A. Rezortné úlohy výskumu a vývoja v rámci
„Nového modelu vedy a výskumu v rezorte MP
SR“ na roky 2010 - 2012

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

Využitie biotechnologických metód pri tvorbe
nových typov rastlín

Agrobiotechnológie a molekulárna diagnostika
ochorení vybraných hospodársky významných
plodín

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

Por. č.

1.

2.

3.

4.

Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do r. 2015 „Priority pôdohospodárskej
vedy a výskumu do roku 2015“ (priorita 10 Využívanie, ochrana a reprodukcia biologických
zdrojov; priorita 12 Využitie domácich surovinových zdrojov a priorita 6 Energia a energetika
výskumu a vývoja) schválenom poradami vedenia ministerstva začiatkom roku 2007; Národného

Lisabonskej stratégie rozvoja vedy a výskumu; Zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov
štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu
pestovaných rastlín na trh a s tým súvisiacich nariadení Vlády SR (Nariadenia vlády č. 52/2007 Z.
z. a č. 57/2007 Z. z., ktorými sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín, resp. osiva
obilnín na trh; Potravinového kódexu MP SR a MZ SR z 13. 2. 2003 č. 414/2003-100, ktorým sa
vytvára hlava Potravinového kódexu SR upravujúca cudzorodé látky v potravinách; Smernice Rady
2008/90/ES o uvádzaní do obehu množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín
určených na výrobu ovocia; Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2010-2014, časti 2.4.
Pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka („Vláda SR sa bude zasadzovať za podporu a rozvoj
ekologického poľnohospodárstva“) - nekonvenčné formy šľachtenia a nové prístupy prípravy rastlín
sú jednou z možností ekologizácie poľnohospodárstva.

Koncepcie zamerania a podpory výskumu a vývoja v rezorte pôdohospodárstva do roku 2010;
Priorít pôdohospodárskej vedy a výskumu do roku 2015; Dlhodobého zámeru štátnej vednej
a technickej politiky do roku 2015; Uznesenia Vlády SR č. 766/2007, priorita 6.1.3.
Biotechnológie; Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2010-2014, časti 2.4.
Pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka („Vláda SR sa bude zasadzovať za podporu a rozvoj
ekologického poľnohospodárstva“) - nekonvenčné formy šľachtenia a nové prístupy prípravy rastlín
sú jednou z možností ekologizácie poľnohospodárstva.

Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja SR z r. 2001; Zákona NR SR č. 219/2008, ktorý
mení a dopĺňa Zákon č. 220 z r. 2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy (tento zákon
ustanovuje: a) ochranu vlastností a funkcií PP a zabezpečuje jej trvalo udržateľné obhospodarovanie
a poľnohospodárske využívanie; b) ochranu environmentálnych funkcií PP, ktorými sú: produkcia
biomasy, filtrácia, neutralizácia a premena látok v prírode, udržiavanie ekologického a genetického
potenciálu živých organizmov v prírode; c) ochranu výmery PP pred neoprávnenými zábermi na
nepoľnohospodárske využitie; d) postup pri zmene druhu pozemku a postup pri odňatí PP na
nepoľnohospodársky účel; sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom);
Uznesenia Európskeho parlamentu z 13. 11. 2007 o tematickej stratégii na ochranu pôdy;
Smernice Európskeho parlamentu a rady 2009/128/ES, ktorá sa dotýka používania pesticídov
a má za cieľ zníženie rizík a vplyvov používania pesticídov na ľudské zdravie a životné prostredie
zavádzaním integrovanej ochrany proti škodlivým činiteľom; Programového vyhlásenia vlády SR
na roky 2010-2014, časti 2.4. Pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka („Vláda SR bude podporovať
taký spôsob hospodárenia, ktorým sa zvýši zadržiavanie vody v krajine“ a „Bude sa zasadzovať za
podporu a rozvoj ekologického poľnohospodárstva“) a časti 2.5 Životné prostredie („K využívaniu
prírodných zdrojov bude pristupovať racionálne a obozretne s dôrazom na ochranu biodiverzity a
zásad trvalo udržateľného rozvoja“).

Úloha vyplývajúca z:

264 649

199 602

88 216

88 216

2010-2012

2010-2012

2010-2012

2010-2012

1

Časové Cena úlohy
hľadisko
(v Eur)

Zoznam a zdôvodnenie úloh pre kontrakt medzi MPRV SR a Centrom výskumu rastlinnej výroby Piešťany financovaných
z prostriedkov štátneho rozpočtu - z rozpočtovej kapitoly MPRV SR v roku 2012.

Príloha č. 2 ku kontraktu č. 1206/2011-510/MPRVSR

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

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

6.

7.

B. Úlohy v rámci odbornej pomoci

Multifunkčné využívanie trávnych porastov v
podhorských a horských oblastiach

5.

Programového vyhlásenia vlády, schváleného NR SR 14. 11. 2002 a Programového vyhlásenia
vlády SR na roky 2010-2014, časti 2.4. Pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka; Hlavných smerov
a priorít pôdohospodárskej vedy a výskumu na Slovensku pri vstupe do 21. storočia;
Nariadenia Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. 12. 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach
o potravinách; Strategického plánu Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno O.I.V. pre roky
2009-2012, schváleného Valným zhromaždením v októbri 2008; Požiadaviek vinohradníckej
a vinárskej praxe, schválenej Zväzom vo februári 2009.

Národohospodárskej stratégie - Pôdohospodárskej politiky na roky 2004 až 2013; nutnosti
environmentálne šetriacich prístupov zakotvených v legislatíve SR;: Zákona NR SR č. 219/2008
Z.z., ktorý mení a dopĺňa Zákon NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy; Zákona NR SR č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach;
Uznesenia vlády SR č. 130/2008 „Návrh akčného plánu využívania biomasy na roky 2008-2013“;
nutnosti národnej, regionálnej až lokálnej reflexie na kľúčové momenty globálnych trendov a
potrieb deklarovaných OSN (Agenda 21, Rámcový dohovor o zmenách klímy, Kjótsky
dohovor, zasadnutie v Johanesburgu, Copenhagen accord), resp. ďalších globálnych a
európskych koncepcií (Natura 2000, Zelená kniha, Biela kniha).

Stratégie dlhodobého rozvoja rezortu pôdohospodárstva, ktorej hlavným cieľom je trvalo
udržateľný rozvoj vidieka prostredníctvom využívania potenciálu krajiny pri zohľadnení
požiadaviek spoločnosti na ochranu životného prostredia implementáciou legislatívy EÚ;
Nariadenia vlády SR č. 499/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory podľa Programu
rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov, ktorým sa zákonodarca snažil upraviť v zmysle
zamerania právneho predpisu problematiku TTP; Programového vyhlásenia vlády SR na roky
2010-2014, časti 2.4. Pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka („Vláda SR vytvorí podmienky na
rozvoj rastlinnej a živočíšnej výroby tak, aby sa plne využil ich ekonomický potenciál“, „Vláda SR
bude klásť dôraz na využitie výrobných kapacít vidieka nielen na produkciu potravín, ale aj na
podporu výroby obnoviteľných zdrojov energií - biomasa, dendromasa atď.“ a „Vláda SR bude
podporovať taký spôsob hospodárenia, ktorým sa zvýši zadržiavanie vody v krajine“); Zákona č.
117 z 3. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Uznesenia Vlády SR č.
556 z 27. augusta 2010 k návrhu princípov, zásad a rámcových podmienok pre zabezpečenie
prevencie pred povodňami, znižovanie povodňových rizík, rizík sucha, ostatných rizík náhlych
prírodných živelných pohrôm a integrovaného manažmentu povodí (číslo materiálu: 33134/2010,
predložený predsedníčkou vlády).

programu podpory poľnohospodárskych výrobkov a potravín; Koncepcie rozvoja
pôdohospodárstva na roky 2007-2013 (MP SR, č. 1303/2007-550); Nariadenia (ES) č. 1642/2003
Európskeho parlamentu a Rady z 22. júla 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.
178/2002; Svetového plánu akcií uchovávania a trvalo udržateľného využívania genetických
zdrojov rastlín (GZR) pre výživu a poľnohospodárstvo; Národného programu ochrany GZR
pre výživu a poľnohospodárstvo; Výnosu MP SR a MZ SR z 15. marca 2004 č. 608/1/2004-100
a č. 608/2/2004-100; Nariadenia Komisie (ES) č. 824/2000 z 19. 4. 2000, ktoré stanovuje postupy
pre preberanie obilnín intervenčnými agentúrami a stanovuje metódy analýzy pre určenie akosti
obilnín; Zákona č. 291/1996 Z.z. z 13. 9. 1996 o odrodách a osivách; Zákona č. 597/2006 Z. z.
o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní
množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh; Nariadenia vlády č. 51/2007 Z. z., ktorým sa
stanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh; Programového
vyhlásenia vlády SR na roky 2010-2014, časti 2.5 Životné prostredie („K využívaniu prírodných
zdrojov bude pristupovať racionálne a obozretne s dôrazom na ochranu biodiverzity a zásad trvalo
udržatelného rozvoja“).
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Úžitkové
a
technologické
parametre
energetických plodín vhodných na pestovanie
v Slovenskej republike.

Prevádzka Génovej banky Slovenskej republiky

10.

11.

12.

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

9.

Inštitucionálna forma podpory výskumu a vývoja

C. Inštitucionálna forma podpory

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

8.

Vyplýva z „Nového modelu vedy a výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR“ na roky
2010 - 2012, schváleného 13. poradou vedenia MP SR dňa 1. 10. 2009 pod č. 3075/2009 - 300
v nadväznosti na novelu zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu
a vývoja (finančné prostriedky boli pridelené na základe výskumného zámeru CVRV Piešťany,
schváleného 16. poradou vedenia MP SR dňa 26. 11. 2009).

Zákona NR SR č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a
poľnohospodárstvo; Vyhlášky č. 283/2006 z 3. mája 2006, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane
genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo; Základných cieľov Dohovoru
o biologickej diverzite uverejneného v zbierke zákonov SR č. 34/1996; Národného programu
ochrany genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo na roky 2010-2014,
zverejneného vo Vestníku MP SR z 23. novembra 2009, roč. XLI, čiastka 24; Uznesenia NR SR č.
1940 z 9. februára 2010, ktorým NR SR vyslovila súhlas s pristúpením SR k Medzinárodnej zmluve
o rastlinných genetických zdrojoch pre výživu a poľnohospodárstvo a s pristúpením SR k Dohode
o založení Svetového zverenského fondu pre diverzitu plodín; Prístupu SR k Medzinárodnej
zmluve o rastlinných genetických zdrojoch pre výživu a poľnohospodárstvo a k Dohode
o založení Svetového zverenského fondu pre diverzitu plodín (oznam bol uverejnený v Zbierke
zákonov č. 446/2010 a 449/2010); Stratégie biodiverzity EÚ do roku 2020, ktorá bola prijatá v
Bruseli 3.5.2011 a uverejnená ako dokument COM (2011) 244 final.

Uznesenia vlády SR č. 130 z 27. 2 2008 „Akčný plán využívania biomasy na r. 2008-2013“; Národného akčného plánu pre obnoviteľné zdroje energie (Uznesenie vlády SR č. 677 zo 6. októbra
2010); Zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej
kombinovanej výroby z 19. júna 2009; Dlhodobej stratégie využitia poľnohospodárskych a
nepoľnohospodárskych plodín na priemyselné účely (Uzn. vlády SR č. 108 zo 4. 2. 2009); Stratégie vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR (schválenej vládou SR 25. 4. 2007).

Zákona č. 597/2006 Z. z. z 20. 10. 2006 o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie
odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh; Vyhlášky
MP SR č. 365/2007 Z. z. z 12. 7. 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní odrodových
skúšok pestovaných rastlín; Zákona č. 291/1996 Z. z. z 13. 9. 1996 o odrodách a osivách v znení
neskorších predpisov; Vyhlášky MP SR č. 309 z 15. 4. 2004, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
registrácii odrôd poľnohosp. plodín a o vykonávaní štátnych odrodových skúšok; Nariadenia vlády
SR č. 164 z 3. 3. 2004, ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohosp. plodín; STN 46 1100-2
Potravinárske obilniny, časť 2: Zrno potravinárskej pšenice letnej; Zmluvy o dielo č.
21/2010/OOS medzi ÚKSÚP Bratislava a CVRV Piešťany uzatvorenej podľa paragrafu 536 a nasl.
Obch. zákonníka z 26. 11.2010; Národohospodárskej stratégie - Pôdohospodárska politika na
roky 2004 až 2013 (schválenej vo vedení MP SR v júni 2004); Koncepcie agrárnej a potravinovej
politiky, schválenej vládou SR 13. 10. 2000; Programu zvyšovania kvality poľnohospodárskopotravinárskej produkcie a jeho aktualizácie; Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1272/2009 z 11. 12.
2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č.
1234/2007, pokiaľ ide o nákup a predaj poľnohosp. výrobkov v rámci verejnej intervencie; Programového vyhlásenia vlády SR na r. 2010-2014, časti 2.4. Pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka
(„Vláda SR vytvorí podmienky na rozvoj rastlinnej a živočíšnej výroby tak, aby sa plne využil ich
ekonomický potenciál“ a „V oblasti poľnohospodárskej a potravinárskej výroby bude vláda SR
podporovať maximálnu mieru finalizácie výroby, a tým aj tvorbu vyššej pridanej hodnoty“).

Povinných smerníc Rady o uvádzaní certifikovaného množiteľského materiálu: viniča
hroznorodého do obehu (smernica č. 2002/11/EHS); ovocných drevín (smernica č. 2008/90/ES) do
obehu; následných Nariadení vlády SR č. 49/2007 a 48/2007.
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2 309 680

