Príloha číslo 3 k dodatku číslo 1 ku kontraktu číslo 645/2015-310/MPRV SR
Názov úlohy (č. 53):
„Budovanie kapacít pre ochranu perspektívnych genetických zdrojov rastlín v rámci
integrovaného systému génových bank“
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV)
NPPC – Výskumný ústav agroekológie (VÚA)
Pracovníci zodpovední za riešiteľa:
Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.
RNDr. Ján Hecl, PhD.
Ing. Ján Vajs,
Sekcia poľnohospodárstva MPRV SR

Legislatívny rámec:
−
Uznesenie z 2. porady vedenia MPRV SR č. 73/2016-100 zo dňa 21.1.2016 čl. 04 bod B písmeno
f.), ohľadom zabezpečenia financovania génových bánk SR uchovávajúcich rastlinný a živočíšny
materiál a na ochranu genetických zdrojov rastlinnej a živočíšnej výroby.
−
Nariadenie rady (ES) č. 870/2004 z 26. apríla 2004, ktorým sa zavádza program Spoločenstva na
uchovávanie, opis, zber a využívanie genetických zdrojov v poľnohospodárstve a ruší nariadenie
(ES) č. 1467/94;
−
Zákon NR SR č. 215/2001 Z.z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a
poľnohospodárstvo a vykonávacie predpisy;
−
Národný program ochrany genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo na roky
2015-2019;
−
Dohovor o biologickej diverzite uverejneného v zbierke zákonov SR č. 34/1996;
−
Medzinárodná zmluva o rastlinných genetických zdrojoch rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo
a Dohoda o založení Svetového zverenského fondu pre diverzitu plodín;
−
Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3).
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebnými vedeckými kapacitami, technickým vybavením a prístrojovou
technikou na riešenie uvedenej úlohy.
Návrh na spôsob riešenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NPPC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
− Zabezpečovanie prevádzky a funkčnosti národného informačného systému genetických
zdrojov rastlín Slovenska (https://griss.vurv.sk a https://kurator.vurv.sk);
− Monitorovanie ohrozených genetických zdrojov rastlín z hľadiska ich životaschopnosti
a významnosti pre trvalú udržateľnosť v podmienkach ex situ, in situ a in vitro;
− Udržiavanie, hodnotenie a regenerácie perspektívnych genetických zdrojov rastlín v rámci
Európskeho integrovaného systému génových bank (AEGIS);
− Vývoj a inovácia metodík a metodických postupov pre optimalizáciu hodnotenia on farm,
in situ a ex situ metód zachovávania genetických zdrojov rastlín a ich zverejnenie na webstránke Genovej banky SR: https://griss.vurv.sk;
Ďalšími výstupmi pre prax budú:
− Praktická príručka pre pestovanie starých a pôvodne pestovaných plodín (metodika pre prax);
− Aktualizácia údajov zo zberových expedícii pre informačný systém genetických zdrojov
Slovenska a európske plodinové databázy a EURISCO;
− Reintrodukcia a postupne budovanie národnej kolekcie genetických zdrojov viniča
hroznorodého v ex situ podmienkach NPPC-VURV Výskumné pracovisko Borovce;
− Rehabilitácia systému dlhodobého uchovávania vegetatívne množených genetických zdrojov
ľuľka zemiakového v systémoch in vitro v počte 550 vzoriek;
− Spolupráca s pestovateľmi a neziskovými združeniami zaoberajúcimi sa on-farm ochranou
genetických zdrojov rastlín;
− Diseminácia a popularizácia práce s genetickými zdrojmi v printových a elektronických
médiách pre odbornú i laickú verejnosť a na stránkach webu Génovej banky SR;
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Výstupy z úlohy budú spracované vo forme vedeckých a odborných publikácií, príspevkov
prezentovaných na domácich a zahraničných konferenciách:- publikácie vo vedeckých časopisoch –
1, publikácie v odborných časopisoch - 2, publikácie v zborníkoch – 2, príručky pre prax - 1 a účasť na
vedeckých a odborných konferenciách.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy): 02/2016 – 12/2016
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Biologická a genetická rozmanitosť v poľnohospodárstve je dôležitá pre udržateľný rozvoj
poľnohospodárskej výroby a vidieckych oblastí. Mali by sa preto podniknúť potrebné opatrenia na
uchovávanie, opis, zber a využívanie potenciálu tejto rozmanitosti udržateľným spôsobom za účelom
presadzovania cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Uchovávanie a udržateľné využívanie
genetických zdrojov v poľnohospodárstve tiež prispieva k plneniu cieľov Konvencie o biologickej
rozmanitosti (Rada 93/626/EHS) a súvisiacej Stratégie Spoločenstva pre biodiverzitu.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na 22. porade vedenia dňa 9.júla schválilo
Národný program ochrany genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo na roky 20152019 (ďalej len: „Národný program“) a podľa uznesenie z 2. porady vedenia MPRV SR č. 73/2016-100
zo dňa 21.1.2016 čl. 04 bod B písmeno f. ohľadom zabezpečenia financovania génových bánk SR
uchovávajúcich rastlinný a živočíšny materiál a na ochranu genetických zdrojov rastlinnej a živočíšnej
výroby bude riešenie úlohy zamerané na realizáciu povinností definovaných národnou legislatívou
a medzinárodnými záväzkami.
Všetky vyššie uvedené kolekcie a činnosti nie sú v dostatočnej a relevantnej miere
zabezpečené v rámci v súčasnosti riešenej úlohy odbornej pomoci pre MPRV SR „Prevádzka Génovej
banky Slovenskej republiky“. Cieľmi riešenia predkladanej úlohy v roku 2016 bude: Hodnotenie
a zachovanie perspektívnych a jedinečných genetických zdrojov rastlín;
−
−
−
−
−

Sprístupnenie inovovaných metodických postupov ochrany genetických zdrojov rastlín na webe
Génovej banky SR;
Zabezpečenie podmienok pre dlhodobé uchovávanie in vitro kolekcií genetických zdrojov
chmeľu a genetických zdrojov ľuľka zemiakového;
Praktická príručka pre pestovanie starých a pôvodne pestovaných plodín;
Vybudovanie národnej kolekcie genetických zdrojov viniča hroznorodého;
Posilnenie personálnej kapacity riešiteľov genetických zdrojov v rámci NPPC.

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;
Medzinárodná organizácia pre poľnohospodárstvo a výživu (FAO, Bioversity International ai.).

Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude na 100 % financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci finančných
prostriedkov pridelených na bežné transfery).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Prvok Programovej štruktúry MPRV SR: 0910506 Odborná pomoc pre rastlinnú produkciu. Funkčná
klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG: 04.8.2 „Výskum a vývoj
v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a poľovníctva“.
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolnom dni plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NPPC za rok 2016 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu (v zmysle uznesenia
Vlády SR č. 1189/2001) v roku 2017. Výstupy riešenia úlohy budú zverejnené na webovej stránke
NPPC pre potreby kľúčových užívateľov.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 237 064 z toho 237 064 ŠR
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 53 (priame náklady,
nepriame náklady):
„Budovanie kapacít pre ochranu perspektívnych genetických zdrojov rastlín v rámci
integrovaného systému génových bank“

P.č.

Kalkulačná položka
1 Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)
2 Spotreba materiálu

Finančné
Štátny Spolufinan
prostriedky
rozpočet covanie
spolu
(EUR)
(EUR)
(EUR)
12 246
0
12 246
12 246

0

12 246

3 Služby (r. 4 až 6)

0

0

0

4

- Všeobecné služby

0

0

0

5

- Výskum a vývoj

0

0

0

6

- Kooperácie

0

0

0

7 Náklady spracovania celkom (r. 08 + r. 09 + r. 10 + r. 14)

224 818

0

224 818

8 Mzdové náklady

113 468

0

113 468

9 Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP

40 356

0

40 356

10 Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

34 450

0

34 450

11

- Cestovné tuzemské

1 000

0

1 000

12

- Cestovné zahraničné

6 500

0

6 500

13

- Ostatné priame náklady

26 950

0

26 950

36 544

0

36 544

0

0

0

14 Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 15 až 21)
15

- Spotreba materiálu

16

- Spotreba energie

17 286

0

17 286

17

- Všeobecné služby

0

0

0

18

- Mzdové náklady

14 271

0

14 271

19

- Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prísp. NÚP

4 987

0

4 987

20

- Odpisy

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

237 064

0

237 064

22 Celkové náklady (r. 01 + 07 )
Zodpovedný organizačný útvar MPRV SR:
Sekcia poľnohospodárstva
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