie
c/ súkromná sféra v oblasti stravovania
d/ služby v oblasti stravovania.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude na 100 % financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci finančných
prostriedkov pridelených na transfery).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Prvok Programovej štruktúry MPRV SR: 08W0302 – Odborná pomoc pre zdravé a kvalitné potraviny.
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG: Oddiel 04.
„Ekonomická oblasť“, skupina 8. „Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti“, trieda 2 „Výskum a vývoj v
oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a poľovníctva“.
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 2017 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu (v zmysle uznesenia
Vlády SR č. 1189/2001) v roku 2018. Výstupy riešenia úlohy budú zverejnené na webovej stránke
NPPC pre potreby kľúčových užívateľov.
Celková potreba finančných zdrojov (v EUR):

370 000 EUR zo ŠR
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 63 (priame náklady,
nepriame náklady):
Názov úlohy: „Vypracovanie odborného obsahu Národného potravinového katalógu“

P.č.

Kalkulačná položka

1

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

2

Spotreba materiálu

3

Služby (r. 4 až 6)

4

Všeobecné služby*

5

Výskum a vývoj

6
7
8

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

9

Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne
poistenie a príspevok NÚP

10

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

11

Cestovné tuzemské

12

Cestovné zahraničné

13

Štátny rozpočet
(EUR)
NPPCVÚP

Spolufinancovanie
NPPC(EUR)
VÚEPP

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

66 701

100 550

0

167 251

6 701

550

0

7 251

60 000

100 000

0

160 000

60 000*

100 000*

0

160 000

0

0

0

0

0

0

0

0

183 299

19 450

0

202 749

122 861

14 413

0

137 274

42 939

5 037

0

47 976

2 500

0

0

2 500

2 500

0

0

2 500

0

0

0

0

0

0

0

0

14

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

14 999

0

0

14 999

15

Spotreba materiálu

6 500

0

0

6 500

16

Spotreba energie

0

0

0

0

17

Všeobecné služby

1 000

0

0

1000

4 446

0

0

4 446

1 554

0

0

1 554

0

0

0

0

1 499

0

0

1 499

18
19

Mzdové náklady
Náklady na zdrav. a soc.
poistenie vrát. prísp. NÚP

20

Odpisy

21

Ostatné nepriame náklady

22 Celkové náklady (r. 01 + 07 )
250 000
120 000
0
370 000
* služby expertného dodávateľa pre zabezpečenie stratégie nákupu lokálnych potravín za verejné
zdroje
Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Služobný úrad
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