KO N T R A K T
uzavretý medzi

Ministerstvom pôdohospodárstva SR
a

Slovenským centrom poľnohospodárskeho výskumu Nitra
č. 1113/2007-550
Preambula
V súlade s uznesením vlády SR č. 1370 z 18. decembra 2002 sa uzatvára kontrakt
medzi ústredným orgánom štátnej správy - Ministerstvom pôdohospodárstva SR
(ďalej MP SR) a jej priamo riadenou príspevkovou organizáciou – Slovenským
centrom poľnohospodárskeho výskumu Nitra (ďalej SCPV Nitra). Kontrakt nie je
zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale plánovacím aktom upravujúcim obsahové,
finančné a organizačné vzťahy medzi MP SR a SCPV Nitra.
Článok I.
Účastníci kontraktu
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Pracovníci poverení
k rokovaniu:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Ing. Miroslav Jureňa – minister
Štátna pokladnica Bratislava
7000081105/8180
156621
Ing. Štefan Adam – poverený zastupovaním generálneho
riaditeľa Sekcie poľnohospodárstva a obchodu
Ing. Zsolt Cserge - riaditeľ Odboru rastlinných komodít
Ing. Ján Franz – riaditeľ Odboru živočíšnych komodít
Ing. Tibor Masár, PhD. – riaditeľ Odboru vedy a výskumu
a

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Pracovníci poverení
k rokovaniu:

Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu
Nitra
Hlohovská 2, 949 92 Nitra
JUDr. Marieta Okenková, generálna riaditeľka
Štátna pokladnica Bratislava
7000240364/8180
42041333
Prof. Ing. Štefan Mihina, PhD. – riaditeľ VÚŽV Nitra
doc. RNDr. Ján Kraic, PhD. – riaditeľ VÚRV Piešťany
Ing. Milan Kubica, PhD. – vedúci Odboru koordinácie
výskumu a medzinárodnej spolupráce

Článok II.
Trvanie kontraktu
Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007.
Článok III.
Finančné a platobné podmienky
1. Objem finančných prostriedkov určených na splnenie úloh sa stanovuje na základe ukazovateľov schválených zákonom NR SR o štátnom rozpočte na rok 2007.
2. Celková hodnota kontrahovaných úloh zo štátneho rozpočtu je stanovená vo
výške 235 946 tis. Sk.
3. Vzhľadom na charakter zabezpečovaných úloh a ich financovanie sa cena
jednotlivých vykonávaných úloh určuje v tis. Sk na základe podrobnej kalkulácie
nákladov riešiteľa, zahrňujúcej náklady obstarania (spotreba materiálu a služby),
mzdové náklady, náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP,
ostatné priame náklady a nepriame (režijné) náklady podľa interného
kalkulačného vzorca riešiteľa (cena jednotlivých zabezpečovaných úloh je
uvedená v Prílohe č. 2).
4. V prípade, že objednávateľ v priebehu roku vyššie uvedenú sumu zníži a ak
zníženie sumy uvedenej v čl. III. bod. 2 zo strany objednávateľa bude
predstavovať menej ako 5 % dohodnutej ceny prác na dobu trvania kontraktu,
riešiteľ bude riešiť úlohy bez zmeny plánu. Ak bude zníženie uvedenej sumy
vyššie ako 5 %, účastnícke strany vypracujú dodatok ku kontraktu pozmeňujúci
rozsah predmetu činnosti stanovený v čl. IV. kontraktu.
5. Zadávateľ sa zaväzuje poskytnúť riešiteľovi na riešenie úloh pravidelne mesačné
zálohy podľa zákona č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici.
Článok IV.
Predmet činnosti
Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- riešiť úlohy výskumu a vývoja schválené vedením MPSR na rok 2007 (podpísaná
Zmluva č. 2251/2006-550 o poskytnutí prostriedkov štátneho rozpočtu z kapitoly MP
SR medzi MP SR a SCPV Nitra na riešenie úloh výskumu a vývoja na obdobie rokov
2006-2009);
- v rámci odbornej pomoci zabezpečovať v roku 2007 úlohy na zabezpečenie výkonu
štátnych funkcií vyplývajúce z plánu hlavných úloh Sekcie poľnohospodárstva
a obchodu MP SR, úlohy vyplývajúce z legislatívnych predpisov, medzinárodných
dohovorov a úloh súvisiacich s členstvom Slovenska v EÚ a úlohy Národného
programu ochrany genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo v SR tak,
ako boli vecne a časovo navrhnuté.
Zoznam úloh v členení na výskumné úlohy a úlohy v rámci odbornej pomoci
vrátane špecifikácie jednotlivých úloh je uvedený v Prílohe č. 1 ku kontraktu.
Článok V.
Kontrola, spôsob a termín vyhodnotenia plnenia kontraktu

1. Kontrolu plnenia kontraktu organizuje a riadi objednávateľ.
2. Zhotoviteľ je povinný pre účely kontroly poskytovať informácie a podklady.
O výsledku kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k úlohe.
3. Za vady zistené pri realizácií plne zodpovedá zhotoviteľ a je povinný ich odstrániť
na vlastné náklady.
4. V prípade, že predmet plnenia kontraktu má vady a zhotoviteľ ich neodstráni v
stanovenom termíne, objednávateľ má právo od kontraktu odstúpiť.
5. Plnenie úloh kontraktu bude vyhodnocované objednávateľom na kontrolných
dňoch k polroku plnenia a preberacím konaním za celoročné obdobie plnenia.
Článok VI.
Povinnosti a práva a zúčastnených strán
1. Objednávateľ (MP SR) sa zaväzuje:
a) Zabezpečiť financovanie predmetu činnosti a jednotlivých úloh uvedených v
článku IV kontraktu v celoročnom rozsahu podľa čl. III odstavec 2 a 5 kontraktu.
b) Poskytnúť riešiteľovi potrebné konzultácie, štatistické údaje a iné podklady,
potrebné k zabezpečeniu úloh uvedených v čl. IV kontraktu a v prílohe č. 1 k
nemu.
c) V dohodnutých termínoch vykonať kontrolné dni plnenia a preberacie konania
všetkých úloh uvedených v tomto kontrakte.
d) V dostatočnom predstihu informovať riešiteľa o zmenách v zadaní úloh podľa čl. III
odstavec 2 kontraktu.
e) Pri zverejňovaní výsledkov riešenia a činností stanovených týmto kontraktom
dodržiavať autorské práva riešiteľa v zmysle autorského zákona.
2. Objednávateľ má právo:
a) Krátiť objem kontraktom dohodnutého celoročného objemu finančných prostriedkov v rozsahu a termínoch, ktoré budú počas trvania kontraktu určené príslušným
uznesením vlády SR.
b) Vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých týmto kontraktom.
c) Penalizovať riešiteľa v prípadoch nedodržania termínov plnenia úloh. Spôsob a
výška penalizácie sa stanoví na kontrolnom dni.
d) Poskytnúť tretej strane výsledky riešenia úloh zadaných v rámci kontraktu s
uvedením SCPV Nitra ako riešiteľa a pri zachovaní autorských práv riešiteľa.
3. Zhotoviteľ (SCPV Nitra) sa zaväzuje:
a) Splniť predmet kontraktu s odbornou starostlivosťou v súlade s pokynmi
zadávateľa v rámci dohodnutých podmienok kontraktu a v stanovených termínoch.
b) Riadne, v požadovanej kvalite a v stanovených termínoch protokolárne odovzdať
výsledky riešenia úloh dohodnutých týmto kontraktom.
c) Dodržať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom a neprekročiť náklady
stanovené na riešenie jednotlivých úloh.
d) Predložiť týždeň pred termínom konania kontrolného dňa a preberacieho konania
všetky dohodnuté podklady na rokovanie.
e) Včas informovať zadávateľa o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu plnenia
úloh. V prípade, že zhotoviteľ nemôže plniť záväzky kontraktu a že realizácia úloh
alebo jej príprava je ohrozená, je povinný o tom neodkladne informovať
zadávateľa.

f) Zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, najmä však o informáciách, ktoré
vzniknú ako produkt riešenia úloh a nezverejňovať výsledky riešenia zadaných
úloh bez súhlasu zadávateľa.
4. Zhotoviteľ má právo:
a) Bezplatne získať od zadávateľa všetky podklady potrebné na riešenie alebo
overovanie výsledkov riešenia jednotlivých úloh. Rozsah, termíny a spôsob
poskytovania údajov sa stanoví pre jednotlivé úlohy;
b) Požadovať od zadávateľa, aby podľa povahy odovzdávanej práce vytvoril
príslušné technické a organizačné podmienky na jej prezentáciu a overenie.
Článok VII.
Zverejnenie kontraktu a verejný odpočet
1. Tento kontrakt zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich internetových
stránkach do 31. 1. 2007.
2. Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu a zverejnenie výročnej správy sa
uskutoční podľa pokynov objednávateľa.
Článok VIII.
Osobitné ustanovenia kontraktu
1. Zhotoviteľ nesmie použiť poskytnuté finančné prostriedky na iný účel, ako je
stanovené v tomto kontrakte.
2. Výsledky predmetu plnenia kontraktu sú výlučným majetkom štátu a nesmú byť
použité na iný ako dohodnutý účel. Poskytnutie výsledkov riešenia tretím osobám
je možné iba so súhlasom objednávateľa.
3. Za vady zistené pri realizácií plne zodpovedá riešiteľ a je povinný ich odstrániť na
vlastné náklady.
4. Výsledky riešenia, ktoré vznikli ako nové sa riadia ustanoveniami autorského
zákona, príp. zmenami a doplnkami.
5. Zmeny a doplnky v priebehu trvania kontraktu je možné vykonať na základe
dohody oboch strán formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma
účastníkmi kontraktu.
6. Kontrakt sa vyhotovuje v 4 exemplároch, z ktorých každý účastník obdrží
2 exempláre.
7. Kontrakt nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zúčastnených strán.
V Bratislave

V Nitre

Dňa: 30. 1. 2007

Dňa: 19.12.2006

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Miroslav Jureňa
minister pôdohospodárstva SR

JUDr. Marieta Okenková
generálna riaditeľka SCPV

Úloha č.: 1
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., vedúci Oddelenia
pestovateľských technológií, VÚRV Piešťany

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ivan Kinčík, Odbor vedy a výskumu MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2007: 60 000 000,- 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: 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 obhospodarovania a udržovania 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.
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. 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 ornej pôdy, pričom rozsah realizácie týchto opatrení sa odhaduje na 400 až
450 tis. ha.
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 2007: Čiastkové podklady v priebehu
roku, syntetická priebežná správa do 20. februára 2008.

Úloha č. 2:
Názov úlohy:

„Biologické faktory podmieňujúce efektívnu a konkurencieschopnú rastlinnú výrobu“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:
Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

h. doc. RNDr. Ján Kraic, PhD. (riaditeľ VÚRV
Piešťany)
Ing. Ivan Kinčík, Odbor vedy a výskumu MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2007: 35 946 000,- 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: 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 naviac 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 pri prípravu nových odrôd
schopných konkurovať na trhu svojimi zlepšenými parametrami
Slovenské odrody pšenice, ovsa a maku sú najlepšie adaptované na agroklimatické
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 tomuto 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 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, 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. Aj v rámci tohto okruhu bude riešená problematika viniča.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
− zhodnotiť potenciál pšenice a tritikale na výrobu bioetanolu;
− do programov novošľachtenia zaradiť minimálne 1 novú líniu pšenice a 1 líniu jačmeňa,
vytvorené molekulárnym šľachtením, resp. inými biotechnologickými postupmi;
− prihlásiť do predskúšok Štátnych odrodových skúšok (ŠOS) 8 nových materiálov pšenice,
5 nových materiálov tritikale a 6 nových materiálov ovsa;
− prihlásiť do ŠOS 2 línie pšenice;
− tvorba odrody technického maku zhodnotiteľná v podmienkach Slovenska;
− zhodnotiť funkčné vlastnosti minimálne 50 genotypov poľných plodín a vytvoriť
minimálne 1 návrh pre novú originálnu receptúru na výrobu cereálnej funkčnej potraviny.
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;
− 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)
Výskumno-šľachtiteľské stanice v Malom Šariši a Vígľaši-Pstruši a ostatné šľachtiteľské
pracoviská v SR; c) Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy za rok 2007: Čiastkové podklady v priebehu
roku, syntetická priebežná správa do 20. februára 2008.

Úloha č. 3:
Názov úlohy:

„Opatrenia zohľadňujúce adaptáciu na klimatickú zmenu
v oblasti lúkarstva, pasienkárstva a pestovania poľných
plodín“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Milan Michalec, CSc. (zástupca riaditeľky a
vedúci Oddelenia pratotechniky a ekológie
trávnych porastov VÚTPHP Banská Bystrica)

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ivan Kinčík, Odbor vedy a výskumu MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2007: 12 000 000,- Sk
Termín riešenia úlohy: III. štvrťrok 2003 - 31. 12. 2007
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: Prebiehajúca globálna klimatická zmena zasahuje všetky oblasti
života človeka a prírody, pričom jej nepriaznivé dopady sa už začínajú prejavovať aj v
rastlinnej výrobe. Očakávané zmeny klímy spôsobia zmeny podmienok pre prírodné
ekosystémy. Predpokladá sa, že bude častejší výskyt suchých období s dopadom na
poľnohospodársku produkciu. So zmenou klimatických podmienok budú súvisieť aj zmeny
v štruktúre výskytu rastlín, živočíchov, mikroorganizmov, chorôb, škodcov, burín a pod.
Dôjde k závažnému narušeniu stability ekosystémov. Očakáva sa, že k závažnej zmene klímy
dôjde pravdepodobne už v priebehu tohto storočia, čo je veľmi krátka doba na to, aby sa
mohla vytvoriť prirodzená rovnováha v štruktúre ekosystémov. Vyžaduje si to veľmi aktívne
do tohto procesu vstúpiť a výskumne sa týmto problémom zaoberať.
Trvalé trávne porasty (TTP) výmerou 875 tis. ha zaberajú cca 36 %
poľnohospodárskeho pôdneho fondu a plnia dôležitú produkčnú funkciu z aspektu produkcie
objemových krmív pre polygastrické zvieratá. Súčasne plnia i nie menej dôležité
mimoprodukčné funkcie spočívajúce v ochrane a retencii vôd, ochrane pôdy, v krajinotvorbe
a ochrane životného prostredia ako aj pri rekreácii, turistike, športe a pod. Na TTP sa vplyv
sucha prejavuje zvýšenou plošnou pokryvnosťou agrobotanickej skupiny najmä tých bylín,
ktoré vytvárajú prízemnú listovú ružicu, ako sú skorocely (Plantago lanceolata, P. media),
púpava lekárska (Taraxacum officinale), púpavovce (Leontodon autumnalis, L. hispidus).
Potláčané sú produkčnejšie a z krmovinárskeho hľadiska významné bôbovité a trávy.
Vychádzajúc z predpokladu klimatickej zmeny, respektíve otepľovania klímy, a tým
výskytu dlhodobých období sucha, považujeme za žiaduce sústrediť výskum na ÚTPHP B.
Bystrica najmä na: a) štúdium anatomicko-morfologických, produkčných a kvalitatívnych
parametrov tráv, bôbovitých a bylín domácich a zahraničných divorastúcich ekotypov; b)
zvýšenie retenčnej schopnosti pôdy prostredníctvom zvýšenia obsahu a kvality organickej
hmoty; c) také pratotechnické a exploatačné systémy, ktoré budú eliminovať negatívne
vplyvy klimatickej zmeny; d) štúdium konzervačnej schopnosti skúmaných ekotypov tráv,
bôbovitých a bylín, odolávajúcich vplyvom sucha a letnej rastovej depresie.
Pôsobením klimatickej zmeny sa v ostatnom desaťročí výraznejšie prejavujú
špecifické pôdne a poveternostné pomery aj na Východoslovenskej nížine (VSN). Častejšie tu
dochádza k extrémnym klimatickým javom, ktoré sú sprevádzané prívalovými dažďami

a povodňami i dlhotrvajúcimi suchami. Z tohto aspektu riešenie úlohy na Ústave agroekológie
Michalovce nadväzuje na predchádzajúci výskum, v ktorom sa sledoval vplyv faktorov
počasia na úrody a kvalitatívne parametre poľných plodín (pšenica letná forma ozimná,
jačmeň siaty jarný, kukurica siata na zrno, repka olejka ozimná, slnečnica ročná, bôb
obyčajný, sója fazuľová, hrach siaty) a na zmeny fyzikálnych, hydrofyzikálnych a
chemických vlastností pôdy, pričom riešenie bude zamerané na: a) posúdenie vplyvu teplôt
vzduchu a zrážok na úrody poľných plodín a ich kvalitu použitím matemat.-štatistických
metód; b) sledovanie nástupu rastovo-vývinových fáz modelových plodín a v interakcii
s priebehom počasia posúdenie ich vplyvu na úrody a kvalitu; c) monitorovanie fyzikálnych,
hydrofyzikálnych a chemických vlastností pôdy, priebehu počasia a použitím matematickoštatistických metód určenie podielu týchto faktorov na priebeh produkčného procesu a na
tvorbu úrody modelových plodín; d) pokračovanie dlhodobého monitorovania vlhkostného
režimu ťažkých pôd VSN (získané údaje sa využijú aj pre simuláciu a vypracovanie
výhľadových scenárov vodného režimu pôd s využitím matematických. modelov).
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
−
−
−
−
−

monitoring a zhromažďovanie genofondu rastlín (tráv, bôbovitých a bylín);
produkcia trávnej fytomasy pri rôznych pratotechnických a exploatačných systémoch;
prírastky živej hmotnosti pasených polygastrických zvierat a produkcia mlieka;
zistenie produkcie modelových plodín;
posúdenie fyzikálnych a chemických vlastností subtypov fluvizeme a odporúčanie výživy a
hnojenia pre modelové plodiny.

Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
− zhodnotenie fyzikálno-chemických vlastností pôdy pri aplikácii mikrobiálnych prípravkov
a rozdielnej organickej a minerálnej výživy;
− zabezpečenie ochrany ex-situ a in-situ pôvodného genofondu rastlín;
− výber najvhodnejších genotypov pre uplatnenie v krmovinárstve;
− floristické zloženie sledovaných porastov;
− obsah organických a minerálnych látok vo fytomase a výživné hodnoty sledovaných
porastov;
− obsah živín, silážovateľnosť a výživná hodnota nadzemnej biomasy monokultúr tráv,
bôbovitých a ich miešaniek;
− ukazovatele fermentačného procesu, kvality a výživnej hodnoty siláží;
− sledovanie kvality mlieka pasených dojníc;
− posúdenie parametrov technologickej kvality modelových plodín;
− použitie matematicko-štatistických metód pri posúdení vplyvu teplôt vzduchu a sumy
zrážok na úrody poľných plodín a ich kvalitu.
Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100 % financovaná zo štátneho
rozpočtu (z rozpočtu MP SR).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: a) Ministerstvo pôdohospodárstva SR; b)
poľnohospodárske subjekty v podhorských a horských oblastiach Slovenska a na
Východoslovenskej nížine; c) Šľachtiteľská stanica a.s. Levočské Lúky.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy za rok 2007: Čiastkové podklady v priebehu
roku, syntetická záverečná správa do 20. februára 2008.

Úloha č. 4:
Názov úlohy:

„Parametrizovanie a využitie genetických zdrojov v tvorbe
genotypov adaptovaných na zmenu klímy“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

h. doc. RNDr. Ján Kraic, PhD. (riaditeľ VÚRV
Piešťany)

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ivan Kinčík, Odbor vedy a výskumu MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2007: 13 000 000,- Sk
Termín riešenia úlohy: II. štvrťrok 2005 - 31. 12. 2008
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: Dôsledky súčasných a budúcich zmien klimatických podmienok na
území Slovenska na rastlinnú výrobu je potrebné riešiť komplexne, so snahou využiť
pozitívne a zmierniť negatívne dôsledky týchto zmien. Úloha bude pokračovať v uplynulom
niekoľkomesačnom riešení problematiky adaptovania rastlinnej výroby pre zmenené
klimatické podmienky. Riešenie bude pokračovať z charakterizovania genetických zdrojov
a bude smerovať k tvorbe genotypov s vlastnosťami vhodnými pre zmenené podmienky
poľnohospodárskej výroby, pričom riešiť sa budú nasledovné okruhy problematík, ktoré budú
súčasne i výskumnými etapami (VE) úlohy:
Charakterizovanie genetických zdrojov vybratých druhov z pohľadu ich vyššej tolerancie
proti abiotickým faktorom prostredia (VE 01)
V rámci dlhodobých cieľov poľnohospodárskej stratégie a potrebných adaptačných
opatrení, je v prvom rade treba pozornosť sústrediť na tvorbu nových odrôd adaptovaných na
zmenené agronomické a environmentálne podmienky. V tomto type genetickošľachtiteľského výskumu je treba vychádzať a zamerať sa na prieskum diverzity vegetácie v
našej fytogeografickej oblasti, ale aj na štúdium ekologických, floristicko-fytocenologických
podmienok v mediteránnych krajinách, na zber suchovzdorných ekotypov rastlín a ich
využitie v šľachtení nových odrôd prispôsobených zmeneným podmienkam, na detekciu
genotypov jednotlivých plodín líšiacich sa mechanizmom tolerancie k abiotickým faktorom,
na testovanie vhodnosti suchovzdorných druhov, hlavne z čeľade lipnicovitých, pre
poľnohospodárstvo a výživu.
Kombinácia konvenčných a molekulárnych postupov tvorby nových genotypov obilnín
tolerantných k biotickým stresorom meniaceho sa prostredia (VE 02)
Postupné otepľovanie a znižovanie zrážok vytvoria optimálne podmienky pre niektoré
už dnes významné fytopatogény obilnín, pričom ich budúca dominancia, za predpokladu
nevytvorenia efektívnej rezistencie proti nim, môže spôsobiť mimoriadne významné
hospodárske škody v rastlinnej výrobe budúcich desaťročí. Keďže vyšľachtenie novej odrody
pšenice či jačmeňa trvá 10-15 rokov, odrody s efektívnou rezistenciou treba tvoriť už teraz
a efektívnu rezistenciu zabezpečovať introdukovaním naozaj efektívnych génov rezistencie,
a ešte lepšie ich kombináciami. Prekonať rezistenciu kombinácie génov je aj pri silnom
infekčnom tlaku patogéna pre patogén ťažšie. Niektoré gény rezistencie, doteraz neznámymi

mechanizmami, dokážu zároveň zvýšiť potenciál akceptora pre produkciu biomasy a tvorbu
hospodárskej úrody.
Tvorba genotypov jačmeňa a tvrdej pšenice s potenciálom tolerovať nepriaznivé biotické a
abiotické faktory prostredia (VE 03)
Očakávané zmeny klímy sú spájané aj s nižšími zrážkami a nižšou dostupnosťou vody.
Potenciálnym zdrojom vyššej odolnosti k vodnému stresu sú divorastúce, príbuzné druhy,
krížiteľné k druhmi kultúrnymi. Sú zdrojom génov a lokusov tolerancie nielen vodnému
stresu ale aj odolnosti proti toxickým iónom, ktorých hladina v pôde sa zvýšila. Cieľom je
vytvoriť genotypy tvrdej pšenice a jarného jačmeňa s efektívnejšou reakciou na vodný stres
a prítomnosť toxických iónov v pôde.
Zmeny v bionómii vybratých fytopatogénov a ich vplyv na pestovanie obilnín v zmenených
klimatických podmienkach (VE 04)
Vplyvom zvýšených teplôt a zníženia, resp. nepravidelnej distribúcie zrážok sa
v ostatných desaťročiach zvyšuje výskyt listových chorôb obilnín, mení sa spektrum
patogénov a mení sa aj genetické zloženie vnútri populácii patogénov. Tieto faktory silne
ovplyvňujú zdravotný stav porastov a efektívnosť rastlinnej produkcie. Cieľom je štúdium
zmien v bionómii vybratých patogénov obilnín (huby) v podmienkach klimatickej zmeny a jej
vplyv na produkčný potenciál pšenice a jačmeňa.
Vplyv a využitie vybratých skupín génov ovplyvňujúcich kvalitu, úrodnosť a toleranciu k
nepriaznivým faktorom prostredia pri pšenici (VE 05)
V minulom storočí zmenil sa habitus rastliny pšenice v dôsledku využitia Rht génov,
čím sa znížila výška rastliny, zvýšil sa zberový index, znížilo sa riziko poliehania, čo
umožnilo zvýšiť dávky živín a v konečnom dôsledku zvýšiť úrodu zrna. Postupne sa objavujú
ďalšie účinky Rht génov, ktoré súvisia s úložnou kapacitou a translokáciou asimilátov a
dusíka do zrna. Sú hypotézy o možnom vplyve Rht génov na toleranciu voči suchu, ktoré sa
opierajú o rôzne zastúpenie Rht génov v súboroch odrôd pestovaných v rôznych ekologických
podmienkach. S Rht génmi sú vo väzbe gény Ppd, ktoré regulujú nástup rastových fáz.
Termín prechodu rastliny z vegetatívnej do generatívnej fázy je tiež prejavom adaptability na
nepriaznivé faktory prostredia. Zámerom je hybridologickou analýzou, vo vybraných
genotypoch, detekovať (aj pomocou molekulárnych markerov) Rht gény necitlivé a citlivé na
kyselinu giberelovú a gény podmieňujúce toleranciu k suchu, prípadne ďalším nepriaznivým
faktorom prostredia, stanovenie tolerancie k suchu, ukazovateľov kvality, príjmu a
translokácie živín do zrna na heterogénnom súbore odrôd a genotypov (línií) nesúcich rôzne
Rht gény, vytvoriť izogénne línie pre detekované Rht gény a niektoré uvedené agronomické
znaky.
Biologická fixácia dusíka lucernou siatou v meniacich sa podmienkach pôdnej reakcie (VE
06)
So zmenou klímy a nedostatkom vody sú spojené aj zmeny v pôdnej reakcii, t.j.
odchyľovanie sa od normálneho pH do zásaditej alebo kyslej oblasti. Okrem samotnej rastliny
tieto zmeny by mali tolerovať aj pôdne baktérie, ktoré pri niektorých rastlinných druhoch
významne ovplyvňujú ich úrodnosť a vitalitu. Platí to aj pre baktérie fixujúce vzdušný dusík
a leguminózy, ktoré ho využívajú.
Cieľmi riešenia je selekcia kmeňov Sinorhizobium meliloti tolerujúcich nižšie hodnoty pH
v in vitro testovacom systéme a v pestovateľskom substráte, selekcia genotypov lucerny so
zvýšenou nodulačnou a N2-fixačnou schopnosťou, testovanie kompatibilných kombinácií
vysoko efektívnych kmeňov Sinorhizobium meliloti a hostiteľských rastlín geneticky
modifikovaných a nemodifikovaných v rôznych podmienkach pôdnej reakcie.

Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
− hybridné generácie pšenice vytvorenej donorom a akceptorom génu reagujúceho na
negatívne pôsobiaci biologický stresor;
− medzirodové a medzidruhové hybridy s divorastúcim jačmeňom s vyšším stupňom
tolerancie proti suchu a prítomnosti toxických iónov, genotypy tolerantné proti obom
znakom poskytnuté ako východiskové materiály pre šľachtenie;
− identifikované genotypy a vytvorené hybridné populácie s rôznymi typmi rezistencie proti
hubám (múčnatka trávová, hrdza pšenicová a septória plevová) účinnej v podmienkach
vodného a tepelného stresu, postupy klasickej a molekulárnej diagnostiky patogénov;
− línie pšenice s vyššou efektívnosťou využitia vody, príjmu a využitia živín, najmä v
prostredí s obmedzenou prístupnosťou živín (low input), s vyššou efektívnosťou
translokácie asimilátov do zrna v stresovom prostredí, s lepšími parametrami kvality zrna,
pri obmedzenom prístupe vody a živín;
− vysokoúčinné kmene Sinorhizobium meliloti tolerantné k nízkemu pH, genotypy geneticky
modifikovanej a nemodifikovanej lucerny so zvýšenou nodulačnou a N2-fixačnou
schopnosťou.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
− vykonanie prieskumu diverzity vegetácie v panónsko-karpatskej oblasti, štúdium
ekologických
a
fytocenologických
podmienok
v mediteránnych
krajinách,
zhromažďovanie, transfer, testovanie a využitie genotypov tolerantných proti abiotickým
faktorom prostredia;
− identifikované druhy a genotypy tolerantné k abiotickým stresorom meniaceho sa
prostredia.
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)
Výskumno-šľachtiteľské stanice v Malom Šariši a Vígľaši-Pstruši a ostatné šľachtiteľské
pracoviská v SR; c) Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy za rok 2007: Čiastkové podklady v priebehu
roku, syntetická priebežná správa do 20. februára 2008.

Úloha č. 5:
Názov úlohy:

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

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Doc. RNDr. Ján Rafay, CSc., vedúci Oddelenia
malých hospodárskych zvierat, VÚŽV Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ján Franz, Odbor živočíšnych komodít,
MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2007: 7 283 000,- 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: Racionálny, vyvážený a výkonný chov drobných hospodárskych
zvierat a menežment 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 zazverovacích postupov 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%.

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: do 31. januára 2008.

Úloha č. 6:
Názov úlohy:

„Ochrana zdravotného stavu zvierat v jednotlivých fázach
reprodukčného cyklu pri narušení stability prírodných
ekosystémov“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Prof. MVDr. Juraj Pivko, DrSc., vedúci
Oddelenia genetiky a reprodukcie HZ, VÚŽV
Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ján Franz, Odbor živočíšnych komodít,
MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2007: 3 897 000,- Sk
Termín riešenia úlohy:

II. štvrťrok 2005 - 31. 12. 2007

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: Vzťah medzi klimatickými podmienkami a reprodukčným
systémom je dlhodobo sledovaný. Je známe, že neadekvátny teplotný režim potláča
reprodukčné procesy. Predpokladá sa, že zmeny teploty môžu ovplyvňovať funkcie
reprodukčnej sústavy a konečný počet potomkov cez stresovú reakciu. Na základe
nepriamych dôkazov je možné predpokladať, že zmeny teplôt vyvolávajú kaskádu javov
týkajúcich sa nasledujúcich štruktúr: termoreceptory – zodpovedajúce centrá CNS –
hypotalamo-hypofyzárny systém – hormóny nadobliček a gonád – apoptózu, proliferáciu,
diferenciáciu a produkciu signálových látok bunkami gonád – produkciu gamét. Endokrinné a
bunkové mechanizmy vzájomných vzťahov medzi teplotnými podmienkami a reprodukčnými
procesmi, napriek ich biologickému a hospodárskemu významu, zatiaľ nie sú jasné. Nie sú
vypracované ani technológie využitia endokrinných a iných signálových látok pre detekciu
a neutralizáciu negatívnych vplyvov
teplotného stresu na reprodukčné procesy
hospodárskych zvierat a ľudí.
Reprodukcia pri HZ je regulovaná hormonálnym systémom, v ktorom hrá dôležitú
rolu hypotalamus a hypofýza. Sekrécia GnRH produkovaná na úrovni hypotalamu stimuluje
ako syntézu tak aj uvoľnenie dvoch gonádotropných hormónov v prednej hypofýze: FSH
a LH . Tieto hormóny pôsobia na vaječníky tak, že FSH je zodpovedný za rast folikulov a LH
kontroluje finálne folikulárne dozrievanie a indukuje preovulačné folikuly. Králik podobne
ako väčšina druhov produkuje ovariálne steroidné hormóny (estrogén a progesterón), ktoré
alternatívne spätne pôsobia (pozitívne alebo negatívne) na sekréciu GnRH, FSH a LH
v hypotalamo-hypofyzárnom komplexe. Celý tento systém reguluje sexuálnu aktivitu samíc.
Okrem toho v komplexných hormonálnych systémoch spolupôsobia s osou hypotalamushypofýza-ováriá aj endogénne opioidné peptidy ako sú endorfíny, katecholamíny (DOPA,
norepinefrín), kortikotropín uvoľňujúci hormón (CRH), adrenokortikotropín (ACTH)
a kortisol. Je všeobecne známe, že prostredie môže hrať dôležitú úlohu v regulácii
reprodukčných funkcií prostredníctvom hypotalamo-hypofyzárnej osi. Environmentálne
stimuly ako je zmena dĺžky svetelnej fázy dňa, teplota alebo režim kŕmenia pôsobia na
zvieratá prostredníctvom stresu, zvukových a olfaktorických stimulov a môžu pozitívne alebo

negatívne modifikovať reprodukčnú úžitkovosť. Teplotný stres je hlavným obmedzením
produkcie z chovu HZ v horúcich obdobiach roka. Začína sa prejavovať pri teplote prostredia
nad 32° C. V dôsledku drastických zmien v biologických funkciách sa znižujú ukazovatele
rastovej a reprodukčnej úžitkovosti.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
- eliminácia negatívneho pôsobenia vysokých teplôt vzduchu v chovnom prostredí na
reprodukčné ukazovatele a zdravotný stav brojlerových králikov v počte 200 ks;
- kvantifikácia adaptačných parametrov systému hypotalamu - hypofýza, nadoblička
a gonády v hypertermických podmienkach chovného prostredia;
- získať dôkazy o syntéze HSP 70 v raných embryách in vitro v hypertermických
kultivačných podmienkach.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
- vytvorenie technológie pre neutralizáciu negatívnych vplyvov teplotného režimu na
reprodukčné a iné fyziologické procesy HZ;
- rozšírenie existujúcich poznatkov týkajúcich sa mechanizmov regulácie reprodukčných
funkcií a vzťahov medzi klimatickými podmienkami, signálnymi látkami a reprodukciou;
- vytvorenie nových prístupov vhodných k charakterizovaniu adekvátnosti klimatických
podmienok a funkcií buniek reprodukčnej sústavy zvierat ;
- vytvorenie vedeckých základov pre adekvátne hodnotenie a pochopenie mechanizmov
vplyvu teplotných zmien na fyziologické procesy a zdravotný stav hospodárskych 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 úlohy: a) Chovateľské zväzy; b) ŠVaPS Bratislava.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: do 31. januára 2008.

Úloha č. 7:
Názov úlohy:

„Rozvoj

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

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Prof. MVDr. Juraj Pivko, DrSc., vedúci
Oddelenia genetiky a reprodukcie hospodárskych
zvierat, VÚŽV Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ján Franz, Odbor živočíšnych komodít,
MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2007: 12 900 000,- 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 hormónov leptínu, ghrelínu, rastového faktoru IGF-I, proteín kináz A, MAPK,
CDC2 a ASK-1 a transkripčných faktorov p53, STAT, CREB a NFkB na sekrečné,
proliferačné a generačné procesy vo vaječníkoch ošípaných a králikov in vitro a in vivo je
vysoko aktuálne a prispeje k získaniu nových postupov hodnotenia, predpovedí a riadenia
reprodukcie a úžitkovosti hospodárskych zvierat použitím analýz a aplikácie týchto látok a
regulátorov ich účinku.
Kvalita a vitalita embryí po aj bez genetických manipuláciách štatisticky významne
ovplyvňuje percentuálnu úspešnosť, a tým aj celkovú ekonomickú stránku experimentov. Je
preto namieste realizovať experimenty aj za účelom vyhodnotenia kvality, životaschopnosti
(vitalita) produkovaných embryí.
Technológia využitia mliečnej žľazy ako „bioreaktor“ bola prednesená na základe
prvotných skúseností a zistení, že farmaceutické proteíny je možné produkovať v mlieku
niektorých transgénnych jedincov. Využitie mliečnej žľazy transgénnych králikov ako
bioreaktor (“pharmaceutical farming”) na produkciu rekombinantných ľudských proteínov je
cenovo efektívnejšie a zároveň výhodnejšie ako využitie transgénnych bunkových kultúr
vzhľadom na možnosti post-translačnej úpravy rekombinantných proteínov mliečnou žľazou.
Dôležitá je tiež analýza mliekovej úžitkovosti transgénnych králikov (kvalita a kvantita
mlieka ako aj histológia a ultraštruktúra mliečnej žľazy transgénnych jedincov), ktoré
produkujú rekombinantný ľudský faktor VIII (Chrenek a kol., 2005) v mliečnej žľaze počas
laktácie. V prípade mäsovej úžitkovosti nedochádza k produkcii rhFVIII v mäse transgénnych
králikov (Chrenek a kol., 2005). Experimenty plánujeme realizovať s cieľom porovnať
mäsovú úžitkovosť medzi transgénnymi a netransgénnymi králikmi, keďže prenesený gén
(hFVIII) by mal byť prítomný v každej bunke s jadrom.
Zníženie expresie myostatínu u králika by na fyziologickej úrovni malo mať efekt tzv.
„dvojitého osvalenia“ ako je známe u hovädzieho dobytka plemena belgické modré. Takéto
zvieratá by mali mať väčší podiel svaloviny a lepšie charakteristiky rastu bez zvýšenia
nákladov na spotrebované krmivo. Svalovina by mohla byť vysoko cenná pološľachovitá,

rovnako ako je to už u spomínaného plemena HD u ktorého je známa mutácia myostatínu. Na
zavedenie génovej konštrukcie na zníženie expresie myostatínu do genómu králika bude
využitá metóda spermiami sprostredkovaného prenosu génov (SMGT – Sperm Mediated
Gene Transfer). Nakoľko ide o základný výskum v tejto oblasti, nie je možné jednoznačne
stanoviť kvatitatívne a kvalitatívne parametre riešenia. Tieto môžeme len predpokladať.
V prípade sledovania polymorfizmu priónového génu oviec bude cieľom zefektívniť
genotypovanie, ktoré je podľa rozhodnutia 2003/100/EC pre všetky členské štáty EU povinné
od 1.4.05.
Zistená frekvencia polymorfizmov pre leptín (LEP) a jeho receptor (LEPR) bude
hodnotená v asociácii s parametrami mäsovej úžitkovosti ošípaných.
Technológie produkcie embryí predstavujú významný zdroj embryí pre komerčné aplikácie
v oblasti intenzívne sa vyvíjajúcich biotechník riadenej reprodukcie a preto štúdium
stresových faktorov nepriaznivo ovplyvňujúcich ranú embryogenézu je veľmi potrebné. Po
dobu riešenia úlohy budú inovované biotechnické metódy riadenia reprodukcie hovädzieho
dobytka, ošípaných a oviec s cieľom zlepšenia reprodukčných ukazovateľov v chovoch.
Biodiverzita druhov a plemien je základom multifunkčného pôdohospodárstva
v systéme sociálno-ekonomických, krajinotvorných, ekologických a kultúrnych hodnôt.
Úroveň poznania podľa objektívnych výsledkov metód a postupov moderných biologických
vied vytvára základné predpoklady pre realizáciu využitia genofondu hospodárskych
a úžitkových organizmov.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
- definovať mechanizmy endokrinologickej kontroly pohlavných funkcií samíc;
- optimalizovať biotechnické metódy detekcie vitality embryí;
- vyhodnotiť produkciu rekombinantného faktora VIII mliečnou žľazou transgénnych
jedincov a vplyv integrácie a expresie WAP-hFVIII génu na mliekovú úžitkovosť
transgénnych králikov;
- predpokladané zlepšenie parametrov mäsovej úžitkovosti králikov hlavne vo vzťahu ku
kvalite mäsa a zvýšeniu podielu celkovej svaloviny;
- zefektívniť genotypovanie oviec vo vzťahu k predispozícii ku scrapie a minimalizácia
možných ekonomických strát;
- identifikovať plemenných kancov a prasnice s genetickým potenciálom na zlepšenie
parametrov vlastnej úžitkovosti;
- navrhnúť metódu vnútromaternicovej inseminácie prasníc;
- zmapovanie fyziologicko-genetických charakteristík sledovaných populácií a genotypov
hospodárskych zvierat.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
- zvýšenie počtu potomkov u králika o 10%;
- optimalizovať metodiku pre hodnotenie vitality embryí;
- produkcia rekombinantného ľudského faktora FVIII;
- získanie primárnych údajov o fungovaní exprimovanej siRNA konštrukcie v organizme
králika;
- overenie vzťahu myostatínu k ukazovateľom vlastnej úžitkovosti;
- eliminovanie genotypov súvisiacich s predispozíciou ku scrapie;
- predpokladané zvýšenie denných prírastkov hmotnosti ošípaných o 8 – 10%;
- znížiť potrebu inseminačných dávok u prasníc vnútromaternicovou insemináciou;
- zvýšenie produkcie mlieka o 300 l na kravu;
- zvýšiť plodnosť oviec nad 40% použitím zmrazovaného semena baranov.

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 : do 31. januára 2008

Úloha č. 8:
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., vedúci Oddelenia
včelárstva Liptovský Hrádok, VÚŽV Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ján Franz, Odbor živočíšnych komodít,
MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2007 : 2 098 000,- 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 : Slovenské včelárstvo sa v súčasnosti nachádza v depresii hlavne
z dôvodu nerentability chovov. Hlavným problémom zostáva extenzívny charakter včelárenia
a vysoké náklady na výrobu medu a ostatných včelích produktov. Oživenie možno očakávať
v regiónoch s hospodárnym využívaním pôdneho potenciálu, obnoviteľných výrobných
a ľudských zdrojov, kde rozchovávajú pôvodné línie včelstiev, ktoré dlhodobo vykazujú
výrazné produkčné a zdravotné parametre kvalitného chovu. Riešenie úlohy prispieva
k rozvoju ŽV na Slovensku a zosúladení našej legislatívy v oblasti šľachtenia a chovu HZ
s legislatívou EU.
Ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku dlhodobo šľachtí a rozchováva včelstvá línie
Tatranka, vhodné do horských a podhorských regiónov Slovenska. Vďaka plemenárskym
aktivitám ústavu sa po roku 2003 v arídnej oblasti podarilo revitalizovať líniu Hontianka,
pričom boli dosiahnuté špičkové produkčné a zdravotné parametre plemenných včelstiev.
Z týchto včelstiev s najvýraznejším prejavom odolnosti voči chorobám sa odoberie materská
kašička na analýzu bielkovín a v spolupráci s pracovníkmi SAV sa stanoví podiel genetického
založenia na prejave odolnosti vybraných línií včiel. Od vynikajúcich matiek sa čistokrvnou
plemenitbou odchovajú skupiny dcér, z nich sa vyselektujú zakladateľky línií
s charakteristickým prejavom žiadúcich vlastností. Neskôr sa zabezpečia viaclíniové hybridy
s cieľom upevnenia týchto vlastností v potomstve.
Na Slovensku sa pestujú olejniny – hlavne repka olejka a slnečnica – na viac ako 120
tis. ha. Obe plodiny patria medzi významné včelomilné rastliny a včely produkujú z nich
významné množstvá medu aj peľu. Včelí med aj peľ sú produkty, ktoré patria pre svoje
zloženie medzi funkčné potraviny a preto je dôležitá ich zdravotná neškodnosť. 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. Je dôležité sledovanie rezíduí aplikovaných
prípravkov v repkovom a slnečnicovom mede, v repkovom a slnečnicovom peli z hľadiska
zabezpečenia zdravotnej neškodnosti a kvality včelích produktov.
V úlohe sa bude riešiť zvyšovanie a stabilizácia hektárových úrod zásluhou
dostatočného a riadneho opelenia entomofilných plodín pestovaných v rámci ekologizácie
poľnohospodárstva včelami medonosnými.

Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy :
- produkcia včelích matiek z plemenných chovov;
- testovanie prirodzenej odolnosti voči včelím chorobám;
- overovanie vhodných sprievodných vlastností;
- sledovanie nektárodajnosti a cukornatosti nektáru u ríbezlí a pohanky;
- sledovanie druhového zloženia opeľujúceho hmyzu;
- sledovanie spôsobu a rýchlosti práce včiel medonosných;
- pôsobenie vybraných insekticídov na včelu medonosnú po ošetrení repky olejky
a slnečnice (účinné látky thiacloprid, imidocloprid, abamectin, lambdacyhalothrin);
- sledovanie rezíduí aplikovaných insekticídov v nektári a 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;
- 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;
- zistenie efektu opelenia včelami na výšku hektárových úrod modelových entomofilných
plodín pri rôznych agrotechnických a poveternostných podmienkach pestovania;
- vyhodnotenie diferencie efektu včelieho opelenia a včelárskych vlastností plodín medzi
ekologicky a konvenčne pestovanými.
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 úžívatelia 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 :

do 31.januára 2008.

Úloha č. 9:
Názov úlohy:

„Produkčné efektívne a enviromentálne tolerantné využitie
nutričných zdrojov“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Peter Petrikovič, PhD., vedúci Oddelenia
výživy, VÚŽV Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ján Franz, Odbor živočíšnych komodít,
MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2007: 14 779 000,- 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, rybárstva a poľovníctva“.
Stručná anotácia úlohy: Jedným z hlavných cieľov Národohospodárskej stratégie Pôdohospodárska politika na roky 2004 až 2013, je zabezpečiť efektívnejšie využívanie,
trvalú reprodukciu a ochranu prírodných a teda aj nutričných zdrojov, zvyšovanie kvality a
potravinovej bezpečnosti. Kvalita živín a ich premena v procese trávenia ovplyvňuje
produkciu živočíšnych produktov, kvalitu potravín, ekonomiku produkcie ako aj životné
prostredie.
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. Zámerom 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.
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. Tým sa vytvárajú základné predpoklady pre normovanie bielkovinovej výživy u
monogastrických zvierat na základe aminokyselinovej skladby krmív. Stanovenie a použitie
údajov skutočne stráviteľných aminokyselín, ktoré na rozdiel od doterajších chemickoanalytických dát majú biologický základ, umožní objektívnejšie formulovať a pokrývať
potrebu a súčasne aj efektívnejšie využívať potenciál krmiva. Možno predpokladať, že v
tomto systéme sa v širšej miere uplatnia aj produkty biologicko-priemyselnej syntézy
aminokyselín a ich exogénne zdroje. Uvedené trendy spočívajú na novom poznaní
metabolických procesov a sú predmetom záujmu popredných vedeckých inštitúcií.
Zvláštna pozornosť bude venovaná využitiu a nutričnej hodnote krmív
biotechnologicky modifikovaných, resp. alternatívnych plodín, nových hybridov a odrôd
strukovín a obilnín, ich vplyvu na metabolické a morfologické funkcie tkanív, prípadné
kvantitatívne a kvalitatívne zmeny v produkcii a v zložení produktov. Zameriame sa
predovšetkým na kvalitu polysacharidov a bielkovín, na sledovanie vplyvu vybraných druhov
zrnín a GM plodín v kŕmnych zmesiach na modelových zvieratách (potkanoch), králikoch a
ošípaných na intenzitu rastu ž.h., konverziu krmív, stráviteľnosť živín a zdravotný stav
zvierat, ako i na možné ovplyvňovanie využiteľnosti minerálnych látok polysacharidmi s
antinutričným efektom.
Základným predpokladom kvalitnej výživy je vysoká kvalita východiskových krmív.
Na Slovensku sa z celkovej výroby konzervovaných objemových krmív silážuje približne 70
%. Kvalita siláží je jedným zo základných faktorov ovplyvňujúcich ekonomiku chovu
hovädzieho dobytka, preto bude riešenie v tomto sektore zamerané na zníženie fermentačných
strát a elimináciu tvorby mykotoxínov efektívnym využitím potenciálu silážnych prípravkov
v konzervovaných krmivách a vypracovanie zásad využívania silážnych a konzervačných
prípravkov pri výrobe kvalitných a hygienicky nezávadných konzervovaných krmív.
V snahe o komplexné naplnenie strategického zámeru zabezpečiť efektívnejšie
využívanie, trvalú reprodukciu a ochranu prírodných zdrojov je do riešenia úlohy zahrnutá aj
problematika škôd spôsobovaných prežúvavou zverou. Škody sú významné hlavne v
monokultúrach, ale postihujú aj zmiešané porasty. Odhyz letorastov spomaľuje výškový rast,
poranenia v dôsledku obhryzu a lúpania zvyšujú pravdepodobnosť napadnutia hubovou
infekciou, čo znižuje kvalitu aj výnos z dreva, a tým aj jeho ekonomickú hodnotu.
Odhadované škody na lesných porastoch v Slovenskej republike sa v súčasnosti pohybujú na
úrovni okolo 12 mil. Sk ročne, pričom náklady na ochranu lesných porastov dosahujú výšku
55 mil. Sk. Zámerom riešenia bude formulovať nutričné nároky voľne žijúcich prežúvavcov a
postupy ich praktického zabezpečenia, ako prevencie voči škodám spôsobovaným zverou na
poľných a lesných kultúrach.
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
maximalizovať produkčný potenciál a obmedziť exkréciu N do životného prostredia;
znížiť straty zlepšením využitia potenciálu silážnych aditív a elimináciou tvorby
mykotoxínov v konzervovaných krmivách;
posúdiť vhodnosť aplikácie biologických a chemických silážnych prípravkov pri
silážovaní ľahko, stredne a ťažko silážovateľných krmív;
zhodnotiť ich prínos pre zlepšenie parametrov fermentačného procesu a zníženie úrovne
proteolýzy;
sledovať výskyt mikroskopických húb a mykotoxínov v silážovaných krmivách;
formulovať nutričné nároky volne žijúcich prežúvavcov a postupy ich praktického
zabezpečenia, ako prevencie voči škodám spôsobovaným zverou na poľných a lesných
kultúrach.

Kvantitatívne parametre objednanej úlohy:
- úspora bielkovinových zdrojov optimalizáciou aminokyselinového a komponentného
zloženia kŕmnych zmesí o 3%;
- zníženie exkrécie dusíka o 3-5 %;
- zlepšenie konverzie, produkčnej účinnosti a zníženie spotreby krmív na jednotku
produkcie;
- stanoviť vonkajšie faktory ovplyvňujúce rast mikroskopických húb a tvorbu mykotoxínov
vo vybraných krmovinách;
- posúdiť vplyv dĺžky uskladnenia na kvalitu fermentačného procesu, aeróbnu stabilitu a
hygienickú kvalitu krmív;
- znížiť konzervačné a skladovacie straty na 7–10 %;
- metodika racionalizácie manažmentu zveri v lesných ekosystémoch.
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: do 31.januára 2008.

Úloha č. 10:
Názov úlohy:

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

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Jan Brouček, DrSc., vedúci Oddelenia
systémov chovu a pohody zvierat, VÚŽV Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ján Franz, Odbor živočíšnych komodít,
MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2007: 8 598 000,- 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, 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.
Hodnotenie vplyvu rôznych faktorov technologicko-chovateľského prostredia na
životné, hlavne etologické prejavy zvierat, vzájomný vzťah prostredia chovu a reakcie zvierat
a vplyvy chovu zvierat na životné prostredie pomocou exaktných metód.
Získané poznatky prispejú k naplneniu jednej z priorít slovenskej pôdohospodárskej
vedy, k zvyšovaniu konkurencieschopnosti živočíšnej produkcie inováciou technologických
postupov chovu hospodárskych zvierat, ktorá bude prispôsobená požiadavkám spotrebiteľa
a spoločnosti z hľadiska etických noriem (welfare zvierat), limitov životného prostredia
a z toho vyplývajúcich ekonomických dosahov.
Etologická reakcia zvierat, t.j. vyjadrenie stupňa welfare, sa bude riešiť v chove
hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec i hydiny. Hodnotenia sa uskutočnia v modelových
podmienkach účelového hospodárstva VÚŽV pre stanovenie exaktných vzorcov správania sa
zvierat
v rôznych
technologicko-chovateľských
podmienkach
i v prevádzkových
podmienkach pre reálnu verifikáciu modelových stanovení. Pri hodnotení technologických
liniek sa zhodnotia hlavne tie ktoré priamo ovplyvňujú fyziologické reakcie zvierat, ako napr.
dojenie, kŕmenie, napájanie a pod. Stanovia sa exploatačné podmienky zabezpečenia
optimálnej mikroklímy v objektoch pre chov zvierat a produkcia škodlivín z chovu zvierat
v rozdielnych technologických a klimatických podmienkach.
Prínosom riešenia budú odporúčania pre chovateľov, zabezpečovať welfare zvierat
a minimalizovať ekologické vplyvy chovou zvierat tak, aby dosahovali minimálne európske
štandardy. Získané poznatky umožnia chovateľom zvýšiť etickú úroveň chovu tak, aby boli
podmienky chovu na Slovensku považované za nadštandardné a z tohto aspektu produkty
konkurencie schopné.
O výsledkoch riešenia bude informovaný aj spotrebiteľ potravín živočíšneho pôvodu,
ktorý by potom mal dať prednosť potravinám, pochádzajúcim zo slovenských chovov, ktoré
preukážu plnenie etických noriem. To by malo mať prínos pre ekonomiku našich chovov.
Výsledky získané v oblasti zabezpečenia optimálnej mikroklímy by mali tiež prispieť
k lepšej predajnosti potravín pochádzajúcich zo zdravých chovov.

Ďalším ekonomickým prínosom riešenia pre chovateľov bude zníženie poplatkov za
prevádzkovanie zdroja znečistenia ovzdušia pri použití technologicko-chovateľských
postupov s nižšou nominálnou produkciou škodlivín.
Výsledky v 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;
- poznatky o rešpektovaní welfare zvierat vo vzťahu k požiadavkám spotrebiteľa a etickým
normám spoločnosti;
- poznatky o možnostiach čo najväčšieho rešpektovania limitov životného prostredia
v technologicko-chovateľskom prostredí chovu zvierat;
- poznatky o fyziologických reakciách zvierat na technologicko-chovateľské prostredie;
- poznatky o ekonomicko-environmentálnych faktoroch systémov chovu zvierat.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
- zlepšenie produkčných a reprodukčných parametrov chovu zvierat pri rešpektovaní
výskumom získaných odporúčaní z oblasti ustajnenia, techniky a technológie chovu pre
chovateľov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a hydiny;
- zvýšenie vzájomnej informovanosti o zabezpečení welfare zvierat medzi chovateľmi,
spotrebiteľmi a celou spoločnosťou s cieľom rešpektovať požiadavky spotrebiteľa a etické
normy spoločnosti pri výrobe potravín živočíšneho pôvodu;
- optimalizácia mikroklimatických podmienok prostredia chovu;
- zníženie produkcie škodlivín z chovu zvierat;
- úprava technologicko-chovateľského prostredia pre fyziologickú reakciu zvierat;
- ekonomicko-environmentálne modelovanie systémov chovu 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 úlohy: a) ŠvaPS Bratislava; b) chovateľské zväzy;
c)poľnohospodárske podniky.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy:

do 31. januára 2008

Úloha č. 11:
Názov úlohy:

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

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Mgr. Dana Peškovičová, PhD., vedúca Oddelenia
šľachtenia zvierat, VÚŽV Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ján Franz, Odbor živočíšnych komodít,
MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2007: 12 551 000,- 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: 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. Úloha bude zameraná na využitie a
modifikáciu týchto metód a postupov (predovšetkým metódy BLUP, Animal Modelu a Test
Day Modelu využívaných v genetickom hodnotení, ako aj ďalších moderných plemenárskych
postupov) pre podmienky Slovenska a jeho heterogénne produkčné oblasti. Analyzované
budú možnosti zlepšenia kvality produktov (obsah intramuskulárneho tuku v mäse,
cholesterolu a mastných kyselín)selekciou a modifikáciou chovateľských podmienok.
Z hľadiska požiadaviek na zdravotnú bezpečnosť potravín sa bude úloha zameraná na
šľachtenie populácií oviec rezistentných proti scrapii. Pri riešení budú okrem plánovaných
experimentov využívané aj údaje z kontroly úžitkovosti. Na základe analýzy týchto údajov
budú navrhnuté optimálne informačné systémy aplikovateľné v chove a šľachtení
hospodárskych zvierat, ktoré vyhovujú súčasným požiadavkám a obsahujú súčasne analytické
nástroje potrebné pre chovateľov a šľachtiteľov. Informačný systém bude založený na
prostriedkoch na voľne dostupných softvérových nástrojoch (tzv. open source), čo zabezpečí
ekonomickú dostupnosť takéhoto informačného systému.
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;
- vypracovať príklad komplexného informačného systému aplikovateľného v plemenárskej
a chovateľskej praxi na Slovensku;
- analýza možnosti zlepšenia vybraných ukazovateľov kvality produktov šľachtením
a úpravou chovateľského prostredia;
- 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) Štátny plemenársky ústav SR.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: do 31. januára 2008.

Úloha č. 12:
Názov úlohy:

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

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Jozef Mojto, PhD., vedúci Oddelenia kvality
živočíšnych produktov, VÚŽV Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ján Franz, Odbor živočíšnych komodít,
MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2007 : 4 004 000,-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:

do 31.januára 2008.

Úloha č. 13:
Názov úlohy:

„Analýza vzájomného vplyvu klimatickej zmeny na chov
hospodárskych zvierat a voľne žijúcu zver v SR“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Ján Huba, PhD., VÚŽV Nitra, Oddelenie
šľachtenia zvierat

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ján Franz, Odbor živočíšnych komodít,
MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2007: 3 940 000,- Sk
Termín riešenia úlohy:

III. štvrťrok 2003 – 31. 12. 2007

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: Klimatické zmeny významne ovplyvňujú aj chov hospodárskych
zvierat a voľne žijúcu zver. Tieto vplyvy je potrebné monitorovať a navrhnúť opatrenia
v oblasti techniky a technológie chovu a výživy zvierat.
Riešenie bude zamerané jednak na štúdium vplyvu prebiehajúcej klimatickej zmeny na
chov hospodárskych zvierat s vypracovaním návrhu optimálnych postupov pre minimalizáciu
jej nežiaducich dôsledkov, ako aj na výskum možností znižovania emisií skleníkových plynov
z odvetvia chovu zvierat zvyšovaním ich úžitkovosti šľachtením.
Analyzované budú možnosti využitia menej známych, odolných druhov krmovín vo
výžive hospodárskych zvierat a voľne žijúcej zveri. Pre ich pestovanie budú vytypované
oblasti najviac postihnuté klimatickými zmenami a dlhodobým nedostatkom zrážok.
Pri jednotlivých druhoch hospodárskych zvierat, voľne žijúcej zveri a malých HZ
bude skúmaný vplyv klimatickej zmeny na ich úžitkovosť, správanie, zdravotný stav
a reprodukčnú spôsobilosť. Navrhneme predovšetkým účinné opatrenia v technológii
ustajnenia hospodárskych zvierat, ktoré budú tieto negatívne vplyvy klimatickej zmeny
minimalizovať.
Analýzou rôznych variantov genetického zisku úžitkových a reprodukčných vlastností
prežúvavcov a ošípaných bude modelovaná veľkosť populácií HD, oviec a ošípaných
potrebná pre produkciu živočíšnych produktov na domáci trh a v prípade
konkurencieschopnosti i na vývoz. Pri rôznych variantoch veľkosti populácie bude odhadnuté
množstvo emisií škodlivých plynov (metán a čpavok).
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
- skúmanie vplyvu zmenených klimatických podmienok na populáciu poľnej poľovnej zveri
a možnosti eliminácie týchto negatívnych podmienok;
- štúdium životných prejavov, zmien úžitkových a reprodukčných vlastností, výskytu
patogénov včelstiev súvisiacich s klimatickými zmenami;
- modelovaním rôznej výšky genetického zisku úžitkových vlastností analyzovať možnosti
znižovania produkcie skleníkových plynov z chovu prežúvavcov a ošípaných.

Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
- určenie krmovín vhodných do jednotlivých oblastí s dlhodobým nedostatkom zrážok,
stanovenie optimálneho obdobia ich zberu, určenie najvhodnejších možností ich
konzervovania a zaradenia do kŕmnych dávok hospodárskych zvierat;
- kvantifikovanie negatívnych vplyvov extrémnych podmienok počasia na úžitkovosť
a welfare prežúvavcov, ošípaných a vysokoúžitkových hybridov hydiny a vypracovanie
opatrení na ich obmedzenie či zníženie;
- návrh a prevádzkové overenie zariadenia, ktoré zvlhčuje, ochladzuje a vháňa čerstvý
vzduch do ustajňovacích priestorov v chove farmových králikov;
- návrh doplnkových krmív a stanovenie stráviteľnosti živín rôznych modelových kŕmnych
dávok srnčej a jelenej zveri.
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) chovateľské zväzy jednotlivých
druhov HZ; c) chovateľská prax.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: do 31. januára 2008.

Úloha č. 14:
Názov úlohy:

„Zhromažďovanie, hodnotenie a uchovávanie genetických
zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Daniela Benediková, PhD. (vedúca Génovej
banky Slovenskej republiky Piešťany)

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Zsolt Cserge, Odbor rastlinných komodít MP
SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2007: 16 000 000,- Sk
Termín riešenia úlohy: 1. 1. 2007 - 31. 12. 2007
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: Úloha bude riešiť úlohy Národného programu ochrany genetických
zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo v SR (ďalej len Národný program) na koordinačnom
pracovisku SCPV - Výskumnom ústave rastlinnej výroby Piešťany. Pri riešení sa bude
vychádzať zo základných úloh uložených v Dohovore o biologickej diverzite, zo Svetového
plánu akcií a z Akčného plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na
Slovensku pre roky 2003-2010. V súčasnosti sa na Slovensku zabezpečujú úlohy ochrany
genetických zdrojov rastlín (ďalej GZR) cestou Národného programu na roky 2005-2009,
ktorý bol schválený MP SR v roku 2005. V Národnom programe bolo k 31. 12. 2006
evidovaných 28 053 genotypov na všetkých jeho riešiteľských pracoviskách. Rozhodujúcu
úlohu pri uchovávaní semien kolekcií GZ rastlín zohráva Génová banka SR, ktorá je
situovaná na VÚRV Piešťany.
Slovensko ako členská krajina EÚ musí rešpektovať všetky platné nariadenia
a odporúčania, ktoré sú prijímané. V rámci medzinárodnej spolupráce nastali koncom roka
2006 určité zmeny v aktivitách FAO a IPGRI. Došlo k zmene nielen v názve na Bioversity
International, ale najmä v orientácii sa na činnosti súvisiace s ochranou agrobiodiverzity. SR
musí aktuálne reagovať na tieto zmeny i určitými úpravami činnosti v rámci Národného
programu. V r. 2004 začala už VII. fáza činnosti ECPGR, ku ktorej sa SR prihlásila
podpisom príslušnej dohody a menovaním národného koordinátora. Pre VII. fázu činnosti sú
dôležité nasledovné priority: a) zabezpečenie charakterizácie a hodnotenia GZ používaním
moderných technológií; b) rozvinutie spolupráce a špecializácie aktivít s kolekciami GZR; c)
rozvoj in situ a on farm metód uchovávania; d) zavádzanie racionalizácie pri dokumentácii
národných kolekcií.
Riešenie úlohy bude členené na čiastkové úlohy, kde sa bude pokračovať v koordinácii
Národného programu ochrany GZR, v zabezpečovaní prevádzky Génovej banky na
štandardnej úrovni, v zhromažďovaní, hodnotení a regenerovaní kolekcií GZ rastlín
a v implementácii Národnej stratégie ochrany biodiverzity na medzinárodnej úrovni.
Prieskum, monitoring a zber GZ rastlín sa bude zabezpečovať podľa doterajších
skúseností vo vybraných regiónoch Slovenska a na základe osobných kontaktov a dohôd zo
zahraničnými pracoviskami. V základnom hodnotení bude pozornosť venovaná fenologickým
pozorovaniam, morfologickým znakom a hospodárskym vlastnostiam s akcentom ich
aplikácie v geneticko-šľachtiteľskom výskume a hybridizačných programoch šľachtiteľských

pracovísk. Špeciálne hodnotenie bude zamerané na analýzu markérov DNA vo vybraných
kolekciách GZ. Pri netradičných rastlinných druhoch sa zameriame najmä na ich využitie vo
výžive obyvateľstva a v poľnohospodárskej prvovýrobe. V rámci medzinárodných aktivít sa
bude riešiť problematika týkajúca sa implementácie Národnej stratégie ochrany biodiverzity
a prezentácia domácich výsledkov získaných z problematiky GZR na medzinárodných
konferenciách.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
−
−
−
−
−

zaradenie 100 nových genetických zdrojov rastlín do jednotlivých kolekcií;
zabezpečenie monitoringu, zberu a transferu GZR vo vybratých orografických oblastiach
prijatie 250 vzoriek GZR do Génovej banky;
odovzdanie vzoriek GZR domácim a zahraničným užívateľom podľa ich požiadaviek;
udržanie in vitro kolekcie 85 meriklonov 10 odrôd chmeľu v životaschopnom stave so
schopnosťou regenerácie v ex vitro podmienkach;
− vykonanie monitoringu klíčivosti a množstva semena pri 250 vzorkách uložených v roku
2001;
− zabezpečenie monitoringu o stave implementácie Globálneho plánu akcií v SR;
− vypracovanie podkladov pre správu za SR o stave uchovávania a trvalo udržateľného
využívania GZR pre výživu a poľnohospodárstvo.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
− štúdium, zhromažďovanie, hodnotenie, rozmnožovanie, uchovávanie najmä domáceho a
zaujímavého zahraničného genofondu kultúrnych rastlín;
− zachovanie a postupná kompletizácia údajov zozbieraného genofondu kultúrnych rastlín a
ich divorastúcich predchodcov v kolekciách ex situ a in situ;
− doplnenie údajov a priebežná aktualizácia slovenskej databázy GZR v databáze EURISCO;
− vypracovanie a doplnenie popisnej časti databáz GZR a následné prepojenie s pasportnými
údajmi;
− zabezpečenie implementácie Národnej stratégie ochrany biodiverzity na medzinárodnej
úrovni;
− zabezpečenie účasti kurátorov kolekcií na medzinárodných aktivitách týkajúcich sa GZR;
− podpora realizácie a šírenia získaných výsledkov do užívateľskej praxe;
− príprava podkladov pre správu SR o stave uchovávania a trvalo udržateľného využívania
GZR pre výživu a poľnohospodárstvo;
− zabezpečenie spolupráce pri príprave správy za SR v rámci expertnej medzirezortnej
skupiny.
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)
Bioversity International Rím; c) FAO Rím, d) Génová banka SR; e) Výskumné pracovisko
SCPV-VÚRV Borovce; f) Výskumno-šľachtiteľské stanice Malý Šariš a Vígľaš-Pstruša
a ostatné šľachtiteľské pracoviská v SR; g) Humulus s.r.o. Veľké Bierovce; h) Ministerstvo
pôdohospodárstva SR; i) riešiteľské pracoviská Národného programu.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy za rok 2007: Do 31. januára 2008.

Úloha č.: 15
Názov úlohy:

„Monitorovanie stavu, prognózovanie vývoja a vytváranie
informačnej základne v oblasti rastlinnej výroby pre potreby
MP SR a orgány Európskej Únie“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Katarína Hrčková (výskumná pracovníčka
Oddelenia pestovateľských technológií VÚRV
Piešťany)

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Zsolt Cserge, Odbor rastlinných komodít MP
SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2007: 4 100 000,- Sk
Termín riešenia úlohy: 1. 1. 2007 - 31. 12. 2007
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: Bude monitorovaný stav hlavných druhov poľnohospodárskych
plodín prostredníctvom pravidelných plošných inventarizácií porastov s návrhom na aktuálne
opatrenia. Budú vykonané krátkodobé predzberové prognózy úrod. Skúmané budú opatrenia
na podporu obnovy (druhovej aj medzidruhovej) veľmi chudobných trávnych porastov
a zabezpečenia trvalo udržateľného hospodárenia v krajine. Ďalej bude zabezpečované
monitorovanie druhových spoločenstiev burín (početnosť a druhová príslušnosť) v hlavných
poľných plodinách v uplatňovaných sústavách striedania plodín pri diferencovaných
spôsoboch spracovania pôdy, vrátane redukovanej prípravy pôdy (povrchové kyprenie bez
orby) a sejby do neobrobenej pôdy (no-till) v agroekologických podmienkach
Východoslovenskej nížiny, čo prispeje k poznaniu zložitej interakcie vzťahov medzi
zaburinením a kultúrnou plodinou hlavne z hľadiska dosiahnutej produkcie.
Pôjde predovšetkým o spracovanie materiálov:
a) Stav porastov repky olejky formy ozimnej po prezimovaní - na základe terénnej
inventarizácie stavu porastov ozimnej repky olejky budú navrhnuté pestovateľské opatrenia
pre zabezpečenie optimálnej produkcie tejto komodity s predbežným odhadom úrod.
b) Stav porastov ozimnej pšenice a ozimného jačmeňa po prezimovaní - na základe terénnej
inventarizácie stavu porastov ozimných obilnín, najmä z aspektu zdravotného stavu, budú
navrhnuté opatrenia pre zabezpečenie optimálnej produkcie ozimných obilnín.
c) Krátkodobé prognózy úrod - tesne pred zberom, na základe zisťovania stavu porastov
ozimnej repky olejky, ozimnej pšenice, jarného jačmeňa, kukurice na zrno a slnečnice
v regiónoch Slovenska bude prognózovaná reálna úroda týchto komodít v SR.
d) Stav porastov ozimnej repky olejky pred zimou - na základe terénnej inventarizácie stavu
porastov ozimnej repky olejky bude zhodnotený jej stav s ohľadom na potrebné pestovateľské
opatrenia.
e) Stav porastov ozimnej pšenice a ozimného jačmeňa pred zimou - na základe terénnej
inventarizácie stavu porastov v regiónoch SR bude zhodnotený ich stav s ohľadom na
potrebné pestovateľské opatrenia.

f) Biodiverzita a krmovinárske hodnotenie nevyužívaných poloprírodných trvalých trávnych
porastov (TTP) - bonitáciou a krmovinárskym hodnotením porastu a fytocenologickou
analýzou sa bude zisťovať kvalita krmu na poloprírodných TTP.
g) Druhová diverzita a zloženie burinových spoločenstiev poľných plodín pri rôznych
spôsoboch obrábania pôdy - vykoná sa monitorovanie druhových spoločenstiev burín v
hlavných poľných plodinách v uplatňovaných sústavách striedania plodín pri diferencovaných
spôsoboch spracovania pôdy v agro-ekologických podmienkach Východoslovenskej nížiny.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy: Kvantitatívne parametre jednotlivých
materiálov (a - g) budú stanovené v podrobných metodikách a budú vychádzať predovšetkým
zo základných agrotechnických charakteristík porastov vyššie uvedených plodín a rastlinných
spoločenstiev (počet rastlín na m2 , rastová fáza, zdravotný stav a pod.).
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy: Vzhľadom na charakter úlohy nie sú presne
stanovené, dôraz bude kladený na kvalifikovanosť, aktuálnosť, odbornosť, prehľadnosť
a dodržanie termínov a formálnych náležitostí.
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: Termíny odovzdávania jednotlivých
materiálov sa odvíjajú od agrotechnických termínov, rastového a vývinového stavu porastov
a priebehu počasia.

Úloha č. 16:
Názov úlohy:

„Implementácia Národnej stratégie
biodiverzity na medzinárodnej úrovni“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:
Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

ochrany

Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. (pracovník Génovej
banky Slovenskej republiky Piešťany)

Ing. Zsolt Cserge, Odbor rastlinných komodít MP
SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre rok 2007: 500 000,- Sk
Termín riešenia úlohy:

1. 1. 2007 - 31. 12. 2007

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: Úloha rieši problematiku týkajúcu sa aktivít implementácie
Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku pre roky 2007 - 2010. Konkrétne sa
týka strategického cieľa č. 24 „Spolupráca pri implementácii Dohovoru o biologickej
diverzite na regionálnej i medzinárodnej úrovni“ a strategického smeru č. 1 zameraného na
podporovanie účasti na technickej a vedeckej spolupráci s ostatnými členskými krajinami
Dohovoru. Následne v úlohe č. 1 je konkrétne uložené zapájanie sa do účasti v rámci
programov a sietí medzinárodných organizácií ktoré pracujú s genetickými zdrojmi rastlín
(ďalej GZR).
Riešenie úlohy bude členené na vecné etapy a bude sa zaoberať implementáciou
Národnej stratégie ochrany biodiverzity na medzinárodnej úrovni. Zorganizuje sa
medzinárodná konferencia EUCARPIA s problematikou využívania GZR v šľachtení. Na
tejto akcii bude aktívna prezentácia domácich výsledkov dosiahnutých v tejto oblasti
výskumu. Nakoľko sa očakáva široký záujem zahraničných účastníkov je potrebná i podpora
realizácie a šírenia výsledkov konferencie do praxe.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
− zabezpečenie organizácie medzinárodnej 18. konferencie EUCARPIA na Slovensku;
− zabezpečenie účasti 15 domácich aktívnych účastníkov (SCPV - VÚRV Piešťany) na
konferencii;
− podpora vložného pre 5 zahraničných účastníkov (študentov z rozvojových krajín a krajín
pripravujúcich sa na vstup do EÚ );
− Zabezpečenie vydania monografie z 18 konferencie EUCARPIA v počte 400 ks.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
− zabezpečenie spolupráce pri implementácii Dohovoru o biologickej diverzite na
regionálnej i medzinárodnej úrovni;
− zabezpečenie plnenia strategického cieľa č. 24 z Národnej stratégie ochrany biodiverzity;
− zachovanie biologickej diverzity a ochrany GZR na štandardnej medzinárodnej úrovni;
− podporovanie aktívnej účasti pracovníkov SCPV - VÚRV Piešťany na technickej a
vedeckej spolupráci s ostatnými členskými krajinami Dohovoru o biologickej diverzite;

− podpora realizácie a šírenia výsledkov konferencie EUCARPIA do praxe.
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 SCPV VÚRV; b) Bioversity International Rím; c) FAO Rím; d) EUCARPIA; e) Ministerstvo
pôdohospodárstva SR; f) riešiteľské pracoviská Národného programu ochrany GZR na
Slovensku.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy za rok 2007: Do 31. januára 2008.

Úloha č. 17:
Názov úlohy:

„Ochrana a rozvoj živočíšnych genetických zdrojov v SR“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Marta Oravcová, PhD., Oddelenie šľachtenia
zvierat, VÚŽV Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ján Franz, Odbor živočíšnych komodít,
MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2007: 10 739 000,- Sk
Termín riešenia úlohy:

1.1.2007 – 31.12.2007

Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
Oddiel 4. „Ekonomická oblasť“, skupina 2. „Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo
a poľovníctvo“, trieda 1. „Poľnohospodárstvo“.
Oddiel 5. „Ochrana životného prostredia“, skupina 6. „Ochrana životného prostredia inde
neuvedená“, trieda 0. „Ochrana životného prostredia inde neuvedená“.
Stručná anotácia úlohy: Národné koordinačné centrum pre genetické zdroje HZ bude
monitorovať stav genetických zdrojov a analyzovať biologicko-ekonomickú diverzitu plemien
vo väzbe na trendy v medziročných zmenách populácií a zachovanie produkčnej rozmanitosti
ŽV. Spracuje národné správy, spracuje a dodá vstupy pre aktualizáciu medzinárodných
databáz plemien, ktoré sa vedú na úrovni FAO OSN a EAAP. Bude pokračovať v budovaní
a aktualizácii národnej databázy plemien.
Národné koordinačné centrum sa bude ďalej podieľať na spracovaní celosvetovej
správy o stave živočíšnych genetických zdrojov FAO OSN. Bude ďalej pracovať
v štruktúrach ERFP (Európsky regionálny kontaktný bod pre živočíšne genetické zdroje).
V nadväznosti na záväzky SR vyplývajúce z Dohovoru o biologickej diverzite bude
predmetom riešenia kvalifikované vládne poradenstvo v oblasti manažmentu živočíšnych
genetických zdrojov s cieľom zabezpečiť ochranu a chov zvierat tradičného historického
genofondu a málopočetných populácií. Pozornosť sa bude venovať uchovávaniu rezervných
populácií sliepok a prepelíc.
S ohľadom na zabezpečenie udržateľného rozvoja živočíšnych genetických zdrojov
bude aktualizované inštitucionálne prostredie - zákon o šľachtení a plemenitbe č. 194/1998,
resp. vyhlášky a metodiky súvisiace s problémom a navrhnutá inštitucionalizácia Národného
programu ochrany a využitia genetických zdrojov HZ.
Významnou časťou úlohy zostáva vykonávanie štátnej starostlivosti rozvoj
a plemenitbu včiel v SR, ochrana genofondu autochtónnej kranskej včely, jej šľachtenie
a riadenie plemenitby ako aj realizácia plemenárskej činnosti v chove brojlerových králikov.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
- analýza populácií hospodársky využívaných plemien zvierat;
- hodnotenie medziročných zmien v populáciách;
- budovanie národnej databázy plemien HZ;

-

spracovanie a dodanie vstupov pre aktualizáciu medzinárodných databáz plemien HZ;
návrh inštitucionalizácie Národného programu ochrany a využitia genetických zdrojov
HZ;
realizácia chovu génovej rezervy chovu sliepok a prepelíc;
realizácia výkonu plemenárskej činnosti v chove králikov;
výkon štátnej starostlivosti o rozvoj a plemenitbu včiel v SR;
ochrana genofondu autochtónnej kranskej včely.

Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
- realizácia Dohovoru o biologickej diverzite;
- realizácia Globálnej stratégie pre manažment živočíšnych genetických zdrojov OSN;
- harmonizácia priorít EÚ a SR v oblasti rozvoja vidieka a udržanie životaschopného
vidieka;
- udržanie produkčných, krajinotvorných a environmentálnych funkcií poľnohospodárstva;
- stabilizácia populácií HZ.
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: a)

MP SR; b) FAO OSN; c) EAAP; d) ERFP.

Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: do 31. januára 2008.

Úloha č. 18:
Názov úlohy:

„Kontrola kvality živočíšnych produktov a monitoring
záťaže životného prostredia“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Jozef Mojto, PhD., vedúci Oddelenia kvality
živočíšnych produktov, VÚŽV Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ján Franz, Odbor živočíšnych komodít,
MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2007: 5 533 000,- Sk
Termín riešenia úlohy:

1.1.2007 – 31.12.2007

Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
Oddiel 4. „Ekonomická oblasť“, skupina 2. „Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo
a poľovníctvo“, trieda 1. „Poľnohospodárstvo“.
Oddiel 5. „Ochrana životného prostredia“, skupina 6. „Ochrana životného prostredia inde
neuvedená“, trieda 0. „Ochrana životného prostredia inde neuvedená“.
Stručná anotácia úlohy: Podľa požiadaviek zadávateľa a poľnohospodárskej praxe budú
pripravované podklady právnych predpisov a smerníc ohľadne klasifikácie jatočných zvierat
pre návrhy národných predpisov kompatibilných so smernicami EÚ. Pokračovať budú
školenia a preškolenia klasifikátorov jatočného dobytka, hovädzieho dobytka a kôz.
Spracujú sa metodické pokyny a návrh smernice pre zmenu spôsobu odhadu odberu
mlieka k speňažovaniu. Pre potreby užívateľov sa v súlade s normou STN 57005
„automatický odber vzoriek mlieka“ inovuje metodika robenia certifikácie a kalibrácie
autosamplerov.
V súčasnosti sa klasifikácia rizík používaných agrochemikálií pre včelu medonosnú
a iný užitočný hmyz považuje za jednu zo 4 základných parametrov bezpečného používania
agrochemikálií pre človeka a životné prostredie. Z uvedeného dôvodu sa bude pokračovať
v testovaní prípravkoch na ochranu rastlín a hnojív, ktoré sú v registračných skúškach.
Sledované a vyhodnocované bude priame pôsobenie prípravkoch na včely a včelie produkty.
Cieľom realizácie úlohy je tiež dobudovať špičkové laboratórium s postupným
prechodom na Excelentné centrum schopné už v súčasnej dobe aplikovať a metodicky,
technicky a personálne vyvíjať a testovať nové experimentálne a analytické postupy
stanovenej nutričnej hodnoty (ruminálnej degradovateľnosti, ileálnej a ileo-cekálnej
a celkovej stráviteľnosti). Metódami in vivo, in sacco a in vitro sa bude sledovať využiteľnosť
krmív a živín u rôznych druhov a kategórií zvierat, ich vplyv na kvalitu živočíšnych
produktov pre humánnu výživu s celoslovenskou a medzinárodnou pôsobnosťou. Značná časť
kapacity laboratória bude naďalej využívaná na robenie analýz pre poľnohosp. prax,
poradenské a kontrolné organizácie. Výsledky sú budú naďalej kontinuálne využívané pre
tvorbu a aktualizáciu databanky krmív, objektivizáciu systémového hodnotenia krmív, pričom
slúžia pre širokú poľnohospodársku prax a výchovu študentov.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
- školenie a preškolenie producentov a spracovateľov pre výkon klasifikácie a speňažovania
živočíšnych produktov (jatočného dobytka, ošípaných, oviec a kôz) v školiacom
pracovisku VÚŽV Nitra;

-

spracovanie podkladov pre návrh zmeny spôsobu odberu vzoriek mlieka;
spracovávanie príbuzných právnych predpisov a smerníc týkajúcich sa klasifikácie
jatočných zvierat využívaných v EÚ;
certifikácia a kalibrácia autosamplerov v súlade s STN 570005;
kalibrácia infračervených analyzátorov mlieka, vyhotovovanie kalibračných štandardov
pre spracovateľov;
stanovenie vplyvu agrochemikálií, klasifikácia prípravkov ochrany rastlín na včelu
medonosnú a iný úžitkový hmyz;
monitoring záťaže životného prostredia prostredníctvom včiel, ich produktov a poľnej
zveri;
laboratórne testovanie novoregistrovaných prípravkov na ochranu rastlín a zistenie
základných toxikologických parametrov;
vykonanie tunelových a poľných testov v odôvodnených prípadoch u novoregistrovaných
prípravkov;
vyhodnotenie pôsobenia vybraných prípravkov na včelu medonosnú a iný užitočný hmyz
po ošetrení hlavne entomofilných plodín.

Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
- inovácia legislatívnych predpisov a smerníc súvisiacich s klasifikáciou jatočných zvierat;
- spresnenie odhadu plemennej hodnoty zvierat so zreteľom na zvýšenie ekonomickej
efektívnosti a konkurencieschopnosti používaných plemien resp. línií;
- vytvorenie postupov uplatnenia nových metód a techník klasifikácie a zatrieďovania
jatočného tela rôznych druhov a kategórií HZ pri nákupe a speňažovaní;
- klasifikácia prípravkov na ochranu rastlín s dôrazom na minimalizáciu negatívneho rizika
pre včelu medonosnú a iný užitočný hmyz;
- navrhnutie aplikácie prípravkov s minimalizáciou negatívnych rizík pre včely a včelie
produkty (zabezpečenie zdravotnej neškodnosti včelích produktov bez rezíduí použitých
prípravkov).
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) ŠvaPS Bratislava; c) Slovenský
mäsiarsky zväz; d) chovateľské zväzy; e)spracovateľský priemysel; f) Slovenský zväz
prvovýrobcov mlieka; g) poľnohospodárske podniky SR; h) chovatelia včiel; i) Slovenský
zväz včelárov; j)Ústredný kontrolný a skúšobný ústav Bratislava.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: do 31. januára 2008.

Úloha č. 19:
Názov úlohy:

„Poskytovanie kvalifikovaného poradenstva v odvetví,
Akreditovaná výchovno-vzdelávacia činnosť a tvorba
špeciálneho knižničného fondu“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Vojtech Brestenský, CSc., Odbor koordinácie výskumu a medzinárodnej spolupráce, SCPV
Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ján Franz, Odbor živočíšnych komodít,
MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2007: 6 443 000,- Sk
Termín riešenia úlohy:

1.1.2007 – 31.12.2007

Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
Oddiel 9. „Vzdelávanie“, Skupina 2. „Sekundárne vzdelávanie“, trieda 2. „Vyššie sekundárne
vzdelávanie“; Skupina 5. „Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne“, trieda 0 „Vzdelávanie
nedefinované podľa úrovne“.
Stručná anotácia úlohy: Úloha vyplýva z potrieb a požiadaviek poľnohospodárskej praxe
v oblasti poskytovania poradenstva najmä pri riešení výživy hospodársky zvierat,
vypracovanie chemických analýz krmív, spracovávania projektov výroby, výpočtoch
a stanovovania kŕmnych dávok. Chovateľská prax kladie veľký dôraz na poskytovanie
špeciálneho poradenstva aj pri vypracovávaní návrhov rekonštrukcií fariem, modernizácií ich
technologického vybavenia, postupov organizácie chovu dobytka, ošípaných a oviec, riešení
otázok kvality mlieka a mäsa, speňažovaní živočíšnych produktov a robení rozborov
reprodukčných ukazovateľov hospodárskych zvierat a postupov liečenia sterility.
V niektorých oblastiach napr. včelárstve, rybárstve, chove králikov a farmovo chovanej zveri
ústav plní nezastupiteľné realizačné úlohy najmä v oblasti biológie a techniky chovu,
reprodukcií, ochrany zdravia a šľachtenia.
Poradenské aktivity ústavu pre poľnohospodársku prax sa budú orientovať tiež na
stanovovanie poradenských cieľov a postupov, kritérií výberu ukazovateľov a poskytovanie
odborných informácií pri poradenskej práci. Naďalej budú pre žiadateľov poľnohospodárskej
praxe spracovávané podnikateľské zámery a programy revitalizácie rešpektujúce
chovateľsko-biologické požiadavky, welfare zvierat a efektívnosť výroby.
S cieľom účelne podporovať odbornú úroveň pracovníkov v oblasti živočíšnej výroby
považuje ústav za významné tiež uskutočňovanie konferencií, odborných seminárov a školení,
ako aj vydávanie odborných kníh, metodík a inštruktážnych brožúr a podobne. V tomto smere
považuje za potrebné racionálne dopĺňať vlastný knižničný fond, ktorý využíva široká
poľnohospodárska verejnosť. Ústav ako jediná organizácia rezortu pôdohospodárstva získal
akreditáciu pre realizáciu doktorandského štúdia vo vedných odboroch Všeobecná
zootechnika, Špeciálna zootechnika a Biotechnológia a vyplýva pre neho úloha doktorandskú
výchovu naďalej zodpovedne vykonávať.

Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
- stanovovanie poradenských cieľov a postupov, kritérií výberu ukazovateľov
a poskytovanie odborných informácií pri poradenskej práci;
- uskutočňovanie laboratórnych analýz a rozborov krmív a živočíšnych produktov pre
chovateľov;
- spracovávanie podnikateľských zámerov a programov revitalizácie chovov;
- odborná konzultačná činnosť;
- vydávanie odbornej literatúry;
- doplňovanie elektronického poradenského systému a poskytovanie vedecko-technických
poznatkov formou individuálnych a hromadných poradenských aktivít;
- účasť na tvorbe celoslovenskej knižničnej báze „Agrokatalóg“;
- účasť na systéme národnej a medzinárodnej medziknižničnej služby;
- tvorba
databázy
informácií
v elektronickom
informačnom
systéme
AGROPORADENSTVO;
- realizácia vedeckej výchovy doktorandov vo vednom odbore Všeobecná a Špeciálna
zootechnika;
- tvorba a aktualizácia web stránok pracovísk ústavu;
- tvorba a vydávanie odbornej a vedeckej literatúry; doplňovanie elektronického
poradenského systému a poskytovanie vedecko-technických poznatkov formou
individuálnych a hromadných poradenských aktivít.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
- spracované a užívateľom odovzdané materiály vytvárajú predpoklad pre skvalitnenie
rozhodovacieho a riadiaceho procesu;
- akreditovaná vedecká výchovno-vzdelávacia činnosť, organizovanie školení, kurzov
a konferencií, zvyšovanie poznatkovej základni v odvetví;
- dopĺňanie, skvalitňovanie knižničného fondu ako súčasti rezortného medzinárodného
informačného systému;
- trvalé využívanie vedeckého a odborného knižničného fondu vo vedeckovýskumnej práci,
pri vedeckej výchove, v poradenstve a poľnohospodárskej praxi.
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) Organizácie rezortu pôdohospodárstva.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: do 31. januára 2008.

Úloha č. 20:
Názov úlohy:

„Účasť na integrovanom informačnom systéme, tvorba
legislatívy, spracovanie koncepcií a prognóz živočíšnej
výroby pre štátnu správu a organizácie EÚ“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Vojtech Brestenský, CSc., Odbor koordinácie výskumu a medzinárodnej spolupráce, SCPV
Nitra

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ján Franz, Odbor živočíšnych komodít,
MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre r. 2007: 1 635 000,- Sk
Termín riešenia úlohy:

1.1.2007 – 31.12.2007

Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
Oddiel 4. „Ekonomická oblasť“, skupina 9. „Ekonomické záležitosti inde neuvedené“, trieda
0. „Ekonomické záležitosti inde neuvedené“.
Stručná anotácia úlohy: Podľa požiadaviek organizácií rezortu pôdohospodárstva bude
časovo aktualizovaný fond informácií z oblasti živočíšnej výroby pre potreby štátnej správy
a samosprávy a organizácie EÚ. Uplatňovaná bude integrovaná analýza a efektívna
informatika pre dosahovanie trvaloudržateľného rozvoja živočíšnej výroby, spracovávané
operatívne opatrenia a návrhy postupov pre dosiahnutie cieľov a parametrov zvýšenia
konkurencieschopnosti. Naďalej budú podľa požiadaviek vypracovávané podklady
legislatívnych noriem a predpisov kompatibilných s EÚ. Dôraz bude uplatňovaný pri tvorbe
prognóz a koncepcií rozvoja živočíšnej výroby, jej štrukturálnych zmien vo vzťahu
k regionálnemu rozmiestneniu a ekologickým podmienkam.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
- aktualizovanie fondu informácií z oblasti živočíšnej výroby pre potreby štátnej správy,
samosprávy a organizácií EÚ;
- uplatňovanie integrovanej analýzy a efektívnej informatiky pre dosahovanie trvalo
udržateľného rozvoja živočíšnej výroby;
- analýza dát a spracovanie operatívnych opatrení a návrhu postupov pre dosiahnutie cieľov
a parametrov pre zvýšenie konkurencieschopnosti;
- vytváranie odborného informačného zázemia, informačných automatizovaných báz dát;
- tvorba podkladov legislatívnych noriem a predpisov kompatibilných s normami EÚ;
- tvorba prognóz a koncepcií rozvoja živočíšnej výroby, štrukturálnych zmien vo vzťahu
k regionálnemu rozvoju a ekologickým podmienkam;
- zastupovanie SR (národná pobočka v EAAP – tvorba koncepcie a rozvojových štúdií).
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
- tvorba podkladov legislatívnych noriem a predpisov kompatibilných s EÚ;
- tvorba prognóz a koncepcií rozvoja živočíšnej výroby, štrukturálnych zmien vo vzťahu
k regionálnemu rozmiestneniu a ekologickým podmienkam;
- zastupovanie v SR (národná pobočka) v EAAP – tvorba koncepcie a rozvojových štúdií;
- skvalitnenie rozhodovacieho procesu orgánov štátnej správy;

-

zviditeľnenie Slovenského poľnohospodárstva v medzinárodných organizáciách.

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.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: do 31.januára 2008.

