Príloha č. 1 ku kontraktu č. 357/2012-510/MPRV SR

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
ZOZNAM ZADANÝCH ÚLOH
A. Rezortné projekty výskumu a vývoja na roky 2013 - 2015 v rámci „Nového modelu vedy a výskumu
v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR“
Úloha č. 1:
Úloha č. 2:
Úloha č. 3:
Úloha č. 4:
Úloha č. 5:
Úloha č. 6:
Úloha č. 7:

„Inovácie pestovateľských systémov v udržateľnej rastlinnej výrobe v meniacich sa podmienkach prostredia“ - finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (ŠR) na rok 2013: 253 198 €;
„Genetické zlepšovanie hospodárskych vlastností významných plodín“ (finančné prostriedky
zo ŠR na rok 2013: 172 856 €);
„Biotechnológie rastlín a interagujúcich mikroorganizmov“ (finančné prostriedky zo ŠR na rok
2013: 95 558 €);
„Nová hodnota primárnych produktov domácej rastlinnej výroby“ (finančné prostriedky zo ŠR
na rok 2013: 87 037 €);
„Udržateľné a efektívne systémy hospodárenia na trávnych porastoch“ (finančné prostriedky
zo ŠR na rok 2013: 173 205 €);
„Produkčné a konkurencieschopné agroekosystémy zohľadňujúce produkciu zelenej
energie“ (finančné prostriedky zo ŠR na rok 2013: 103 835 €);
„Špecifikácia unikátnych parametrov viniča a vína národnej proveniencie“ (finančné
prostriedky zo ŠR na rok 2013: 23 988 €).

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na rezortné projekty výskumu a vývoja na roky 2013 - 2015 v
rámci „Nového modelu vedy a výskumu v rezorte MP SR“ v roku 2013 celkom: 909 677 €.
B. Úlohy v rámci odbornej pomoci (ÚOP)
Úloha č. 8:
Úloha č. 9:
Úloha č. 10:
Úloha č. 11:

„Zabezpečenie plnenia Smerníc Rady č. 2002/11 EHS a 2008/90/ES a prevádzkovanie
Technického izolátu“ (finančné prostriedky zo ŠR na rok 2013: 89 845 €);
„Vykonávanie skúšok technologickej kvality pšenice letnej pre štátne odrodové skúšky a
monitoring kvalitatívnych parametrov pšenice letnej dopestovanej v Slovenskej republike“
(finančné prostriedky zo ŠR na rok 2013: 12 923 €);
„Úžitkové a technologické parametre energetických plodín vhodných na pestovanie
v Slovenskej republike“ (finančné prostriedky zo ŠR na rok 2013: 63 073 €);
„Prevádzka Génovej banky Slovenskej republiky“ (finančné prostriedky zo ŠR na rok 2013:
209 000 €).

Finančné prostriedky zo ŠR na úlohy odbornej pomoci pre MPRV SR v roku 2013 celkom: 374 841 €.
C. Inštitucionálna forma podpory výskumu a vývoja na CVRV Piešťany v roku 2013 v rámci „Nového
modelu vedy a výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR“
Finančné prostriedky zo ŠR v rámci inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja na CVRV Piešťany v
roku 2013 celkom: 909 678 €.
Finančné prostriedky zo ŠR pre CVRV Piešťany v rámci limitu bežných výdavkov v nadväznosti na
„Rozpis záväzných ukazovateľov ŠR na rok 2013“ v roku 2013 celkom: 2 194 196 €.

Úloha č. 1 kontraktu č. 357/2012-510/MPRV SR
Názov projektu:

„Inovácie pestovateľských systémov v udržateľnej
rastlinnej výrobe v meniacich sa podmienkach
prostredia“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Jozef Gubiš, PhD.; CVRV - VÚRV Piešťany (Projektová
sekcia Biológia rastlín Piešťany)

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ján Vajs; Sekcia poľnohospodárstva MPRV SR

Pracoviská podieľajúce sa na riešení projektu: Centrum výskumu rastlinnej výroby (CVRV) Piešťany Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV) Piešťany - koordinačné pracovisko (Projektová sekcia
Agrosystémy Piešťany; Projektová sekcia Biológia rastlín Piešťany a Génová banka SR
Piešťany), Výskumné pracovisko VÚRV Borovce a Výskumno-šľachtiteľská stanica VÚRV Vígľaš - Pstruša.
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu pre rok 2013: 253 198 Eur
Termín riešenia projektu: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2015
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 a ciele riešenia projektu: Projekt sa zameria na integrované technológie pestovania a
zužitkovania rastlín pre udržateľnú, efektívnu a regionálne diferencovanú poľnohospodársku výrobu pri
vyššom zastúpení obilnín v osevných postupoch s dôrazom na zachovanie ekologických a produkčných
funkcií pôdy. Ďalej sa bude projekt zaoberať inováciou technologických postupov v koncentrovanom
osevnom postupe s olejninami a sledovaním reakcie pestovaných odrôd z pohľadu výskytu významných
biotických činiteľov s dopadom na úrodu a kvalitatívne parametre.
Projekt bude sledovať aj vplyv pôdnych pomocných látok na poľnohospodársku pôdu a pestované
plodiny za účelom dosiahnutia stabilných úrod a zachovania pôdnej úrodnosti počas nepriaznivých
klimatických podmienok. Súčasne bude projekt zameraný i na zhodnotenie, parametrizáciu a inováciu
technologických postupov vybraných poľných plodín s ohľadom na zmiernenie negatívnych dôsledkov
klimatických zmien v agroenvironmente, na produkčnú schopnosť poľnohospodárskych plodín a zmeny
pôdnych vlastností v rámci rôznych spôsobov obrábania pôdy. Osobitou časťou riešenia projektu bude
výskum zabezpečenia a overovania trvalej udržateľnosti pestovateľských systémov z hľadiska konkurencie
schopnosti, výšky produkcie, úrodnosti pôdy pri rôznej intenzite vstupov a hodnotenie stavu porastov s
prognózovaním úrod.
Jednou z nosných problematík projektu bude sledovanie vplyvu výživy a prostredia v stacionárnom
pokuse na netradičné nové typy produkčných rastlín s novými parametrami kvality podporujúce rozvoj
produkcie domácich biologických zdrojov.
Projekt sa bude zaoberať aj výskumom perspektívnych druhov energetických plodín prostredníctvom
zhromaždenia, introdukcie, hodnotenia a overenia vybraných perspektívnych plodín pre bioenergetické účely
v podmienkach pestovania žiadateľa.
Cieľom projektu sú inovácie pestovateľských systémov obhospodarovania pôdy v meniacich sa
podmienkach prostredia za účelom zabezpečovania efektívnej udržateľnej rastlinnej výroby a hospodárneho
využívania poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Projekt bude implementovať najnovšie požiadavky
rastlinnej produkcie, ktoré budú prispievať k plneniu Dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych
podmienok (GAEC) a zároveň zabezpečovať dlhodobú udržateľnosť pestovateľských systémov. Výskumné
zámery projektu budú vo svojom riešení zohľadňovať aktuálne problémy pestovateľských systémov v
rastlinnej výrobe zabezpečujúce: zvýšenie sebestačnosti Slovenska v potravinovej bezpečnosti produkciou
domácich biologických zdrojov s novými parametrami kvality, pridanú hodnotu v poľnohospodárskej
prvovýrobe a v potravinárskej výrobe, využívanie domácich obnoviteľných zdrojov pre výrobu energie.
Realizácia výsledkov z riešenia projektu je zabezpečená prostredníctvom existujúcich i novovytvorenými
partnerstvami s agropotravinárskym sektorom.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
vhodnými agrotechnickými opatreniami zvýšiť úrodu pšenice letnej formy ozimnej o 0,15 - 0,20 t.ha-1
pri opakovanom pestovaní;
-
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zníženie nákladov na mzdy o 20 % a nákladov na PHM o 25 % v pôdoochranných systémoch
obrábania pôdy v porovnaní so systémom konvenčným;
zvýšená produkcia hlavného produktu pestovaných plodín o 5 % použitím pôdnych pomocných
látok;
zvýšenie úrody po aplikácii vhodných ochranných zásahov proti chorobám v závislosti od
pestovaných druhov a odrôd o 0,15 - 0,20 t.ha-1;
kvalitatívne analýzy zrna z 12 variantov výživy v štyroch opakovaniach;
získanie autorského práva na odrodu purpurovej pšenice a taktiež získanie úžitkového vzoru využitia
farebných pšeníc na výrobu pufovaných chlebíkov;
publikované výsledky v odborných a vedeckých periodikách.
-

-

Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
štúdia kvantitatívnych parametrov obilnín z rôznych pestovateľských systémov;
ochrana pôdy pred eróziou a nepriaznivými dopadmi klimatických zmien využívaním
pôdoochranných technológií;
metodika zaoberajúca sa eliminovaním negatívnych dopadov opakovaného pestovania obilnín z
hľadiska vývoja úrod, kvality obilnín a tlaku škodlivých činiteľov;
výsev pokusných plodín na honoch stacionárneho pokusu;
poradenská činnosť v ochrane poľných plodín pre poľnohospodársku prvovýrobu;
poradenská činnosť týkajúca sa využívania superabsorbantov pre PVOD Kočín;
metodika pestovania sidy obojpohlavnej;
zhodnotenie produkčných a kvalitatívnych znakov ozdobnice čínskej.
-

-

Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude čiastočne financovaná zo štátneho rozpočtu (z
rozpočtu MPRV SR) a čiastočne z iných zdrojov a z vlastných zdrojov CVRV Piešťany (ŠR v r. 2013: 253
198 €, t.j. 95,24 % z celkovej ceny úlohy; iné zdroje a vlastné zdroje CVRV Piešťany v r. 2013: 12 660 €, t.j.
4,76 % z celkovej ceny úlohy, resp. 5,00 % z finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR v roku 2013).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (najmä
Odbor rastlinnej výroby); b) Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé; c) Poľnohospodárske družstvo
Vrbové; d) ČOV a.s. Slovenská Ľubča; e) HORDEUM s.r.o.Sládkovičovo; f) Združenie pestovateľov obilnín;
g) Ematech - technológie s.r.o.; h) Poľnohospodárske družstvo Lisková - Sliače; ch) Agrochem - Úper, s.r.o.;
i) Agrosev, spol. s.r.o.; j) CELPO spol. s.r.o.; k) LES s.r.o.; l) Poľnohospodárske družstvo Čachtice; m)
PeWaS s.r.o.; n) Farma Žiro s.r.o.; o) Ses VanderHave International B.V.; p) Poľnohospodárske výrobné
a obchodné družstvo Kočín; r) AGRO-DRUŽSTVO Trebatice; s) CVRV - Výskumné pracovisko Borovce;
Výstupy riešenia a dátum odovzdania výsledkov riešenia projektu za rok 2013: Výstupom riešenia
projektu v roku 2013 bude: a) zhodnotenie produkčných a kvalitatívnych znakov ozdobnice čínskej; b)
optimalizácia pestovateľských postupov sidy obojpohlavnej; c) zhodnotenie a výber plodín vhodných pre
bioenergetické účely; d) metodické odporúčania pre použitie pôdnych pomocných látok v
poľnohospodárstve, zhodnotenie vplyvu týchto preparátov na pestované plodiny a na pôdu, poradenstvo
a konzultácie; e) zhodnotenie reakcie cukrovej repy na pestovateľské podmienky, na aplikáciu
superabsorbentu a pôdnych pomocných látok; f) zhodnotenie produkčnej schopnosti kukurice v daných
podmienkach; g) účinné uplatnenie minimalizačných, pôdoochranných a integrovaných technológií
pestovania poľných plodín u pestovateľov a farmárov. Výstupy riešenia projektu za rok 2013 budú
odovzdané do 31. januára 2014.
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Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 1 kontraktu č. 357/2012-510/MPRV SR v roku 2013

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

Názov rezortného projektu VaV:

„Inovácie pestovateľských systémov v udržateľnej rastlinnej
výrobe v meniacich sa podmienkach prostredia“

P.č.

Kalkulačná položka

a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

b.
Náklady obstarania celkom (r. 02 + 03)
Spotreba materiálu
Služby
v tom: Výskum a vývoj
Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09 + r. 13)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Z toho: Cestovné tuzemské
Cestovné zahraničné
Odpisy
Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až 19)
Z toho : Spotreba materiálu
Spotreba energie
Mzdové náklady
Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
Odpisy
Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 06 )
Zisk
Cena riešenia
Kapitálové výdavky celkom

18
19
20
21
22
23

Riaditeľ: doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

Štátny
rozpočet
v Eur
32 800
31 800
1 000
0
0
220 398
160 827
56 209
3 362
1 200
300
0
0
0
0
0
0

Celkové
náklady
v Eur
45 460
44 460
1 000
0
0
220 398
160 827
56 209
3 362
1 200
300
0
0
0
0
0
0

0
0
253 198
0
253 198
0

0
0
265 858
0
265 858
0

Za ekonomický úsek: Ing. Iveta Gabčová
(meno, priezvisko, podpis)
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Úloha č. 2 kontraktu č. 357/2012-510/MPRV SR
Názov projektu:

„Genetické zlepšovanie
významných plodín“

hospodárskych

vlastností

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.; riaditeľ CVRV Piešťany

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ján Vajs; Sekcia poľnohospodárstva MPRV SR

Pracoviská podieľajúce sa na riešení projektu: Centrum výskumu rastlinnej výroby (CVRV) Piešťany Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV) Piešťany (Projektová sekcia Biológia rastlín Piešťany koordinačné pracovisko).
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu pre rok 2013: 172 856 Eur
Termín riešenia projektu: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2015
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 a ciele riešenia projektu: Projekt bude riešiť problémy spojené s tvorbou nových
biologických materiálov hospodársky významných druhov obilnín a zeleniny s využitím potenciálu
molekulárnych (bielkovinových a DNA) markerov a princípov molekulárneho šľachtenia rastlín. Pri obilninách
bude cieľom príprava genotypov (línií) rôznych šľachtiteľských stupňov, v ktorých budú introdukované
efektívne gény rezistencie proti vybraným hubovým a vírusovým patogénom a gény podmieňujúce vyššiu
kvalitu závislú na zložení a obsahu bielkovín v zrne. Táto časť bude doplnená o štúdium a využitie
relevantných interakcií vybraných plodín s hospodársky významnými hubovými fytopatogénmi. Využité budú
tiež molekulárne markery pre identifikovanie genetickej rozdielnosti genotypov, formovanie geneticky
diferentných, heterotických skupín využiteľných pre tvorbu hybridov s prejaveným vyšším heteróznym
efektom. Projekt sa bude venovať aj dvom na Slovensku najvýznamnejším druhom plodovej zeleniny paprike a rajčiaku, kde bude cieľom identifikovať donory rezistencie proti vybraným tobamovírusom a
využívať ich pri kontrolovanom prenose relevantných génov rezistencie do lokálne adaptovaných a
šľachtených genotypov.
Cieľom riešenia projektu je: a) tvoriť genotypy pšenice s vyššou technologickou kvalitou
zabudovaním nových génov kódujúcich zásobné bielkoviny semena; b) vyhľadávať genotypy kukurice s
vysokou genetickou rozdielnosťou a formovanie heterotických skupín pre tvorbu hybridov; c) využiť vhodný
marker pre QTL lokus pri tvorbe genotypov pšenice so zvýšenou odolnosťou proti fuzarióze klasu; d) vytvoriť
genotypy pšenice s introdukovanými efektívnymi kombináciami génov rezistencie proti hrdzi pšenicovej; e)
pripraviť inokulum húb Fusarium ssp. pre selekciu genotypov pšenice a kukurice so zvýšenou odolnosťou
voči fuzáriám; f) získať genotypy pšenice s vyšším obsahom bielkovín v zrne a zachovanou úrodnosťou
zrna; g) vytvoriť pokročilé generácie jačmeňa s inkorporovanými efektívnymi génmi rezistencie proti vybratým chorobám spôsobeným vírusmi; h) tvoriť genotypy papriky, resp. rajčiaka rezistentné proti vybratým
tobamovírusom; i) tvoriť genotypy pšenice a jačmeňa s lepším zdravotným stavom a úrodovým potenciálom
a zhodnotiť odolnosť nových genotypov pšenice, jačmeňa a ovsa proti vybraným listovým patogénom,
identifikovať populačné zmeny vybraných listových a zrnových patogénov obilnín (múčnatky a hrdze).
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
-

1 kolekcia izolátov Fusarium spp. pre testovanie odolnosti kukurice siatej;
1 genomický nástroj na zvyšovanie obsahu bielkovín v zrne pšenice pomocou molekulárneho šľachtenia;
3 súbory detegovaných genotypov (pšenica, jačmeň, kukurica) ako nositeľov žiadaných znakov
a vlastností, ktoré by mohli byť použité pri tvorbe nových biologických materiálov;
minimálne 3 identifikované genotypy pšenice s vhodnými kombináciami génov kódujúcimi vybraté
zásobné bielkoviny, ovplyvňujúce jej technologickú kvalitu;
minimálne 1 genotyp (línia) pšenice so zvýšenou odolnosťou voči FHB a hrdzi pšenicovej;
minimálne 3 inokulá Fusarium spp. použiteľné pri umelých infekciách kukurice;
minimálne 1 línia pšenice s vyšším obsahom bielkovín v zrne pšenice;
minimálne 1 genotyp jačmeňa s geneticky podmienenou odolnosťou proti chorobám spôsobeným
komplexom vírusov BaMMV/BaYMV a BYDV;
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-

minimálne 1 genotyp papriky alebo rajčiaka s geneticky podmienenou rezistenciou proti vybratým
tobamovírusom (MV, PMMoV, ToMV);
minimálne po 1 genotype pšenice a jačmeňa s vyššou odolnosťou proti vybraným listovým patogénom;
minimálne 6 publikovaných článkov v odborných a vedeckých periodikách.

Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
-

proteomické a genetické charakteristiky lokusov pšenice podmieňujúcich zloženie zásobných bielkovín
ovplyvňujúcich technologickú kvalitu;
charakteristiky alelickej zostavy pšenice v lokusoch podmieňujúcich odolnosť proti fuzarióze klasu a hrdzi
pšenicovej;
charakteristiky alelickej zostavy jačmeňa v lokusoch podmieňujúcich odolnosť proti chorobám
spôsobeným komplexom vírusov BaMMV/BaYMV a BYDV;
genomické charakteristiky genotypov papriky a rajčiaka v lokusoch zabezpečujúcich rezistenciu proti
tobamovírusom (TMV, PMMoV, ToMV) a postup molekulárneho, rezistentného šľachtenia;
charakteristiky genotypov pšenice, jačmeňa a ovsa v odolnosti proti komplexu listových chorôb,
determinácia zrnových patogénov a populácií vybratých fytopatogénov.

Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude čiastočne financovaná zo štátneho rozpočtu (z
rozpočtu MPRV SR) a čiastočne z iných zdrojov a z vlastných zdrojov CVRV Piešťany (ŠR v r. 2013: 172
856 €, t.j. 95,05 % z celkovej ceny úlohy; iné zdroje a vlastné zdroje CVRV v r. 2013: 9 000 €, t.j. 4,95 %
z celkovej ceny úlohy, resp. 5,21 % z finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR v r. 2013).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (Odbor
rastlinnej výroby); b) šľachtiteľské pracoviská v SR (Zelseed spol. s r. o. Horná Potôň; Hordeum s.r.o.
Sládkovičovo; ISTROPOL Solary, a.s.; VŠS Vígľaš-Pstruša; VŠS Malý Šariš).
Výstupy riešenia a dátum odovzdania výsledkov riešenia projektu za rok 2013: Výstupom riešenia
projektu v roku 2013 bude: a) parciálna kolekcia izolátov Fusarium spp. pre testovanie odolnosti kukurice
siatej; b) genomický nástroj na zvyšovanie obsahu bielkovín v zrne pšenice; c) identifikovaný genotyp
pšenice s vhodnými kombináciami génov kódujúcimi vybraté zásobné bielkoviny; d) inokulum Fusarium spp.
použiteľné pri umelých infekciách kukurice; e) proteomické a genomické charakteristiky študovaných plodín
súvisiace s molekulárnym šľachtením. Výstupy riešenia projektu za rok 2013 budú odovzdané do 31. januára
2014.
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Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 2 kontraktu č. 357/2012-510/MPRV SR v roku 2013

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

Názov rezortného projektu VaV:

„Genetické zlepšovanie hospodárskych vlastností významných
plodín“

P.č.

Kalkulačná položka

a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

b.
Náklady obstarania celkom (r. 02 + 03)
Spotreba materiálu
Služby
v tom: Výskum a vývoj
Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09 + r. 13)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Z toho: Cestovné tuzemské
Cestovné zahraničné
Odpisy
Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až 19)
Z toho : Spotreba materiálu
Spotreba energie
Mzdové náklady
Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
Odpisy
Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 06 )
Zisk
Cena riešenia
Kapitálové výdavky celkom

18
19
20
21
22
23

Riaditeľ: doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

Štátny
rozpočet
v Eur
20 452
19 452
1 000
1 000
0
152 404
111 600
39 004
1 800
900
900
0
0
0
0
0
0

Celkové
náklady
v Eur
29 452
28 452
1 000
1 000
0
152 404
111 600
39 004
1 800
900
900
0
0
0
0
0
0

0
0
172 856
0
172 856
0

0
0
181 856
0
181 856
0

Za ekonomický úsek: Ing. Iveta Gabčová
(meno, priezvisko, podpis)
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Úloha č. 3 kontraktu č. 357/2012-510/MPRV SR
Názov projektu:

„Biotechnológie
organizmov“

rastlín

a

interagujúcich

mikro-

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Mgr. Daniel Mihálik, PhD.; CVRV - VÚRV Piešťany
(Projektová sekcia Biológia rastlín Piešťany)

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ján Vajs; Sekcia poľnohospodárstva MPRV SR

Pracoviská podieľajúce sa na riešení projektu: Centrum výskumu rastlinnej výroby (CVRV) Piešťany Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV) Piešťany (Projektová sekcia Biológia rastlín Piešťany koordinačné pracovisko).
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu pre rok 2013: 95 558 Eur
Termín riešenia projektu: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2015
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 a ciele riešenia projektu: Rastlinné biotechnológie patria medzi najdynamickejšie sa
vyvíjajúce odvetvia. Veľmi dôležitou zložkou rastlinných biotechnológií sú agrobiotechnológie zameriavajúce
sa na biotechnologický výskum poľnohospodársky významných plodín. Predpokladá sa, že v roku 2020
bude vzhľadom na celosvetovo rastúci dopyt po potravinách treba zvýšiť výnosy o 40-50%, avšak metódami
klasického šľachtenia sa dá dosiahnuť ročné zvýšenie produkcie iba o 0,9% a práve tu existuje veľký priestor
pre zaplnenie tohto rozdielu metódami genetických transformácií. Nekonvenčnými metódami šľachtenia,
prípravou geneticky modifikovaných rastlín dokážeme rýchlejšie reagovať na biotické a abiotické stresové
faktory, kvalitu a kvantitu produkcie a tiež urýchliť adaptabilitu na zmenené podmienky prostredia.
Prostredníctvom genetických transformácií dokážeme obohatiť genóm hostiteľského organizmu o gény často
aj druhovo veľmi vzdialených organizmov, čo je pri konvenčnom spôsobe šľachtenia takmer nemožné.
Problematika prípravy GM obilnín s vylepšenými hospodárskymi znakmi bude v rámci predkladaného
projektu riešená na všetkých úrovniach cellomického výskumu so zámerom zvýšiť nutričnú hodnotu obilnín
s pohľadu zmeny zloženia esenciálnych polynenasýtených mastných kyselín.
V súčasnom období nedostatku fosílnych palív je jednou z priorít riešenie ich náhrady alternatívnymi
energetickými zdrojmi, medzi ktoré patrí aj zelená energia pochádzajúca z fytomasy. Miscanthus giganteus
Greef et Deu a Arundo donax L. M. giganteus sa už niekoľko rokov vo svete využíva ako energetická
rastlina, ktorá sa v ostatných rokoch začína pestovať aj na území SR. Ako triploidný hybrid M. sacchariflorus
a M. sinensis je táto rastlina sterilná a rozmnožuje sa výlučne vegetatívne, najmä prostredníctvom rizómov.
Rozmnožovanie v in vitro kultúre je takisto jedným z efektívnych spôsobov množenia uplatňovaným v praxi.
Nakoľko sa na základe analýz DNA zistila minimálna genetická diverzita medzi klonmi pestovanými v rámci
Európy, je žiadúce ju zvyšovať. Prídavnou hodnotou metód pre indukciu somaklonálnej variability je možnosť
selektovať nové klony, napr. s vyššou adaptabilitou na abiotické stresy. Efektívne postupy pre in vitro
regeneráciu nepriamou cestou cez kalus je takisto možné využiť na genetickú transformáciu. Arundo donax
je vegetatívne sa množiacou rastlinou, ktorá podľa nedávno publikovanej štúdie dosahuje ešte vyššie úrody
ako M. giganteus. Arundo donax je vhodnou rastlinou nielen pre energetické využitie, ale aj pre
fytoremediácie. Efektívne metódy množenia v in vitro kultúre sú patentovo chránené a vychádzajú z
kultivácie nezrelých súkvetí. Takýto postup je pre nás nereálny, nakoľko v našich klimatických podmienkach
rastliny nestihnú vykvitnúť. Je preto nutné navrhnúť alternatívne spôsoby regenerácie.
Ďalšou zložkou výrazne ovplyvňujúcou rastlinnú výrobu je mikrobiologické zloženie pôdneho
enviromentu. Pôdna mikrobiálna diverzita tvorí mimoriadne zložitý komplex, ktorý predstavuje obrovský a
nevyužitý genetický zdroj k štúdiu nových génov, nových metabolických dráh a ich produktov. Všetky
organizmy v biosfére sú závislé na aktivite mikroorganizmov, pričom pôdne mikroorganizmy zohrávajú
kľúčovú úlohu v rôznych biogeochemických cykloch, sú zodpovedné za kolobeh organických látok a vplývajú
na nadzemné ekosystémy, ako napr. výživa a dobrá kondícia rastlín. Mnohé antropogénne činnosti, medzi
ktoré patrí rozvoj miest, poľnohospodárstvo, používanie pesticídov a aj znečistenie môžu potenciálne vplývať
na pôdne mikrobiálne spoločenstvá a nie je známe, ako zmeny v mikrobiálnej diverzite môžu ovplyvniť
krajinu a ekosystémy. Poznatky mikrobiálnej diverzity sú z veľkej časti obmedzené možnosťami ich kultivácie
a morfologickej identifikácie prostredníctvom mikroskopických analýz. Pomocou štandardných kultivačných
médií sa dá kultivovať približne 0,1% z celkovej populácie baktérií pochádzajúcich z prirodzených biotopov,
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analýzou metagenomickej DNA však dokážeme pôdnu mikroflóru charakterizovať komplexne.
Podiel pestovanej plodovej zeleniny na Slovensku tvorí 39 % z celkovej produkcie pestovanej
zeleniny (Štatisický úrad SR, 2006). Paprika ročná (Capsicum annuum L.) a rajčiak jedlý (Solanum
lycopersicum L.) patria z hľadiska agrotechniky a hospodárskeho významu ku strategickým zeleninám na
Slovensku aj inde vo svete. Jedným z veľmi dôležitých faktorov negatívne ovplyvňujúcich výrobu papriky a
rajčiaka je napadnutie vírusmi rodu Tobamovirus. Tobamovírusy patria medzi najrozšírenejšie vírusy na
celom svete. Vyznačujú sa mimoriadne vysokou infekčnosťou a odolnosťou voči vonkajším vplyvom. Preto je
veľmi dôležitá skorá, rýchla a presná diagnostika tohto ochorenia pomocou spoľahlivých metód (Western
blotting, RT- PCR). Na Slovensku sa problematike tobamovírusov pri paprike ročnej a rajčiaku jedlom zatiaľ
nevenovala výraznejšia pozornosť.
Predkladaný projekt zahŕňa štúdium rastlinných biotechnológií na rôznych úrovniach cellomického
výskumu, mikrobiologickej, fytopatologickej úrovni, rieši problematiku tvorby nových organizmov postupmi
genetickej transformácie a in vitro kultiváciou vybratých rastlinných druhov s energetickým potenciálom.
Cieľom riešenia projektu je: a) príprava vektorov obsahujúcich gén kódujúci delta-6-desaturázu
s optimalizovanými parametrami; b) optimalizácia transformačného procesu, testovanie regeneračných
schopností vhodných genotypov rastlín, stabilizácia transformantov; c) príprava prototypov rastlín nesúcich
transgény; d) optimalizácia multiplikácie Miscanthus giganteus v in vitro kultúre, porovnanie vitality rastlín
z in vitro množenia s rastlinami z klasickej sadby; e) indukcia somaklonálnej variability za účelom zvýšenia
genetickei diverzity pri Miscanthus giganteus; f) návrh postupov regenerácie a množenia Arundo donax v in
vitro kultúre, porovnanie efektivity rôznych spôsobov vegetatívneho množenia; g) pomocou molekulárnych
metód T-RFLP a ARISA porovnať zmeny v štruktúre a diverzite pôdneho bakteriálneho spoločenstva; h)
využitie molekulárnych metód na detekciu Tobamovírusov na rôznych úrovniach cellomického výskumu.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
za celú dobu riešenia projektu (aj 4 ďalšie parametre) príprava minimálne 2 konštruktov vhodných na
transformáciu organizmov;
minimálne 1 záznam nového génu, respektíve jeho fragmentu v databáze génov - Genbank;
príprava 1 prototypu originálnej transgénnej rastliny;
postup pre multiplikáciu Miscanthus giganteus v in vitro kultúre;
postup pre množenie Arundo donax v in vitro kultúre alebo klasickým klonovým množením.
-

-

Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
za celú dobu riešenia projektu (aj 3 ďalšie parametre) vypracovanie cellomickej metodiky stanovenia
Tobamovírusu (TMV);
vypracovanie metodiky pre stanovenie pôdnej mikroflóry metódou T-RFLP;
namnožené rastliny Miscanthus giganteus a Arundo donax;
vypracovanie 2 dizertačných prác.
-

-

Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude čiastočne financovaná zo štátneho rozpočtu (z
rozpočtu MPRV SR) a čiastočne z iných zdrojov a z vlastných zdrojov CVRV Piešťany (ŠR v r. 2013: 95 558
€, t.j. 95,03 % z celkovej ceny úlohy; iné zdroje a vlastné zdroje CVRV v r. 2013: 5 000 €, t.j. 4,97 %
z celkovej ceny úlohy, resp. 5,23 % z finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR v roku 2013).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (najmä
Odbor rastlinnej výroby); b) šľachtiteľské pracoviská SR (ZELSEED s. r.o. Horná Potôň; VŠS Malý Šariš
a Vígľaš - Pstruša a iné); c) výsledky multiplikácie rastlín Miscanthus giganteus a Arundo donax budú využité
v ďalšom rezortnom projekte s následným využitím realizátorom PD Čachtice.
Výstupy riešenia a dátum odovzdania výsledkov riešenia projektu za rok 2013: Výstupom riešenia v r.
2013 bude: a) vektor (1 ks) pre transformáciu obilniny - molekuly nevyhnutné pre transformáciu obilnín s
potenciálom zvýšiť jej nutričný a krmovinársky potenciál; b) vypracovanie postupu stanovenia Tobamovírusu
(ToMV) pomocou cellomického postupu detekcie. Výstupy riešenia projektu za rok 2013 budú odovzdané do
31. januára 2014.

9

Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 3 kontraktu č. 357/2012-510/MPRV SR v roku 2013

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

Názov rezortného projektu VaV:

„Biotechnológie rastlín a interagujúcich mikroorganizmov“

P.č.

Kalkulačná položka

a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

b.
Náklady obstarania celkom (r. 02 + 03)
Spotreba materiálu
Služby
v tom: Výskum a vývoj
Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09 + r. 13)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Z toho: Cestovné tuzemské
Cestovné zahraničné
Odpisy
Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až 19)
Z toho : Spotreba materiálu
Spotreba energie
Mzdové náklady
Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
Odpisy
Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 06 )
Zisk
Cena riešenia
Kapitálové výdavky celkom

18
19
20
21
22
23

Riaditeľ: doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

Štátny
rozpočet
v Eur
11 511
10 000
1 511
0
0
84 047
60 798
21 249
2 000
1 000
1 000
0
0
0
0
0
0

Celkové
náklady
v Eur
16 511
15 000
1 511
0
0
84 047
60798
21 249
2 000
1 000
1 000
0
0
0
0
0
0

0
0
95 558
0
95 558
0

0
0
100 558
0
100 558
0

Za ekonomický úsek: Ing. Iveta Gabčová
(meno, priezvisko, podpis)
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Úloha č. 4 kontraktu č. 357/2012-510/MPRV SR
Názov projektu:

„Nová hodnota primárnych produktov domácej rastlinnej výroby“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.; CVRV - VÚRV Piešťany
(Projektová sekcia Biológia rastlín Piešťany)

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ján Vajs; Sekcia poľnohospodárstva MPRV SR

Pracoviská podieľajúce sa na riešení projektu: Centrum výskumu rastlinnej výroby (CVRV) Piešťany Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV) Piešťany (Projektová sekcia Biológia rastlín Piešťany koordinačné pracovisko) a Výskumno-šľachtiteľské stanice VÚRV Vígľaš-Pstruša a Malý Šariš a STU
Bratislava a UCM Trnava (obidve univerzity bez finančných prostriedkov na riešenie)
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu pre rok 2013: 87 037 Eur
Termín riešenia projektu: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2015
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 a ciele riešenia projektu: Na Slovensku sa pre hospodárske účely pestuje viac ako 160
druhov rastlín, čo predstavuje nielen moderné odrody, hybridy a genotypy aktívne využívané v poľnohospodárstve, ale aj odrody reštringované, svetového sortimentu, staré a krajové odrody a ekotypy. V dnešnej
dobe je pre potreby poľnohospodárstva a výživy nevyhnutné hodnotiť rastliny nielen z hľadiska kvality, ale
nevyhnutná je i vyššia, pridaná hodnota. Poznaním kvalitatívnych parametrov na Slovensku tradičných a
pestovaných plodín je možné využiť germaplazmu v tvorbe nových materiálov s cieľom vniesť do súčasného
odrodového sortimentu rastlín určité špecifické (okrem iných i bioaktívne a funkčné) vlastnosti s konkrétnymi
cieľmi využitia.
V nadväznosti na predchádzajúce i súčasné skúsenosti s danou problematikou bude sa projekt
zameriavať na štúdium biologicky aktívnych a funkčných zložiek rastlín s významnou pridanou hodnotou
nielen vo výžive a zdraví človeka, ale aj v samotnej rastline. Predmetom riešenia bude v prvom kroku
pozitívna selekcia primárnych zdrojov biologicky aktívnych substancií a možností ich spracovania nielen pri
autentifikácii primárnej poľnohospodárskej produkcie, ale aj v poľnohospodárstve a tým v potravinárskom a
prípadne i vo farmaceutickom priemysle.
Projekt bude postavený na doterajších skúsenostiach s hodnotením obsahu celkovej potravinovej
vlákniny, ktorá je významným parametrom funkčnosti primárneho potravinového zdroja s možnosťami
využitia pri príprave tzv. funkčných potravín. Okrem zdraviu prospešných účinkov pre konzumenta má aj
veľký technologický význam (ovplyvňuje vzhľad a konzistenciu potraviny, želatinizuje, zahusťuje, emulguje).
Prídavok vlákniny do chlebového cesta zlepšuje jeho nutričné hodnoty, kladne ovplyvňuje reologické vlastnosti cesta a predlžuje trvanlivosť výrobku, čo má význam nielen preventívno-lekárenský, ale aj ekonomický.
β-D-glukán, rozpustná zložka potravinovej vlákniny, je sledovaný nielen z hľadiska širokého spektra
zdraviu prospešných vlastností na človeka, ale podporuje aj dobré reologické vlastnosti v potravinárstve a
má protektívnu funkciu v rastlinnom organizme. Šľachtenie za účelom zvýšenia obsahu β-D-glukánu je
významnou celosvetovou prioritou a americká odroda ovsa HiFi vyznačujúca sa vysokým obsahom
potravinovej vlákniny a β-D-glukánu (vyšľachtená v roku 2006) má veľmi dobré agronomické vlastnosti a
vysokú rezistenciu voči chorobám. Na druhej strane, v prípade sladovníckeho jačmeňa je nežiadúci vysoký
obsah danej látky (znížená filtrovateľnosť sladu a zvýšená tvorba zákalov a usadenín v konečnom produkte).
Biologická hodnota lipidov sa posudzuje podľa ich stráviteľnosti, obsahu vitamínov rozpustných v
tukoch, esenciálnych mastných kyselín, cholesterolu a pomeru jednotlivých druhov mastných kyselín. Kvalita
a druh tuku ovplyvňuje vzhľad, chuť a hlavne energetickú a výživovú hodnotu potravín. Lipidické zložky
nachádzajú uplatnenia v rôznych oblastiach farmaceutického a potravinárskeho priemyslu a v medicíne. Na
druhej strane sú v rastline nevyhnutné pre stavbu bunkových štruktúr, majú metabolickú, termoregulačnú a
zásobnú funkciu, sú zdrojom energie a plnia ochrannú funkciu. Profil mastných kyselín je vhodným
komplexným znakom genotypizácie.
Biologicky aktívne látky (vyznačujúce sa antivírusovým, antimikrobiálnym, antimutagénnym,
antikarcinogénnym, antialergickým, imunomodulačným a protizápalovým účinkom a tiež ovplyvňujúce
aktivitu enzýmov a reparáciu DNA a znižujúce riziko tzv. voľnoradikálových, t.j. civilizačných chorôb) slúžia
na ochranu rastliny pred následkami príliš intenzívneho slnečného žiarenia (antioxidačné vlastnosti), voči
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pôvodcom chorôb a voči škodcom. Ich hladina má vplyv na celkovú vitalitu a kvalitu rastliny a závisí od
faktorov prostredia. Antokyanidíny (patria medzi flavonoidy a tie medzi fenoly a fytochemikálie) sú farbivá
spôsobujúce modré, fialové (purpurové), červené alebo oranžové zafarbenie zŕn obilnín. Červená farba zrna
pšenice je spájaná s vyššou odolnosťou voči porastavosti a skúsenosti s využívaním purpurových pšeníc na
pečenie špeciálnych potravinárskych produktov majú na Novom Zélande a v Rakúsku. Vo všeobecnosti sa
však „farebné“ pšenice vyznačujú nízkou pekárenskou kvalitou a neoptimálnymi agronomickými znakmi, čo
otvára priestor pre tvorbu nových materiálov so želanými znakmi.
Cieľom predkladaného projektu je hodnotenie kvalitatívnych a kvantitatívnych znakov a vlastností
hospodársky významných plodín vytvorených alebo historicky adaptovaných v SR a za účelom komplexného
charakterizovania primárnych potravinových zdrojov budú použité progresívne metódy, pričom z aspektu
trvalej udržateľnosti bude dôraz kladený na funkčnosť a pridanú hodnotu.
Cieľom riešenia projektu je: a) zhodnotiť kvalitatívne a kvantitatívne znaky a vlastnosti hospodársky významných rastlín vytvorených alebo historicky adaptovaných v Slovenskej republike; b) posúdiť
potenciálny protektívny význam β-D-glukánu v zrne ovsa siateho počas biotického stresu (fytopatogénne
organizmy) a dynamika jeho obsahu; c) zvýšiť hodnotu rastlinnej produkcie biotechnologickými postupmi a
vhodnou kombináciou rastlinných druhov s vyššou pridanou hodnotou ich využiť v potravinárskom priemysle; d) determinovať vplyv faktorov prostredia na obsah antokyanínov v pšenici s netradičnou farbou zrna.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
komplexné kvalitatívne vlastnosti vstupných substrátov (základné obilniny) do fermentačných
experimentov (minimálne 5 odrôd);
kompozitné múky zložené zo základnej pšeničnej múky s rôznym percentuálnym zastúpením
fermentovaných substrátov (minimálne 10 druhov múk), technologické parametre múky a cesta
vyrobeného z fermentovaných kompozitných múk a senzorické a kvalitatívne parametre výrobkov
(minimálne 2 výrobky);
komplexné kvalitatívne zhodnotenie pšenice letnej a špaldy (minimálne 3 odrody) za účelom
prípravy kompozitných múk (minimálne 6 zmesí);
optimálna kompozitná múka pre špaldové cereálne pekárenské výrobky (1 múka);
obsah celkových antokyánov v netradične sfarbených zrnách pšenice (minimálne 20 genotypov);
súbor rastlinných primárnych potravinových zdrojov tradičných v slovenskom poľnohospodárstve a
zároveň využiteľných v potravinárstve z hľadiska pridanej hodnoty v obsahu biologicky aktívnych
a funkčných látok (minimálne 40 genotypov z minimálne 4 rastlinných druhov).
-

Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
kvalitatívne analýzy rastlinných materiálov (genotypy, odrody, šľachtiteľské materiály) z hľadiska
obsahových látok významných pre jednotlivé rastlinné druhy s dôrazom na látky biologicky aktívne a
funkčné;
štúdia funkčnosti β-D-glukánu a vybraných biologicky aktívnych a funkčných látok v rastlinnom
organizme;
vybudovanie databázy plynovo- a kvapalinovo-chromatografických referenčných indexov ako
nástrojov pre ich identifikovanie;
diseminácia získaných výsledkov pre širokú vedeckú, odbornú i laickú verejnosť doma i v zahraničí;
priame poradenstvo u pestovateľov, tvorcov a spracovateľov nového geneticko-šľachtiteľského
materiálu;
štúdia využitia netradične zafarbených zŕn pšeníc v potravinárskom priemysle (s ohľadom na
fyzikálnu a chemickú stabilitu pigmentov);
štúdia návrhu receptúry a zloženia pekárskych špaldových výrobkov s definovanými kvalitatívnymi
vlastnosťami, ktoré budú uplatniteľné a realizovateľné v pekárskej praxi;
štúdia vplyvu prostredia na kvalitu zrna vybraných obilnín a olejnín.
-

-

Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude čiastočne financovaná zo štátneho rozpočtu (z
rozpočtu MPRV SR) a čiastočne z iných zdrojov a z vlastných zdrojov CVRV Piešťany (ŠR v r. 2013: 87 037
€, t.j. 93,75 % z celkovej ceny úlohy; iné zdroje a vlastné zdroje CVRV v r. 2013: 5 800 €, t.j. 6,25 %
z celkovej ceny úlohy, resp. 6,66 % z finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR v roku 2013).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR; b)
šľachtiteľské pracoviská SR (Hordeum s.r.o. Sládkovičovo; ISTROPOL Solary, a.s.; VŠS Vígľaš-Pstruša
a Malý Šariš a iné); c) pestovateľské zväzy a združenia (Slovenský zväz pekárov, cestovinárov a cukrárov,
Slovenský mak, Český mák a iné); d) právnické a fyzické subjekty hospodáriace na pôde (Poľnohospodárske družstvo Borovce a iné; súkromne hospodáriaci roľníci; malopestovatelia poľnohospodárskych produktov
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a iné); e) potravinárske a semenárske spoločnosti (CELPO s.r.o., ZELSEED s.r.o., Ekotrend Myjava s.r.o.
a iné); f) biotechnologické spoločnosti (Stuvital Bratislava, Natures a.s. Trnava).
Výstupy riešenia a dátum odovzdania výsledkov riešenia projektu za rok 2013: Výstupom riešenia
projektu v roku 2013 bude: a) identifikácia genotypov/odrôd pšenice letnej, ovsa siateho, jačmeňa jarného,
maku siateho, láskavca a pohánky jedlej vyznačujúcich sa vyššou výživovou rozmanitosťou a vhodnosťou
pre využitie v poľnohospodárstve a výžive; b) charakteristika rastlinných materiálov z pohľadu celkovej
potravinovej vlákniny, β-D-glukánu, percentuálneho podielu lipidov, zastúpenia lipidických zložiek a profilu
mastných kyselín, ako aj vo vode rozpustných pigmentov; c) zaradenie získaných parametrov/pasportných
údajov do databázy genetických zdrojov Génovej banky semenných druhov SR pre účely ich ďalšieho
využitia vo vede i v praxi; d) publikácie vo vedeckých a odborných časopisoch, prezentácie na vedeckých
konferenciách i podujatiach určených odbornej a laickej praxi doma a v zahraničí; e) priame poradenstvo u
pestovateľov, tvorcov a spracovateľov nového geneticko-šľachtiteľského materiálu. Výstupy riešenia projektu
za rok 2013 budú odovzdané do 31. januára 2014.
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Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 4 kontraktu č. 357/2012-510/MPRV SR v roku 2013

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

Názov rezortného projektu VaV:

„Nová hodnota primárnych produktov domácej rastlinnej
výroby“

P.č.

Kalkulačná položka

a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

b.
Náklady obstarania celkom (r. 02 + 03)
Spotreba materiálu
Služby
v tom: Výskum a vývoj
Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09 + r. 13)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Z toho: Cestovné tuzemské
Cestovné zahraničné
Odpisy
Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až 19)
Z toho : Spotreba materiálu
Spotreba energie
Mzdové náklady
Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
Odpisy
Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 06 )
Zisk
Cena riešenia
Kapitálové výdavky celkom

18
19
20
21
22
23

Riaditeľ: doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

Štátny
rozpočet
v Eur
12 000
9 000
3 000
3 000
0
75 037
55 255
19 312
470
150
320
0
0
0
0
0
0

Celkové
náklady
v Eur
17 800
14 800
3 000
3 000
0
75 037
55 255
19 312
470
150
320
0
0
0
0
0
0

0
0
87 037
0
87 037
0

0
0
92 837
0
92 837
0

Za ekonomický úsek: Ing. Iveta Gabčová
(meno, priezvisko, podpis)
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Úloha č. 5 kontraktu č. 357/2012-510/MPRV SR
Názov projektu:

„Udržateľné a efektívne systémy hospodárenia na
trávnych porastoch“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Iveta Ilavská, PhD.; CVRV - VÚTPHP Banská Bystrica

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ján Vajs; Sekcia poľnohospodárstva MPRV SR

Pracoviská podieľajúce sa na riešení projektu: Centrum výskumu rastlinnej výroby (CVRV) Piešťany Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva (VÚTPHP) Banská Bystrica (koordinačné
pracovisko), Regionálne výskumné pracoviská VÚTPHP Poprad a Krivá na Orave a Výskumné pracovisko
VÚTPHP Turčianske Teplice - Diviaky.
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu pre rok 2013: 173 205 Eur
Termín riešenia projektu: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2015
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 a ciele riešenia projektu: Projekt rieši intenzifikačné a efektívne technológie
obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy v podhorských a horských oblastiach. Predmetom riešenia sú
systémy zakladania a obhospodarovania siatych trávnych porastov a využitia ornej pôdy nízkej bonity na
pestovanie netradičných plodín, pratotechnické technológie na trávnych porastoch, určené na
poľnohospodárske i nepoľnohospodárske využitie a vedúce k trvalej udržateľnosti trávnych ekosystémov
a vidieckej krajiny. Zameranie jednotlivých úloh vychádza priamo z požiadaviek poľnohospodárskej praxe, čo
vytvára inovatívny prístup ku prenosu teoretických poznatkov aplikovaného výskumu do poľnohospodárskej
prvovýroby a tiež spätnú väzbu prepojenia praktických problémov a výskumnej činnosti. Projekt je členený
do dvoch čiastkových úloh, pričom každá pozostáva z dvoch vecných etáp, ktoré sú tvorené subetapovými
úlohami, zameranými na špecifické okruhy riešenej problematiky.
Prvá čiastková úloha rieši efektívne pratotechnické technológie na trávnych porastoch a člení sa na
2 vecné etapy. Jedna vecná etapa je zameraná na možnosti uplatnenia intenzifikačných technológií na ornej
pôde, pričom sa nevenuje iba výrobe samotných kvalitných objemových krmovín v rôznych pestovateľských
systémoch s dôrazom na výrobu krmiva pre zimné obdobie, ale rieši aj výrobu cenného osiva pre tvorbu
a zakladanie výkonných siatych trávnych porastov. Navyše sa v tejto vecnej etape sústreďuje pozornosť aj
na netradičné využitie poľnohospodárskej pôdy s nízkou bonitou, kde sa otvára možnosť pestovania
drobného ovocia s vysokou nutričnou hodnotou a/alebo sa využije na pestovanie energetických plodín.
Druhú vecnú etapu charakterizuje použitie takých intenzifikačných technológií na trvalých trávnych porastoch, ktoré smerujú k optimálnemu využitiu týchto porastov na poľnohospodárske i nepoľnohospodárske
účely, a to aj zavádzaním inovatívnych spôsobov ich obhospodarovania, šetrného voči životnému prostrediu.
Druhá čiastková úloha rieši niektoré systémy obhospodarovania trvalých trávnych porastov, ktoré by
mali zabezpečiť trvalú udržateľnosť trávnych ekosystémov, a tým v nemalej miere aj vidieckej krajiny. Člení
sa na 2 vecné etapy, z ktorých prvá je zameraná na technológie nízkych vstupov a revitalizáciu
nevyužívaných trávnych porastov so snahou o ich prinavrátenie medzi krmovinársky využívateľné trávne
porasty. Druhá etapa je orientovaná na možnosti zachovania charakteru poľnohospodárskej krajiny a teda aj
životného prostredia hľadaním najvhodnejších spôsobov eliminácie vodného deficitu vo vidieckej krajine,
zavádzaním environmentálnych opatrení, ktoré smerujú k znižovaniu negatívnych environmentálnych
vplyvov poľnohospodárskej činnosti a obmedzujú negatívne dôsledky nesprávneho obhospodarovania
poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
Cieľom riešenia projektu je: a) overiť vhodnosť pestovania vybraných druhov tráv, ďatelinovín a ich
vzájomných miešaniek v daných pôdnoekologických podmienkach; b) overiť vhodnosť a účelnosť pestovania
nekrmovinárskych plodín na poľnohospodárskej pôde; c) overiť rôzne spôsoby zlepšenia trvalých trávnych
porastov pre nepoľnohospodárske využitie fytomasy; d) otestovať netradičné možnosti hnojenia trávnych
porastov; e) stanoviť racionálne obhospodarovanie trávnych porastov v súlade s environmentálnymi
požiadavkami a systémom nízkych vstupov.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
15

výška úrod osív odrôd tráv a ďatelinovín v rôznych pestovateľských podmienkach;
možnosti zvýšenia kvality zelených a konzervovaných krmív uplatnením nových odrôd tráv
a ďatelinovín;
výška produkcie fytomasy trávnych porastov optimalizáciou pratotechnických opatrení;
kvantifikácia hodnôt emisií CO2 pri spaľovaní a kompostovaní biomasy.
-

-

Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
-

zachovanie biotopov v rôznych systémoch hospodárenia na trávnych porastoch;
kvalita osív odrôd tráv a ďatelinovín v rôznych pestovateľských podmienkach;
využitie produkčnej účinnosti trávnych porastov na výrobu mlieka;
energetické využitie fytomasy a dendromasy;
kvalita produkcia brusnice pravej;
zvýšenie kvality fytomasy trávnych porastov optimalizáciou pratotechnických opatrení;
účinnosť aplikácie alternatívnych hnojív na kvalitu trávnych porastov.

Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude čiastočne financovaná zo štátneho rozpočtu (z
rozpočtu MPRV SR) a čiastočne z iných zdrojov (ŠR v r. 2013: 173 205 €, t.j. 95,24 % z celkovej ceny úlohy;
iné zdroje v r. 2013: 8 661 €, t.j. 4,76 % z celkovej ceny úlohy, resp. 5,00 % z finančných prostriedkov
poskytnutých zo ŠR v r. 2013).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR; b)
Pôdohospodárska platobná agentúra; c) pestovateľské a chovateľské zväzy a združenia; d) právnické a
fyzické subjekty hospodáriace na pôde (poľnohospodárske družstvá - Poľnohospodárske podielnické
družstvo Liptovská Teplička, PD B. Bystrica - časť Podlavice, Agrosev s.r.o. Detva, AGRONEMCE, a.s., PD
Bukovina Strelníky, AGRO-PONIKY, s.r.o., AG-PONIKY a iné; Mestské lesy s.r.o., súkromne hospodáriaci
roľníci - Ing. Richard Scholtz a iní).
Výstupy riešenia a dátum odovzdania výsledkov riešenia projektu za rok 2013: Výstupom riešenia
projektu v roku 2013 bude: a) uplatniteľnosť tráv ďatelinovín a miešaniek v rôznych systémoch pestovania
a využitia fytomasy; b) racionalizácia využitia trávnych porastov na produkciu mlieka; c) metodická príručka
Intenzifikačné technológie na nepoľnohospodárske využitie trávnych porastov; d) technologické systémy
zatrávňovania erózne ohrozených pôd. Výstupy riešenia projektu za rok 2014 budú odovzdané do 31.
januára 2014.
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Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 5 kontraktu č. 357/2012-510/MPRV SR v roku 2013

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

Názov rezortného projektu VaV:

„Udržateľné a efektívne systémy hospodárenia na trávnych
porastoch“

P.č.

Kalkulačná položka

a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

b.
Náklady obstarania celkom (r. 02 + 03)
Spotreba materiálu
Služby
v tom: Výskum a vývoj
Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09 + r. 13)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Z toho: Cestovné tuzemské
Cestovné zahraničné
Odpisy
Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až 19)
Z toho : Spotreba materiálu
Spotreba energie
Mzdové náklady
Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
Odpisy
Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 06 )
Zisk
Cena riešenia
Kapitálové výdavky celkom

18
19
20
21
22
23

Riaditeľ: doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

Štátny
rozpočet
v Eur
11 602
8 902
2 700
0
0
161 603
118 750
41 503
1 350
900
450
0
0
0
0
0
0

Celkové
náklady
v Eur
20 263
17 563
2 700
0
0
161 603
118 750
41 503
1 350
900
450
0
0
0
0
0
0

0
0
173 205
0
173 205
0

0
0
181 866
0
181 866
0

Za ekonomický úsek: Ing. Iveta Gabčová
(meno, priezvisko, podpis)
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Úloha č. 6 kontraktu č. 357/2012-510/MPRV SR
Názov projektu:

„Produkčné a konkurencieschopné agroekosystémy
zohľadňujúce produkciu zelenej energie“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

RNDr. Ján Hecl, PhD.; CVRV Piešťany - Výskumný ústav
agroekológie (VÚA) Michalovce

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ján Vajs; Sekcia poľnohospodárstva MPRV SR

Pracoviská podieľajúce sa na riešení projektu: Centrum výskumu rastlinnej výroby (CVRV) Piešťany Výskumný ústav agroekológie Michalovce (koordinačné pracovisko) a Experimentálne pracovisko VÚA
Milhostov.
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu pre rok 2013: 103 835 Eur
Termín riešenia projektu: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2015
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 a ciele riešenia projektu: Riešenie úlohy vyplýva z: Programového vyhlásenia v vlády
SR na roky 2012-2016, ktoré hovorí o opatrení na zvýšenie sebestačnosti Slovenska v základných
potravinách a potravinovej bezpečnosti; Uznesenia Vlády SR č. 437 z 5. 9. 2012, kde v správe o
poľnohospodárstve a potravinárstve SR za rok 2011 sú okrem iného odporúčania presadzovať projekty
podporujúce domácu produkciu, zamestnanosť a tvorbu pridanej hodnoty s dopadom na zníženie dovozu
agropotravinárskych výrobkov; Národohospodárskej stratégie - Pôdohospodárskej politiky na roky
2004 až 2013 ako aj z 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“, ako aj
z 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. z ďalších globálnych a európskych koncepcií (Natura 2000,
Zelená kniha, Biela kniha). Syntetický zámer úlohy je v súlade so zameraním priorít pôdohospodárskej
vedy a výskumu do roku 2015 a pripravovanou koncepciou rozvoja pôdohospodárstva na roky 2013 - 2016
Syntetickým cieľom projektu je výskumným riešením vybraného súboru vedecko-technických
aspektov prispieť k rozvoju efektívneho poľnohospodárstva na Slovensku za pomoci multisektorového
využitia agroproduktov a realizáciou ekologicky prijateľných inovačných riešení technologických prvkov
produkčných agroekosystémov. Projekt má koncentrovanú podobu, je členená na tri čiastkové úlohy a 11
vecných etáp.
Cieľom riešenia projektu je: a) determinácia kľúčových prvkov technológie pestovania vybraných
energetických plodín pre zvýšenie ich úžitkovej hodnoty; b) výber nových rastlín perspektívnych z hľadiska
ich energetického využitia; c) výskum technológií pestovania teplomilných plodín a vyhodnotenie možností
ich alternatívneho využívania; d) kalkulácia ekonomickej efektívnosti pestovateľských systémov alternatívnych teplomilných plodín; e) identifikácia a návrh fytofarmakologických opatrení eliminujúcich fytopatologicky
kritické prvky pestovania nových plodín s energetickým využitím; f) posúdenie vplyvu pestovania 1-ročných
a viacročných energetických plodín na zmeny fyzikálnych a chemických vlastnosti pôdy; g) zhodnotenie
alternatívnych pestovateľských systémov na ornej pôde z pohľadu vybraných environmentálnych indikátorov
produkčných systémov; h) eliminácia stresových situácií rastlín pomocou prírodných pôdnych a rastlinných
pomocných látok; i) determinácia vplyvu zvolených spôsobov obrábania pôdy a ďalších implementov
produkčného procesu na zmeny fyzikálnych a chemických vlastností a zásobu vody v profile ťažkých pôd; j)
porovnanie ekonomickej efektívnosti pestovateľských systémov v osevnom postupe s pšenicou letnou
formou ozimnou, jačmeňom siatym jarným, sójou fazuľovou a kukuricou siatou; k) zhodnotenie tradičných
pestovateľských systémov na ornej pôde z pohľadu vybraných environmentálnych indikátorov produkčných
systémov; l) inovácia remediačných technológií vybraných polutantov.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
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-

inovované pestovateľské systémy a implementy pestovateľského procesu;
stabilizácia úrod poľných plodín využitím protistresových prípravkov;
ekonomická úspora pohonných hmôt pri využívaní pôdoochranných a redukovaných technológií;
technológie introdukovaných energetických plodín;
novovytvorený imobilizačný komplex;
publikované výsledky v odborných a vedeckých periodikách.

Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy :
chemické, fyzikálne a hydrofyzikálne vlastnosti pôdy;
akumulačný potenciál, úroda hospodárskeho produktu plodiny a biometrické charakteristiky;
rozhodujúce kvalitatívne ukazovatele podľa úžitkového smeru plodiny - výhrevnosť a spalné teplo
fytomasy, výťažnosť na biometán;
overenie účinku imobilizantov na vybraných rastlinných druhoch.
-

Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude čiastočne financovaná zo štátneho rozpočtu (z
rozpočtu MPRV SR) a čiastočne z vlastných zdrojov CVRV Piešťany, resp. VÚA Michalovce (ŠR v r. 2013:
103 835 €, t.j. 95,24 % z celkovej ceny úlohy; vlastné zdroje CVRV Piešťany v r. 2013: 5 192 €, t.j. 4,76 %
z celkovej ceny úlohy, resp. 5,00 % z finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR v r. 2013).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (najmä
Odbor rastlinnej výroby); b) Pôdohospodárska platobná agentúra; c) pestovateľské zväzy a združenia; d)
právnické a fyzické subjekty hospodáriace na pôde (poľnohospodárske družstvá - Roľnícke družstvo Voľa,
Topagro s.r.o. Parchovany, MATEX s.r.o. V. Kapušany - Veškovce); e) právnické a fyzické subjekty
zaoberajúce sa pestovaním fytomasy na energetické účely a jej konverziu (Výskumno-vzdelávacie a
informačné centrum bioenergie EU v Bratislave - pracovisko Kapušany pri Prešove, Fakulta
environmentálnej a výrobnej techniky - Technická univerzita vo Zvolene, PD Choňkovce).
Výstupy riešenia a dátum odovzdania výsledkov riešenia projektu za rok 2013: Výstupom riešenia
projektu v roku 2013 bude ročná správa o stave riešenia, v rámci ktorej sa zhodnotí: a) postup prác pri
riešení úlohy; b) rozbor výsledkov riešenia vzhľadom na stanovené ciele; c) zoznam výstupov a prínosov za
sledovaný rok; d) poradenská činnosť v oblasti pestovateľských technológií plodín na potravinárske
a nepotravinárske využitie; e) publikácie v domácich i zahraničných vedeckých a odborných časopisoch;
Výstupy riešenia projektu za rok 2013 budú odovzdané do 31. januára 2014.
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Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 6 kontraktu č. 357/2012-510 v roku 2013

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

Názov rezortného projektu VaV:

„Produkčné
a
konkurencieschopné
zohľadňujúce produkciu zelenej energie“

P.č.

Kalkulačná položka

a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

b.
Náklady obstarania celkom (r. 02 + 03)
Spotreba materiálu
Služby
v tom: Výskum a vývoj
Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09 + r. 13)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Z toho: Cestovné tuzemské
Cestovné zahraničné
Odpisy
Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až 19)
Z toho : Spotreba materiálu
Spotreba energie
Mzdové náklady
Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
Odpisy
Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 06 )
Zisk
Cena riešenia
Kapitálové výdavky celkom

18
19
20
21
22
23

Riaditeľ: doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

agroekosystémy

Štátny
rozpočet
v Eur
7 000
5 000
2 000
0
0
96 835
70 000
24 465
2 370
1 500
0
0
0
0
0
0
0

Celkové
náklady
v Eur
12 192
10 192
2 000
0
0
96 835
70 000
24 465
2 370
1 500
0
0
0
0
0
0
0

0
0
103 835
0
103 835
0

0
0
109 027
0
109 027
0

Za ekonomický úsek: Ing. Iveta Gabčová
(meno, priezvisko, podpis)
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Úloha č. 7 kontraktu č. 357/2012-510/MPRV SR
Názov projektu:

„Špecifikácia unikátnych
národnej proveniencie“

parametrov

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Jana Lakatošová; CVRV
vinohradnícky a vinársky Bratislava

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ján Vajs; Sekcia poľnohospodárstva MPRV SR

-

viniča

Výskumný

a vína
ústav

Pracoviská podieľajúce sa na riešení projektu: Centrum výskumu rastlinnej výroby (CVRV) Piešťany Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky Bratislava (koordinačné pracovisko).
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu pre rok 2013: 23 988 Eur
Termín riešenia projektu: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2015
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 a ciele riešenia projektu: Projekt je zameraný na štúdium obsahu ťažkých kovov vo
viniči, ktoré pôsobia toxicky nielen na ľudské zdravie, ale negatívne ovplyvňujú aj životné prostredie
(produktivitu a úrodový potenciál pôd, kvalitu vôd, ovzdušia). Prítomnosť ťažkých kovov ovplyvňuje tvorbu
polyfenolov, ktoré sú produkované ako odpoveď na nepriaznivé, resp. stresové podmienky. Preto ďalším
významným cieľom bude štúdium prítomnosti polyfenolov, ale aj iných zdraviu prospešných látok ako sú
vitamíny, senzoricky aktívne metabolity zastúpené v listoch, bobuliach hrozna a vo víne. Sledovať sa bude
ich obsah s ohľadom na odrodovú a klimatickú závislosť.
Cieľom riešenia projektu je: a) získanie poznatkov o zastúpení a koncentrácii zdraviu prospešných
látok v hrozne a víne pestovaných a spracovaných v podmienkach vinohradníckej a vinárskej výroby v SR;
b) získanie poznatkov o zastúpení a koncentrácii ťažkých kovov vo viniči, hrozne a víne pestovaných a
spracovaných v podmienkach vinohradníckej a vinárskej výroby v SR; c) získanie poznatkov o zastúpení a
koncentrácii vitamínov v hrozne a víne pestovaných a spracovaných v podmienkach vinohradníckej a
vinárskej výroby v SR; d) získanie poznatkov o obsahu umelo pridávaného resveratrolu vo víne
spracovanom v podmienkach vinohradníckej a vinárskej výroby v SR; e) dopĺňanie údajov do vytvorenej
databanky štatisticky určujúcich a významovo charakteristických parametrov primárnych zdrojov
bioaktívnych a funkčných látok; f) modernizácia potravinového priemyslu a výroba produktov, ktoré spĺňajú
princípy dlhodobého rozvoja a zníženia odpadu a kontaminantov v potravinovom reťazci; g) propagovať
produkciu vína, vínne cesty a podporiť tým cestovný ruch; h) zabrániť predávaniu zahraničných vín
označených ako Slovenské.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
stanovenie obsahu zdraviu prospešných látok v hrozne a víne vo vybraných slovenských (minimálne
2 oblasti - Nitrianska a Južnoslovenská, aj ostatné 4 parametre) a zahraničných lokalitách;
stanovenie obsahu senzoricky aktívnych látok v hrozne a víne vo vybraných slovenských
a zahraničných lokalitách;
stanovenie obsahu kovov vo viniči, hrozne a víne vo vybraných slovenských a zahraničných
lokalitách;
stanovenie obsahu resveratrolu v hrozne a víne vo vybraných slovenských a zahraničných
lokalitách;
stanovenie obsahu vitamínov v hrozne a víne vo vybraných slovenských a zahraničných lokalitách.
-

Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
-

vytvorenie metodiky na stanovenie obsahu umelo pridávaného resveratrolu do vín;
rešeršný prehľad o účinkoch stanovovaných látok na zdravie človeka;
odovzdávací protokol výstupov pre odberateľa.

Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude čiastočne financovaná zo štátneho rozpočtu (z
rozpočtu MPRV SR) a čiastočne z iných zdrojov (ŠR v r. 2013: 23 988 €, t.j. 95,24 % z celkovej ceny úlohy;
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iné zdroje v r. 2013: 1 200 €, t.j. 4,76 % z celkovej ceny úlohy, resp. 5,00 % z finančných prostriedkov
poskytnutých zo ŠR v r. 2013).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR; b) Zväz
výrobcov hrozna a vína na Slovensku; c) právnické a fyzické subjekty podnikajúce v oblasti vinohradníctva a
vinárstva (poľnohospodárske družstvá; súkromne hospodáriaci roľníci; malopestovatelia hrozna a iné); d)
Zväz vinohradníkov Slovenska; e) Medzinárodná organizácia pre vinič a víno O.I.V.
Výstupy riešenia a dátum odovzdania výsledkov riešenia projektu za rok 2013: Výstupom riešenia
projektu v roku 2013 bude: a) vyvinutá a overená metodika na stanovenie obsahu umelo pridávaného
resveratrolu do vín; b) rešeršný prehľad o účinkoch stanovovaných látok na zdravie človeka; c) vedecký
článok v časopise Vinič a víno. Výstupy riešenia projektu za rok 2013 budú odovzdané do 31. januára 2014.
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Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 7 kontraktu č. 357/2012-510/MPRV SR v roku 2013

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

Názov rezortného projektu VaV:

„Špecifikácia unikátnych parametrov viniča a vína národnej
proveniencie“

P.č.

Kalkulačná položka

a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

b.
Náklady obstarania celkom (r. 02 + 03)
Spotreba materiálu
Služby
v tom: Výskum a vývoj
Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09 + r. 13)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Z toho: Cestovné tuzemské
Cestovné zahraničné
Odpisy
Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až 19)
Z toho : Spotreba materiálu
Spotreba energie
Mzdové náklady
Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
Odpisy
Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 06 )
Zisk
Cena riešenia
Kapitálové výdavky celkom

18
19
20
21
22
23

Riaditeľ: doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

Štátny
rozpočet
v Eur
10 845
10 245
600
0
0
13 143
9 591
3 352
200
100
0
0
0
0
0
0
0

Celkové
náklady
v Eur
12 045
11 445
600
0
0
13 143
9 591
3 352
200
100
0
0
0
0
0
0
0

0
0
23 988
0
23 988
0

0
0
25 188
0
25 188
0

Za ekonomický úsek: Ing. Iveta Gabčová
(meno, priezvisko, podpis)
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Úloha č. 8 kontraktu č. 357/2012-510/MPRV SR
Názov úlohy:

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

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Ivana Dokupilová; CVRV
vinohradnícky a vinársky Bratislava

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ján Vajs; Sekcia poľnohospodárstva MPRV SR

-

Výskumný

ústav

Pracoviská podieľajúce sa na riešení úlohy: Centrum výskumu rastlinnej výroby (CVRV) Piešťany Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky Bratislava (koordinačné pracovisko) a Výskumný ústav rastlinnej
výroby Piešťany - Projektová sekcia Biológia rastlín Piešťany.
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu pre rok 2013: 89 845 Eur
Termín riešenia úlohy: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
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 a ciele riešenia úlohy: Úloha bude riešená v súlade s potrebou plnenia povinných
smerníc Rady o uvádzaní certifikovaného množiteľského materiálu viniča hroznorodého (smernica č.
2002/11EHS) a ovocných drevín (smernica 2008/90/ES) do obehu a následných Nariadení vlády SR č.
49/2007 a 48/2007.
Uvedené smernice a Nariadenia vlády určujú pravidlá a metodické postupy pre produkciu zdravého
množiteľského materiálu viniča a ovocných drevín, ktoré boli stanovené Európskou stredozemnou
organizáciou pre ochranu rastlín (EPPO standard). Tieto metodické postupy a schémy sú akceptované vo
všetkých členských krajinách EÚ. Za zabezpečenie východiskového množiteľského materiálu (pre basic
material) vrátane financovania prevádzky technických izolátov v okolitých krajinách nesú zodpovednosť
štátne inštitúcie. Štát sa podieľa na investíciách a prevádzkových nákladoch. Certifikovaný množiteľský
materiál musí byť vyprodukovaný z testovaných elitných rastlín, ktoré sú označené ako virus free
a udržiavané v technickom izoláte v bezviróznom stave.
V súlade s uvedeným je cieľom riešenia úlohy prevádzkovanie technického izolátu v podmienkach
SR. Jeho prevádzka zabezpečí základné komponenty pre výrobu certifikovaného množiteľského materiálu
v Slovenskej republike a zároveň bude slúžiť aj ako zdroj genetického materiálu, ktorý sa bude geneticky
identifikovať, čo pomôže pri vytvorení elektronickej databázy odrôd. Genotypovanie umožní aj spoluprácu
v rámci medzinárodného projektu COST FA1003.
Ciele riešenia: a) prevádzkovanie technického izolátu pre vinič; b) testovanie ELISA metódou na vírusy
ďalších potenciálnych genotypov; c) vytvorenie novej, presnejšej metódy na stanovenie vírusových ochorení
viniča; d) doplnenie kandidátskych východiskových rastlín (candidate nuclear stock) z genofondu podľa
Listiny registrovaných rastlín; e) zaradenie nových genotypov bezvirózneho materiálu do Technického
izolátu; f) vytvorenie elektronickej databázy genotypov viniča pestovaných na Slovensku.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
prevádzkovanie technického izolátu s približne 120 genotypmi viniča, z každého paralelné
zastúpenie, ich udržiavanie a pravidelné testovanie;
testovanie na vírusy približne 250 ďalších potenciálnych genotypov;
doplnenie kompletného zoznamu Listiny registrovaných odrôd kandidátskych východiskových rastlín
(candidate nuclear stock) z genofondu o ďalších 20 genotypov;
zaradenie nových genotypov bezvirózneho materiálu do Technického izolátu;
pravidelné udržiavanie a testovanie materiálu na vírusy a baktérie od dodávateľov množiteľského
materiálu (približne 300 rastlín);
poskytnutie zdravého materiálu v kvalite pre basic v množstve 2 000 očiek množiteľským
organizáciám;
molekulárna charakterizácia 30 genotypov viniča.
-

-
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Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
-

testovanie ELISA metódou prítomnosť vírusov;
vytvorenie novej presnejšej metódy na stanovenie vírusových ochorení viniča;
vytvorenie elektronickej databanky genotypov viniča.

Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho rozpočtu (z
rozpočtu MPRV SR).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR; b)
Komisia EÚ; c) Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky; d) množitelia viniča; e) ovocinári,
vinohradníci a vinári; f) národné a zahraničné výskumné a vedecké inštitúcie.
Výstupy riešenia a dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy za rok 2013: Výstupom riešenia úlohy
bude prevádzkovanie technického izolátu viniča hroznorodého, vytvorenie novej metódy na stanovenie
vírusových ochorení viniča a vytvorenie elektronickej databanky slovenských genotypov viniča. Výsledky
riešenia za rok 2013 budú MPRV SR odovzdané do 31. januára 2014.
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Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 8 kontraktu č. 357/2012-510/MPRV SR v roku 2013

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

Názov úlohy odbornej pomoci:

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

P.č.

Kalkulačná položka

a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

b.
Náklady obstarania celkom (r. 02 + 03)
Spotreba materiálu
Služby
v tom: Výskum a vývoj
Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09 + r. 13)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Z toho: Cestovné tuzemské
Cestovné zahraničné
Odpisy
Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až 19)
Z toho : Spotreba materiálu
Spotreba energie
Mzdové náklady
Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
Odpisy
Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 06 )
Zisk
Cena riešenia
Kapitálové výdavky celkom

18
19
20
21
22
23

Riaditeľ: doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

Štátny
rozpočet
v Eur
23 768
23 768
0
0
0
66 077
46 000
16 077
4 000
500
500
0
0
0
0
0
0
0
0
89 845
0
89 845
0

Za ekonomický úsek: Ing. Iveta Gabčová
(meno, priezvisko, podpis)
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Úloha č. 9 kontraktu č. 357/2012-510/MPRV SR
Názov úlohy:

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

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Soňa Gavurníková, PhD.; CVRV - VÚRV Piešťany
(Projektová sekcia Biológia rastlín Piešťany)

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ján Vajs; Sekcia poľnohospodárstva MPRV SR

Pracoviská podieľajúce sa na riešení úlohy: Centrum výskumu rastlinnej výroby (CVRV) Piešťany Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV) Piešťany (Projektová sekcia Biológia rastlín Piešťany).
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu pre rok 2013: 12 923 Eur
Termín riešenia úlohy: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
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 a ciele riešenia úlohy: Úloha bude riešená v súlade so:
- Zákonom 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;
- Vyhláškou MP SR č. 365/2007 Z. z. z 12. júla 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní
odrodových skúšok pestovaných rastlín;
- Zákonom č. 291/1996 Z. z. z 13. 9. 1996 o odrodách a osivách v znení neskorších predpisov;
- Nariadenia vlády SR č. 164 z 3. marca 2004, ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych
plodín;
- Vyhláškou MP SR č. 309 z 15. apríla 2004, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii odrôd
poľnohospodárskych plodín a o vykonávaní štátnych odrodových skúšok;
- STN 46 1100-2 Potravinárske obilniny, časť 2: Zrno potravinárskej pšenice letnej;
- Zmluvou o dielo č. 21/2010/OOS medzi ÚKSÚP Bratislava a CVRV Piešťany uzatvorenej podľa paragrafu
536 a nasl. Obchodného zákonníka z 26. 11.2010;
- Národohospodárskou stratégiou - Pôdohospodárskou politikou na roky 2004 až 2013 (schválenou vo
vedení MP SR v júni 2004);
- Koncepciou agrárnej a potravinovej politiky, schválenej vládou SR 13. 10. 2000;
- Programom zvyšovania kvality poľnohospodársko-potravinárskej produkcie a jeho aktualizácie;
- Nariadením Komisie (EÚ) č. 1272/2009 z 11. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné
pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nákup a predaj poľnohospodárskych
výrobkov v rámci verejnej intervencie;
- Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2012-2016 („V oblasti poľnohospodárskej a potravinárskej
výroby vláda podporí spracovanie a finalizáciu produktov z domácej výroby, okrem iného aj zvýšením
propagácie a podpory predaja domácich potravín“).
Odrodové skúšky tvoria: a) skúšky hospodárskej hodnoty odrody pre druhy pestovaných rastlín, b)
skúšky na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť odrody, c) skúšky technologickej kvality.
CVRV Piešťany je jediným pracoviskom v Slovenskej republike, ktoré zabezpečuje stanovovanie
kvalitatívnych parametrov perspektívnych biologických materiálov pšenice letnej, vyšľachtených na
šľachtiteľských pracoviskách SR, skúšaných v Štátnych odrodových skúškach (ŠOS) SR.
Takisto je extrémne dôležité priebežné monitorovanie kvality pšenice dopestovanej v podmienkach
Slovenskej republiky a jej tendencie v jednotlivých rokoch, nakoľko kontrola kvality pšenice a príslušné
analýzy môžu byť výraznou pomocou pri odrodovej politike, inovácii pestovateľských technológií a pri
podpore rozhodnutí o produkcii a pestovateľských plochách pšenice v SR. S ohľadom na uvedené bude
riešenie úlohy zamerané na stanovovania kvalitatívnych parametrov pšenice letnej, ktoré sú súčasťou ŠOS
a pšenice dopestovanej v SR. Počet odobratých a analyzovaných vzoriek z pestovateľských plôch SR bude
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korešpondovať s pestovateľskou plochou pšenice v celej SR a v jednotlivých regiónoch, pričom 1 vzorka
bude reprezentovať plochu cca 500 ha pšenice.
Cieľom riešenia úlohy v súlade s uvedeným je: a) zabezpečiť skúšky technologickej kvality pre ŠOS
pšenice letnej (podľa STN 46 1100-2, STN ISO 2171, ICC č. 115/1, PN 01/07); b) vykonať monitoring
kvalitatívnych parametrov pšenice letnej pestovanej v podmienkach SR v roku 2013 (parametre: objemová
hmotnosť, obsah N-látok, sedimentačný index podľa Zelenyho, číslo poklesu v šrote, obsah mokrého lepku).
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
stanovenie uvedených parametrov kvality pšenice v približne 250 vzorkách (presný počet bude
závisieť od počtu materiálov v ŠOS ÚKSUP-u Bratislava);
stanovenie technologických parametrov kvality úrod pšenice v roku 2013 pestovanej minimálne v 10
lokalitách v hlavných pestovateľských oblastiach pšenice Slovenska (minimálne 150 vzoriek pšenice).
-

-

Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
v ŠOS: stanovená výťažnosť múky [%]; obsah popola [%]; kvalitatívne parametre pšenice podľa
STN 46 1100-2; farinografické parametre podľa ICC č. 115/1; špecifický objem bochníka na 100 g
výrobku [ml]; pomer výška/šírka;
v monitoringu: stanovené kvalitatívne parametre pšenice podľa STN 46 1100-2 Potravinárske
obilniny, časť 2: Zrno potravinárskej pšenice letnej: objemová hmotnosť [g.l-1]; obsah dusíkatých látok (N
x 5,70) v sušine [%]; sedimentačný index podľa Zelenyho [ml]; číslo poklesu v šrote [s]; obsah mokrého
lepku v sušine [%].
-

-

Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100 % financovaná zo štátneho rozpočtu (z
rozpočtu MPRV SR).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: a) MPRV SR; b) ÚKSÚP Bratislava; c) Slovenská šľachtiteľská
a semenárska asociácia; d) Združenie pestovateľov obilnín; e) právnické a fyzické subjekty hospodáriace na
pôde pestujúce pšenicu; f) šľachtiteľské pracoviská SR (Istropol Solary a.s.; Hordeum s.r.o. Sládkovičovo;
SELEKT, Výskumný a šľachtiteľský ústav, a.s., Bučany; WOOD s.r.o. Radošina); g) Slovenský zväz pekárov,
cukrárov a cestovinárov.
Výstupy riešenia a dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy za rok 2013: Výstupom riešenia úlohy
bude záverečná správa za sledované obdobie. Výsledky riešenia úlohy za rok 2013 budú MPRV SR
odovzdané do 31. januára 2014.
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Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 9 kontraktu č. 357/2012-510/MPRV SR v roku 2013

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

Názov úlohy odbornej pomoci:

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

P.č.

Kalkulačná položka

a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

b.
Náklady obstarania celkom (r. 02 + 03)
Spotreba materiálu
Služby
v tom: Výskum a vývoj
Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09 + r. 13)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Z toho: Cestovné tuzemské
Cestovné zahraničné
Odpisy
Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až 19)
Z toho : Spotreba materiálu
Spotreba energie
Mzdové náklady
Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
Odpisy
Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 06 )
Zisk
Cena riešenia
Kapitálové výdavky celkom

18
19
20
21
22
23

Riaditeľ: doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

Štátny
rozpočet
v Eur
963
963
0
0
0
11 960
8 270
2 890
800
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 923
0
12 923
0

Za ekonomický úsek: Ing. Iveta Gabčová
(meno, priezvisko, podpis)
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Úloha č. 10 kontraktu č. 357/2012-510/MPRV SR
Názov úlohy:

„Úžitkové a technologické parametre energetických
plodín vhodných na pestovanie v Slovenskej republike“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Pavol Porvaz, PhD.; CVRV Piešťany - Výskumný ústav
agroekológie (VÚA) Michalovce

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ján Vajs; Sekcia poľnohospodárstva MPRV SR

Pracoviská podieľajúce sa na riešení úlohy: Centrum výskumu rastlinnej výroby (CVRV) Piešťany Výskumný ústav agroekológie Michalovce (koordinačné pracovisko) a Výskumný ústav trávnych porastov
a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica.
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu pre rok 2013: 63 073 Eur
Termín riešenia úlohy: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
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 a ciele riešenia úlohy: Úloha bude riešená v súlade s:
- Uznesením vlády SR č. 348 z 1. 6. 2011, kde bol schválený materiál „Návrh analýzy systému podpory
obnoviteľných zdrojov energie“, ktorý hovorí o efektívnejšom využívaní biomasy;
- Uznesením vlády SR č. 130 z 27. 2. 2008 „Akčný plán využívania biomasy na roky 2008-2013“;
- Národným akčným plánom pre obnoviteľné zdroje energie (Uznesenie vlády SR č. 677 zo 6. 10. 2010);
- Zákonom o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby č.
309/2009 Z.z. z 19. júna 2009;
- Dlhodobou stratégiou využitia poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych plodín na
priemyselné účely (Uznesenie vlády SR č. 108 zo 4. februára 2009);
- Stratégiou vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR (schválenou vládou SR 25. 4. 2007).
Na základe Smernice č. 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie
a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES má SR povinnosť zvýšiť
využívanie OZE v pomere ku hrubej konečnej energetickej spotrebe zo 6,7 % v roku 2005 na 14 % v r. 2020.
Zdroje a potenciál biomasy (dendromasy aj fytomasy) v SR vytvárajú predpoklady na jej efektívne využitie
ako obnoviteľných zdrojov energie. K tomu je však potrebné v oblasti štátnej politiky a legislatívy vytvoriť
podmienky pre realizáciu vládou a ostatnými orgánmi štátnej správy prijímaných opatrení, zabezpečiť výraznejšie postavenie poskytovaných finančných podpôr, ale aj cielený výskum v celej škále pestovateľských a
výrobných technológií. V schválenej dlhodobej stratégii využívania poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych plodín na energetické účely je to deklarované. Jej zvýšené využívanie by mohlo tiež zmierniť dôsledky
energetickej krízy. Na celkovej spotrebe obnovitelných zdrojov energie sa biomasa podieľa približne 4 %
celkovej energetickej spotreby EÚ. Z cieľov EÚ do r. 2030 by sa mal tento podiel zvýšiť štvornásobne.
Cielené pestovanie energetických plodín má preto veľkú budúcnosť. Rozširovanie sortimentu pestovaných
energetických plodín je významné nielen pre získavanie produkcie biomasy, ale tiež pre posilnenie
biodiverzity rastlinných spoločenstiev v krajine. Medzi výhody pestovania energetických plodín môžeme
zaradiť vytváranie nových pracovných príležitostí, čo môže spomaliť vyľudňovanie vidieka. Energetické
plodiny znižujú produkciu emisií i nároky na agrochemikálie a viac šetria životné prostredie. Za nevýhody sú
považované nároky na investície a technické zariadenia, nedostatok informácií o pestovaní a odbytové
problémy s produkciou.
Riešiteľský kolektív si uvedomuje že prvoradou úlohou slovenského poľnohospodárstva je a musí
zostať produkcia potravín pre obyvateľstvo. Aj keď je podľa niektorých názorov v budúcnosti možné
zabezpečovať až 30 % príjmov v poľnohospodárstve z bioenergetiky. Z toho dôvodu na ich pestovanie je
potrebné využiť marginálne poľnohospodárske oblasti, nevhodné na pestovanie hospodársky najdôležitejších plodín a rastlín. Predkladaná úloha odbornej pomoci testuje okrem známych domácich plodín aj nové
introdukované rastlinné druhy vyznačujúce sa veľkou produkciou biomasy ako zdroja potenciálne vysokej
úrovne energie.
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Riešenie úlohy bude zamerané na posilnenie produkčnej základne a produkčného potenciálu v
oblasti pestovania netradičných plodín na nepotravové účely zastúpených skupinou energetických rastlín a
drevín. Predmetom úlohy je inovácia technologických postupov a rajonizácia odrôd a hybridov ciroku
cukrového ako suroviny na fermentáciu do bioplynových staníc, stanovenie výťažnosti biometánu z nových
perspektívnych odrôd cirokov cukrových, jeho hybridov, ozdobnice čínskej (Miscanthus giganteus) a
testovanie perspektívnych druhov energetických plodín (konopa siata, vŕba, sida a pod.) pre účely
spaľovania. Hľadanie možností znižovania energetickej náročnosti, náhrada fosílnych palív obnoviteľnými
zdrojmi je cesta pre Slovensko vzhľadom na jeho prírodné podmienky významná. Z tohto pohľadu je veľmi
dôležitá podpora MPRV SR a jeho odborných zložiek pri riešení takejto úlohy vzhľadom aj na to, že situácia
v SR v pestovaní energetických plodín je viac-menej na úrovni výskumných, resp. prevádzkových pokusov.
V súlade s uvedeným cieľom riešenia úlohy bude: a) získavanie a overovanie pôvodných
domácich a introdukovaných druhov energetických plodín v našich pestovateľských podmienkach; b)
vypracovanie rajonizácie a základných technologických parametrov ich pestovania, požiadavky na živiny,
chemická ochrana, agrotechnické postupy; c) získanie základných úžitkových parametrov - hospodárska
úroda, látkový obsah spalného produktu, spalné teplo, výťažnosť biometánu odrôd ciroku a jeho hybridov a
ozdobnice čínskej (Miscanthus giganteus), emisie z pestovania týchto plodín a pod.
Výsledky úlohy sa použijú ako podkladové materiály na vypracovanie koncepcie využívania
energetických rastlín, vrátane rýchlorastúcich drevín, na energetické účely.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
-

monitoring, zhromažďovanie, hodnotenie a výber perspektívnych druhov a odrôd energetických
plodín s cieľom rozšírenia ich sortimentu;
technológie pestovania vybraných energetických rastlín s parametrizáciou agrotechnických faktorov
odporúčateľných pre využitie na spaľovanie a ako surovina na fermentáciu do bioplynových staníc;
určiť potenciál cielene pestovaných plodín na výrobu bioplynu.

Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
overenie najperspektívnejších druhov energetických plodín vrátane odrôd ciroku cukrového a jeho
hybridov a ozdobnice čínskej na výťažnosť biometánu v poľnohospodárskej praxi;
zmapovanie siete pestovateľov energetických plodín a ich prepojenie na spracovateľov v regióne
východného Slovenska a v ostatných regiónoch Slovenska.
-

-

Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho rozpočtu (z
rozpočtu MPRV SR).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR; b)
právnické a fyzické subjekty hospodáriace na pôde; c) Slovenská asociácia pre biomasu BIO HEAT/BIOTEPLO KLASTER BIOENERGIA; d) VVICB - Kapušany pri Prešove.
Výstupy riešenia a dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy za rok 2013: Výstupom riešenia úlohy
budú: a) záverečná správa; b) zmapovanie siete pestovateľov energetických plodín a ich prepojenie na
spracovateľov v regióne Východného Slovenska a v ostatných regiónoch SR; c) metodické odporúčania
pestovania perspektívnych druhov a odrôd energetických plodín pre výrobu bioplynu pre podmienky SR.
Výsledky riešenia za rok 2013 budú MPRV SR odovzdané do 31. 1. 2014.
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Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 10 kontraktu č. 357/2012-510/MPRV SR v roku 2013

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

Názov úlohy odbornej pomoci:

„Úžitkové a technologické parametre energetických plodín
vhodných na pestovanie v Slovenskej republike“

P.č.

Kalkulačná položka

a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

b.
Náklady obstarania celkom (r. 02 + 03)
Spotreba materiálu
Služby
v tom: Výskum a vývoj
Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09 + r. 13)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Z toho: Cestovné tuzemské
Cestovné zahraničné
Odpisy
Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až 19)
Z toho : Spotreba materiálu
Spotreba energie
Mzdové náklady
Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
Odpisy
Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 06 )
Zisk
Cena riešenia
Kapitálové výdavky celkom

18
19
20
21
22
23
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Štátny
rozpočet
v Eur
3 069
2 569
500
0
0
60 004
41 500
14 504
4 000
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63 073
0
63 073
0

Riaditeľ: doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

Za ekonomický úsek: Ing. Iveta Gabčová
(meno, priezvisko, podpis)

Úloha č. 11 kontraktu č. 357/2012-510/MPRV SR
Názov úlohy:

„Prevádzka Génovej banky Slovenskej republiky“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Doc. Ing. Daniela Benediková, PhD., CVRV - VÚRV
Piešťany, vedúca Génovej banky Slovenskej republiky
Piešťany

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ján Vajs; Sekcia poľnohospodárstva MPRV SR

Pracoviská podieľajúce sa na riešení úlohy:
Centrum výskumu rastlinnej výroby (CVRV) Piešťany - Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV) Piešťany
(Génová banka Slovenskej republiky).
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu pre rok 2013: 209 000 Eur
Termín riešenia úlohy: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013
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 a ciele riešenia úlohy:
Úloha bude zabezpečovať prevádzkovanie Génovej banky Slovenskej republiky.
Pri riešení sa bude vychádzať zo základných úloh uložených v Dohovore o biologickej diverzite, zo
Svetového plánu akcií, z Akčného plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na
Slovensku pre roky 2003-2010 a najmä v Národnom programe ochrany genetických zdrojov pre výživu
a poľnohospodárstvo na roky 2010-2014.
Programovými piliermi Národného programu sú monitoring, zhromažďovanie, hodnotenie,
dokumentácia a inventarizácia, uchovávanie, regenerácia, charakterizácia, distribúcia a poskytovanie
informácií, národná a medzinárodná spolupráca a intenzívne využívanie genetických zdrojov ako zdrojov
biologickej a genetickej variability.
V rámci Národného programu bolo k 30. 10. 2012 evidovaných 23 985 GZR na všetkých jeho
riešiteľských pracoviskách. Rozhodujúcu úlohu v zabezpečovaní a koordinovaní Národného programu a tejto
úlohy odbornej pomoci má Génová banka Slovenskej republiky, ktorá je lokalizovaná v CVRV Piešťany.
Riešenie úlohy bude realizované iba na koordinačnom pracovisku a v súlade s vyššie uvedeným je
cieľom riešenia úlohy odbornej pomoci v roku 2013:
a) zabezpečovanie informačného databázového systému GZR a jeho kompatibility s
medzinárodnými databázami,
b) zabezpečovanie dlhodobého uchovávania kolekcií GZR uložených v Génovej banke SR v
životaschopnom stave,
c) vykonávanie nevyhnutného monitoringu a regenerácie uchovávaných kolekcií GZR,
d) vykonávanie limitovaného rozsahu základného hodnotenia GZR,
e) štandardizácia práce s GZR v súlade s medzinárodnými štandardami a záväzkami.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
-

-

uchovávanie 181 kolekcií GZR vybraných druhov v Génovej banke SR a na pracoviskách CVRV
Piešťany, spolu 23 985 GZR;
monitoring klíčivosti 170 semenných vzoriek GZR dlhodobo uchovávaných a 700 vzoriek
strednodobo uchovávaných v Génovej banke SR v životaschopnom stave v limitovanom rozsahu;
regenerácia vzoriek vyžadujúcich zvýšenie parametrov životaschopnosti (v roku 2013 to bude iba
minimálne nutný počet cca 20 regenerovaných vzoriek);
zabezpečovanie funkčnosti elektronického evidenčného a databázového systému obsahujúceho
informácie o viac ako 25 620 GZR.
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Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
zabezpečenie uchovávania GZR v podmienkach Génovej banky SR;
zabezpečenie limitovaného monitoringu biologickej kvality vzoriek uchovávaných GZR pre trvalé
udržiavanie ich kolekcií v životaschopnom stave;
vývoj a inovácia informačného systému a aktualizácia pasportných a popisných údajov v databázach
jednotlivých kolekcií GZR;
diseminácia a popularizácia práce s GZR a výsledkov tejto práce vhodnými formami v odbornej i
laickej verejnosti.
-

Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude na 100 % financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
-

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky;
Génová banka Slovenskej republiky;
riešiteľské pracoviská Národného programu;
výskumné a vývojové pracoviská v Slovenskej republike;
Bioversity International;
Medzinárodná organizácia pre poľnohospodárstvo a výživu (FAO).

Výstupy riešenia a dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy za rok 2013: Výstupom riešenia úlohy
budú: a) záverečná správa za sledované obdobie; b) štandardnými spôsobmi uchovávané kolekcie GZR.
Výsledky riešenia za rok 2013 budú MPRV SR odovzdané do 31. 1. 2014.
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Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 11 kontraktu č. 357/2012-510/MPRV SR v roku 2013

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

Názov úlohy odbornej pomoci:

„Prevádzka Génovej banky Slovenskej republiky“

P.č.

Kalkulačná položka

a.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

b.
Náklady obstarania celkom (r. 02 + 03)
Spotreba materiálu
Služby
v tom: Výskum a vývoj
Kooperácie
Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09 + r. 13)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Z toho: Cestovné tuzemské
Cestovné zahraničné
Odpisy
Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až 19)
Z toho : Spotreba materiálu
Spotreba energie
Mzdové náklady
Náklady na zdrav. a soc. poistenie
vrát. prísp. NÚP
Odpisy
Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01 + 06 )
Zisk
Cena riešenia
Kapitálové výdavky celkom

18
19
20
21
22
23

Riaditeľ: doc. RNDr. Ján Kraic, PhD.
(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

Štátny
rozpočet
v Eur
17 240
10 558
6 682
0
0
191 760
89 300
31 210
1 900
300
1 000
0
69 350
0
69 350
0
0
0
0
209 000
0
209 000
0

Za ekonomický úsek: Ing. Iveta Gabčová
(meno, priezvisko, podpis)
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