Príloha číslo 2 k dodatku číslo 2 ku kontraktu 568/2016-310/MPRV SR
Názov úlohy (č. 44):
„Udržiavanie a monitoring živočíšnych genetických zdrojov Slovenskej republiky“
Organizácia zabezpečujúca realizáciu úlohy:
NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra (VÚŽV)
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Ján Huba, CSc.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa :

Ing. Štefan Ryba, PhD., generálny riaditeľ
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;
 Dohovor o biologickej diverzite;
 Globálny akčný plán pre živočíšne genetické zdroje;
 Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020;
 Akčný plán pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie
ochrany biodiverzity do roku 2020;
 Poverenie MP SR č. 531/2000-130 z 12.9.2001 pre výkon národného koordinátora, ktoré
nadväzuje na Dohovor o Biologickej diverzite a Globálnej stratégie pre manažment živočíšnych
genetických zdrojov OSN, ktoré sa vláda SR zaviazala dodržiavať;
 Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 – Národné Lisabonské stratégie;
 Národohospodárska stratégia "Pôdohospodárska politika 2004-2013" (aktualizovaná verzia
z decembra 2004);
 Stratégia „Európa 2020“;
 Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje vedeckými kapacitami a technickým vybavením pre riešenie úlohy.
Návrh na spôsob riešenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NPPC
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
 realizácia prevádzky národného servera a národnej databázy živočíšnych genetických
zdrojov,
 udržiavanie databázy dlhodobo uchovávaných vzoriek živočíšnych genetických zdrojov,
 monitorovanie živočíšnych genetických zdrojov z hľadiska plemennej a druhovej rozmanitosti,
 udržiavací chov génových rezerv kúr, valašky, slovenskej dojnej ovce, zoborského
a nitrianskeho králika, mangalice, landrasa domáceho a slovenskej kranskej včely – línie
Tatranka na NPPC-VÚŽV Nitra,
 vývoj a výroba atraktívnych výrobkov z domácich plemien so Značkou kvality SK (3 produkty)
 tvorba inštruktážnych videí- výroba produktov z domácich plemien a ich šírenie na portáloch
(2 videá)
 praktické vzdelávanie študentov stredných škôl pôdohospodárskeho zamerania (2 školy)
 inštruktážne kurzy pre chovateľov (Od maštale po vidličku)
 realizácia Dohovoru o biologickej diverzite,
 testovanie metodík, vývoj a optimalizácia hodnotenia in situ a ex situ metód uchovávania
živočíšnych genetických zdrojov a zachovania genetickej variability,
 propagácia pôvodných a domácich plemien a produktov z nich na výstavách, chovateľských
a kulinárskych festivaloch a v médiách.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
01/2017 - 12/2017
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Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Predpokladá sa viacročné trvanie úlohy, v rámci ktorej budú vyvinuté nové atraktívne produkty
a vyškolení záujemcovia z radov chovateľov pre ich výrobu a predaj. Vďaka tomu sa zvýši pestrosť
ponuky na trhu, zníži sa závislosť od dovozu a zefektívni sa chov lokálnych plemien (ŽGZ) s ambíciou
nárastu ich početných stavov. V rámci riešenia úlohy sa bude realizovať:
 monitorovanie živočíšnych genetických zdrojov hospodárskych zvierat podľa ich plemennej
a druhovej skladby v spolupráci s uznanými chovateľskými a poverenými plemenárskymi
organizáciami,
 realizácia prevádzky národného servera živočíšnych genetických zdrojov,
 aktualizácia databáz živočíšnych genetických zdrojov, synchronizácia s medzinárodnou
databázou,
 komunikácia s chovateľskými zväzmi a záujmovými organizáciami z dôvodu aktualizácie
informačného systému,
 realizácia programu zachovania génovej rezervy rôznych rázov kúr plemena oravka,
nitrianskeho a zoborského králika, oviec plemena valaška a slovenská dojná ovca, ošípanej
plemena mangalica a landras a japonskej prepelice v NPPC-VÚŽV Nitra, slovenskej kranskej
včely - línie Tatranka v NPPC – VÚŽV Nitra, Ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku,
 sledovanie produkčných a reprodukčných ukazovateľov génovej rezervy kúr plemena oravka,
nitrianskeho a zoborského králika, ovce plemena valaška, slovenskej dojnej ovce, mangalice
a landrasa, japonskej prepelice, slovenskej kranskej včely - línie Tatranka,
 testovanie vlastností zvierat so zameraním na kvalitu produkcie
 stabilizácia žiaducich vlastností v populáciách domácich plemien
 výskum a vývoj nových, atraktívnych produktov z domácich plemien
 návrh metodických postupov výroby produktov, testovanie, analýzy a degustácie produktov
 ochrana postupov výroby a výrobkov, Značka kvality, marketingové stratégie
 propagácia chovu pôvodných a domácich plemien a jedinečných produktov ich chovu,
 účasť na výstavách zvierat, selekcia vhodných zvierat na doplnenie génovej rezervy kúr
a králikov,
 spolupráca s chovateľmi živočíšnych genetických zdrojov,
 metodické usmerňovanie chovu živočíšnych genetických zdrojov (valaška, pinzgauský
dobytok, slovenská dojná ovca, nitriansky a zoborský králik, kury plemena oravka, prepelica
japonská, slovenská kranská včela) v slovenských populáciách.
Ciele
 udržať početné stavy populácií domácich plemien (ošípané, ovce, králiky, hydina, včely) –
ŽGZ na farmách VÚŽV Nitra a budovať génovú banku
 plne využiť kapacity experimentálneho bitúnku VÚŽV Nitra
 využiť doterajšie a získať nové poznatky výskumu pri vývoji atraktívnych výrobkov so Značkou
kvality SK z produkcie domácich plemien
 uvedený modelový príklad účinnými metódami transferu poznatkov (hlavne praktické kurzy a
školenia) preniesť a aplikovať v širokej chovateľskej praxi
 prispieť k výchove spotrebiteľa ku konzumácii domácich zdravých potravín
Pracovný plán - Pracovné balíčky
 testovanie vlastností zvierat so zameraním na kvalitu produkcie
 stabilizácia žiaducich vlastností zvierat (genetických zdrojov)
 udržiavanie genetických zdrojov in vivo a v génovej banke, jej budovanie
 výskum a vývoj nových produktov
 návrh metodických postupov výroby produktov (vrátane systému HACCP)
 testovanie, analýzy a degustácie produktov
 ochrana postupov a výrobkov, Značka kvality
 návrh marketingových stratégií produktov
 inštruktážne kurzy a školenia chovateľov, študentov, diseminácia výsledkov
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Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
MPRV SR a ďalšie orgány štátnej správy, FAO OSN, EAAP, ERFP, uznané chovateľské organizácie,
chovatelia hospodárskych zvierat, chovatelia uskutočňujúci priamy predaj konečnému zákazníkovi,
spotrebitelia
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: 0910504 Odborná pomoc pre živočíšnu výrobu. 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 2017 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu (v zmysle uznesenia
Vlády SR č. 1189/2001) v roku 2018.
Celková potreba finančných zdrojov (v EUR): 306 244 zo ŠR
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Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 44 (priame náklady,
nepriame náklady):
„Udržiavanie a monitoring živočíšnych genetických zdrojov Slovenskej republiky“

P.č.

Kalkulačná položka

Finančné
Štátny
Spolufinanprostriedky
rozpočet covanie
spolu
(EUR)

(EUR)

(EUR)

1

Náklady obstarania celkom (r. 02 + r. 03)

80 000

0

80 000

2

Spotreba materiálu

80 000

0

80 000

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)

226 244

0

226 244

8

Mzdové náklady

117 524

0

117 524

9

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP

41 074

0

41 074

10

Ostatné priame náklady (r. 11 až 13)

41 067

0

41 067

11

- Cestovné tuzemské

6 000

0

6 000

12

- Cestovné zahraničné

0

0

0

13

- Ostatné priame náklady

35 067

0

35 067

26 579

0

26 579

3 914

0

3 914

14

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

15

- Spotreba materiálu

16

- Spotreba energie

0

0

0

17

- Všeobecné služby

0

0

0

18

- Mzdové náklady

15 377

0

15 377

19

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

5 374

0

5 374

20

- Odpisy

0

0

0

21

- Ostatné nepriame náklady

1 914

0

1 914

306 244

0

306 244

22

Celkové náklady (r. 01 + 07 )

Zodpovedný organizačný útvar MPRV SR:
Sekcia poľnohospodárstva
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