Zoznam úloh pre kontrakt medzi MP SR a VÚEPP Bratislava na rok 2008
úloha vyplývajúca z:
1.

2.

ÚLOHY VÝSKUMU A VÝVOJA
Ekonomika trvalo udržateľného rastu
poľnohospodárstva, potravinárstva a vidieka v
SR
ÚLOHY V RÁMCI ODBORNEJ POMOCI
Analýza hospodárskeho vývoja a postavenia
poľnohospodárstva v národnom hospodárstve
(Zelená správa)
Analýzy, expertízy a poradenstvo pre MP SR

Príloha č. 2
časové
hľadisko

schválená na 30. PVM v bode 8/A, dňa 28.
dlhodobo
11. 2005, zo Zmluvy č.2255/2006-550 2006o poskytnutí prostriedkov ŠR z kapitoly MP 2009
SR na riešenie úloh VaV.
Zákon č.274/2006 Z.z. o podpore
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

4.

Prevádzka a aktualizácia Informačnej siete
poľnohospodárskeho účtovníctva v SR v roku
2008

5.

Prognóza vývoja slovenského
poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a
vidieka

6.

Meranie a hodnotenie výkonnosti
poľnohospodárstva na úrovni odvetvia,
regiónov a samosprávnych krajov

Zo záverov PVM a požiadaviek ministra,
stála
štátnych tajomníkov a generálnych
riaditeľov sekcií
Zákon č.274/2006 Z.z. o podpore
stála
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka,
Nariadenia Komisie EÚ č.79/65/EEC, úloh
pri implementácii Spoločnej
poľnohospodárskej politiky a Zriaďovacej
listiny VÚEPP
Z diskusie a záverov Koordinačnej rady pre
prípravu materiálu „Vízia p Prognóza vývoja
slovenského poľnohospodárstva,
potravinárstva, lesníctva a vidieka“ dňa
6.12.2007. KR bola zriadená na 9. PVM dňa
29.3.2007.
Zákon č.274/2006 Z.z. o podpore
2008
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka,
Nariadenia EC 138/2004

7.

Ponukové bilancie vybraných
agropotravinárskych komodít

Zákona č.540/2001 Z.z. o štátnej štatistike a stála
Nariadenia Rady EÚ č.1282/2001

3.

1

cena
(v tis. Sk)

21 394

770
600
10 215

600

400

800

8.

Správa Centrálnej databázy MP SR a
informačného systému VÚEPP

9.

Vyhodnotenie ekonomickej bonity
poľnohospodárskych a potravinárskych
podnikov v rámce súťaže TOPAGRO

10. Komoditné situačné a výhľadové správy

11. Monitorovacia a hodnotiaca správa pre OECD

12. Globálny informačný systém a systém skorého
varovania FAO OSN pre výživu
a poľnohospodárstvo
13. Vplyv možných zmien v systéme mliečnych kvót
v rámci spoločnej organizácie trhu na trh
s mliekom a mliečnymi výrobkami v SR
(analýza, prognóza a návrh opatrení)
14. Hospodárske výsledky sektora ovocia
a zeleniny, vrátane hlavných trendov, analýza
silných a slabých stránok sektora z hľadiska
konkurencieschopnosti, potenciál rozvoja
organizácií výrobcov

Zriaďovacej listiny VÚEPP, Programu
informatizácie rezortu pôdohospodárstva
SR
Vyhodnotenie poľnohospodárskych
a potravinárskych podnikov v rámci
celoslovenskej súťaže, a tým zviditeľnenie
špičkových manažérov – propagácia
podnikateľských subjektov rezortu
pôdohospodárstva
Strednodobej koncepcie rozvoja
pôdohospodárstva, cieľov vedenia MP SR
v oblasti poskytovania informácií pre EÚ,
OECD a WTO, Zriaďovacej listiny VÚEPP
Národohospodárskej stratégie do r. 2013,
Programového vyhlásenia vlády SR,
Uznesenia vlády SR č.656, zo 16.7.2003
a zahranično-obchodnej politiky SR
medzinárodných záväzkov SR vo vzťahu
k FAO, Zriaďovacej listiny VÚEPP
očakávaných zmien v sektore mlieka, ktoré
Európska komisia plánuje prijať
legislatívnym návrhom (zvyšovanie kvót o 2
% ročne od roku 2008) a zároveň
z ohláseného zámeru zrušiť kvóty do roku
2015.
Výstup úlohy bude dôležitým podkladom
pre prípravu „Národnej stratégie pre OP
organizácií výrobcov ovocia a zeleniny“,
ktorá sa vypracuje podľa článku 12. ods. 2
bod a) nariadenia Rady ES č. 1182/2007,
ktorým sa ustanovujú osob. pravidlá pre
sektor ovocia a zeleniny.

2

stála
nová
úloha

3 800
300

stála

2 100

stála

230

stála

180

nová
úloha

430

nová
úloha

600

