Príloha č. 1 k dodatku 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:
Úloha č. 12:

„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 €);
„Monitorovanie stavu, regenerácia a základné hodnotenie ohrozených kolekcií
genetických zdrojov rastlín“ (finančné prostriedky zo ŠR na rok 2013: 201 000 €).

Finančné prostriedky zo ŠR na úlohy odbornej pomoci pre MPRV SR v roku 2013 celkom: 575 841 €.
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: 2 395 196 €
Úloha č. 12 kontraktu č. 357/2012-510/MPRV SR
Názov úlohy:

„Monitorovanie stavu, regenerácia a základné
hodnotenie ohrozených kolekcií genetických
zdrojov rastlín“

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

Pracovisko podieľajúce sa na riešení úlohy:
Centrum výskumu rastlinnej výroby (CVRV) Piešťany (pracoviská: Génová banka Slovenskej
republiky, VŠS Víglaš-Pstruša, VŠS Malý Šariš, VP Borovce)
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu pre rok 2013: 201 000 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:
Riešenie úlohy vychádza zo základných povinností definovaných národnou legislatívou
a medzinárodnými záväzkami, najmä zo Zákona NR SR č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických
zdrojov rastlín, Vyhlášky MP SR č. 283/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva uvedený zákon a Národného
programu ochrany genetických zdrojov pre výživu a poľnohospodárstvo na roky 2010-2014 (Národný
program) definovaného v zákone č. 215/2001 Z. z.
Riadnym a správnym spôsobom vykonávané udržiavanie a následné využívanie genetických
zdrojov rastlín (GZR) musí byť v prvom rade založené na trvalom, spoľahlivom a aktívnom uchovávaní
kolekcií GZ jednotlivých rastlinných druhov v optimálnych podmienkach a to pri už zhromaždených
kolekciách GZ, ale aj kolekciách prevzatých zo zaniknutých pracovísk. Biologická hodnota
uchovávaných kolekcií sa kontroluje vykonávaním monitorovania životaschopnosti stavu kolekcií
štandardnými postupmi. V prípade potreby sa musí vykonať regenerácia položiek ohrozených
neštandardnou životaschopnosťou, opätovnou kontrolou životaschopnosti a novým uložením do
aktívnej alebo základnej kolekcie v Génovej banke SR. Krokom k využitiu uchovávaných GZR
pre poľnohospodárstvo a výživu je, po zabezpečení všetkých základných činností práce s GZR,
základné a špeciálne hodnotenie položiek GZ jednotlivých kolekcií.
V dôsledku znižovania príspevku na prevádzku kľúčového národného zariadenia pre ochranu
GZR - Génovej banky SR, sa zredukovali činnosti uvedené vyššie, ale aj ďalšie činnosti, začínajúc
zberom nových GZR a končiac špeciálnym hodnotením pre ďalšie využitie GZR. Viaceré, už dlhodobo
udržiavané kolekcie (napr. viacročné krmoviny, strukoviny, konopa, chmeľ, olejniny, niektoré obilniny,
technické a priemyselné plodiny a ďalšie), ale aj časom prevzaté kolekcie (napr. kukurica, repa,
zelenina, trávy a ďalšie) sú v stave pasívneho udržiavania, t.j. sú bez kurátorstva a na limitovaný čas
zakonzervované. Zachraňovaná je tiež národná kolekcia GZ viniča hroznorodého, ktorá je v stave
budovania od základu, pričom sa jedná o jednu z najnáročnejšie udržiavaných kolekcií ex situ. Na rok
2013 doteraz nie je zabezpečené monitorovanie životaschopnosti kolekcií uložených v základnej
a aktívnej kolekcie päť a viac rokov v Génovej banke SR. Iba v obmedzenom počte kolekcií sa
vykonáva aspoň základné hodnotenie GZ (len v 13 zo 181 - definované v Metodike ÚOP pre MPRV
SR „Prevádzka Génovej banky SR“ na rok 2013). Špeciálne hodnotenie sa prakticky nevykonáva (iba
na 111 z 20842 GZ uchovávaných v Génovej banke SR). Génová banka SR sa tiež musí postupne
vrátiť k funkčne optimálnej personálnej kapacite na zabezpečenie všetkých činností, ktoré jej ukladá
národná legislatíva, medzinárodné záväzky, ale najmä nutnosť činnosti vykonávať správne a úplne.
Všetky vyššie uvedené kolekcie a činnosti nie sú zabezpečené v rámci Úlohy odbornej pomoci
pre MPRV SR „Prevádzka Génovej banky Slovenskej republiky“, riešenej a financovanej v roku 2013.
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Cieľmi riešenia tejto predkladanej úlohy odbornej pomoci v roku 2013 budú preto nasledovné
činnosti:
a) Vykonanie monitoringu životaschopnosti GZ uložených kolekcií kukurice, repy, strukovín
(fazuľa, cícer, lupina, hrachor, hrach), zeleniny (rajčiak, paprika), obilnín (pšenica, jačmeň,
tritikale), viacročných krmovín (ďatelina, lucerna), tráv, tabaku, pohánky, repky olejnej.
b) Monitoring stavu, regenerácia a základné hodnotenie GZ kolekcie ovsa siateho.
c) Monitoring stavu, regenerácia a základné hodnotenie GZ kolekcie maku siateho.
d) Budovanie národnej kolekcie GZ viniča hroznorodého ex situ.
e) Udržiavanie kolekcií vybraných vegetatívne množených druhov v systémoch in vitro
(chmeľ obyčajný, ľuľok zemiakový).
f) Posilnenie personálnej kapacity Génovej banky SR pre zabezpečenie kurátorstva
vybraných kolekcií GZR.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
-

-

Monitorovanie životaschopnosti a príprava regenerácie spolu viac ako 800 GZ z kolekcií kukurice
(cca 65 GZR), repy (cca 55 GZR), strukovín - fazule, cícera, lupiny, hrachora, hrachu (cca 190
GZR), zelenín - rajčiaka, papriky (cca 20 GZR), obilnín - pšenice, jačmeňa, tritikale (cca 370
GZR), viacročných krmovín - ďateliny, lucerny (cca 35 GZR), tráv (cca 15 GZR), tabaku (cca 10
GZR), pohánky (cca 10 GZR), repky olejnej (cca 60 GZR).
Monitoring životaschopnosti (cca 30 GZR), regenerácia a základné hodnotenie časti kolekcie GZ
ovsa siateho (súčasný stav je 1170 GZ ovsa).
Monitoring životaschopnosti (cca 50 GZR), regenerácia a základné hodnotenie časti kolekcie GZ
maku siateho (súčasný stav je maku je 327 GZ).
Založenie ex situ kolekcie viniča hroznorodého a transfer 50-60 GZ do tejto kolekcie.
Dlhodobé uchovávanie in vitro kolekcií GZ chmeľu (75 klonov z 11 odrôd) a GZ ľuľka
zemiakového (1080 GZ).
Zabezpečenie funkčnosti medzinárodne kompatibilnej elektronickej databázy pre uvedené
kolekcie.

Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
-

-

-

Udržiavanie štandardnej biologickej kvality semien GZ vybraných kolekcií obilnín, repy, strukovín,
zelenín, krmovín, tráv, olejnín a tabaku na požadovanej, štandardnej úrovni, zabezpečujúcej ich
dlhodobé uchovanie.
Obnovenie štandardnej práce v uchovávaní kolekcií ovsa siateho a maku siateho.
Budovaná národná kolekcia viniča hroznorodého ex situ v CVRV Piešťany etapovitým transferom
GZ.
Obnovenie systému dlhodobého uchovávania vegetatívne množených GZR chmeľu obyčajného a
ľuľka zemiakového v systémoch in vitro.
Doplnenie informačného databázového systému pre uvedené kolekcie GZR o údaje získané
v roku 2013.
Získané charakteristiky vybratých súborov kolekcií GZ maku a ovsa potrebné pre ich využitie
v praxi, s následným ekonomickým dopadom na rastlinnú výrobu a poľnohospodárstvo (využitie
ich genetického a biologického potenciálu, najmä odolnosti voči biotickým faktorom prostredia,
úrodového potenciálu, stability produkcie, kvality produkcie pre potravové využitie a pod.).
Diseminácia a popularizácia výsledkov práce s GZR vhodnými formami pre odbornú i laickú
verejnosť.

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).
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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 úlohy za rok 2013 budú objednávateľovi úlohy odovzdané do 31.
januára 2014.
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Kalkulácia nákladov na riešenie úlohy č. 12 ku kontraktu č. 357/2012-510/MPRV SR v roku 2013

Riešiteľské pracovisko:

Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany

Názov úlohy odbornej pomoci:

„Monitorovanie stavu, regenerácia a základné hodnotenie
ohrozených kolekcií genetických zdrojov rastlín“

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
64 949
24 949
40 000
20 000
0
136 051
84 719
29 609
21 723
500
2 000
0
0
0
0
0
0
0
0
201 000
0
201 000
0

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