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„Riešenie konkurencieschopnosti a ekologizácie rastlinnej výroby v regiónoch
Slovenska systémami hospodárenia na poľnohospodárskej pôde a inováciou prvkov
pestovateľských technológií“;
„Biologické faktory podmieňujúce efektívnu a konkurencieschopnú rastlinnú výrobu“;
„Krajinotvorné, ekologické a sociálno-ekonomické prínosy chovu drobných
hospodárskych zvierat a poľovnej zveri“;
„Rozvoj a využitie molekulárno-genetických a biotechnologických metód pre zlepšenie
genofondu a zdravia hospodárskych zvierat“;
„Zveľaďovanie disponibilného genofondu kranskej včely na Slovensku pre regeneráciu
a trvalú reprodukciu prírodných zdrojov a produkciu funkčných potravín“;
„Produkčné efektívne a environmentálne tolerantné využitie nutričných zdrojov“;
„Vplyv rôznych faktorov technologicko-chovateľského prostredia na welfare zvierat
a životné prostredie“;
„Rozvoj metód zlepšovania efektívnejšieho využívania genofondu zvierat z hľadiska
konkurencieschopnosti, kvality produktov a ich zdravotnej bezpečnosti“;
„Trhová kvalita mäsa a mlieka a jej akceptovateľnosť konzumentom a spracovateľským priemyslom“.

Úloha č.1 kontraktu č. 5193/2008-620:
Názov úlohy:

„Riešenie konkurencieschopnosti a ekologizácie
rastlinnej
výroby
v regiónoch
Slovenska
systémami hospodárenia na poľnohospodárskej
pôde a inováciou prvkov pestovateľských
technológií“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Jozef Surovčík, CSc., Oddelenie pestovateľských
technológií, SCPV - VÚRV Piešťany

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Tomáš Šimúth,
a stratégie MP SR

Odbor

vedy,

vzdelávania

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre rok 2009: 51 264 tis. Sk
(1 701 653 EUR)
Termín riešenia úlohy: 1.1.2006 - 31.12.2009
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 úlohy: Výskumná úloha je zameraná na výskum progresívnych technologických
prvkov, technológií a systémov rastlinnej výroby, vhodných tak pre produkčné nížinné oblasti ako aj
pre podhorské a horské regióny Slovenska, ktorého výsledky vytvárajú predpoklady pre dosahovanie
konkurencieschopnosti produktov a výrobkov, ekologickú stabilitu prostredia a trvalú udržateľnosť
poľnohospodárstva. Okrem pestovania plodín na ornej pôde je výskum zameraný aj na obhospodarovanie a udržovanie trvalých trávnych porastov.
Riešenie vychádza z analýzy súčasného stavu a možností poľnohospodárstva v SR, z
technického pokroku dosahovaného v zahraničí a zavádzania najvýkonnejšieho biologického
materiálu pri zohľadňovaní podmienok prostredia.
Technológie v pestovateľských systémoch sú zamerané na šetrenie energie, znižovanie potreby
chemických prostriedkov a ľudskej práce. Pri zvyšovaní produktivity práce budú zabezpečovať dosahovanie rovnakej, prípadne aj vyššej produkcie a kvality finálnych produktov rastlinnej výroby s možnosťou ich širokého využitia v živočíšnej výrobe, potravinárstve, prípadne v zahraničnom obchode.
Osobitná pozornosť je venovaná výskumu precízneho poľnohospodárstva a optimalizácii prvkov
pestovateľských technológií plodín využívaných ako surovín na nepotravové, resp. energetické účely.
Z regionálneho hľadiska je špeciálna pozornosť venovaná Východoslovenskej nížine, ktorá svojimi ťažkými pôdami a ďalšími obmedzeniami predstavuje osobitne znevýhodnenú oblasť pre rastlinnú
výrobu.
Riešenie by malo prispieť k plneniu Národohospodárskej stratégie - Pôdohospodárska politika na
roky 2004 až 2013, najmä priority 2 „Udržanie a posilnenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a potravinárstva“ a Stratégie rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do r. 2010 - „Lisabonská
stratégia pre Slovensko“.
Ide pritom o udržanie charakteru krajiny, zachovanie udržateľných systémov hospodárenia, ktoré
rešpektujú ochranu životného prostredia (Priorita 4 „Ekologizácia poľnohospodárstva pre
zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja životného prostredia“), zabezpečenie primeraných príjmov
poľnohospodárov a stabilizáciu vidieckej populácie a zamedzenie vyľudňovania vidieckych oblastí.
Riešenie tieto trendy zachytáva a rešpektuje, čím vytvára podmienky pre zachovanie produkčného
potenciálu poľnohospodárskej pôdy a intenzity jej využívania tak, aby nebola ohrozená stabilita
ekologicky citlivých území a aby bola zabezpečená ochrana všetkých pôdnych funkcií. Obsahom
bude tiež zachovanie biodiverzity a zavedenie iných nekomoditných výstupov poľnohospodárstva v
prospech celej spoločnosti.
Výsledky budú už v priebehu riešenia odovzdávané poľnohospodárskej praxi prístupnými
formami, a to prednáškami (na rôznej úrovni), publikovaním v odbornej a dennej tlači ako aj priamou
konzultačnou činnosťou v poľnohospodárskych podnikoch. Po ukončení riešenia budú kompletne
spracované výsledky odovzdané zadávateľovi a realizátorom v poľnohospodárskej praxi. Vedecká
verejnosť bude oboznamovaná s výsledkami výskumu priebežne na seminároch, konferenciách a na

záver riešenia budú spracované príspevky do domácich a zahraničných vedeckých časopisov a do
zborníkov z vedeckých konferencií.
Konečným cieľom je efektívnejšie využívanie, ochrana, regenerácia a trvalá reprodukcia prírodných zdrojov Slovenska pri zohľadňovaní ekologických požiadaviek. Tieto ciele sú v súlade s Návrhom vecných priorít výskumu a vývoja rezortu MP SR na roky 2006- 2009 a programovou štruktúrou.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy: Ekonomické prínosy vyplývajú zo splnenia
plánovaných cieľov a ich realizácie v poľnohospodárskej praxi. Možno predpokladať, že realizáciou
inovovaných prvkov pestovateľských technológií pri jednotlivých plodinách, úsporou nákladov na
energiu a ľudskú prácu a celkovým zlepšením využívania potenciálu poľnohospodárskych plodín sa v
priemere na 1 ha ornej pôdy získa (resp. ušetrí) v závislosti od pestovaných plodín 900 až 1200 Sk pri
porovnaní s východiskovým stavom. Pri trvalých trávnych porastoch možno predpokladať zisk (resp.
úsporu) 300 až 400 Sk.ha-1. Po ukončení riešenia sa predpokladá realizácia týchto opatrení na
výmere 180 až 230 tis. ha ornej pôdy a 30 až 40 tis. ha TTP.
Ekonomické prínosy zo zníženia spotreby chemických prostriedkov, vyplývajúce zo zavedenia
presných a úsporných metód výživy a ochrany rastlín sa predpokladajú vo výške 250 až 350 Sk.ha-1
ornej pôdy, pričom rozsah realizácie týchto opatrení sa odhaduje na 400 až 450 tis. ha.
Využitím pôdoochranných technológií dosiahnuť úsporu práce a energie o 10 % v porovnaní s
technológiou konvenčnou. Usmernenou výživou šalvie lekárskej pri veľkoplošnom pestovaní
dosiahnuť obsah silice vo vňati väčší ako 1,2 %. Zlepšiť floristickú skladbu poloprírodného trávneho
porastu prísevom ďatelinotrávnej miešanky a jeho pasienkovým využívaním dojnicami dosiahnuť
produkciu mlieka 12 kg. kus-1.deň-1 bez prídavku jadrovej zmesi.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
-

-

Ohodnotením mimoprodukčných funkcií poľnohospodárstva sa zvýrazní dôležitosť tohto odvetvia
v spoločnosti, nakoľko v súčasnosti sa hodnotia prednostne priame hospodárske funkcie a ich
dopad na ekonomiku štátu, rovnako ako pri iných odvetviach národného hospodárstva;
nájdením a uplatnením vhodného hospodárenia v znevýhodnených regiónoch sa vytvoria
podmienky pre trvalé osídlenie a udržanie obhospodarovanej krajiny;
uplatnením vhodných pestovateľských technológií špeciálnych a energetických plodín sa zvýši
diverzifikácia, zlepšia možnosti pre pestovanie trhových plodín, zvýši sa zamestnanosť obyvateľstva v regiónoch Slovenska a napomôže to k splneniu medzinárodných záväzkov s tejto oblasti.

Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100 % financovaná zo štátneho rozpočtu (z
rozpočtu MP SR).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: a) Ministerstvo pôdohospodárstva SR - Odbor rastlinných
komodít; b) Poľnohospodárska platobná agentúra SR; c) Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora; d) pestovateľské zväzy a združenia; e) právnické a fyzické subjekty hospodáriace na
pôde.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy za rok 2009: Čiastkové podklady v priebehu roka,
syntetická záverečná správa do 31. marca 2010.

Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 1 kontraktu č. 5193/2008-620

Riešiteľské pracovisko:

Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu

Názov rezortnej úlohy VaV:

„Riešenie
konkurencieschopnosti
a
ekologizácie
rastlinnej výroby v regiónoch Slovenska systémami
hospodárenia na poľnohospodárskej pôde a inováciou
prvkov pestovateľských technológií“

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: Ing. Janka Beresecká
(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

ŠR v tis. Sk

ŠR v EUR

2 920
2 760
160
0
0
48 344
20 466
7 153
9 564
144
156
4 966
11 161
908
2 727
2 441
853

96 926
91 615
5 311
0
0
1 604 727
679 360
237 436
317 467
4 780
5 179
164 828
370 464
30 140
90 527
81 019
28 316

0
4 232
51 264

0
140 462
1 701 653

Za ekonomický úsek: Ing. Soňa Veselá
(meno, priezvisko, podpis)

Úloha č. 2 kontraktu č. 5193/2008-620:
Názov úlohy:

„Biologické faktory podmieňujúce efektívnu
a konkurencieschopnú rastlinnú výrobu“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Doc. RNDr. Ján Kraic, PhD., riaditeľ SCPV - VÚRV
Piešťany

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Tomáš Šimúth, Odbor vedy, vzdelávania a
stratégie MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre rok 2009: 25 594 tis. Sk
(849 565 EUR)
Termín riešenia úlohy: 1.1.2006 - 31.12.2009
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 úlohy: Efektívnosť rastlinnej výroby, po stránke biologickej, je silno viazaná na
používanie odrôd adaptovaných na veľmi pestré pôdno-klimatické podmienky Slovenska. Adaptácia je
výsledkom vzájomného pôsobenia komplexu genotypu, prostredia, podnebia, biotických a ďalších
faktorov. Kvantita a kvalita rastlinnej produkcie, ak majú byť schopné konkurovať iným producentom,
musia byť dosiahnuté efektívne a opakovane. Významnou a vyžadovanou vlastnosťou produkcie je
udržanie kvalitatívnych parametrov, hľadanie nových foriem jej využitia, vrátane využitia na
nepoľnohospodárske a nepotravinárske využitie, ako zdroja surovín a energie. Tvorba nových odrôd
rastlín je činnosťou tvoriacou vysokú pridanú hodnotu. V porovnaní s priemyselnou výrobou v
uzavretých priestoroch je táto činnosť pod veľmi silným vplyvom vonkajších podmienok, ktoré sa
navyše z roka na rok menia. Jej ďalšou charakteristikou je, že pracuje s biologickým materiálom,
ktorého väčšina vlastností nie je ešte známa, a ktorý vstupuje do interakcií s faktormi prostredia.
Riešenie bude nadväzovať na doteraz rozpracované problematiky, pričom riešiť sa budú
nasledovné tri okruhy problematík:
Tvorba genotypov vybratých plodín využiteľných pre prípravu nových odrôd
schopných konkurovať na trhu svojimi zlepšenými parametrami
Slovenské odrody pšenice, ovsa a maku sú najlepšie adaptované na agro-klimatické
podmienky Slovenska. Presadzujú sa aj na trhu v blízkom zahraničí (hlavne naše odrody maku).
Proces tvorby nových odrôd je dlhodobý, pričom žiadané parametre odrody sa definujú a tvoria v
období 10-15 rokov pred uvedením odrody na trh. V súčasnosti aj požiadavky na parametre nových
odrôd sa dynamicky menia v súvislosti s najrôznejšími vplyvmi na trhu (lokálna nadprodukcia,
vyčerpanie zásob fosílnych palív, demografický vývoj, zmeny klimatických podmienok a pod.). V
tvorbe nových a zlepšených línií a odrôd pšenice je aj vďaka tomu stále väčší priestor pre zlepšovanie
a tvorenie odrôd pre rôzne konečné použitie. Tomu musia byť prispôsobené ciele riešenia. Podobné
platí aj pre ďalšie plodiny. V slovenských podmienkach sa veľký potenciál pre potravinové aj
nepotravinové účely skrýva okrem pšenice a jačmeňa aj v ovsi a tritikale. Pri maku je zase cieľom
vytvorenie odrody určenej pre špeciálne, priemyselné účely - obsahujúcej vysoký obsahu alkaloidov,
určenej na farmaceutické spracovanie. Klasické šľachtenie odrôd rastlín je v súčasnosti už spojené so
šľachtením molekulárnym a metódami tvorby geneticky modifikovaných rastlín.
Detekcia, mechanizmy interakcie a geneticky podmienená eliminácia vplyvu
nepriaznivých biotických faktorov na výšku a kvalitu rastlinnej produkcie
Biotické faktory, hlavne fytopatogény, negatívne ovplyvňujú produkciu a jej kvalitu. Spôsoby
eliminácie negatívnych vplyvov týchto faktorov spočívajú v ich včasnej detekcii, znalosti o ich šírení sa
v prostredí, poznaní interakcií s rastlinou a tiež možnostiach indukovania tolerancie a rezistencie
rastliny proti nim. Efektívnou cestou je geneticky determinovaná schopnosť rastliny byť odolnou, resp.
prekonávať nepriaznivé vplyvy týchto faktorov. V rámci tohto okruhu bude ďalšou zahrnutou plodinou
vinič.
Geneticky podmienené faktory vplývajúce na potravinové a alternatívne využitie
rastlinnej produkcie a ich ovplyvňovanie

Pšenica, čiastočne aj tritikale a ovos, patria medzi najdôležitejšie plodiny našej rastlinnej
výroby a tvoria základ pre potravinársky priemysel, sú významnými plodinami v krmovinárstve a majú
potenciál aj pre alternatívne, priemyselné využitie (škrob, biodegradovateľné plasty, bioetanol a pod.).
Produkcia potravín smeruje aj k produkcii potravín so špeciálnymi vlastnosťami, k funkčným
potravinám. Preto je nutné definovať funkčné zložky, identifikovať ich, navrhnúť ich využitie, prípadne
ovplyvňovať genotyp rastliny k ich produkcii, resp. nadprodukcii. Tvorenie odrôd obilnín určených pre
alternatívne využitie si zase vyžaduje charakterizovať rastlinu (jej produkciu) z iného pohľadu, ako je
tomu pri potravinovom použití.
Cieľom je vedeckým prístupom riešenie problematiky efektívnejšej tvorby a využívania
vlastných a u nás vytvorených prírodných zdrojov, vo forme adaptovaných odrôd, rozvoj v oblasti
výskumu, vývoja a využitia biologických a energetických surovín na nepotravinové využitie, obnoviteľných zdrojov surovín a energie, zvýšeného zapojenia genetického inžinierstva a molekulárnej
biológie do tvorby a testovania nových genotypov rastlín, diagnostických metód hodnotenia porastov,
odhalenia možností rastlinnej produkcie na výrobu funkčných potravín a funkcií pestovania rastlín na
nevyužívanej pôde.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
-

-

-

do programov novošľachtenia zaradiť minimálne 1 novú líniu pšenice a 1 líniu jačmeňa, vytvorené
molekulárnym šľachtením, resp. inými biotechnologickými postupmi;
zaradiť do systému štátnych odrodových skúšok (oficiálnych skúšok a predskúšok) 20 nových
rastlinných materiálov (novošľachtencov) oz. pšenice, ovsa, tritikale a maku;
identifikovať, charakterizovať a poskytnúť šľachtiteľským pracoviskám 4 nové genetické zdroje
(ozimnej pšenice mäkkej s doteraz nepopísanou glutenínovou alelou a so zvýšenou rezistenciou k
Fusarium culmorum, tvrdej pšenice tolerantnej k biotickým, resp. abiotickým faktorom prostredia
a jarného jačmeňa s kombinovanou rezistenciou k múčnatke trávovej na jačmeni a hnedej
škvrnitosti);
analyzovať spolu 150 genotypov na odolnosť voči patogénom (20 GZ a 20 novošľachtencov
ozimnej pšenice proti patogénovi múčnatke trávovej; 30 genotypov a 30 GZ jarného jačmeňa proti
múčnatke trávovej a hnedej škvrnitosti a 40 línií ozimnej pšenice a 10 genotypov ovsa siateho na
rezistenciu k fuzarióze klasu a úroveň kumulácie mykotoxínu deoxynivalenol);
vyvinúť účinnú metódu ochrany viniča hroznorodého voči novodobým fytopatogénom.

Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
-

Zachovanie a udržanie ekonomickej efektívnosti pestovania vybratých obilnín minimálne na
terajšej úrovni, aj v zmenených ekonomických aj ekologických podmienkach;
tvorba lokálne adaptovaných odrôd pšenice a ovsa vyhovujúcich pôdno-klimatickým podmienkam
Slovenska;
tvorba odrody technického maku zhodnotiteľnej v podmienkach Slovenska;
zvýšenie využiteľnosti produktov výroby obilnín pre potravinové účely;
zvýšenie využiteľnosti produktov výroby obilnín pre energetické účely.

Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho rozpočtu (z
rozpočtu MP SR).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: a) Šľachtiteľské a výskumné pracoviská SR; b) Výskumnošľachtiteľské stanice v Malom Šariši a Vígľaši-Pstruši a ostatné šľachtiteľské pracoviská v SR; c)
Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy za rok 2009: Čiastkové podklady v priebehu roka,
syntetická záverečná správa do 31. marca 2010.

Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 2 kontraktu č. 5193/2008-620

Riešiteľské pracovisko:

Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu

Názov rezortnej úlohy VaV:

„Biologické faktory podmieňujúce efektívnu a konkurencieschopnú rastlinnú výrobu“

P.č.
a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Kalkulačná položka
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

Riaditeľ: Ing. Janka Beresecká
(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

ŠR v tis.
Sk

ŠR v EUR

2 240
2 080
160
0
0
23 354
10 184
3 560
5 680
116
236
4 336
3 930
454
472
1 057
369

74 368
69 056
5 312
0
0
775 197
338 050
118 148
188 542
3 850
7 834
143 929
130 457
15 083
15 668
35 079
12 260

0
1 578
25 594

0
52 367
849 565

Za ekonomický úsek: Ing. Soňa Veselá
(meno, priezvisko, podpis)

Úloha č. 3 kontraktu č. 5193/2008-620:
Názov úlohy:

„Krajinotvorné, ekologické a sociálno-ekonomické
prínosy chovu drobných hospodárskych zvierat
a poľovnej zveri“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc., Oddelenie malých
hospodárskych zvierat, SCPV - VÚŽV Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Tomáš Šimúth, Odbor vedy, vzdelávania
a stratégie MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2009: 7 445 tis. Sk
(247 129 EUR)
Termín riešenia úlohy:

1. 1. 2006 - 31. 12. 2009

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 úlohy: Racionálny, vyvážený a výkonný chov drobných hospodárskych zvierat
a manažment voľne žijúcej poľovnej zveri predpokladá systematickú tvorbu poznatkov zameraných na
krajinotvorné, ekologické a sociálno-ekonomické funkcie takýchto produkčných systémov. V chove
brojlerových králikov sa riešenie zameria na šľachtenie nových, odolnejších a výkonnejších populácií
produkčných zvierat a chovateľských systémov, ktoré budú schopné efektívnejšie využívať domáce
disponibilné zdroje a poskytnú suroviny vyhovujúce agropotravinárskym spracovateľským
kritériám.Racionálne využívanie genofondu nových produkčných populácií v optimalizovaných
podmienkach technologických ustajňovacích systémov, mikroklimatických faktorov a výživy zabezpečí
efektívne využívanie a ochranu domácich krmovinových zdrojov. Zároveň sa eliminujú negatívne
vplyvy chovu na prírodné a životné prostredie.
Vývoj biologizovaných agrotechnológií a humánnych ekologicky nezávadných systémov chovu
poľovnej zveri predpokladá optimalizáciu manažmentu zveri na vybraných lokalitách s následným
sledovaním dynamiky populačnej hustoty a zdravotného stavu jednotlivých druhov (zajac poľný, králik
divý, bažant, jarabica).
Zvládnutie techniky umelého odchovu jesetera malého umožňuje charakterizovať jednotlivé
generácie na základe biochemického polymorfizmu a fragmentov DNA. Umožní sa tým racionálne
zarybňovanie vodných tokov s pôvodným výskytom tohto druhu, čím sa čiastočne kompenzuje
negatívny vplyv antropogénnych faktorov.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
- zvýšenie mäsovej úžitkovosti populácií brojlerových králikov ako funkcie reprodukcie, rastu,
výkrmnosti a jatočnej výťažnosti o 10 %;
- zavedením revitalizačných opatrení v intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajine sa zvýši
podľa klimatických podmienok stav zajacov poľných o 10 - 20 %;
- zvýšenie úspešnosti oplodnenia ikier jesetera malého z generačných rýb voľnej vody o 10%.
- zlepšenie zdravotnej stránky umelého chovu jesetera aplikáciou antibiotík
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
- udržanie a posilnenie konkurencieschopnosti a funkčnosti doplnkových odvetví chovu zvierat
a poľovnej zveri;
- zvýraznenie ekologizačných prvkov produkcie pre zabezpečenie trvalo udržateľného prostredia.
Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100 % financovaná zo štátneho rozpočtu (z
rozpočtu MP SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: a) Slovenský zväz chovateľov; b) Králikárska únia; c)
Slovenský poľovnícky zväz; d) Slovenský rybársky zväz; e) Združenie chovateľov rýb.

Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Čiastkové podklady v priebehu roka, syntetická
priebežná správa do 31. marca 2010.

Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 3 kontraktu č. 5193/2008-620

Riešiteľské pracovisko:

Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu

Názov rezortnej úlohy VaV:

„Krajinotvorné,
prínosy chovu
a poľovnej zveri“

P.č.
a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ekologické
drobných

Kalkulačná položka
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

Generálna riaditeľka: Ing. Janka Beresecká
(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

a sociálno-ekonomické
hospodárskych zvierat

ŠR v tis.
Sk

ŠR v EUR

940
940
6505
2524
883
775
108
72
595
2323
558
670
278
97
595
125
7445

31202
31202
215927
83782
29311
25725
3585
2390
19750
77076
18522
22240
9228
3220
19750
4149
247129

Za ekonomický úsek: Ing. Soňa Veselá
(meno, priezvisko, podpis)

Úloha č. 4 kontraktu č. 5193/2008-620:
Názov úlohy:

„ Rozvoj a využitie molekulárno-genetických
a biotechnologických metód pre zlepšenie
genofondu a zdravia hospodárskych zvierat“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Prof. MVDr. Juraj Pivko, DrSc., Oddelenie genetiky
a reprodukcie hospodárskych zvierat, SCPV - VÚŽV
Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Tomáš Šimúth, Odbor vedy, vzdelávania
a stratégie MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2009: 10 913 tis. Sk
(362 245 EUR)
Termín riešenia úlohy: 1.1.2006 – 31.12.2009
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 úlohy: Rozšírenie doterajších poznatkov o efektoch a mechanizmoch pôsobenia
metabolických hormónov leptínu, ghrelínu a obestatínu, rastového faktora IGF – 1, siRNA a miRNA a
charakteru výživy na sekrečné, proliferačné procesy vo vaječníkoch hospodárskych zvierat in vitro
a in vivo je vysoko aktuálne z teoretického a praktického hľadiska. Dosiahnuté výsledky, pri použití
týchto látok a regulátorov ich účinku, prispejú k získaniu nových postupov hodnotenia, predpovedí a
riadenia reprodukčných procesov a úžitkovosti hospodárskych zvierat..
V rámci riešenia úlohy zameranej na zníženie expresie myostatínu s využitím si/shRNA bude
vytvorená expresná kazeta si/shRNA pre myostatín a použitá na tvorbu geneticky modifikovaných
králikov metódou spermiami sprostredkovaného prenosu génov (SMGT). Expresia siRNA by mala
zabezpečiť tlmenie myostatínu na transkripčnej úrovni, ale nespôsobí jeho úplne blokovanie. Toto by
mohlo viesť k zvýšeniu osvalenia zvierat (králik). Expresia myostatínu bude analyzovaná na úrovni
mRNA metódou kvantitatívej PCR (RT-qPCR). Úspešný výsledok riešenia by mohol v budúcnosti
znamenať veľký ekonomický zisk pre producentov mäsa (zvýšenie jatočnej výťažnosti, zlepšenie
kvality mäsa, bez zvýšenej spotreby krmiva). Molekulárno-genetické analýzy budú tiež orientované na
detekciu mutácie R615C v géne pre RYR-1 ošípaných.
Hodnotenie aneuploidie v chromozomálnej sade bunky umožní odhaliť nežiaduce zmeny
vyskytujúce sa na úrovni chromozómov. Vznikajú ako dôsledok rôznych vplyvov, napr. genetické
manipulácie - transgenéza, klonovanie, atď. u získaných žijúcich jedincov a tiež v pohlavných
bunkách (spermie a oocyty) a embryách. Zameriame sa na hodnotenie počtu chromozómov
v embryách a oocytoch transgénnych králikov (mWAP-hFVIII).
Zefektívenie biotechnických protokolov manipulovania s embryami in vitro zabezpečuje
produkciu životaschopných embryí. Rozpracovanie technológie in vitro produkcie embryí hovädzieho
dobytka a ich zmrazovania prispeje k zefektívneniu aplikácie biotechnických metód riadenej
reprodukcie v podmienkach praxe a uchovávania geneticky cenných zvierat. Opodstatnené je tiež
rozpracovanie metód hodnotenia vitality embryí využívaných v embryotechnológiách.
Otestovanie vplyvu prídavku aditív do čerstvého a zmrazeného semena baranov prináša
možnosť zvýšenia jeho fertilizačnej kapacity a úspešnosti oplodnenia oviec Overenie nových
technologických postupov kryokonzervácie semena malých hospodárskych zvierat prinesie možnosti
efektívneho využitia plemenných zvierat počas celého roka, ako aj možnosť efektívnej exploatácie
genetického potenciálu zvierat.
Inovácia biotechnických metód a overenie aplikačných schém Pre-Synch, Ovsynch a CIDR
Co-Synch dáva predpoklad zlepšenia reprodukcie hovädzieho dobytka a ekonomiky chovu.
Rozšírenie poznatkov o biodiverzite plemien a druhov hospodárskych a divožijúcich zvierat
prispieva k uchovania genofondu a následnému využitiu geneticky cenných zvierat v multifunkčnom
poľnohospodárstve. Pozornosť budeme venovať rozpracovaniu štandardných molekulárnych metód
sledovania biodiverzity pomocou mikrosatelitových markerov a ich aplikácií pri analýze vybraných
plemien oviec a dunajského kapra-sazana.

Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
- zefektívniť metódy hodnotenia životaschopnosti embryí
- zlepšiť osvalenie znížením expresie myostatínu
- zlepšiť úžitkové parametre ošípaných elimináciou mutácie R615C v géne pre RYR-1
- zlepšiť plodnosť kráv po pôrode o 5% využívaním metód riadenej reprodukcie
- kvantifikovať výskyt chromozomálnej aneuploidie u králikov transgénnej línie
- prídavkom aditív do zmrazovacieho média zvýšiť dlhodobú prežívateľnosť a motilitu
- spermií baranov po rozmrazení minimálne o 5 %
- zefektívniť genotypovanie sledovaných populácií HZ
- otestovať genetickú diverzitu na vzorke 100 ks oviec vybraných plemien
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
- objasniť mechanizmy endokrinnej kontroly pohlavných funkcií samíc HZ
- overiť možnosť zníženia génovej expresie myostatínu ako efektora osvalenia
- zlepšiť kvalitu mäsa ošípaných elimináciou mutácie R615C v géne pre RYR-1
- vypracovať metódu hodnotenia životaschopnosti embryí
- hodnotiť výskyt chromozomálnej aneuploidie u transgénnych zvierat
- overiť aplikačné schémy Pre-Synch, Ovsynch, CIDR Co-Synch v chovoch HD
- vypracovať metodický postup kryokonzervácie semena baranov s optimálnou koncentráciou
- prídavkov aditív (Remophan, Oxytocín, Trehalóza)
- optimalizovať technológiu produkcie bovinných embryí in vitro a ich kryokonzervácie
- vypracovať fyziologicko-genetické charakteristiky populácií a genotypov HZ
- vypracovať metódy na sledovanie genetickej diverzity u vybraných plemien oviec
- a dunajského kapra-sazana
Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho rozpočtu (z
rozpočtu MP SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery)
Kľúčoví užívatelia objednanej úlohy: a) Poľnohospodárske podniky SR; b) chovateľské zväzy; c)
Štátny plemenársky ústav; d) ŠVaP SR Bratislava.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy : Čiastkové podklady v priebehu roka, syntetická
priebežná správa do 31. marca 2010.

Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 4 kontraktu č. 5193/2008-620

Riešiteľské pracovisko:

Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu

Názov rezortnej úlohy VaV:

„Rozvoj a využitie molekulárno-genetických a biotechnologických metód pre zlepšenie genofondu a zdravia
hospodárskych zvierat“

P.č.
a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Kalkulačná položka
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

Generálna riaditeľka: Ing. Janka Beresecká
(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

ŠR v tis.
Sk

ŠR v EUR

1460
1460
9453
3602
1261
1069
128
68
873
3521
904
1038
396
138
873
172
10913

48463
48463
313782
119564
41858
35484
4249
2257
28978
116876
30008
34455
13145
4581
28978
5709
362245

Za ekonomický úsek: Ing. Soňa Veselá
(meno, priezvisko, podpis)

Úloha č. 5 kontraktu č. 5193/2008-620:
Názov úlohy :

„Zveľaďovanie
disponibilného
genofondu
kranskej včely na Slovensku pre regeneráciu
a trvalú
reprodukciu
prírodných
zdrojov
a produkciu funkčných potravín“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa :

Ing. Ján Kopernický, CSc., Ústav včelárstva Liptovský
Hrádok, SCPV - VÚŽV Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Tomáš Šimúth, Odbor vedy, vzdelávania
a stratégie MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2009 : 2 188 tis. Sk
(72 615 EUR)
Termín riešenia úlohy :

1.1.2006 -31.12.2009

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 úlohy : V poslednom roku riešenia úlohy (2009) bude riešenie zamerané na
finalizáciu výskumných prác a vyhodnotenie experimentov, spracovanie a publikovanie výsledkov
a návrhy metodík a realizačných postupov pre užívateľov.
Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku vo svojom šľachtiteľskom chove dlhodobo šľachtí líniu
Tatranka, vhodnú do horských a podhorských regiónov Slovenska. V arídnej oblasti Slovenska
revitalizoval líniu Hontianka, pričom boli dosiahnuté špičkové produkčné a zdravotné parametre
plemenných včelstiev. Od vynikajúcich matiek sa čistokrvnou plemenitbou odchovali dcéry, z nich sa
vyselektovali zakladateľky línií s charakteristickým prejavom žiadúcich vlastností. Od nich bolo
odchované potomstvo, z ktorého sa vyselektovali matky s výrazným prenosom týchto vlastností
na robotnice. V roku 2008 boli matky nížinnej línie Hontianka zazimované na včelnici ústavu
v Liptovskom Hrádku, kde budú v roku 2009 testované v zmenených klimatických podmienkach
Liptova.
Na Slovensku sa pestujú olejniny – hlavne repka olejka a slnečnica – na viac ako 200 tis. ha. Obe
plodiny patria medzi významné včelomilné rastliny a včely produkujú z nich významné množstvá medu
aj peľu. Pestované olejniny sa musia ošetrovať fungicídmi a insekticídmi pred chorobami a škodcami,
čo môže negatívne vplývať na samotné včely ako opeľovačov, ale rezíduá použitých prípravkov môžu
kontaminovať včelie produkty – med a peľ. V roku 2009 budú vyhodnotené experimenty zamerané na
možnosti aplikácie prípravkov tak, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia včelstiev a zabezpečila sa
kvalita a zdravotná bezpečnosť včelích produktov - medu a peľu.(návrhy metód správnej aplikácie
prípravkov na ochranu rastlín ).
Z hľadiska požiadaviek na zdravotnú bezpečnosť potravín bude riešenie zamerané tiež na zistenie
rezíduí v repkovom a slnečnicovom mede a peli z repky a slnečnice po aplikácii vybraných
insekticídnych prípravkov.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy :
- produkcia včelích matiek z plemenných chovov;
- testovanie prirodzenej odolnosti voči včelím chorobám;
- hodnotenie mednej produkcie v zmenených klimatických podmienkach;
- pôsobenie vybraných insekticídov na včelu medonosnú po ošetrení repky olejky a slnečnice
(účinné látky thiacloprid, imidocloprid, abamectin, lambdacyhalothrin);
- pôsobenie insekticídov zo skupiny neonikotinoidov
- sledovanie rezíduí aplikovaných insekticídov v peli repky a v repkovom mede, v peli a mede zo
slnečnice.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy :
- rozširovanie včelstiev s výrazným prejavom vysokej produkcie a dobrého zdravotného stavu, ktoré
sa významnou mierou prenášajú na potomstvo;
- testovanie matiek línie Hontianka v zmenených podmienkach v horskom regióne

-

zistenie kvality včelích produktov po ošetrení olejnín vybranými prípravkami na ochranu rastlín;
navrhnutie aplikácie prípravkov tak, aby sa minimalizovali negatívne riziká pre včely a včelie
produkty;

Spôsob financovania objednanej úlohy : Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho rozpočtu (z
rozpočtu MP SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy : a) Chovatelia včiel a včelárske organizácie – SZV, SVS; b)
Štátna veterinárna a potravinová správa SR; c) Ústredný kontrolný a skúšobný ústav Bratislava; d)
poľnohospodárske podniky SR.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy : Čiastkové podklady v priebehu roka, syntetická
priebežná správa do 31. marca 2010.

Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 5 kontraktu č. 5193/2008-620

Riešiteľské pracovisko:

Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu

Názov rezortnej úlohy VaV:

„Zveľaďovanie disponibilného genofondu kranskej včely
na Slovensku pre regeneráciu a trvalú reprodukciu
prírodných zdrojov a produkciu funkčných potravín“

P.č.
a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Kalkulačná položka
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

Generálna riaditeľka: Ing. Janka Beresecká
(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

ŠR v tis.
Sk

ŠR v EUR

306
306
1882
772
271
196
48
36
112
643
164
202
85
30
112
50
2188

10144
10144
62471
25625
8996
6506
1593
1195
3718
21344
5444
6705
2821
996
3718
1660
72615

Za ekonomický úsek: Ing. Soňa Veselá
(meno, priezvisko, podpis)

Úloha č. 6 kontraktu č. 5193/2008-620:
Názov úlohy:

„Produkčné efektívne a environmentálne tolerantné využitie nutričných zdrojov“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Peter Petrikovič, PhD., Oddelenie výživy zvierat,
SCPV - VÚŽV Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Tomáš Šimúth, Odbor vedy, vzdelávania
a stratégie MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2009: 13 148 tis. Sk
(436 434 EUR)
Termín riešenia úlohy:

1.1.2006 - 31.12.2009

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, rybárstva a poľovníctva“.
Stručná anotácia úlohy: Riešenie je zamerané na získanie poznatkov pre naplnenie jedného z
hlavných cieľov Národohospodárskej stratégie – „zabezpečiť efektívnejšie využívanie, trvalú
reprodukciu a ochranu prírodných a teda aj nutričných zdrojov, zvyšovanie kvality a potravinovej
bezpečnosti“.
Výživa zvierat je bezprostredne spätá cez transformáciu živín z rastlín s prírodným prostredím, preto
účinné a efektívne ovplyvnenie utilizácie krmív na živočíšne produkty je možné len neustálym
prehlbovaním poznatkov. Úroveň utilizácie krmív je výsledkom dokonalého poznania výživnej hodnoty
krmiva na jednej strane a potreby živín a energie pre zvieratá na strane druhej. Kvalita živín a ich
premena v procese trávenia ovplyvňuje produkciu živočíšnych produktov, kvalitu potravín, ekonomiku
produkcie ako aj životné prostredie. Špecifické odrodové zloženie krmovinovej základne, klimatické
podmienky, zloženie kŕmnych dávok, si vyžaduje prehlbovať a objektivizovať údaje o kvalitatívnom
zložení krmív a ich premene v organizme v kontexte ich vplyvu na rozpustnosť a degradovateľnosť
sacharidov a N-látok krmív. Optimalizovanie potreby a pomeru štrukturálnych a neštrukturálnych
sacharidov pôsobí na fermentačné procesy v predžalúdkoch a v rozhodujúcej miere ovplyvňuje
využívanie krmív. Nové koncepcie hodnotenia kvality N-látok a energie krmív sú založené na
množstve skutočne absorbovateľných aminokyselín v tenkom čreve. Preto aj hodnotenie kvality
jadrových krmív na základe obsahu N-látok nie je už dostatočné a aktuálne. Doterajší spôsob na báze
chemicky stanovených N-látok neberie na zreteľ straty, ktoré vznikajú pri trávení a zúžitkovaní živín
krmiva v tele. Je potrebné sústrediť sa a špecifikovať ich aminokyselinové zloženie, ktoré určuje ich
využiteľnosť a produkčný účinok.
Náplňou riešenia úlohy je formulovať biologicky zdôvodnené parametre, postupy a stratégie využitia,
úpravy, skladovania, transformácie a efektívneho zhodnotenia produkčného potenciálu domácich a
perspektívnych nutričných zdrojov, so zámerom upresniť ich potrebu, podmienky efektívnej utilizácie
živín v organizme zvierat a eliminovať negatívne pôsobenie na životné prostredie, zviera a cez kvalitu
živočíšnych produktov na človeka.
Riešenie kontinuálne nadväzuje na doteraz získané a realizované výsledky výskumu, ale reaguje aj
na potrebu riešiť najaktuálnejšie a perspektívne problémy v oblasti výživy zvierat s cieľom zefektívniť
utilizáciu krmív a živín pri zvyšovaní kvality a intenzity produkcie v celom komplexe potravinového
reťazca: pôda - rastlina - zviera - produkt.
Získané nové experimentálne poznatky a analytické údaje budú priebežne využité na permanentnú
aktualizáciu tabuliek výživnej hodnoty krmív a inováciu systémov, parametrov a metód hodnotenia
krmív a potreby živín.
Výsledky riešenia budú spracované v záverečných správach, pôvodných vedeckých a odborných
publikáciách a prezentované v referátoch na domácich a zahraničných odborných a vedeckých
konferenciách, sympóziách a seminároch. Realizačné podklady vo forme odporučení, metodík a
legislatívnych návrhov budú spracované a odovzdané Ministerstvu pôdohospodárstva SR a ÚKSUPu
na realizáciu.

Kvalitatívne parametre objednanej úlohy:
- definovať kvalitu natívnych bielkovín a polysacharidov domácich a perspektívnych krmív, možnosti
ich úpravy, vplyv na optimalizáciu vývoja tráviaceho traktu mláďat prežúvavcov, obmedzenie
tráviacich porúch, alergií, zvýšenie imunity a konverzie živín a bezpečné využitie vo výžive zvierat
- stanoviť a formulovať biologicky zdôvodnené parametre potreby a utilizácie živín v kŕmnych
komponentoch pre vybrané druhy hospodárskych zvierat s cieľom úspory bielkovinových zdrojov
optimalizáciou aminokyselinového a komponentného zloženia kŕmnych zmesí, maximalizovať
produkčný potenciál a obmedziť exkréciu N do životného prostredia
- znížiť straty zlepšením využitia potenciálu silážnych aditív a elimináciou tvorby mykotoxínov v
konzervovaných krmivách
- formulovať nutričné nároky voľne žijúcich prežúvavcov a postupy ich praktického zabezpečenia,
ako prevencie voči škodám spôsobovaným zverou na poľných a lesných kultúrach
Kvantitatívne parametre objednanej úlohy:
- zlepšenie konverzie, produkčnej účinnosti a zníženie spotreby krmív na jednotku produkcie;
- úspora bielkovinových zdrojov optimalizáciou aminokyselinového a komponentného zloženia
kŕmnych zmesí o 3%;
- zníženie exkrécie dusíka o 3-5 %;
- posúdiť vplyv dĺžky uskladnenia na kvalitu fermentačného procesu, aeróbnu stabilitu a hygienickú
kvalitu krmív;
- znížiť konzervačné a skladovacie straty na 7–10 %;
Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho rozpočtu (z
rozpočtu MP SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery).
Kľúčoví užívatelia objednanej úlohy: a) MP SR; b) ÚKSUP; c) chovateľské zväzy; d)Slovenský
poľovnícky zväz; e) Štátne lesy SR; f) poľnohospodárske podniky.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Čiastkové podklady v priebehu roka, syntetická
záverečná správa do 31. marca 2010.

Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 6 kontraktu č. 5193/2008-620

Riešiteľské pracovisko:

Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu

Názov rezortnej úlohy VaV:

„Produkčné efektívne a environmentálne
využitie nutričných zdrojov“

P.č.
a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Kalkulačná položka
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

Generálna riaditeľka: Ing. Janka Beresecká
(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

tolerantné

ŠR v tis.
Sk

ŠR v EUR

1074
1074
12074
4864
1703
1280
144
84
1052
4227
1027
1275
535
187
1052
151
13148

35651
35651
400783
161455
56529
42488
4780
2788
34920
140311
34090
42323
17759
6207
34920
5012
436434

Za ekonomický úsek: Ing. Soňa Veselá
(meno, priezvisko, podpis)

Úloha č. 7 kontraktu č. 5193/2008-620:
Názov úlohy:

„Vplyv rôznych faktorov technologicko-chovateľského prostredia na welfare zvierat a životné
prostredie“

Pracovník zodpovedný za riešenie:

doc. Ing. Jan Brouček, DrSc., Oddelenie systémov
chovu a pohody zvierat, SCPV - VÚŽV Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Tomáš Šimúth, Odbor vedy, vzdelávania
a stratégie MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2009: 7 692 tis. Sk
(255 328 EUR)
Termín riešenia úlohy:

1.1.2006 – 31.12.2009

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, rybárstva a poľovníctva“.
Stručná anotácia úlohy: Cieľom riešenia bude rozšíriť poznatky o welfare hospodárskych zvierat,
zabezpečení optimálnej mikroklímy ustajňovacích priestorov a o vplyve chovu zvierat na životné
prostredie pri rôznych chovateľsko-technologických parametroch. Budú sa hodnotiť vplyvy rôznych
faktorov technologicko-chovateľského prostredia na etologické prejavy zvierat, vzájomný vzťah
prostredia chovu a reakcie zvierat a vplyvy chovu hydiny na životné prostredie pomocou exaktných
metód.
Získané poznatky prispejú k zvyšovaniu konkurencieschopnosti živočíšnej produkcie inováciou
technologických postupov chovu hospodárskych zvierat, ktorá bude prispôsobená požiadavkám
spotrebiteľa a spoločnosti z hľadiska pohody zvierat, limitov životného prostredia a z toho
vyplývajúcich ekonomických dosahov.
Hodnotenia
sa uskutočnia
v modelových podmienkach účelového hospodárstva VÚŽV
i v prevádzkových podmienkach. Zhodnotia sa fyziologické reakcie zvierat na dojenie. Stanovia sa
podmienky zabezpečenia optimálnej mikroklímy v objektoch pre chov zvierat použitím tunelového
vetrania a určí sa produkcia škodlivín z intenzívneho chovu kurčiat pri rozdielnych klimatických
podmienkach.
Prínosom riešenia budú odporúčania pre chovateľov týkajúce sa zabezpečenia optimálnych
životných podmienok zvierat a minimalizovania znečisťovania prostredia chovom zvierat.
Poznatky z oblasti welfare zvierat i vplyvu chovu zvierat na životné prostredie sa použijú pri
iniciovaní novelizácie príslušnej legislatívy na národnej i európskej úrovni.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
- poznatky z oblasti ustajnenia, techniky a technológie chovu pre chovateľov hovädzieho dobytka,
ošípaných, oviec a hydiny finalizované do metodík pre prax;
- metodické postupy pre realizáciu tunelového vetrania ošípaných a hydiny;
- poznatky o zlepšovaní welfare zvierat vo vzťahu k požiadavkám spotrebiteľa a etickým normám
spoločnosti;
- poznatky o zlepšení technologicko-chovateľského prostredia v chove zvierat v rámci limitov
životného prostredia;
- poznatky o fyziologických a etologických reakciách zvierat na technologicko-chovateľské
prostredie;
- metodické postupy pre prevenciu produkčných ochorení dojníc (mastitídy a krívavosť);
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
- zlepšenie produkčných parametrov chovu zvierat pri rešpektovaní výskumom získaných
odporúčaní z oblasti ustajnenia, techniky a technológie chovu pre chovateľov hovädzieho dobytka,
ošípaných, oviec a hydiny;
- optimalizácia mikroklimatických podmienok prostredia chovu;
- zníženie produkcie škodlivín z chovu brojlerových kurčiat;
- úprava technologicko-chovateľského prostredia farmových zvierat;

Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho rozpočtu (z
rozpočtu MP SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery).
Kľúčoví užívatelia objednávanej
c)poľnohospodárske podniky.

úlohy:

a)

ŠVaPS

Bratislava;

b)

chovateľské

zväzy;

Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Čiastkové podklady v priebehu roka, záverečná
správa do 31. marca 2010 .

Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 7 kontraktu č. 5193/2008-620

Riešiteľské pracovisko:

Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu

Názov rezortnej úlohy VaV:

„Vplyv rôznych faktorov technologicko-chovateľského
prostredia na welfare zvierat a životné prostredie“

P.č.
a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Kalkulačná položka
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

Generálna riaditeľka: Ing. Janka Beresecká
(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

ŠR v tis.
Sk

ŠR v EUR

1024
1024
6668
2592
907
763
113
60
590
2406
607
715
285
100
591
108
7692

33991
33991
221337
86039
30107
25327
3751
1992
19584
79864
20149
23734
9460
3319
19617
3585
255328

Za ekonomický úsek: Ing. Soňa Veselá
(meno, priezvisko, podpis)

Úloha č. 8 kontraktu č. 5193/2008-620:
Názov úlohy:

„Rozvoj metód zlepšovania efektívnejšieho
využívania genofondu zvierat z hľadiska konkurencieschopnosti, kvality produktov a ich
zdravotnej bezpečnosti“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Mgr. Dana Peškovičová, PhD., Oddelenie šľachtenia
zvierat, SCPV - VÚŽV Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Tomáš Šimúth, Odbor vedy, vzdelávania
a stratégie MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2009: 11 682 tis. Sk
(387 771 EUR)
Termín riešenia úlohy:

1.1. 2006 - 31.12. 2009

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 úlohy: Moderné metódy zošľachťovania populácií hospodárskych zvierat,
založené na uplatňovaní najnovších poznatkov genetiky populácií a molekulárnej genetiky vedú
k dosahovaniu významného genetického zisku nielen v produkčných ukazovateľoch, ale aj pri
vlastnostiach súvisiacich s reprodukčnou spôsobilosťou a zdravím zvierat a pri ukazovateľoch
charakterizujúcich kvalitu produkcie.
V poslednom roku riešenia úlohy (2009) bude riešenie zamerané na finalizáciu výskumných prác
a vyhodnotenie experimentov spracovanie a publikovanie výsledkov a návrhy metodík a realizačných
postupov pre užívateľov.
Na základe geneticko-plemenárskych analýz budú vypracované inovované postupy genetického
hodnotenia oviec, mäsového a kombinovaného dobytka a ošípaných v SR a navrhnuté selekčné
kritériá s dôrazom na zmeny trhových a produkčných podmienok. Vedľajším výstupom riešenia bude
návrh optimálneho informačného systému aplikovateľného v chove a šľachtení hospodárskych zvierat,
založeného na voľne dostupných softvérových nástrojoch (tzv. open source), s dôrazom na nízku
nákladovosť prevádzkovania IT prostriedkov v šľachtení a chove HZ.
Riešenie úlohy bude ďalej zamerané na ekonomickú optimalizáciu šľachtenia (najmä HD a oviec),
ktoré budú vychádzať z výpočtu aktuálnych ekonomických váh produkčných a neprodukčných
vlastností pri zohľadnení variantných systémov realizácie a speňažovania produktov na trhu.
Vyhodnotené budú experimenty zamerané na možnosti zlepšenia kvality produktov (návrhy
inovovaných metód odhadu jatočnej výťažnosti in vivo, a metodické postupy hodnoenia obsah
intramuskulárneho tuku v mäse ošípaných a HD pomocou aparatívnych metód in vivo) odifikáciou
chovateľských podmienok.
Z hľadiska požiadaviek na zdravotnú bezpečnosť potravín sa bude úloha zameraná
na
šľachtenie populácií oviec rezistentných proti scrapii a návrh šľachtiteľských postupov pri tvorbe
syntetických populácií s využitím vysokoprodukčného zahraničného genofondu
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
- metodika odhadu plemenných hodnôt hospodársky významných vlastností pri jednotlivých
druhoch hospodárskych zvierat;
- návrh selekčných postupov a hybridizačných schém pre jednotlivé populácie HZ s cieľom
maximalizácie genetického zisku, resp. heterózneho efektu;
- príklad komplexného informačného systému aplikovateľného v plemenárskej a chovateľskej praxi
založeného na prostriedkoch „open source“ softvéru;
- analýza možnosti zlepšenia vybraných ukazovateľov kvality produktov šľachtením a úpravou
chovateľského prostredia;
- postupy hodnotenia kvality jatočného tela a kvality mäsa (intramuskulárny tuk) in vivo
aparatívnymi metódami
- návrh postupov šľachtenia populácie dojných oviec, odolných voči scrapie.

Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
- zlepšenie hospodársky významných vlastností hospodárskych zvierat pomocou aplikácie
navrhnutých metód genetického hodnotenia v selekcii;
- vypracovanie informačného systému aplikovateľného v praxi výrazne zlepší informovanosť
chovateľov a umožní im robiť operatívne selekčné a chovateľské opatrenia s následným
ekonomickým prínosom;
- zlepšením kvality a bezpečnosti produktov dôjde k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľov SR
a zníženiu nákladov na liečbu ochorení.
Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho rozpočtu (z
rozpočtu MP SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: a) MP SR; b) zväzy chovateľov jednotlivých druhov
hospodárskych zvierat; c) Plemenárske služby SR.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Čiastkové podklady v priebehu roka, záverečná
správa do 31. marca 2010 .

Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 8 kontraktu č. 5193/2008-620

Riešiteľské pracovisko:

Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu

Názov rezortnej úlohy VaV:

„Rozvoj metód zlepšovania efektívnejšieho využívania
genofondu zvierat z hľadiska konkrencieschopnosti,
kvality produktov a ich zdravotnej bezpečnosti“

P.č.
a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Kalkulačná položka
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

Generálna riaditeľka: Ing. Janka Beresecká
(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

ŠR v tis.
Sk

ŠR v EUR

1421
1421
10261
4322
1512
1056
120
72
864
3371
772
992
475
166
864
102
11682

47169
47169
340602
143464
50189
35052
3983
2390
28679
111897
25626
32928
15767
5510
28680
3386
387771

Za ekonomický úsek: Ing. Soňa Veselá
(meno, priezvisko, podpis)

Úloha č. 9 kontraktu č. 5193/2008-620:
Názov úlohy:

„Trhová
kvalita
mäsa
a mlieka
a jej
akceptovateľnosť konzumentom a spracovateľským priemyslom“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Jozef Mojto, PhD., Oddelenie kvality živočíšnych
produktov, SCPV - VÚŽV Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Tomáš Šimúth, Odbor vedy, vzdelávania
a stratégie MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2009: 4 172 tis. Sk
(138 485 EUR)
Termín riešenia úlohy :

1.1.2006 – 31.12.2009

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 úlohy : Nároky spotrebiteľov a spracovateľov na kvalitu a zdravotnú nezávadnosť
živočíšnych surovín sa stávajú prioritou a sú jednou z najdôležitejších hnacích síl rozvoja
agropotravinárskeho sektora. Úloha zahŕňa čiastkové riešenia, ktoré majú bezprostredný vplyv na
zlepšenie kvality mäsa a mlieka, sú spojené so zdravím a výživou ľudí a tiež spracovateľským
priemyslom. Tieto javy ovplyvňujú spokojnosť občanov a ich identifikáciu so sociálnym a ekonomickým
systémom.
Na základe rozsiahlej štúdie populácie jatočného dobytka v SR je potrebné vypracovať a navrhnúť
pre ďalšie využitie štandardy kvality hovädzieho mäsa. Plošne zhodnotiť kvalitu mäsa jatočných kráv
a jeho uplatnenie vo výžive a v mäsopriemysle. Parametre štandardov kvality hovädzieho mäsa vo
forme legislatívy zatiaľ v SR nie sú. Sú však potrebné pre orientáciu šľachtiteľov, chovateľov jatočného
dobytka, spracovateľov a spotrebiteľov. Budú overované antioxidanty z prírodných rastlín a aditív na
báze kreatinfosfátu na kvalitu bravčového a hovädzieho mäsa.
Bude sa riešiť systém protimastitídnych opatrení na základe vyhodnotenia pôvodcov mastitíd
a citlivosti na antibiotickú liečbu v stádach dojníc pre zabezpečenie zdravých chovov v podmienkach
prvovýroby. Navrhnú sa nové rýchle metódy na zisťovanie pôvodcov mastitíd v bazénových vzorkách
mlieka a vypracuje sa „komplexný ozdravovací protimastitídny program“.
Riešenie úlohy vyplýva z požiadaviek „Národného programu podpory zdravia obyvateľstva“ a tiež
zo „Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010“ produkovať vysokokvalitnú a bezpečnú
živočíšnu surovinu pre priamy konzum, resp. spracovateľský priemysel.
Úloha priamo súvisí s aktuálnou požiadavkou na zlepšenie štandardnosti suroviny a jej
ovplyvňovanie naturálnymi spôsobmi, ako aj s inováciou kritérií kvalitatívnych ukazovateľov pri nákupe
a speňažovaní jatočných zvierat a mlieka.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
- plošne zhodnotiť kvalitu hovädzieho mäsa s prioritou hodnotenia kvality mäsa jatočných kráv pri
jeho uplatnení vo výžive a mäsopriemysle s výhľadom zvýšiť spotrebu hovädzieho mäsa o
3 - 5 %;
- stanoviť hodnoty mäsového štandardu (MSS – Meat Standard Slovakia);
- zlepšiť významné technologické a konzumné vlastnosti mäsa, schopnosť viazať vodu
u bravčového mäsa o 1 – 2 % a u hovädzieho mäsa o 1 %, stabilizáciu farby mäsa „a“ o 1 – 2
jedn., jemnosť mäsa o 1 jedn. W-B;
- zlepšiť antioxidačnú kapacitu mias a znížiť oxidáciu cholesterolu;
- docieliť maximálne 10 % výskyt dojníc s ochorením mliečnej žľazy s následným 10 % znížením
strát v produkcii mlieka;
- uplatniť identifikáciu kvasinkovej infekcie mastitíd.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy :
- vypracovať „Metodiku auditu trhovej kvality hovädzieho mäsa“;
- spracovať materiál (brožúru) „Zlepšenie kvality mäsa aplikáciou vitamínov a aditív v krmive“;

-

vypracovať „komplexný ozdravovací protimastitídny program pri uplatnení nových rýchlych
systémov aplikácie protimastitídnych opatrení;
začleniť identifikáciu mastitíd kvasinkového pôvodu do komplexného ozdravovacieho
protimastitídneho programu“.

Spôsob financovania objednanej úlohy : Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho rozpočtu (z
rozpočtu MP SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery).
Kľúčoví užívatelia objednanej úlohy : a) Slovenský mäsiarsky zväz; b) chovateľské zväzy;
c)spracovateľský priemysel; d) Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka; e) poľnohospodárske podniky
SR.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Čiastkové podklady v priebehu roka, syntetická
priebežná správa do 31. marca 2010.

Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 9 kontraktu č. 5193/2008-620

Riešiteľské pracovisko:

Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu

Názov rezortnej úlohy VaV:

„Trhová kvalita mäsa a mlieka a jej akceptovateľnosť
konzumentom a spracovateľským priemyslom“

P.č.
a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Kalkulačná položka
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

Generálna riaditeľka: Ing. Janka Beresecká
(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

ŠR v tis.
Sk

ŠR v EUR

354
354
3818
1543
540
416
68
40
308
1319
316
388
170
59
308
78
4172

11751
11751
126734
51218
17925
13808
2257
1328
10223
43783
10489
12880
5643
1958
10224
2589
138485

Za ekonomický úsek: Ing. Soňa Veselá
(meno, priezvisko, podpis)

