Príloha číslo 2 k dodatku číslo 3 ku kontraktu číslo 432/2017-310/MPRV SR
Názov úlohy (č. 3):
„Výkon odborných činností Pôdnej služby súvisiacich s výkonom národnej legislatívy
na ochranu pôdy“
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC - VÚPOP)
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Pavol Bezák, vedúci odboru Pôdnej služby

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

JUDr. Jaroslav Puškáč, generálny riaditeľ
Sekcia legislatívy MPRV SR

Legislatívny rámec:
Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona
č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane pôdy“), zákon č. 188/2003 Z.z. o aplikácií
čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy v znení neskorších predpisov.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
Predmetom činnosti je vydávanie odborných stanovísk podľa zákona č. 220/2004 Z.z. pre potreby
vysoko odborného rozhodovania orgánov ochrany poľnohospodárskej pôdy pri riešení prevencie a
reálnej degradácie poľnohospodárskych pôd. V tomto zmysle všetky rozhodnutia štátnej správy
(pozemkových a lesných odborov) vo veciach ochrany kvalitatívnych vlastností pôdy, a spôsobu
obhospodarovania a využívania pôdy musia byť podložené zistením stavu pôdy v teréne a odborným
návrhom pôdnej služby pre nariadenie výkonu opatrení na odstránenie degradácie a poškodenia
pôdy. Pôdna služba pri realizácii svojich výstupov využíva technický a poznatkový potenciál aj iných
oddelení NPPC-VÚPOP, čoho dôsledkom je zvýšenie efektivity práce.
Návrh na spôsob riešenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Úloha má dlhodobý charakter. V roku 2018 sa bude úloha riešiť formou kontraktu medzi MPRV SR
a NPPC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Výstupom úlohy je Ročenka pôdnej služby zahrňujúca informáciu o úbytkoch poľnohospodárskej
pôdy, správa o stave aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov na poľnohospodársku pôdu
a vykonaných aktivitách Pôdnej služby za kalendárny rok.
Vzhľadom na charakter odbornej úlohy výstupmi jej riešenia budú:
 odborné návrhy Pôdnej služby na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred jej degradáciou
a poškodením § 4 až 8
 odborné stanoviská a posudky Pôdnej služby podľa konkrétnych požiadaviek orgánov ochrany
poľnohospodárskej pôdy - napr. § 9, 10 a 19
 vypracovanie odborných stanovísk k projektom rekultivácie spracované inými subjektmi
 vypracovanie odborných podkladov a stanovísk v rámci prípravného konania o pozemkových
úpravách
 vypracovanie odborných podkladov a stanovísk pre rozhodovanie komisie v priebehu
pozemkových úprav – v etape spracovania úvodných podkladov
 vypracovanie odborných posudkov k projektom o aplikácii čistiarenského kalu do
poľnohospodárskej pôdy.
 zabezpečovanie poradenstva a spravodajstva v oblasti aktívnej ochrany poľnohospodárskej pôdy
 zabezpečovanie poradenstva v oblasti prípravy projektov aplikácie upraveného čistiarenského kalu
a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy
 prekryv máp bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek a máp Komplexného prieskumu
poľnohospodárskych pôd a iných externých vrstiev
 vypracovanie harmonogramu permanentnej a detailnejšej aktualizácie máp bonitovaných pôdnoekologických jednotiek
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Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
Úloha bude zabezpečovaná v období od 1.1.2018 do 31.12.2018.
Všetky nižšie uvedené odborné aktivity vyplývajúce z plnenia tejto úlohy budú vykonávané priebežne.
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
EXCELENTNOSŤ
Pri všetkých činnostiach Pôdna služba využíva odborný údajový potenciál NPPC-VÚPOP, ktorý
obsahuje informácie získané z komplexného prieskumu pôd, bonitačného prieskumu a ďalších
výskumných a vedeckých činností ústavu. Novšie údaje sa získavajú z monitoringu ČMS-Pôda, ktorý
ústav zabezpečuje na poľnohospodárskej pôde od roku 1993. Údaje o využívaní poľnohospodárskej
pôdy sú k dispozícii z informačného systému LPIS. Aktuálne údaje o chemických a fyzikálnych
vlastnostiach pôd poskytuje pracovisko laboratórnych činností.
Odbor Pôdnej služby vykonáva prieskum poľnohospodárskych pôd Slovenska a v oblastiach
ohrozených degradáciou navrhuje ochranné opatrenia zamerané na jej zmiernenie a odstránenie.
Pôdna služba vykonáva činnosť s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky. Všetky aktivity
Pôdna služba vykonáva z vlastného podnetu (na základe výsledkov vlastného pôdneho prieskumu),
ale aj na základe podnetu orgánov ochrany poľnohospodárskej pôdy, inej štátnej správy, samosprávy,
iných vedeckých a výskumných inštitúcií a nadácií, záujmových a občianskych združení,
podnikateľských subjektov a iných právnických a fyzických osôb, ktoré disponujú informáciami
o znížení kvality pôdy alebo jej ohrození.
Ciele
Cieľom odborného dohľadu nad ochranou poľnohospodárskej pôdy je evidencia kvality pôdy a jej
zmien podľa pozemkov, analýza stavu ohrozenia poľnohospodárskej pôdy, zabezpečenie poradenstva
pri prevencii pred degradáciou pôdy a návrhy opatrení na odstránenie hrozby poškodenia
a degradácie pôdy.
V zmysle platných právnych predpisov, Pôdna služba vykonáva nasledovné činnosti:
 prieskum poľnohospodárskych pôd, evidenciu území potenciálne ohrozených degradáciou
a navrhuje ochranné opatrenia zamerané na zmiernenie a odstránenie poškodenia
 zisťuje eróziu poľnohospodárskej pôdy a navrhuje opatrenia na jej zmiernenie a odstránenie
dôsledkov
 zisťuje zhutnenie poľnohospodárskej pôdy a navrhuje opatrenia na jej zmiernenie a odstránenie
dôsledkov
 zisťuje prekročenie limitnej hodnoty deficitu organickej hmoty a navrhuje vykonať organické
hnojenie
 navrhuje vylúčenie dotknutých pozemkov z poľnohospodárskej výroby po zistení prekročenia
limitnej hodnoty obsahu rizikových látok
 vydáva záväzné odborné stanoviská pri rozhodovaní orgánu ochrany pôdy o zmene druhu
poľnohospodárskeho pozemku, pri zmene nepoľnohospodárskej pôdy na poľnohospodársku,
pri rozhodovaní v pochybnostiach, či pozemok je alebo nie je poľnohospodárskou pôdou
a pri rozhodovaní o neoprávnených záberoch poľnohospodárskej pôdy
 vykonáva pedologické prieskumy a spravuje a spresňuje mapu bonitovaných pôdno-ekologických
jednotiek systémovo v rámci komplexnej revízie katastrálneho územia a v plošnom rozsahu celého
katastrálneho územia. Spresnenie údajovo bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, pričom
postupuje v súlade s metodickým pokynom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o
postupe pri aktualizácii máp bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek
 v rámci projektovania pozemkových úprav Pôdna služba zabezpečuje terénny prieskum
s následným hodnotením kvality pôdy a zároveň zhotovuje aj iné podkladové materiály ako je
aktualizovaná mapa eróznej ohrozenosti (na základe týchto informácií je možné navrhovať
udržateľné sústavy využívania pôd a ekostabilizačných opatrení)
 zabezpečuje dohľad nad ochranou poľnohospodárskej pôdy aj formou vypracovania projektov
bilancií skrývky humusového horizontu pre potreby dočasného alebo úplného vyňatia
z poľnohospodárskej pôdy a projektov rekultivácie degradovaných pôd, ako aj projektov
na ochranu pôd pred degradačnými vplyvmi
 vedie a aktualizuje „Centrálny register plôch porastov rýchlorastúcich drevín“
 samostatnou kapitolou činností Pôdnej služby je posudzovanie projektov pre aplikáciu
čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy. Táto činnosť sa vykonáva na základe zákona
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č. 188/2003 Z.z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení
zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, pričom:
- zabezpečuje odborné posúdenie projektov priamej aplikácie čistiarenských kalov a dnových
sedimentov do poľnohospodárskej pôdy
- vedie evidenciu o každej aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov
do poľnohospodárskej pôdy.
Pre potreby identifikácie užívateľských a vlastníckych vzťahov Pôdna služba aktualizuje údaje
z prekryvov priestorových vrstiev katastra nehnuteľností a LPIS vo forme web aplikácie.
Vzťah k rezortu
NPPC-VÚPOP zabezpečuje činnosti Pôdnej služby pre potreby MPRV SR a štátnej správy v zmysle
platných právnych predpisov (zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
v znení neskorších predpisov, zákon č. 188/2003 Z.z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových
sedimentov do pôdy v znení neskorších predpisov, zákon č. 330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov a i.) a zabezpečuje rozbory pôdy a kalov ČOV v zmysle
zákona č. 188/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Koncepcia a prístup
Prevádzka informačného systému BPEJ a jeho aktualizácia bude zabezpečená na základe
individuálnych žiadostí o prešetrenie bonity poľnohospodárskej pôdy, ako aj prostredníctvom
terénneho prieskumu v rámci kontroly BPEJ pre potreby projektov pozemkových úprav. Určenie bonity
na zastavaných a ostatných plochách pre reštitučné účely bude riešené na podklade vlastných
informačných zdrojov ako sú mapy KPP a pod. Odborný dohľad nad ochranou poľnohospodárskej
pôdy bude aj naďalej realizovaný v spolupráci s orgánmi ochrany poľnohospodárskej pôdy a to či už
z podnetu občanov a organizácii ako aj na základe vlastných zistení. Podkladom pre stanoviská budú
hlavne prešetrenia v teréne spolu s informáciami získanými z digitálnych aj analógových zdrojov
(pôdne mapy, ortofotomapy, digitálny model terénu, a pod.)
V spolupráci s orgánmi ochrany poľnohospodárskej pôdy bude vykonávaný aj dohľad nad plnením
podmienok, ktoré boli stanovené v rozhodnutiach. Dohľad pre celé Slovensko bude Pôdna služba
v Bratislave pokrývať v spolupráci s regionálnymi pracoviskami v Banskej Bystrici a Prešove.
Zabezpečovanie aktivít súvisiacich s konaniami o pozemkových úpravách bude riešené
prostredníctvom vydávaní odborných podkladov a stanovísk pre rozhodnutia komisie v prípravnom
konaní a zároveň vydávaním stanovísk k zmenám priebehu hraníc obvodu pozemkových úprav
a zmenám druhov pozemkov v teréne, na základe terénneho prieskumu v etape spracovania
úvodných podkladov
Úlohy súvisiace s platnou legislatívou pre aplikáciu čistiarenského kalu a dnových sedimentov do
poľnohospodárskej pôdy budú zabezpečované vypracovávaním posudkov projektov o aplikácii kalu
a sedimentov do poľnohospodárskej pôdy a zároveň zhromažďovaním a dopĺňaním údajov o aplikácii
kalov a sedimentov do poľnohospodárskej pôdy.
Ambícia
Ambíciou je prevádzkovanie a permanentná a detailnejšia aktualizácia informačného systému BPEJ
a výkon odborného dohľadu nad ochranou poľnohospodárskej pôdy realizovaný v spolupráci
s orgánmi ochrany poľnohospodárskej pôdy, a to či už z podnetu občanov alebo organizácií ako aj na
základe vlastných zistení.
DOPAD
Očakávané dopady
a) užívatelia
 evidencia území potenciálne ohrozených degradáciou a návrh ochranných opatrení
zameraných na zmiernenie a odstránenie poškodenia (realizácia na základe prieskum
poľnohospodárskych pôd),
 zisťovanie erózie poľnohospodárskej pôdy a návrh opatrení na jej zmiernenie a odstránenie
dôsledkov
 zisťovanie zhutnenia poľnohospodárskej pôdy a návrh opatrení na jej zmiernenie a odstránenie
dôsledkov
 zisťovanie prekročenia limitnej hodnoty deficitu organickej hmoty a návrh organického hnojenia
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b)












 návrh vylúčenia dotknutých pozemkov z poľnohospodárskej výroby po zistení prekročenia
limitnej hodnoty obsahu rizikových látok
 výkon pedologického prieskumu a permanentnej a detailnejšej aktualizácia údajov o BPEJ
 zabezpečenie dohľad nad ochranou poľnohospodárskej pôdy aj formou vypracovania projektov
bilancií skrývky humusového horizontu pre potreby dočasného alebo úplného vyňatia
z poľnohospodárskej pôdy a projektov rekultivácie degradovaných pôd, ako aj projektov
na ochranu pôd pred degradačnými vplyvmi
 posudzovanie projektov pre aplikáciu čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy
- zabezpečuje odborné posúdenie projektov priamej aplikácie čistiarenských kalov a dnových
sedimentov do poľnohospodárskej pôdy
- vedie evidenciu o každej aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov
do poľnohospodárskej pôdy.
 aktualizácia údaje z prekryvov priestorových vrstiev katastra nehnuteľností a LPIS vo forme web
aplikácie pre potreby identifikácie užívateľských a vlastníckych vzťahov
MPRV SR
evidencia území potenciálne ohrozených degradáciou a návrh ochranných opatrení zameraných
na zmiernenie a odstránenie poškodenia (realizácia na základe prieskum poľnohospodárskych
pôd),
zisťovanie erózie poľnohospodárskej pôdy a návrh opatrení na jej zmiernenie a odstránenie
dôsledkov
zisťovanie zhutnenia poľnohospodárskej pôdy a návrh opatrení na jej zmiernenie a odstránenie
dôsledkov
zisťovanie prekročenia limitnej hodnoty deficitu organickej hmoty a návrh organického hnojenia
návrh vylúčenia dotknutých pozemkov z poľnohospodárskej výroby po zistení prekročenia limitnej
hodnoty obsahu rizikových látok
výkon pedologického prieskumu a permanentnej a detailnejšej aktualizácia údajov o BPEJ
zabezpečenie dohľad nad ochranou poľnohospodárskej pôdy aj formou vypracovania projektov
bilancií skrývky humusového horizontu pre potreby dočasného alebo úplného vyňatia
z poľnohospodárskej pôdy a projektov rekultivácie degradovaných pôd, ako aj projektov
na ochranu pôd pred degradačnými vplyvmi
posudzovanie projektov pre aplikáciu čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy
- zabezpečuje odborné posúdenie projektov priamej aplikácie čistiarenských kalov a dnových
sedimentov do poľnohospodárskej pôdy
- vedie evidenciu o každej aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov
do poľnohospodárskej pôdy.
aktualizácia údaje z prekryvov priestorových vrstiev katastra nehnuteľností a LPIS vo forme web
aplikácie pre potreby identifikácie užívateľských a vlastníckych vzťahov

IMPLEMENTÁCIA
Pracovný plán
Všetky uvedené odborné aktivity Pôdnej služby vyplývajúce z plnenia tejto úlohy budú vykonávané
priebežne počas celého roka.
Riadiaca štruktúra a postupy
Riešiteľom úlohy odbornej pomoci je NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Pri
riešení úlohy bude spolupracovať so samosprávnymi subjektmi a širokou verejnosťou. Na úrovni
riešiteľa budú využité všetky postupy a skúsenosti efektívneho riadenia úlohy, najmä v oblasti
prevádzkovania a aktualizácie databázy BPEJ.
Riziká a možnosti ich eliminácie
V tejto fáze nie je zásadné riziko realizácie úlohy odbornej pomoci.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy
a) MPRV SR,
b) Okresné úrady – pozemkové a lesné odbory
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: 090 03 03 „Monitoring a prieskum pôdneho krytu“. Funkčná
klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG: 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 kontrolnom dni plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NPPC za rok 2018 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu (v zmysle uznesenia
Vlády SR č. 1189/2001) v roku 2019.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 160 000 EUR, z toho 160 000 EUR ŠR.
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 3 (priame náklady,
nepriame náklady):
„Výkon odborných činností Pôdnej služby súvisiacich s výkonom národnej legislatívy
na ochranu pôdy“

P.č.

Kalkulačná položka

1

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

2

Spotreba materiálu

3

Služby (r. 4 až 6)

4

Všeobecné služby

Finančné
Štátny Spolufinanprostriedky
rozpočet
covanie
spolu
(EUR)
(EUR)
(EUR)
1 500
1 500
0
1 500

0

1 500

0

0

0

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)

158 500

0

158 500

8

Mzdové náklady

113 823

0

113 823

9

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP

39 781

0

39 781

10

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

4 896

0

4 896

1 000

0

1 000

0

0

0

3 896

0

3 896

11

Cestovné tuzemské

12

Cestovné zahraničné

13

Ostatné priame náklady

14

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

0

0

0

15

Spotreba materiálu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16
17

Spotreba energie
Všeobecné služby

18

Mzdové náklady

0

0

0

19

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

0

0

0

0

0
0
0

0

20
21
22

Odpisy
Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 07 )

0
160 000

0
160 000

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia legislatívy
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Príloha číslo 2 k dodatku číslo 3 ku kontraktu číslo 432/2017-310/MPRV SR
Názov úlohy (č.61)
„Výpočet finančnej pomoci na dodávanie mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov do škôl (školský
program)“
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) - Výskumný ústav ekonomiky
poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP)
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Štefan Adam, riaditeľ VÚEPP

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Štefan Ryba, PhD., generálny riaditeľ
Sekcia poľnohospodárstva MPRV SR

Legislatívny rámec:
Úloha sa rieši na základe požiadavky MPRV SR. Štruktúra a rozsah výstupu bude zodpovedať
požiadavkám MPRV SR.
Legislatíva EÚ
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná
organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady
(EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 v platnom znení
- Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania
niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s
poľnohospodárskymi výrobkami v platnom znení
- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/40, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia
a zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a ktorým sa mení vykonávacie
nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014
- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2017/39 o pravidlách uplatňovania nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie
ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach
Legislatíva SR
- Nariadenie vlády SR č. 189/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka,
ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školských zariadeniach
- Stratégia Slovenskej republiky pre realizáciu školského programu na školské roky 2017/2018 –
2022/2023
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 zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NPPC. Úloha má dlhodobý charakter.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Vypracovanie metodiky kalkulácie cien jednotlivých poľnohospodárskych výrobkov poskytovaných
v školskom programe (vypracovanie vzorcov alebo interaktívnej tabuľky, pomocou ktorej bude možné
každoročne vypočítať podporu po zadaní aktuálnych údajov).
Objektívne stanovené cenové kalkulácie jednotlivých druhov výrobkov, na ktorých dodávanie alebo
distribúciu pre žiakov možno poskytnúť pomoc.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
Termín plnenia úlohy - máj 2018 - je viazaný na potrebu prijatia novely nariadenia vlády SR
č. 189/2017 Z. z. a jej uplatňovanie v školskom roku 2018/2019.
V závislosti od výsledkov tejto úlohy sa môže preukázať potreba jej každoročného plnenia.
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Príloha číslo 2 k dodatku číslo 3 ku kontraktu číslo 432/2017-310/MPRV SR
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
EXCELENTNOSŤ
Riešiteľom úlohy je NPPC - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, ktorého
hlavným predmetom činnosti je vedecko-výskumná činnosť v odbore odvetvové a prierezové
ekonomiky. Má jedinečné postavenie v oblasti vytvárania vedeckých základov národnej
poľnohospodárskej politiky a analýz a odporúčaní pre verejnú správu a zabezpečuje úlohy súvisiace
s členstvom SR v EÚ v oblasti poľnohospodárstva.
Ciele
Cieľom úlohy je vypracovať metodiku kalkulácie cien jednotlivých poľnohospodárskych výrobkov
zahrnutých do programu a získať objektívne stanovené ceny jednotlivých druhov výrobkov, na ktorých
dodávanie alebo distribúciu pre žiakov možno poskytnúť pomoc (vypracovanie vzorcov alebo
interaktívnej tabuľky, pomocou ktorej bude možné každoročne vypočítať pomoc po zadaní aktuálnych
údajov).
Vzťah k rezortu
Slovenská republika sa zapojila do programu od prvého školského roka jeho uplatňovania v EÚ, t. j.
od školského roka 2009/2010. MPRV SR je gestorom programu v rámci poskytovania pomoci na
dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov z nich deťom a žiakom v školách, na ktoré
sa poskytuje pomoc zo zdrojov EÚ a z národných zdrojov.
Koncepcia a prístup
V nariadení vlády SR č. 189/2017 Z. z. sa uvádzajú výrobky, na ktoré sa poskytuje pomoc ako aj
miera pomoci na jednotlivé výrobky. Stanovená miera pomoci musí byť založená na objektívnych
skutočnostiach, najmä na relevantných štatistických údajoch o cenách – spotrebiteľské, odbytové,
ceny od výrobcov. Splnenie požadovaného cieľa si vyžiada kvantifikáciu základných východísk (údaje
o spotrebe ovocia a zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov), oboznámenie sa riešiteľov s Národnou
stratégiou Slovenskej republiky pre program ako aj s hodnotiacou správou za uplynulé obdobie.
Základom pre výpočty je stanovenie realizačných cien za dodávané druhy výrobkov, ktorých zoznam
sa uvádza v nariadení vlády SR č. 189/2017 Z. z. ako aj v Národnej stratégii pre program podpory
spotreby ovocia a zeleniny u detí a žiakov v školách. Uvedené predpokladá vytvorenie databázy cien
z výstupov viacerých zdrojov ako je ŠÚ SR (ceny producentov, spotrebiteľské) a PPA-ATIS (odbytové
ceny). Vypracovanie samotnej metodiky výpočtu si vyžiada komunikáciu nielen s MPRV SR, ŠÚ SR,
PPA-ATIS, ale aj so subjektmi poskytujúcimi výrobky v rámci programu. Pracovný materiál sa
prekonzultuje so zodpovednými pracovníkmi MPRV SR a PPA, po jeho schválení sa predloží
v stanovenom termíne zadávateľovi úlohy.
Ambícia
Ambíciou je v súlade s cieľom úlohy poskytnúť MPRV SR a zainteresovaným inštitúciám relevantný
materiál, na základe ktorého bude možné vykonať praktický výpočet finančnej pomoci na dodávanie
mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov do škôl (školský program). Zároveň sa očakáva, že realizáciou
správne nastaveného školského programu dôjde k väčšej podpore domácej produkcie jednotlivých
dodávaných produktov, dodávkou ovocia, zeleniny a mliečnych produktov do škôl sa zvýši spotreba
u detí a žiakov, čo ovplyvní pozitívne ich stravovacie návyky a následne ich zdravotný stav.
DOPAD
Očakávané dopady
a/ užívatelia/trh
Šírenie informácií o školskom programe prispeje k zvýšeniu záujmu širšej verejnosti o situáciu na
domácom agropotravinárskom trhu s uvedenými komoditami (ovocie, zelenina, mlieko) a k zvýšeniu
informovanosti o druhoch ovocia a zeleniny pestovaných na Slovensku a vyrobených mliečnych
produktoch. Zároveň možno predpokladať, že prispeje k budovaniu pozitívneho vzťahu
k poľnohospodárstvu, k záujmu o potraviny domáceho pôvodu a k celkovému pozitívnemu vzťahu
k našej krajine. Nezanedbateľným je budovanie vzťahu samotných producentov s cieľovou skupinou
užívateľov a tým i k posilneniu ich motivácie produkovať pre našu mládež kvalitné potraviny.
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b/MPRV SR
Vypracovaný materiál poskytne MPRV SR ako gestorovi programu materiál obsahujúci základné
východiská, účely programu a praktický návod na výpočet, informácie o rozpočte na školský rok
2018/19, zoznam produktov a maximálne ceny za mernú hmotnosť alebo porciu pre daný školský rok.
Zároveň poskytne zosumarizované podmienky pre dodávané čerstvé výrobky a spracované produkty.
IMPLEMENTÁCIA
Materiál bude vypracovaný podľa metodiky schválenej zadávateľom úlohy. Termín plnenia úlohy - máj
2018
je
viazaný
na
potrebu
prijatia
novely
nariadenia
vlády
SR
č. 189/2017 Z. z. a jej uplatňovanie v školskom roku 2018/2019. Počas mesiaca marec riešitelia
získajú všetky potrebné materiály z predchádzajúcich rokov, nadviažu kontakt s predchádzajúcim
riešiteľom, vypracujú podklady k cenám. V mesiaci apríl pristúpia k samotnému výpočtu a k popisu
postupu potrebných prepočtov za použitia základných štatistických metód.
Riadiaca štruktúra a postupy
Riešiteľom úlohy je NPPC - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. Pri
riešení sa bude spolupracovať predovšetkým s príslušnými zástupcami MPRV SR a podľa potreby s
ostatnými zainteresovanými stranami (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo
zdravotníctva, Pôdohospodárska platobná agentúra, Štátna veterinárna a potravinová správa SR,
Oprávnené školy, dodávatelia produktov, Združenie miest a obcí Slovenska).
Riziká a možnosti ich eliminácie
Je potrebné rešpektovať efektívne nakladanie s verejnými financiami, zároveň je však potrebné
zachovať podporu v takej výške, aby bol program motivujúci pre všetky zúčastnené strany (žiadatelia
o pomoc aj koneční prijímatelia pomoci – žiaci). Vzhľadom na úspešnosť školského programu je
potrebné dbať na to, aby došlo k čerpaniu celého prideleného rozpočtu (zdroje EÚ a štátny rozpočet).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
MPRV SR, Pôdohospodárska platobná agentúra, dodávatelia a distribútori mlieka, ovocia, zeleniny
a výrobkov z nich do škôl, žiaci, školy, Združenie miest a obcí Slovenska.
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:
090 03 01 Hodnotenie politík a odvetvová stratégia.
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 2018 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu (v zmysle uznesenia
Vlády SR č. 1189/2001) v roku 2019. Výstupy riešenia úlohy budú zverejnené na webovej stránke
NPPC pre potreby kľúčových užívateľov.
Termín odovzdania výsledkov - máj 2018 - je viazaný na potrebu prijatia novely nariadenia vlády SR
č. 189/2017 Z. z. a jej uplatňovanie v školskom roku 2018/2019.
V závislosti od výsledkov tejto úlohy sa môže preukázať potreba jej každoročného plnenia.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 17 000 Eur
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 61 (priame náklady,
nepriame náklady):
„Výpočet finančnej pomoci na dodávanie mlieka, ovocia, zeleniny a výrobkov do škôl (školský
program)“

P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Kalkulačná položka
Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)
Spotreba materiálu
Služby (r. 4 až 6)
- Všeobecné služby
- Výskum a vývoj
- Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10
+ r. 14)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)
- Cestovné tuzemské
- Cestovné zahraničné
- Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 15 až 21)
- Spotreba materiálu
- Spotreba energie
- Všeobecné služby
- Mzdové náklady
- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát.
prísp. NÚP
- Odpisy
- Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 07 )

Finančné
Štátny Spolufinancovani
prostriedky
rozpočet
e
spolu
(EUR)
(EUR)
(EUR)
501
0
501
501
0
501
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 499

0

16 499

12 078

0

12 078

4 221

0

4 221

200
200
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

200
200
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
17 000

0
0
0

0
0
17 000

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia poľnohospodárstva
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Názov úlohy (č.62)
“Národný potravinový katalóg“
Organizácia, resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
NPPC – Výskumný ústav potravinársky (VÚP) Bratislava
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Martin Polovka, PhD., riaditeľ NPPC-VÚP

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Jaroslav Regec, generálny tajomník služobného
úradu

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 predchádzajúcich etáp realizácie úlohy sa spracovali podmienky a atribúty pre správnu
kategorizáciu bezpečných a kvalitných potravín v zmysle platného potravinového práva SR a EÚ. Pri
zavádzaní NPK do prevádzky je potrebné aktualizovať a dopĺňať nové potraviny, podľa požiadaviek
výrobcov, ako i sledovať legislatívne zmeny a zabezpečiť ich zapracovanie do NPK. 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. NPPC-VÚP je tiež odborným pracoviskom, ktoré sa zaoberá bezpečnosťou
a kvalitou potravín, úzko spolupracuje s orgánmi úradnej kontroly, samosprávy a s podnikateľskou
sférou.
Návrh na spôsob riešenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRVSR a NPPC – VÚP
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Výstupom z úlohy bude:
1. Úprava a aktualizácia odborného obsahu (produktový list) Národného potravinového katalógu
(ďalej ako NPK) vyplývajúca z požiadaviek dodávateľov, s ohľadom na realizáciu jednotlivých
výziev produktov s rovnakými vlastnosťami a legislatívnymi podmienkami.
2. Spoluúčasť na zapracovaní zmien v odbornom obsahu NPK do elektronickej podoby pre účely
predkladania ponúk hospodárskymi subjektmi do dynamického nákupného systému
3. Spolupráca pri efektívnom zavádzaní NPK
4. Spolupráca pri vyhodnocovaní prihlásených produktov v procese dynamického nákupného
systému podľa kvality a splnenia všeobecných podmienok
5. Spolupráca pri terénnom poradenstve.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
Celková doba riešenia úlohy:1.6. 2018 – 31. 12. 2018
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Časový harmonogram riešenia úlohy
1. Úprava a aktualizácia odborného obsahu (produktový list) Národného potravinového katalógu
(ďalej ako NPK) vyplývajúca z požiadaviek dodávateľov, s ohľadom na realizáciu jednotlivých
výziev produktov s rovnakými vlastnosťami a legislatívnymi podmienkami.
Termín: Priebežne
2. Spoluúčasť na zapracovaní zmien v odbornom obsahu NPK do elektronickej podoby pre účely
predkladania ponúk hospodárskymi subjektmi do dynamického nákupného systému
Termín: Priebežne
3. Spolupráca pri efektívnom zavádzaní NPK
Termín: Priebežne
4. Spolupráca pri vyhodnocovaní prihlásených produktov v procese dynamického nákupného
systému podľa kvality a splnenia všeobecných podmienok
Termín: Priebežne
5. Spolupráca pri terénnom poradenstve a propagačných aktivitách NPK.
Termín: Priebežne
Návrh pracovných aktivít
Zabezpečenie NPPC-VÚP / MPRV SR
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.
Ciele
Hlavným cieľom úlohy je aktualizácia a úprava, 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 Národného katalógu potravín je zabezpečiť bezpečné a kvalitné
potraviny do systémov verejného stravovania.
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 bolo v roku 2017 definovanie 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 bolo potrebné vziať do úvahy aj systém CPV kódov pre potraviny,
nakoľko sa jedná o proces verejného obstarávania. Po vyšpecifikovaní produktových skupín boli
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
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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 v roku 2018 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.
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.
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. Aktualizácia odborného obsahu NPK (produktový list) v spolupráci s podnikateľskou sférou
a samosprávou v zmysle platnej legislatívy
2. Porovnanie s klasifikáciou potravín v rámci CPV kódov
3. Transpozícia obsahu NPK do elektronickej verzie pre užívateľov
4. Testovanie a zavádzanie NPK do praxe
5. Na základe požiadaviek výrobcov/dodávateľov dopĺňanie nových komodít (CPV
kódov)v súlade s platnou legislatívou
6. Nastavovanie kritérií, testovanie a simulácia testu výzvy potravín s rovnakými vlastnosťami.
7. Podpora pri terénnom poradenstve (školské zariadenia a pod.)
8. príprava podkladov k manuálu pre vypĺňanie produktového listu
9. Definovanie kontrolných mechanizmov, stanovenie rizikových potravín, stanovenie modelu
výpočtu priemernej ceny, stanovenie systému kontroly plnenia a pod.
10. Pravidelný update NPK podľa nastavenej frekvencie a regionalizácie.
Riadiaca štruktúra a postupy
Riešiteľom úlohy je NPPC - Výskumný ústav potravinársky. Pri riešení úlohy bude spolupracovať so
samosprávnymi a podnikateľskými subjektmi v rezorte. Na úrovni riešiteľa budú využité všetky
postupy a skúsenosti efektívneho projektového riadenia, najmä z oblasti potravinových databáz
a EFSA.
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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.
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): 50 000 EUR zo ŠR
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 62 (priame náklady,
nepriame náklady):
Názov úlohy: „Národný potravinový katalóg“

P.č.

Kalkulačná položka

1

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

2

Spotreba materiálu

3

Služby (r. 4 až 6)

4

Všeobecné služby

Finančné
Štátny Spolufinanprostriedky
rozpočet
covanie
spolu
(EUR)
(EUR)
(EUR)
3 000
3 000
0
3 000

0

3 000

0

0

0

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)

47 000

0

47 000

8

Mzdové náklady

34 500

0

34 500

9

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP

12 058

0

12 058

10

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

442

0

442

442

0

442

11

Cestovné tuzemské

12

Cestovné zahraničné

0

0

0

13

Ostatné priame náklady

0

0

0

14

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

0

0

0

15

Spotreba materiálu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16
17

Spotreba energie
Všeobecné služby

18

Mzdové náklady

0

0

0

19

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

0

0

0

0

0
0
0

0

20
21
22

Odpisy
Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 07 )

0
50 000

0
50 000

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Služobný úrad
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