
Stanovisko  

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

k výročnej správe Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra 

za rok 2020 

  

 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (ďalej len „NPPC“)  

je priamo riadenou príspevkovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“). NPPC vzniklo 1.1.2014 splynutím všetkých dovtedy 

samostatných poľnohospodárskych a potravinárskych výskumných ústavov.  

NPPC zabezpečuje komplexný výskum a zhromažďovanie poznatkov z oblasti udržateľného 

využívania a ochrany prírodných, predovšetkým pôdnych zdrojov a vody pre pestovanie rastlín a chov 

zvierat, zabezpečenia kvality, bezpečnosti, inovácií a konkurencieschopnosti potravín 

i nepotravinárskych výrobkov poľnohospodárskeho pôvodu, produkčného i mimo produkčného vplyvu 

poľnohospodárstva na životné prostredie a rozvoj vidieka a transfer poznatkov poľnohospodárskeho 

výskumu užívateľom. Organizácia sa skladá zo siedmych výskumných ústavov:  

1. Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava  

2. Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany  

3. Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva  

4. Výskumný ústav agroekológie Michalovce  

5. Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra  

6. Výskumný ústav potravinársky Bratislava  

7. Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava  

Významným poslaním NPPC je rozvíjanie medzinárodnej spolupráce a jeho integrácia do 

medzinárodného vedeckovýskumného priestoru, predovšetkým zapájaním sa do riešenia projektov 

v rámci programu EÚ H2020/Horizon Europe. 

Ďalšími dôležitými úlohami NPPC je publikačná činnosť, zabezpečovanie expertnej činnosti 

a odborného poradenstva v oblastiach poľnohospodárstva a potravinárstva.   

Významné sú aj realizované informačné aktivity (školenia) v oblasti pestovania plodín, chovu 

hospodárskych zvierat, kvality a bezpečnosti potravín a ochrany pôd. 

Plnenie hlavných činností NPPC bolo v roku 2020 zabezpečené prostredníctvom kontraktu 

s MPRV SR.  



 

 Celková hodnota kontrahovaných úloh zo štátneho rozpočtu (rezortné projekty výskumu 

a vývoja, inštitucionálne financovanie v rámci plnenia výskumného zámeru a úlohy odbornej pomoci)  

bola v pôvodnom kontrakte stanovená na 6 084 792 EUR, ktorá sa dodatkom kontraktu č. 1 upravila 

na 6 179 293 EUR, dodatkom č. 2 na 6 249 081 EUR, dodatkom č. 3 na 6 250 881 EUR, dodatkom č. 4 

na 6 443 245 EUR, dodatkom č. 5 na 22 022 939,66 EUR, dodatkom č. 6 na 22 454 639,66 EUR 

a dodatkom č. 7 na 23 163 360,46 EUR. Uvedené finančné prostriedky boli v celom rozsahu vyčerpané 

k 31.3.2021. 

 Hospodársky výsledok pred zdanením za NPPC, t. j. vrátane hlavnej a podnikateľskej činnosti v 

roku 2020 predstavuje zisk vo výške 731 885,01 EUR a po zdanení 553 469,22 EUR. 

 Pracovná verzia výročnej správy NPPC bola predložená na pripomienkovanie  

na všetky odborné útvary MPRV SR, ktoré sú zodpovedné za riešenie úloh v rámci kontraktu NPPC. 

Vznesené pripomienky k výročnej správe boli akceptované.  

Na základe predloženej výročnej správy za rok 2020 je možné konštatovať, že požadované 

úlohy boli splnené a celková činnosť NPPC bola v roku 2020 v súlade s jeho poslaním a vyplývala zo 

zriaďovacej listiny. 

 K výročnej správe organizácie nemáme pripomienky a odporúčame ju predložiť  

na prerokovanie v rámci verejného odpočtu. 

 
 
 

V Bratislave 19.5.2021                                               
 

 

 

 

           Mgr. Stanislav Hronček 
vedúci oddelenia  

 

 

 

 

 

 

 


