Príloha č. 2 ku kontraktu
Zoznam a zdôvodnenie úloh pre kontrakt medzi MP SR a Centrom výskumu živočíšnej výroby Nitra financovaných z prostriedkov
štátneho rozpočtu - z rozpočtovej kapitoly MP SR v roku 2009.
Por. č.

Rezortné úlohy výskumu a vývoja

Úloha vyplývajúca z:

Časové Cena úlohy
hľadisko v EUR / Sk

1

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

Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 – Národné Lisabonské stratégie;
Národohospodárskej stratégie „Pôdohospodárska politika 2004-2013“. Úloha schválená na 30.
porade vedenia MP SR v bode 8/A dňa 28. 11. 2005.

dlhodobá 226 535 EUR

2

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

Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 – Národné Lisabonské stratégie;
Národohospodárskej stratégie „Pôdohospodárska politika 2004-2013“. Úloha schválená na 30.
porade vedenia MP SR v bode 8/A dňa 28. 11. 2005.

dlhodobá 332 058 EUR

3

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

Zákona č.194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe HZ - §5, ods.(2), §4. Úloha schválená na 30.
porade vedenia MP SR v bode 8/A dňa 28. 11. 2005.

dlhodobá 66 564 EUR /

4

Produkčné efektívne a environmentálne tolerantné
využitie nutričných zdrojov

Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 – Národné Lisabonské stratégie;
Národohospodárskej stratégie „Pôdohospodárska politika 2004-2013“. Úloha schválená na 30.
porade vedenia MP SR v bode 8/A dňa 28. 11. 2005.

dlhodobá 400 064 EUR

5

Vplyv
rôznych
faktorov
chovateľského prostredia na
a životné prostredie

technologickowelfare zvierat

Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 – Národné Lisabonské stratégie;
Národohospodárskej stratégie „Pôdohospodárska politika 2004-2013“. Úloha schválená na 30.
porade vedenia MP SR v bode 8/A dňa 28. 11. 2005.

dlhodobá 234 051 EUR

6

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

Národohospodárskej stratégie "Pôdohospodárska politika 2004-2013" (aktualizovaná verzia z
decembra 2004); Návrh vecných priorít výskumu a vývoja na roky 2006-2009; Rozhodnutí EÚ č.
94/515/EHS, 90/256/EHS, 86/130/EHS, 89/507/EHS, ktorými sa stanovujú, menia a dopĺňajú
metódy kontroly úžitkovosti a
metódy odhadu plemennej hodnoty pre jednotlivé druhy
hospodárskych zvierat - dobytka, ošípaných, oviec a kôz. Úloha schválená na 30. porade vedenia MP
SR v bode 8/A dňa 28. 11. 2005.

dlhodobá 355 456 EUR

7

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

Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 – Národné Lisabonské stratégie;
Národohospodárskej stratégie „Pôdohospodárska politika 2004-2013“. Úloha schválená na 30.
porade vedenia MP SR v bode 8/A dňa 28. 11. 2005.

dlhodobá 126 945 EUR

/ 6 824 593,Sk

/ 10 003 579,Sk
2 005 307,Sk

/ 12 052 328,Sk
/ 7 051 020,Sk

/ 10 708 467,Sk

/ 3 824 345,Sk

1

Úlohy v rámci odbornej pomoci
8

Ochrana a rozvoj živočíšnych genetických zdrojov
v SR

Poverenia MP SR č. 531/2000-130 z 12.9.2001 – výkon národného koordinátora a nadväzuje na
Dohovor o Biologickej diverzite a Globálnu stratégiu pre manažment živočíšnych genetických zdrojov
OSN, ktoré sa vláda SR zaviazala dodržiavať. Vyplýva tiež z programu trvalo-udržateľného rozvoja
SR a Koncepcie rozvoja poľnohospodárstva. Je v súlade s Plánom rozvoja vidieka na roky 2004-2006
a nariadeniami EK č. 1590/2004 a 870/2004, ktoré sa vzťahujú na ochranu a využitie genetických
zdrojov v poľnohospodárstve.

dlhodobá 165 968 EUR

9

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

Zákon z 13. mája 1998 o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat.... Zbierka zákonov č.
194/1998, čiastka 72; Nariadenie vlády SR z 9. júla 2003 o ochrane zvierat chovaných na farmárske
účely. Zbierka zákonov č. 322/2003, čiastka 146; Zákon o veterinárnej starostlivosti . Zbierka
zákonov č. 39/2007, čiastka 28.

dlhodobá 33 193 EUR /
999 972,- Sk

10

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

Rozhodnutia MP SR č. 3431/2008-520 (poverená plemenárska organizácia), zákona č. 194/1998 Z. z.
o plemenitbe hospodárskych zvierat

dlhodobá 82 984 EUR /
2 499 976,- Sk

11

Jednotný systém realizácie kontroly tlmenia a
varoózy v chovoch včiel SR

Zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti

dlhodobá 33 193 EUR /
999 972,- Sk

12

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

Zákona č. 285/1995 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení Zákona č. 471/2001 Z.z. a
č.193/2005 Z.z., Výnos MPSR č. 3322/3/2001 - podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín ochrana
včiel v znení výnosu č.1968/2004 - 100 a Nariadenia vlády SR č. 225/2005; Smernica 91/414/EEC

dlhodobá 33 193 EUR /
999 972,- Sk

13

Optimalizácia
spôsobu
odchovu
jahniat Program rozvoja vidieka SR na roky 2007-2013 (Os 2; Životné podmienky zvierat). 2007; Nariadenie dlhodobá 33 193 EUR /
vlády SR z 9. júla 2003 o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely. Zbierka zákonov č.
999 972,- Sk
vysokoprodukčných mliekových oviec vo vzťahu 322/2003, čiastka 146; Nariadenie vlády SR zo 16. apríla 2008 o podmienkach poskytovania platieb
k intenzite rastu jahniat pred a po odstave a mliekovej na opatrenie životné podmienky zvierat. Zbierka zákonov č. 155/2008, čiastka 63; Zákon
o veterinárnej starostlivosti . Zbierka zákonov č. 39/2007, čiastka 28; Nariadenie vlády SR č. 4999 z
úžitkovosti matiek

/ 4 999 952,Sk

26. 11. 2008 o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka.

14

Autorizácia metód klasifikácie jatočných ošípaných, Nariadenie EEC 1197/2006 „Nariadenie EEC 1249/2008, Vyhlášky MP SR č. 205/2007 (ošípané), č. dlhodobá 116 178 EUR
206/2007 (HD), poverenie MP SR o činnosti č. 4608/2000-520 na automatické vzorkovacie zariadenia
/ 3 499 978,certifikácia a kalibrácia automatických vzorkovačov pre surové kravské mlieko.
Sk
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

15

„Realizácia 26. ročníka Medzinárodného filmového Uznesenie z 35. porady vedenia MP SR zo dňa
festivalu Agrofilm 2009

13.11.2008

stála

SPOLU ZA KONTRAKT

132 776 EUR
/ 4 000 010,Sk
2 372 351 EUR
/ 71 469 443 Sk

2

