Príloha číslo 4 k dodatku číslo 1 ku kontraktu číslo 645/2015-310/MPRV SR
Názov úlohy č. (54):
„Komplexná analýza uplatnenia dôvodov uvedených v čl. 26b ods. 3 písm. smernice
2001/18/ES na časť alebo celé územie Slovenskej republiky“
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV)
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ján Vajs,
Sekcia poľnohospodárstva
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky

Legislatívny rámec:
• Smernica 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady o zámernom uvoľnení geneticky
modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS
v platnom znení;
• Nariadenie (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003
o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách v platnom znení.
• Zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej
výrobe v platnom znení;
• Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 69/2007 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.
184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe;
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebnými vedeckými kapacitami 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):
Komplexná analýza uplatnenia dôvodov uvedených v čl. 26b ods. 3 smernice 2001/18/ES v platnom
znení v podmienkach Slovenskej republiky za účelom obmedzenia alebo zákazu pestovania geneticky
modifikovaných organizmov na časti alebo celom území Slovenskej republiky.
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):
V Európskej únii existuje harmonizovaná schéma povoľovania geneticky modifikovaných organizmov
(GMO) na účel úmyselného zavádzania do životného prostredia (t. j. pestovania), kde samotnému
rozhodovaciemu procesu predchádza hodnotenie rizika Európskym úradom pre bezpečnosť potravín
(EFSA) a hodnotenie rizika vplyvu konkrétneho GMO na zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie
vzhľadom na zamýšľané použitie (v tomto prípade pestovanie) prebieha porovnávacou metódou
a podľa tzv. princípu prípad od prípadu (angl. case-by-case). V prípade vydania kladného vedeckého
stanoviska úradom EFSA prebieha ďalší proces schvaľovania na úrovni EÚ. Doposiaľ mali členské
štáty možnosť využiť právny nástroj na obmedzenie pestovania v EÚ povolených GMO, a to
bezpečnostnú doložku čl. 23 smernice 2001/18/ES alebo čl. 34 nariadenia (ES) č. 1829/2003, keď
v dôsledku nových alebo dodatočných informácií, ktoré ovplyvňujú posudzovanie environmentálnych
rizík alebo prehodnotenie existujúcich informácií na základe nových alebo vedeckých vedomostí, má
členský štát možnosť prijať tzv. núdzové národné opatrenia obmedzenia alebo zákazu pestovania
tohto GMO. Tieto opatrenia podliehajú preskúmaniu Európskou komisiou. Rozhodovací proces
v prípade pestovania GMO sa ukázal ako obzvlášť náročný, a to vzhľadom na vyjadrenie národných
záujmov, ktoré sa netýkajú len otázok spojených s bezpečnosťou GMO v súvislosti so zdravím alebo
životným prostredím.
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V tejto súvislosti nadobudla dňa 31. marca 2015 účinnosť smernica Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2015/412, ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov
obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území, ktorá
bude prebratá do zákona č. 151/2002 Z. z. a zákona č. 184/2006 Z. z. Smernica (EÚ) 2015/412 okrem
iného vo svojom čl. 26b ods. 3 definuje podmienky prijatia národných opatrení obmedzenia alebo
zákazu pestovania geneticky modifikovaného organizmu alebo skupiny geneticky modifikovaných
organizmov definovanou plodinou čí vloženou vlastnosťou, ktorá bola povolená podľa časti C
smernice 2001/18/ES alebo nariadením (ES) č. 1829/2003. Tieto opatrenia musia byť v súlade
s právom EÚ, odôvodnené, primerané a nediskriminačné a okrem toho založené na závažných
dôvodoch súvisiacich s: a/ cieľmi politiky životného prostredia, b/ územným plánovaním, c/ využívaním
pôdy, d/sociálno-ekonomickými vplyvmi, e/ predchádzaním prítomnosti GMO v iných produktoch bez
toho, aby bol dotknutý čl. 26a smernice 2001/18/ES, f/ cieľmi poľnohospodárskej politiky. g/ verejnou
politikou. Tieto dôvody môžu byť uplatnené jednotlivo alebo v kombinácii (v praxi sa môžu prekrývať) s
výnimkou dôvodu uvedeného v písmene g), ktorý sa nemôže použiť individuálne, v závislosti od
konkrétnych okolností členského štátu, regiónu alebo oblasti, v ktorej sa budú opatrenia uplatňovať,
avšak v žiadnom prípade nesmú byť v rozpore s posúdením environmentálnych rizík vykonaným
podľa smernice 2001/18/ES alebo nariadenia (ES) č. 1829/2003.
Pojem „sociálno-ekonomický“ v oblasti geneticky modifikovaných organizmov predstavuje
významnú inováciu práva Únie a výzvu pre vedcov a regulačné orgány. Pojem nie je definovaný
v smernici a v snahe priradenia tomuto termínu potrebný účinok bude nepochybne potrebné sa
inšpirovať z práce medzinárodných fór v oblasti biologickej bezpečnosti.
V súčasnosti je v EÚ autorizovaný jeden GMO, a to kukurica línie MON810 rezistentná voči
určitým škodcom radu Lepidoptera, hlavne víjačke kukuričnej (Ostrinia nubilalis).
Cieľom úlohy je komplexná analýza preskúmania uplatnenia dôvodov definovaných v čl. 26b
ods. 3 písm. a až g) smernice 2001/18/ES v podmienkach Slovenskej republiky za účelom prípravy
dátami podložených a robustných národných opatrení obmedzenia alebo zákazu pestovania geneticky
modifikovaných organizmov na časti (NUTS II alebo NUTS III) alebo celom území Slovenskej
republiky.
Výsledky úlohy odbornej pomoci budú dáta a grafické vyobrazenie analýzy a budú slúžiť pre
potreby Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: MPRV SR
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
kontrolných dňoch 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): 12 936, z toho ŠR 12 936
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 54 (priame náklady,
nepriame náklady):
„Komplexná analýza uplatnenia dôvodov uvedených v čl. 26b ods. 3 písm. smernice
2001/18/ES na časť alebo celé územie Slovenskej republiky“

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)
500
0
500
500

0

500

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)

12 436

0

12 436

8 Mzdové náklady

6 553

0

6 553

9 Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP

2 290

0

2 290

10 Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

2 500

0

2 500

11

- Cestovné tuzemské

1 500

0

1 500

12

- Cestovné zahraničné

0

0

0

13

- Ostatné priame náklady

1000

0

1 000

1 093

0

1 093

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

- Spotreba materiálu

0

0

0

16

- Spotreba energie

0

0

0

17

- Všeobecné služby

0

0

0

18

- Mzdové náklady

810

0

810

19

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

283

0

283

20

- Odpisy

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

0

0

0

12 936

0

12 936

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