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Názov úlohy (č. 69):   
 
„Manažment výskumu, ekonomickej a hospodárskej činnosti NPPC“  
 
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy: 
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) 
 
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:          Ing. Martin Polovka, PhD., generálny riaditeľ NPPC 
                                                                                   
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Zuzana Nouzovská 
 Generálna tajomníčka služobného úradu  

 Mgr. Peter Vavro, poverený vykonávaním funkcie 
generálneho riaditeľa 

 Útvar rezortnej informatiky 
Legislatívny rámec: 

 Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 4818/2013-250 
z 26.11.2013 o zriadení Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra;  

 Základným legislatívnym rámcom pre stanovenie systému finančnej podpory vedecko-
výskumnej základne v pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva je zákon č. 172/2005 Z. z. 
o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. 
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov;  

 Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o rozpočtových pravidlách); 

 Zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok schvaľovaný Národnou radou SR; 

 Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov; 

 Nový model vedy a výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR na roky 2010 - 2014, 
schválený 13. poradou vedenia MP SR dňa 1. 10. 2009 pod č. 3075/2009 - 300. 

 Usmernenie k zabezpečeniu činnosti medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom č.998/2015-
310 z 11.3.2015;  

 Stratégia výskumu inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3), ktorú 
schválila vláda SR na svojom rokovaní dňa 13.11.2013 uznesením č. 665/2013. 

 
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného 
útvaru v rámci MPRV SR: 
MPRV SR nedisponuje potrebnými vedeckými kapacitami, technickým vybavením a prístrojovou 
technikou na riešenie uvedenej úlohy. 
 
Návrh na spôsob riešenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie): 
Kontrakt medzi MPRV SR a NPPC. 
 
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka): 
Výstupom predmetnej úlohy budú správy, štatistické výkazy, vedecké a odborné publikácie, realizačné 
výstupy, vedecké konferencie a odborné semináre z riešených rezortných projektov výskumu a vývoja. 
V rámci plnenia predmetnej úlohy budú vypracovávané stratégie, koncepcie, odborné posudky, materiály 
a legislatívne podklady pre MPRV SR, pre MŠVVaŠ, orgány štátnej správy a požadované podklady pre 
EÚ, FAO, EFSA,OECD a iné. V rámci úlohy sa bude pokračovať vo výskumnej stratégii projektu 
dlhodobého strategického výskumu SMARTFARM - Udržateľné systémy inteligentného farmárstva 
zohľadňujúce výzvy budúcnosti a tiež v Iniciatíve BIOEAST (Central and Eastern European Initiative for 
Knowledge-based Agriculture, Aquaculture and Forestry in the Bioeconomy) - budovanie národnej 
platformy zameranej na biohospodárstvo a medzinárodná spolupráca v iniciatíve“. V rámci získavania 
mladých talentovaných vedeckých pracovníkov do 35 rokov sa bude realizovať súťaž mladých vedeckých 
pracovníkov v oblasti pôdohospodárskych vied. 
  
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých 
etáp realizácie úlohy): 
01/2021 -  12/2021 
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Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu 
užívateľov): 
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum zabezpečuje komplexný výskum 
a zhromažďovanie poznatkov z oblasti trvalo udržateľného využívania a ochrany prírodných, 
predovšetkým pôdnych zdrojov a vody pre pestovanie rastlín a chov zvierat, kvality a bezpečnosti, 
inovácií a konkurencieschopnosti potravín i nepotravinárskych výrobkov poľnohospodárskeho pôvodu, 
produkčného i mimoprodukčného vplyvu poľnohospodárstva na životné prostredie a rozvoj vidieka a 
transfer poznatkov poľnohospodárskeho výskumu užívateľom. 
Vzhľadom na to, že NPPC pozostáva zo 7 ústavov, je nevyhnuté zabezpečovať manažment výskumu, 
ekonomickej a hospodárskej činnosti NPPC.  
Cieľom úlohy je : 

- Koordinovať a metodicky usmerňovať tvorbu výskumného programu a riešenia výskumných úloh 
na ústavoch NPPC vrátane ich kontroly, vecného a finančného hodnotenia, spracovania 
dokumentácie riešených rezortných projektov výskumu a vývoja z nich vyplývajúcich realizačných 
výstupov. 

- Vykonávať poradenskú a koordinačnú činnosť a projektový manažment pri administrácii prác 
súvisiacich s výzvami a ďalším riešením domácich a medzinárodných projektov a grantov (H2020, 
APVV, Interreg a iné),projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ (OPII – OPVAI) a v rámci Programu 
rozvoja vidieka a pod. 

- Poskytovať odborné stanoviská a poradenské služby pre potreby riadiacej sféry a výrobnej praxe. 

- Koordinovať prenos poznatkov výskumu a vývoja NPPC do praxe formou organizácie poradenských 
a vzdelávacích aktivít jednotlivých ústavov NPPC a koordinovať aktivity pracovníkov pri zastupovaní 
NPPC vo vedeckých a správnych radách, domácich i zahraničných odborných komisiách, zväzoch, 
úniách, v odborných a riadiacich orgánoch, do ktorých sú pracovníci nominovaní za NPPC. 

- Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti ekonomického a finančného chodu NPPC.  

- Koordinovať odborné orgány SAPV pri tvorbe koncepčných materiálov a pripravovať podklady 
a materiály na rokovanie orgánov SAPV. Organizovať zasadnutia Predsedníctva SAPV a Valného 
zhromaždenia. 

- Zabezpečovať prevádzku informačných systémov na pracoviskách NPPC a inovovať počítačovú 
techniku. 

- Koordinovať propagačnú činnosť výskumu a odborných činností  a publicitu NPPC. 

- Pripravovať podklady, koordinovať a metodicky usmerňovať bežiace projekty, navrhovať nové 
projekty v programovom období 2014-2020 v rámci OPVaI (projekty dlhodobého strategického 
výskumu a iné) a v rámci programov EÚ Horizont 2020, APVV, Interreg, vzdelávacie projekty PRV 
a iné. Vypracovávať štúdie, analýzy a projektové zámery, ktoré sú súčasťou týchto projektov 
a koordinovať vyhľadávanie partnerov na národnej a medzinárodnej úrovni.  

- Podieľať sa na príprave a pripomienkovaní strategických materiálov na národnej úrovni (revízia RIS3 
SK 2021 - 2027 – doména Zdravé potraviny a životné prostredie  a iné relevantné strategické 
dokumenty vyplývajúce z aktuálnych politík, napr. European Green Deal, Farm to Fork, Plán obnovy) 
a medzinárodnej úrovni (Horizon Europe a iné relevantné) zameraných na výskum a inovácie, 
zúčastňovať sa na práci medzinárodných iniciatív (BIOEAST, EIP AGRI, EIT FOOD). V procese 
prípravy Horizon Europe pôjde najmä o prípravu zapojenia  SR do Partnerstiev H Europe v rámci 
pracovných skupín vedených EK (Partnership Acceleration farming system transition: Agroecology 
living labs and research infrastructure, Partnership Safe and Sustainable Food Systems for People, 
Planet and Climate resp. iné relevantné). 

- Vypracovať výročnú správu o činnosti, správu o plnení úloh kontraktu za rok 2021, ako aj početné 
štatistické výkazy a dotazníky (ročný výkaz o výskume a vývoji pre Štatistický úrad SR, výkaz 
o vedecko-vývojovom a inovačnom potenciáli a výkaz o ďalšom vzdelávaní pre MŠVVaŠ, ročný 
výkaz o audiovízii pre MK SR, podklady pre EÚ, FAO, EFSA, OECD a iné).    

- Zorganizovať súťaž mladých vedeckých pracovníkov v oblasti pôdohospodárskych vied. Súťaž bude 
realizovať NPPC - Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied v záujme získavania a stabilizácie 
mladých talentovaných vedeckých pracovníkov (do 35 rokov). Súťaž bude prebiehať v 2 kategóriách 
(3 práce v kategórii s významným teoretickým prínosom a 3 práce v kategórii s najväčším aplikačným 
významom). Celková finančná čiastka pre ohodnotenie prác predstavuje sumu 1 800 EUR. 

- Úhrada faktúr za energie v sume 240 000 EUR. 

- Modernizácia IKT, zlepšenie kybernetickej bezpečnosti, úhrada softvérových licencií kolaboračnej 
platformy O365, úhrada integrovaného tlačového systému a systému GIS v pôsobnosti NPPC. 
v celkovej sume 141 463 EUR. 
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- Vyplatenie odstupného a odchodného vrátane odvodov a preplatenie zvyšku dovoleniek 
pracovníkom, ktorým končí pracovný pomer v NPPC z dôvodu znižovania stavu pracovníkov  v sume 
263 642,85 Eur. 

- Odstránenie komunálneho/stavebného odpadu (vrátane odstránenia zvyškov zhoreniska) 
nachádzajúceho sa na Rožňavskej ulici č.23 v Bratislave - areál Výskumného ústavu pôdoznalectva 
a ochrany pôdy (bývalé pracovisko Laboratórnych činností) v sume 30 000 Eur. 

- Odmeny 350 eur pre zamestnanca podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej a verejnej 
správe na rok 2022 v sume 207 965 Eur. 

- Rekonštrukcia strechy na sklade osív vo výskumnej šľachtiteľskej stanici Vígľaš – Pstruša v sume  
38 640 Eur. 

- Montáž novej haly na uskladnenie osiva v areáli výskumného pracoviska Borovce – 300 000 Eur 
s DPH. 

- Čiastočné zmiernenie dopadu COVID-19 na vlastné príjmy s cieľom ich využitia na financovanie 
miezd a odvodov 70 000 tis. EUR.  

- Elektrorevízie (pracovisko VÚP v Modre, VÚŹV Nitra, VÚA Michalovce) v sume 30 000 Eur 

- Odstránenie vlhnutia steny na budove VÚŽV – pracovisko Genetika v sume 20 000 Eur. 
 

Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:  
MPRV SR, ÚKSÚP Bratislava, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Plemenárske 
služby SR š. p., Štátna veterinárna a potravinová správa SR, FAO, OECD. 
 
Spôsob financovania objednanej úlohy:  
Úloha bude na 100 % financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci finančných 
prostriedkov pridelených na bežné transfery). 
 
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:  

Prvok Programovej štruktúry MPRV SR: 090 03 02 - Koordinácia vedeckovýskumnej činnosti - vo výške 
1 410 681,85 Eur.  
Funkčná klasifikácia úlohy COFOG 04.8.2 „Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, 
rybného hospodárstva a poľovníctva“. 
Prvok Programovej štruktúry MPRV SR: 0EK0K03 – Podporná infraštruktúra – vo výške 141 463 Eur. 
Funkčná klasifikácia úlohy 01.3.2. Rámcové plánovacie a štatistické služby“. 
Prvok Programovej štruktúry MPRV SR: 091 05 06 Odborná pomoc pre rastlinnú produkciu - kapitálové 
výdavky vo výške 338 640 Eur.  
Funkčná klasifikácia úlohy COFOG: 04.8.2 „Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, 
rybného hospodárstva a poľovníctva“. V zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov kapitálové výdavky možno použiť na určený 
účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované. 
 
 
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 2021 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu (v zmysle uznesenia Vlády SR 
č. 1189/2001) v roku 2022.  
 
Celková potreba finančných zdrojov (EUR):  1 890 784,85, z toho 1 890 784,85 zo ŠR.   
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 69 (priame náklady, 
nepriame náklady): 
 
„Manažment výskumu, ekonomickej a hospodárskej činnosti NPPC“  
 

P.č. Kalkulačná položka 
Štátny 

rozpočet 
(EUR) 

Spolufinan
covanie 
(EUR) 

Finančné 
prostriedky 
spolu (EUR) 

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

2 Spotreba materiálu 0 0 0 

3 Služby (r. 4 až 6) 0 0 0 

4             - Všeobecné služby 0 0 0 

5             - Výskum a vývoj 0 0 0 

6             - Kooperácie 0 0 0 

7 Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10 + r. 14) 1 890 784,85 0 1 890 784,85 

8 Mzdové náklady 0 0 0 

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

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

11              - Cestovné tuzemské 0 0 0 

12              - Cestovné zahraničné 0 0 0 

13              - Ostatné priame náklady 0 0 0 

14 Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 15 až 21) 1 890 784,85 0 1 890 784,85 

15              - Spotreba materiálu 43 040 0 43 040 

16              - Spotreba energie 240 000 0 240 000 

17              - Všeobecné služby 9 400 0 9 400 

18              - Mzdové náklady 794 725 0 794 725 

19              - Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prísp. NÚP 277 756,85 0 277 756,85 

20              - Odpisy 0 0 0 

21              - Ostatné nepriame náklady 525 863 0 525 863 

22 Celkové náklady (r. 01 + 07 ) 1 890 784,85 0 1 890 784,85 

 
 
Z toho kapitálové výdavky 

21 a/ 
Rekonštrukcia strechy na sklade osív vo výskumnej 
šľachtiteľskej stanici Vígľaš – Pstruša         

38 640 0 38 640 

21 b/ 
Montáž novej haly na uskladnenie osiva v areáli 
výskumného pracoviska Borovce  

300 000 0 300 000 

 
 
Zodpovedný organizačný útvar MPRV SR:  
Generálna tajomníčka služobného úradu 
Útvar rezortnej informatiky 
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Názov úlohy (č.84):  „Skríning kvalitatívnych parametrov vybraných produktov na slovenskom 
trhu s potravinami s dôrazom na ich autenticitu“ 
 
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úloh 
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum  
Org. zložka: NPPC- Výskumný ústav potravinársky (NPPC-VÚP) 
 
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:  Ing. Katarína Ženišová, PhD. 

Odbor mikrobiológie, molekulárnej biológie a  
biotechnológií NPPC - VÚP  

 
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Zlata Smolková, generálna riaditeľka 

Sekcia potravinárstva a obchodu MPRV SR 
 
Legislatívny rámec:  
Na základe požiadavky MPRV SR. 
 
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného 
útvaru v rámci MPRV SR: 
MPRV SR nedisponuje potrebnými odbornými kapacitami na riešenie uvedenej úlohy.  
 
Návrh na spôsob riešenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie): 
Dodatok ku Kontraktu medzi MPRV SR a NPPC. 
 
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka): 

1. Databáza údajov: Získané údaje budú spracované do databázy, kde následne prebehne 
vyhodnotenie a vytváranie výstupov. Výsledky zberu budú odovzdané MPRV SR. 

2. Hodnotiaca správa s dôrazom na autenticitu vybranej skupiny potravinárskych výrobkov 
 
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy: 
A, Zabezpečenie vzoriek potravinárskych výrobkov v počte 300 ks, vrátane kontravzoriek, v zmysle 
požiadaviek a štandardov úradnej kontroly 
B, V kooperácii s certifikovaným skúšobným laboratóriom, oprávneným na vykonávanie analýz 
zameraných na kvalitu a autenticitu potravín: 

- Logistické zabezpečenie vzoriek na analýzu vybraných parametrov 
- Zber a vyhodnotenie laboratórnych výsledkov v rozsahu sledovaných parametrov 
- Objektívne posúdenie autenticity analyzovaných vzoriek potravín 

C, Poskytnutie agregovaných a podrobných údajov o autenticite vybraných produktov zadávateľovi 
D, Spracovanie záverečnej správy  
 
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých 
etáp realizácie úlohy): 
Termín riešenia úlohy: 01. 12. 2021 – 31. 03. 2022 
Termín odovzdania výsledkov riešenia úlohy: priebežne, do 01.04. 2022 formou priebežného odpočtu 
plnenia a záverečnej správy. 
 
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 s rešpektovaným tímom odborných 
pracovníkov a relevantnými výstupmi rešpektovanými domácou i medzinárodnou odbornou verejnosťou 
a je tak kompetentnou inštitúciou pre riešenie uvedenej problematiky. NPPC-VÚP disponuje odbornými 
kapacitami na zabezpečenie riešenia úlohy v požadovanom rozsahu. S ohľadom na potrebu 
zabezpečenia analýzy vzoriek akreditovaným skúšobným laboratóriom, budú tieto zabezpečené formou 
externej kooperácie. 
 
Ciele 
Hlavné ciele riešenia úlohy sú: 
1. zabezpečenie vzoriek pre analýzu markerov autenticity vybraných potravinárskych výrobkov 

v súlade so štandardami a požiadavkami orgánu úradnej kontroly v oblasti potravín pre 
vzorkovanie, manipuláciu a uskladnenie vzoriek,  
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2. zabezpečenie logistiky vzoriek za účelom analýzy vybraných parametrov v certifikovanom 
skúšobnom laboratóriu 

3. zber a spracovanie údajov získaných z akreditovaného laboratória 
4. vytvorenie databázy údajov o autenticite analyzovaných potravinárskych výrobkov, štatistické 

zhodnotenie výsledkov a spracovanie agregovaných a podrobných výstupov pre zadávateľa. 
 
Vzťah k rezortu 
Problematika autenticity potravín, ochrany spotrebiteľov pred zavádzajúcimi označeniami potravín 
a falošnými potravinami na trhu je primárnym a strategickým záujmom rezortu vo vzťahu k spotrebiteľom.  
Úloha bude realizovaná ako širšia kooperácia zapojených interných subjektov – sekcií zadávateľa, 
odborných útvarov a ústavov riešiteľa a subjektov z externého prostredia, ktoré budú poskytovať 
dohodnutú súčinnosť. Potrebnú pre tvorbu požadovaných podkladov pre vypracovanie výstupov. 
 
Koncepcia a prístup 
 
A,  Zber vzoriek pred analýzou 
Odber vzoriek v počte 300 ks zrealizuje Štátna veterinárna a potravinová správa v kooperácii 
s riešiteľským pracoviskom tak, aby odber vzoriek, manipulácia s nimi a ich uskladnenie spĺňali 
legislatívne požiadavky kladené na orgány úradnej kontroly a bola zabezpečená nestrannosť a 
objektívnosť. 
 
ŠVPS zabezpečí dostatočné množstvo z každej vzorky za účelom zaistenia správnosti 
a reprezentatívnosti laboratórnych výsledkov – minimálne 750 ml z každej vzorky v neporušenom 
spotrebiteľskom balení, pričom pre prípad sporu resp. potreby opakovania analýz zabezpečí 
porovnávaciu vzorku identickej kvality a množstva. Vzorky budú pred analýzou uložené v príslušnom 
referenčnom laboratóriu podľa požadovaných legislatívnych štandardov. 
 
B, Analýza vybraných parametrov vzoriek a komunikácia s akreditovaným laboratóriom  
Riešiteľské pracovisko v kooperácii s orgánmi ústrednej kontroly v oblasti potravín poskytne 
akreditovanému skúšobnému laboratóriu súčinnosť pri získaní maxima možných relevantných informácií 
o kvalitatívnych parametroch analyzovaných produktov a pôvode vzorky – najmä etiketu s podrobnými 
údajmi, informácie o pôvode vzorky v rozsahu akými disponujú orgány úradnej kontroly a ďalšie 
informácie ktoré je možné získať objektívnymi postupmi. 
 
Akreditované laboratórium zrealizuje analýzu potrebných fyzikálno-chemických a analytických 
parametrov, v rozsahu potrebnom pre potvrdenie autenticity produktu a poskytne ich výsledky 
riešiteľskému pracovisku. 
 
C, Zber analytických údajov, ich vyhodnotenie a spracovanie 
Zber, analýzu a spracovanie údajov o kvalitatívnych parametroch potravín s dôrazom na autenticitu 
vybraných produktov zabezpečí riešiteľ objektívnymi postupmi.  
 
Riešiteľské pracovisko vytvorí databázu analyzovaných potravinárskych produktov a spracuje výstupy 
pre zadávateľa v požadovanom rozsahu a kvalite.  
 
Ambícia 
Ambíciou je vykonať skríning kvalitatívnych parametrov vybraných produktov na Slovenskom trhu s 
potravinami s dôrazom na ich autenticitu 
 
DOPAD 
 
Očakávané dopady 
 
a/ užívatelia/trh 
Databáza vybraných slovenských výrobkov s údajmi o ich autenticite bude poskytnutá podľa požiadaviek 
zadávateľa. 
 
b/ MPRV SR 

- MPRV SR bude disponovať informáciami o autenticite vybraných potravinových produktov 
vrátane databázy markerov autenticity 

- údaje zberu bude mať pod kontrolou výlučne organizácia patriaca do rezortu MPRV SR, 
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- programové vybavenie na zber a spracovanie údajov bude mať vo vlastníctve organizácia 
patriaca do rezortu MPRV SR, 

 
IMPLEMENTÁCIA 
 
Pracovný plán zberu a spracovania údajov 

- Odštartovanie zberu údajov 
- Správca zberu sleduje zber, kontroluje odoslané údaje zberu. Podľa výsledku kontroly 

komunikuje so spravodajskými jednotkami 
- Správca výkazu ukončí zber údajov 
- Vypracujú sa očakávané výstupy zo spracovania údajov zberu  
- Výstupy zo spracovania zberu sú odovzdané na MPRV SR 

 
Pracovný plán 

- Zostavenie súboru vzoriek na analýzu v kooperácii s ŠVPS SR – 31.12.2021 

- Poskytnutie súboru vzoriek a sprievodných doplňujúcich informácií akreditovanému skúšobnému 
laboratóriu: v dohodnutých časových intervaloch od 1.1. 2022 do 31.3. 2022 

- Komunikácia s akreditovaným skúšobným laboratóriom a priebežný zber a vyhodnocovanie 
výsledkov: v dohodnutých časových intervaloch od 1.1. 2022 do 31.3. 2022 

- Kompletné spracovanie výsledkov a výstupov: 31.3.2022 

- Odovzdanie záverečnej správy zadávateľovi: 1.4.2022 
 
Riadiaca štruktúra a postupy  
Riešiteľom úlohy je NPPC – Výskumný ústav potravinársky. Pri riešení úlohy bude spolupracovať 
s odbornými útvarmi MPRV SR a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. Riešiteľ bude 
aplikovať postupy a skúsenosti projektového a manažérskeho riadenia. Riešiteľ dodrží pracovný plán pre 
vypracovanie výstupov tak, aby zodpovedali kvalitatívnym štandardom, boli spracované objektívnymi 
postupmi a zrozumiteľné pre zadávateľa. 
 
Riziká a možnosti ich eliminácie 
Riziko nekooperácie a nedostatočného množstva informácií – eliminované pravidelnou výmenou 
informácií zainteresovanými stranami a operatívne riešenie problémov z úrovne riadiacich štruktúr 
zapojených kooperujúcich inštitúcií. 
 
 
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:   
MPRV SR 
 
Spôsob financovania objednanej úlohy:  
Úloha bude na 100 % financovaná zo ŠR (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 COFOG 04.8.2 „Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, 
rybného hospodárstva a poľovníctva“. 
 
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:  
Termín odovzdania výstupov:  

1. Databáza údajov: 31.03.2022  
2. Odovzdanie záverečnej správy: 1. 4. 2022 

 
 
Celková potreba finančných zdrojov (EUR):   150 000 EUR, z toho 150 000 zo ŠR 
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 84 (priame náklady, 
nepriame náklady): 
 
„Skríning kvalitatívnych parametrov vybraných produktov na slovenskom trhu s potravinami 
s dôrazom na autenticitu“ 
 

P.č. Kalkulačná položka 
Štátny 

rozpočet 
(EUR) 

Spolufinan-
covanie 
(EUR) 

Finančné 
prostriedky 

spolu 
(EUR) 

1 Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03) 130 000 0 130 000 

2 Spotreba materiálu 0 0 0 

3 Služby (r. 4 až 6) 0 0 0 

4              Všeobecné služby 0 0 0 

5              Výskum a vývoj 0 0 0 

6              Kooperácie 130 000 0 130 000 

7 Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10 + r. 14) 20 000 0 20 000 

8 Mzdové náklady 14 814 0 14 814 

9 Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP 5 186 0 5 186 

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

11             Cestovné tuzemské 0 0 0 

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 

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 ) 150 000 0 150 000 

 
Rámcový opis položiek rozpočtu a zdôvodnenie: 
 
r. 06 – náklady na zabezpečenie analýz vzoriek potravín akreditovaným skúšobným laboratóriom 
v rozsahu 300 vzoriek na základe porovnania cenových ponúk resp. realizovaného prieskumu trhu 
r. 08/09 – personálne náklady pracovníkov riešiteľskej organizácie priamo zapojených do riešenia UOP 
v rozsahu 0,33 FTE (4 mesiace)x 5 zamestnancov. 
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Názov úlohy (č. 85):  „Zber údajov - prieskum záujmu o poľnohospodársku techniku a o realizáciu 
poľnohospodárskych stavieb, vrátane vypracovania metodiky pre stanovenie výpočtu 
sumy/miery podpory pre konkrétny typ poľnohospodárskych strojov, technológií a stavieb“ 
 
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úloh 
NPPC- Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (NPPC-VÚEPP), NPPC- 
Výskumný ústav potravinársky (NPPC-VÚP), NPPC- Výskumný ústav živočíšnej výroby (NPPC-VÚŽV) 
 
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Ing. Martin Polovka, PhD., generálny riaditeľ NPPC,  

Ing. Štefan Adam, PhD., riaditeľ NPPC - VÚEPP  
        Doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc. riaditeľ NPPC – VÚŽV 
 
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Mgr. Katarína Mihaľová, generálna riaditeľka 
 Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR 
 
Legislatívny rámec:  
Na základe požiadavky MPRV SR. 
 
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného 
útvaru v rámci MPRV SR: 
MPRV SR nedisponuje potrebnými odbornými kapacitami na riešenie uvedenej úlohy.  
 
Návrh na spôsob riešenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie): 
Dodatok ku Kontraktu medzi MPRV SR a NPPC. 
 
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka): 
 
A) Databáza údajov: Získané údaje budú ukladané do databázy, kde následne prebehne spracovanie 
a vytváranie výstupov. Výsledky zberu vo forme agregovaných a podrobných údajov budú odovzdané na 
MPRV SR. Ďalej budú nehmotné výstupy v podobe softvérového vybavenia. 
B) Katalóg poľnohospodárskych strojov a zariadení a stavieb 
C) Metodika pre stanovenie výpočtu sumy/miery podpory pre konkrétne typy poľnohospodárskych 
strojov, technológií a stavieb 
 
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy: 
 
Vytvorenie programového vybavenia na nahrávanie, testovanie a kontrolu údajov, tvorbu výstupov. 
Zber a uloženie údajov.  
Tvorba katalógu strojov a technológií vrátane špecifikácie. 
Tvorba agregovaných a podrobných výstupov, vrátane metodiky pre stanovenie výpočtu sumy/miery 
podpory pre konkrétne typy poľnohospodárskych strojov, technológií a stavieb.  
 
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých 
etáp realizácie úlohy): 
 
Termín riešenia úlohy: 12/2021 
Termín odovzdania výsledkov riešenia úlohy do 28.12. 2021 
 
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, so 
skúsenosťami v oblasti zberu štatistických údajov, spracovania a archivovania. Disponuje odborným 
programovacím tímom na vývoj aplikácií, udržiavanie programového vybavenia a kontrolných 
mechanizmov.   
Ciele 
Hlavné ciele riešenia úlohy sú: 

 vypracovanie programového vybavenia vo forme aplikácie na zber a spracovanie údajov od 
záujemcov o nákup poľnohospodárskej techniky a o realizáciu poľnohospodárskych stavieb, 

 zber a spracovanie údajov,  
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- získanie relevantných informácií o potenciálnom záujme o nákup poľnohospodárskej techniky a 
o realizácii poľnohospodárskych stavieb,uloženie údajov zberu do databáz a spracovanie 
agregovaných a podrobných výstupov, konkrétne  tvorba katalógu poľnohospodárskych strojov, 
technológií a stavieb vrátane ich špecifikácie, a vypracovanie metodiky pre stanovenie výpočtu 
sumy/miery podpory pre konkrétne typy strojov a technológie.spracovanie katalógu 
poľnohospodárskych strojov a zariadení a stavieb na základe dostupných katalógov výrobcov, 
podkladov z verejne dostupných zdrojov, informácií získaných zberom údajov v aplikácii a na základe 
spolupráce s externým prostredím najmä v oblasti poľnohospodárskych stavieb 

- spracovanie metodiky pre stanovenie výpočtu sumy/miery podpory pre konkrétne typy 
poľnohospodárskych strojov, technológií a poľnohospodárskych stavieb.  

Vzťah k rezortu 
NPPC - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva sa v minulosti podieľal na vývoji 
aplikácií pre online zber údajov výkazov štátnej štatistiky v pôsobnosti MPRV SR a realizuje zber, 
spracovanie a archivovanie údajov štátnej štatistiky MPRV SR. Výstupy zo spracovania sú odovzdávané 
na MPRV SR.  
Úloha bude realizovaná ako širšia kooperácia zapojených interných subjektov – sekcií zadávateľa, 
odborných útvarov a ústavov riešiteľa a subjektov z externého prostredia, ktoré budú realizovať tvorbu 
požadovaných podkladov pre vypracovanie katalógov a návrh metodických postupov cenotvorby. 
 
Koncepcia a prístup 
 
a/ Zber údajov 
Záujemcovia o nákup poľnohospodárskej techniky a o realizáciu poľnohospodárskych stavieb 
vkladajú a odosielajú údaje cez online formulár. Správca dotazníka sleduje zber, kontroluje údaje zberu. 
Cieľom je dosiahnuť najvyššiu kvalitu zberu. Vypracujú sa očakávané výstupy zo spracovania údajov 
zberu. Výstupy sú odovzdané na MPRV SR. 
 
b/ Vývoj a úprava aplikácie na zber údajov a aplikácie na riadenie zberu 
V aplikácii zberu údajov budú skontrolované/otestované, prípadne doplnené algoritmy a ďalšie kontroly, 
ktoré zabezpečia, aby spravodajské jednotky vyplnili online formulár relevantnými údajmi. V aplikácii na 
riadenie zberu budú skontrolované/otestované, prípadne doplnené algoritmy a kontroly, pomocou 
ktorých má správca výkazu možnosť vyššej kontroly nad údajmi zberu. Budú skontrolované/otestované, 
prípadne doplnené algoritmy, ktoré pri spracovaní výstupov zabezpečia ich generovanie. 
 
c/ tvorba katalógu poľnohospodárskych strojov, technológií a stavieb, vrátane ich špecifikácie, a 
vypracovanie metodiky pre stanovenie výpočtu sumy/miery podpory pre konkrétne typy 
poľnohospodárskych strojov, technológií a stavieb ako podklad pre riadenie procesov a výziev 
vyhlásených MPRV SR – Katalóg strojov, poľnohospodárskej techniky a stavieb bude zostavený na 
základe objektívne získaných údajov o potrebách poľnohospodárskej praxe, vychádzajúc z dostupných 
cien na trhu verifikovaných na základe dostupných elektronických konfigurátorov, resp. konzultácií cien 
poľnohospodárskych stavieb s expertnými inštitúciami z externého prostredia ktoré sa dlhodobo odborne 
venujú problematike odhadu hodnoty stavieb. 
Súčasťou odovzdanej dokumentácie k úlohe bude aj metodika stanovenia cenových hladín položiek 
strojov, poľnohospodárskej techniky a stavieb. 
 
Ambícia 
Ambíciou je: 
1, zabezpečiť zber údajov od potenciálnych záujemcov o nákup poľnohospodárskej techniky a realizáciu 
poľnohospodárskych stavieb cez online formulár.  
2, vytvorenie aplikácie na zber údajov, spracovanie údajov zberu a generovanie výstupov. 
3, tvorba katalógu poľnohospodárskych strojov, technológií a stavieb vrátane ich špecifikácie, 
4, vypracovanie metodiky pre stanovenie výpočtu sumy/miery podpory pre konkrétne typy 
poľnohospodárskych strojov, technológií a stavieb. 
 
DOPAD 
 
Očakávané dopady 
 
a/ užívatelia/trh 

1. Spravodajské jednotky: zadávanie údajov cez online formulár 
2. Spravodajské jednotky: možnosť spustenia kontroly pred odoslaním výkazu.  
3. Spravodajské jednotky: možnosť exportovania údajov dotazníka do formátu PDF. 
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b/ MPRV SR 

- MPRV SR bude disponovať informáciami o typoch investícií s ich špecifikáciou 
(poľnohospodárske stroje, technika a stavby), o ktoré je záujem zo strany zapojených 
respondentov,  

- MPRV SR bude disponovať katalógom poľnohospodárskych strojov, technológií a stavieb, 
vrátane ich špecifikácie, a vypracovanou metodikou pre stanovenie výpočtu sumy/miery podpory 
pre konkrétne typy poľnohospodárskych strojov, technológií a stavieb, 

- MPRV SR bude pre potreby následných kontrol a overovaní disponovať všetkými čiastkovými 
údajmi, ktoré boli použité pre stanovenie katalógu vybraných strojov a zariadení a ich cien 

- údaje zberu bude mať pod kontrolou výlučne organizácia patriaca do rezortu MPRV SR, 
- programové vybavenie na zber a spracovanie údajov bude mať vo vlastníctve organizácia 

patriaca do rezortu MPRV SR, 
 
IMPLEMENTÁCIA 
 
Pracovný plán zberu a spracovania údajov 

- Odštartovanie zberu údajov 
- Správca zberu sleduje zber, kontroluje odoslané údaje zberu. Podľa výsledku kontroly 

komunikuje so spravodajskými jednotkami 
- Správca výkazu ukončí zber údajov 
- Vypracujú sa očakávané výstupy zo spracovania údajov zberu  
- Výstupy zo spracovania zberu sú odovzdané na MPRV SR 

 
Pracovný plán vývoja aplikácie na zber údajov a aplikácie na riadenie zberu 

- Identifikácia spôsobu kontroly relevantnosti údajov buniek dotazníka 

- Vypracovanie algoritmov na kontrolu relevantnosti údajov buniek dotazníka 

- Zapracovanie algoritmov kontroly do aplikácií 

- Testovanie funkčnosti algoritmov v aplikácii 

- Zavedenie algoritmov kontroly do ostrej prevádzky 

- Vypracovanie algoritmov na zabezpečenie generovania výstupov 

- Zapracovanie algoritmov na zabezpečenie generovania výstupov do aplikácií 

- Testovanie funkčnosti algoritmov v aplikácii 

- Zavedenie algoritmov na zabezpečenie generovania výstupov do ostrej prevádzky 
 
Pracovný plán pre vypracovanie katalógu poľnohospodárskych strojov, technológií a stavieb, 
vrátane ich špecifikácie  

- Identifikácia potreby poľnohospodárskych strojov a zariadení a poľnohospodárskych stavieb na 
základe údajov z aplikácie od zapojených subjektov z praxe 

- Analýza dostupných cien a cenových hladín strojov a zariadení použitím dostupných databáz 
a verejných zdrojov – najmä elektronických – webových konfigurátorov 

- Stanovenie kľúčových parametrov s vplyvom na cenu konkrétneho typu položky – napr. úroveň 
vybavenia, výkon motora, možnosť využitia digitálnych technológií 

- Zostavenie katalógu vybraných strojov a zariadení a ich cien na základe objektivizovaných kritérií  

- Doplnenie ďalších parametrov a ukazovateľov podľa požiadaviek zadávateľa, s cieľom 
maximalizovať transparentnosť a objektivitu údajov v katalógu 

 
Pracovný plán pre vypracovanie metodiky pre stanovenie výpočtu sumy/miery podpory pre 
konkrétne typy poľnohospodárskych strojov, technológií a stavieb. 

- Metodologický opis algoritmu tvorby katalógu vrátane postupov pri technickej špecifikácii 
zaradených položiek a odôvodnenia ich použitia, vrátane spôsobu určenia cien jednotlivých 
položiek 

- Metodologický opis bude obsahovať všetky parametre, ktoré sú riešiteľom známe v danom čase 
tak, aby bolo možné preukázať princíp objektivity, hospodárnosti a transparentnosti. 

- Metodologický opis bude obsahovať referencie na všetky použité zdroje údajov  

- Písomný výstup bude obsahovať stručnú informáciu o kredibilite odborných subjektov 
z externého prostredia, ktoré budú participovať na riešení úlohy 
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Riadiaca štruktúra a postupy  
Riešiteľom úlohy sú NPPC-VÚP, NPPC-VÚEPP a NPPC-VÚŽV. Pri riešení úlohy budú spolupracovať 
s odbornými útvarmi MPRV SR: Sekciou rozvoja vidieka a priamych platieb, Sekciou poľnohospodárstva 
a s poľnohospodárskymi podnikmi (spravodajskými jednotkami), ktoré budú poskytovať údaje 
prostredníctvom online formulára. Riešiteľ bude aplikovať postupy a skúsenosti projektového a 
manažérskeho riadenia a programovania. Riešiteľ dodrží pracovný plán pre vypracovanie katalógu tak, 
aby ceny boli stanovené spravodlivou, nestrannou a overiteľnou metódou výpočtu v zmysle čl. 67 ods. 5 
písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. 
S ohľadom na charakter zadania, pri spracovaní katalógu cien strojov a zariadení ako aj spracovaní 
kľúčových parametrov a cien stavieb, s ktorými nemá riešiteľská inštitúcia dostatočné skúsenosti, resp. 
v záujme čo najvyššej relevantnosti a objektivity údajov, na riešení úlohy budú participovať odborné 
subjekty z externého prostredia, ktorých kritériom výberu bude najmä: 

- Kredibilita v oblasti odhadov cien poľnohospodárskej techniky, strojov a zariadení a stavieb 

- Realizované zákazky, služby a referencie v predmetnej oblasti v predchádzajúcom období. 
 
Riziká a možnosti ich eliminácie 
Riziko nedostupnosti zdrojových údajov pre tvorbu katalógu strojov, prístrojov a zariadení a stavieb – 
eliminácia prieskumom dostupných relevantných databáz a údajov 
- riziko nedostatočného zdôvodnenia postupov tvorby katalógu z hľadiska objektivity, hospodárnosti 
a transparentnosti – možné eliminovať doložením podkladov preukazujúcich postupy pri tvorbe katalógu, 
odbornou vecnou argumentáciou a nastavením podmienok prípadných budúcich podpôr a výziev 
 
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:   
MPRV SR 
 
Spôsob financovania objednanej úlohy:  
Úloha bude na 100 % financovaná zo ŠR (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: 0900501 Štatistické zisťovania, ekonomický poľnohospodársky 
účet. 
Funkčná klasifikácia úlohy COFOG: 01.3.2 „Rámcové plánovacie a štatistické služby“. 
 
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:  
Termín odovzdania výstupov:  

1. Databáza strojov a zariadení na báze webovej aplikácie: 23.12.2021 
2. Katalóg poľnohospodárskych strojov, technológií a stavieb vrátane ich špecifikácie: 23.12.2021 
3. Metodika pre stanovenie výpočtu sumy/miery podpory pre konkrétne typy poľnohospodárskych 

strojov, technológií a stavieb: 23.12.2021 
4. Komplexné zhodnotenie a spracovanie záverečnej správy: 28.12.2021 

 
 
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe 
o činnosti NPPC za rok 2021 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu (v zmysle uznesenia 
Vlády SR č. 1189/2001) v roku 2022. 
 
Celková potreba finančných zdrojov (EUR):   87 060 EUR, z toho 87 060 € zo ŠR 
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 85 (priame náklady, 
nepriame náklady): 
 
„Zber údajov - prieskum záujmu o poľnohospodársku techniku a o realizáciu 
poľnohospodárskych stavieb, vrátane vypracovania metodiky pre stanovenie výpočtu 
sumy/miery podpory pre konkrétny typ poľnohospodárskych strojov, technológií a stavieb“ 
 

P.č. Kalkulačná položka 
Štátny 

rozpočet 
(EUR) 

Spolufinan-
covanie 
(EUR) 

Finančné 
prostriedky 

spolu 
(EUR) 

1 Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03) 23 600 0 23 600 

2 Spotreba materiálu 1 000 0 1 000 

3 Služby (r. 4 až 6) 22 600 0 22 600 

4              Všeobecné služby 0 0 0 

5              Výskum a vývoj 0 0 0 

6              Kooperácie 22 600 0 22 600 

7 Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10 + r. 14) 63 460 0 63 460 

8 Mzdové náklady 43 200 0 43 200 

9 Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP 15 120 0 15 120 

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

11             Cestovné tuzemské 0 0 0 

12             Cestovné zahraničné 0 0 0 

13             Ostatné priame náklady 0 0 0 

14 Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 15 až 21) 5 140 0 5 140 

15               Spotreba materiálu 400 0 400 

16               Spotreba energie 500 0 500 

17                Všeobecné služby 0 0 0 

18               Mzdové náklady 3 141 0 3 141 

19               Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prísp. NÚP 1 099 0 1 099 

20               Odpisy 0 0 0 

21               Ostatné nepriame náklady 0 0 0 

22 Celkové náklady (r. 01 + 07 ) 87 060 0 87 060 

Zodpovedný organizačný útvar MPRV SR:  
Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb 
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Názov úlohy (č.86):  „Analýza potenciálu výroby a predaja farmárskych, remeselných a regionálne 
špecifických poľnohospodárskych produktov so zameraním na malých a mladých farmárov“ 
 
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úloh 
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum  
Org. zložka: NPPC- Výskumný ústav potravinársky (NPPC-VÚP) 
Generálne riaditeľstvo NPPC vo veciach VO a právnych 
 
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:  RNDr. Marcela Matulová. 

Úsek riaditeľa NPPC - VÚP  
 
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Katarína Mihaľová, generálna riaditeľka 

Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR 
 Ing. Zlata Smolková, poverená vykonávaním funkcie 

generálnej riaditeľky 
 Sekcia potravinárstva a obchodu 
 
Legislatívny rámec:  
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2021/2115, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce 
sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky 
(strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu 
(EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1307/2013 
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2021/2116 o financovaní, riadení a monitorovaní 
spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 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 
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2021/2117, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 
- Nariadenie  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21.novembra 2012 o systémoch 
kvality pre poľnohospodárske výrobky  a potraviny   
- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na 
niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá 
- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické 
požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a 
živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným 
maloobchodným prevádzkarniam v znení nariadenia vlády SR č. 100/2016 Z. z. 
 
Úloha je zadaná na základe požiadavky MPRV SR 
 
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného 
útvaru v rámci MPRV SR: 
MPRV SR nedisponuje potrebnými odbornými kapacitami na riešenie uvedenej úlohy.  
 
Návrh na spôsob riešenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie): 
Dodatok ku Kontraktu medzi MPRV SR a NPPC. 
 
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka): 
Analýza potenciálu výroby a predaja farmárskych, remeselných a regionálne špecifických 
poľnohospodárskych produktov so zameraním na malých a mladých farmárov, podrobne a štruktúrovane 
mapujúca súčasný stav, produkčný potenciál, existujúce bariéry a návrhy riešení v príslušnej oblasti pre 
dosiahnutie zvýšenia pridanej hodnoty, konkurencieschopnosti a trhového potenciálu/uplatniteľnosti 
týchto produktov. 
 
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy: 
A, Nadviazanie zmluvnej kooperácie s reprezentatívnymi organizáciami združujúcimi malých a mladých 
farmárov, lokálnych výrobcov tradičných poľnohospodárskych a potravinárskych produktov, remeselných 
a regionálne špecifických produktov 
B, Analýza potenciálu výroby a predaja farmárskych, remeselných a regionálne špecifických 
poľnohospodárskych produktov s dôrazom na: 
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1, súčasný stav v oblasti tradičnej, farmárskej a remeselnej produkcie – kvalitatívne a kvantitatívne 
zhodnotenie produkcie a miery kooperácie 
2, produkčný potenciál tradičnej, farmárskej, remeselnej a regionálne špecifických produktov 
s možnosťou ich rozšírenia, vrátane identifikácie odbytových kanálov pre tieto produkty 
3, potenciál a bariéry vertikálnej a horizontálnej kooperácie dotknutých subjektov s ohľadom na 
možnosť vzniku resp., fungovania regionálnych odbytových organizácií  
4, bariéry pre rozvoj – legislatívne, technické, technologické, personálne 
5, návrhy opatrení s dôrazom na odstránenie identifikovaných bariér rozvoja, marketing, 
propagáciu, kooperáciu, zapojenie ďalších subjektov a atrakciu mladých/začínajúcich producentov 

C, Spracovanie záverečnej správy s identifikáciou opatrení pre rozvoj tohto segmentu 
 
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých 
etáp realizácie úlohy): 
 
Termín riešenia úlohy: 15. 12. 2021 – 31. 03. 2022 
Termín odovzdania výsledkov riešenia úlohy: priebežne, do 01.04. 2022 formou priebežného odpočtu 
plnenia a záverečnej správy. 
 
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 s rešpektovaným tímom odborných 
pracovníkov a relevantnými výstupmi v oblasti tradičnej a regionálne-špecifickej farmárskej produkcie 
potravín vrátane návrhov inovácií, možnosti spracovania a zvýšenia pridanej hodnoty týchto výrobkov, 
vrátane odborného poradenstva a realizovaných inovácií. NPPC-VUP je inštitúcia rešpektovaná 
domácou i medzinárodnou odbornou verejnosťou a je tak kompetentnou inštitúciou pre riešenie uvedenej 
problematiky. V minulosti v oblasti riešenej problematiky realizovalo projekt cezhraničnej spolupráce 
HUSK 0901-121-0010 Využitie regionálnych zdrojov surovín pre produkciu funkčných potravín (2010-
2012), v súčasnosti sa podieľa na realizácii projektu cezhraničnej spolupráce Coinnovation - Inovácie v 
potravinárskom priemysle - Vyšší stupeň spracovania regionálnych surovín a podpora zamestnanosti v 
cezhraničnom Slovensko-Maďarskom regióne. 
NPPC-VÚP disponuje odbornými kapacitami na zabezpečenie riešenia úlohy v požadovanom rozsahu 
s garanciou kvality výstupu. S ohľadom na potrebu zabezpečenia a spracovania informácií špecifického 
charakteru, ktorými riešiteľské pracovisko nedisponuje z pohľadu rozsahu, obsahu a  štruktúry, budú tieto 
zabezpečené formou externej kooperácie. Vo veciach právnych a verejného obstarávania poskytne 
potrebnú súčinnosť generálne riaditeľstvo NPPC. 
 
Východiská pre riešenie 
Na úrovni EÚ boli prijaté tri  nariadenia pre novú SPP. Ide o Nariadenie o Strategických plánoch SPP, 
Nariadenie o financovaní, riadení a monitorovaní SPP (horizontálne nariadenie) a Pozmeňujúce 
nariadenie (spoločná organizácia trhov - SOT). Tieto tri nariadenia budú definovať novú SPP 2023 – 
2027.  
Legislatívne akty SPP po roku 2023 obsahujú tri hlavné a deväť špecifických cieľov SPP EÚ. Povinnosťou 
každého členského štátu je zostavenie individuálneho Strategického plánu SPP. Jedným z hlavných 
predpokladov úspešného čerpania zdrojov SPP EÚ je nastavenie jednotlivých intervencií v rámci 
Strategického plánu.  
Realizácia aktivity bude podkladom pre prípravu a implementáciu Strategického plánu SPP SR a umožní 
efektívne využívanie zdrojov SPP v ďalšom programovacom období 2023-2027 v podmienkach na 
Slovensku. Implementácia výsledkov zákazky bude použitá k lepšiemu zacieleniu projektových 
intervencií v rámci špecifického cieľa 3 Strategického plánu SPP 2023-2027, konkrétne cieľ Zlepšiť 
postavenie prvovýrobcov v hodnotovom reťazci a orientáciu poľnohospodárov na výrobu produktov s 
vyššou pridanou hodnotou. Výsledkom bude efektívna alokácia intervencií s cieľom podpory potravinovej 
bezpečnosti, rastu konkurencieschopnosti sektora a zlepšenia postavenia poľnohospodárov v 
potravinovom reťazci. 
 
Ciele úlohy 
Hlavné ciele riešenia úlohy sú: 
1, spracovanie komplexnej štruktúrovanej analýzy, zameranej na súčasný stav, potenciál ďalšieho 
rozvoja, zhodnotenie existujúcich bariér rozvoja a ich príčin a návrh opatrení na ich elimináciu v 
oblastiach: 
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Legislatívnych a podporných nástrojov: 

- súčasná definícia malého, mladého resp. koncept  rodinného farmára/farmy 
- aktuálna legislatíva SR a EÚ súvisiacu s výrobou a predajom farmárskych a regionálnych 

poľnohospodárskych produktov a potravín  
- aktuálne nástroje podpory z verejných zdrojov (EÚ, národné, iné verejné) výroby a predaja 

farmárskych, regionálnych a remeselných poľnohospodárskych produktov a potravín a ich 
zhodnotenie z hľadiska efektivity a prínosnosti 

- konkrétne návrhy na zlepšenie a rozšírenie podpory výroby a predaja farmárskych a 
regionálnych poľnohospodárskych produktov a potravín  

- konkrétne návrhy podpory na začatie podnikania mladých poľnohospodárov tak, aby bola 
zabezpečená ochrana finančných záujmov EÚ a SR 

- návrhy investičných podpôr malého poľnohospodára vrátane určenia kľúčových aspektov pre 
zadefinovanie pojmu malý a mladý farmár vychádzajúc z analýzy 
 

Potenciálu rozvoja segmentu: 

- prehľad a identifikácia subjektov produkujúcich farmárske a regionálne poľnohospodárske 
produkty a potraviny v systéme „komunitou podporované poľnohospodárstvo (CSA)“  

- možnosti posilnenia a rozšírenia výroby, dostupnosti a predaja farmárskych, remeselných 
a regionálne špecifických/tradičných poľnohospodárskych produktov 

- zvýšenie atraktivity a dostupnosti  regionálnych produktov pre spotrebiteľa formou podpory 
alternatívnych odbytových kanálov – napr. formou podpory regionálnych odbytových stredísk, 
lokálnych tržníc, spoločných skladov a predajní/výdajní, výkupní poľnohospodárskych produktov 
ap. 

- potenciál horizontálnej a vertikálnej kooperácie 
- zlepšenie ekonomickej výkonnosti a postavenia poľnohospodárskeho a potravinárskeho sektora 

v SR, osobitne malých a malých producentov 

- oživenie tradícií farmárskej a remeselnej výroby potravín, zvýšenie atraktivity a potenciálu 
udržateľného rozvoja vidieckych oblastí 

- potenciál uplatnenia tradičnej farmárskej a remeselnej produkcie potravín v segmente verejného 
stravovania 

- využiteľné marketingové a propagačné nástroje, vrátane podpory regionálnych značiek, Značky 
kvality SK, farmárskej potraviny a p. 

- identifikácia potrieb v oblasti vzdelávania a odborného poradenstva pre segment tradičnej, 
remeselnej a farmárskej produkcie potravín 

- identifikácia ďalších potrieb a podpôr pre udržateľný rozvoj segmentu 
 

Analýza musí obsahovať identifikáciu problémov, návrh kľúčových opatrení, ktorých realizácia je 
potrebná pre udržateľný rozvoj tohto segmentu producentov potravín, kvantifikáciu potrieb, kde je 
relevantné vrátane možností – zdrojov – financovania, pri rešpektovaní legislatívy EÚ a SR v oblasti 
podpory mladých a malých farmárov, v kontexte vyššie uvedených kvalitatívnych parametrov úlohy. 
 
Riešiteľ spracuje samostatnú podrobnú osnovu v kontexte vyššie uvedených okruhov, na základe ktorých 
bude formou externej kooperácie zabezpečenie dodanej analýzy v požadovanom rozsahu a kvalite. 
 
Vzťah k rezortu  
Podpora tradičnej domácej potravinovej produkcie, s dôrazom na tradičnú, remeselnú, farmársku 
a lokálnu produkciu, malých a mladých farmárov a rodinných fariem s cieľom revitalizácie vidieka 
a zachovania jeho tradícií a regionálnych špecifík je dlhodobým strategickým cieľom rezortu 
pôdohospodárstva a v súlade s programovým vyhlásením vlády SR. 
 
Úloha bude realizovaná ako širšia kooperácia zapojených interných subjektov – sekcií zadávateľa, 
odborných útvarov a ústavov riešiteľa a subjektov z externého prostredia, ktoré budú poskytovať 
dohodnutú súčinnosť pri spracovaní požadovanej analýzy.  
 
Koncepcia a prístup 
 
V kooperácii s externým prostredím bude spracovaná komplexná analýza potenciálu pre podporu 
a rozvoj segmentu tradičných malých a mladých producentov potravín, pri súčasnom rešpektovaní 
noriem v oblasti kvality a bezpečnosti a vytvoriť podmienky pre ich podporu v kontexte existujúcich 
a budúcich podporných schém a programov, vrátane prístupu k podporám PRV a SPP 2023 – 2027. 
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Analýza bude spracovaná v rozsahu a obsahu definovanom v opise UOP. 
 
Ambícia 
Spracovať komplexný podklad pre podporu domácich producentov potravín ako bázu pre nastavenie 
budúcich podpôr a politík a racionalizáciu a optimalizáciu rozhodovacích procesov v tejto oblasti. 
 
DOPAD 
 
Očakávané dopady 
 
a/ užívatelia/trh 
Analýza a návrh súboru opatrení predstavuje kľúčový nástroj na zhodnotenie stavu, možnosti rozvoja a 
odstránenie identifikovaných problémov v oblasti podpory udržateľného rozvoja segmentu malých 
a mladých producentov farmárskych, tradičných a remeselných potravín. 
 
b/ MPRV SR 
MPRV SR bude disponovať odborne podloženou a „trhom“ podloženou analýzou problémov a súborom 
návrhov na zlepšenie stavu a udržateľný rozvoj segmentu, využiteľný v rozhodovacích a riadiacich 
procesoch v rámci rezortu ale aj medzirezortnej kooperácii 
 
IMPLEMENTÁCIA 
 
Pracovný plán zberu a spracovania údajov 

- Výber externého dodávateľa podkladov na základe objektívnych kritérií formou a postupom 
v súlade so zákonom o VO 

- Spracovanie osnovy pre vytvorenie obsahovej stránky analýzy 
- Zadanie osnovy pre tvorbu analýzy vybranému dodávateľovi 
- Priebežná kontrola procesu tvorby analýzy 
- Prevzatie analýzy po jej kompletizácii dodávateľom, verifikácia obsahovej a kvalitatívnej stránky 
- Spracovanie záverečnej správy 

Riadiaca štruktúra a postupy  
Riešiteľom úlohy je NPPC – Výskumný ústav potravinársky. Pri riešení úlohy bude spolupracovať 
s odbornými útvarmi MPRV SR a dodávateľom/mi z externého prostredia. Riešiteľ bude aplikovať 
postupy a skúsenosti projektového a manažérskeho riadenia. Riešiteľ dodrží pracovný plán pre 
vypracovanie výstupov tak, aby zodpovedali kvalitatívnym štandardom, boli spracované objektívnymi 
postupmi a zrozumiteľné pre zadávateľa. 
 
Riziká a možnosti ich eliminácie 
Riziko nekooperácie a nedostatočného množstva informácií – eliminované pravidelnou výmenou 
informácií zainteresovanými stranami a operatívne riešenie problémov z úrovne riadiacich štruktúr 
zapojených kooperujúcich inštitúcií a subjektov z externého prostredia. 
 
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:   
MPRV SR 
 
Spôsob financovania objednanej úlohy:  
Úloha bude na 100 % financovaná zo ŠR (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 COFOG 04.8.2 „Výskum a vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, 
rybného hospodárstva a poľovníctva“. 
 
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:  
Termín odovzdania výstupov:  

Odovzdanie záverečnej správy vrátane komplexnej analýzy: 1. 4. 2022 
 
Celková potreba finančných zdrojov (EUR):   94 000 EUR, z toho 94 000 zo ŠR 
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 86 (priame náklady, 
nepriame náklady): 
 
„Analýza potenciálu výroby a predaja farmárskych, remeselných a regionálne špecifických 
poľnohospodárskych produktov so zameraním na malých a mladých farmárov “ 
 

P.č. Kalkulačná položka 
Štátny 

rozpočet 
(EUR) 

Spolufinan-
covanie 
(EUR) 

Finančné 
prostriedky 

spolu 
(EUR) 

1 Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03) 81 000 0 81 000 

2 Spotreba materiálu 1 000 0 1 000 

3 Služby (r. 4 až 6) 0 0 0 

4              Všeobecné služby 0 0 0 

5              Výskum a vývoj 0 0 0 

6              Kooperácie 80 000 0 80 000 

7 Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10 + r. 14) 13 000 0 13 000 

8 Mzdové náklady 8 893 0 8 893 

9 Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP 3 107 0 3107 

10 Ostatné priame náklady (r. 11 až 13) 1000 0 1000 

11             Cestovné tuzemské 1000 0 1000 

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 

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 ) 94 000 0 94 000 

 
 
Rámcový opis položiek rozpočtu a zdôvodnenie: 
 
r. 02 – spotreba materiálu na prípravu a spracovanie výstupov úlohy 
r. 06 – náklady na zabezpečenie analýz a podkladov z externého prostredia formou VO ako ZNH 
 
r. 08/09 – personálne náklady pracovníkov riešiteľskej organizácie priamo zapojených do riešenia UOP 
v rozsahu 0,25 FTEx3 zamestnancov (4 mesiace). 
 
r.11 – tuzemské cestovné súvisiace s kooperáciou zazmluvneného partnera z externého prostredia 
v regiónoch. 
 
 
 
 


