Príloha č. 2 ku kontraktu č. 569/2008-510
Zoznam a zdôvodnenie úloh pre kontrakt medzi MP SR a Slovenským centrom poľnohospodárskeho výskumu Nitra financovaných z
prostriedkov štátneho rozpočtu - z rozpočtovej kapitoly MP SR v roku 2008.
Por. č.

Rezortné úlohy výskumu a vývoja

Úloha vyplývajúca z:

Časové Cena úlohy
hľadisko (v tis. Sk)

1

Riešenie konkurencieschopnosti a ekologizácie
rastlinnej výroby v regiónoch
Slovenska
systémami hospodárenia na poľnohospodárskej
pôde a inováciou prvkov pestovateľských
technológií

Programového vyhlásenia vlády SR, schváleného v NR SR 14. 11. 2002; strednodobej koncepcie dlhodobá
politiky pôdohospodárstva na r. 2004-2006; Hlavných smerov a priorít pôdohospodárskej vedy 2006-2009
a výskumu na Slovensku pri vstupe do 21. storočia; Zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. O ochrane
a využívaní poľnohospodárskej pôdy; Zákona
NR SR
421/2004 Z.z. o ekologickom
poľnohospodárstve a ďalších dokumentov. Úloha schválená na 30. porade vedenia MP SR v bode
8/A dňa 28. 11. 2005.

64 080

2

Biologické faktory podmieňujúce efektívnu
a konkurencieschopnú rastlinnú výrobu

Programového vyhlásenia vlády, schváleného NR SR 14. 11. 2002; Hlavných smerov a priorít
pôdohospodárskej vedy a výskumu na Slovensku pri vstupe do 21. storočia; Koncepcie agrárnej a
potravinovej politiky, schválenej vládou SR 13. 10. 2000; Programu zvyšovania kvality
poľnohospodársko-potravinárskej produkcie a jeho aktualizácie a ďalších dokumentov. Úloha
schválená na 30. porade vedenia MP SR v bode 8/A dňa 28. 11. 2005.

-„-

31 992

3

Parametrizovanie a využitie genetických zdrojov v
tvorbe genotypov adaptovaných na zmenu klímy

Materiálu rezortu MP SR „Návrh adaptačných opatrení v pôdohospodárstve SR na klimatickú
zmenu“, ktorý prerokovala vláda SR 11. 4. 2001 pod č. 2445/2001. Úloha schválená na 30. porade
vedenia MP SR v bode 8/A dňa 28. 11. 2005.

dlhodobá
2005-08

11 570

4

Krajinotvorné, ekologické a sociálno-ekonomické
prínosy chovu drobných hospodárskych zvierat
a poľovnej zveri

Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 – Národné Lisabonské stratégie;
Národohospodárskej stratégie „Pôdohospodárska politika 2004-2013“. Úloha schválená na 30.
porade vedenia MP SR v bode 8/A dňa 28. 11. 2005.

dlhodobá

9 307

5

Ochrana zdravotného stavu zvierat v jednotlivých
fázach reprodukčného cyklu pri narušení stability
prírodných ekosystémov

Materiálu MP SR „Návrh adaptačných opatrení v pôdohospodárstve SR na klimatickú zmenu“, dlhodobá
prerokovaný vládou SR 11.4.2001 pod číslom 2445/2001; schválená dokumentácia z úvodnej 2005-2009
oponentúry výskumnej úlohy „Ochrana zdravotného stavu zvierat v jednotlivých fázach
reprodukčného cyklu pri narušení stability prírodných ekosystémov“ jún 2005. Úloha schválená na
30. porade vedenia MP SR v bode 8/A dňa 28. 11. 2005.

4 410

6

Rozvoj a využitie molekulárno-genetických a
biotechnologických
metód
pre
zlepšenie
genofondu a zdravia hospodárskych zvierat

Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 – Národné Lisabonské stratégie;
Národohospodárskej stratégie „Pôdohospodárska politika 2004-2013“. Úloha schválená na 30.
porade vedenia MP SR v bode 8/A dňa 28. 11. 2005.

dlhodobá

13 641

7

Zveľaďovanie disponibilného genofondu kranskej
včely na Slovensku pre regeneráciu a trvalú
reprodukciu prírodných zdrojov a produkciu
funkčných potravín

Zákona č.194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe HZ - §5, ods.(2), §4. Úloha schválená na 30.
porade vedenia MP SR v bode 8/A dňa 28. 11. 2005.

dlhodobá

2 735

8

Produkčné efektívne a environmentálne tolerantné
využitie nutričných zdrojov

Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 – Národné Lisabonské stratégie;
Národohospodárskej stratégie „Pôdohospodárska politika 2004-2013“. Úloha schválená na 30.
porade vedenia MP SR v bode 8/A dňa 28. 11. 2005.

dlhodobá

16 435
1

9

Vplyv
rôznych
faktorov
chovateľského prostredia na
a životné prostredie

technologickowelfare zvierat

Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 – Národné Lisabonské stratégie;
Národohospodárskej stratégie „Pôdohospodárska politika 2004-2013“. Úloha schválená na 30.
porade vedenia MP SR v bode 8/A dňa 28. 11. 2005.

dlhodobá

9 615

10

Rozvoj metód zlepšovania efektívnejšieho
využívania
genofondu
zvierat
z hľadiska
konkurencieschopnosti, kvality produktov a ich
zdravotnej bezpečnosti

Národohospodárskej stratégie "Pôdohospodárska politika 2004-2013" (aktualizovaná verzia z
decembra 2004); Návrh vecných priorít vyskumu a vývoja na roky 2006-2009; Rozhodnutí EÚ č.
94/515/EHS, 90/256/EHS, 86/130/EHS, 89/507/EHS, ktorými sa stanovujú, menia a dopĺňajú
metódy kontroly úžitkovosti a
metódy odhadu plemennej hodnoty pre jednotlivé druhy
hospodárskych zvierat - dobytka, ošípaných, oviec a kôz. Úloha schválená na 30. porade vedenia MP
SR v bode 8/A dňa 28. 11. 2005.

dlhodobá

14 602

11

Trhová kvalita mäsa a mlieka a jej akceptovateľnosť
konzumentom a spracovateľským priemyslom

Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 – Národné Lisabonské stratégie;
Národohospodárskej stratégie „Pôdohospodárska politika 2004-2013“. Úloha schválená na 30.
porade vedenia MP SR v bode 8/A dňa 28. 11. 2005.

dlhodobá

5 215

stála

14 040

Úlohy v rámci odbornej pomoci
12

Zhromažďovanie,
hodnotenie
a uchovávanie Zákona NR SR č. 215/2001 Z. z. o ochrane genetických zdrojov rastlín (GZR) pre výživu
a poľnohospodárstvo; základných cieľov Dohovoru o biologickej diverzite uverejneného v zbierke
genetických zdrojov rastlín pre výživu a zákonov SR č.34/1996; uznesenia 4. porady vedenia MP, konanej dňa 3. 2. 2005, ktoré v bode 3.
schválilo Národný program ochrany GZR pre výživu a poľnohospodárstvo na roky 2005-2009 (číslo:
poľnohospodárstvo
4835/2004-510 ); uznesenia vlády SR č. 480 z 26. 5. 2004 k návrhu na pristúpenie SR
k Medzinárodnej zmluve o GZR pre výživu a poľnohospodárstvo a ďalších dokumentov.

13

Monitorovanie stavu porastov, prognózovanie Priama požiadavka Odboru rastlinných komodít MP SR s ohľadom na potrebu optimalizácie štruktúry 1.1. - 31. 12.
rastlinnej výroby v SR a každoročného monitorovania stavu porastov poľných plodín a trávnych 2008 s pokravývoja úrod a vytváranie informačnej základne porastov a vypracovávania prognóz úrod vybraných poľných plodín.
čovaním aktuálnych úloh
v oblasti rastlinnej výroby pre potreby MP SR a
orgány EÚ

14

Monitoring ochorení viniča hroznorodého vplyvom Nariadenie Vlády SR 199/2005 Z.z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu
organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov a
klimatických zmien alternatívnymi metódami následného rozhodnutia MP SR.
detekcie

1. 1. 2008 31. 12. 2008

400

15

Tvorba
nových
typov
rastlín
pre Zákona č. 597/2006 Z.z. o pôsobvnosti oránov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných
rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh a s tým súvisiacich nariadení
konkurencieschopnú rastlinnú výrobu Slovenskej Vlády SR a Zákona č. 132/1989 Z.z. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat
v zznení neskorších predpisov a následného rozhodnutia MP SR.
republiky

stála

13 000

16

Zachovanie a starostlivosť o genetické zdroje Zákona NR SR č. 215/2001 Z. z. o ochrane GZR pre výživu a poľnohospodárstvo; základných cieľov
Dohovoru o biologickej diverzite uverejneného v zbierke zákonov SR č.34/1996; uznesenia 4. porady
rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo na vedenia MP, konanej dňa 3. 2. 2005, ktoré v bode 3. schválilo Národný program ochrany GZR pre
riešiteľských pracoviskách Národného programu výživu a poľnohospodárstvo na roky 2005-2009 (číslo: 4835/2004-510 ); uznesenia vlády SR č. 480
z 26. 5. 2004 k návrhu na pristúpenie SR k Medzinárodnej zmluve o GZR pre výživu
ochrany genetických zdrojov rastlín
a poľnohospodárstvo a ďalších dokumentov a následného rozhodnutia MP SR.

stála

7 000

17

Ochrana a rozvoj živočíšnych genetických zdrojov
v SR

Poverenia MP SR č. 531/2000-130 z 12.9.2001 – výkon národného koordinátora a nadväzuje na
Dohovor o Biologickej diverzite a Globálnu stratégiu pre manažment živočíšnych genetických zdrojov
OSN, ktoré sa vláda SR zaviazala dodržiavať. Vyplýva tiež z programu trvalo-udržateľného rozvoja

stála

4 275

3 894

2

SR a Koncepcie rozvoja poľnohospodárstva. Je v súlade s Plánom rozvoja vidieka na roky 2004-2006
a nariadeniami EK č. 1590/2004 a 870/2004, ktoré sa vzťahujú na ochranu a využitie genetických
zdrojov v poľnohospodárstve.

18

Kontrola kvality živočíšnych produktov

Vyhlášky MP SR č. 463/2004 Z. z. z 21. júla 2004; Vyhlášky MP SR č. 464/2004 Z. z. z 21. júla
2004; poverenia MP SR č. 1383/2002-600.

19

Tvorba špeciálneho knižničného fondu, účasť na
tvorbe celoslovenskej knižničnej báze Agrokatalóg

„Koncepcia informačného systému rezortu pôdohospodárstva SR“ schválená MP SR v marci 1993, na
základe ktorého boli rezortné organizácie poverené vytvoriť Integrovaný informačný systém VTEI
rezortu pôdohospodárstva SR.

20

Realizácia 25. ročníka Medzinárodného filmového
festivalu Agrofilm 2008

Uznesenie vedenia MP SR zo dňa 20.12.2007.

stála

1 895

dlhodobá

1 894

stála

3 500

SPOLU ZA KONTRAKT

233 500

3

