Príloha číslo 2 k dodatku číslo 2 ku kontraktu číslo 432/2017-310/MPRV SR
Názov úlohy (č. 60):
„Informačný systém o vybavenosti poľnohospodárstva Slovenskej republiky strojovou
technikou“
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úloh
NPPC- Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Štefan Adam, riaditeľ NPPC-VÚEPP

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

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

Legislatívny rámec:
Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja
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):
Kontrakt medzi MPRV SR a NPPC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Výsledkom riešenia úlohy bude nehmotný výstup v podobe správy, ktorá bude pozostávať z dvoch
častí: inventarizácia poľnohospodárskej techniky a stanovenie prevádzkových ukazovateľov
(normatívov) nasadenia strojov a nákladových ukazovateľov. Neoddeliteľnou súčasťou správy bude
modul počítačového programu pre výpočet vybraných prevádzkových ukazovateľov pri hodnotení
efektívnosti využívania strojov využiteľného v etape plánovania mechanizovaných prác (t. j. modul na
zostavovanie vzorových technologických kariet).
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
Zber údajov pre vykonanie inventarizácie poľnohospodárskej techniky formou dotazníkového
prieskumu a stanovenie prevádzkových ukazovateľov (normatívov) nasadenia strojov a nákladových
ukazovateľov, ktoré rozšíria poznatkovú základňu. Získané poznatky budú aplikované do
rozhodovacieho procesu.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
Termín riešenia úlohy - 02/2018 - 12/2018
Termín na odovzdanie technologických kariet pre vybrané plodiny a pre vybrané komodity živočíšnej
výroby (resp. normatívov spotreby motorovej nafty) august 2018.
Termín odovzdania výsledkov riešenia úlohy do 31.12.2018.
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 a
NPPC-Výskumným ústavom živočíšnej výroby Nitra.
Ciele
Úloha bude pozostávať z dvoch hlavných častí:
1. Vykonania inventarizácie poľnohospodárskej techniky prevádzkovanej jednotlivými subjektmi vo
výrobnej praxi na území SR so zameraním na zistenie jej vekovej štruktúry, charakteristických
technických parametrov a dosahovaných ukazovateľov vybraných samohybných strojov.
2. Stanovenia prevádzkových ukazovateľov (normatívov) nasadenia strojov a nákladových
ukazovateľov, ktoré umožnia objektívnejšie hodnotenie vhodnosti využívanej techniky vo vzťahu
k efektívnosti jej prevádzky pri zabezpečovaní pracovných úloh na podnikovej úrovni. Riešením
druhej časti úlohy sa predpokladá splnenie nasledovných cieľov:
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Spracovanie prehľadu o cenách rozhodujúcich kategórií strojov ponúkaných na trhu a na ich
základe výpočet vybraných prevádzkových ukazovateľov (normatívy spotreby nafty,
prevádzkové náklady na jednotku vykonanej práce),
- Výpočet odporúčaných hodnôt minimálneho ročného využitia strojov zaručujúcich ich
efektívne využívanie v závislosti od formy vlastníctva strojov,
- Objektivizovanie podkladov na stanovenie noriem času a noriem spotreby pohonných hmôt pri
vykonávaní vybraných pracovných operácií navrhnutými strojovými súpravami (vypracovanie
cenníka poľných mechanizovaných prác a cenníka mechanizovaných prác v oblasti živočíšnej
výroby),
- Spracovanie modulu počítačového programu pre výpočet vybraných prevádzkových
ukazovateľov pri hodnotení efektívnosti využívania strojov využiteľného v etape plánovania
mechanizovaných prác (modul na zostavovanie vzorových technologických kariet vybraných
komodít)
Navrhované komodity:
Rastlinná výroba: ovocie, vinič, zelenina, konzumné zemiaky, strukoviny, cukrová repa, sója, mak, ľan,
konope
Živočíšna výroba: hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané, hydina, včely a kone
-

Vzťah k rezortu
NPPC-VÚEPP je podriadenou inštitúciou MPRV SR, ktorý je zadávateľom úlohy a zároveň ju aj
financuje.
Koncepcia a prístup
Poľnohospodárska technika predstavuje rozhodujúci nástroj pri realizovaní výroby poľnohospodárskej
produkcie. Od dostatočného počtu strojov s vhodnými parametrami závisí efektívnosť výroby
poľnohospodárskych komodít. Do roku 2008 existoval na Slovensku informačný systém poskytujúci
prehľad o celkovej druhovej a vekovej štruktúre strojov využívaných v rezorte poľnohospodárstva.
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky vypracovával pravidelne každé dva roky Inventarizáciu
poľnohospodárskej techniky v rámci kontraktu s Ministerstvom pôdohospodárstva SR. To umožňovalo
cieľavedome riadiť vybavenosť poľnohospodárskych podnikov strojovou technikou a ovplyvňovať
dotačnú politiku zameranú na oblasť strojovej techniky. V súčasnosti takýto nástroj na úrovni rezortu
chýba. V roku 2013 bola vypracovaná štúdia avšak len pre Trenčiansky kraj. Od tohto roku MPRV SR
nedisponuje aktuálnymi údajmi v oblasti nákladových ukazovateľov, vekovej a výkonovej štruktúry
strojov na území SR. Tieto údaje sú dôležité hlavne pre zhodnotenie efektívnosti strojov ako aj
získanie podkladov pre prípravu nového systémového opatrenia – Zelená nafta (normatívy spotreby
nafty).
Ambícia
Podobné výstupy s akým sa uvažuje pri riešení úlohy, sú spracovávané aj v okolitých krajinách. Sú k
dispozícii pre farmárov, ktorí si vďaka nim dokážu už v rámci rozhodovania sa a prípravy výroby pre
nadchádzajúci hospodársky rok aspoň orientačne kalkulovať predpokladané náklady. Štruktúra
navrhovanej úlohy zodpovedá štruktúre riešení vypracovávaných odbornými inštitúciami okolitých
krajín (napr. VÚZT Praha – Řepy, KTBL Darmstadt, ÖKL Wien, a pod.).
DOPAD
Očakávané dopady
a/ užívatelia/trh
Znalosť reálnej potreby technologických nákladov poľnohospodárskej činnosti umožňuje efektívnejšie
riadiť výrobu a je nenahraditeľným pomocníkom pri určovaní správnej stratégie výroby i
pri organizovaní práce. Ekonomickou analýzou štruktúry vlastných nákladov na jednotku plochy
a jednotku produkcie možno získať prehľad o pracovných a materiálových nákladoch, na
základe ktorých je možné charakterizovať úlohu poľnohospodárskej techniky, ako aj ďalších
výrobných vstupov. Trendom súčasného vývoja v oblasti poradenských služieb v poľnohospodárstve
je vyvíjať počítačové programy, ktoré uľahčia poľnohospodárom pracovať so ziskom. Cieľom riešenia
navrhovanej úlohy je prispôsobiť sa tomuto trendu, nakoľko jedným z výstupov by mal byť počítačový
program umožňujúci analyzovať vplyv technicko-exploatačných ukazovateľov strojov na efektívnosť
pracovných procesov v rastlinnej výrobe.
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b/MPRV SR
Výstupy navrhovanej úlohy bude možné využiť aj pri plánovanom systémovom opatrení
nafta“ (normatívy spotreby nafty) v roku 2019.

„Zelená

IMPLEMENTÁCIA
V rámci úlohy bude vykonaná inventarizácia používanej poľnohospodárskej techniky v rastlinnej
a živočíšnej výrobe vo vybranom súbore podnikov v rámci jednotlivých krajov SR pomocou
dotazníkového prieskumu. Bude spracovaná analýza vekovej a výkonovej štruktúry vybraných druhov
strojov a mechanizačných prostriedkov používaných v rastlinnej a živočíšnej výrobe, bude
vypracovaný prehľad o cenách rozhodujúcich kategórii strojov ponúkaných na trhu a na ich základe
budú vypočítané vybrané prevádzkové ukazovatele. Ďalej bude vypracovaný cenník
mechanizovaných prác, budú vypočítané odporúčané hodnoty minimálneho ročného využitia strojov
zaručujúceho ich efektívne využívanie. Bude vypracovaný modul počítačového programu pre výpočet
vybraných prevádzkových ukazovateľov pri hodnotení efektívnosti využívania strojov.
Riadiaca štruktúra a postupy
Riešiteľom úlohy je NPPC-Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
v spolupráci s NPPC-Výskumným ústavom živočíšnej výroby. Pri zbere údajov bude NPPC-VÚEPP
spolupracovať so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou.
Riziká a možnosti ich eliminácie
V súčasnej fáze nevidíme riziko pri spracovaní úlohy.
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 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 kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NPPC za rok 2018 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu (v zmysle uznesenia
Vlády SR č. 1189/2001) v roku 2019.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 190 000 zo ŠR
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č.60 (priame náklady,
nepriame náklady):
„Informačný systém o vybavenosti poľnohospodárstva Slovenskej republiky strojovou
technikou“

P.č.

Kalkulačná položka

1

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

2

Spotreba materiálu

3

Služby (r. 4 až 6)

Štátny rozpočet
(EUR)
NPPCVÚEPP
75 220

Finančné
Spolufinanprostriedky
covanie
spolu
(EUR)
(EUR)
NPPCVÚŽV
1 190
76 410
0

3 300

390

0

3 690

71 920

800

0

72 720

11 920

800

0

12 720

0

0

0

0

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

60 000

0

0

60 000

94 780

18 810

0

113 590

69 640

13 700

0

83 340

9

Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a
príspevok NÚP

24 339

4 788

0

29 127

10

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

801

322

0

1 123

600

120

0

720

0

0

0

0

201

202

0

403

0

0

0

4

Všeobecné služby

5

Výskum a vývoj

6
7
8

11

Cestovné tuzemské

12

Cestovné zahraničné

13
14

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

15

Spotreba materiálu

0

0

0

16

Spotreba energie

0

0

0

17

Všeobecné služby

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18
19

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

20

Odpisy

0

0

0

21

Ostatné nepriame náklady

0

0

0

0

190 000

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

170 000

20 000

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia poľnohospodárstva
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