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Názov úlohy (č. 78): 

„Tvorba komplexnej informačnej databázy, štúdium, spracúvanie a vyhodnocovanie údajov 
ako podporný rozhodovací nástroj na zefektívnenie chovateľských a pestovateľských 
systémov v rámci komplexného mechanizmu rozvoja rastlinnej a živočíšnej výroby 
v Slovenskej republike“ 
 
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy: 
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum  
 
Pracovníci zodpovední za riešiteľa:                                                     
                                Ing. Ján Huba, PhD., NPPC – VÚŽV Nitra 
                                                                            Ing. Roman Hašana, PhD., NPPC – VÚRV  
 
Pracovník  zodpovedný za zadávateľa:  Ing. Martin Nevolný, generálny riaditeľ 

Sekcia poľnohospodárstva MPRV SR 
 
Legislatívny rámec: 
Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020 schválená uznesením vlády SR č. 357 
z 3. júla 2013), Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 - 2020 schválený uznesením 
vlády SR č. 33 z 22. januára 2014 (uznesenie 33/2014).  
 
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 riešenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie): 
Kontrakt medzi MPRV SR a NPPC. 
 
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka): 
Informačná databáza údajov rastlinnej výroby (RV) a živočíšnej výroby (ŽV), správa o riešení úlohy 
za príslušný rok. 
 
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia 
jednotlivých etáp realizácie úlohy): 
V zmysle legislatívneho rámca ide o dlhodobú úlohu, celková doba riešenia 2014-2020. Plán na rok 
2020: 
1. etapa  – zber údajov z RV a ŽV a zúčtovanie fin. prostriedkov s pestovateľmi a chovateľmi, do 
18.12.2020 
2. etapa – spracovanie údajov z RV a  ŽV, do 31.12. 2020 
 
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu 
užívateľov): 
Cieľom je získať exaktné informácie o situácii v hodnotených odvetviach RV a ŽV, ktoré budú 
následne slúžiť ako podporné rozhodovacie nástroje na zefektívnenie chovateľských 
a pestovateľských systémov aplikovaných v SR. V rámci riešenia úlohy budú vytvorené odborné 
informačné databázy tvorené údajmi získanými prostredníctvom dotazníkov. V roku 2020 budú 
dotazníky v rámci ŽV zamerané na získanie aktuálnych informácií z oblastí environmentálnych vplyvov 
chovu hospodárskych zvierat, technológií chovu, manažmentu stád. Zisťované a analyzované budú aj 
parametre úžitkovosti a ekonomiky chovu hodnotených druhov a kategórií HZ (dojčiace kravy, 
ošípané, ovce a kozy).  
V rámci RV budú získavané a analyzované informácie o podmienkach pestovania, technologických 
postupoch a pestovateľských systémoch v rámci integrovanej a ekologickej produkcie ovocia, 
zeleniny, viniča a zemiakov a v rámci pestovania cukrovej repy. Získané údaje budú využité pri 
aktualizácii informačnej databázy. Údaje budú vyhodnotené s cieľom poskytnúť MPRV SR podklady 
pre rozhodovacie nástroje v oblasti tvorby politík v agrosektore a rozvoji vidieka. Výstupom budú 
analýzy slúžiace prvovýrobcom ako odporúčania pre optimalizáciu chovateľských a pestovateľských 
systémov v podmienkach SR. 
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Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: 

MPRV SR  

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:  
091 05 07 Komplexný mechanizmus rozvoja rastlinnej a živočíšnej výroby – 9 872 858,66 EUR.  
090 03 02 - Koordinácia vedeckovýskumnej činnosti – 15 000 EUR. 
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG: 04.2.1  
„Poľnohospodárstvo“.  
 
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 2020 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu (v zmysle uznesenia 
Vlády SR č. 1189/2001) v roku 2021.  
 
Celková potreba finančných zdrojov (v EUR):  9 887 858,66 z toho 9 887 858,66 zo ŠR. 
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 78 (priame náklady, 
nepriame náklady):    ⃰
 
„Tvorba komplexnej informačnej databázy, štúdium, spracúvanie a vyhodnocovanie údajov 
ako podporný rozhodovací nástroj na zefektívnenie chovateľských a pestovateľských 
systémov v rámci komplexného mechanizmu rozvoja rastlinnej a živočíšnej výroby 
v Slovenskej republike.“ 
 

P.č. Kalkulačná položka 
Štátny 

rozpočet 
(EUR) 

Spolufinan-
covanie 
(EUR) 

Finančné 
prostriedky 
spolu (EUR) 

1 Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03) 9 743 858,66 0 9 743 858,66 

2 Spotreba materiálu 1 000,00 0 1 000,00 

3 Služby (r. 4 až 6) 9 742 858,66 0 9 742 858,66 

4             - Všeobecné služby 9 742 858,66 0 9 742 858,66 

5             - Výskum a vývoj 0 0 0 

6             - Kooperácie 0 0 0 

7 
Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10 + 
r. 14) 

144 000,00 0 144 000,00 

8 Mzdové náklady 72 665,00 0 72 665,00 

9 
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok 
NÚP 

25 397,00 0 25 397,00 

10 Ostatné priame náklady (r. 11 až 13) 45 938,00 0 45 938,00 

11              - Cestovné tuzemské 0 0 0 

12              - Cestovné zahraničné 0 0 0 

13              - Ostatné priame náklady 45 938,00  0 45 938,00  

14 Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 15 až 21) 0 0 0 

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 

22 Celkové náklady (r. 01 + 07 ) 9 887 858,66 0 9 887 858,66 

 
Zodpovedný organizačný útvar MPRV SR:  
Sekcia poľnohospodárstva  
 
  ⃰Náklady obstarania budú realizované v súlade s platným prepočítavacím koeficientom pre jednotlivé 
komodity. V prípade nevyčerpania finančných prostriedkov budú použité na úhradu prevádzkových 
nákladov pre celé NPPC.  
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Názov úlohy (č. 79):  
 
„Preverenie imobilizačného efektu diferencovane aktivovaných humínových kyselín 
na vybrané kongenéry PCB látok ex-situ s opciou následného riešenia in-situ“  
 
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy: 
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav agroekológie (VÚA) 
 
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:              Ing. Štefan Tóth, PhD.  
 
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Martin Nevolný, generálny riaditeľ,  
 Sekcia poľnohospodárstva MPRV SR 
 
Legislatívny rámec: 

 Zákon NR SR č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach; 

 Zákon NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy (§ 8); 

 Uznesenie vlády SR č. 153 z  3. 3. 2010 k návrhu štátneho programu sanácie 
environmentálnych záťaží (2010-2015), kde vláda ukladá ministrovi pôdohospodárstva 
zabezpečiť vo svojej pôsobnosti plnenie úloh vyplývajúcich zo Štátneho programu sanácie 
environmentálnych záťaží na roky 2010-15; 

 Závery Štokholmského dohovoru OSN o perzistentných organických látkach, ktorý SR prijala v 
r. 2004 (v Zbierke zákonov SR je uverejnený v rámci Oznámenia MZV SR č.593/2004 Z. z.) a 
ktorý zaväzuje signatárov prijať opatrenia na elimináciu zdrojov 12 chemických látok patriacich 
do skupiny perzistentných organických látok. 

 Zákon NR SR č. 400/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 49/2018 Z. z.) Z. z. o perzistentných 
organických látkach; 

 Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016-2021 

 Programové vyhlásenie vlády SR 2020-2024 
 
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného 
útvaru v rámci MPRV SR: 
MPRV SR nedisponuje potrebnými vedeckými kapacitami a technickým vybavením 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): 
Hlavným výstupom z úlohy bude informatívne preverenie - potvrdenie/vylúčenie imobilizačného 
efektu diferencovane aktivovaných humínových kyselín na vybrané kongenéry PCB látok (na základe 
ex-situ nádobového pokusu s modelovou plodinou typu krátkej vegetačnej doby) pre ne/uplatnenie 
opcie na následné projektovo podchytené vedeckotechnické riešenie problematiky v in-situ 
prevádzkových podmienkach na poľnohospodársky využívanej pôde lokalizovanej v blízkosti zdroja 
znečistenia. 
Syntetickým výstupom riešenia úlohy v roku 2020 bude návrh na nastolenie/zamietnutie potreby 
vedeckotechnického riešenia imobilizácie PCB látok v in-situ poloprevádzkovom režime 
na poľnohospodársky obhospodarovanej pôde v blízkosti bývalého výrobcu Chemko Strážske 
s hraničnými hodnotami kontaminácie PCB pre obdobie 2021/22 - 2023/24, s hlavným cieľom 
zadefinovať fytotechnicky realizovateľný postup imobilizácie PCB látok. 
Čiastkovými výstupmi úlohy budú: 

- preverenie efektu diferencovane aktivovaných prípravkov domáceho pôvodu na báze 
humínových kyselín na imobilizáciu PCB látok v pôde, 

- stanovenie aktuálnej úrovne kontaminácie pôdy PCB látkami na poľnohospodársky 
obhospodarovaných pozemkoch, na ktorých sa v minulosti na základe monitoringu potvrdili 
hraničné hodnoty výskytu kongenérov. 

 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-49
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Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia 
jednotlivých etáp realizácie úlohy): 
Celková doba riešenia projektu: 09/2020 - 12/2020 
 
Časový harmonogram riešenia úlohy (môže byť aj menej WP) 

 Mesiace (2020) 

WP I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

WP1        x x x   

WP2         x x   

WP3          x x x 

 
 

Návrh pracovných aktivít 

Work 
package 

Aktivita Názov aktivity Zabezpečenie 

WP1 1 informatívny pokus, ex-situ nádobový krátkodobý NPPC-VÚA 

WP2 1 teritoriálna objektivizácia, odber pôdnych vzoriek NPPC-VÚA 

WP3 1 laboratórne analýzy, pôdny a rastlinný materiál NPPC-VÚA 

 

 
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu 
užívateľov): 
 

EXCELENTNOSŤ 
K prioritám EÚ patrí rozvoj tzv. multifunkčného agroekologického poľnohospodárstva, takého, ktoré 
nielen produkuje, ale podieľa sa aj na ochrane životného prostredia a udržiavaní prirodzeného 
charakteru krajiny. Aby sa takto rozsiahlo zadefinované ciele podarilo napĺňať, je nevyhnutné riešenie 
aj problémov súvisiacich so starými ekologickými záťažami, ktoré znečisťujú životné prostredie 
a hlavne poľnohospodársku pôdu. Jednou z takýchto lokalít je oblasť Zemplína, ktorá je považovaná 
za jednu z najzaťaženejších oblastí polychlórovanými bifenylmi (PCB) v celej Európe. Na Zemplíne sú 
PCB považované za všadeprítomné, čo obzvlášť platí pre okolie mesta Strážske. Riešenie tejto 
závažnej problematiky je, hlavne pre ľudí okresu Michalovce, Sobrance a z časti aj Trebišov, vysoko 
aktuálne aj 36 rokov od ukončenia výroby výrobkov založených na báze PCB. Priemerné hladiny PCB 
v obyvateľstve Slovenska patria medzi najvyššie v porovnaní s publikovanými údajmi z iných krajín, 
pričom priemerná hladina v telách obyvateľov okresu Michalovce bola ešte 4x vyššia oproti 
porovnávacej skupine z okresu Stropkov. Aj táto skutočnosť poukazuje na skutočnosť, že životné 
prostredie okresu Michalovce je výrazne kontaminované. Keďže PCB do ľudského organizmu 
vstupujú hlavne cez potravový reťazec, riešenie navrhovaného problému je orientované prevažne 
pre poľnohospodársku prvovýrobu s cieľom chrániť zdravie ľudskej populácie. 
V programovom vyhlásení vlády 2020 - 2024 sa uvádza, že Vláda SR vyvinie maximálne úsilie 
na odstránenie environmentálnych záťaží, najmä tých s najvyššou prioritou riešenia, kde jednou 
z trojice priamo menovaných je “zneškodnenie PCB látok, ťažkých kovov a sanáciu priľahlého územia 
na východnom Slovensku, v okolí Strážskeho…” (strana 98). Konečným výstupom nášho 
návrhu/výskumných aktivít je vypracovanie fytotechnického postupu/opatrenia znižujúceho 
mobilitu/transfer PCB látok v pôdnom prostredí, resp. v systéme pôda/rastlina a s opciou pre ďalšie 
an/organické polutanty pôd, pre pôdy, ktoré sú poľnohospodársky využívané a sú lokalizované 
v blízkosti zdroja znečistenia. Takéto fytotechnické opatrenie doposiaľ vypracované nie je. 
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Ciele 
Pre rok 2020 sú stanovené ciele:  

1. založiť informatívny ex-situ nádobový pokus so zámerom orientačne preveriť efekt melioratívnej 

dávky diferencovane aktivovaných prípravkov na báze humínových kyselín na mobilitu/transfer 

PCB látok,  

2. porovnať aktuálne obsahy PCB látok v poľnohospodárskej pôde v blízkosti bývalého areálu 

Chemko Strážske so staršími údajmi a 

3. navrhnúť ďalší postup riešenia/zamietnutia problematiky v rámci rezortných úloh/projektov 

vedeckotechnického charakteru.  

 

Vzťah k rezortu 
Problematika je v priamom vzťahu s agrorezortom – rieši problematiku prechodu cudzorodých látok 

do potravového reťazca, resp. zníženia ich obsahu. 

 
Koncepcia a prístup 
V súlade s programovým vyhlásením vlády na roky 2020-2024 sa vláda zaviazala osobitnú pozornosť 
venovať sanácii environmentálnych záťaží s cieľom znížiť environmentálne a zdravotné riziká 
vyplývajúce z kontaminácie zložiek životného prostredia. Predpokladá sa väčšie využitie humínových 
látok s cieľom ochrany kvality pôdy a následne rastlinnej produkcie. 
 
Ambícia 
Úloha má ambíciu zlepšiť situáciu v ochrane poľnohospodársky využívanej pôdy a následne aj 
situáciu hygienickej kvality dopestovaných plodín, a to: 

1. z krátkodobého hľadiska - prvotne vo vzťahu k záťaži PCB látkami,  
2. z dlhodobého hľadiska - s opciou aj na iné an/organické kontaminanty, kde podobne ako 
v prípadne PCB látok predpokladáme dosiahnutie agroekologicky vysoko favorizovateľného 
pozitívneho imobilizačného efektu najmä vo vzťahu k záťaži ťažkými kovmi a kontaminácii 
rezíduami perzistentných pesticídnych látok.  

Ide o vypracovanie agronomickej koncepcie/fytotechnického opatrenia, ktoré doposiaľ nie je. 
 
DOPAD 
 
Očakávané dopady 
a/ užívatelia 

- subjekty poľnohospodárskej prvovýroby v okolí znečistenia 
- široká občianska verejnosť, bežné obyvateľstvo s činnosťou charakteru poľnohospodárskeho 

samozásobenia 
b/ MPRV SR 

- príprava podkladov pre správu za sledovanú oblasť o stave kontaminácie pôdneho prostredia 
pre MPRV SR;  
riešenie vážneho znečistenia životného prostredia vyplývajúceho z tzv. Štokholmského 
dohovoru OSN. 

 
IMPLEMENTÁCIA 
 
Pracovný plán 

- odber vzoriek pôdy z kontaminovanej a kontrolnej oblasti 
- založenie nádobového pokusu s modelovou plodinou 
- analýzy pôdneho a rastlinného materiálu 
- vyhodnotenie získaných výsledkov  

Opcia: vypracovanie návrhu na následné projektové riešenie problematiky v rámci rezortu MPRV SR. 
 
Riadiaca štruktúra a postupy 
Riešiteľom projektu bude NPPC - Výskumný ústav agroekológie (Michalovce), ktorý bude vystupovať 
v úlohe zodpovedného riešiteľa úlohy. V rámci koordinácie riešenia na úrovni NPPC bude VÚA 
vystupovať ako koordinátor. Na úrovni riešiteľa úlohy budú využité všetky postupy a skúsenosti 
efektívneho projektového riadenia. V rámci laboratórnych analýz budú tieto vykonávané prednostne v  
podmienkach VÚA, pričom sa v rámci služieb čiastočne využije spolupráca s kooperujúcim 
pracoviskom Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu - VPÚ KE pri kvantifikácii vzoriek. 
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Riziká a možnosti eliminácie 
V tejto fáze nie je zásadné riziko realizácie úlohy.  
 
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: 
MPRV SR, najmä Odbor rastlinnej výroby; právnické a fyzické subjekty hospodáriace na pôde.  
 
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 03 02 - Koordinácia vedeckovýskumnej činnosti. 
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG: 04.8.2 „Výskum 
a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a poľovníctva“.  
 
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy: 
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolnom dni plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe 
o činnosti NPPC za rok 2020 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu (v zmysle uznesenia 
Vlády SR č. 1189/2001) v roku 2021.  
 
Celková potreba finančných zdrojov (EUR):  20 000, z toho 20 000 ŠR. 
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 79 (priame náklady, 
nepriame náklady):  
 
„Preverenie imobilizačného efektu diferencovane aktivovaných humínových kyselín 
na vybrané kongenéry PCB látok ex-situ s opciou následného riešenia in-situ“ 
 

P.č. Kalkulačná položka 

Štátny 

rozpočet 

(EUR) 

Spolufinan-

covanie 

(EUR) 

Finančné 

prostriedky 

spolu 

(EUR) 

1 Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03) 4 700 - 4 700 

2 Spotreba materiálu 2 200 - 2 200 

3 Služby (r. 4 až 6) 2 500 - 2 500 

4              Všeobecné služby 500 - 500 

5              Výskum a vývoj   - 0 

6              Kooperácie 2 000  - 2 000 

7 Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10 + r. 14) 15 300 - 15 300 

8 Mzdové náklady 10 650 - 10 650 

9 Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP 3 722 - 3 722 

10 Ostatné priame náklady (r. 11 až 13) 928 - 928 

11             Cestovné tuzemské 628 - 628 

12             Cestovné zahraničné  - 0 

13             Ostatné priame náklady 300 - 300 

14 Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 15 až 21) 0 - 0 

15               Spotreba materiálu   - 0 

16               Spotreba energie   - 0 

17               Všeobecné služby   - 0 

18               Mzdové náklady   - 0 

19              Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prísp. NÚP 0 - 0 

20              Odpisy   - 0 

21              Ostatné nepriame náklady   - 0 

22 Celkové náklady (r. 01 + 07 ) 20 000 - 20 000 

 
Zodpovedný organizačný útvar MPRV SR:  
Sekcia poľnohospodárstva 
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Názov úlohy (č. 80): 
 
„Tvorba rastlinných genotypov s vysokou odolnosťou a adaptabilitou k biotickým a abiotickým 
faktorom“ 
 
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy: 
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby (NPPC-VÚRV) 
 
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. 
 
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Martin Nevolný, generálny riaditeľ, 
 Sekcia poľnohospodárstva MPRV SR 
Legislatívny rámec: 
Potreba riešenia úlohy vyplýva z: 

 Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3); 

 Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013-2020, schválená vládou SR 24. 5. 
2013; 

 Vyhláška MPRV SR č. 488/2011, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a opatreniach 
na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných necieľových 
organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu 
rastlín; 

 Nový model vedy a výskumu v rezorte MPRV SR; 

 Zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd 
pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh, a s tým 
súvisiacich nariadení Vlády SR; „Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy“ spolu 
s niekoľkými sprievodnými dokumentmi. Dokument schválila Rada EÚ pre životné prostredie 
dňa 18. júna 2013. 

 Zákona NR SR č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín (pre výživu a 
poľnohospodárstvo a Vyhlášky č. 283/2006 z 3. 5. 2006, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane 
GZR. 

 „Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“, ktorá bola schválená 
uznesením vlády SR č. 148/2014. 

 Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020 schválená uznesením vlády 
SR č. 357 z 3. júla 2013, Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 - 2020 
schválený uznesením vlády SR č. 33 z 22. januára 2014 (uznesenie 33/2014).  

 Smernice Komisie 2010/46/EÚ z 2.7.2010 a Vykonávacej smernice Komisie 2011/68/EÚ 
z 1.7.2011, ktorými sa menia a dopĺňajú smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa 
ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smerníc Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, 
pokiaľ ide o znaky, ktoré sa majú zohľadniť ako minimum pri skúškach a minimálne 
podmienky na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov 
zeleniny;  

 Lisabonská stratégia rozvoja vedy a výskumu;  

 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 511/2014 zo 16. apríla 2014 Nagojský 
protokol o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom 
využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania, ktorý prijala Európska únia (uvedený v 
Úradnom vestníku EU L 150/237 z 20. 5. 2014); 

 Medzinárodné predpisy a Nariadenia Európskej únie vzťahujúce sa k problematike ochrany 
biologickej diverzity a významnosti genetických zdrojov rastlín pre výživu 
a poľnohospodárstvo.  

 
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 MPRVSR a NPPC – VÚRV 
 

http://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-2014.pdf
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Uznesenie-14024?prefixFile=u_
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Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka): 
Kvantitatívne výstupy (parametre) objednávanej úlohy:  

 Tvorba nových genotypov obilnín (pšenica letná, pšenica tvrdá, pšenica špaldová, ovos siaty, 
ovos nahý, tritikale, a jačmeň jarný) s požadovanými kvantitatívnymi a kvalitatívnymi 
parametrami adaptabilnými na meniace sa podmienky prostredia. 

 Tvorba nových genotypov obilnín pre netradičné úžitkové smery (odrody s waxy škrobom, 
farebným zrnom, genotypy vhodné na výrobu zelenej biomasy/siláže) a pre výrobu funkčných 
potravín. 

 Tvorba nových genotypov poľnohospodárskych plodín vhodných pre ekologické 
poľnohospodárstvo. 

 Tvorba nových genotypov maku siateho, kukurice a plodových zelenín (paprika ročná, rajčiak 
jedlý, uhorka siata) s požadovanými kvantitatívnymi a kvalitatívnymi parametrami 
adaptabilnými na meniace sa podmienky prostredia. 

 Tvorba biologického materiálu tráv využiteľných pre lúčne a pasienkové hospodárenie a pre 
výživu hospodárskych zvierat.  

 Zvyšovanie úrodového potenciálu a úrodovej stability nových genotypov obilnín v stresových 
podmienkach. 

 Zvyšovanie odolnosti vybraných obilnín proti abiotickým faktorom prostredia (suchovzdornosť, 
zimovzdornosť). 

 Zlepšenie odolnosti biologického materiálu obilnín a kukurice voči fytopatogénnym hubám, 
zabudovanie nových účinných génov odolnosti. 

 Zvyšovanie technologickej kvality nových genotypov obilnín.  

 Zlepšenie odolnosti genetického materiálu plodovej zeleniny voči vybraným abiotickým a 
biotickým faktorom. 

 Získanie autorských práv na nové odrody s lepšími úrodovými vlastnosťami a na nové odrody 
vhodné pre ekologické poľnohospodárstvo. 

 
Kvalitatívne výstupy (parametre) objednávanej úlohy: 

 Registrovanie piatich perspektívnych odrôd obilnín s uplatnením na celom území SR. 

 Registrácia dvoch odrôd plodovej zeleniny (paprika ročná, rajčiak jedlý) a jednej odrody 
kukurice. 

 Prihlásenie minimálne piatich nových genotypov obilnín, dvoch perspektívnych odrôd kukurice 
a maku siateho do štátnych registračných skúšok v SR. 

 Testovania minimálne desiatich nových genotypov obilnín  a pätnástich nových genotypov 
plodovej zeleniny a kukurice vo firemných predskúškach. 

 Získanie právnej ochrany na nové odrody/alebo prihlásenie na právnu ochranu - minimálne 
dve odrody. 

 Udržiavanie v zbierkovej rodičovskej škôlke minimálne 100 genotypov obilnín slúžiacich pre 
potreby kombinačného kríženia. 

 Realizácia minimálne 30 kombinačných krížení rodičovských partnerov vybraných v súlade so 
zámerom úlohy. 

 Výber minimálne 20 populácií pre potreby zámeru úlohy. 

 Výber minimálne 50 línií V1 a 8 línií V2 pre potreby zámeru úlohy. 

 Výber minimálne dvoch potencionálnych odrôd do firemných skúšok (predskúšok ŠOS) 
v súlade so zámerom úlohy. 

 Organizovanie Dňa poľa obilnín – predstavenie vyše 40 odrôd a nových genotypov obilnín 
skúšaných v registračných skúškach. 

 Poradenská činnosť pre poľnohospodársku prvovýrobu s hlavným zameraním na agronomické 
vlastnosti nových genotypov a odrodovú agrotechniku. 

 Vydanie katalógu odrôd s podrobným popisom jednotlivých odrôd pre sezónu 2020/2021. 

 Diseminovanie výsledkov šľachtenia rastlín prostredníctvom sociálnych sietí a na web-stránke. 
 
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia 
jednotlivých etáp realizácie úlohy): 
Celkové trvanie úlohy odbornej pomoci: 1. 1. 2020 - 31.12. 2020 
 



                                        Príloha číslo 2 k dodatku číslo 5 ku kontraktu číslo 576/2019/MPRVSR–041 

 11 

Pracovné aktivity 

WP  
(prac. etapa) 

Aktivita Názov aktivity Zabezpečenie 

WP1 
1 Zabezpečenie procesu prihlasovania a registrácie 

nových odrôd plodín pre výživu a poľnohospodárstvo 
NPPC-VÚRV 

 
2 Vykonanie hodnotenia biologického materiálu vo 

firemných skúškach 
 

WP2 
 Realizácia tvorby nových línií a populácií plodín 

v šľachtiteľských škôlkach 
NPPC-VÚRV 

 
 Hodnotenie nových línií a populácií pre ich výber do 

ďalšieho šľachtiteľského procesu 
 

WP3 
 Zabezpečenie procesu diseminácie výsledkov tvorby 

nových odrôd a organizovanie dní poľa pre 
poľnohospodársku prax 

NPPC-VÚRV 

 
 Poradenstvo a publicita výsledkov pre 

poľnohospodársku prax 
 

 
Časový harmonogram riešenia úlohy 

WP Aktivita 
Mesiace (2020) 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

WP1 1             

 2             

WP2 1             

 2             

WP3 1             

 2             

 
 
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu 
užívateľov): 
 
EXCELENTNOSŤ  
Riešiteľom úlohy je NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby, popredná vedecko-výskumná inštitúcia, 
ktorá rieši problematiku v oblasti základného a aplikovaného poľnohospodárskeho výskumu. NPPC –
VÚRV Piešťany disponuje odborným tímom pracovníkov v oblasti poľnohospodárskeho výskumu. 
Významnou súčasťou navrhovanej úlohy bude excelentná tvorba a aktívna spolupráca s tuzemskými 
partnermi. Navrhovaná úloha odbornej pomoci predpokladá podporiť výskum a vývoj orientovaný na 
zlepšenie stavu výsledkov využívania genetických zdrojov rastlín a tvorby nových odrôd vo väzbe 
excelentného pracoviska NPPC - VÚRV – Génovej banky SR a ďalších geneticko-šľachtiteľských 
pracovísk Slovenskej republiky pre potreby kľúčových odvetí Slovenskej republiky. 
Navrhovaná UOP umožní vývoj inovatívnych riešení poskytujúcich racionálne hospodárenie v 
pôdohospodárstve a možností zníženia zaťažovania životného prostredia, ako je využívanie 
autochtónnych plodín v integrovanom a ekologickom systéme hospodárenia pre obnovu a udržateľné 
využívanie krajiny. Aplikovanie výsledkov výskumu v agrosektore prispeje k posilňovaniu vnútornej 
potravinovej bezpečnosti SR. Okrem toho, MPRV SR prispeje k ochrane biologickej diverzity, trvalo 
udržateľnému využívaniu jej zložiek, spravodlivému a rovnocennému rozdeľovaniu prínosov z 
využívania genetických zdrojov, vrátane primeraných prístupov ku genetickým zdrojom.  
Viaceré impulzy zo zahraničia (FAO, Komisia pre genetické zdroje), ale aj podnikateľskej sféry SR, 
indukujú potrebu venovať väčšiu pozornosť diverzifikácii plodín v regiónoch Slovenska, ale aj 
strategickým plodinám pestovaným vo svete a na Slovensku. Projekt je postavený tak, aby prinášal 
nové poznatky a postupy využívania netradičných druhov obilnín vo výžive a pre zmiernenie 
negatívnych dopadov meniacej sa klímy. Taktiež je návrh projektu v súlade s národnou stratégiou pre 
implementáciu Agendy 2030 v zmysle uznesenia vlády č. 95/2016 a je predpoklad, že prispeje k 
napĺňaniu globálnych cieľov udržateľného rozvoja. 
  
Ciele 
Cieľom úlohy bude: 

a) zvyšovanie pridanej hodnoty a kvality produkcie v agrosektore, zhodnocovanie domácej 
surovinovej základne v podmienkach globálnych zmien a implementácie stratégie 
biohospodárstva, 
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b) inovácia excelentných pracovísk aplikovaného výskumu rastlín pre transfer a implementáciu 
novozískaných poznatkov do primárnej rastlinnej výroby, 

c) výskum a vývoj optimalizácie pestovateľských technológií a postupov pre udržateľnosť 
rastlinnej výroby v multifunkčnom poľnohospodárstve a integrácia ekologických prístupov,  

d) tvorba nových genotypov rastlín tolerantných a adaptabilných k novým klimatickým 
podmienkam a aktívne využívanie ich potenciálu v multifunkčnom poľnohospodárstve 
a potravinárstve, 

e) generovanie výsledkov výskumu v rastlinnej výrobe s vyššou pridanou hodnotou pre 
potravové aj nepotravové využitie s producentmi, spracovateľmi a užívateľmi, 

f) zabezpečenie úlohy odbornej pomoci verejným obstarávaním na inovačné riešenie. 
Prostredníctvom navrhovaných cieľov sa umožní zvýšiť prestíž výskumu, čo súčasne povedie k 
zvýšeniu záujmu talentov o bádanie, resp. vyššiu zamestnanosť v tejto sfére. Výsledným efektom 
bude vyšší záujem malých a stredných podnikov o realizáciu výskumu zameraného na rozvoj regiónov 
a tvorbu nových pracovných príležitostí. Okrem toho, úloha výrazne prispeje k lepšej spolupráci 
medzinárodnej úrovni, a to najmä v rámcových programoch EÚ (Horizont 2020). 

 
Vzťah k rezortu 
Navrhovaná úloha odbornej pomoci umožní vývoj inovatívnych riešení umožňujúcich racionálne 
hospodárenie v pôdohospodárstve znižujúcich zaťažovanie životného prostredia, ako je využívanie 
autochtónnych plodín v integrovanom a ekologickom systéme hospodárenia, obnovy a udržateľného 
využívania krajiny. Riešenie úlohy odbornej pomoci prispeje k tvorbe prírode blízkych opatrení a 
postupov vyžadovaných pri riešení problémov súvisiacich s adaptáciou krajiny a jej produkčných 
sektorov na zmenu klímy a posilňovanie vnútornej bezpečnosti.  
Aplikovanie výsledkov výskumu v agrosektore prispeje k posilňovaniu vnútornej potravinovej 
bezpečnosti SR a podniknú sa opatrenia na presadzovania cieľov spoločnej poľnohospodárskej 
politiky EÚ. Úloha prispeje k tvorbe nových partnerstiev a budovaniu kapacít pre zvyšovanie 
konkurencieschopnosti v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve. 
 
Koncepcia a prístup 
Viaceré impulzy zo zahraničia, ale aj podnikateľskej sféry SR, indukujú potrebu venovať väčšiu 
pozornosť diverzifikácii plodín v regiónoch Slovenska, ale aj strategickým plodinám pestovaným vo 
svete a na Slovensku.  
K splneniu a realizácie úloh sa zameriame najmä na zvýšenie konkurencieschopnosti všetkých typov 
poľnohospodárstva a životaschopnosti fariem, obnovu, zachovanie a posilnenie ekosystémov v 
integrovanom a ekologickom systéme hospodárenia, generovanie inovatívnych prístupov a ich 
transfer do praxe, využitie genetickej a biologickej diverzity v poľnohospodárstve, obnovu pôvodných 
druhov rastlín pre multifunkčné poľnohospodárstvo v meniacich sa environmentálnych podmienkach, 
optimalizáciu systémov, generovanie výsledkov výskumu v rastlinnej výrobe vyššej pridanej hodnoty 
pre potravové aj nepotravové využitie pre producentov, spracovateľov a užívateľov a vytvorenie 
opatrení pre udržateľné zlepšovanie vidieckeho životného prostredia a udržanie zamestnanosti 
využívaním multifunkčných poľnohospodárskych technológií eliminujúcich z nich vyplývajúcich 
nepriaznivých dopadov.  
 
Ambícia 
Ambíciou bude vyniknúť a uplatniť sa v ekonomickej efektívnosti, konkurencieschopnosti, 
udržateľnosti a inováciách v rastlinnej výrobe, ktoré budú v rozhodujúcej miere na pestovaných 
biologických materiáloch. Dnešné odrody sú produktom selekcií dlhodobo vykonávaných človekom. 
Stále sú a musia byť tvorené nové odrody so zmenenými a zlepšenými vlastnosťami, prispôsobené 
lokálnym agro-klimatickým podmienkam a adaptovateľné na vznikajúce zmeny. Globálne zmeny 
klimatických podmienok predstavujú bezpodmienečné príčiny vzniku a rozšírenia chorôb aj na 
obilninách a ďalších plodinách.  
Predpokladáme spojenie výskumných aktivít viacerých výskumných ústavov NPPC s prepojením na 
pestovateľskú prax a s benefitmi pre spoločnosť, ktoré bezprostredne súvisia s globálnym cieľom 
operačného programu (RIS3). Ďalšou významnou ambíciou je zabezpečenie produkcie primárnych 
potravinových zdrojov a z nich zdravých a bezpečných potravín, krmív a surovín pre viacero odvetví 
priemyslu. Úloha sa zameriava na využitie potenciálu zachovaných genetických zdrojov rastlín v 
Génovej banke ako v jedinečnom a excelentnom pracovisku v Slovenskej republike. Významnou 
ambíciou úlohy odbornej pomoci je zabezpečenie reštitúcie pestovania pôvodných a domestikovaných 
druhov vhodných pre marginálne pestovanie. 
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DOPADY 
 
Očakávané dopady 

a) užívatelia 

 rozšírenie spektra plodín pre najmä pre zdravé potraviny a zdravé životné prostredie 

 diverzifikácia plodín a pestovateľských technológií 

 rozšírenie pôvodného genofondu starých a krajových odrôd plodín 

 rozšírenie poznatkov o agrobiodiverzite Slovenska 

 zvýšenie informovanosti o pôvodných genofondoch Slovenska a možnostiach ich pestovania 
 
b) MPRV SR 

 MPRV SR je garantom plnenia medzinárodných smerníc a dohovorov vzťahujúcich sa na 
ochranu genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo. 

 Príspevok k plneniu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej 
republiky (RIS3) prispeje k napĺňaniu cieľov vytýčených v Spoločnej poľnohospodárskej 
politike EÚ. 

 
IMPLEMENTÁCIA 
 
Riadiaca štruktúra a postupy 
Riešiteľom úlohy je NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby. Pri riešení úlohy bude spolupracovať so  
Slovenskou šľachtiteľskou a semenárkou asociáciou, Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom 
poľnohospodárskym v Bratislave, MPRV SR a pestovateľmi plodín v Slovenskej republike.  
Súčasťou riešiteľského tímu bude vrcholový manažment NPPC - VÚRV, ktorý zabezpečuje úlohe 
potrebnú podporu a prioritu v rámci ostatných úloh a činností NPPC. Zároveň sú vytvorené podmienky 
na spoluprácu a vytváranie efektívnych tímov z pracovníkov rôznych odborov a ústavov, čo sa 
osvedčilo pri riešení viacerých domácich i medzinárodných projektoch a grantoch. 
Kontrola stavu riešenia úlohy bude realizovaná formou odpočtu vo forme a rozsahu stanovenej 
zadávateľom v zmysle platných legislatívnych predpisov. V prípade potreby budú prijaté nápravné 
opatrenia. 
Výstupy projektu budú zverejňované prostredníctvom odborných časopisov - Roľnícke noviny, Naše 
pole a medzinárodných, celoštátnych, ale aj na regionálnych poľnohospodárskych výstavách 
a prezentačných dní šľachtiteľských a semenárskych firiem. 
 
Riziká a možnosti eliminácie 
V tejto fáze riešenia úlohy odbornej pomoci nepredpokladáme riziko realizácie úlohy.  

 
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: 
MPRV SR (Odbor rastlinnej výroby);  
Poľnohospodárske a potravinárske komory a organizácie, Slovenská šľachtiteľská a semenárka 
asociácia, šľachtiteľské pracoviská v SR, agropotravinárske zväzy a združenia,  podnikateľské 
subjekty (farmy, poľnohospodárske podniky/družstvá) pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe;  
 
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 03 02 - Koordinácia vedeckovýskumnej činnosti. 
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG: 04.8.2 „Výskum 
a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a poľovníctva“.  
 
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy: 
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolnom dni plnenia úloh kontraktu, vo Výročnej správe 
o činnosti NPPC za rok 2020 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu (v zmysle uznesenia 
Vlády SR č. 1189/2001) v roku 2021.  
 
Celková potreba finančných zdrojov (v EUR): 591 836, z toho 591 836 zo ŠR 
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Predbežný návrh podrobnej kalkulácie predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 80 
(priame náklady, nepriame náklady): 
 
„Tvorba rastlinných genotypov s vysokou odolnosťou a adaptabilitou k biotickým a abiotickým 
faktorom“ 
 

P.č. Kalkulačná položka 
Štátny 

rozpočet 
(EUR) 

Spolufinan
covanie 
(EUR) 

Finančné 
prostriedky 

spolu 
(EUR) 

1 Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03) 450 483 0  450 483 

2 Spotreba materiálu 55 483 0  55 483 

3 Služby (r. 4 až6) 0 0  0 

4  - Všeobecné služby 0 0  0 

5  - Výskum a vývoj 395 000 0  395 000 

6  - Kooperácie 0 0  0 

7 Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10 + r. 14) 141 353 0  141 353 

8 Mzdové náklady 88 500 0  88 500 

9 Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP 30 930 0  30 930 

10 Ostatné priame náklady (r. 11 až 13) 0 0  0 

11  - Cestovné tuzemské 1 547 0  1 547 

12  - Cestovné zahraničné 0 0 0 

13  - Ostatné priame náklady 20 376 0 20 376 

14 Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 15 až 21) 0 0 0 

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 

22 Celkové náklady (r. 01 + 07 ) 591 836 0 591 836 

 
Zodpovedný organizačný útvar MPRV SR:  
Sekcia poľnohospodárstva 
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Názov úlohy (č. 81): 

„Update komplexnej informačnej databázy, jej spracovanie a vyhodnotenie pre účely 
zefektívnenia potravinárskej výroby, zlepšenia spracovania poľnohospodárskych výrobkov 
a zvyšovania konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike“ 

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy: 
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum  
 

Pracovníci zodpovední za riešiteľa:  Ing. Martin Polovka, PhD., NPPC – VÚP Bratislava 
      Ing. Štefan Adam., NPPC – VÚEPP Bratislava 
 
Pracovník  zodpovedný za zadávateľa:  Ing. Jaroslav Remža, PhD. poverený vykonávaním 

funkcie generálneho riaditeľa  
Sekcia potravinárstva a obchodu MPRV SR 

Legislatívny rámec: 
Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020 schválená uznesením vlády SR č. 357 
z 3. júla 2013), Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 - 2020 schválený uznesením 
vlády SR č. 33 z 22. januára 2014 (uznesenie 33/2014), Koncepcia rozvoja potravinárskeho priemyslu 
na roky 2014 – 2020, schválená uznesením vlády SR č. 549 z 5. novembra 2014.  
 
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 riešenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie): 
Kontrakt medzi MPRV SR a NPPC. 
 
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka): 

1. Aktualizácia a doplnenie informačného systému z r. 2019 (dotazník, elektronická podoba) 
umožňujúceho získanie základných informácií o žiadateľovi, technológii výroby, energetických 
nárokoch, zabezpečení a logistike výrobného procesu, nakladaní s bioodpadom a potenciálny 
inovačný zámer 

2. Zabezpečenie distribúcie vytvoreného dotazníka výrobcom potravín, zber a vyhodnotenie 
poskytnutých údajov 

3. Aktualizácia databázy o štruktúre výrobcov potravín v SR, zabezpečení a logistike výroby, 
stave infraštruktúry a energetického hospodárstva, nakladania s bioodpadom, dopadoch 
aktuálnej pandemickej situácie a potrebách inovácií s cieľom tvorby budúcich politík 
a podporných schém zo strany zadávateľa 

4. Aplikácia modelu podpory pre zefektívnenia potravinárskej výroby, zlepšenia spracovania 
poľnohospodárskych výrobkov a zvyšovania konkurencieschopnosti potravinárskeho 
priemyslu v Slovenskej republike 

5. Zabezpečenie mechanizmov pre distribúciu podpory po stránke zmluvnej a technickej 
6. Spracovanie priebežnej a záverečnej správy za príslušný rok podľa požiadavky zadávateľa 

 
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia 
jednotlivých etáp realizácie úlohy): 
Doba riešenia je navrhnutá na 4 mesiace r. 2020 
1. etapa  – aktualizácia a test elektronizovaného dotazníkového systému, nastavenie prostredia pre 

on-line prihlasovanie – do 30.9.2020 
2. etapa – oslovenie výrobných subjektov so žiadosťou o poskytnutie požadovaných informácií – do 

30.9.2020 
3. registrácia výrobných subjektov, online zber údajov o štruktúre, zabezpečení a logistike výroby 

stave infraštruktúry a energetického hospodárstva, nakladania s bioodpadom a potrebách inovácií 
– do 31.10.2020 

4. vyhodnotenie údajov, vytvorenie modelu podpory pre zefektívnenia potravinárskej výroby, zlepšenia 
spracovania poľnohospodárskych výrobkov a zvyšovania konkurencieschopnosti potravinárskeho 
priemyslu v Slovenskej republike – do 30.11.2020 

5. Zabezpečenie mechanizmov pre distribúciu podpory po stránke zmluvnej a technickej – do 
10.12.2020 

6. Spracovanie priebežnej správy - do 31.1. 2021 
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Opis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu 
užívateľov): 

Úloha odbornej pomoci je pokračovaním UOP 68/2019. Cieľom je získať, exaktné, komplexné 
a štruktúrované informácie v databázovej podobe o situácii vo výrobnom sektore potravinárskeho 
priemyslu (prvovýroba, spracovanie), resp. aktualizácia údajov získaných na parciálnej vzorke 
výrobcov v r. 2019, ktoré budú následne slúžiť ako podporné rozhodovacie nástroje na zefektívnenie 
potravinárskej výroby, zlepšenie spracovania poľnohospodárskych výrobkov a zvyšovanie 
konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike 

V rámci riešenia úlohy bude aktualizovaná a doplnená odborná informačná databáza tvorená 
údajmi získanými prostredníctvom dotazníka. V rámci dotazníka budú získavané a analyzované: 

1.  základné informácie o výrobcovi, zameraní jeho výrobného programu, 
2. údaje o štruktúre výroby, stave technológií, stave a náročnosti energetického 

hospodárstva slúžiaceho na zabezpečenie výroby 
3. údaje o zabezpečení výrobného procesu z hľadiska toku surovín a logistiky zabezpečenia 

výrobného procesu, 
4. údaje o produkcii odpadov súvisiacich s prvovýrobou a spracovaním potravín tak, aby 

tieto údaje bolo možné následne využiť v platforme pre prevenciu plytvania potravinami 
a pre štatistické účely 

5. údaje o inovačných zámeroch realizovaných v r. 2019, resp. plánovaných na nasledujúce 
obdobie a mechanizmoch ich zabezpečenia 

6. údaje o štruktúre zamestnancov potravinárskeho priemyslu, potrebe obmeny pracovnej 
sily a dopadoch pandemickej situácie na výrobu a zamestnanosť v potravinárskom 
priemysle 

Jedná sa a aktualizáciu a rozšírenie informácií od potravinárskych subjektov, ktoré boli čiastočne 
zisťované na obmedzenej vzorke subjektov v r. 2019. Rozšírenie vychádza z potreby doplnenia 
niektorých informácií v oblasti logistiky zvozu surovín, štruktúry pracovných kapacít a dopadov 
aktuálnej pandemickej situácie, ktorých potreba exaktného zistenia vyplynula zo záverov správy 
o riešení UOP 68/2019. 
Všetky požadované údaje o výrobnom procese budú kvantifikované prostredníctvom objemu výroby 
vo finančnom vyjadrení za rok 2019, kde je to kvôli komplexnosti potrebné, vzťahujú sa údaje aj na rok 
2018. V odôvodnených prípadoch sú údaje vztiahnuté na jednotku (objemovú, hmotnostnú) produkcie. 
Údaje budú vyhodnotené s cieľom poskytnúť MPRV SR podklady pre rozhodovacie nástroje v oblasti 
tvorby politík v oblasti výroby potravín a vytvorenie modelu podpory výrobcov potravín pre 
zefektívnenie potravinárskej výroby, zlepšenie spracovania poľnohospodárskych výrobkov a 
zvyšovanie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike. Údaje majú 
slúžiť ako podporné nástroje pre tvorbu podporných schém, potrebných pre rozvoj domáceho 
výrobného a spracovateľského prostredia v agropotravinárstve SR. 

 
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: 
MPRV SR  
 
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 03 01 - "Hodnotenie politík a odvetvová stratégia". 
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 2020 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu (v zmysle uznesenia 
Vlády SR č. 1189/2001) v roku 2021.  
 
Celková potreba finančných zdrojov (v EUR):  5 080 000, z toho 5 080 000 zo ŠR. 
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 81 (priame náklady, 
nepriame náklady): 
 
„Update komplexnej informačnej databázy, jej spracovanie a vyhodnotenie pre účely 
zefektívnenia potravinárskej výroby, zlepšenia spracovania poľnohospodárskych výrobkov a 
zvyšovania konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike“ 
 

P.č. Kalkulačná položka 
Štátny 

rozpočet 
(EUR) 

Spolufinan-
covanie 
(EUR) 

Finančné 
prostriedky 
spolu (EUR) 

1 Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03) 5 007 000 0 5 007 000 

2 Spotreba materiálu 7 000 0 7 000 

3 Služby (r. 4 až 6) 5 000 000 0 5 000 000 

4             - Všeobecné služby 5 000 000 0 5 000 000 

5             - Výskum a vývoj 0 0 0 

6             - Kooperácie 0 0 0 

7 Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10 + r. 14) 73 000 0 73 000 

8 Mzdové náklady 50 389 0 50 389 

9 Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP 17 611 0 17 611 

10 Ostatné priame náklady (r. 11 až 13) 5 000 0 5 000 

11              - Cestovné tuzemské 0 0 0 

12              - Cestovné zahraničné 0 0 0 

13              - Ostatné priame náklady 5 000 0 5 000 

14 Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 15 až 21) 0 0 0 

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 

22 Celkové náklady (r. 01 + 07 ) 5 080 000 0 5 080 000 

 
Zodpovedný organizačný útvar MPRV SR:  
Sekcia potravinárstva a obchodu 
 
Opis položiek rozpočtu: 

Priame náklady 
02: náklady na podporné činnosti – kancelársky a spotrebný materiál (papier, tonery, obálky,...) 
03: náklady na obstaranie dotazníka podnikmi potravinárskeho priemyslu 
08: mzdové náklady pracovníkov priamo zapojených do riešenia úlohy z VUP, VUEPP a GR NPPC – 
spolu náklady pre 14 ľudí na obdobie 4 mesiacov roku 2020 – pracovníci zabezpečujúci prípravu 
dotazníkov, ich elektronizáciu, distribúciu medzi výrobcov, zber údajov, komplexné vyhodnotenie, 
spracovanie podkladov pre zadávateľa, vytvorenie modelu pre vyplácanie podpory a jej zmluvnú 
a technickú administráciu (GR 3 pracovníci, VÚP 6 pracovníci, VÚEPP 5 pracovníci) 
09: zákonné zdravotné a sociálne odvody kalkulované vo výške 34,95% položky 08 
10 (13): ostatné priame náklady – poštovné 
Nepriame náklady – nie sú účtované 


