Príloha č. 1 ku kontraktu

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
ZOZNAM ZADANÝCH ÚLOH

Rezortné úlohy výskumu a vývoja

Úloha č. 1:
Úloha č. 2:
Úloha č. 3:
Úloha č. 4:
Úloha č. 5:
Úloha č. 6:
Úloha č. 7:

„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“.

Úlohy odbornej pomoci
Úloha č. 8:
Úloha č. 9:
Úloha č. 10:
Úloha č. 11:
Úloha č. 12:
Úloha č. 13:
Úloha č. 14:

Úloha č. 15:

„Ochrana a rozvoj živočíšnych genetických zdrojov“
„Uchovanie a komplexná charakteristika mrazeného semena špičkových baranov
plemena zošľachtená valaška a cigája“
„Vykonávanie štátnej starostlivosti o rozvoj plemenárstva včiel v SR, ochrana
genofondu autochtónnej kranskej včely, jej šľachtenie a riadenie plemenitby“
„Jednotný systém realizácie kontroly tlmenia a varoózy v chovoch včiel SR“
„Aktualizácia databázy rizík účinných látok v prípravkoch na ochranu rastlín pre včely
a iný užitočný hmyz“
„Optimalizácia spôsobu odchovu jahniat vysokoprodukčných mliekových oviec vo
vzťahu k intenzite rastu jahniat pred a po odstave a mliekovej úžitkovosti matiek“
„Autorizácia metód klasifikácie jatočných ošípaných, certifikácia a kalibrácia
automatických vzorkovačov mlieka, odborná príprava pre výkon klasifikácie jatočných
tiel zvierat; vypracovanie podkladov pre prípravu vnútroštátnej legislatívy a legislatívy
EÚ v oblasti kvality jatočných tiel zvierat a kvality kravského mlieka“
„Realizácia 26. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2009“

Úloha č. 1 kontraktu:
Názov úlohy:

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

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc., Ústav malých
hospodárskych zvierat, CVŽV Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Mária Grisáková, Sekcia poľnohospodárstva
a rozvoja vidieka, Ing. Tomáš Šimúth, Sekcia
pôdohospodárskej politiky a rozpočtu MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2009:
Termín riešenia úlohy:

226 535 EUR
(6 824 593,- Sk)

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, záverečná
správa do 31. marca 2010.

Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 1

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

Názov rezortnej úlohy VaV:

„Krajinotvorné,
prínosy chovu
a poľovnej zveri“

P.č.

ekologické
drobných

a sociálno-ekonomické
hospodárskych zvierat

Kalkulačná položka
ŠR v EUR

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

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

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

28 602
28 602
197 933
76 799
26 868
23 580
3 285
2 191
18 104
70 686
16 979
20 387
8 459
2 952
18 105
3 804
226 535

ŠR v Sk
861 664
861 664
5 962 929
2 313 647
809 425
710 371
98 964
66 006
545 401
2 129 486
511 509
614 179
254 836
88 932
545 431
114 599
6 824 593

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

Úloha č. 2 kontraktu:
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., Ústav genetiky
a reprodukcie hospodárskych zvierat, CVŽV Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Mária Grisáková, Sekcia poľnohospodárstva
a rozvoja vidieka, Ing. Tomáš Šimúth, Sekcia
pôdohospodárskej politiky a rozpočtu MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2009:

332 058 EUR
(10 003 579,- Sk)

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, záverečná
správa do 31. marca 2010.

Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 2

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

Názov rezortnej úlohy VaV:

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

P.č.

Kalkulačná položka
ŠR v EUR

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

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

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

44 425
44 425
287 633
109 600
38 370
32 527
3 895
2 069
26 563
107 136
27 507
31 584
12 050
4 199
26 563
5 233
332 058

ŠR v Sk
1 338 347
1 338 347
8 665 232
3 301 810
1 155 935
979 909
117 341
62 331
800 237
3 227 578
828 676
951 499
363 018
126 499
800 237
157 649
10 003 579

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

Úloha č. 3 kontraktu:
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, CVŽV Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Mária Grisáková, Sekcia poľnohospodárstva
a rozvoja vidieka, Ing. Tomáš Šimúth, Sekcia
pôdohospodárskej politiky a rozpočtu MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2009 : 66 564 EUR
(2 005 307,- Sk)
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, záverečná
správa do 31. marca 2010.

Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 3

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

Názov rezortnej úlohy VaV:

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

P.č.

Kalkulačná položka
ŠR v EUR

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

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

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

9 299
9 299
57 265
23 490
8 246
5 964
1 460
1 096
3 408
19 565
4 990
6 146
2 586
913
3 408
1 522
66 564

ŠR v Sk
280 143
280 143
1 725 164
707 659
248 419
179 671
43 984
33 018
102 669
589 415
150 329
185 154
77 906
27 505
102 669
45 852
2 005 307

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

Úloha č. 4 kontraktu:
Názov úlohy:

„Produkčné efektívne a environmentálne tolerantné využitie nutričných zdrojov“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Peter Petrikovič, PhD., Ústav výživy, CVŽV Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Mária Grisáková, Sekcia poľnohospodárstva
a rozvoja vidieka, Ing. Tomáš Šimúth, Sekcia
pôdohospodárskej politiky a rozpočtu MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2009:
Termín riešenia úlohy:

400 064 EUR
(12 052 328,- Sk)

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, záverečná
správa do 31. marca 2010.

Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 4

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

Názov rezortnej úlohy VaV:

„Produkčné efektívne a environmentálne
využitie nutričných zdrojov“

P.č.

Kalkulačná položka
ŠR v EUR

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

tolerantné

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

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

32 680
32 680
367 384
148 001
51 818
38 947
4 381
2 556
32 010
128 618
31 249
38 796
16 279
5 690
32 010
4 594
400 064

ŠR v Sk
984 519
984 519
11 067 809
4 458 678
1 561 069
1 173 317
131 982
77 002
964 333
3 874 745
941 407
1 168 768
490 421
171 417
964 333
138 399
12 052 328

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

Úloha č. 5 kontraktu:
Názov úlohy:

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

Pracovník zodpovedný za riešenie:

doc. Ing. Jan Brouček, DrSc., Ústav systémov chovu
a pohody zvierat, CVŽV Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Mária Grisáková, Sekcia poľnohospodárstva
a rozvoja vidieka, Ing. Tomáš Šimúth, Sekcia
pôdohospodárskej politiky a rozpočtu MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2009:
Termín riešenia úlohy:

234 051 EUR
(7 051 020,- Sk)

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. 5

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

Názov rezortnej úlohy VaV:

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

P.č.

Kalkulačná položka
ŠR v EUR

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

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

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

31 159
31 159
202 892
78 869
27 598
23 217
3 439
1 826
17 952
73 208
18 470
21 756
8 672
3 042
17 982
3 286
234 051

ŠR v Sk
938 696
938 696
6 112 324
2 376 008
831 417
699 435
103 603
55 010
540 822
2 205 464
556 427
655 421
261 253
91 643
541 726
98 994
7 051 020

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

Úloha č. 6 kontraktu:
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., Ústav šľachtenia
zvierat a kvality produktov, CVŽV Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Mária Grisáková, Sekcia poľnohospodárstva
a rozvoja vidieka, Ing. Tomáš Šimúth, Sekcia
pôdohospodárskej politiky a rozpočtu MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2009:
Termín riešenia úlohy:

355 456 EUR
(10 708 467,- Sk)

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. 6

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

Názov rezortnej úlohy VaV:

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

P.č.

Kalkulačná položka
ŠR v EUR

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

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

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

43 238
43 238
312 218
131 508
46 007
32 131
3 651
2 191
26 289
102 572
23 490
30 184
14 453
5 051
26 290
3 104
355 456

ŠR v Sk
1 302 588
1 302 588
9 405 879
3 961 810
1 386 007
967 978
109 990
66 006
791 982
3 090 084
707 660
909 323
435 411
152 166
792 013
93 511
10 708 467

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

Úloha č. 7 kontraktu:
Názov úlohy:

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

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Jozef Mojto, PhD., Ústav šľachtenia zvierat
a kvality produktov, CVŽV Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Mária Grisáková, Sekcia poľnohospodárstva
a rozvoja vidieka, Ing. Tomáš Šimúth, Sekcia
pôdohospodárskej politiky a rozpočtu MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2009: 126 945 EUR
(3 824 345,- Sk)
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, záverečná
správa do 31. marca 2010.

Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 7

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

Názov rezortnej úlohy VaV:

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

P.č.

Kalkulačná položka
ŠR v EUR

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

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

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

10 772
10 772
116 173
46 950
16 431
12 657
2 069
1 217
9 371
40 135
9 615
11 807
5 173
1 795
9 372
2 373
126 945

ŠR v Sk
324 517
324 517
3 499 828
1 414 416
495 000
381 305
62 331
36 663
282 311
1 209 107
289 661
355 698
155 842
54 076
282 341
71 489
3 824 345

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

Úloha č. 8 kontraktu:
Názov úlohy:

„Ochrana a rozvoj živočíšnych genetických
zdrojov v SR“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Marta Oravcová, PhD., Prof. Ing. Ladislav
Hetényi, PhD., Ústav šľachtenia zvierat a kvality
produktov, CVŽV Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Mária Grisáková, Odbor živočíšnej výroby,
MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2009:

165 968 EUR
(4 999 952,- Sk)

Termín riešenia úlohy: 1.1.2009-31.12.2009
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
Oddiel 4. „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: Súčasťou predloženej úlohy je kontinuálne zabezpečenie monitoringu
ŽGZ a analyzovanie biologickej a ekonomickej diverzity plemien a druhov hospodárskych zvierat (HZ).
Ďalej je to plnenie záväzkov SR vyplývajúcich z Dohovoru o biologickej diverzite - medzinárodná
spolupráca v rámci štruktúr ERFP (Európsky kontaktný bod pre ŽGZ) a FAO OSN; účasť na výročnom
zasadaní ERFP a podľa potreby účasť na zasadaniach Komisie pre GZ FAO OSN; v spolupráci
s dotknutými organizáciami (chovateľské zväzy, ŠVS SR, Národný žrebčín, PS SR, inseminační
stanice) vypracovávanie národných dokumentov a stanovísk podľa požiadaviek orgánov štátnej
správy a medzinárodných orgánov - ERFP, FAO OSN a európskych nadnárodných štruktúr;
udržiavanie národnej databázy a prevádzkovanie národného servera ŽGZ s potenciálnym rozšírením
o realizáciu informačného systému génovej banky; aktualizácia medzinárodných databáz ŽGZ za SR
(v spolupráci s organizáciami uvedenými vyššie); poradenstvo v oblasti manažmentu ŽGZ s cieľom
ochrany a udržania tradičných a málopočetných populácií.
Súčasťou úlohy je skúmanie genetickej variability národných ŽGZ (prednostne plemien HZ domáceho
pôvodu) s využitím prostriedkov molekulárnej genetiky a biotechnológií a zabezpečenie činností
súvisiacich so zachovaním vybraných populácií HZ.
Kvantitatívne parametre úlohy:
kontinuálny monitoring a analýza ŽGZ
prevádzkovanie národného servera a národnej databázy ŽGZ (softvérové prostriedky sa vyvíjajú
v rámci medzinárodného projektu EFABIS-net, ktorý sa rieši v súlade s nariadením Rady ES č.
870/2004)
príprava a realizácia testovacej prevádzky informačného systému génovej banky (softvérové
prostriedky sa vyvíjajú v rámci medzinárodného projektu EFABIS-net, ktorý sa rieši v súlade s
nariadením Rady ES č. 870/2004)
analýza mikrosatelitných markerov v populácii oviec plemena pôvodná valaška s využitím metódy
PCR (polymerase chain reaction)
analýza polymorfizmu IGF1R (insuline-like growth factor 1 receptor) génu japonských prepelíc
s využitím SNP (single nucleotide polymorphism)
realizácia chovu génovej rezervy sliepok a prepelíc
-

Kvalitatívne parametre úlohy:
realizácia Dohovoru o biologickej diverzite a záväzkov SR vyplývajúcich z jeho ratifikácie
realizácia nariadenia Rady ES č. 870/2004
realizácia činností súvisiacich s evidenciou, dokumentáciou, popisom a hodnotením ŽGZ
optimalizácia metód molekulárnej genetiky pre účely monitorovania a hodnotenia biodiverzity ŽGZ

-

Spôsob financovania úlohy, finančné prostriedky plánované na riešenie pre rok 2009
a predbežné vyúčtovanie použitia žiadaných finančných prostriedkov od MP SR:
Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MP SR v rámci finančných
prostriedkov pridelených na bežné transfery).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: MP SR a ďalšie orgány štátnej správy, FAO OSN, EAAP,
ERFP
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Aktualizovaná databáza živočíšnych genetických
zdrojov a odpočet úlohy na základe stanovených kvantitatívnych parametrov, do 31.januára 2010.

Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 8

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

Názov úlohy odbornej pomoci:

„Ochrana a rozvoj živočíšnych genetických zdrojov“

P.č.

Kalkulačná položka
ŠR v EUR

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

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

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

24 197
24 197
141 771
47 932
16 763
18 522
1 992
4 647
11 883
58 554
13 942
16 265
5 311
1 859
11 883
9 294
165 968

ŠR v Sk
728 960
728 960
4 270 992
1 443 999
505 002
557 994
60 011
139 996
357 987
1 763 997
420 017
489 999
159 999
56 004
357 987
279 991
4 999 952

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

Úloha č. 9 kontraktu:
Názov úlohy:

„Uchovanie
a komplexná
charakteristika
mrazeného semena špičkových baranov plemena
zošľachtená valaška a cigája“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Doc. RNDr. Milan Margetín, PhD., Ing. Dušan Apolen,
Ústav chovu oviec a kôz Trenčianska Teplá, CVŽV
Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Mária Grisáková, Odbor živočíšnej výroby,
MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2009: 33 193 EUR
(999 972,- Sk)
Termín riešenia úlohy: 1.1.2009 – 31.12.2009
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
Oddiel 4. „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: Úloha je predkladaná na základe požiadaviek Zväzu chovateľov oviec
a kôz na Slovensku. Plemená zošľachtená valaška a cigája sú v súčasnosti najpočetnejšie
zastúpenými dojnými plemenami chovanými na Slovensku. Špičkové jedince dosahujú
v kontrolovaných chovoch vynikajúce úžitkové a reprodukčné parametre. Úlohou štátu je uchovať
tento vzácny genofond aj pre budúce generácie. Výberová základňa uvedených plemien sa ale
v posledných rokoch zužuje, a to aj kvôli realizovanému ozdravovaciemu programu na scrapie.
Minimum poznatkov pritom máme o reprodukčných parametroch a oplodňovacej schopnosti baranov
používaných v plemenitbe. Testovanie a hodnotenie spermy baránkov v odchovniach sa na Slovensku
nerobí. Nezriedka sa pritom stáva, že zakúpený baran s výbornou plemennou hodnotou nemá žiadne
alebo minimum potomkov. Príčiny nie sú vždy známe. V tomto kontexte sa ukazuje ako veľmi
naliehavé komplexne zhodnotiť spermu, sekundárne pohlavné znaky a iné ukazovatele súvisiace
s oplodňovacou schopnosťou špičkových plemenných baranov a zistiť úroveň variability týchto
ukazovateľov.
Kvantitatívne parametre úlohy:
selekcia baranov na základe genetického hodnotenia plemien cigája a zošľachtená valaška
(BLUP_AM)
rodokmeňová analýza a evidencia úžitkových parametrov (reprodukcia a produkcia mlieka)
využitie inseminačných dávok pri zvyšovaní úžitkovosti vybraných populácií
Kvalitatívne parametre úlohy:
zhodnotenie vývinu semenníkov vzhľadom k veku zvierat (dĺžka, šírka, obvod) a subjektívne
posúdenie ich vývinu
sonografická detekcia zmien na semenníkoch a prísemenníkoch
-

Spôsob financovania úlohy, finančné prostriedky plánované na riešenie pre rok 2009
a predbežné vyúčtovanie použitia žiadaných finančných prostriedkov od MP SR: Úloha bude na
100% financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MP SR v rámci finančných prostriedkov
pridelených na bežné transfery).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
Bystrica

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku, Banská

Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: spracovaný metodický postup komplexného
hodnotenia špičkových plemenných baranov využívaných v šľachtení za účelom zlepšenia ich

oplodňovacej schopnosti, a to prostredníctvom posúdenia semenníkov, ich libida, kvality spermy a jej
vhodnosti pre kryokonzerváciu, do 31. januára 2010.

Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 9

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

Názov úlohy odbornej pomoci:

„Uchovanie a komplexná charakteristika mrazeného
semena špičkových baranov plemena zošľachtená
valaška a cigája“

P.č.

Kalkulačná položka
ŠR v EUR

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

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

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

6 773
6 773
26 420
8 431
2 954
3 584
1 659
1 925
11 451
2 589
3 983
929
332
1 925
1 693
33 193

ŠR v Sk
204 043
204 043
795 929
253 992
88 992
107 972
49 979
57 993
344 973
77 996
119 992
27 987
10 002
57 993
51 003
999 972

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

Úloha č. 10 kontraktu:
Názov úlohy:

„Vykonávanie štátnej starostlivosti o rozvoj
plemenárstva včiel v SR, ochrana genofondu
autochtónnej kranskej včely, jej šľachtenie
a riadenie plemenitby“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Ján Kopernický, CSc., Ústav včelárstva Liptovský
Hrádok, CVŽV Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Mária Grisáková, Odbor živočíšnej výroby,
MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2009: 82 984 EUR
(2 499 976,- Sk)
Termín riešenia úlohy: 1.1.2009 – 31.12.2009
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
Oddiel 4. „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: Anonymné testovanie plemenných matiek na testačných staniciach vytvára
objektívne podmienky pre ich hodnotenie a početnejšie zaraďovanie do chovov na ich ďalšie
plemenárske využitie. K zvýšeniu odbornej úrovne chovateľov napomáhajú odborné semináre, ktoré
usporiada SCPV - Ústav včelárstva, ako poverená plemenárska organizácia v úzkej spolupráci so
Združením chovateľov slovenskej kranskej včely, ako uznanej chovateľskej organizácie. Po vstupe do
EÚ musí byť rajonizácia plemenných chovov a ich ochrana zabezpečená legislatívne, aby sa zabránilo
nežiaducemu kríženiu a tým aj znehodnoteniu kvalitného plemenného materiálu pôvodnej slovenskej
včely. Súčasťou riešenia je zaviesť účinnú prevenciu pred hromadným uhynutím v dôsledku varroózy
a sprievodných chorôb, stabilizovať stavy včelstiev, postupne zvyšovať odbornú úroveň chovateľov
a kvalitu včelích produktov.
Kvantitatívne parametre úlohy:
návrh legislatívnej ochrany plemenných chovov v SR.
zvýšiť odber plemenných matiek z plemenných do produkčných chovov o 5 %.
znížiť úhyn včelstiev medziročne minimálne o 5 %.
skompletizovať materiálno-technické vybavenie 10 testačných staníc pre prijatie plemenných
matiek na testovanie.

-

Kvalitatívne parametre úlohy:
spresnenie hodnotenia testovaných matiek a odhadu plemennej hodnoty so zreteľom na zvýšenie
konkurencieschopnosti chovaných línií v jednotlivých regiónoch.
vypracovanie návrhu na legislatívnu ochranu plemenných chovov pred bastardizáciou inými
plemenami pri zosúladení s legislatívou EÚ.
modernizácia vybavenia testačných staníc plemenných včelích matiek technickými prostriedkami
na objektívne posudzovanie vlastností testovaných matiek.
zvýšením odberu plemenných matiek produkčnými chovmi znížiť úhyny včelstiev v dôsledku
chorôb včiel.
zvýšenie odbornej úrovne chovateľov plemenných matiek.
-

Spôsob financovania úlohy, finančné prostriedky plánované na riešenie pre rok 2009
a predbežné vyúčtovanie použitia žiadaných finančných prostriedkov od MP SR: Úloha bude na
100% financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MP SR v rámci finančných prostriedkov
pridelených na bežné transfery).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: Združenie chovateľov slovenskej kranskej včely, záujmové
organizácie združené v Slovenskej včele

Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: odpočet riešenia úlohy na základe stanovených
parametrov, do 31. januára 2010

Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 10

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

Názov úlohy odbornej pomoci:

„Vykonávanie štátnej starostlivosti o rozvoj plemenárstva
včiel, ochrana genofondu autoch. kranskej včely, jej
šľachtenie a riadenie plemenitby“

P.č.

Kalkulačná položka
ŠR v EUR

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

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

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

16 961
16 961
66 023
23 900
8 365
12 116
4 979
498
6 639
21 642
3 784
4 813
2 656
929
6 639
2 821
82 984

ŠR v Sk
510 967
510 967
1 989 009
720 011
252 004
365 007
149 997
15 003
200 007
651 987
113 997
144 997
80 014
27 987
200 007
84 985
2 499 976

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

Úloha č. 11 kontraktu:
Názov úlohy:

„Jednotný systém realizácie kontroly tlmenia a
varoózy v chovoch včiel SR“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

MVDr. Martin Staroň, Ústav včelárstva Liptovský
Hrádok, CVŽV Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Mária Grisáková, Odbor živočíšnej výroby,
MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2009: 33 193 EUR
(999 972,- Sk)
Termín riešenia úlohy: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
Oddiel 4. „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: Úloha sa navrhuje na základe požiadaviek Slovenského zväzu včelárov
a Spolku včelárov Slovenska. Vyplýva z potreby riešenia zdravotnej situácie včelstiev. V poslednom
období je pozorovateľný úbytok včelstiev v dôsledku varoózy a s ňou spojených vírusových ochorení,
ktorých zvyšujúca sa prevalencia má základ v rapídnych klimatických zmenách. Na základe
monitoringu varoózy a testovania účinnosti liečiv sa poskytne chovateľskej praxi metodika tlmenia
varoózy a s tým spojená prevencia vírusových ochorení (mor včelieho plodu).
Kvantitatívne parametre úlohy:
aktualizácia metodiky prevencie a tlmenia varoózy
monitorovanie vírusových ochorení v plemenných chovov matiek
inovácia metodiky krížového testovania liečiv
Kvalitatívne parametre úlohy:
zníženie výpadku včelstiev v dôsledku varoózy a ňou prenosných vírusových ochorení.
zvýšenie úrovne včelárenia osvetou v nových technológiách chovu.
zvýšenie úrovne včelárenia plánovitým a plošným používaním liečiv, podľa ich využitia počas
včelárskeho roku.
zvýšenie vzdelanosti včelárov v oblasti nových chorobných jednotiek spojených s V. destructor.
skvalitnenie včelích produktov z hľadiska rezíduí liečiv.
-

Spôsob financovania úlohy, finančné prostriedky plánované na riešenie pre rok 2009
a predbežné vyúčtovanie použitia žiadaných finančných prostriedkov od MP SR: Úloha bude na
100% financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MP SR v rámci finančných prostriedkov
pridelených na bežné transfery).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: Združenie chovateľov slovenskej kranskej včely, záujmové
organizácie združené v Slovenskej včele
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: spracovaný metodický postup pre jednotný systém
kontroly tlmenia varoózy v chovoch SR, do 31. januára 2010

Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 11

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

Názov úlohy odbornej pomoci:

„Jednotný systém realizácie tlmenia a varoózy v chovoch
včiel v SR“

P.č.

Kalkulačná položka
ŠR v EUR

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

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

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

8 661
8 661
24 532
6 274
2 191
5 146
2 158
332
2 656
10 921
2 656
2 788
697
232
2 656
1 892
33 193

ŠR v Sk
260 921
260 921
739 051
189 011
66 006
155 029
65 012
10 002
80 015
329 005
80 015
83 991
20 997
6 989
80 015
56 998
999 972

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

Úloha č. 12 kontraktu:
Názov úlohy:

„Aktualizácia databázy rizík účinných látok v
prípravkoch na ochranu rastlín pre včely a iný
užitočný hmyz“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

RNDr. Tatiana Čermáková, Ústav včelárstva Liptovský
Hrádok, CVŽV Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Mária Grisáková, Odbor živočíšnej výroby,
MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2009: 33 193 EUR
(999 972,- Sk)
Termín riešenia úlohy: 1.1.2009 – 31.12.2009
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
Oddiel 4. „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: SR ako členská krajina ES musí zabezpečiť na národnej úrovni opatrenia
vyplývajúce zo Smernice Rady a Európskeho parlamentu, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť
Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov. Prehodnocovanie rizík
účinných látok podľa dosahu na životné prostredie patrí medzi významné úlohy. Pre rok 2009 sa
pripravuje prehodnotenie 11účinných látok a približne 60 prípravkov, ktoré ich obsahujú. Hodnotenie
rizika podľa účinku na včely a iných článkonožcov je dôležitou súčasťou hodnotenia
ekotoxikologického rizika. Hodnotenie sa robí podľa presne stanovených jednotných zásad.
Výsledkom bude vyradenie účinných látok a následne aj samotných prípravkov na ochranu rastlín
s ich obsahom, ak bude zistené neprijateľné riziko pôsobenia na životné prostredie. Podľa zaradenia
účinných látok do prílohy č. 1 direktívy o pesticídoch , bude priebežne aktualizovaná aj databáza
účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín podľa ekotoxikologického rizika.
Okrem procesu prehodnocovania rizík úč. látok sa bude robiť hodnotenie nových účinných látok
a novoregistrovaných prípravkov na ochranu rastlín, ďalej predĺženie doby registrácie, posudzovanie
vplyvov zmien vo formulačných úpravách prípravkov, posudzovanie rozšírenia aplikačného spektra
atď.
Kvantitatívne parametre úlohy:
hodnotenie rizika podľa účinku na včely podľa presne stanovených jednotných zásad
vyradenie účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín s ich obsahom z používania
v poľnohospodárskej praxi.
Kvalitatívne parametre úlohy:
prehodnotenie rizík účinných látok podľa jednotných princípov
zníženie negatívneho dopadu používaných pesticídov na životné prostredie

-

Spôsob financovania úlohy, finančné prostriedky plánované na riešenie pre rok 2009
a predbežné vyúčtovanie použitia žiadaných finančných prostriedkov od MP SR: Úloha bude na
100% financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MP SR v rámci finančných prostriedkov
pridelených na bežné transfery).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: pestovatelia poľnohospodárskych plodín, SZVč, SSVč
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: odpočet riešenia úlohy na základe stanovených
parametrov (návrh na aktualizáciu databázy rizík účinných látok v prípravkoch na ochranu rastlín
podľa ekotoxikologického účinku pre včely), do 31. januára 2010.

Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 12

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

Názov úlohy odbornej pomoci:

„Aktualizácia databázy rizík účinných látok v prípravkoch
na ochranu rastlín pre včely“

P.č.

Kalkulačná položka
ŠR v EUR

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

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

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

10 355
10 355
22 838
5 344
1 859
4 980
1 992
332
2 656
10 655
2 656
2 987
564
199
2 656
1 593
33 193

ŠR v Sk
311 954
311 954
688 018
160 994
56 004
150 027
60 010
10 002
80 015
320 993
80 015
89 986
16 991
5 995
80 015
47 991
999 972

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

Úloha č. 13 kontraktu:
Názov úlohy:

„Optimalizácia
spôsobu
odchovu
jahniat
vysokoprodukčných mliekových oviec vo vzťahu
k intenzite rastu jahniat pred a po odstave
a mliekovej úžitkovosti matiek“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

doc. RNDr. Milan Margetín, PhD., RNDr. Jana
Margetínová, Ústav chovu oviec a kôz Trenčianska
Teplá, CVŽV Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Mária Grisáková, Odbor živočíšnej výroby,
MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2009: 33 193 EUR
(999 972,- Sk)
Termín riešenia úlohy: 1.1. 2009 – 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: Spôsob odchovu jahniat dojných oviec významnou mierou ovplyvňuje nielen
úžitkovosť jahniat do odstavu a krátko po odstave, ale aj mliekovú úžitkovosť ich matiek počas
laktácie. Významným spôsobom ovplyvňujú ekonomiku chovu dojných oviec. Hľadanie
najvhodnojšieho spôsobu odchovu jahniat má v súčasnosti osobitný význam, pretože už aj na
Slovensku sa v dôsledku šľachtenia a zlepšenia chovateľskej úrovne chovajú plemená a úžitkové typy
s produkciou mlieka bahníc do odstavu výrazne prevyšujúcou hranicu 2 litrov a po odstave 1 litra
mlieka. Pre chovateľov vysokoprodukčných bahníc treba navrhnúť na základe exaktných výsledkov
najvhodnejší systém odchovu jahniat (umelý odchov pomocou mliečnych kŕmnych zmesí resp. odchov
pomocou dôsledného škôlkovania) tak, aby sa v plnej miere realizovali geneticky podmienené
potenciálne schopnosti jahniat pre rast do odstavu a po odstave a ich matiek pre mliekovú úžitkovosť.
Aby bolo možné optimalizovať spôsob odchovu jahniat dojných oviec pri uvedených systémoch
odchovu je potrebné zaoberať sa aj etologickými prejavmi jahniat a matiek, ktoré ovplyvňujú
úžitkovosť. Realizácia pokusu si vyžaduje nielen dobrý genofond, ale aj primerané technické
a technologické vybavenie pracoviska. Vhodným a prakticky jediným pracoviskom na Slovensku, kde
je možné exaktne overiť a na základe získaných výsledkov praxi odporučiť najvhodneší systém
odchovu jahniat vysokoprodukčných oviec je pracovisko Ústavu chovu oviec SCPV-VÚŽV
v Trenčianskej Teplej.
Kvantitatívne parametre úlohy:
spracovanie metodiky odchovu jahniat pri plemenách oviec s vysokou produkciou mlieka.
získanie nových teoretických poznatkov o genetických a negenetických faktoroch ovplyvňujúcich
intenzitu rastu a správanie jahniat počas odchovu a mliekovú úžitkovosť ich matiek do odstavu
a po odstave jahniat (vrátane analýzy kvalitatívnych parametrov mlieka). Porovnaná bude
ekonomická efektívnosť oboch systémov chovu vysokoprodukčných oviec pred a po odstave
jahniat
Kvalitatívne parametre úlohy:
overenie dvoch spôsobov odchovu jahniat (1, skorý odstav, spojený s umelým odchovom jahniat
pomocou mliečnych kŕmnych zmesí a dojením oviec počas celej laktácie, 2, skorý odstav spojený
s dôsledným škôlkovaním jahniat a čiastočným vydájaním matiek už počas ich odchovu).
Spôsob financovania úlohy, finančné prostriedky plánované na riešenie pre rok 2009
a predbežné vyúčtovanie použitia žiadaných finančných prostriedkov od MP SR:
Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MP SR v rámci finančných
prostriedkov pridelených na bežné transfery).

Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: Chovatelia oviec na Slovensku (najmä špecializovaných
dojných plemien lacaune a východofrízske) a chovatelia oviec, v ktorých sa realizuje zošľachťovací
program, a to prostredníctvom Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku Banská Bystrica
a Slovenského zväzu chovateľov Bratislava.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: spracovaná metodika odchovu vysokoprodukčných
dojných oviec v podmienkach SR do 31. januára 2010.

Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 13

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

Názov úlohy odbornej pomoci:

„Optimalizácia
spôsobu
odchovu
jahniat
vysokoprodukčných mliekových oviec vo vzťahu
k intenzite rastu jahniat pred a po odstave a mliekovej
úžitkovosti matiek“

P.č.

Kalkulačná položka
ŠR v EUR

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

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

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

9 161
9 161
24 032
6 041
2 124
5 311
1 759
365
3 187
10 556
2 290
2 490
664
232
3 187
1 693
33 193

ŠR v Sk
275 984
275 984
723 988
181 991
63 987
160 000
52 992
10 996
96 012
318 010
68 989
75 013
20 004
6 989
96 012
51 003
999 972

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

Úloha č. 14 kontraktu:
Názov úlohy:

„Autorizácia metód klasifikácie jatočných
ošípaných, certifikácia a kalibrácia automatických
vzorkovačov mlieka, odborná príprava pre výkon
klasifikácie jatočných tiel zvierat; vypracovanie
podkladov pre prípravu vnútroštátnej legislatívy
a legislatívy EÚ v oblasti kvality jatočných tiel
zvierat a kvality kravského mlieka“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa :

Ing. Jozef Mojto, PhD., Ing. Peter Demo, PhD., Ing.
Ivan Bahelka, PhD., Ing. Vladimír Foltys, PhD., Ústav
šľachtenia zvierat a kvality produktov, CVŽV Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Mária Grisáková, Odbor živočíšnej výroby,
MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2009: 116 178 EUR
(3 499 978,- Sk)
Termín riešenia úlohy : 1.1.2009 – 31.12.2009
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
Oddiel 4. „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: Na základe uvedených predpisov sa budú zabezpečovať kurzy
a preškolenia klasifikátorov jatočného dobytka, ošípaných, oviec a kôz a zootechnikov z praxe, budú
sa vykonávať certifikácie a kalibrácie autosamplerov na automatický odber vzoriek mlieka.
Analyzovaná a vyhodnotená bude kvalita jatočne opracovaných tiel ošípaných v prevádzkových
podmienkach bitúnkov. V súlade s Vyhl. MP SR 205/2007 Z.z. sú klasifikované ošípané zatrieďované
do jednotlivých tried kvality v systéme S-EUROP. Stanovujú sa ukazovatele jatočnej hodnoty a kvality
mäsa, pričom systém umožňuje rozlíšiť jednotlivých dodávateľov, resp. chovateľov jatočných zvierat.
Objektívnymi metódami hodnotenia sa bude analyzovať komplex jatočných ukazovateľov (podiel
svaloviny, hrúbka slaniny a svaloviny v určených miestach merania, hmotnosť jatočne opracovaného
tela, hodnota reflexie). So zreteľom na legislatívnu úpravu klasifikácie v SR sa rozčlenia prevádzky
s týždennou kapacitou porážky do 100 ks jatočných ošípaných, v ktorých sa realizuje dvojbodové
hodnotenie a prevádzky nad 100 ks jatočných ošípaných, v ktorých sa využíva aparatívne hodnotenie
kvality jatočného tela. V súlade s citovanými nariadeniami budú pripravené podklady pre novelizáciu
vyhlášky o klasifikácii jatočných tiel ošípaných v SR.
Kvantitatívne parametre úlohy :
školenie a preškolenie producentov a spracovateľov pre výkon klasifikácie a speňažovania
živočíšnych produktov (jatočného dobytka, ošípaných, oviec, kôz) v školiacom pracovisku SCPVVÚŽV Nitra,
certifikácia a kalibrácia autosamplerov v súlade s STN 57 005
zastupovanie SR prostredníctvom vysielania expertov v Riadiacom výber pre spoločnú
organizáciu poľnohospodárskych trhov – sektor živočíšnych produktov a v Pracovnej skupine pre
klasifikáciu jatočných tiel ošípaných v Bruseli.
Vypracovanie podkladov pre prípravu vnútroštátnej legislatívy a legislatívy EÚ v oblasti kvality
jatočných tiel zvierat a kvality mlieka, pre autorizáciu metód klasifikácie jatočných ošípaných
Kvalitatívne parametre úlohy :
inovácia legislatívnych predpisov a smerníc súvisiacich s klasifikáciou jatočných zvierat,
vytvorenie postupov uplatnenia nových metód a techník klasifikácie a zatrieďovania jatočného tela
rôznych druhov a kategórií HZ pri nákupe a speňažovaní.
zabezpečenie objektivity odberu vzoriek mlieka pre speňažovanie
-

-

harmonizácia metód klasifikácie a speňažovania jatočných ošípaných v rámci krajín EÚ s
S-EUROP systémom,
koncipovanie národného hybridizačného programu so zreteľom na zvyšovanie podielu svaloviny
a kvalitu produktov.

Spôsob financovania úlohy, finančné prostriedky plánované na riešenie pre rok 2009
a predbežné vyúčtovanie použitia žiadaných finančných prostriedkov od MP SR: Úloha bude na
100 % financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MP SR v rámci finančných prostriedkov
pridelených na bežné transfery).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: MP SR, Slovenský mäsiarsky zväz, Slovenský zväz
spracovateľov mäsa, chovateľské zväzy, spracovateľský priemysel, Slovenský zväz prvovýrobcov
mlieka, spracovatelia mlieka, Slovenský mliekarenský zväz, poľnohospodárske podniky SR.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: odpočet riešenia úlohy na základe stanovených
parametrov (vyškolení klasifikátori, rozsah certifikácie a kalibrácie autosamplerov pre automatický
odber mlieka), do 31.januára 2010. Návrh na úpravu legislatívy (STN pre hodnotenie kvality mlieka)
pre automatický odber vzoriek mlieka na speňažovanie, príprava legislatívnych podkladov
k hodnoteniu jatočných tiel ošípaných systémom SEUROP, monitorovacia správa o hodnotení
jatočných tiel ošípaných v SR budú odovzdané do 31. januára 2010.

Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 14

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

Názov úlohy odbornej pomoci:

„Autorizácia metód klasifikácie jatočných ošípaných,
certifikácia a kalibrácia automatických vzorkovačov
mlieka, odborná príprava pre výkon klasifikácie jatočných
tiel zvierat; vypracovanie podkladov pre prípravu
vnútroštátnej legislatívy a legislatívy EÚ v oblasti kvality
jatočných tiel zvierat a kvality kravského mlieka“

P.č.

Kalkulačná položka
ŠR v EUR

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

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

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

15 468
15 468
100 710
44 845
15 701
11 020
3 120
1 826
6 074
29 144
4 979
5 444
4 913
1 726
6 074
6 008
116 178

ŠR v Sk
465 989
465 989
3 033 989
1 351 000
473 008
331 989
93 993
55 010
182 986
877 992
149 997
164 006
148 009
51 997
182 986
180 997
3 499 978

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

Úloha č. 15 kontraktu:
Názov úlohy:

„Realizácia 26. ročníka Medzinárodného filmového
festivalu Agrofilm 2009“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa::

Ing. Janka Beresecká, riaditeľka CVŽV Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Mária Grisáková, Odbor živočíšnej výroby,
MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2009:

132 776 EUR
(4 000 010,- Sk)

Termín riešenia úlohy: 1.1.2009 - 31.12.2009
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
Oddiel 4. „Ekonomická oblasť“, skupina 2. „Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a poľovníctvo“,
trieda 1. „Poľnohospodárstvo“.
Stručná anotácia úlohy: Hlavným poslaním Agrofilmu je zhromažďovať a šíriť celosvetové poznatky
vedy, výskumu, vývoja a praxe v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, výživy obyvateľstva,
lesníctva, vodného hospodárstva, biotechnológií, agroekológie, problematiky vidieka a života jeho
obyvateľstva a osobitne prezentovať aj problematiku hladu a podvýživy v regiónoch rozvojových
krajín. Okrem toho má upozorňovať na neriešené a očakávané problémy a trendy v daných
tematických okruhoch. Vychádzajúc z prípravy poriadania 25. ročníka Agrofilm 2008 navrhuje
festivalový výbor nasledovné tematické bloky:
1. Poľnohospodárstvo v celom produkčnom i mimoprodukčnom komplexe, s dôrazom na jeho trvalo
udržateľný rozvoj
2. Racionálne využívanie, ochrana a reprodukcia prírodných zdrojov
3. Potravinárstvo, zdravá a bezpečná výživa obyvateľstva
4. Lesné a vodné hospodárstvo, ich multifunkčné pôsobenie
5. Ekológia poľnohospodársky a lesnícky využívanej krajiny, zachovanie biodiverzity
6. Problematika vidieka a jeho obyvateľstva, rozvoj vidieckej turistiky
7. Biotechnológie a technologické postupy s úsporou neobnoviteľných zdrojov
8. Riešenie hladu a podvýživy v rozvojových krajinách.
9. Medzinárodná spolupráca v agrosfére.
10. Trendy tretieho tisícročia v agropotravinárstve, lesníctve a vodnom hospodárstve.
Tematickou prioritou sú technológie podmieňujúce trvalú udržateľnosť rôznych foriem výkonného
pôdohospodárstva pri zohľadnení regionálnych osobitostí. V rámci konania Agrofilmu 2009 sa
uskutoční sympózium s nadväznou vedeckou rozpravou. Organizáciu sympózia zabezpečí Agentúra
SAPV v súčinnosti s MP SR a CVŽV Nitra. V rámci podujatia „Stretnutie vedy a umenia“ bude
uskutočnená výstava – z tvorby popredného slovenského sochára Milana Struhárika pod názvom
„Umenie v dreve“. Obsahovou náplňou a tematickou šírkou je Agrofilm ojedinelým podujatím
v svetovom meradle a stal sa uznávanou súčasťou svetového kalendára odborných filmových festival
oceňovaných a zaštitovaných FAO OSN.
Kvantitatívne parametre úlohy:
•
Sústredenie vedeckých a odborných filmov. Vykonávanie výpožičiek depozitných filmov pre
organizácie v rámci SR.
•
Bibliografické spracovanie a vytvorenie depozitného fondu víťazných filmov medzinárodného
festivalu Agrofilm.
Kvalitatívne parametre úlohy: Získavanie svetových poznatkov z vyššie uvedeného tematického
bloku festivalu a ich uplatnenie v podmienkach Slovenska a v medzinárodných reláciách, ako aj
kultúrno-spoločenská prezentácia Slovenska. Za tým účelom je poriadané premietanie vybraných
videofilmov počas 6 mesiacov po skončení festivalu po celom Slovensku pre potenciálnych užívateľov
prezentovanej problematiky a trvalé vypožičiavanie snímok z depozitu Slovenského centra
poľnohospodárskeho výskumu pre záujemcov (stredné a vysoké školy, záujmové združenia,
sympóziá, semináre, podnikateľskú sféru).

Spôsob financovania úlohy, finančné prostriedky plánované na riešenie pre rok 2009
a predbežné vyúčtovanie použitia žiadaných finančných prostriedkov od MP SR: Úloha bude na
93 % (132 776 EUR / 4 000 010 ,- Sk) financovaná zo štátneho rozpočtu a dofinancovaná vlastnými
finančnými prostriedkami v sume 9 957 EUR / 299 990,- Sk.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: MP SR, organizácie školstva, vedy a výskumu, podniky
pôdohospodárskej praxe, MŽP SR
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: správa o 26. ročníku Medzinárodného filmového
festivalu Agrofilm 2009, do 31. januára 2010

Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 15

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

Názov úlohy odbornej pomoci:

„Realizácia 26. ročníka
festivalu Agrofilm 2009“

Hlavné položky
1.
2.
3.

4.

Materiálové náklady
Osobné náklady
Ostatné priame náklady
v tom:
- dopravné náklady zahraničných hostí
- diéty a ubytovanie
- dopravné náklady počas festivalu
- ceny spolu
- tlač a grafické práce – diplomy a čestné
uznania
- prenájom techniky
- prekladanie, tlmočenie a tlačové stredisko
- náklady na pofestivalové premietanie
- náklady na sprievodné akcie
- cena za vykonané dielo (zabezpečenie
filmov pre festival, propagácia festivalu
v SR a v zahraničí vrátane výtvarného
návrhu
a zhotovenia
propagačných
materiálov,
vytlačenie
a propagáciu
festivalových materiálov)
Režijné náklady
Náklady celkom
z toho: ŠR
iné zdroje (sponzorské a vlastné)

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

Medzinárodného

filmového

2009
návrh rozpočtu
v EUR
13 444
11 120
116 509

2009
návrh rozpočtu
v Sk
405 000
335 000
3 510 000

19 252
11 618
4 979
18 257
9 958
11 618
12 779
4 315
3 983
19 750

580 000
350 000
150 000
550 000
300 000
350 000
385 000
130 000
120 000
595 000

1 660
142 733
132 776
9 957

50 000
4 300 000
4 000 010
299 990

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

