Príloha č. 1 ku kontraktu č. 1206/2011-510/MPRVSR

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
ZOZNAM ZADANÝCH ÚLOH
A. Rezortné úlohy výskumu a vývoja na roky 2010 - 2012 v rámci „Nového modelu vedy a výskumu
v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR“
Úloha č. 1:
Úloha č. 2:
Úloha č. 3:
Úloha č. 4:
Úloha č. 5:
Úloha č. 6:
Úloha č. 7:

„Možnosti a spôsoby zabezpečenia udržateľnej rastlinnej výroby v meniacich sa
podmienkach prostredia“ - finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (ŠR) na rok 2012:
264 649 €;
„Využitie biotechnologických metód pri tvorbe nových typov rastlín“ (finančné prostriedky zo
ŠR na rok 2012: 199 602 €);
„Agrobiotechnológie a molekulárna diagnostika ochorení vybraných hospodársky
významných plodín“ (finančné prostriedky zo ŠR na rok 2012: 88 216 €);
„Biologická a funkčná diverzita genofondu rastlín pre zvýšenie pridanej hodnoty
poľnohospodárskej produkcie“ (finančné prostriedky zo ŠR na rok 2012: 88 216 €);
„Multifunkčné využívanie trávnych porastov v podhorských a horských oblastiach“ (finančné
prostriedky zo ŠR na rok 2012: 182 321 €);
„Výskum agroekologických aspektov udržateľných poľnohospodárskych systémov z hľadiska
socioekonomického vývoja a klimatickej zmeny“ (finančné prostriedky zo ŠR na rok 2012:
109 300 €);
„Špecifické a biologicky aktívne zložky viniča pre zvýšenie
hodnoty vinohradníckej
a vinárskej produkcie“ (finančné prostriedky zo ŠR na rok 2012: 25 251 €).

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na rezortné úlohy výskumu a vývoja na roky 2010 - 2012 v rámci
„Nového modelu vedy a výskumu v rezorte MP SR“ v roku 2011 celkom: 957 555 €.
B. Úlohy v rámci odbornej pomoci (ÚOP)
Úloha č. 8:
Úloha č. 9:
Úloha č. 10:
Úloha č. 11:

„Zabezpečenie plnenia Smerníc Rady č. 2002/11 EHS a 2008/90/ES a budovanie
Technického izolátu“ (finančné prostriedky zo ŠR na rok 2012: 94 574 €);
„Vykonávanie skúšok technologickej kvality pšenice letnej pre štátne odrodové skúšky a
monitoring kvalitatívnych parametrov pšenice letnej dopestovanej v Slovenskej republike“
(finančné prostriedky zo ŠR na rok 2012: 13 603 €);
„Úžitkové a technologické parametre energetických plodín vhodných na pestovanie
v Slovenskej republike“ (finančné prostriedky zo ŠR na rok 2012: 66 392 €);
„Prevádzka Génovej banky Slovenskej republiky“ (finančné prostriedky zo ŠR na rok 2012:
220 000 €).

Finančné prostriedky zo ŠR na úlohy odbornej pomoci pre MPRV SR v roku 2012 celkom: 394 569 €.
C. Inštitucionálna forma podpory výskumu a vývoja na CVRV Piešťany v roku 2012 v rámci „Nového
modelu vedy a výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR“
Finančné prostriedky zo ŠR v rámci inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja na CVRV Piešťany v
roku 2012 celkom: 957 556 €.
Finančné prostriedky zo ŠR pre CVRV Piešťany v rámci limitu bežných výdavkov v nadväznosti na
„Rozpis záväzných ukazovateľov ŠR na rok 2012“ v roku 2012 celkom: 2 309 680 €.

Úloha č. 1 kontraktu č. 1206/2011-510/MPRVSR
Názov úlohy:

„Možnosti
a spôsoby
zabezpečenia
udržateľnej
rastlinnej výroby v meniacich sa podmienkach
prostredia“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Mgr. Mária Babulicová, PhD.; CVRV - VÚRV Piešťany
(Projektová sekcia Agrosystémy Piešťany)

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Zuzana Červenák Kontrová, Sekcia poľnohospodárstva,
potravinárstva a obchodu MPRV SR

Pracoviská podieľajúce sa na riešení úlohy: Centrum výskumu rastlinnej výroby (CVRV) Piešťany Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV) Piešťany (Projektová sekcia Agrosystémy Piešťany - koordinačné
pracovisko; Projektová sekcia Biológia rastlín Piešťany a Génová banka SR Piešťany) a Výskumné
pracovisko VÚRV Borovce.
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu pre rok 2012: 264 649 Eur
Termín riešenia úlohy: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2012
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“.
Stručná anotácia a ciele riešenia úlohy: Zameranie projektu spočíva vo vytvorení efektívnych
pestovateľských technológií poľných plodín, ktoré budú vyhovovať súčasným produkčným,
environmentálnym a ekonomickým požiadavkám. Jeho obsahom je riešenie aktuálnych problémov
poľnohospodárskej praxe, medzi ktoré patrí zvyšovanie podielu obilnín i olejnín v osevných postupoch
a s tým súvisiace problémy: pokles úrod, znižovanie kvality produktov, zvýšený tlak škodlivých činiteľov
(choroby, škodcovia a buriny), zhoršenie kvalitatívnych pôdnych parametrov. Využívaním pôdoochranných
technológií budú skúmané možnosti eliminácie negatívnych dôsledkov prebiehajúcich klimatických zmien
(pokles úrod, degradácia pôdy). V súvislosti s obdobiami dlhotrvajúceho sucha a s obdobiami dlhotrvajúcich
(prívalových) dažďov bude riešená i problematika ochrany plodín voči škodlivým činiteľom a výživy rastlín
v pestovateľských systémoch. Vytvorenie najvhodnejších technologických postupov hlavných poľných
plodín, pri ktorých bude dosiahnutá požadovaná produkcia vysokej kvality, budú rešpektované
environmentálne požiadavky a zároveň bude dosiahnutá kladná ekonomická bilancia, predstavuje hlavný
cieľ riešenia projektu. Zhodnotením ekologického hospodárenia budú identifikované prednosti ekologického
poľnohospodárstva, možnosti redukcie znečistenia zložiek životného prostredia, spôsoby zlepšenia infiltrácie
zrážkovej vody a zvýšenia retenčnej kapacity pôdy a možnosti zníženia energetických vstupov. Dôležitou
časťou riešenia projektu sú pestovateľské technológie plodín na energetické využitie. Produkcia biomasy
vybratých tradičných druhov plodín (pšenica letná f. ozimná, kukurica siata na siláž, kukurica siata na zrno)
pre energetické účely ako i druhov menej pestovaných (konopa siata, amarantus) zvýšia energetickú
nezávislosť Slovenskej republiky. Zachovanie zdravého pôdneho ekosystému je životne dôležité pre
fungovanie poľnohospodárskeho ekosystému. Riešenie projektu je orientované na zachovanie ekologických
a produkčných funkcií pôdy pri rôznych pestovateľských postupoch (pôdna diverzita, hodnotenie kvality pôdy
v rôznych agroekosystémoch, bilancia organickej hmoty, bilancia živín, zmeny fyzikálnych vlastností,
chemických a biologických vlastností).
Cieľom projektu je vytvorenie efektívnych pestovateľských technológií poľných plodín, ktoré budú
vyhovovať súčasným produkčným, environmentálnym a ekonomickým požiadavkám. Projekt je zameraný na
riešenie týchto parciálnych cieľov: a) vysokú koncentráciu obilnín a olejnín v osevných postupoch a s tým
spojených problémov poľnohospodárskej praxe (pokles úrod, zníženie kvality, zvýšený tlak škodlivých
činiteľov - choroby, škodcovia a buriny, zhoršenie kvalitatívnych pôdnych parametrov); b) pôdoochranné
technológie ako prostriedok k udržateľnej rastlinnej výrobe; c) optimálne pestovateľské technológie plodín na
energetické využitie (pšenica letná f. ozimná, kukurica siata na siláž, kukurica siata na zrno, konopa siata,
amarantus); d) ekologické pestovateľské systémy; e) zachovanie biologických, ekologických a produkčných
funkcií pôdy pri rôznych pestovateľských postupoch (pôdna diverzita mikroorganizmov, biomonitoring
agroekosystémov z hľadiska metabolickej a populačnej diverzity pôdnych mikroorganizmov, hodnotenie
kvality pôdy v rôznych agroekosystémoch, bilancia organickej hmoty, bilancia živín, zmeny fyzikálnych
vlastností); f) znižovanie environmentálnych rizík (znižovanie vstupov pesticídov a umelých hnojív,
znižovanie ohrozenia pozemkov eróziou, ochrana pred vysychaním pôdy v dlhých obdobiach sucha,
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zachovanie druhovej diverzity spoločenstiev burín v agroekosystémoch); g) výživa rastlín z hľadiska
klimatických zmien a návrh nových metodických postupov vo výžive s ohľadom na obdobia s dlhotrvajúcim
suchom; h) ochrana rastlín pred škodlivými činiteľmi z aspektu klimatických zmien a dosiahnutia kladnej
ekonomickej bilancie pestovateľských technológií; i) výber vhodných odrôd a hybridov; j) energetická bilancia
osevných postupov; k) kvalitatívne parametre plodín.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
ekonomická úspora chemických ochranných prípravkov pri využívaní optimálnych metodických
postupov v ochrane rastlín;
ekonomická bilancia (úspora PH) pri využívaní pôdoochranných technológií;
zníženie nákladov na umelé hnojivá využívaním racionálnych postupov vo výžive rastlín.
-

-

Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
ochrana pôdy pred nepriaznivými dopadmi klimatických zmien využívaním pôdoochranných
technológií;
poskytovanie poradenskej činnosti v oblasti pestovateľských technológii obilnín a olejnín;
poskytovanie poradenskej činnosti v oblasti pestovateľských technológii plodín na energetické
využitie;
poskytovanie poradenskej činnosti v oblasti ekologického poľnohospodárstva;
odovzdávanie výsledkov výskumu vo vedeckých a odborných domácich a zahraničných časopisoch.
-

-

Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude čiastočne financovaná zo štátneho rozpočtu (z
rozpočtu MPRV SR) a čiastočne z vlastných zdrojov CVRV Piešťany (ŠR v r. 2012: 264 649 €, t.j. 95,24 %
z celkovej ceny úlohy; vlastné zdroje CVRV Piešťany v r. 2012: 13 233 €, t.j. 4,76 % z celkovej ceny úlohy,
resp. 5,00 % z finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR v roku 2012).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (najmä
Odbor rastlinnej výroby); b) Združenie pre rozvoj bezorbových technológií Slovak No-Till Club; c)
pestovateľské zväzy a združenia; d) právnické a fyzické subjekty hospodáriace na pôde (poľnohospodárske
družstvá - PD Lisková-Sliače, PD Vrbové a iné; súkromne hospodáriaci roľníci; malopestovatelia
poľnohospodárskych produktov a iné); e) šľachtiteľské pracoviská (Hordeum s.r.o. Sládkovičovo); f)
univerzity (Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave).
Výstupy riešenia a dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy za rok 2012: Výstupom riešenia úlohy
v roku 2012 bude: a) záverečná správa za riešenie úlohy za roky 2010 - 2012, spracovaná do 31. 12. 2012;
b) ekonomická úspora chemických ochranných prípravkov pri využívaní optimálnych metodických postupov
v ochrane rastlín; c) ekonomická bilancia (úspora PH) pri využívaní pôdoochranných technológií; d)
poradenská činnosť v oblasti pestovateľských technológií plodín; e) zorganizovanie konferencie
s medzinárodnou účasťou: „Pestovateľské technológie a ich význam pre prax“; f) organizácia „Dňa poľa“ pre
širokú poľnohospodársku prax; g) publikácie v domácich i zahraničných vedeckých a odborných časopisoch;
h) prezentácia výsledkov na domácich a zahraničných konferenciách a seminároch. Výsledky riešenia úlohy
za roky 2010 - 2012 budú MPRV SR odovzdané do 31. januára 2013.
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Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 1 kontraktu č. 1206/2011-510/MPRVSR v roku 2012

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

Názov rezortnej úlohy VaV:

„Možnosti a spôsoby zabezpečenia udržateľnej
výroby v meniacich sa podmienkach prostredia“

P.č.

Kalkulačná položka

a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

b.
Náklady obstarania celkom (r. 02 + 03)
Spotreba materiálu
Služby
v tom: Výskum a vývoj
Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09 + r. 13)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Z toho: Cestovné tuzemské
Cestovné zahraničné
Odpisy
Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až 19)
Z toho : Spotreba materiálu
Spotreba energie
Mzdové náklady
Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
Odpisy
Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 06 )
Zisk
Cena riešenia
Kapitálové výdavky celkom

18
19
20
21
22
23

Riaditeľ: doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

Štátny
rozpočet
v Eur
30 175
29 490
685
0
0
234 474
171 532
59 950
2 992
500
300
0
0
0
0
0
0

Celkové
náklady
v Eur
43 408
42 428
980
0
0
234 474
171 532
59 950
2 992
500
300
0
0
0
0
0
0

0
0
264 649
0
264 649
0

0
0
277 882
0
277 882
0

Za ekonomický úsek: Ing. Iveta Gabčová
(meno, priezvisko, podpis)
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rastlinnej

Úloha č. 2 kontraktu č. 1206/2011-510/MPRVSR
Názov úlohy:

„Využitie biotechnologických metód pri tvorbe nových
typov rastlín“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Valéria Šudyová, PhD.; CVRV - VÚRV Piešťany
(Projektová sekcia Biológia rastlín Piešťany)

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Zuzana Červenák Kontrová, Sekcia poľnohospodárstva,
potravinárstva a obchodu MPRV SR

Pracoviská podieľajúce sa na riešení úlohy: Centrum výskumu rastlinnej výroby (CVRV) Piešťany Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV) Piešťany (Projektová sekcia Biológia rastlín Piešťany koordinačné pracovisko).
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu pre rok 2012: 199 602 Eur
Termín riešenia úlohy: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2012
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“.
Stručná anotácia a ciele riešenia úlohy: Rozhodujúcim faktorom tvorby nových biologických materiálov je
žiadaná vysoká technologická kvalita s pridanou nadhodnotou, zlepšeným zdravotným stavom, zlepšenými
parametrami pre priemyselné spracovanie a tvorba materiálov vhodných pre ekologické hospodárenie
s ohľadom na zachovanie dostatočného úrodového potenciálu. Pokles genetickej diverzity odrôd a veľké
plochy pestovaných monokultúr vytvárajú v súčasnej dobe vhodné podmienky pre intenzívnejší rozvoj
chorôb a škodcov. Zníženie ich negatívnych dopadov na kvantitu i kvalitu produkcie je úzko späté so
zvyšovaním nákladov hlavne na chemickú ochranu, ktorá zanecháva v pôde i rastline rezídua. Zachovania
biologických, ekologických a produkčných funkcií pôdy je dôležité pre získanie dostatočnej kvantity kvalitnej
produkcie. Vývoj nových genotypov obilnín s geneticky podmienenými znakmi akými sú kvalita a rezistencia
a aplikácia molekulárno-biologických metód je v súlade so Zameraním priorít pôdohospodárskej vedy
a výskumu do roku 2015.
Cieľom riešenia úlohy je: a) tvorba nových biologických materiálov pšenice a jačmeňa cestou
konvenčnou doplnenou agrobiotechnologickými postupmi využívajúcimi najnovšie poznatky tvorby
primárnych biologických materiálov pomocou cieleného prenosu génov; b) vyhľadávanie zdrojov účinných
génov so zámerom zlepšiť úžitkovú, výživovú a zdravotnú hodnotu potravín a ekonomické parametre
poľnohospodárskych komodít; c) tvorba dihaploidov pšenice cestou antérovej kultúry; d) hodnotenie vplyvu
pestovania Bt-kukurice na pôdnu biocenózu v porovnaní s pestovaním nemodifikovanej kontroly.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
detegované genotypy pšenice, jačmeňa, tritikale a ovsa ako nositelia znakov a vlastností, ktoré by
mohli byť použité pri tvorbe nových biologických materiálov;
novovytvorený biologický materiál pšenice a jačmeňa so zmenenými alebo upravenými znakmi
a vlastnosťami odlišnými od pôvodných východiskových materiálov;
stanovenie tzv. podstatnej ekvivalencie geneticky modifikovaných a nemodifikovaných rastlín
kukurice vo vzťahu k mikrobiálnym spoločenstvám rizosféry;
publikované výsledky v odborných a vedeckých periodikách.
-

-

Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
overenie funkčnosti molekulárnych markerov pre detekciu introdukovaných génov v BC generáciách
pšenice a jačmeňa;
overenie postupu tvorby dihaploidov pšenice cez antérové kultúry na populáciách domácich
šľachtiteľských materiálov;
vypracovanie štúdie o detekcii a izolácii patogénov zo šľachtiteľských materiálov.
-

-
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Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude čiastočne financovaná zo štátneho rozpočtu (z
rozpočtu MPRV SR) a čiastočne z iných zdrojov a vlastných zdrojov CVRV Piešťany (ŠR v r. 2012: 199 602
€, t.j. 95,24 % z celkovej ceny úlohy; iné zdroje a vlastné zdroje CVRV v r. 2012: 9 980 €, t.j. 4,76 %
z celkovej ceny úlohy, resp. 5,00 % z finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR v r. 2012).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (najmä
Odbor rastlinnej výroby); b) šľachtiteľské pracoviská SR (WOOD s.r.o. Radošina; Hordeum s.r.o.
Sládkovičovo; SELEKT Výskumný a šľachtiteľský ústav, a.s. Bučany; ISTROPOL Solary, a.s.; VŠS VígľašPstruša a Malý Šariš).
Výstupy riešenia a dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy za rok 2012: Výstupom riešenia úlohy v
roku 2012 bude: a) záverečná správa za riešenie úlohy za roky 2010 - 2012, spracovaná do 31. 12. 2012
(výsledky riešenia úlohy budú MPRV SR odovzdané do 31. januára 2013); b) 20 zhodnotených genotypov
pšenice ozimnej na špecifickú rezistenciu k hrdzi pšenicovej rasami Puccinia triticina; c) 15 zhodnotených
genotypov ovsa siateho na špecifickú rezistenciu izolátmi Pyrenophora avenae z 3 lokalít Slovenska.
Výsledky budú formou písomnej správy odovzdané kľúčovým užívateľom úlohy.
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Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 2 kontraktu č. 1206/2011-510/MPRVSR v roku 2012

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

Názov rezortnej úlohy VaV:

„Využitie biotechnologických metód pri tvorbe nových typov
rastlín“

P.č.

Kalkulačná položka

a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

b.
Náklady obstarania celkom (r. 02 + 03)
Spotreba materiálu
Služby
v tom: Výskum a vývoj
Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09 + r. 13)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Z toho: Cestovné tuzemské
Cestovné zahraničné
Odpisy
Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až 19)
Z toho : Spotreba materiálu
Spotreba energie
Mzdové náklady
Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
Odpisy
Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 06 )
Zisk
Cena riešenia
Kapitálové výdavky celkom

18
19
20
21
22
23

Riaditeľ: doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

Štátny
rozpočet
v Eur
32 300
29 800
2 500
0
0
167 302
122 500
42 814
1 988
400
500
0
0
0
0
0
0

Celkové
náklady
v Eur
42 280
39 780
2 500
0
0
167 302
122 500
42 814
1 988
400
500
0
0
0
0
0
0

0
0
199 602
0
199 602
0

0
0
209 582
0
209 582
0

Za ekonomický úsek: Ing. Iveta Gabčová
(meno, priezvisko, podpis)
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Úloha č. 3 kontraktu č. 1206/2011-510/MPRVSR
Názov úlohy:

„Agrobiotechnológie
a molekulárna
diagnostika
ochorení vybraných hospodársky významných plodín“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Mgr. Daniel Mihálik, PhD.; CVRV - VÚRV Piešťany
(Projektová sekcia Biológia rastlín Piešťany)

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Zuzana Červenák Kontrová, Sekcia poľnohospodárstva,
potravinárstva a obchodu MPRV SR

Pracoviská podieľajúce sa na riešení úlohy: Centrum výskumu rastlinnej výroby (CVRV) Piešťany Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV) Piešťany (Projektová sekcia Biológia rastlín Piešťany koordinačné pracovisko).
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu pre rok 2012: 88 216 Eur
Termín riešenia úlohy: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2012
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“.
Stručná anotácia a ciele riešenia úlohy: Biotechnológie patria medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce sa
odvetvie celosvetovej ekonomiky, majú potenciál produkovať vysokú pridanú hodnotu vo forme nových
produktov, nových technológií a postupov, aplikácia týchto postupov v poľnohospodárstve sa označuje ako
agrobiotechnológie. Agrobiotechnológie vychádzajú z aplikácií najnovších molekulárno biologických
prístupov živých organizmov. Toto komplexné štúdium genómu, transkriptómu, proteómu a metabolómu je
všeobecne označované ako cellomika, na aplikáciu tohto komplexu prístupov v oblasti rastlinného výskumu
sa využíva pojem agrinomika. Proteomika - v rámci aktivity bude študovaný proteóm hospodársky
významných rastlín, najmä obilnín a konkrétne zásobné bielkoviny, ktoré významne ovplyvňujú pekársku
kvalitu obilnín. Identifikovanie týchto proteínov je aj jednou z foriem genotypizácie obilnín. Štúdiom génov na
úrovni RNA sa zaoberá transkriptomika, pomocou, ktorej identifikujeme kódujúce časti génov, cDNA
a zistíme presnú exón-intrónovú štruktúru génu. V súčasnosti sa genotypy pšenice vylepšujú aj pomocou
metód prenosu prokaryotických aj eukaryotických génov, t.j. metódami genetických transformácií. Tvorba
geneticky modifikovaných rastlín je možná vďaka vlastnosti rastlín regenerovať, a tak umožniť z jednej bunky
vytvoriť celú rastlinu. Schopnosť jednej dospelej rastlinnej bunky vytvoriť celý organizmus sa nazýva
totipotencia. Regenerácia celej rastliny z jednej bunky je dôležitým aspektom genetického inžinierstva, ktoré
sa zaoberá cieleným prenosom cudzorodých génov, ich častí, alebo zmenou organizmu vlastného génu,
metódami inými od metód používaných v klasickom šľachtení.
Základnou oblasťou využitia molekulárnych markerov je identifikácia genotypov rastlín, poznáme už
celé spektrum DNA markerov pre konkrétne lokusy genómu rastlín. Genóm rastliny najdokonalejšie
popisujeme a poznávame na úrovni sekvencie nukleotidov DNA, prípadne expresie bielkovín kódovaných
konkrétnymi génmi. Identifikácie a vzájomné rozlišovanie genotypov rastlín je možné vykonávať vo viacerých
kvalitatívnych úrovniach, od základnej úrovne morfologickej variability až po pozorovanie variability na úrovni
sekvencie DNA. V závislosti od rastlinného druhu je možné pre rozlišovanie genotypov efektívne využívať
polymorfizmus v sekvencii nukleotidov DNA v kódujúcej i nekódujúcej časti génu. DNA markermi môžeme
selektovať organizmy s požadovanými vlastnosťami, napr. pri obilninách rezistenciami voči rôznym
ochoreniam spôsobeným vírusmi, prokaryotickými a eukaryotickými patogénmi.
V posledných dvoch desaťročiach bol veľmi zanedbávaný šľachtiteľský proces v oblasti
zeleninárstva a ovocinárstva. Avšak vstupom našej krajiny do štruktúr EÚ sme sa museli prispôsobiť aj
legislatíve v šľachtiteľskom procese. Realizáciou smerníc a nariadení EÚ sa zaväzujeme realizovať
neprítomnosť, resp. diagnostiku vírusových ochorení druhov zeleniny a ovocných drevín. V projekte by sme
chceli vyvinúť a optimalizovať stanovenie niektorých vybraných vírusových ochorení.
Cieľom riešenia úlohy je: a) identifikácia génov kódujúcich enzýmy - regulačné body v
metabolizme giberelínov; b) identifikácia a charakterizácia génov zahrnutých v metabolizme mastných
kyselín pri vláknitých hubách radu Mucorales; c) identifikácia génov kódujúcich zásobné bielkoviny pri rode
Triticum; d) príprava vektorov vhodných na transformáciu obilnín, selekcia genotypov obilnín s
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regeneračnými schponosťami a ich transformácia génmi s potenciálom zlepšenia hospodárskych znakov
rastlín; e) proteomické stanovenie Tobamovírusov - Vírus mozaiky tabaku (TMV) a Vírus mozaiky rajčiaka
(ToMV) pri genotypoch papriky ročnej (Capsicuum annum L.) a rajčiaka jedlého (Solanum lycopersicum)
v šľachtiteľských materiáloch poskytnutých firmou ZelSeed s.r.o. Horná Potôň; f) proteomická identifikácia
zásobných bielkovín v šľachtiteľskom materiáli VŠS Malý Šariš a obilninách pripravených procesom
transgenózy.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
za celú dobu riešenia úlohy (aj 3 ďalšie parametre) príprava minimálne 5 konštruktov vhodných na
transformáciu organizmov;
minimálne 5 záznamov nového génu, respektíve jeho fragmentu v databáze génov - Genbank;
príprava 1 prototypu originálnej transgénnej rastliny;
proteomická analýza zloženia zásobných bielkovín v šľachtiteľských materiáloch VŠS Malý Šariš
a obilninách pripravených procesom transgenózy
-

-

Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
za celú dobu riešenia úlohy (aj 2 ďalšie parametre) vypracovanie metodiky stanovenia Tobamovírusu
(ToMV);
vypracovanie metodiky stanovenia Tobamovírusu (TMV);
vypracovanie 1 diplomovej práce a 2 dizertačných prác.
-

-

Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude čiastočne financovaná zo štátneho rozpočtu (z
rozpočtu MPRV SR) a čiastočne z iných zdrojov a z vlastných zdrojov CVRV Piešťany (ŠR v r. 2012: 88 216
€, t.j. 95,24 % z celkovej ceny úlohy; iné zdroje a vlastné zdroje CVRV v r. 2012: 4 411 €, t.j. 4,76 %
z celkovej ceny úlohy, resp. 5,00 % z finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR v roku 2012).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (najmä
Odbor rastlinnej výroby); b) šľachtiteľské pracoviská SR (WOOD s.r.o. Radošina; ZELSEED s. r.o. Horná
Potôň; VŠS Vígľaš-Pstruša a Malý Šariš a iné).
Výstupy riešenia a dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy za rok 2012: Výstupom riešenia v r.
2012 bude: a) záverečná správa za riešenie úlohy za roky 2010 - 2012, spracovaná do 31. 12. 2012; b)
záznam sekvencie génov (1 ks) v medzinárodnej databáze génov Genebank (konkrétne gény zahrnuté v
metabolizme giberelínov a mastných kyselín vláknitých húb); c) vektor (1 ks) pre transformáciu - unikátne
molekuly nevyhnutné pre transformáciu obilnín s potenciálom zvýšiť jej hospodársku úroveň; d) dopracovanie metodiky stanovenia Tobamovírusu (ToMV) pomocou proteomického imunodetekčného postupu
detekcie. Výsledky riešenia úlohy za roky 2010 - 2012 budú MPRV SR odovzdané do 31. januára 2013.
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Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 3 kontraktu č. 1206/2011-510/MPRVSR v roku 2012

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

Názov rezortnej úlohy VaV:

„Agrobiotechnológie a molekulárna diagnostika
vybraných hospodársky významných plodín“

P.č.

Kalkulačná položka

a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

b.
Náklady obstarania celkom (r. 02 + 03)
Spotreba materiálu
Služby
v tom: Výskum a vývoj
Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09 + r. 13)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Z toho: Cestovné tuzemské
Cestovné zahraničné
Odpisy
Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až 19)
Z toho : Spotreba materiálu
Spotreba energie
Mzdové náklady
Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
Odpisy
Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 06 )
Zisk
Cena riešenia
Kapitálové výdavky celkom

18
19
20
21
22
23

Riaditeľ: doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

Štátny
rozpočet
v Eur
14 111
14 111
0
0
0
74 105
54 012
18 877
1 216
216
1 000
0
0
0
0
0
0

Celkové
náklady
v Eur
18 522
18 522
0
0
0
74 105
54 012
18 877
1 216
216
1 000
0
0
0
0
0
0

0
0
88 216
0
88 216
0

0
0
92 627
0
92 627
0

Za ekonomický úsek: Ing. Iveta Gabčová
(meno, priezvisko, podpis)
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ochorení

Úloha č. 4 kontraktu č. 1206/2011-510/MPRVSR
Názov úlohy:

„Biologická a funkčná diverzita genofondu rastlín pre
zvýšenie
pridanej
hodnoty
poľnohospodárskej
produkcie“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.; CVRV - VÚRV Piešťany
(Projektová sekcia Biológia rastlín Piešťany)

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Zuzana Červenák Kontrová, Sekcia poľnohospodárstva,
potravinárstva a obchodu MPRV SR

Pracoviská podieľajúce sa na riešení úlohy: Centrum výskumu rastlinnej výroby (CVRV) Piešťany Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV) Piešťany (Projektová sekcia Biológia rastlín Piešťany koordinačné pracovisko a Génová banka SR Piešťany) a Výskumno-šľachtiteľské stanice VÚRV VígľašPstruša a Malý Šariš.
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu pre rok 2012: 88 216 Eur
Termín riešenia úlohy: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2012
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“.
Stručná anotácia a ciele riešenia úlohy: Genofond rastlinných druhov predstavuje dôležitú súčasť
biodiverzity, z ktorej má ľudstvo veľký úžitok. Na Slovensku sa na hospodárske účely pestuje viac ako 160
druhov rastlín. Genofond pestovaných druhov reprezentujú nielen moderné odrody, kultivary a hybridy, ktoré
sa používajú predovšetkým v poľnohospodárstve, ale aj reštringované odrody, odrody svetového sortimentu,
staré a krajové odrody, ekotypy z rozšírených rastlinných druhov a ich prírodné populácie.
Prvá časť projektu sa zameriava na rozšírenie poznania o stave zložiek biologickej diverzity a
prepojenie inventarizácie na úrovni pestovaných a divorastúcich druhov využiteľných v poľnohospodárstve,
výžive, energetike a pri tvorbe krajiny a vidieka. Pre potreby výživy a poľnohospodárstva sa zameria na
hodnotenie parametrov produkcie pri vybraných druhoch rastlín. Významnou časťou bude repatriácia
genetických zdrojov rastlín (GZR) za účelom podpory ekologického poľnohospodárstva, vrátane využívania
tradičných druhov a odrôd rastlín a menej využívaných a netradičných druhov rastlín v našich podmienkach.
Európske krajové odrody pšenice, ktoré vznikli kombináciou prírodnej selekcie a selekcie vykonanej
šľachtiteľmi, majú niektoré vzácne vlastnosti, ktoré môžu významne prispieť k zlepšeniu nových chlebových
odrôd a rozšíreniu ich diverzity. Genetická diverzita zahrnutá v kolekciách GZR prispieva k rozšíreniu
variability nových odrôd a ovplyvňuje šľachtenie rastlín.
Ďalšia časť projektu bude riešiť problematiku biologicky aktívnych a funkčných zložiek rastlín s
významnou pridanou hodnotou vo výžive a zdraví. Predmetom riešenej problematiky bude pozitívna selekcia
primárnych zdrojov biologicky aktívnych substancií (potravinová vláknina a jej zložky, lipofilné látky a vo vode
rozpustné pigmenty) a možnosti ich spracovania za účelom využitia nielen pri autentifikácii primárnej
poľnohospodárskej produkcie, ale aj v potravinárstve a farmaceutickom priemysle. Skúmať sa budú zmeny
vybraných substancií z pohľadu odrodovej špecifickosti a technológií spracovania. Z hľadiska kontroly
primárnej poľnohospodárskej produkcie sú zaujímavé dusíkaté látky, pričom dôležitá je problematika
dusitanov, dusičnanov a z nich vznikajúcich nitrózamínov, najmä zo zdravotníckeho hľadiska.
V rámci mechanizmu „clearing-house“ bude projekt zabezpečovať podporu výmeny informácií,
podporu vedeckej a technickej spolupráce na národnej i medzinárodnej úrovni. Bude vytvorený informačný
systém genetických zdrojov rastlín, ktorý bude obsahovať relevantné informácie o genofonde rastlín pre
poľnohospodárstvo, výživu, energetiku, tvorbu krajiny a vidieka.
Cieľom riešenia úlohy je: a) popísanie variability morfologických, biologických a hospodárskych
znakov vybraných genetických zdrojov rastlín významných v oblasti funkčnej diverzity zvyšujúcich pridanú
hodnotu primárnej poľnohospodárskej produkcie; b) vykonanie chemických, biochemických a reologických
analýz vybraných genotypov pšenice, jačmeňa, ovsa, maku, pohánky a láskavca v laboratórnych
podmienkach; c) štúdium biologicky aktívnych a funkčných látok s významnou pridanou hodnotou s dôrazom
na funkčný význam daných látok v rastlinnom organizme.
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Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
hodnotenie obsahu potravinovej vlákniny a jej rozpustnej zložky β-D-glukánu vo vybraných
genotypoch (v počte minimálne 85 odrôd pšenice letnej f. ozimnej, 65 odrôd ovsa siateho, 40 odrôd
maku siateho, 40 odrôd jačmeňa siateho f. jarnej, 10 odrôd pohánky jedlej a 10 odrôd láskavca)
s využitím enzymaticko-gravimetrických metód; vo vybraných materiáloch (minimálne pšenice) aj
hodnotenie obsahu celkového a rezistentného škrobu;
stanovenie obsahu lipidov, vybraných lipofilných látok a profilu mastných kyselín vo vybraných
genotypoch pšenice, ovsa, maku slovenského pôvodu a vybraných odrodách láskavca s využitím
metódy plynovej chromatografie;
zhodnotenie kvalitatívnych parametrov 112 odrôd pšenice podľa STN 46 1100-2 Potravinárske
obilniny, časť 2: Zrno potravinárskej pšenice a reologické vlastnosti pšenice letnej.
-

Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
inventarizácia čo najširšej genetickej a biologickej diverzity genotypov pšenice letnej f. ozimnej, ovsa
siateho, maku siateho, jačmeňa siateho f. jarnej, pohánky jedlej a láskavca pre potreby praktického
geneticko-šľachtiteľského využitia;
popis variability morfologických, biologických a hospodárskych znakov vybraných genetických
zdrojov rastlín významných v oblasti funkčnej diverzity zvyšujúcich pridanú hodnotu primárnej
poľnohospodárskej produkcie;
monitoring obsahu dusíkatých látok v rastlinnom materiáli;
štatistické spracovanie experimentálnych výsledkov z inventarizácie a hodnotenia genotypov
pšenice, ovsa, maku a láskavca;
vývoj metódy na monitoring výskytu vo vode rozpustných pigmentov v netradičných pšeniciach;
publicita výsledkov štúdia biologicky aktívnych a funkčných látok s významnou pridanou hodnotou
užívateľmi a realizátormi výsledkov výskumu (šľachtiteľskými pracoviskami, regionálnymi subjektmi
šľachtenia a využívania GZR a poľnohospodárskymi prvovýrobcami).
-

-

Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude čiastočne financovaná zo štátneho rozpočtu (z
rozpočtu MPRV SR) a čiastočne z iných zdrojov a z vlastných zdrojov CVRV Piešťany (ŠR v r. 2012: 88 216
€, t.j. 95,24 % z celkovej ceny úlohy; iné zdroje a vlastné zdroje CVRV v r. 2012: 4 411 €, t.j. 4,76 %
z celkovej ceny úlohy, resp. 5,00 % z finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR v roku 2012).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR; b)
šľachtiteľské pracoviská SR (Hordeum s.r.o. Sládkovičovo; ISTROPOL Solary, a.s.; VŠS Vígľaš-Pstruša
a Malý Šariš a iné); c) pestovateľské zväzy a združenia; d) právnické a fyzické subjekty hospodáriace na
pôde (poľnohospodárske družstvá - Podielnicke družstvo „Považie“ Považany, Roľnícke družstvo Moravany
nad Váhom a iné; súkromne hospodáriaci roľníci; malopestovatelia poľnohospodárskych produktov a iné); e)
biotechnologické spoločnosti (Stuvital Bratislava, Natures a.s. Trnava).
Výstupy riešenia a dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy za rok 2012: Výstupom riešenia úlohy v
roku 2012 bude: a) záverečná správa za riešenie úlohy za roky 2010 - 2012, spracovaná do 31. 12. 2012; b)
rozšírenie genetickej diverzity genetických zdrojov pšenice, ovsa, maku, jačmeňa, pohánky a láskavca; b)
monitoring vybraných kvalitatívnych parametrov plodín pre ich využitie v poľnohospodárstve, šľachtení,
výžive a tvorbe krajiny; c) priame terénne poradenstvo u pestovateľov a tvorcov nového genetickošľachtiteľského materiálu; d) odporučenie vhodných donorov zdraviu prospešných vlastností do šľachtiteľskej praxe. Výsledky riešenia úlohy za roky 2010 - 2012 budú MPRV SR odovzdané do 31. januára 2013.
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Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 4 kontraktu č. 1206/2011-510/MPRVSR v roku 2012

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

Názov rezortnej úlohy VaV:

„Biologická a funkčná diverzita genofondu rastlín pre zvýšenie
pridanej hodnoty poľnohospodárskej produkcie“

P.č.

Kalkulačná položka

a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

b.
Náklady obstarania celkom (r. 02 + 03)
Spotreba materiálu
Služby
v tom: Výskum a vývoj
Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09 + r. 13)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Z toho: Cestovné tuzemské
Cestovné zahraničné
Odpisy
Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až 19)
Z toho : Spotreba materiálu
Spotreba energie
Mzdové náklady
Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
Odpisy
Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 06 )
Zisk
Cena riešenia
Kapitálové výdavky celkom

18
19
20
21
22
23

Riaditeľ: doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

Štátny
rozpočet
v Eur
14 827
14 227
600
0
0
73 389
52 930
18 499
1 960
350
500
0
0
0
0
0
0

Celkové
náklady
v Eur
19 238
18 638
600
0
0
73 389
52 930
18 499
1 960
350
500
0
0
0
0
0
0

0
0
88 216
0
88 216
0

0
0
92 627
0
92 627
0

Za ekonomický úsek: Ing. Iveta Gabčová
(meno, priezvisko, podpis)
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Úloha č. 5 kontraktu č. 1206/2011-510/MPRVSR
Názov úlohy:

„Multifunkčné
využívanie
trávnych
podhorských a horských oblastiach“

porastov

v

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Milan Michalec, CSc.; CVRV - VÚTPHP Banská
Bystrica

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Zuzana Červenák Kontrová, Sekcie poľnohospodárstva,
potravinárstva a obchodu MPRV SR

Pracoviská podieľajúce sa na riešení úlohy: Centrum výskumu rastlinnej výroby (CVRV) Piešťany Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva (VÚTPHP) Banská Bystrica (koordinačné
pracovisko) a Regionálne výskumné pracoviská VÚTPHP Poprad a Krivá na Orave.
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu pre rok 2012: 182 321 Eur
Termín riešenia úlohy: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2012
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“.
Stručná anotácia a ciele riešenia úlohy: Prvá čiastková úloha rieši v prvej etape biodiverzitu v uvedených
systémoch hospodárenia so zameraním na určenie najvhodnejšieho využitia trávnych porastov pri
zachovaní chránených biotopov. V súvislosti s možnosťou zmiernenia dopadov klimatickej zmeny sa sleduje
uplatniteľnosť nových druhov a odrôd tráv a ďatelinovín. Druhá vecná etapa na základe jednotlivých
experimentov, vrátane dlhodobých, poskytne výsledky pre vypracovanie systému hospodárenia na trvalých
trávnych porastoch (TTP), ktorý bude rešpektovať nízke vstupy a udržateľnosť TTP. Súčasne sú riešené
špecifické možnosti využitia TTP na pestovanie netradičných plodín (čučoriedka, brusnica, kľukva).
Druhá čiastková úloha je zameraná na zužitkovanie fytomasy z trávnych porastov. Rozdeľuje sa na 2
výskumné etapy. Prvá je zameraná na racionálne systémy pasenia hovädzieho dobytka a oviec s cieľom
využitia trávnych porastov na konkurencieschopnú výrobu živočíšnych produktov. Na ňu nadväzuje úloha
zameraná na využívanie trávnych porastov na konzerváciu fytomasy. Prebytočná a exkrementami
znečistená biomasa sa bude riešiť v úlohe zameranej na výrobu kompostu. Druhá etapa je orientovaná na
využívanie trávneho porastu ako zdroja obnoviteľnej a trvalo udržateľnej energie. Má za cieľ vypracovať
technologické postupy a ekonomické kalkulácie pre obhospodarovanie nevyužívaných trávnych porastov
ako jednu z podmienok rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. Doplnená je o úlohu zameranú na pestovanie
energetických drevín a plodín.
Cieľom riešenia úlohy je: a) stanoviť racionálne obhospodarovanie trávnych porastov v
environmentálnom a ekologickom poľnohospodárstve v spojitosti s ochranou biotopov; b) navrhnúť
obhospodarovanie TTP eliminujúce klimatickú zmenu a zabezpečiť udržateľnosť porastov; c) návrh
racionálnych systémov pasenia hovädzieho dobytku a oviec; d) návrh využitia biomasy z trávnych porastov
na energetické účely.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
-

optimalizácia výživy na TTP;
zníženie nákladov na výrobu mlieka a mäsa;
zvýšenie výživnej hodnoty krmu uplatnením nových odrôd tráv a ďatelinovín.

Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
-

zachovanie biotopov pri organickom a environmentálnom obhospodarovaní TTP;
určenie retenčnej schopnosti TTP diferencovaným obhospodarovaním;
využitie produkčnej účinnosti TP na výrobu mlieka a mäsa;
energetické využitie fytomasy a dendromasy;
produkcia drobného ovocia.
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Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude čiastočne financovaná zo štátneho rozpočtu (z
rozpočtu MPRV SR) a čiastočne z iných zdrojov (ŠR v r. 2012: 182 321 €, t.j. 95,24 % z celkovej ceny úlohy;
iné zdroje v r. 2012: 9 116 €, t.j. 4,76 % z celkovej ceny úlohy, resp. 5,00 % z finančných prostriedkov
poskytnutých zo ŠR v r. 2012).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR; b)
Pôdohospodárska platobná agentúra; c) pestovateľské zväzy a združenia; d) právnické a fyzické subjekty
hospodáriace na pôde (poľnohospodárske družstvá - Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská
Teplička, PD B. Bystrica, časť Podlavice a iné; súkromne hospodáriaci roľníci i iné).
Výstupy riešenia a dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy za rok 2012: Výstupom riešenia úlohy
v roku 2012 bude: a) záverečná správa za riešenie úlohy za roky 2010 - 2012, spracovaná do 31. 12. 2012;;
b) metodická príručka pre racionálne obhospodarovanie trávnych porastov v environmentálnom a
ekologickom poľnohospodárstve pri ochrane biotopov; c) metodická príručka pre obhospodarovanie TTP,
ktoré eliminuje klimatickú zmenu a zabezpečí udržateľnosť porastov; d) metodická príručka racionálnych
systémov pasenia HD a oviec; e) metodická príručka využitia biomasy na energetické účely. Výsledky
riešenia úlohy za roky 2010 - 2012 budú MPRV SR odovzdané do 31. januára 2013.
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Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 5 kontraktu č. 1206/2011-510/MPRVSR v roku 2012

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

Názov rezortnej úlohy VaV:

„Multifunkčné využívanie trávnych porastov v podhorských a
horských oblastiach“

P.č.

Kalkulačná položka

a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

b.
Náklady obstarania celkom (r. 02 + 03)
Spotreba materiálu
Služby
v tom: Výskum a vývoj
Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09 + r. 13)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Z toho: Cestovné tuzemské
Cestovné zahraničné
Odpisy
Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až 19)
Z toho : Spotreba materiálu
Spotreba energie
Mzdové náklady
Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
Odpisy
Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 06 )
Zisk
Cena riešenia
Kapitálové výdavky celkom

18
19
20
21
22
23

Riaditeľ: doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

Štátny
rozpočet
v Eur
12 134
9 134
3 000
0
0
170 187
125 000
43 687
1 500
1 000
500
0
0
0
0
0
0

Celkové
náklady
v Eur
21 250
16 250
5 000
0
0
170 187
125 000
43 687
1 500
1 000
500
0
0
0
0
0
0

0
0
182 321
0
182 321
0

0
0
191 437
0
191 437
0

Za ekonomický úsek: Ing. Iveta Gabčová
(meno, priezvisko, podpis)
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Úloha č. 6 kontraktu č. 1206/2011-510/MPRVSR
Názov úlohy:

„Výskum agroekologických aspektov udržateľných
poľnohospodárskych
systémov
z hľadiska
socioekonomického vývoja a klimatickej zmeny“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Štefan Tóth, PhD.; CVRV Piešťany - Výskumný ústav
agroekológie (VÚA) Michalovce

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Zuzana Červenák Kontrová, Sekcia poľnohospodárstva,
potravinárstva a obchodu MPRV SR

Pracoviská podieľajúce sa na riešení úlohy: Centrum výskumu rastlinnej výroby (CVRV) Piešťany Výskumný ústav agroekológie Michalovce (koordinačné pracovisko) a Experimentálne pracovisko VÚA
Milhostov.
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu pre rok 2012: 109 300 Eur
Termín riešenia úlohy: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2012
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“.
Stručná anotácia a ciele riešenia úlohy: Riešenie úlohy vyplýva z Národohospodárskej stratégie Pôdohospodárskej politiky na roky 2004 až 2013 ako aj nutnosti environmentálne šetriacich prístupov
zakotvených v legislatíve SR. Súčasne je riešenie úlohy v súlade so Zákonom NR SR č. 219/2008 Z.z.,
ktorý mení a dopĺňa Zákon NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy,
Zákonom NR SR č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach; Uznesením vlády SR č.
130/2008 „Návrh akčného plánu využívania biomasy na roky 2008-2013“, ako aj nutnosťou
národnej, regionálnej až lokálnej reflexie na kľúčové momenty globálnych trendov a potrieb deklarovaných
OSN (Agenda 21, Rámcový dohovor o zmenách klímy, Kjótsky dohovor, zasadnutie v Johanesburgu,
Copenhagen accord), resp. ďalších globálnych a európskych koncepcií (Natura 2000, Zelená kniha, Biela
kniha).
Syntetickým zámerom úlohy je výskumné riešenie vybraného súboru vedecko-technických aspektov
pre rozšírenie možností socioekonomického rozvoja slovenského poľnohospodárstva a súčasne znižovanie
negatívnych dôsledkov klimatickej zmeny pri realizácii ekologicky prijateľných inovačných riešení
udržateľného poľnohospodárstva. Úloha má koncentrovanú podobu, je členená na tri čiastkové úlohy
a osem vecných etáp.
Cieľom riešenia úlohy je: a) posúdenie vplyvu perspektívnych pôdnych kondicionérov na
regeneráciu pôdnej úrodnosti a tým na nárast kvantity, resp. zlepšenie kvality produkcie pestovaných plodín;
b) analýza vybraných environmentálnych indikátorov udržateľných pestovateľských systémov na ornej pôde;
c) komparácia adaptability nových teplomilných C4 typov rastlín s už overenými poľnými plodinami
pestovanými v podmienkach ťažkých pôd Východoslovenskej nížiny; d) kvantifikácia vplyvu poveternostných
podmienok, systémov obrábania pôdy a rastlinného krytu na fyzikálne, hydrofyzikálne a chemické vlastnosti
a vlhkostný režim ťažkých pôd; e) kvantifikácia akumulačného a produkčného potenciálu poľných plodín
s následnou parametrizáciou, validáciou a verifikáciou matematických simulačných modelov v produkčnom
procese; f) kvantifikácia remediačného potenciálu vybraných druhov rastlín z hľadiska vybraných
anorganických a organických polutantov; g) špecifikácia pestovateľských technológií a determinácia
rizikových pestovateľských prvkov testovaných jednoročných a viacročných energetických plodín v
agroklimatických podmienkach Východoslovenskej nížiny.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy (týkajú sa predmetu riešenia úlohy formou exaktných
pokusov, resp. následného vyhodnotenia):
-

poľné a energetické plodiny, pestovateľské systémy a implementy pestovateľského procesu;
aktuálny priebeh poveternostných podmienok a matematické simulačné modely;
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Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy (týkajú sa sledovaných ukazovateľov predmetu riešenia
úlohy):
chemické, fyzikálne a hydrofyzikálne vlastnosti pôdy;
akumulačný potenciál, úroda hospodárskeho produktu plodiny a biometrické charakteristiky;
rozhodujúce kvalitatívne ukazovatele podľa úžitkového smeru plodiny;
obsah kontaminantov v rastlinných vzorkách.
Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude čiastočne financovaná zo štátneho rozpočtu (z
rozpočtu MPRV SR) a čiastočne z vlastných zdrojov CVRV Piešťany (ŠR v r. 2012: 109 300 €, t.j. 95,24 %
z celkovej ceny úlohy; vlastné zdroje CVRV Piešťany v r. 2012: 5 465 €, t.j. 4,76 % z celkovej ceny úlohy,
resp. 5,00 % z finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR v r. 2012).
-

Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (najmä
Odbor rastlinnej výroby); b) Pôdohospodárska platobná agentúra; c) pestovateľské zväzy a združenia; d)
právnické a fyzické subjekty hospodáriace na pôde (poľnohospodárske družstvá - GAMA poľnohospodárske družstvo Pavlovce nad Uhom a iné; súkromne hospodáriaci roľníci a iné subjekty Primagro s. r. o. Parchovany; Zelenina s.r.o. Michalovce; Ľudmila Šťastná, fyzická osoba Vysoká nad
Uhom; MATEX, s.r.o. V. Kapušany - Veškovce).
Výstupy riešenia a dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy za rok 2012: Výstupom riešenia úlohy
v roku 2012 bude záverečná správa o stave riešenia spracovaná do 31. 12. 2012, v rámci ktorej sa zhodnotí:
a) postup prác pri riešení úlohy; b) rozbor výsledkov riešenia vzhľadom na stanovené ciele; c) zoznam
výstupov a prínosov za sledované obdobie. Výsledky riešenia úlohy za roky 2010 - 2012 budú MPRV SR
odovzdané do 31. januára 2013.
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Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 6 kontraktu č. 1206/2011-510/MPRVSR v roku 2012

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

Názov rezortnej úlohy VaV:

„Výskum
agroekologických
aspektov
udržateľných
poľnohospodárskych
systémov
z hľadiska
socioekonomického vývoja a klimatickej zmeny“

P.č.

Kalkulačná položka

a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

b.
Náklady obstarania celkom (r. 02 + 03)
Spotreba materiálu
Služby
v tom: Výskum a vývoj
Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09 + r. 13)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Z toho: Cestovné tuzemské
Cestovné zahraničné
Odpisy
Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až 19)
Z toho : Spotreba materiálu
Spotreba energie
Mzdové náklady
Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
Odpisy
Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 06 )
Zisk
Cena riešenia
Kapitálové výdavky celkom

18
19
20
21
22
23
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Štátny
rozpočet
v Eur
7 000
5 000
2 000
0
0
102 300
73 000
25 513
3 787
1 500
0
0
0
0
0
0
0

Celkové
náklady
v Eur
12 465
10 465
2 000
0
0
102 300
73 000
25 513
3 787
1 500
0
0
0
0
0
0
0

0
0
109 300
0
109 300
0

0
0
114 765
0
114 765
0

Riaditeľ: doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

Za ekonomický úsek: Ing. Iveta Gabčová
(meno, priezvisko, podpis)

Úloha č. 7 kontraktu č. 1206/2011-510/MPRVSR
Názov úlohy:

„Špecifické a biologicky aktívne zložky viniča pre
zvýšenie hodnoty vinohradníckej a vinárskej produkcie“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Jana Lakatošová; CVRV
vinohradnícky a vinársky Bratislava

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Zuzana Červenák Kontrová, Sekcia poľnohospodárstva,
potravinárstva a obchodu MPRV SR

-

Výskumný

ústav

Pracoviská podieľajúce sa na riešení úlohy: Centrum výskumu rastlinnej výroby (CVRV) Piešťany Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky Bratislava (koordinačné pracovisko).
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu pre rok 2012: 25 251 Eur
Termín riešenia úlohy: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2012
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“.
Stručná anotácia a ciele riešenia úlohy: Projekt je zameraný na štúdium a využitie biologicky aktívnych a
špecifických zložiek viniča, ktoré je možné využiť pri ochrane viniča a vo výžive obyvateľstva. Pre trvale
udržateľný rozvoj svetového, ako aj domáceho poľnohospodárstva, a v tomto kontexte aj kvalitnej
vinohradníckej a následne vinárskej produkcie, je nutné v podstatnej miere zabezpečiť produkciu rastlín
viniča schopného efektívne odolávať infekčnému tlaku veľmi širokej škály parazitov a patogénov. Výskum
bude zameraný na štúdium manipulácie a modifikácie základných mechanizmov vrodenej (konštitutívnej) a
indukovanej rezistencie rastlín viniča voči biotickým faktorom prostredia (fytopatogénom). Na problematiku
rezistencie viniča bude nadväzovať štúdium biologicky významných látok vo viniči, ktoré vznikajú ako
odpoveď na infekčné tlaky a agroekologické podmien-ky. Sledovať sa bude ich obsah s ohľadom na
odrodovú, agrotechnologickú a klimatickú závislosť.
Cieľom riešenia úlohy je: a) získanie zásadne nových poznatkov v oblasti organizácie a regulácie
mechanizmov rezistencie kultúrnych rastlín; b) vypracovanie postupov hodnotenia statusu rezistencie rastlín
a identifikácia verifikovateľných markerov rezistencie rastlín; c) manipulácia a modifikácia mechanizmov
rezistencie rastlín na molekulovej úrovni; d) produkcia rastlín s efek-tívnejším systémom vysporiadania
s biotickými faktormi v zmenených agroekologických podmienkach; e) získanie poznatkov o zastúpení a
koncentrácii zdraviu prospešných látok v hrozne a víne pestovaných a spracovaných v podmienkach
vinohradníckej a vinárskej výroby v SR; f) vyhodnotenie závažnosti vplyvu prostredia verzus zásahov
človeka na obsah zdraviu prospešných látok; g) vytvorenie elektronickej databanky štatisticky určujúcich a
významovo charakteristických parametrov primárnych zdrojov bioaktívnych a funkčných látok.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
verifikovateľné markery rezistencie rastlín voči fytopatogénom (minimálne 2);
postup hodnotenia statusu rezistencie rastlín;
stanovenie obsahu zdraviu prospešných polyfenolických látok v 10 odrodách muštového hrozna
a vína vo vybraných lokalitách;
overená metóda stanovenia vitamínov a minerálnych prvkov v hrozne a mušte;
stanovenie vitamínov a stopových prvkov v 10 odrodách stolového hrozna;
rešeršný prehľad o zdravotných a výživových tvrdeniach týkajúcich sa hrozna a jeho produktov na
zdravie človeka;
elektronická databanka parametrov o hrozne a jeho produktoch doplnená minimálne 200 údajmi.
-

-

Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
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overenie a optimalizácia metódy stanovenia obsahu rôznych zdraviu prospešných látok v hrozne
a jeho produktoch;
porovnanie obsahu významných látok v hrozne a jeho produktoch v SR s ostatnými vinohradníckymi
krajinami;
zdroj informácii pre možnosť označovania zdravotného účinku na etikete;
nové poznatky v oblasti organizácie a regulácie mechanizmov rezistencie viniča hroznorodého.
-

-

Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude čiastočne financovaná zo štátneho rozpočtu (z
rozpočtu MPRV SR) a čiastočne z iných zdrojov (ŠR v r. 2012: 25 251 €, t.j. 95,24 % z celkovej ceny úlohy;
iné zdroje v r. 2012: 1 263 €, t.j. 4,76 % z celkovej ceny úlohy, resp. 5,00 % z finančných prostriedkov
poskytnutých zo ŠR v r. 2012).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR; b) Zväz
výrobcov hrozna a vína na Slovensku; c) Pôdohospodárska platobná agentúra; d) právnické a fyzické
subjekty podnikajúce v oblasti vinohradníctva a vinárstva (poľnohospodárske družstvá; súkromne
hospodáriaci roľníci; malopestovatelia hrozna a iné); e) Zväz vinohradníkov Slovenska; f) Medzinárodná
organizácia pre vinič a víno O.I.V.
Výstupy riešenia a dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy za rok 2012: Výstupom riešenia úlohy
v roku 2012 bude: a) záverečná správa za riešenie úlohy za roky 2010 - 2012, spracovaná do 31. 12. 2012;
b) vyvinutá a overená metóda na stanovenie vitamínov v hrozne a jeho produktoch; c) verifikovateľné
markery rezistencie rastlín voči fytopatogénom, vrátane postupu hodnotenia; d) správa o vybraných zdraviu
prospešných látkach v produktoch Vitis vinifera slovenského pôvodu - stolové odrody, muštové odrody
a z nich vyrobené vína; e) vedecké články a odborný článok v časopise Vinič a víno. Výsledky riešenia úlohy
za roky 2010 - 2012 budú MPRV SR odovzdané do 31. januára 2013.
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Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 7 kontraktu č. 1206/2011-510/MPRVSR v roku 2012

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

Názov rezortnej úlohy VaV:

„Špecifické a biologicky aktívne zložky viniča pre zvýšenie
hodnoty vinohradníckej a vinárskej produkcie“

P.č.

Kalkulačná položka

a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

b.
Náklady obstarania celkom (r. 02 + 03)
Spotreba materiálu
Služby
v tom: Výskum a vývoj
Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09 + r. 13)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Z toho: Cestovné tuzemské
Cestovné zahraničné
Odpisy
Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až 19)
Z toho : Spotreba materiálu
Spotreba energie
Mzdové náklady
Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
Odpisy
Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 06 )
Zisk
Cena riešenia
Kapitálové výdavky celkom

18
19
20
21
22
23

Riaditeľ: doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.

Štátny
rozpočet
v Eur
6 258
5 258
1 000
0
0
18 993
14 000
4 893
100
100
0
0
0
0
0
0
0

Celkové
náklady
v Eur
7 521
6 520
1 000
0
0
18 993
14 000
4 893
100
100
0
0
0
0
0
0
0

0
0
25 251
0
25 251
0

0
0
26 514
0
26 514
0

Za ekonomický úsek: Ing. Iveta Gabčová
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(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

(meno, priezvisko, podpis)

Úloha č. 8 kontraktu č. 1206/2011-510/MPRVSR
Názov úlohy:

„Zabezpečenie plnenia Smerníc Rady č. 2002/11 EHS a
2008/90/ES a budovanie Technického izolátu“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Ivana Dokupilová; CVRV
vinohradnícky a vinársky Bratislava

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Zuzana Červenák Kontrová, Sekcia poľnohospodárstva,
potravinárstva a obchodu MPRV SR

-

Výskumný

ústav

Pracoviská podieľajúce sa na riešení úlohy: Centrum výskumu rastlinnej výroby (CVRV) Piešťany Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky Bratislava (koordinačné pracovisko) a Výskumný ústav rastlinnej
výroby Piešťany - Génová banka Slovenskej republiky Piešťany.
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu pre rok 2012: 94 574 Eur
Termín riešenia úlohy: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
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“.
Stručná anotácia a ciele riešenia úlohy: Úloha bude riešená v súlade s:
potrebou zavedenia povinných smerníc Rady o uvádzaní certifikovaného množiteľského
materiálu viniča hroznorodého (smernica č. 2002/11EHS) a ovocných drevín (smernica
2008/90/ES) do obehu;
následných Nariadení vlády SR č. 49/2007 a 48/2007;
Bez ich zavedenia nebude možné dodržiavanie pravidiel a metodických postupov pre produkciu zdravého
množiteľského materiálu viniča a ovocných drevín, ktoré boli stanovené Európskou stredozemnou
organizáciou pre ochranu rastlín (EPPO standard). Tieto metodické postupy a schémy sú akceptované vo
všetkých členských krajinách EÚ. Zodpovednosť za zabezpečenie východiskového množiteľského materiálu
(pre basic material) vrátane financovania prevádzky technických izolátov v okolitých krajinách nesú štátne
inštitúcie. Štát sa podieľa na investíciách a prevádzkových nákladoch. Odborný a kontrolný dohľad je
zabezpečovaný štátnou alebo úradnou inštitúciou poverenou štátom. Riešenie je potrebné pre MPRV SR pre
zabezpečenie výroby certifikovaného množiteľského materiálu v podmienkach SR.
Množiteľský materiál uvedených druhov je možné uvádzať do obehu v rôznych kvalitatívnych kategóriách.
Od 1. 1. 2012 bude možné uvádzať do obehu len sadenice označené ako certifikovaný materiál. Takýto
materiál musí byť vyprodukovaný z testovaných elitných rastlín, ktoré sú označené ako virus free
a udržiavané v technickom izoláte v bezviróznom stave. CVRV už vybudoval technický izolát pre vinič
hroznorodý, je potrebné dobudovanie technického izolátu pre ovocné druhy a neskôr aj pre zeleninu.
Podporou technického izolátu sa umožní vysádzať domáce autochtónne odrody aj po roku 2012.
Podľa posledných výsledkov výskumu je zdravotný stav výsadbového materiálu viniča hroznorodého
dodávaného v SR viac ako na 50 % napadnutý vírusmi a nespĺňa podmienky pre certifikovaný materiál. Je
preto nevyhnutné vytvoriť ozdravný technologický postup na získanie zdravého bezvirózneho materiálu.
V súlade s uvedeným je cieľom riešenia úlohy prevádzkovanie technického izolátu a jeho rozšírenie pre
ovocné druhy a zeleninu v podmienkach SR. Jeho prevádzka zabezpečí základné komponenty pre výrobu
certifikovaného množiteľského materiálu v Slovenskej republike. Technický izolát slúži aj ako zdroj
genetického materiálu. Súčasťou projektu je aj zapojenie sa do medzinárodného projektu Grapegen06, ktorý
od r. 2011 pokračuje ako COST FA1003. Jeho cieľom je pripraviť genetickú banku informácií o genofonde
viniča s rozlišovaním na molekulárnej báze.
Ciele riešenia: a) prevádzkovanie technického izolátu pre vinič; b) dobudovanie technického izolátu aj
pre ovocné druhy; c) testovanie ELISA metódou na vírusy ďalších potenciálnych genotypov; d) doplnenie
kandidátskych východiskových rastlín (candidate nuclear stock) z genofondu podľa Listiny registrovaných
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rastlín; e) zaradenie nových genotypov bezvirózneho materiálu do Technického izolátu; f) zapojenie sa do
medzinárodného projektu vytvárania databanky genetických informácií Grapegen.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
prevádzkovanie technického izolátu s približne 100 genotypmi viniča, z každého paralelné
zastúpenie, ich udržiavanie a pravidelné testovanie;
testovanie na vírusy približne 200 ďalších potenciálnych genotypov;
doplnenie kandidátskych východiskových rastlín (candidate nuclear stock) z genofondu podľa Listiny
registrovaných rastlín o ďalších 50 genotypov;
zaradenie nových genotypov bezvirózneho materiálu do Technického izolátu;
pravidelné udržiavanie a testovanie materiálu na vírusy a baktérie od dodávateľov množiteľského
materiálu (približne 200 rastlín);
poskytnutie zdravého materiálu v kvalite pre basic v množstve 2 000 očiek množiteľským
organizáciám;
molekulárna charakterizácia 50 genotypov viniča.
-

-

Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
-

testovanie ELISA metódou prítomnosť vírusov;
zapojenie sa do medzinárodného projektu vytvárania databanky genetických informácií Grapegen.

Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho rozpočtu (z
rozpočtu MPRV SR).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR; b)
Komisia EÚ; c) Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky; d) množitelia viniča a ovocných
drevín; e) ovocinári, vinohradníci a vinári; f) národné a zahraničné výskumné a vedecké inštitúcie.
Výstupy riešenia a dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy za rok 2012: Výstupom riešenia úlohy
bude dobudovanie a prevádzkovanie technického izolátu viniča hroznorodého a ovocných druhov, zapojenie
sa do medzinárodného projektu COST FA1003. Výsledky riešenia za rok 2012 budú MPRV SR odovzdané
do 31. januára 2013.
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Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 8 kontraktu č. 1206/2011-510/MPRVSR v roku 2012

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

Názov úlohy odbornej pomoci:

„Zabezpečenie plnenia Smerníc Rady č. 2002/11 EHS a
2008/90/ES a budovanie Technického izolátu“

P.č.

Kalkulačná položka

a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

b.
Náklady obstarania celkom (r. 02 + 03)
Spotreba materiálu
Služby
v tom: Výskum a vývoj
Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09 + r. 13)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Z toho: Cestovné tuzemské
Cestovné zahraničné
Odpisy
Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až 19)
Z toho : Spotreba materiálu
Spotreba energie
Mzdové náklady
Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
Odpisy
Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 06 )
Zisk
Cena riešenia
Kapitálové výdavky celkom

18
19
20
21
22
23
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Štátny
rozpočet
v Eur
7 905
7 905
0
0
0
86 669
62 000
21 669
3 000
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
94 574
0
94 574
0

Riaditeľ: doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

Za ekonomický úsek: Ing. Iveta Gabčová
(meno, priezvisko, podpis)

Úloha č. 9 kontraktu č. 1206/2011-510/MPRVSR
Názov úlohy:

„Vykonávanie skúšok technologickej kvality pšenice
letnej pre štátne odrodové skúšky a monitoring
kvalitatívnych parametrov pšenice letnej dopestovanej v
Slovenskej republike“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Soňa Gavurníková, PhD.; CVRV - VÚRV Piešťany
(Projektová sekcia Biológia rastlín Piešťany)

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Zuzana Červenák Kontrová, Sekcia poľnohospodárstva,
potravinárstva a obchodu MPRV SR

Pracoviská podieľajúce sa na riešení úlohy: Centrum výskumu rastlinnej výroby (CVRV) Piešťany Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV) Piešťany (Projektová sekcia Biológia rastlín Piešťany).
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu pre rok 2012: 13 603 Eur
Termín riešenia úlohy: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
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“.
Stručná anotácia a ciele riešenia úlohy: Úloha bude riešená v súlade so:
- Zákonom č. 597/2006 Z. z. z 20. 10. 2006 o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd
pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh;
- Vyhláškou MP SR č. 365/2007 Z. z. z 12. júla 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní
odrodových skúšok pestovaných rastlín;
- Zákonom č. 291/1996 Z. z. z 13. 9. 1996 o odrodách a osivách v znení neskorších predpisov;
- Nariadenia vlády SR č. 164 z 3. marca 2004, ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych
plodín;
- Vyhláškou MP SR č. 309 z 15. apríla 2004, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii odrôd
poľnohospodárskych plodín a o vykonávaní štátnych odrodových skúšok;
- STN 46 1100-2 Potravinárske obilniny, časť 2: Zrno potravinárskej pšenice letnej;
- Zmluvou o dielo č. 21/2010/OOS medzi ÚKSÚP Bratislava a CVRV Piešťany uzatvorenej podľa paragrafu
536 a nasl. Obchodného zákonníka z 26. 11.2010;
- Národohospodárskou stratégiou - Pôdohospodárskou politikou na roky 2004 až 2013 (schválenou vo
vedení MP SR v júni 2004);
- Koncepciou agrárnej a potravinovej politiky, schválenej vládou SR 13. 10. 2000;
- Programom zvyšovania kvality poľnohospodársko-potravinárskej produkcie a jeho aktualizácie;
- Nariadením Komisie (EÚ) č. 1272/2009 z 11. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné
pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nákup a predaj poľnohospodárskych
výrobkov v rámci verejnej intervencie;
- Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2010-2014, časti 2.4. Pôdohospodárstvo a rozvoj
vidieka („Vláda SR vytvorí podmienky na rozvoj rastlinnej a živočíšnej výroby tak, aby sa plne využil ich
ekonomický potenciál“ a „V oblasti poľnohospodárskej a potravinárskej výroby bude vláda SR podporovať
maximálnu mieru finalizácie výroby, a tým aj tvorbu vyššej pridanej hodnoty“).
Odrodové skúšky tvoria: a) skúšky hospodárskej hodnoty odrody pre druhy pestovaných rastlín, b)
skúšky na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť odrody, c) skúšky technologickej kvality.
CVRV Piešťany je jediným pracoviskom v Slovenskej republike, ktoré zabezpečuje stanovovanie
kvalitatívnych parametrov perspektívnych biologických materiálov pšenice letnej, vyšľachtených na
šľachtiteľských pracoviskách SR, skúšaných v Štátnych odrodových skúškach (ŠOS) SR.
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Takisto je extrémne dôležité priebežné monitorovanie kvality pšenice dopestovanej v podmienkach
Slovenskej republiky a jej tendencie v jednotlivých rokoch, nakoľko kontrola kvality pšenice a príslušné
analýzy môžu byť výraznou pomocou pri odrodovej politike, inovácii pestovateľských technológií a pri
podpore rozhodnutí o produkcii a pestovateľských plochách pšenice v SR. S ohľadom na uvedené bude
riešenie úlohy zamerané na stanovovania kvalitatívnych parametrov pšenice letnej, ktoré sú súčasťou ŠOS
a pšenice dopestovanej v SR. Počet odobratých a analyzovaných vzoriek z pestovateľských plôch SR bude
korešpondovať s pestovateľskou plochou pšenice v celej SR a v jednotlivých regiónoch, pričom 1 vzorka
bude reprezentovať plochu cca 500 ha pšenice.
Cieľom riešenia úlohy je, v súlade s uvedeným: a) zabezpečiť skúšky technologickej kvality pre ŠOS
pšenice letnej (podľa STN 46 1100-2, STN ISO 2171, ICC č. 115/1, PN 01/07); b) vykonať monitoring
kvalitatívnych parametrov pšenice letnej pestovanej v podmienkach SR v roku 2012 (parametre: objemová
hmotnosť, obsah N-látok, sedimentačný index podľa Zelenyho, číslo poklesu v šrote, obsah mokrého lepku).
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
stanovenie uvedených parametrov kvality pšenice v približne 280 vzorkách (presný počet bude
závisieť od počtu materiálov v ŠOS ÚKSUP-u Bratislava);
stanovenie technologických parametrov kvality úrod pšenice v roku 2012 pestovanej minimálne v 10
lokalitách v hlavných pestovateľských oblastiach pšenice Slovenska.
-

-

Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
v ŠOS: stanovená výťažnosť múky [%]; obsah popola [%]; kvalitatívne parametre pšenice podľa
STN 46 1100-2; farinografické parametre podľa ICC č. 115/1; špecifický objem bochníka na 100 g
výrobku [ml]; pomer výška/šírka;
v monitoringu: stanovené kvalitatívne parametre pšenice podľa STN 46 1100-2 Potravinárske
obilniny, časť 2: Zrno potravinárskej pšenice letnej: objemová hmotnosť [g.l-1]; obsah dusíkatých látok (N
x 5,70) v sušine [%]; sedimentačný index podľa Zelenyho [ml]; číslo poklesu v šrote [s]; obsah mokrého
lepku v sušine [%].
-

-

Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100 % financovaná zo štátneho rozpočtu (z
rozpočtu MPRV SR).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: a) MPRV SR; b) ÚKSÚP Bratislava; c) Slovenská šľachtiteľská
a semenárska asociácia; d) Združenie pestovateľov obilnín; e) právnické a fyzické subjekty hospodáriace na
pôde pestujúce pšenicu; f) šľachtiteľské pracoviská SR (Istropol Solary a.s.; Hordeum s.r.o. Sládkovičovo;
SELEKT, Výskumný a šľachtiteľský ústav, a.s., Bučany; WOOD s.r.o. Radošina).
Výstupy riešenia a dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy za rok 2012: Výstupom riešenia úlohy
bude záverečná správa za sledované obdobie. Výsledky riešenia úlohy za rok 2012 budú MPRV SR
odovzdané do 31. januára 2013.
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Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 9 kontraktu č. 1206/2011-510/MPRVSR v roku 2012

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

Názov úlohy odbornej pomoci:

„Vykonávanie skúšok technologickej kvality pšenice letnej pre
štátne odrodové skúšky a monitoring kvalitatívnych parametrov
pšenice letnej dopestovanej v Slovenskej republike“

P.č.

Kalkulačná položka

a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

b.
Náklady obstarania celkom (r. 02 + 03)
Spotreba materiálu
Služby
v tom: Výskum a vývoj
Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09 + r. 13)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Z toho: Cestovné tuzemské
Cestovné zahraničné
Odpisy
Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až 19)
Z toho : Spotreba materiálu
Spotreba energie
Mzdové náklady
Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
Odpisy
Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 06 )
Zisk
Cena riešenia
Kapitálové výdavky celkom

18
19
20
21
22
23
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Štátny
rozpočet
v Eur
1 643
1 043
600
0
0
11 960
8 270
2 890
800
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 603
0
13 603
0

Riaditeľ: doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

Za ekonomický úsek: Ing. Iveta Gabčová
(meno, priezvisko, podpis)

Úloha č. 10 kontraktu č. 1206/2011-510/MPRVSR
Názov úlohy:

„Úžitkové a technologické parametre energetických
plodín vhodných na pestovanie v Slovenskej republike“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Pavol Porvaz, PhD.; CVRV Piešťany - Výskumný ústav
agroekológie (VÚA) Michalovce

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Zuzana Červenák Kontrová, Sekcia poľnohospodárstva,
potravinárstva a obchodu MPRV SR

Pracoviská podieľajúce sa na riešení úlohy: Centrum výskumu rastlinnej výroby (CVRV) Piešťany Výskumný ústav agroekológie Michalovce (koordinačné pracovisko) a Výskumný ústav trávnych porastov
a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica.
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu pre rok 2012: 66 392 Eur
Termín riešenia úlohy: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
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“.
Stručná anotácia a ciele riešenia úlohy: Úloha bude riešená v súlade s:
- Uznesením vlády SR č. 130 z 27. 2. 2008 „Akčný plán využívania biomasy na roky 2008-2013“;
- Národným akčným plánom pre obnoviteľné zdroje energie (Uznesenie vlády SR č. 677 zo 6. 10. 2010);
- Zákonom o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby č.
309/2009 Z. z. z 19. júna 2009;
- Dlhodobou stratégiou využitia poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych plodín na
priemyselné účely (Uznesenie vlády SR č. 108 zo 4. februára 2009);
- Stratégiou vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR (schválenou vládou SR 25. 4. 2007).
Zdroje a potenciál biomasy (dendromasy aj fytomasy) v SR vytvárajú predpoklady na jej efektívne
využitie ako obnoviteľných zdrojov energie. K tomu je však potrebné v oblasti štátnej politiky a legislatívy
vytvoriť podmienky pre realizáciu vládou a ostatnými orgánmi štátnej správy prijímaných opatrení,
zabezpečiť výraznejšie postavenie poskytovaných finančných podpôr, ale aj cielený výskum v celej škále
pestovateľských a výrobných technológií.
V schválenej dlhodobej stratégii využívania poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych plodín na
energetické účely je to deklarované. Jej zvýšené využívanie by mohlo tiež zmierniť dôsledky energetickej
krízy. Na celkovej spotrebe obnoviteľných zdrojov energie sa biomasa podieľa približne 4 % celkovej
energetickej spotreby Európskej únie. Z cieľov EÚ do roku 2030 by sa mal tento podiel zvýšiť štvornásobne.
Cielené pestovanie energetických plodín má preto veľkú budúcnosť. Rozširovanie sortimentu pestovaných
energetických plodín je významné nielen pre získavanie produkcie biomasy, ale tiež pre posilnenie
biodiverzity rastlinných spoločenstiev v krajine. Medzi výhody pestovania energetických plodín môžeme
zaradiť vytváranie nových pracovných príležitosti, čo môže spomaliť vyľudňovanie vidieka. Energetické
plodiny znižujú produkciu emisií i nároky na agrochemikálie a viac šetria životné prostredie. Za nevýhody sú
považované nároky na investície a technické zariadenia, nedostatok informácií o pestovaní a odbytové
problémy s produkciou. Na ich pestovanie možno využiť i marginálne poľnohospodárske oblasti, nevhodné
na pestovanie hospodársky najdôležitejších plodín a rastlín. Predkladaná úloha odbornej pomoci testuje
okrem známych domácich plodín aj nové introdukované rastlinné druhy vyznačujúce sa veľkou produkciou
biomasy ako zdroja potenciálne vysokej úrovne energie.
Riešenie úlohy bude zamerané na posilnenie produkčnej základne a produkčného potenciálu
v oblasti pestovania netradičných plodín na nepotravové účely zastúpených skupinou energetických rastlín
a drevín. Predmetom úlohy je inovácia technologických postupov a rajonizácia odrôd a hybridov ciroku
cukrového ako suroviny na fermentáciu do bioplynových staníc, stanovenie výťažnosti biometánu z nových
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perspektívnych odrôd cirokov cukrových a jeho hybridov a testovanie perspektívnych druhov energetických
plodín (konopa siata, vŕba, miscanthus a pod.) pre účely spaľovania. Hľadanie možností znižovania
energetickej náročnosti, náhrada fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi je cesta pre Slovensko vzhľadom
jeho prírodné podmienky významná. Z tohto pohľadu je veľmi dôležitá podpora MPRV SR a jeho odborných
zložiek pri riešení takejto úlohy vzhľadom aj na to, že situácia na Slovensku v pestovaní energetických
plodín je viac-menej na úrovni výskumných, resp. prevádzkových pokusov.
V súlade s uvedeným cieľom riešenia úlohy bude: a) získavanie a overovanie pôvodných
domácich a introdukovaných druhov energetických plodín v našich pestovateľských podmienkach; b)
vypracovanie rajonizácie a základných technologických parametrov ich pestovania, požiadavky na živiny,
chemická ochrana, agrotechnické postupy, c) získanie základných úžitkových parametrov - hospodárska
úroda, látkový obsah spalného produktu, spalné teplo, výťažnosť biometánu odrôd ciroku a jeho hybridov,
emisie z pestovania týchto plodín a pod.
Výsledky úlohy sa použijú ako podkladové materiály na vypracovanie koncepcie využívania
energetických rastlín, vrátane rýchlorastúcich drevín, na energetické účely.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
-

monitoring, zhromažďovanie, hodnotenie a výber perspektívnych druhov a odrôd energetických
plodín s cieľom rozšírenia ich sortimentu;
technológie pestovania vybraných energetických rastlín s parametrizáciou agrotechnických faktorov
odporúčateľných pre využitie na spaľovanie a ako surovina na fermentáciu do bioplynových staníc.

Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
overenie najperspektívnejších druhov energetických plodín vrátane odrôd ciroku cukrového a jeho
hybridov v poľnohospodárskej praxi;
zmapovanie siete pestovateľov energetických plodín a ich prepojenie na spracovateľov v regióne
východného Slovenska a v ostatných regiónoch Slovenska.
-

-

Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho rozpočtu (z
rozpočtu MPRV SR).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR; b)
právnické a fyzické subjekty hospodáriace na pôde.
Výstupy riešenia a dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy za rok 2012: Výstupom riešenia úlohy
budú: a) záverečná správa; b) zmapovanie siete pestovateľov energetických plodín a ich prepojenie na
spracovateľov v regióne Východného Slovenska a v ostatných regiónoch SR; c) metodické odporúčania
pestovania perspektívnych druhov a odrôd energetických plodín pre výrobu bioplynu pre podmienky SR.
Výsledky riešenia za rok 2012 budú MPRV SR odovzdané do 31. 1. 2013.
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Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 10 kontraktu č. 1206/2011-510/MPRVSR v roku 2012
Riešiteľské pracovisko:
Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
Názov úlohy odbornej pomoci:

„Úžitkové a technologické parametre energetických plodín
vhodných na pestovanie v Slovenskej republike“

P.č.

Kalkulačná položka

a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

b.
Náklady obstarania celkom (r. 02 + 03)
Spotreba materiálu
Služby
v tom: Výskum a vývoj
Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09 + r. 13)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Z toho: Cestovné tuzemské
Cestovné zahraničné
Odpisy
Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až 19)
Z toho : Spotreba materiálu
Spotreba energie
Mzdové náklady
Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
Odpisy
Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 06 )
Zisk
Cena riešenia
Kapitálové výdavky celkom

18
19
20
21
22
23

Riaditeľ: doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.

Štátny
rozpočet
v Eur
3 459
2 959
500
0
0
62 933
43 300
15 133
4 500
700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66 392
0
66 392
0

Za ekonomický úsek: Ing. Iveta Gabčová
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(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

(meno, priezvisko, podpis)

Úloha č. 11 kontraktu č. 1206/2011-510/MPRVSR
Názov úlohy:

„Prevádzka Génovej banky Slovenskej republiky“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

doc. Ing. Daniela Benediková, PhD., CVRV - VÚRV
Piešťany, vedúca Génovej banky Slovenskej republiky
Piešťany

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Zuzana Červenák Kontrová, Sekcia poľnohospodárstva,
potravinárstva a obchodu MPRV SR

Pracoviská podieľajúce sa na riešení úlohy:
Centrum výskumu rastlinnej výroby (CVRV) Piešťany - Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV) Piešťany
(Génová banka Slovenskej republiky).
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu pre rok 2012: 220 000 Eur
Termín riešenia úlohy: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
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“.
Stručná anotácia a ciele riešenia úlohy:
Úloha bude zabezpečovať prevádzkovanie Génovej banky Slovenskej republiky.
Pri riešení sa bude vychádzať zo základných úloh uložených v Dohovore o biologickej diverzite, zo
Svetového plánu akcií, z Akčného plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na
Slovensku pre roky 2003-2010 a najmä v Národnom programe ochrany genetických zdrojov pre výživu
a poľnohospodárstvo na roky 2010-2014.
Programovými piliermi Národného programu sú monitoring, zhromažďovanie, hodnotenie,
dokumentácia a inventarizácia, uchovávanie, regenerácia, charakterizácia, distribúcia a poskytovanie
informácií, národná a medzinárodná spolupráca a intenzívne využívanie genetických zdrojov ako zdrojov
biologickej a genetickej variability.
V rámci Národného programu bolo k 31. 12. 2011 evidovaných 23 689 GZR na všetkých jeho
riešiteľských pracoviskách. Rozhodujúcu úlohu v zabezpečovaní a koordinovaní Národného programu má
a tejto úlohy odbornej pomoci má Génová banka Slovenskej republiky, ktorá je lokalizovaná v CVRV
Piešťany.
Riešenie úlohy bude realizované iba na koordinačnom pracovisku a v súlade s vyššie uvedeným je
cieľom riešenia úlohy odbornej pomoci v roku 2012:
a) zabezpečovanie informačného databázového systému GZR a jeho kompatibility s
medzinárodnými databázami,
b) zabezpečovanie dlhodobého uchovávania kolekcií GZR uložených v Génovej banke SR v
1206/2011-510/MPRVSR životaschopnom stave,
c) vykonávanie nevyhnutného monitoringu a regenerácie uchovávaných kolekcií GZR,
d) vykonávanie limitovaného rozsahu základného hodnotenia GZR,
e) štandardizácia práce s GZR v súlade s medzinárodnými štandardami a záväzkami.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
-

uchovávanie kolekcií GZR vybraných druhov v Génovej banke SR a na pracoviskách CVRV
Piešťany;
monitoring klíčivosti dlhodobo- a strednodobo uchovávaných vzoriek v Génovej banke SR
v životaschopnom stave v limitovanom rozsahu;
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-

regenerácia vzoriek vyžadujúcich zvýšenie parametrov životaschopnosti (v roku 2012 to bude iba
minimálne nutný počet regenerovaných vzoriek);
zabezpečovanie funkčnosti elektronického evidenčného a databázového systému obsahujúceho
informácie o viac ako 25 112 GZR.

Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
zabezpečenie uchovávania GZR v podmienkach Génovej banky SR;
zabezpečenie limitovaného monitoringu biologickej kvality vzoriek uchovávaných GZR pre trvalé
udržiavanie ich kolekcií v životaschopnom stave;
udržiavanie informačného systému a aktualizácia pasportných a popisných údajov v databázach
jednotlivých kolekcií GZR;
diseminácia a popularizácia práce s GZR a výsledkov tejto práce vhodnými formami v odbornej i
laickej verejnosti.
-

Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude na 100 % financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtovej kapitoly MP SR).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
-

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky;
Génová banka Slovenskej republiky;
riešiteľské pracoviská Národného programu;
výskumné a vývojové pracoviská v Slovenskej republike;
Bioversity International;
Medzinárodná organizácia pre poľnohospodárstvo a výživu (FAO).

Výstupy riešenia a dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy za rok 2012: Výstupom riešenia úlohy
budú: a) záverečná správa za sledované obdobie; b) štandardnými spôsobmi uchovávané kolekcie GZR.
Výsledky riešenia za rok 2012 budú MPRV SR odovzdané do 31. 1. 2013.
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Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 11 kontraktu č. 1206/2011-510/MPRVSR v roku 2012

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

Názov úlohy odbornej pomoci:

„Prevádzka Génovej banky Slovenskej republiky“

P.č.

Kalkulačná položka

a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

b.
Náklady obstarania celkom (r. 02 + 03)
Spotreba materiálu
Služby
v tom: Výskum a vývoj
Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09 + r. 13)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Z toho: Cestovné tuzemské
Cestovné zahraničné
Odpisy
Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až 19)
Z toho : Spotreba materiálu
Spotreba energie
Mzdové náklady
Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
Odpisy
Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 06 )
Zisk
Cena riešenia
Kapitálové výdavky celkom

18
19
20
21
22
23

Riaditeľ: doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

Štátny
rozpočet
v Eur
18 147
11 113
7 034
0
201 853
94 000
32 853
2 000
300
1 000
0
73 000
0
73 000
0
0
0
0
220 000
0
220 000
0

Za ekonomický úsek: Ing. Iveta Gabčová
(meno, priezvisko, podpis)
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