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uzavretá medzi zmluvnými stranami: 

l. Názov spoločnosti/organizácie: 
Právna forma: · 
Adresa/Sídlo: 
IČO: 
Zapísaná v: 
Telefón/fax: 

. Štatutárny 
(ďalej len "hlavný partner") 

2. Názov : 
Právna forma: 
Adresa/Sídlo: 
IČO: 
Zapísaná v: 
Telefón/fax: 
Štatutárny zástupca: 
(ďalej len "partner l") 

3. Názov: 
Právna forma: 

Adresa/Sídlo: 
IČO: 006791 
Telefón/fax: 

Štatutárny zástupca: 
(ďalej len "partner 2 ") 

Slovenská pol'nohospodársl{a univerzita v Nitre 
verej ná vysoká škola 
Ttieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra 
00397482 DIČ:2021252827 

Http: www,uniag.sk 

a 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
verejná vysoká škola 
Trieda Andreja I-llinku l, 949 74 Nitra 
00157716 DIČ:2021246590 

Http: www.ukf.sk 

a 

Ústav genetiky a biotechnológii rastlín SAV 
Štátna rozpočtová organizácia, zriadená uznesením Predsedníctva 
SAV č.36, zo dňa 22.03.1990, aktuálna zriaďovacia listina 
č.476/G/12/2008 zo dňa 28.07.2008 vydaná na základe uznesenia 
P SA V č.1130 zo dňa 22.07.2008. 
Akademická 2, P.O.Box 39A, 950 07 Nitra 

Doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc. 

(ďalej partner l až partner 2 v texte spolu len "partner'') 

podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 
za účelom realízácie 

PROJEKTU Č. 26220220180 

Názov projektu: Vybudovanie výskumného centra "AgoBioTech" 
(ďalej len ,,Projekt") 



PREAMBULA 

l. Zmluvné strany sa dohodli, že v súvislosti so zámerom realizácie Projektu a uzatvorením zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na účely spolufmancovania schváleného Projektu 
s cieľom zabezpečiť realizáciu Projektu uzatvárajú túto Zmluvu o partnerstve (ďalej len "Zmluva o 
partnerstve"). 

2. Zmluva o pa1tnerstve, všetky práva, povinnosti a nároky vzniknuté na základe alebo v súvislosti so 
Zmluvou o prutnerstve sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi 
predpismi Európskej únie. V prípade rozporov medzi právnymi predpismi Slovenskej republiky 
a právnymi predpismi Európskej únie, majú prednosť právne predpisy Európskej únie. Práva a 
povinnosti zmluvných strát1 výslovne neupmvené v Zmluve o partnerstve sa riadia Všeobecnými 
zmluvnými podmienkami k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len "VZP") 
v platnom zneni, ktoré tvoria Ptilohu č, l Zmluvy o poskytnutí nenávratného fmančného príspevku a sú 
jej neoddeliteľnou súčasťou. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami Zmluvy o 
partnerstve, platia ustanovenia Zmluvy o partnerstve. 

3. Vzájomné práva a povhmosti medzi zmluvnými sttanami sa ďalej primerane riadia všetkými 
dokumentmi v platnom zneni, na ktoré odkazujú VZP, Programovým manuálom k Operačnému 
pwgramu Výskum a vývoj, Príručkou pre Prijíroatei'a, príslušnou Výzvou na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok, príslušnou schémou štát11ej pomoci, Systémom fina11čného riadenia 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007- 2013 a Systémom riadenia 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013. 

4. V pripade, že počas platnosti Zmluvy o partnerstve dôjde k zmene právnych predpisov resp. iného pre 
účely tejto Zmluvy o partnerstve rozhodného dokumentu vydaného príslušnými orgánmi Slovenskej 
republiky alebo Európskej únie, zmluvné strany sa zaväzujú odo dňa nadobudnutia ich platnosti 
a účinnosti postupovať podľa platného právneho predpisu respektíve iného .rozhodného dokumentu 
pokiaľ to nebude odporovať platným právnym predpisom. V prípade, že pri zme11e právnych predpisov 
respektíve Príručky pre Prijímateľa, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho 
fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho 
fondu na programové obdobie 2007-2013, bude ktorákoľvek zo zmluvných strán považovať za účelné 
upraviť Zmluvu o partnerstve dodatkom, zaväzujú sa zmluvné strany uzatvoriť dodatok k Zmluve 
o partnerstve v rozsahu zosúladenia s platnými právnymi predpismi, respektíve iným rozhodným 
dokumentom. 

Článok I 
Definície pojmov 

Pre účely Zmluvy o partnerstve sa rozumie pod pojmom: 

L Aktivita- súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými fmančnými 
zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý 
predstavuje prida11ú hodnotu 
pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/uživateľov výsledkov Projektu nezávisle 
na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a výdavkami. Aktivity 
sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity; 

2. Bezod.kladne nqjneskôr do siedmych dní od vzniku skutočnosti rozhodnej 
pre počítanie lehoty; 

3. Členovia partnerstva- hlavný prutner a pmtneri 

4. Deň- za deň sa považuje kalendárny deň, ak nie je v tejto zmluve uvedené mak. Do plynutia lehoty sa 
nezapočítava deii, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 

5. Európsky fond regionálneho rozvoja (d'alej aj "ERDF") ~ finančný nástroj štrukturálnej 
a regionálnej politiky EÚ, ktorý prispieva k financovaniu pomoci na posilnenie ekonomickej a sociálnej 
súdržnosti odstraňovaním regionálnych rozdielov cestou podpory rozvoja a štrukturálneho 
prispôsobenia sa regionálnych ekonomík vrátane adaptácie upadajúcich priemyselných regiónov a 
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zaostávajúcich regiónov a podporu cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce (čl. 2 
Nariadenia (ES) 1080/2006); 

6. Hlavný partner- prijímateľ nenávratného finančného príspevku na základe zmluvy o NFP; 

7. Nenávratný finančný príspevok (d'alej aj "NFP") · suma finančných prostriedkov poskytnutá 
prijírnateľovi (hlavnému partnerovi) na základe schváleného projektu podľa podmienok zmluvy o NFP 
z verejných prostriedkov v súlade so zákonom 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov; 

8. Neoprávnené výdavky~ sú výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov alebo boli 
predmetom fmancovania inej nenávratnej pomoci alebo spadajú do účtovnej kategórie neoprávnenej na 
spoiufmancovanie z prostriedkov OP alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú 
realizáciu projektu alebo sú v rozpore so zmluvou o NFP; 

9. Okolnosti vylučujúce zodpovednost' - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a 
bráni jej v splnení jej povil1tlosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto 
prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto 
prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovedtlosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá 
prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá 
nastala až v čase, ked' bola zmluvná strana v ome~kani 'pilr!Jemim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej 
pomerov; 

10. Operačný program (ďalej aj "OP") - dokument predložený členským štátom a prijatý Komisiou, 
ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, na ktorých dosiahnutie sa bude 
žiadať pomoc z niektorého fondu alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z Kohézneho 
fondu a ERDF (čl.2 Nariadenia Rady (ES) l 083/2006); 

ll. Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené počas obdobia realizácie aktivít 
projektu vo fonne nákladov alebo výdavkov člena partnerstva, a ktoré boli vynaložené na projekty 
vybrané na podporu v rámci operačných programov v súlade s kritériami výberu a obmedzeniami 
stanovenými nariadením Rady (ES) č. 1083/2006, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1080/2006, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 a nariadením Rady (ES) 
č. l 084/2006. Oprávnené výdavky pre projekty generujúce prtjem upravuje čl. 55 nariadenia Rady (ES) 
č. 1083/2006. Za oprávnené výdavky môže Poskytovateľ uznať len výdavky, ktoré sú v súlade a 
zodpovedajú príslušnej programovej a riadiacej dokumentácii Poskytovateľa; 

12. Partner - osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a ktorá sa spolupodiel'a na 
realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy o poskytnutí NFP a podľa zmluvy o partnerstve. 

13. Partnerstvo - neformálne spojenie hlavného partnera a partnerov vytvorené za účelom spolupráce pri 
realizácii Projektu. Partnerstvo nemá právnu subjektivitu a nie je združením podľa § 829 zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Partnerstvo je tvorené hlavným 
partnerom a partnermi. 

14. Poskytovatel'- orgán, ktorý je zodpovedný za pridelenie nenávratného finančného príspevku 
schválenému a vybranému projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 
V rámci Operačného programu Výskum a vývoj je Poskytovateľom Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré môže byť zastúpené Agentúrou Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štruktlll'álne fondy EÚ, ktorá vykonáva svoju činnosť 
na základe Splnomocnenie Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovatel'ského orgánu pod riadiacim orgánom na 
plnenie útoh Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu 
pre operačný program Výskum a vývoj zo dňa 13.12.2007; 

15. Štátna pomoc - akákol'vek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo akoukol'vek 
formou z verejných zdrojov členovi partnerstva, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušenim súťaže tým, 
že zvýhodňuje určité podniky a.lebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť 
obchod medzi členskými štátmi Európskej únie; 
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16. Štrukturálne fondy • nástroje štrukturálnej politiky Európskej únie využívané na dosialmutie jej 
cieľov. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond; 

17. Verejné obstarávanie- postupy definované v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov pre zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na 
poskytnutie služieb; 

18. Výzva na predkladanie žiadosti o NFP - východiskový metodický a odborný podklad zo strany 
Poskytovateľa, na základe ktorého žiadateľ o NFP vypracováva a predkladá žiadosti o NFP. 

19. Zmluva o poskytnutí nenávratuého finančného príspevku (d'alej aj "zmluva o NFP") ·právny akt 
stanovujúci práva a povinnosti zmluvných strán ako aj podmienky platné pre podporu projektu 
prostriedkami verejných rozpočtov najmti v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších 
predpisov; 

20. Zverejnenie - sprístupnenie dokumentu alebo informácie vo verejne prístupných priestoroch 
Poskytovateľa a/alebo na intemetovej stránke Poskytovateľa alebo inou, podľa úvahy Posk)'tovateľa 
vhodnou fonnou, čím dokument alebo informácia nadobúda účinky, ak nie je v príslušnom dokumente 
určené inak. 

21. Žiadost' o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe 
ktorého sú hlavnému partnerovi uhrádzané prostriedky štrukturálnych fondov/Kohézneho fondu a 
spolufmancova.nia zo štámeho rozpočtu v príslušnom pomere a je v súlade so Systémom fmančného 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a Systémom riadenia 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013. 

Ak nie je v Zmluve o partnerstve výslovne uvedené inak, majú slová a pojmy použité v Zmluve o partnerstve a 
ktoré nie sú definované v tomto článku Zmluvy o partnerstve význam, aký im je priradený vo VZP. 

Článok ll 
Predmet a účel Zmluvy 

1. Predmetom Zmluvy o partnerstve je úprava vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán pri 
realizácii Projektu: 

Názov projektu 

ITMS kód Projektu 

Miesto realizácie projektu 

Čfslo Výzvy 

Vybudovanie výskumného centra "AgroBioTech" 

26220220180 

Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra 
Trieda Andreja Hlinku 1 , 949 74 Nitra 

Nábrežie Mládeže 91, 949 74 Nitra 

Akademická 2, 950 07 Nitra 

OPVaV-2012/2.2/08-RO 

s aktivitami špecifikovanými v Prílohe č. lb Zmluvy o partnerstve. 

2. Účelom Zmluvy o partnerstve je vytvoriť podmienky pre naplnenie globálneho ciel'a operačného 
programu Výskum a vývoj v rámci pomoci poskytnutej z prostriedkov ERDF. 

3. Zmluvné strany sa záväzne dohodli na pravidlách týkajúcich sa postavenia a vzájomných zmluvných 
vzťahov medzi členmi partnerstva a k Poskytovateľovi tak, aby bola zabezpečená realizácia 
plánovaných aktivít a dosiahnutie cieľov stanovených v schválenom Projekte. Uzatvorením Zmluvy o 
partnerstve nie sú dotknuté práva a povinnosti hlavného partnera ako Prijímateľa voči Poskytovateľ ovi 
v zmysle zmluvy o NFP, a to najmä nie je dotknutá celková zodpovednosť hlavného parttlera ako 
prijímateľa NFP za implementáciu a realizáciu Projektu. 

4. Partnerstvo je neformálnym spojením členov partnerstva vytvorené za účelom zefektívnenia spolupráce 
zmluvných strán za účelom lepšieho a efektívnejšieho napb1enia špecifických cieľov operačného 
programu Výskum a vývoj. Prehľad aktivit a ukazovateľov Projektu (zahn'iujúci identifikáciu aktivít 
a časový rámec rea~je P1;~jektu) je Priloho:u .č. lb Zmluvy o partnerstve. 
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Článok III 
Vyhlásenia 

l. Poskytovateľ podľa zmluvy o NFP reprezentuje a zastupuje finančné záujmy Európskej únie (ďalej aj 
"EÚ") a Slovenskej republiky ( d'alej aj "SR"). Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ nie je 
členom partnerstva a nezodpovedá za konanie partnerstva, či ktoréhokoľvek člena partnerstva a ani za 
žiadne dojednania medzi členmi partnerstva. 

2, Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený nie však povinný v rozsahu svojho uváženia 
metodicky usmerňOvať členov partnerstva pri plnení povinnosti podľa Zmluvy o partnerstve 
a upozorňovať ich na nesúlad s právnymi predpismi, respektíve s pravidlami na poskytovanie pomoci, 
pričom sa členovia partnerstva zaväzujú takéto usmernenia bez výhrad akceptovať a realizovať 
opatrenia navrhnuté Poskytovateľom. 

3. Členovia partnerstva prehlasujú a súhlasia s tým, že hlavný partner zastupuje každého partnera a 
partnerstvo navonok v súvislosti s realizovaním Projektu, a to: 

voči Poskytovateľovi, 

- pri riadeni a organizácii fmančných tokov v súvislosti s poskytnutým NFP vo vnútri 
partnerstva a aj ttaJJ!On'Ok v.o vtťahu k ~skyt~vateľo.,.i, il oo podľa podmienok Zmluvy, 
pri rokovaniach s Poskytovateľom o podmienkach realizácie jednotlivých aktivít Projektu. 

4. Odsek 3 tohto článku Zmluvy o pattnerstve sa nevzťahuje na rokovania jedttotlivých členov partnerstva 
s Dodávateľmi ako aj na samotné uzatváranie zmlúv jednotlivými členmi partnerstva s Dodávateľmi. 

5. Členovia partnerstva prehlasujú, že sa pri plnení svojich povinností a realizácii práv podľa Zmluvy 
o partnerstve budú riadiť platnými právnymi predpismi SR a EÚ a metodickými usmerneniami 
Poskytovateľa. 

6. Hlavný partner má postavenie koordinátora Projektu, ktorý v súlade so schváleným Projektom riadi 
a organizuje pomoc z ERDF v súlade ustanoveniami Zmluvy o partnerstve, ustanoveniami zmluvy 
o NFP, usmerneniami a pokynmi Poskytovateľa. Partneri mu zverujú oprávnenia, ktorých výkon je 
potrebný pre zabezpečenie úspešnej realizácie Projektu. Partneri prehlasujú, že akceptujú hlavného 
partnera ako koordinátora Projektu v rozsahu oprávnení podľa Zmluvy o partnerstve a zaväzujú sa 
akceptovať a realizovať pokyny hlavného partnera vo vzťahu k realizácii aktivít a finančného riadenia 
Projektu. 

7. Členovia pruillerstva podpisom Zmluvy o partnerstve preberajú na seba v celom rozsahu zodpovednosť 
za riadne plnenie povinnosti a vykonávanie im zverených aktivít Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o 
partnerstve. Zodpovednosť hlavného partnera a/alebo partnerov za porušenie akýchkoľvek ustanoveni 
zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v zneni neskorších predpisov, či inej právnej úpravy upravujúcej nakladanie s finančnými 
prostriedkami vyplácaných z iných verejných zdrojov, najmä zdrojov Európskej únie, týmto nie je 
dotknutá. 

8. Hlavný partner a partneri sa podpisom Zmluvy o partnerstve stávajú spolu realizátormi Projektu, t.j. 
každý partner preberá zodpovednosť voči hlavnému partnerovi za realizáciu aktivit Projektu, ku 
ktorým sa zaviazal v zmysle Zmluvy o partnerstve a ktoré sú špecifikované v Prílohe č. lb Zmluvy. 
Členovia partnerstva sa tak podiel'ajú na realizácii zmluvy o NFP uzavretej v rámci pomoci realizovanej 
z Operačného programu Výskum a vývoj medzi hlavným partnerom a Poskytovateľom a podpisom 
Zmluvy o partnerstve sa zaväzujú všetky im zverené aktivity realizovať v zmysle schváleného Projektu 
a preberajú zodpovednosť voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi za splnenie svojích povinností 
podľa Zmluvy o partnerstve. Zodpovednosť hlavného partnera voči Poskytovatel'ovi za plnenie 
ustanoveni Zmluvy o partnerstve a zmluvy o NFP týmto nie je dotknutá. 

9. Partner je povinný: 
a) vrátiť NFP alebo jeho čast' hlavnému pattnerovi, ak ho do ukončenia realizácie aktivít Projektu 

nevyčerpal, 

b) vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi v prípade platby poskytnutej omylom, 
c) vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému part11erovi, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o 

partnerstve a porušenie povinnosti znamená porušenie fmančnej disciplíny podľa § 31 ods. l zákona 
č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnen! niektorých 
zákonov, 

d) ak to urči hlavný pattner a/alebo Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak 
partner porušil povinnosti uvedené v Zmluve o partnerstve a pomšenie povinnosti znamená 
nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. l 083/2006, 
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e) ak to určí hlavný pa1iner a/alebo Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi, ak 
pri realizácií aktivít Projektu partn.er porušil iné právne predpisy SR alebo EÚ, 

f) ak to určí hlavný partner a/alebo Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť hlavnému partnerovi 
v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 
15 % oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle 
zmluvy o NFP, 

g) vrátiť príjem z Projektu hlavnému partnerovi, v prípade, ak počas realizácie aktivít Projektu alebo 
v období uvedenom v článku l ods. 4 VZP od ukončenia realizácie aktivit Projektu došlo 
k vytvoreniu prijtnu podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, 

h) vrátiť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 pfsm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vzniknutý na základe úročenia poskytnutého 
NFP (ďalej len "výnos"); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby 
alebo predfinancovania. 

Na postup pri vysporiadaní fmančných vzťahov sa primerane použijú ustanovenia článku l O VZP, a na 
partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako prijúnateľa v zn1ysle článku 1 O 
VZP a tieto povinnosti sú povinnosťami partnerov voči hlavnému partnerovi, Poskytovatel'ovi a voči 
iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto 
povinnosti voči hlavnému partnerovi, Poskytovatel'ovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným 
v Zmluve o partnerstve a/aleoo VQ VZP riadne a včas dooržiavať. 

Článok IV 
Postavenie hlavného partnera a partnerov, ich práva a povinnosti 

1. Partneri sú zodpovední hlavnému partnerovi a ostatným partnerom za realizáciu im zverených aktivft 
Projektu v zmysle Zmluvy o partnerstve. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť hlavného partnera voči 
Poskytovateľovi za realizáciu Projektu v zmysle Zmluvy o NFP. 

2. Hlavný partner je vo vzťahu k Poskytovateľovi v plnom rozsahu zodpovedný za koordináciu a riadenie 
realizácie všetkých aktivít schváleného Projektu a za plnenie povinností prutnerov vyplývajúcich 
a súvisiacich so Zmluvou o partnerstve. Tým nie je dotknutá zodpovednosť jednotlivých partnerov voči 
hlavnému partnerovi alebo voči ostatným partnerom. 

3. Na zabezpečovaní jednotlivých aktivít realizácie Projektu sa okrem hlavného partnera podieľajú aj 
ostatnf partneri, pričom ich podiely a účasť na zabezpečovani jednotlivých aktivit na realizácii Projektu 
sú uvedené v Prílohe č. lb Zmluvy o partnerstve. 

4. Každý člen partnerstva sa zaväzuje plniť si svoje povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy o partnerstve 
riadne a včas, pričom vystupuje v úlohe realizátora jemu prislúchajúcej aktivity Projektu a zodpovedá 
hlavnému partnerovi a Poskytovateľ ovi za riadne a včasné plnenie svojich záväzkov. 

5. Každý partner je povinný píso11llle informovať hlavného partnera o začatí realizácie prislúchajúcej 
aktivity Projektu predloženún čestného vyhlásenia o začatí. realizácie aktivity Projektu do štyroch (4) 
dní odo <h'ía začatia realízácie aktivity Projektu. Čestné vyhlásenie o začatí realizácie aktivity Projektu 
obsalmje najmä: identifikáciu partnera v súlade so Zmluvou, názov Projektu, výkon aktivity, dátum, 
podpis. 

6. Partneri sa zaväzujú vykonať pre hlavného partnera všetky potrebné finančné a a<hninistratfvne úkony 
súvisiace s realizáciou im prislúchajúcich aktivit Projektu v súlade s operačným programom, Príručkou 
pre Prijímateľa v platnom znení, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho 
fondu na programové obdobie 2007- 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho 
fondu na programové obdobie 2007 - 2013, platnou legislatfvou, požiadavkami a usmerneniami 
Poskytovateľa tak, aby riadne splnili všetky svoje povinnosti podľa Zmluvy o partnerstve a súčasne aby 
umožnili hlavnému partneroví splniť všetky povinnosti v zmysle Zmluvy o partnerstve, zmluvy o NFP a 
príslušných právnych predpisov. 

7. Každý člen partnerstva má právo v rámci dohodnutého podielu jeho účasti na Projekte zabezpečiť od 
tretieh osôb dodávku tovarov, služieb a prác potrebných pre realizáciu príslušnej aktivity Projektu, a to 
za podmienok stanovených v Zmluve o partnerstve. 

8. Každý partner je oprávnený a povitmý v rámci realizácie schváleného Projektu uzatvárať zmluvy s 
Dodávateľmi výlučne v písomnej forme, ak Zmluva o partnerstve a/alebo VZP neustanovujú inak. 

9. Výdavky partnera na dodávky uskutočnené na základe zmluvného vzťahu, ktorý nespÍňa podmienky 
uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy o partnerstve nemôžu byť uznané za skutočne 
vynaložené oprávnené výdavk-y a v prípade ak budú preplatené, dotknuté prostriedky sa budú 
považovať za prostriedky, na ktoré sa vzťalmje porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona č. 
523/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplneni niektorých zákonov 

6 



a dotknutý subjekt bude povinný ich vrátiť hlavnému partnerovi. Partner je povinný zabezpečiť na 
zmluvnom základe, aby Dodávateľ vyhotovil a odovzdal účtovné doklady za každú dodávku 
v potrebnom počte rovnopisov tak, aby hlavný partner bol schopný splniť svoju povinnosť podľa 
Zmluvy o partnerstve a zmluvy o NFP. Partner je povinný pred prevodom finančných prostriedkov 
(zaplatením dodávky) vykonať s vynaloženún odbornej starostlivosti vecnú a fonnálnu kontrolu 
každého účtovného dokladu vyhotoveného Dodávateľom. Každý člen partnerstva je povitmý uchovávať 
Zmluvu o part11erstve, vrátane jej príloh a dodatkov, a všetky doklady týkajúce sa poskytnutého NFP 
a jeho použitia v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, najmenej však do 31.08.2020. 

l O. Hlavný partner ako koordinátor realizácie Projektu je povinný kontrolovať v rámci partnerstva, aby bol 
dodržaný rozpočet Projektu (Príloha č. 2). V prípade, ak partneri nie sú schopní zrealizovať Zmluvou 
o partnerstve im zverené aktivity v určenom rozsahu, hlavný partner navrhne po konzultácii s ostatnými 
partnen11i zmenu Zmluvy o partnerstve. Členovia partnerstva sú povinní rokovať o novom rozdelení 
jednotlivých aktivít a fmančných prostriedkov, prípadne o odstúpení partnera od Zmluvy o partnerstve 
a pristúpení tretej osoby k Zmluve o partnerstve namiesto odstupujúceho partnera, a za týmto účelom sa 
v prípade potreby členovia partnerstva zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorým sa 
upravia ich vzájomné práva a povinnosti. Ak zmenu Zmluvy o partnerstve podľa predchádzajúcej vety 
schvália všetci pa1ineri, hlavný partner navrhne Poskytovateľov! zmenu zmluvy o NFP. Každá zmena 
Zmluvy o partnerstve nadobudne účinnosť až nadobudnutím účinnosti dodatku k zmluve o NFP, ktorý 
bude riešiť navrhovanú zmenu Zmluvy o pa1inerstve. 

11. V prípade ak nebude n:wžné z:abezpečiť stanovené aktivity Projektu podľa Zmluvy o partnerstve v rámci 
existujúceho partnerstva, je hlavný partner povinný obstarať realizáciu dotknutej aktivity Projektu 
v súlade so zmluvou o NFP a v súlade s postupmi verejného obstarávania. 

12. Pre pozastavenie realizácie aktivit Projektu a tým spôsobené prípadné predÍženie realizácie aktivít 
Projektu sa primerane použijú príslušné ustanovenia VZP. 

13. Partner je povinný oznámiť hlavnému partnerovi akékoľvek porušenie finančnej disciplíny v zmysle 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplneni niektorých 
zákonov, a to bezodkladne od kedy sa o porušení dozvedel, ktoré je následne hlavný pattneľ povinný v 
tej istej lehote oznámiť Poskytovateľ ovi. 

14. Na pruinerov sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného pmtnera ako prijímateľa v zmysle 
VZP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o partnerstve a tieto povinnosti sú povmnosťami 
partnerov voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným 
v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto povinnosti voči hlavnému pattnerovi, 
Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP 
riadne a včas dodržiavať. 

Článok V 
Obstarávanie služieb, tovarov a prác partnermi 

l. Členovia partnerstva sa zaväzujú vykonať obstarávanie služieb, tovarov a prác v súlade s usmerneniami 
Poskytovatel'a, v súlade so Zmluvou o partn.erstve, VZP a platným právnym poriadkom. 

2. Členovia partnerstva sa dohodli a súhlasia s tým, že každý partner doručí príslušnú dokumentáciu 
z verejného obstarávania v rozsahu požadovanom VZP hlavnému partnerovi, ktorý ju po vypracovaní 
písomného stanoviska k dodržaniu postupov verejného obstarávania podľa podmienok Zmluvy o 
partnerstve, zmluvy o NFP, VZP a platného právneho poriadku (najmä zákona č. 25/2006 Z.z. 
o veľejnom obstru·ávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení) zašle 
Poskytovateľovi. Dokumentáciu je partner povinný predložiť hlavnému pminerovi po ukončení 
vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi, avšak najneskôr 30 dní pred podpisom zmluvy na 
dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom. V prípade nadlimitnej 
zákazky sú hlavný partner a/alebo Poskytovateľ oprávnení vyžiadať od partnera príslušnú 
dokumentáciu z verejného obstarávania aj pred jej Zverejnením. 

3. Hlavný partner a Poskytovateľ sú oprávnení na základe vlastnej úvahy požadovať od partnera. a,j 
inú potrebnú dokumentáciu z verejného obstarávania a tento je povinný požadovanú dokumentáciu bez 
zbytočného odkladu doručiť hlavnému partnerovi a/alebo Poskytovatel'. 

4. Podpísanie zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, alebo 
dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, 
podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu Poskytovateľa. V prípade, ak partner bez súhlasu 
Poskytovateľa, uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác 
s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie partnera za podstatné porušenie Zmluvy 
o partnerstve a VZP. 
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5. Hlavný partner je povinný a Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako 
nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, to neplatí ak termín vyhodnotenia ponúk sa 
uskutočnil pted podpisom Zmluvy o partnerstve. Partner je povinný oznámiť hlavnému partnerovi 
termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej desať (l O) dní vopred, a hlavný partner oznámi 
tieto skutočnosti najmenej sedem (7) dní vopred Poskytovatel'ovi. 

6. Poskytovateľ je oprávnený vyzvať partnera na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb 
alebo stavebných prác v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas overovania 
návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác zistí nesúlad predmetu, hodhOty 
alebo iný závažný nesúlad návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác oproti 
predmetu obstarávania a hodnote zákazky navrhnutej úspešným uchádzačom. 

7. Poskytovateľ je oprávnený vyzvať partnera a partner je povinný vyhlásiť nové verejné obstarávanie, ak 
počas overovania návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi 
členom partnerstva a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 ods. l a § 
88 ods. l zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

8. Poskytovateľ zasiela partnerovi výzw na úpravu návrhu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo 
stavebných prác v zmysle predchádzajúceho odseku tohto článku Zmluvy o pattnerstve do 
dvadsaťjeden (21) dni od predloženia príslušnej dokumentácie z verejného obstarávania spolu so 
stanoviskom hlavného partnera, pričom predložením dokumentácie z verejného obstarávania sa rozumie 
doručenie tejto dokumentácie Poskytovateľovi. Poskytovateľ je vo Výzve oprávnený určiť lehotu na 
nápravu zistených nedostatkov, alebo na odôvodnenie postupu partnera, pričom táto lehota nesmie byť 
kratšia ako desať (10) dní počítaných od doručenia predmetnej výzvy partnerovi. 

9. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznárni hlavného parlllera (nezašle oboznámenie) vo vyššie uvedenej 
lehote 21 dní (a nedošlo k prencleniu!zastaveniu plynutia lehoty), hlavný partner je spolu s partnermi 
oprávnený pozastaviť realiZáciu projektu do času doručenia oboznámenia so závermi z administratívnej 
kontroly, hlavný partner ani prutneri však nie sú oprávnení uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom. 
Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom môže byť v takomto prfpade chápané ako podstatné 
porušenie Zmluvy. 

10. Ak Poskytovateľ postúpi overenie procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie 
a súčasne zašle v lehote dvadsaťjeden (21) dni partnerovi oznámenie, že postúpil overenie procesu 
verejného obstarávania na Útad pre verejné obstarávanie, lehota na doručenie výzvy na nápravu (21) 
dní prestáva plynúť. Partner v tomto prípade nemôže vykonať úkon, ktorý bol overovaný (podpis 
zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác). V prípade, ak napriek takémuto 
oznámeniu o postúpení overenia procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie 
partner uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác 
s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie partnera za porušenie Zmluvy o partnerstve. 
Dňom doručenia oznátnenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledktl overenia procesu verejného 
obstarávania do dispozície Poskytovateľa, plynie Poskytovateľovi nová lehota dvadsaťjeden (21) dní. 
Poskytovateľ bude do troch (3) dní od doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku 
overenia procesu verejného obstarávania a o obsahu tohto oznámenia, informovať partnera. 

ll. Poskytovatef je oprávnený v prípade neodstránenia pochybenia, neodstránenia alebo nezdôvodnenia 
nesúladu v procese verejného obstarávania partnerom preklasifikovať výdavky Projektu, ktoré vznikli 
na základe takéhoto verejného obstarávania vcelku do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu 
dodatku k existujúcej zttlluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi partnerom 
a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom 
takéhoto dodatku použije obdobne. 

12. Partner sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávatel'a Projektu strpieť 
výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnetstve, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 VZP 
a poskytnúť im všetku požadovanú súč.innosť. 

13. V prípade, že partner poruší ktorékoľvek ustanovenie tohto článku Zmluvy o partnerstve, a/alebo 
v prípade neodstránenia pochybenia, neodstránenia alebo nezdôvodnenia nesúladu v procese verejného 
obstarávania, členovia partnetstva berú na vedomie, že Poskytovatel' má právo preklasiflkovať 
výdavky, ktoré vznikli na základe takéhoto vetejného obstarávania do neoprávnených výdavkov a 
Poskytovateľ nie je povinný zabezpečiť financovanie takýchto výdavkov. V prípade, že prutnerovi boli 
na takéto výdavky už poskytnuté finančné prostriedky, je tento partner povinný vrátiť hlavnému 
partnerovi poskytnuté finax1čné prostriedky, a to v lehote určenej vo výzve hlavného partnera. 

14. Partneri sa týmto zaväZUjú pri procese verejného obstarávania dodržiavať primerane povinnosti 
hlavného partnera ako prijfmatel'a v zmysle VZP a rešpektovať výzvy a oprávnenia v zmysle tohto 
článku Zmluvy o partnerstve a VZP a bez výhrad akceptovať a realizovať opatrenia navrlmuté 
Poskytovateľom. 
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Článok VI 
Povinnosť poskytovať informácie a predkJadat' monitorovacie správy 

l. Partner je povinný vo všetkých dokumentoch, ktoré je na základe Zmluvy o partnerstve a Zmluvy o 
NFP povinný predkladať hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi alebo inému orgánu finančného 
riadenia uvádzať úplne a pravdivé informácie. 

2. Partner je povinný počas platnosti Zmluvy o partnerstve písomne informovať hlavného partnera 
a predkladať mu monitorovacie správy v rozsahu a spôsobom určenom pre hlavného partnera ako 
prijímateľa v zmysle VZP. Monitorovaciu správu predkladá partner na predpísanom fonnulári, ktorého 
vzor je prílohou Príručky pre Prijímateľa. 

3. Partner je povinný písomne oznámiť hlaVllérnu partnerovi všetky zmeny, skutočnosti a okolnosti, ktoré 
majú, alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivit Projektu, Zmluvy o partnerstve alebo jej plnenie, 
alebo priamo alebo nepriamo súvisia s j~j plnenfm, a to do desiatich (l O) dní od ich vzniku alebo od 
okamihu, keď sa o nich partner dozvedel. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú 
ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu a účelu tejto Zmluvy o partnerstve. Hlavný partner je 
povinný všetky zmeny, skutočnosti a okolnosti, ktoré majú, alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivit 
Projektu, Zmluvy o partnerstve alebo jej p111enie, alebo priamo alebo nepriamo súvisia s jej plnenim, 
o ktorých sa dozvedel hlavný partner alebo mu boli oznámené partnerom bezodkladne oznámiť 
ľoskytovatef()vi. 

4. Zmluvné strany prehlasujú a súhlasia, že akékoľvek dokumenty súvisiace so Zmluvou o prutnerstve 
a všetky zmluvy uzatvárané na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o parti1erstve a s realizáciou 
Projektu môžu byť zverejnené podľa zákona č. 211/2001 Z. z. o slobodnom prístupe k infom1áciám 
a zmluvné strany sú povinné zabezpečiť, aby sa na dokumenty a zmluvy uzatváratlé na základe alebo 
v súvislosti so Zmluvou o partnerstve a s realizáciou Projektu nevzťahovali ustanovenia o obchodnom 
tajomstve podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik v platnom znení. 

Článok VII 
Spôsob čerpania nenávratného finančného príspevku 

l. NFP bude poskytnutý hlavnému partnerovi podľa ustanovení zmluvy o NFP a v prípade, ak hlavný 
partner splní všetky podmienky dohodnuté v zmluve o NFP. Hlavný partner bude poskytovať finančné 
prostriedky partnerom v súlade so Zmluvou o partnerstve. 

2. Prutneri zodpovedajú hlavnému partnerovi za použitie prostriedkov NFP v súlade so Zmluvou 
o partnerstve a so zmluvou o NFP. Pri hospodáreni s prostliedkami EÚ a štátneho rozpočtu sú povinní 
sa riadiť ustanoveniami Zmluvy o partnerstve, zmluvy o NFP, príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky a legislatívou EÚ. T)trnto nie je dotknutá zodpovednosť 
hlavného partnera voči Poskytovateľ ovi. 

Článok VIII 
Oprávnené výdavky 

L Za oprávnené výdavky partnera na schválený Projekt môžu byť považované len výdavky, ktoré spÍňajú 
podmienky Zmluvy o partnerstve, zmluvy o NFP a príslušných právnych predpisov. 

2. ZmluVllé stl·any berú na vedomie, že NFP poskytuje Poskytovateľ výhradne hlavnému partnerovi ako 
prijímateľ ovi podľa zmluvy o NFP pri splnení podmienok dohodnutých v zmluve o NFP. 

3. V zmysle a za podmienok Zmluvy o partnerstve hlavný partner prerozdeľuje príslušnú časť NFP 
partnerom a to výlučne financovaním iba oprávnených výdavkov, tak ako ich stanovil Poskytovateľ a 
ktoré sú potvrdené zúčtovacími dokladmi požadovanými v zmysle Zmluvy o partnerstve. Za oprávnené 
výdavky sa považujú len výdavky partnera, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, 
dôvodné, aktuálne a ktoré sa navzájom (a to aj medzi jednotlivými člemni partnerstva) neprekrývajú. 
Oprávnené výdavky a ich úhrada musia byť v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a legislatívou 
EÚ (napr. predpisy o štátnej pomoci, verejnom obstarávani, ochrane životného prostredia, rovnosti 
príležitostí, publicite) a v súlade s rozpočtom Projektu, a najmä nesmú byť v rozpore so zmluvou 
o NFP. V prípade, ak je poskytnutie NFP podľa Zmluvy o partnerstve súčasťou schémy štátnej pomoci, 
môže byť za oprávnený výdavok uznaný len skutočne vynaložený výdavok, ktorý je v súlade so 
schémou štátnej pomoci. 

Článok IX 
Rozpočet projektu 
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l. Hlavný partner je v plnom rozsahu zodpovedný za zostavenie a plnenie rozpočtu Projektu, jeho 
rozpísanie na jednotlivé aktivity a rozhoduje o pridelení prostriedkov pre partnerov na zabezpečenie im 
prislúchajúcich aktivit podľa Zmluvy o partnerstve, za ktoré v rámci realizácie Projektu zodpovedajú. 
Partneri túto skutočnosť betú na vedomie a bezvýhradne s ňou súhlasia. Partneri sa súčasne zaväzujú pri 
zostavovaní rozpočtu Projektu podľa predchádzajúcej vety poskytnúť hlavnému partnerovi potrebnú 
súčinnosť, ktorú možno od nich spravodlivo požadovať a to spôsobom a v lehotách určených hlavným 
partnerom. Rozpočet Projektu je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o partnerstve ako jej Príloha č. 2. 

2. Partneri sa zaväzujú spolufinancovať Projekt z vlastných zdrojov a súčasne sa zaväzujú predložiť 
doklady o spolufinancovaní, a to v súlade s predpokladaným rozpočtom Projektu, ktorý tvorí prílohu č. 
2 Zmluvy o partnerstve. 

3. Konečnú výšku časti NFP určeného pre každého partnera určí hlavný partner na základe skutočne 
vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných výdavkov, ktoré súvisia s realizáciou Projektu, 
avšak maximálne do výšky, do ktorej budú jednotlivé výdavky schválené Poskytovateľom, pričom 
celková schválená výška NFP nesmie byť prekročená. 

4. Partneri nesmú požadovať na realizáciu príslušnej aktivity Projektu dotáciu alebo príspevok z iných 
rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov alebo predvstupových fondov EÚ. 
V prípade, že partner poruš! túto povinnosť a budú mu poskytnuté takéto prostriedky na realizáciu 
Projektu, je povinný prostriedky poskytnuté mu z NFP vrátiť hlavnému partnerovt a to v lehote a 
rol!isahu určenom hlavn.ým pa,rtnerom. 

Článok X 
Účty a pravidlá finančných operácii 

l. Zmluvné strany akceptujú, že Poskytovateľ poskytuje NFP hlavnému partnerovi na základe Žiadosti 
o platbu na jeho osobitný účet vedený v eurách, ktorý je uvedený v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve. 

2. Partneri predkladajú žiadosť o platbu, ktorej vzor je Zverejnený, aj s potrebnou dokumentáciou, 
vyžadovanou podľa spôsobu financovania Zmluvou o partnerstve, zmluvou o NFP a VZP, hlavnému 
partnerovi podl'a spôsobu realizácie financovania Projektu, ktorý ich zaradí do Žiadosti o platbu. 
Súčasťou žiadosti o platbu je aj zoznam deklarovaných výdavkov osobitne vyplnený za každého 
partnera. Jednotlivé výdavky musia byť jednoznačne a nezameniteľne identifikované, ktorý partner si 
ich uplatňuje. Partner, ak požaduje zaradenie jednotlivého výdavku do Žiadosti o platbu je povinný 
doručiť všetky potrebné podklady vyžadované podľa spôsobu financovania Zmluvou o prutnerstve, 
zmluvou o NFP a VZP najmenej desať (lO) dní pred termínom, do ktorého je hlavný partner povinný 
zaslať Žiadosť o platbu Poskytovateľovi. Ak je žiadosť o platbu partnera úplná, hlavný partner je 
povinný ju zaradiť do Žiadosti o platbu, v opačnom prípade vyzve partnera na jej doplnenie a to 
v lehote desať (l O) dní odo dňa jej doručenia. 

3. Hlavný partner prerozdelí poskytnutý NFP medzi partnerov vo výške nimi v žiadosti o platbu 
uplatnených výdavkov a podta schválených oprávnených výdavkov Poskytovateľa. Za týmto účelom si 
každý z partnerov zriadil vlastný osobitný účet pre Projekt, ktorý je špecifikovaný v Prílohe č. 3 
Zmluvy o partnerstve. 

4. V súvislosti s realizáciou Projektu je každý partner povinný prijímať platby a realizovať platby, 
s výnimkou uvedenou v bode 5. a 6. tohto článku Zmluvy o partnerstve, výlučne prostredníctvom 
svojho osobitného účtu uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve, ak Poskytovateľ na písomnú 
žiadosť partnera písomne neustanov! inak. 

5. Partner je oprávnený rea]jzovať platby v hotovosti týkajúce sa realizácie aktivít Projektu, ktoré uplatní 
ako skutočne vynaložený oprávnený výdavok výlučne v prípade, ak suma platieb v hotovosti 
nepresahuje sumu 332 EUR denne, maximálne suma platieb v hotovosti nepresahuje sumu l 000 EUR 
mesačne. V prípade cestovných náhrad, fmančného príspevku pre oprávnenú cieľovú skupinu (stravné, 
cestovn.é, ubytovanie, vreckové) a/alebo úhrad personálnych výdavkov z pracovnoprávnych 
a obdobných vzťahov sa hotovostné limity uvedené v tomto odseku nepoužijú. 

6. Partner je oprávnený v súvislosti s realizáciou Projektu realizovať platby personálnych výdavkov aj 
prostredníctvom iného účtu, ako osobitného účtu uvedeného v Prilohe č. 3 Zmluvy o partnerstve. 

7. Partner je povinný udržiavať osobitný účet zriadený a nesmie účet zrušiť až do doby úplného 
finančného vysporiadania schváleného Projektu zo strany všetkých členov partnerstva. 

8. Úroky vzniknuté na osobitnom účte špecifikovanom v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve sú príjmom 
člena partnerstva iba v prípade refundácie. 

9. Na účty partnerov a pravidlá fmančných operácií sa ďalej primerane použijú ustanovenia VZP. 

Článok XI 
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Financovanie realizácie Projektu 

l. Financovanie realizácie Projektu bude v súlade so zmluvou o NFP realizované spôsobom: 

a) zálohové platby;:~ 

b) predfinancovanie:2 

c) refundácia:3 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí 
vyplatenie NFP, respektíve jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu. Po schválení Žiadosti o 
platbu a pripisaní peňažných prostriedkov na účet hlavného partnera je hlavný partner povinný do 
štyroch (4) dní previesť v súlade so Zmluvou o partnerstve peňažné prostriedky pre jednotlivých 
partnerov na ich osobitné účty špecifikované v Prílohe č. 3 Zmluvy o partnerstve. 

3. Použitie platby je partner povinný vyúčtovať platby hlavnému partnerovi, a to podľa ustanovení VZP 
pre jednotlivé spôsoby financovania realizácie Projektu na formulároch, ktorých vzor je Zverejnený. 
Spolu so zúčtovaním platby predkladá partner hlavnému partnerovi aj dokumenty, vyžadované podľa 
ustanovení VZP pre jednotlivé spôsoby financovania Projektu, a to v potrebnom počte rovnopisov tak, 
áby dva rovnopisy mohli byť hlavným partnetom predložené spolu so Žiadosťou o platbu 
Poskytovateľ ovi a treti rovnopis si ponechá partner. V prípade, že. povaha tohto dokumentu neumožňuje 
vyhotoviť viac rovnopisov originálov (napr. pokladničný blok), partner predkladá nim overenú kópiu 
s vytlačeným alebo napísaným názvom partnera a podpisom štatutárneho orgánu partnera v súlade s 
podpisovým vzorom. 

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ vykoná formálnu kontrolu Žiadosti o platbu a 
zúčtovania platby, pri ktorej overi kompletnosť a správnosť Žiadosti o platbu a zúčtovania platby. V 
prípade zistenia formálnych nedostatkov Poskytovateľ prostredníctvom hlavného partnera vyzve 
partnera, aby v stanovenom čase doplnil svoju žiadosť o platbu. V prít>ade závažných nedostatkov alebo 
nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenom čase Poskytovateľ Zíadosť o platbu alebo zúčtovanie 
platby zamietne a hlavnému partnerov a prutnerovi nevznikne nárok na vyplatenie príslušnej sumy NFP. 

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ uskutoční predbežnú finančm1 kontrolu v súlade s 
Nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006 a v súlade s § 9 zákona č. 502/200 l Z.z. o finančnej kontrole a 
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a že je 
oprávnený overovať dodávku tovru·ov alebo služieb, ako aj reálnosť, oprávnenosť, správnosť, 
aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov, či požadovaná suma v žiadosti o platbu 
zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch, súlad s legislatívou SR a legislatívou Európskej 
únie (štátna pomoc, verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť priležitostí, publicita) a 
či požadovaná čiastka zodpovedá rozpočtu projektu schváleného Poskytovateľom a tvoriaceho Prílohu 
č. 2 Zmluvy o partnerstve. 

6. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ má právo pred akoukoľvek platbou vykonať kontrolu 
realizácie Projektu na mieste. Kontrola na mieste je zameraná na dodržiavanie podmienok Zmluvy 
o partnerstve a zmluvy o NFP. Hlavný partner a/alebo partner sa zaväzuje umožniť výkon kontroly na 
mieste. Z kontroly realizácie Projektu na mieste Poskytovateľ vypracuje správu z kontroly na mieste, 
s ktorou je hlavný partner oboznámený. 

7. Pre odstránenie prípadných pochybností sa deň pripisarua fmančných prostriedkov na účet hlavného 
partnera považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. 

8. Hlavný partner je oprávnený podávať Žiadosť o platbu v mesačných, najviac v 3-mesačných 
intervaloch. 

9. Partner je povinný uhradiť Dodávateľovi účtovné doklady-faktúry súvisiace s realizáciou Projektu do 
troch (3) dní od pripísania fmančných prostriedkov na osobitný účet partnera. 

IO.Na podmienky financovania realizácie Projektu sa podl'a spôsobu fmancovania primerane vzťahujú 
ustanovenia VZP. Na partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného partnera ako 
prijímateľa v zmysle Zmluvy o NFP, ktorej neoddelitel'nou súčasťou je Zmluva o partnerstve a tíeto 
povinnosti sú povinnosťami partnera voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným 
oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Partneri sa zaväzujú tieto 
povinnosti voči hlavnému partnerovi, Poskytovatel'ovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným 

1 Ak sa nehodí, prečiarknite 
2 

Ak sa nehodí, prečiark:nite 
3 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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v Zmluve o partnerstve a vo VZP riadne a včas dodržiavať a zaväzujú sa hlavnému partnerovi 
poskytnúť ním požadovanú súčinnosť tak, aby si tento mohol splniť všetky povinnosti jemu 
vyplývajúce zo zmluvy o NFP. 

Článok XII 
Kontrola realizácie Projektu 

l. Partner sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo stl'any Poskytovateľa a iných oprávnených 
osôb uvedených v článku 12 VZP. Na partnera sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného 
partnera ako prijímateľa v zmysle článku 12 VZP voči Poskytovateľovi a iným oprávneným osobám 
podľa článku 12 VZP, pričom sa zaväzuje oprávneným osobám umožniť kontl'olu v požadovanom 
rozsahu a poskytnúť im požadovanú súčinnosť. 

2. Partner je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť 
primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontl'oly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by 
mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu. 

Článok XIII 
Informovanie a publicita 

1. Partner je povinný p"O'Čas platnosti a :ú.Oimrosti Zmluvy o partnerstve informovať verejnosť o pomoci, 
ktorú na základe Zmluvy o partnerstve získa, respektíve získal formou NFP prostl'edníctvom opatrení 
v oblasti informovania a publicity uvedených v článku 4 VZP. 

2. Partner je povinný dodržiavať pravidlá určené v platnej verzii Usmemenia pre prijímateľa k realizácii 
opatl'eni v oblasti informovania a publicity operačného programu Výskum a vývoj. 

3. Hlavný partner bude vystupovať ako zástupca pre média a hovorca členov partnerstva, ostatní partneri 
sú oprávnení komunikovať s tretúni osobami v rozsahu realizácie určených aktivít a stanoveného cieľa 
projektu podľa Zmluvy o partnerstve, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

4. Členovia partnerstva sa zaväzujú vzájomne informovať o aktivitách a účasti v pattnerstve a aktívne 
participovať na aktivitách súvisiacich so zviditeľňovaním, šírením a zhodnocovaním výsledkov 
Projektu. 

5. Každý člen partnerstva súhlasí s tým, že Európska komisia a Poskytovateľ majú právo zverejňovať 
informácie o subjektoch a projektoch, ktorými sa realizujú opatrenia, a to primerane v rozsahu 
a spôsobom v zmysle VZP. 

6. Hlavný partner a partner je povinný majetok (ktorý má charakter dlhodobého hmotného majetku) 
nadobudnutý aspoň z časti z prostriedkov projektu označiť publicitou aktivít projektu v súlade s 
Usmernením pre prijúnatel'a k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity operačného 
programu Výskum a vývoj. 

7. Zmluvné strany akceptujú, že Poskytovateľ môže vykonať fmančnú korekciu, resp, iné opatrenie 
s finančným dopadom v prípade nedodržania povinností ustanovených v odse.ku 6 tohto článku aj po 
skončeni platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

Článok XIV 
Majetok a duševné vlastníctvo (knowfthow) 

l . Majetok obstaraný v rámci Projektu musf byť zaradený do účtovnej evidencie príslušného člena 
partnerstva. 

2. Partner sa zaväzuje, že bude mať počas platnosti a účinnosti Zmluvy o partnerstve alebo počas obdobia 
uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadosti o NFP, podľa toho, ktoré obdobie bude dlhšie: 
a) vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám v zmysle § 139 ods. l zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce realizáciu aktivit 
Projektu a garantujúce jeho udržateľnosť k majetku, ktorý zhodnotí alebo nadobudne 
z prostriedkov NFP alebo jeho časti alebo 

b) bude mať majetok, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostl'iedkov NFP alebo jeho časti 
v dlhodobom. nájme, 

podľa toho, ktorú formu práva k majetku zhodnoteného alebo nadobudnutému v NFP alebo jeho časti 
určí Výzva na predkladanie ž.iadostí o NFP. 

3. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byť počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o partnerstve prevedený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, prenajatý 
tl'etej osobe aiebe zmeniť dr!iteľu ~en ~p-redchádzajúcim písomným sáhlasom Póskytovateľa 
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a hlavného partnera. Akékoľvek zmluvy týkajúce sa majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného 
z NFP musia byť urobené v písomnej forme, ak Poskytovateľ neustanov! písomne inak. 

4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho 
časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 
republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo 
financii SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má 
Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci. 

5. Partner sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľ ovi a príslušným orgánom SR a Bú všetku Dokumentáciu 
vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivit Projektu, a týmto zároveň udeľuje 
Poskytovateľ ovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na 
účely súvisiace so Zmluvou o partnerstve pri zohľadneni autorských a priemyselných práv partnera. 

6. V prípade požiadavky Poskytovateľa sa partner zaväzuje uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú 
zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľoví súvisiacich s realizáciou aktivít 
Projektu, respektíve je partner povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov 
voči Poskytovatel'ovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa 
považuje za porušenie Zmluvy o partnerstve. 

7. Partner je povinný poistiť majetok, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak, nadobudnutý a/alebo zhodnotený 
z NFP alebo z jeho časti, po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu pre prípad poškodenia, zničenia, 
straty, odcudzenia alebo iných škôd: 
a) majetok, ki'Ofý nadobudol úplne aiebo sčasti z pmstriedk<w NFP poskytnutého na základe 

Zmluvy o partnerstve, a to už po dobu jeho zhotovovania a ak to nie je možné bezodkladne po 
jeho vzniku resp. nadobudnutí, 

b) majetok, ktorý zhodnotí úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe 
Zmluvy o partnerstve, a to bezodkladne po podpísaní Zmluvy o partnerstve. 

8. Nedodržanie povinnosti poistenia majetku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o partnerstve. 
9. Poskytovateľ urči ďalšie podmienky takéhoto poistenia Zverejnením v Príručke pre Prijímatel'a. 
l O. Doklady o poistení majetku podľa tohto článku Zmluvy o partnerstve doručí partner Poskytovateľ ovi. 
ll. Partner je povinný oznámiť hlavnému partnerovi každú poistnú udalosť na majetku špecifikovanom 

v ods. 7 tohto článku Zmluvy o partnerstve, a to do siedmych (7) dni od jej vzniku alebo od okamihu, 
keď sa o jej vzniku dozvedel. Partner je v rovnakej lehote povinný informovať hlavného partnera 
o vyplatení a výške poistného plnenia z poistnej udalosti uvedenej v predchádzajúcej vete. Hlavný 
partner je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi skutočnosti oznámené mu partnerom podľa 
tohto odseku Zmluvy o partnerstve. 

12. Partner nie je oprávnený bez súhlasu Poskytovateľa a hlavného partnera uzavrieť zmluvu o zriadení 
záložného práva alebo akéhokoľvek iného zabezpečovacieho práva, ktorých predmetom by bolo 
zaťaženie majetku alebo zmenšenie hodnoty majetku, ktorý nadobudol alebo zhodnotil na základe 
poskytnutia NFP alebo jeho časti právami tretích osôb, taktiež nie je oprávnený inak zaťažiť počas 
platnosti a účinnosti Zmluvy o páltnerstve majetok, ktorý nadobudol alebo zhodnotil na základe 
poskytnutia NFP alebo jeho časti záložným právom či iným právom tretích osôb, ani ho inak použiť ako 
zábezpeku. 

13. Autorské práva na výstupy vyvinuté v rámci schváleného Projektu, na ktorý bol poskytnutý NFP alebo 
jeho časť, ostávajú v majetku príslušného člena alebo členov partnerstva, ktorý je alebo sú jeho autormi 
alebo má k nim autorské práva. Členovia parinerstva podpisom Zmluvy o partnerstve udeľujú podľa 
ustanovení§ 18 odseku 2. písm. c) antoľského zákona (Zák. č. 618/2003 Z. z. v platnom znení) generálny 
súhlas na bezodplatné verejné rozširovanie diela alebo jeho rozmnoženiny ostatným členom partnerstva, 
a súčasne sa zaväzUjú zabezpečiť tento súhlas od akýchkoľvek ďalších tretích osôb, ktorých práva sú, 
alebo by mohli byť týmto konaním dotknuté. O existencii ich zákonom chránených autorských práv je 
partner povinný informovať hlavného partnera a ten bezodkladne Poskytovateľovi odo dňa obdržania 
infonnácie o existencii daných práv. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety sa hlavný 
partner zaväzUje odškodniť Poskytovateľa pripadne Slovenskú republiku za akékoľvek nároky uplatnené 
autorom podľa ustanovenia § 56 autorského zákona voči Poskytovatel'ovi prípadne Slovenskej republike. 
Hlavný part11er má právo vymáhať spôsobenú škodu od partnera, ktorý porušil ustanovenia tohto článku 
Zmluvy o partnerstve. 

Článok XV 
Spory a žiadosti 

l. V prípade sporu medzi členmi partnerstva, sa títo zaväzujú ho ríešiť vzájomnou dohodou alebo 
zmierom. 
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2. V prípade, že sporové strany nedosiahnu vyriešenie sporu vzájomnou dohodou alebo zmierom, spor 
bezodkladne predložia Poskytovateľovi, ktoré podľa vlastn~j úvahy do tridsiatich (30) dní zvolá 
spoločné rokovanie Poskytovateľa a sporových strán alebo Poskytovateľa a všetkých členov 
partnerstva, a to za účelom vyriešenia sporu a dosiahnutia dohody a mimosúdneho zmietu. V prípade, 
ak Poskytovateľ nezvolá v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete spoločné rokovanie alebo sa sporové 
strany nedohodnú ani na spoločnom rokovaní zvolanom Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety, 
spor bude riešený pred vecne a miestne príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky. 

Článok XVI 
Zodpovednost' 7..a porušenie Zmluvy o pllrtnerstve 

l. Partneri zodpovedajú hlavnému partnerovi za realizáciu Zmluvy o partnerstve a schváleného Projektu, 
tým nie je dotknutá zodpovednosť hlavného partnera voči Poskytovateľ ovi. 

2. V prípade, ak ktorýkoľvek partner pomší ktorúkoľvek povinnosť, ku ktorej sa zaviazal podľa Zmluvy o 
partnerstve, hlavný partner upozorni partnera na zistený nedostatok a upozorní ho, že opakované 
porušenie zmluvných záväzkov z jeho strany môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy 
o partnerstve voči nemu ostatnými členmi partnerstva. Zároveň hlavný partner vyzve partnera, aby 
odstránil zistené nedostatky, ktoré sú prejavom porušenia Zmluvy o partnerstve a určí mu na 
odstránenie nedostatku lehotu maximálne tridsať (3{)) dní. Lehota podľa predchádzajlicej vety začína 
plynúť prvým dňom nasledujúcim po doručení výzvy na odstránenie nedostatku partnerovi. 

3. V prípade, ak partner svoje povinnosti nesplni a nedostatok neodstráni ani v poskytnutej lehote, môže 
hlavný partner po zvážení okolností a závažnosti por~enia Zmluvy o partnerstve na základe vlastnej 
úval1y navrhnúť ostatným partnerom odstúpenie od Zmluvy o partnerstve voči príslušnému partnerovi. 
Hlavný partner sa zaväzuje brať do úvahy aj účelnosť zvoleného postupu a riadiť sa prípadnými 
pokynmi Poskytovateľa. Partneri sa zaväzujú akceptovať rozhodnutie hlavného prutnera a odstúpiť od 
Zmluvy o partnerstve voči príslušnému pattnerovi. V prJpade potreby sa členovia partnerstva zaväzujú 
uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, ktorým sa upravia ich vzájomné práva a povinnosti súvisiace 
s odstúpením od Zmluvy o partnerstve voči partnerovi a/alebo súvisiace s pristúpenim nového partnera 
k Zmluve o partnerstve, namiesto pôvodného odstupujúceho partnera. 

4. Každý člen partnerstva, ktorý pomší Zmluvu o partnerstve alebo príslušné všeobecne záväzné právne 
predpisy je povinný vrátiť časť NFP a zárove11 nahradiť všetku škodu, ktorá vznikne ostatným členom 
partnerstva v súvislosti s jeho konaním a alebo opomenutím (najmä sankcie uložené hlavnému 
partnerovi Poskytovateľom, alebo iných orgánov verejnej moci), taktiež je povinný zaplatiť zmluvnú 
pokutu, ak mu túto povinnosť ukladá Zmluva o partnerstve. 

5. Člen partnerstva nezodpovedá za pot-ušenie zmluvnej povinnosti v prípade, ak preukáže, že porušenie je 
priamym dôsledkom okolnosti vylučujúcej zodpovednosť. 

6. Každý člen partnerstva berie na vedomie, že vzhľadom na povahu NFP poskytnutého hlavnému 
partnerovi na základe zmluvy o NFP (prostriedky štátneho rozpočtu) je orgán príslušný v zmysle 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, t.j . príslušná správa finančnej kontroly alebo Ministerstvo financií SR, oprávnený vymáhať od 
hlavného partnera NFP aj bez podnetu Poskytovateľa alebo nad rámec podnetu. Odvod neoprávnene 
použitých alebo zadržaných prostriedkov NFP uloží a vymáha v správnom konaní príslušná správa 
fmančnej kontroly alebo Ministerstvo financií SR (§ 31 zákona č. 523/2004 z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplneni niektorých zákonov). Ak porušenie zmluvných 
povinností nezapríčiní hlavný partner, je hlavný partner oprávnený vymáhať od partnera, ktorý porušil 
povinnosti podl'a Zmluvy o parb1erstve všetku škodu a zmluvnú pokutu podľa tohto článku Zmluvy o 
partnerstve. 

7. V pripade použitia NFP, alebo jeho častí, v rozpore so Zmluvou o partnerstve, príslušnou zmluvou o 
NFP alebo príslušnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej Únie ktorýmkoľvek pa1tne:rom, sa 
tento zaväzuje bez ďalšieho vyzvania vrátiť celkovú swnu finančných prostriedkov takto použitých 
hlavnému partnerovi, a to do siedmych (7) dni nasledujúcich po dni, kedy dôjde k zisteniu ich 
protiprávneho použitia, najneskôr však do piatich (5) dní nasledujúcich po dni, kedy bude doručená 
výzva na vrátenie NFP zo strany Poskytovateľa alebo hlavného pattnera. Vo výzve hlavný partner 
oznámi partnerovi, akú časť poskytnutého NFP je povinný vrátiť a čísla účtov, na ktoré je partner 
povinný ju poukázať. Právo na náhradu škody týmto nie je dotknuté. Partner je povinný vrátiť 
poskytnutú časť NFP hlavnému partnerovi aj v prípade, ak sa rozhodnutím súdu preukáže spáchanie 
trestnej činnosti, oVplyvňovanie hodnotiteľov, alebo porušovanie schválených zásad politiky konfliktu 
záujmov. Ak partner dobrovoľne v stanovenej lehote nevráti uvedenú časť NFP, oznámi hlavný partner 
túto skutočnosť Poskytovateľovi. V prípade, ak partner nevráti uvedenú časť NFP v lehote 
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špecifikovanej vo výzve, je hlavný partner oprávnený uplatniť voči partnerovi zmluvnú pokutu vo 
výške O, 1% z uvedenej časti NFP za každý deň omeškania 

Článok XVII 
Odstúpenie od Zmluvy 

l. Hlavný partner má právo navrhnúť partnerom odstúpiť od Zmluvy o partnerstve vo vzťahu ku 
ktorémukoľvek partnerovi, a to v prípade: 
a) ak to považuje za potrebné vzhľadom na okolnosti a závažnosť porušenia zmluvnej povinnosti 

partnerom a tento postup je z pohľadu hlavného partnera účelný, 
b) ak partner porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú 

realizáciu Projektu, 
c) ak partner svoje zmluvné záväzky opakovane neplní, alebo ak porušil svoj zmluvný záväzok 

úmyselne. 
2. Hlavný partner navrhne partnerom odstúpiť od Zmluvy o partnerstve vo vzťahu k partnerovi: 

a) v prípade zastavenia realizácie Projektu z dôvodov na strane partnera, 
b) v pripade, že partner nezačne realizovať Projekt v súlade so Zmluvou o partnerstve, 
c) v prípade objektívneho dôvodu nemožnosti plnenia Zmluvy o partnerstve, ktorý nastal na 

strane partnera. 
3. Hlavný partner navrhne partnerom ukončiť Zmluvu o partnerstve dohodou členov partnerstva v prípade 

zmarenia realizácie Projektu z objektívnych príčin. 
4. Partneri sa zaväzujú akceptovať rozhodnutie hlavného partnera a odstúpiť od Zmluvy o partnerstve voči 

príslušnému partnerovi alebo ukončiť Zmluvu dohodou v prípade uvedenom v odseku 3 tohto článku 
Zmluvy o partnerstve. V prípade potreby sa členovia partnerstva zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o 
partnerstve, ktorým sa upravia ich vzájomné práva a povinnosti súvisiace s odstúpením od Zmluvy 
o partnerstve voči partnerovi a/alebo súvisiace s pristúpením nového partnera k Zmluve o partnerstve, 
namiesto pôvodného odstupujúceho partnera .. 

5. Odstúpenie od Zmluvy o partnerstve je účinné dňom domčenia oznámenia o odstúpení partnerovi. 
Pattner voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve je povinný vrátiť hlavnému partnerovi 
poskytnutú časť NFP v rozsahu nim nevykonaných prác. Hlavný partner po účinnosti odstúpenia od 
Zmluvy o partnerstve je povinný vymáhať poskytnutý príspevok od partnera, voči ktorému sa odstúpilo 
od Zmluvy o partnerstve. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody a právo na vymáhanie zrnluvnej 
pokuty. 

6. Vlastntcke právo k majetku, ktorý partner voči ktorému sa odstúpilo od Zmluvy o partnerstve 
nadobudol úplne alebo sčasti z prostriedkov NFP poskytnutého na základe Zmluvy o partnerstve, je 
povinný previesť na partnera určeného v oznámeni o odstúpení od Zmluvy o partnerstve, ak v oznámeni 
nie je určený partner tak na hlavného partnera. V prípade, že to nie je možné, je partner voči ktorému sa 
odstúpilo od Zmluvy o partnerstve povinný vrátiť hlavnému partnerovi peňažné prostriedky NFP 
poskytnuté na základe Zmluvy o partnerstve. V prípade porušenia povinností podľa tohto bodu Zmluvy 
o partnerstve je partner povinný uhradiť hlavnému partnerovi zmluvnú pokutu vo výške peňažných 
prostriedkov NFP poskytnutých partnerovi v zmysle Zmluvy o partnerstve. 

ČlánokXVlli 
Osobitné ustanovenia 

l. V prípade, že niektoré ustanovenia Zmluvy o partn.erstve je alebo sa stane neplatné alebo neúčinné 
alebo nevynútiteľné rozhodnutím súdu či iného príslušného orgánu, nebude mať táto neplatnosť alebo 
neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť vplyv na platnosť, účinnosť či vynútiteľnosť ostatných ustanovení 
Zmluvy o partnerstve. Členúvia part11erstva sa zaväzujú neplatné alebo neúčinné alebo nevynútiteťné 
ustanovenie Zmluvy o partnerstve nahradiť novým ustanovením, ktoré je svojim účelom a 
hospodárskym významom najbližšie k tomu ustanoveniu, ktoré má byť takto nahradené. 

2. Partner je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o partnerstve na iný subjekt, ktorý spÍňa 
podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
hlavného partnera a Poskytovatel'a. 

3. Partner je povinný písomne informovať hlavného partnera o skutočnosti, že dôjde k prechodu práv 
a povinností zo Zmluvy o partnerstve a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto 
skutočnosti alebo v+niku tejto skpto~n.osti. .Hlavný pmner skutočnosti podľa predchádzajúcej vety 
bezodkladne oznámi Poskytovateľ ovi. 
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4. Postúpenie pohľadávky partn.era na vyplatenie časti NFP na tretiu osobu nie je na základe dohody 
zmluvných strán možné. 

Článok XIX 
Výkladové pravidlá 

V Zmluve o partnerstve, ak z kontextu nevyplýva iný zámer: 

a) názvy článkov sú uvedené len kvôli prehľadnosti a nemajú vplyv na inte1pretáciu Zmluvy o 
partnerstve; 

b) každý odkaz na osobu (vrátane zmluvnej strany) zahtňa aj jej právnych nástupcov ako aj 
postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníknii alebo nadobúdatel'mi 
práv alebo záväzkov v súlade so Zmluvou o partnerstve, do práv a/alebo povinností z ktorej 
vstúpili; 

c) slová v jednotnom čísle zahtňajú aj množné číslo a naopak; 
d) odkazy na články, body, písmená sú odkazmi na články, body, písmená Zmluvy o partnerstve; 
e) každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných 

zmien (vrátane novácií); 
t) každý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v platnom zneni 

(vrátane rekodifikácií). 

Článok XX 
Záverečné ustanovenia 

l. Zmluva o párttlerstve nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými členmi partnerstva a účinnosť po 
nadobudnutí platnosti a účinnosti zmluvy o NFP týkajúcej sa realizácie Projektu, t.j. deň po dni 
zverejnenia zmluvy o NFP v zmysle § 47a ods. l zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky Zákonník v zneni 
neskorších predpisov. Ak zmluva o NFP nenadobudne platnosť a účinnosť do jedného roka od podpisu 
Zmluvy o partnerstve platí, že účastníci od Zmluvy o partnerstve odstúpili. 

2. Zmluva sá uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť konči schválením poslednej Následnej 
monitorovacej správy v zmysle článku 6 bod 6.2 Zmluvy o NFP. 

3. Zmluva o partnerstve je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o NFP, pričom členovia partnerstva týmto 
vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy o NFP dôkladne oboznámili, súhlasia s ňou a zaväzujú sa ju 
v primeranom rozsahu dodržiavať. Ak Zmluva o partnerstve neustanovuje výslovne inak vzťahy, ktoré 
nie sú upravené Zmluvou o partnerstve sa spravujú primerane ustanoveniami aktuálneho znenia VZP. 
Poskytovateľ je oprávnený VZP kedykol'vek meniť alebo dopÍňať, pričom aktuálne znenie sa urči 
zverejnením. 

4. Na partnerov sa primerane vzťahujú všetky povinnosti hlavného pattnera ako prijímateľa v zmysle VZP 
a tieto povinnosti sú povinnosťami partnerov voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným 
oprávneným osobám uvedeným v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP. Pattneri sa zaväzujú tieto 
povinnosti voči hlavnému partnerovi, Poskytovateľovi a voči iným oprávneným osobám uvedeným 
v Zmluve o partnerstve a/alebo vo VZP riadne a včas dodržiavať. 

5. Pre prípad odstránenia akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli a berú na vedomie, že 
porušenie ustanovení Zmluvy o partnerstve ktoroukoľvek z jej zmluvných strán sa považuje za 
porušenie ustanovení príslušnej zmluvy o NFP hlavným partnerom ako prUímateľom podľa zmluvy 
o NFP a Poskytovateľ je oprávnený v prípade porušenia ustanoveni Zmluvy o partnerstve ktoroukoľvek 
z jej zmluvných strán postupovať tak, ako keby sám hlavný partner ako prijímate}' podľa zmluvy o NFP 
porušil ustanovenia príslušnej zmluvy o NFP. 

6. V prípade zmeny zmluvy o NFP a v prípade následnej potreby zmeny Zmluvy o partnerstve sa zmluvné 
strany zaväzujú na výzvu hlavného pmtnera bezodkladne uzavrieť dodatok k Zmluve o partnerstve, 
ktorý bude riešiť zmenu zmluvy o NFP. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený Zmluvou o partnerstve, sa bude riadiť počas 
celej doby trvania záväzkov z nej vyplývajúcich príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v zneuf neskorších predpisov. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozsahu ustanovení Zmluvy o partnerstve uzatvárajú v zmysle 
ustanovenia § 50 Občianskeho zákonníka zmluvu v prospech Poskytovateľa resp. iných oprávnených 
osôb uvedených v Zmluve o partnerstve. 

9. Zmluvu o partnerstve je možné meniť alebo dopÍt'iať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, 
pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byt' vykonané vo forme písomného dodatku k Zmluve 
o partnerstve, ak nie je v Zmluve o partnerstve uvedené inak. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybnost! 
platí, že zmeny Zmluvy o partnerstve sa týkajú výlučne ustanoveni Zmluvy o partnerstve. Akýkoľvek 
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dodatok k Zmluve o partnerstve musi byť vopred písomne schválený Poskytovateľom. Každá zmena 
Zmluvy o partnerstve nadobudne účinnosť až udelenim plsomného súhlasu Poskytovateľom, prípadne 
až nadobudnutím účinnosti dodatku k zmJuve o NFP, ak je jeho prijatie vzhľadom na navrhovanú 
zmenu Zmluvy o partnerstve podľa úvahy Poskytovateľa potrebné. 

l O. Členovia partnerstva si navzájom posi-ytnú osobné údaje nevyhnutné na realizáciu Projektu. Hlavný 
partner sa zaväzuje, že zabezpečí informácie o členoch partnerstva pred meužit~ a že ich bude 
využfvať len v súlade s ustanoveniami Zmluvy o partnerstve a s cieľom dosiahnuť jej účel. 

11. Zmeny údajov partnera a zmeny štatutárnych orgánov alebo osôb oprávnených konať za partnera, je 
partner povinný bezodkladne písomne omámiť hlavnému partnerovi. V prípade zmien osôb 
oprávnených konať v mene partnera (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) je 
partner povinný doručiť hlavnému partnerovi nové úradne overené podpisové vzory a v prípade zmeny 
alebo doplnenia zástupcu aj novú úradne overenú plnú moc. V prípade zmeny zástupcu je partner 
povinný doručiť aj odvolanie alebo výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu. Hlavný partner 
zmeny údajov partnera a zmeny štatutárnych orgánov alebo osôb oprávnených konať za partnera 
bezodkladne oznámi Poskytovateľovi a súčasne doruči Poskytovateľoví nové úradne overené podpisové 
vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú úradne overenú plnú moc, respektíve 
odvolanie alebo výpoveď plnej moci. 

12. AkékoJ'vek písomnosti si členovia partnerstva doručujú na adresu sídla uvedenú v záhlaví Zmluvy o 
partnerstve .. 

· 13. Zmfuva o partnerstve je vyhotovená v 7 rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluwých strán a štyri 
rovnopisy sú poskytnuté Poskytova tel'ovi ako príloha zmluvy o poskytnutí NFP. 

14. Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o partnerstve. Prflohy sú rovnako záväzné ako Zmluva o 
partnerstve. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu Zmluvy 
o partnerstve uloženého u Poskytovateľa. 

15. Všetky dokumenty člena partnerstva predkladané Poskytovateľovi musia byť podpísané jeho 
štatutárnym zástupcom, alebo inou splnomocnenou osobou. 

16. Zmluvné strany prehlasujú, že si ku dňu podpisu Zmluvy o partnerstve prečítali aj formulár zmluvy 
o NFP a súčasne prehlasujú, že jej obsahu porozumeli v celom rozsahu a v plnej miere ho akceptujú a 
berú na vedomie. 

17. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu o partnerstve riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym 
účinkom z nej yyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a 
zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy o partnerstve a na mak súhlasu 
ju podpísali. 

Nitre 

partnerstva 
. RNDr. Libor Vozár, CSc. 

(štatutárny zástupca) 

Prflohv k Zmluve o vartnearve: 
Príloha č. l a Prehi'ad partnerov v projekte 
Prlloha č. lb Pre"'hľad aktivit a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivit a časový rámec realizácie projektu) 
Prlloha č. 2a Rozpočet projektu 
Prlloha č. 2/J Rozpočet projektu pre '/)(lrtnera 
Prlloha č. 3 Účty partnerov 
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Príloha č.1 a Zmluvy o partnerstve 

Európska únia 
Európsky fond regionálneho rozvoja 

Slovenská 
poľnohospodárska 

univerzita v Nitre 

Prehľad partnerov v projekte 
Vybudovanie výskumného centra "AgroBioTech" 
ITMS kód projektu 26220220180 

ITMS kód Projektu: 26220220180 

100 
100 

100 

•*lf. 
*dh!.d.~ 

-+c Operačný program * 
lf-VÝSKUM a VÝVOJ ""' 

·•t.?t\1'· ~1" V« J;f#\I 



Príloha č.1a Zmluvy o partnerstve 

Univerzita Konštantína Aktivita 2.1 
Filozofa Nitre 

stav genetiky 
a biotechnológií rastlín 
SAV 

Aktivita 2.2 

Aktivita 2.3 

Aktivita 2.4 

1 V prípade potreby doplňte požadovaný počet riadkov 

ITMS kód Projektu: 26220220180 

Modernizácia a pilotné overenie laboratória molekulárnej 
bioló 

Aplikovaný výskum v rastlinných biotechnológiách 

100 

100 

100 

100 



l . 

l 
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Príloha č. lb Zmluvy o partnerstve 

Európska únia 
Európsky fond regionálneho rozvoja 

\ 
~)(lf ,., • l ~ 

;.,r dhnll l . 
~ OperaZný program * 
]} vYSK UM a VÝVOJ 4~ 

r;r:2;f'#( 

Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový 
rámec realizácie projektu) 

Tabul'ka č. J.b.l 

Funkcia - Realizáciou aktivity 1.1 sa zabezpečí rekonštrukcia 
existujúcej budovy (pavilónu "M"), čím sa vytvoria podmienky 
pre umiestnenie navrhovanej dispozície výskumných, 
laboratórnych, kancelárskych, sociálnych priestorov 
a technického zázemia pripravovaného komplexného inovačného 
a kompetenčného centra aplikovaného výskumu a vývoja. 
Súčasťou aktivity bude dodávka a inštalácia IKT v rozsahu: 
fyzická bezpečnosť infraštruktúry, sieťová infraštruktúra, 
serverová infraštruktúra, nevyhnutné IKT vybavenie pracovísk, 
seminárnej miestnosti a zasadačiek. Zároveň bude budova 
vybavená kancelárskym nábytkom. 

Čas - Realizácia aktivity bude trvať 27 mesiacov. 

Stavebné práce budú realizované v súlade 
s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní 
a príslušnými náležitost' arni žiadosti o NFP. Dodávateľ realizácie 
predmetnej rekonštrukcie a vybavenia budovy bude vybraný 
formou verejného obstarávania v súlade so Zákonom o verejnom 
obstarávaní. Úspešnú realizáciu aktivity a jej súlad so žiadosťou 
o NFP zod"'"'_..,...., 
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Súčasťou aktivity v realizačnej fáze projektu je stavebný dozor 
a autorský dozor stavby. 

Výstup - Predmetnou aktivitou sa zrealizujú projektom 
navrhované stavebné objekty SO-Ol až S0-09, kde dominantným 
stavebným objektom (S0-02) je budova Regionálneho centra 
aplikovaného výskumu. Súčasťou projektu je tiež realizácia 
prevádzkového súboru PS-O l, ktorou sa zabezpečí systém 
meracej a regulačnej techniky. 
Súčasťou bude aj dodávka a inštalácia IKT v rozsahu: fyzická 
bezpečnosť infraštruktúry, sieťová infraštruktúra, serverová 
infraštruktúra, nevyhnutné IKT vybavenie pracovísk, seminárnej 
miestnosti a zasadačiek a vybavenie budovy kancelárskym 
nábytkom. 

Objektová skladba stavby vytvára predpoklad pre vybudovanie 
a zabezpečenie plnej funkčnosti centra výskumu a vývoja na pôde 
SPU v Nitre. V rámci objektovej skladby sa budú realizovať 
nasledovné činnosti: 

príprava územia pre komplexnú rekonštrukciu 
rekonštrukcia budovy (pavilónu "M") 
odstránenie podzemných zásobníkov PHM 
rekonštrukcia areálová kanalizácia 
rekonštrukcia vodovodnej prípojky 
rekonštrukcia plynovej prípojky 
rekonštrukcia manipulačnej plochy a chodníkov 
vybudovanie požiarnej nádrže 

Možné riziká realizácie činností: 
l. Oneskorenie v procese verejného obstarávania 
2. Obchodné riziká súvisiace s objednávaním a dodávaním 

prác 
3. Technické riziká súvisiace s dodávateľskou kvalitou prác 

v procese rekonštrukcie 
4. Projektové riziká týkajúce sa riadenia projektu, dodržania 

časových harmonogramov, rozpočtovaných nákladov 
vychádzajúcich z časovo-aktuálnych ponúk 

5. Potreba ďalších stavebných prác vzniknutá v dôsledku toho, 
že vypracovanie projektovej dokumentácie prebiehalo v 
čase plnej prevádzky objektu a teda nebolo možné vykonať 
podrobnú sondáž stavby (nevyhnutnosť ďalších úprav sa 
nedala zistiť ani predpoldadať) 

Opatrenia na minimalizáciu rizík: 
l. Identifikácia, evidencia a monitorovanie rizík 
2. Dôkladná príprava verejného obstarávania v súlade so 

zákonom o VO a metodickými usmerneniami ÚVO 
3. Dodávateľská záruka dodaných stavebných prác 
4. Uplatňovanie zásad projektového manažmentu a opatrení 

na znižovanie rizík čas trvania ,...,.".,,",,T1 
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Vytvorenie finančnej a časovej rezervy na nepredvídané stavebné 
v rámci · realizácie · ektu 

Zrekonštruovaný (konštrukčne a stavebno-dispozične 
upravený) hlavný stavebný objekt (pavilón "M") na 
budovu výskumného centra 
Odstránené jestvujúce podzemné zásobníky PI-IM 
Zrealizované areálové vodovodné rozvody pre 
zásobovanie objektu (pavilónu "M") vodou 
Zrealizované areálové rozvody kanalizácie pre bezpečné 
odvedenie splaškových a dažďových vôd 
Zrealizované areálové plynovodné rozvody pre 
zásobovanie objektu zemným plynom z jestvujúceho NTL 
plynovodu 
Vybudované vykurovanie objektu a zabezpečená príprava 
teplej úžitkovej vody 
Pripojenie zariadení objektu na systém vzduchotechniky 
so zabezpečením vetrania a chladenia 
Vybudované silnoprúdové a slaboprúdové rozvody, 
vnútorná elektroinštalácia, umelé a núdzové osvetlenie 
objektu 
Zabezpečená proti požiarna ochrana objektu 
Vybudovaná elektrická požiarna signalizácia (EPS) 
Vybudovaný požiarny rozhlas 
Zrekonštruované manipulačné plochy a chodníky 
Vybudovaná po:liarna nádrž 
Zrealizované systémy merania a regulácie 
Zrealizovaná dodávka a inštalácia IKT v rozsahu: fyzická 
bezpečnosť infraštruktúry, sieťová infraštruktúra, 
serverová infraštruktúra, nevyhnutné IKT vybavenie 
pracovísk, seminárnej miestnosti a zasadačiek. 

Zrealizovaná dodávka kancelárskeho 
8 994 445,68 € 

ť a výstupy partnera v rámci aktivity 

Realizáciou aktivity 1.1 sa zabezpečí 

rekonštrukcia existujúcej budovy (pavilónu "M''), 
čím sa vytvoria podmienky pre umiestnenie 
navrhovanej dispozície výskumných, 
Laboratórnych, kancelárskych, sociálnych 
priestorov a technického zázemia pripravovaného 
komplexného inovačného a kompetenčného 
centra aplikovaného výskumu a vývoja. 
Súčasťou aktivity bude dodávka a inštalácia IKT 
v rozsahu: fyzická bezpečnosť infraštruktúry, 
sieťová infraštruktúra, serverová infraštruktúra, 

. nevyhnutné IKT vybavenie pracovísk, seminárnej 
miestnosti a zasadačiek. Zároveň bude budova 

%Podiel na 
rozpočte 

100 



) . 
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vybavená kancelárskym nábytkom. 

Výstupy: 
Zrekonštruovaný (konštrukčne a stavebno
dispozične upravený) hlavný stavebný 
objekt (pavilón "M") na budovu 
výskumného centra 
Odstránené jestvujúce podzemné 
zásobrúky PHM 
Zrealizované areálové vodovodné rozvody 
pre zásobovanie objektu (pavilónu "M") 
vodou 
Zrealizované areálové rozvody kanalizácie 
pre bezpečné odvedenie splaškových 
a dažďových vôd 
Zrealizované areálové plynovodné 
rozvody pre zásobovanie objektu zemným 
plynom z jestvujúceho NTL plynovodu 
Vybudované vykurovanie objektu 
a zabezpečená príprava teplej úžitkovej 
vody 
Pripojenie zariadení objektu na systém 
vzduchotechniky so zabezpečením 

vetrania a chladenia 
Vybudované silnoprúdové a slaboprúdové 
rozvody, vnútorná elektroinštalácia, umelé 
a núdzové osvetlenie objektu 
Zabezpečená protipožiarna ochrana 
objektu 
Vybudovaná elektrická požiarna 
signalizácia (EPS) 
Vybudovaný požiarny rozhlas 
Zrekonštruované manipulačné plochy 
a chodníky 
Vybudovaná požiarna nádrž 
Zrealizované systémy merania a regulácie 
Zrealizovaná dodávka a inštalácia IKT 
v rozsahu: fyzická bezpečnosť 

infraštruktúry, sieťová infraštruktúra, 
serverová infraštruktúra, nevyhnutné IKT 
vybavenie pracovísk, seminárnej 
miestnosti a zasadačiek. 

Zrealizovaná dodávka kancelárskeho 
o 
o 
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Tabuľka č. J.b.2 
Názov ukazovateľa výsledku: 
Počet zriadených výskumno-vývojových centier orientovaných na určité hospodárske odvetvie: 
/spoločný ukazovatel' aktivity 1.1 a 1.2/ 

Hlavný partner Počet o 2013 l 2015 100 

Partner. č. l o 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 

Tabuľka č. l.b.3 
Názov ukazovateľa dopadu: 
Počet inštitúcií zapojených do vytvorených centier 
/spoločný ukazovateľ aktivity 1.1 a 1.2/ 

Hlavný partner 

Partner. č. l 

Partner. č. 2 

Spolu 

Tabuľka č. J.b.l 

Počet o 2013 17 2015 l oo 
o 
o 
100 

Cieľom realizácie aktivity sú komplexné stavebné úpravy 
jestvujúcej budovy a rekonštrukcia priľahlých vnútroareálových 
inžinierskych sietí (elektrickej energie a vodovodu). 
Rekonštruovaný objekt s tromi vybudovanými laboratóriami 
(laboratórium splynovania biomasy, laboratórium analýzy 
biomasy pre bioenergetiku a laboratórium bioenergetických 
zdrojov) tvorí integrálnu súčasť komplexného inovačného 
a kompetenčného centra aplikovaného výskumu a vývoja pri SPU 
v Nitre. 
II./2013- 11./2015 

Funkcia - Realizáciou aktivity 1.2 sa zabezpečí rekonštrukcia 
existujúcej budovy (laboratórnych priestorov v areáli pavilónu 
"Q"), čím sa vytvoria podmienky pre umiestnenie projektovo 
navrhovanej dispozície výskumných, 
laboratórnych, kancelárskych, sociálnych priestorov 
a technického zázemia a súčasne sa · eme 
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jednotlivých priestorov na inžinierske siete - elektrickú sieť a 
vnútroareálový vodovod a kanalizáciu. Rekonštruované priestory 
budú integrálnou súčasťou pripravovaného komplexného 
inovačného a kompetenčného centra aplikovaného výskumu 
a vývoja. 

Čas- Realizácia aktivity bude trvať 27 mesiacov. 

Metóda Stavebné práce budú realizované v súlade 
s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní 
a príslušnými náležitosťami žiadosti o NFP. Dodávateľ realizácie 
predmetnej rekonštrukcie bude vybraný formou verejného 
obstarávania v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní. 
Úspešnú realizáciu aktivity a jej súlad so žiadosťou o NFP 
zabezpečia poverené zodpovedné a kompetentné osoby. Súčasťou 
aktivity v realizačnej fáze projektu je stavebný dozor, technický 
dozor SPU a autorský dozor projektanta stavby. 

Výstup - Predmetnou aktivitou sa zrealizujú projektom 
navrhované stavebné objekty SO-Ol až S0-04, kde dominantným 
stavebným objektom (SO-Ol) sú komplexné stavebné úpravy 
Pavilónu "Q" s riešením zmien vnútornej architektonickej 
dispozície a inžinierskych sietí. Súčasťou projektu je tiež 
realizácia spevnených plôch v bezprostrednom okolí 
rekonštruovaného objektu. 

Objektová skladba stavby vytvára predpoklad pre vybudovanie 
a zabezpečenie plnej funkčnosti pripravovaných laboratórií. 
V rámci objektovej skladby sa budú realizovať nasledovné 
činnosti: 

stavebné úpravy pavilónu "Q", 
vybudovanie elektrickej prípojky, 
rekonštrukcia areálového vodovodu, 
vybudovanie spevnených plôch v okolí rekonštruovanej 
budovy. 

Možné riziká realizácie činností: 
l. Oneskorenie v procese verejného obstarávania 
2. Obchodné riziká súvisiace s objednávaním a dodávaním 

prác 
3. Technické riziká súvisiace s dodávateľskou kvalitou 

prác v procese stavebných úprav a rekonštrukcie 
inžinierskych sietí 

4. Projektové riziká týkajúce sa riadenia projektu, 
dodržania časových harmonogramov, rozpočtovaných 

nákladov vychádzajúcich z časovo-aktuálnych ponúk 
5. Potreba stavebných prác naviac vzniknutá v dôsledku 

toho, že vypracovanie projektovej dokumentácie 
prebiehalo v čase plnej prevádzky objektu a teda nebolo 
možné sondáž 
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ďal šfch úprav sa nedala zistiť ani predpokladať) 

Opatrenia na minimalizáciu rizík: 
l. Identifikácia, evidencia a monitorovanie rizík 
2. Dôkladná priprava verejného obstarávania v súlade so 

zákonom o VO a metodickými usmerneniami ÚVO 
3. Dodávateľská záruka dodaných stavebných prác 
4. Uplatňovanie zásad projektového manažmentu 

a opatrení na znižovanie rizik počas trvania projektu 
Vytvorenie finančnej a časovej rezervy na nepredvídané stavebné 

realizácie · ektu 
(konštrukčne a stavebno-dispozične 

upravený) hlavný stavebný objekt Gestvujúca budova 
v areáli pavilón "Q") na priestory biotechnologického 
výskumu 
Zrealizovaná vnútorná elektroinštalácia a slaboprúdové 
rozvody hlavného stavebného objektu 
Zrekonštruované vykurovanie objektu a zabezpečená 
príprava teplej úžitkovej vody 
Zrealizované napojenie vnútorných zdravotechnických 
zariadení na vodovodnú a kanalizačnú sieť 
Zrealizované areálové vodovodné rozvody pre 
zásobovanie objektu vodou 
Zrealizované areálové rozvody kanalizácie pre bezpečné 
odvedenie splaškových a dažďových vôd z objektu 
Zrealizovaná plynoinštalácia pre zásobovanie objektu 
zemným plynom z jestvujúceho NTL plynovodu 
Pripojenie zariadení objektu na systém vzduchotechniky 
so zabezpečením vetrania a chladenia 
Zabezpečená protipožiarna ochrana objektu 

ZrekonštTuované spevnené plochy a chodníky v bezprostrednom 
okolí hlavného stavebného ektu 

587 006,68 € 

a výstupy partnera v rámci aktivity 

Realizáciou aktivity 1.2 sa zabezpečí 
rekonštrukcia existujúcej budovy (laboratórnych 
priestorov v areáli pavilónu "Q"), čím sa vytvoria 
podmienky pre umiestnenie projektovo 
navrhovanej dispozície výskumných, 
laboratórnych, kancelárskych, sociálnych 
priestorov a technického zázemia a súčasne sa 
zabezpečí napojenie jednotlivých priestorov na 
inžinierske siete - elektrickú sieť a vnútroareálový 
vodovod a kanalizáciu. Rekonštruované priestory 
budú integrálnou súčasťou pripravovaného 

inovačného a 

% Podiel na 
rozpočte 

100 
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centra aplikovaného výskumu a vývoja. 
Výstupy: 

Zrekonštruovaný (konštrukčne a stavebno
dispozične upravený) hlavný stavebný 
objekt Gestvujúca budova v areáli pavilón 
"Q") na priestory biotechnologického 
výskumu 
Zrealizovaná vnútorná elektroinštalácia 
a slaboprúdové rozvody hlavného 
stavebného objektu 
Zrekonštruované vykurovanie objektu 
a zabezpečená príprava teplej úžitkovej 
vody 
Zrealizované napojenie vnútorných 
zdravotechnických zariadení na 
vodovodnú a kanalizačnú sieť 
Zrealizované areálové vodovodné rozvody 
pre zásobovanie objektu vodou 
Zrealizované areálové rozvody kanalizácie 
pre bezpečné odvedenie splaškových 
a dažd'ových vôd z objektu 
Zrealizovaná plynoinštalácia pre 
zásobovanie objektu zemným plynom 
z jestvujúceho NTL plynovodu 
Pripojenie zariadení - objektu na systém 
vzduchotechniky so zabezpečením 
vetrania a chladenia 
Zabezpečená protipožiarna ochrana 
objektu 

Zrekonštruované spevnené plochy a chodníky 
v bezprostrednom okolí hlavného stavebného 

ektu 
o 
o 

100 

Názov ukazovateľa výsledku: Počet zriadených výskumno-vývojových centier orientovaných na 
určité hospodárske odvetvie /spoločný ukazovateľ aktivity l. l a 1.2/ 

Hlavný partner Počet o 2013 l 2015 100 
Partner. č. l o 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 
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Tabul'ka č. l.b.3 
Názov ukazovateľa dopadu: Počet inštitúcií zapojených do vytvorených centier 
/spoločný ukazovateľ aktivity 1.1 a 1.2/ 

Hlavný partner 

Partner. č. l 

Partner. č. 2 

Spolu 

Tabul'ka č. l.b.l 

Počet o 
o 
o 
100 

1.3 Aplikovaný výskum v experimentálnych technológiách 
otravín a l'udí 

Ciele aktivity 
A. Vytvorenie materiálno-technickej bázy pre aplikovaný 
výskum v experimentálnych technológiách potravín a výžive 
ľudí 

B. Aplikovaný výskum v experimentálnych technológiách 
·ve ľudí 

as: Realizácia aktivity bude trvať 27 mesiacov. 

A. Vytvorenie materiálno - technickej bázy: 

Je možné konštatovať, že zriadením pracoviska a jeho vybavením 
vznikne kvalitné prostredie pre realizáciu výskumu zameraného 
na výrobu potravín s dizajnovanými vlastnosťami a možnosťou 
overiť konlaétne vplyvy konzumácie týchto potravín na 
zdravotný stav konzumentov. Pre konlaétnych výrobcov potravín 
bude možnosť overiť a optimalizovať aj jednotlivé technologické 
operácie v laboratórnych podmienkach, čo výrazným spôsobom 
môže prispieť k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti a je 
očakávané, že výskum pracoviska bude v značnej miere 
aplikovaný do konlaétnych technológií výroby potravín, vrátane 

V rámci prvého cieľa aktivity 1.3 bude vytvorených 8 laboratórií. 
Každé laboratórium zriadené v rámci aktivity 1.3 bude 
vybudované pre špecifický účel, a na základe výsledkov práce 
jednotlivých laboratórií bude možné pripraviť komplexný 
materiál - výstupy požadované potravinárskou praxou. 
l. Laboratórium otravín s hodnotou -
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vybudovanie komplexného pracoviska, zameraného na vývoj 
potravín s pridanou hodnotou dizajnovaných priamo pre 
konkrétne skupiny konzumentov, bude významným prínosom pre 
vedecký výskum orientovaný na konkrétne technologické výstupy 
priamo využitel'né potravinárskou praxou. Činnosť laboratória 
bude smerovaná predovšetkým na cereálie, ktoré sú u nás 
najdôležitejšími surovinami rastlinného pôvodu a vo významnej 
miere ovplyvňujú zdravotný stav konzumentov a celej populácie. 
Súčasťou laboratória bude aj pracovisko pre senzorickú analýzu 
potravín, čo je vel'mi perspektívna oblasť, bez ktorej už dnes nie 
je myslitel'né komplexné hodnotenie kvality potravín, ani vývoj 
nových potravín. Využitie pracoviska pre senzorickú analýzu 
bude mnohostranné a smerované na pokrytie záujmu vedeckých 
tímov zaoberajúcich sa prípravou potravinárskych produktov 
a ich snahu hodnotiť ich komplexne, teda aj po stránke 
senzorických vlastností, a na druhej strane, keďže význam 
senzorického posudzovania si už uvedomujú aj výrobcovia 
potravín a obchodníci, bude možné pokryť záujem širokej 
odbornej verejnosti. 
2. Laboratórium tukov a olejov - bude prínosom k riešeniu 
problematiky efektívneho spracovania surovín potenciálne 
vhodných na získavanie olejov. Spracovateľské linky umožnia 
modelovať základné postupy a optimalizovať ich. Z nutričného 
hľadiska sú tuky a oleje nezastupiteľnou zložkou stravy 
a poznanie ich správania sa počas spracovania a ich zloženia, 
prípadne obsahu biologicky aktívnych látok je významné ako 
z vedeckého, tak aj z praktického hľadiska. Upriamenie záujmu 
na túto problematiku je v dlhodobom horizonte vel'mi 
perspektívne a cielene smerované na výrobcov potravín 
s vysokou nutričnou hodnotou a pozitívnym vplyvom na zdravie 
konzumentov. 
3. Experimentálny pivovar - vybudovanie komplexného 
pracoviska zameraného na kvalitu sladovníckeho jačmeňa, sladu 
a piva bude významným prínosom pre perspektívny výskum 
týchto dôležitých a v potravinárstve základných a 
nezastupitel'ných surovín. Jeho zriadenie očakáva 

pol'nohospodárska a potravinárska prax a v súlade so 
spoločenskou objednávkou budú v zriadenom laboratóriu riešené 
projekty zamerané na nosnú problematiku hodnotenia kvality 
sladovníckeho jačmeňa a sladu a následne na technológie ich 
spracovania pri výrobe vysokokvalitných nápojov, prípadne 
nápojov nového typu alebo nápojov s pridanou hodnotou. 
4. Laboratórium nápojov zriadenie špecializovaného 
laboratória pre výrobu a hodnotenie nápojov bude významným 
prínosom pre vedeckú komunitu aj pre výrobnú prax. Ciel'om 
bude riešenie úloh aplikovaného výskumu zameraného na výrobu 
ovocných a zeleninových štiav, ktoré sú významnou zložkou 
optimálne nakomponovanej výživy, a aj na výrobu vína, ktorá je 

Slovenska vysokej úrovni a jej perspektívy sú 
časť laboratória 
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úzko špecifikované analýzy s cieľom poskytnúť informácie 
o priebehu technologického spracovania surovín a následne ich 
optimalizovať, resp. upravovať podľa požiadaviek výrobcu pri 
zohľadnení konkrétneho požadovaného cieľa. 
5. Laboratórium potravín živočíšneho pôvodu - bude 
zamerané predovšetkým na hodnotenie a spracovanie mlieka na 
fermentované mliečne výrobky, a zvlášť syry. Významným 
prínosom laboratória v porovnaní so súčasným stavom riešenia 
problematiky bude možnosť využívania spracovateľských liniek 
a pomerne komplexného analytického vybavenia, ktoré 
zabezpečia vývoj nových typov výrobkov s pridanou, 
predovšetkým dietetickou hodnotou a umožnia nájsť spôsob 
zhodnocovania vedľajších produktov výroby, napr. srvátky a pod. 
Cieľom laboratória bude zabezpečovať aj analytické úlohy 
v oblasti spracovania mäsa a hodnotenia jeho kvality. V oboch 
prípadoch ide o veľmi perspektívnu oblasť výskumu, aj 
v súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku v oblasti 
spracovanie mlieka a mäsa, a snahou zabezpečiť kvalitné 
a bezpečné domáce potraviny živočíšneho pôvodu. Prenos 
výsledkov práce tohto laboratória do praxe je veľmi aktuálny 
a očakávaný. Zriadenie špecializovaného laboratória pre 
spracovanie mlieka na syry a fermentované mliečne výrobky 
spolu už s existujúcim laboratóriom pre spracovanie mäsa bude 
významným prínosom k riešeniu problematiky rozsuenia 
sortimentu potravín s vysokou výživovou a dietetickou hodnotou, 
modelovania výrob s probiotickými kultúrami a technologickými 
pomocnými látkami, hodnotenia fermentačných procesov, ako aj 
komplexným spracovaním v súčasnosti na Slovensku odpadových 
produktov resp. minimálne využívaných (napr. srvátka, cmar, 
vedľajšie jatočné produkty), najmä s možnosťou získania 
biologicky aktívnych látok. Upriamenie výskumu na túto 
problematiku je v dlhodobom horizonte veľmi perspektívne. 
6. Laboratórium analýz biologicky cenných látok -
vybudovanie tohto laboratória priamo nadväzuje na činnosť 

predchádzajúcich laboratórií, a jeho aktivity budú cielene 
zvyšovať kvalitu analytických fáz vývoja funkčných potravín, 
resp. komplexne hodnotiť nutričnú kvalitu a hygienickú 
bezpečnosť potravinárskych surovín určených na produkciu 
biologicky hodnotných potravín. Činnosť laboratória bude 
zameraná hlavne na analyzovanie chemického zloženia komodít 
určených na výrobu zdraviu prospešných potravín. Cieľom 

laboratória bude riešiť projekty zamerané na prvovýrobu, 
potravinárstvo a oblasti, ktoré sú danou nosnou problematikou 
dotknuté. Pôjde o široké spektrum komplexných aj úzko 
špecializovaných analýz a cieleným výberom zvolené 
analyzované materiály, o ktorých sa predpokladá, že obsahujú 
látky s významnými ochrannými funkciami pre ľudský 

organizmus, čo má za následok preukázané zdravotné benefity. 
Takto získané údaje budú následne k dispozícii potravinárskej 

·, ktorá, ako bude aktívne do 
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výskumnej činnosti laboratória. 
7. Laboratórium výživy l'udí - bude nadväzovať svojou 
činnosťou na prácu predchádzajúcich laboratórií, predovšetkým 
v súvislosti s overovaním a analýzou vplyvov novovyvinutých 
potravín s nutričnými pozitívami na zdravotný stav konzumentov. 
Cieľom laboratória bude realizovať klinické štúdie na overenie 
vplyvov konzumácie konkrétnych potravín (vyvinutých v rámci 
činnosti už popísaných laboratórií) na hodnotené parametre 
zdravotného stavu probantov. Laboratórium bude zriadené ako 
komplexné pracovisko, v rámci ktorého budú logicky na seba 
nadväzovať jednotlivé činnosti tak, aby bolo možné sa venovať 
výskumu v oblasti výživy ľudí v celej šírke, ale predovšetkým 
v aplikačnej oblasti. Výživa ľudí je vrcholom pyramídy pri 
výrobe potravín a zároveň účinným a pomerne lacným 
prostriedkom prevencie veľkej väčšiny ochorení, naJma 
civilizačných (kardiovaskulárne ochorenia, onkologické 
ochorenia, metabolický syndróm, diabetes mellitus 
a osteoporóza). 
8. Laboratórium fyzikálnych vlastností surovín a potravín -
cieľom bude poskytnúť ucelený pohľad na fyzikálne vlastnosti 
surovín a potravín a na aplikáciu fyzikálnych metód pri hodnotení 
kvality, bezpečnosti a zdravotnej nezávadnosti potravín. 
Vybavenie laboratória bude zamerané na prístroje umožňujúce 
zisťovanie korelácie medzi hodnotami fyzikálnych veličín a 
vybranými ukazovateľmi kvality, na skúmanie procesov teplotnej 
degradácie a na skúmanie časových, prípadne iných relevantných 
závislostí sledovaných vlastností. V laboratóriu bude možné 
určovať hmotnosť vzoriek, ich hustotu, vlhkosť, dynamickú 
i kinematickú viskozitu, medzu pevnosti, medzu tečenia, 

maximálne sily, maximálne deformácie. Budú stanovované 
elektrické vlastnosti biologických materiálov, ktoré sú využívané 
pri určovaní ich vlhkosti, pri zisťovaní úrovne hladín kvapalín a 
sypkých materiálov, pri zisťovaní kvality a zloženia materiálov, 
prítomnosti nežiaducich mikroorganizmov a podobne. Ďalším 
z cieľov bude opis teplotného správania sa potravinárskych 
materiálov, ktorý vyžaduje skúmanie vplyvu teploty na sledované 
vlastnosti materiálu a skúmanie javov a procesov, ktoré sú 
vyvolané zmenami teploty. Merané budú aj termofyzikálne 
vlastnosti vzoriek, najmä hmotnostná tepelná kapacita a 
koeficient tepelnej a teplotnej vodivosti, ktoré sú relevantné 
z hľadiska tepelných technologických procesov. Vybavenie 
laboratória umožní zvýšiť možnosti aplikácie výskumu, najmä 
v oblasti vonkajšej kvality zrnín pre výrobu potravín a ich úpravu 
pre jednotlivé technológie v rámci celej aktivity. 

Výstupy: 
V rámci prvého cieľa aktivity 1.3 a v súvislosti s cieľmi 
jednotlivých popísaných laboratórií budú konkrétne pracoviská 
vybavené adekvátnou prístrojovou technikou a laboratórnymi 
linkami, ktoré v 
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cieľov. V laboratóriách vývoja potravín s pridanou hodnotou, 
tukov a olejov, v experimentálnom pivovare, v laboratóriu 
nápojov a v laboratóriu potravín živočíšneho pôvodu, ktoré sú 
zamerané na vývoj potravín pre budúcnosť s definovanými 
vlastnosťami a optimalizáciu ich výroby, budú výrobné linky na 
spracovanie konkrétnych surovín a prístroje a zariadenia určené 
na hodnotenie dôležitých parametrov pripravených výrobkov 
(často jednoúčelové, s vysokou špecializáciou na konkrétnu 
skupinu výrobkov a kľúčové parametre). 

Výstupmi budú laboratóriá s nasledovným vybavením: 
l. Laboratórium vývoja potravín s pridanou hodnotou 
2. Laboratórium tukov a olejov 
3. Experimentálny pivovar 
4. Laboratórium nápojov 
5. Laboratórium potravín živočíšneho pôvodu 
6. Laboratórium analýz biologicky cenných látok 
7. Laboratórium výživy ľudí 
8. Laboratórium fyzikálnych vlastností surovín a potravín 

B. Aplikovaný výskum 
Ciele: 

Na základe prístrojového vybavenia, ktoré bude v dispozícii 
v jednotlivých laboratóriách, je možné predpokladať, že činnosť 
realizovaná v rámci aktivity 1.3 Aplikovaný výskum 
v experimentálnych technológiách potravín a výžive ľudí bude 
významným prínosom pre aplikované výskumy zamerané na 
produkciu potravín s pozitívnym dopadom na zdravotný stav 
populácie. Aktivita 1.3 Aplikovaný výskum v experimentálnych 
technológiách potravín a výžive ľudí bude realizovaná s cieľom 
pokryť aplikovaný výskum prioritnej témy v potravinárstve, a to 
výrobu sofistikovaných potravín zameraných na zdravú výživu 
pri zachovaní všetkých kvalitatívnych parametrov požadovaných 
spotrebiteľmi a legislatívou. V rámci aktivity budú pripravené 
podmienky na zistenie nutrične významných látok v surovinách 
rastlinného aj živočíšneho pôvodu a ich účinkov na zdravie 
človeka, a tiež na realizáciu rámcových technologických 
postupov ich prípravy. 

Vstupy: 

Aktivita bude vykonávaná odbornými pracovníkmi zaoberajúcimi 
sa technológiou výroby potravín a hodnotením ich kvality podľa 
konkrétneho zamerania laboratória. Pre realizáciu vzhľadom na 
smerovanie bude nevyhnutné vybrať a zabezpečiť vhodné 
vstupné suroviny a laboratórne výrobné linky (výroba chleba, 
pečiva, cestovín a extrudovaných výrobkov, výroba ovocných 
štiav a vína, tukov a olejov, nápojov, vrátane piva a sladových 
nápojov, fermentovaných mliečnych a mäsových výrobkov, syrov 
a pod.). V súvislosti s hodnotením vstupných a výstupných 

duktov sú kľúčové 
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personál schopný zabezpečiť ich plynulú prevádzku. pičkové 

laboratórne prístroje budú využívané na komplexné hodnotenie 
kvality a bezpečnosti potravinových surovín a potravín v súlade 
s najnovšími poznatkami v tejto oblasti výskumu. Počas realizácie 
aktivity sa bude zvyšovať kvalita ľudského potenciálu a budú sa 
cielene rozširovať a prehlbovať vedomosti a zručnosti 
zúčastnených riešiteľ ov. 

Metódy: 

Spôsoby a postupy vykonávania aktivity budú v súlade so 
všeobecnými požiadavkami výrobnej a prevádzkovej praxe pre 
jednotlivé rámcové technologické postupy. Spracovateľské linky 
budú zostavené na základe konkrétnych požiadaviek výskumu. 
Analytické prístroje budú pracovať v štandardnom režime 
a vďaka nim budú suroviny rastlinného aj živočíšneho pôvodu 
analyzované na obsah dôležitých zložiek, ako technologicky 
a biologicky žiaducich, tak aj toxických a kontaminujúcich. 
V rámci jednotlivých laboratórií dôjde ku komplexnému 
hodnoteniu vstupných surovín a ich následnému využitiu podľa 
zamerania činnosti konkrétneho laboratória, čo zabezpečia 

kvalifikovaní vedecki pracovníci zainteresovaných pracovísk 
SPU, prípadne zamestnanci centra. Prostredníctvom klinických 
štúdií zameraných na sledovanie nutričného prínosu 
nadizajnovaných potravín bude analyzovaný zdravotný stav 
probandov, upriamený predovšetkým na antropometrické 
parametre, vybrané biochemické parametre v krvnom sére, 
antioxidačnú aktivitu v krvnom sére, vybrané zdravotné 
parametre a pod. 

V rámci laboratórií zaoberajúcich sa technológiami výroby 
potravín (vývoj potravín s pridanou hodnotou, experimentálny 
pivovar, laboratórium tukov a olejov, laboratórium nápojov 
a laboratórium potravín živočíšneho pôvodu) budú modelované 
moderné technológie a optimalizované postupy a podmienky ich 
realizácie, aj v súvislosti s kvalitou vstupných surovín a ich 
vplyvom na finálny produkt. 

Laboratórium analýz biologicky cenných látok a laboratórium 
fyzikálnych vlastností surovín a potravín budú zameriavať svoju 
činnosť na detailné skúmanie významných obsahových zložiek 
a látok s biologickým účinkom, resp. na hodnotenie kvality 
potravín (vrátane surovín a medziproduktov) z hľadiska ich 
fyzikálnych vlastností, a to predovšetkým reologických, 
termofyzikálnych a elektrických. 

Laboratórium výživy ľudí bude koncovkou v rámci celého 
výskumu realizovaného aktivitou 1.3, pretože pripravené 
produkty bude vďaka nemu možné overovať z hľadiska vhodnosti 
na konzumáciu a ich vplyvu na zdravotný stav konzumentov. 
Potraviny s pridanou hodnotu, prípadne potraviny ako zdroje 
známych, ale aj nových biologicky aktívnych komponentov, budú 
testované v rámci kl' · štúdií a bude ich účinok 
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konkrétne parametre charakterizujúce zdravotný stav 

Všetky laboratóriá budú svojou činnosťou prepojené. čím bude 
zabezpečené maximálne využitie technickej infraštruktúry 
a ľudského potenciálu. 

V rámci aktivity a zamerania všetkých menovaných laboratórií 
budú realizované vedecké a odborné činnosti smerované 
k technologickému overovaniu a optimalizácii postupov výroby 
vybraných druhov potravín, ku komplexnému analyzovaniu 
vstupných surovín, medziproduktov a finálnych výrobkov 
a vyhodnoteniu vplyvu ich konzumácie na zdravotný stav 
konzumentov. Všetky laboratóriá budú svojou činnosťou 

previazané a ich vzájomná spolupráca bude samozrejmosťou. 

Následnosť krokov: 

V prvom období riešenia aktivity, kedy bude realizovaná 
predovšetkým stavebná časť projektu, sa budú odborní 
zamestnanci zaoberať predovšetkým štúdiom literatúry, 
plánovaním vedeckých úloh a overovaním metodík vhodných pre 
stanovené ciele. Po obstaraní prístrojov a ich umiestnení, 
inštalácii a (podľa potreby) zaškolení začne prebiehať praktická 
časť výskumnej činnosti, budú pripravené exaktné pokusy 
s cieľom experimentálne overovať vybrané potravinárske 
technológie a vyrábať potraviny s pridanou hodnotou, ktoré budú 
následne konzumované v rámci klinických štúdií. 

Po ukončení prvej etapy realizácie aktivity vzniknú unikátne 
laboratóriá určené pre vývoj a výskum kvality a bezpečnosti 
potravín, v ktorých budú pripravované konlaétne produkty, 
a získané poznatky budú transformované do praxe. V prvej etape, 
v rámci ktorej bude prebiehať rekonštrukcia priestorov centra, sa 
výskumní pracovníci budú zaoberať štúdiom literatúry týkajúcej 
sa cieľov aktivity a prípravou podkladov pre ďalšie činnosti. 

V druhej etape bude prebiehať dodávanie a inštalácia prístrojov, 
liniek, a ďalších zariadení, zaškoľovanie personálu a overovanie 
metodík. V tretej etape budú realizované samotné postupy 
prípravy potravín, vrátane nápojov, analyzovanie vstupných 
surovín a následne komplexné hodnotenie finálnych produktov 
(chlieb, cestoviny, extrudované výrobky pripravené receptúrou 
zabezpečujúcou obsah biologicky aktívnych látok, pivo a ďalšie 
nápoje (vrátane nealkoholických) s inovovaným zložením, 
ovocné a zeleninové šťavy zo surovín garantujúcich významné 
zastúpenie biologicky cenných látok, výrobky z mlieka, resp. 
mäsa, pripravené netradičným spôsobom zaručujúcim ich vysokú 
nutričnú hodnotu). 

Budú dôsledne vyberané a na kvalitatívne a kvantitatívne 
parametre analyzované vstupné suroviny podľa vymedzených 
metodík výskumu. Následne budú vyšpecifikované také 

ktoré 



ITMS kód Projektu: 26220220180 

zachovanie kvalitatívnych parametrov konkrétnej suroviny v čo 
najvyššej možnej miere. 

Výstupy: 

Výstupom bude vznik nových a inovatívnych technologických 
postupov výroby pre výrobu finálnych produktov (chlieb, pečivo, 
cestoviny, extrudované výrobky, oleje, pivo, sladové nápoje, 
ovocné nápoje, víno, mliečne a mäsové produkty) pre definovaný 
potravinársky účel využitia. 

Na základe realizácie aktivity budú k dispozícii výstupy týkajúce 
sa vedeckej práce odborných zamestnancov, predovšetkým 
vedecké publikácie popisujúce výsledky výskumu realizovaného 
na pracoviskách centra, na druhej strane konlaétne typy výrobkov 
potravinárskeho charakteru (podľa zamerania jednotlivých 
laboratórií), s ktorými bude možné ďalej pracovať. 

Prepojenosť: 

V súvislosti s činnosťou ostatných aktivít bude očakávaná 
predovšetkým spolupráca s aktivitou 1.4, hlavne v súvislosti 
s dôsledným analyzovaním vzoriek, okrem iného aj 
z mikrobiologického hľadiska. Aj problematika biotechnológií 
a technológie potravín má určité spoločné prieniky, na ktorých 
môže byť postavená spolupráca týchto dvoch aktivít. 

Možné riziká realizácie činností, na ktoré je aktivita zameraná, 
súvisia hlavne so zabezpečením (a udržaním) vhodných, 
kvalifikovaných a zanietených pracovníkov, rovnako ako 

zabezpečením prevádzky laboratórií prostredníctvom vedeckých 
grantov a ďalších projektov s požadovanými a aplikačnými 
výstupmi. Pokiaľ zostava prístrojov a laboratórnych liniek 

zostane zachovaná, na splnenie hlavných cieľov aktivity tým 
budú vytvorené priaznivé podmienky a iné významné riziká 

realizácie 
A. Vytvorenie materiálno-technickej bázy 

Výstupom bude 8 špecializovaných laboratórií: 
l. Vývoj potravín s pridanou hodnotou 
2. Laboratórium tukov a olejov 
3. Experimentálny pivovar 
4. Laboratórium nápojov 
5. Laboratórium potravín živočíšneho pôvodu 
6. Laboratórium analýz biologicky cenných látok 
7. Laboratórium výživy ľudí 
8. Laboratórium fyzikálnych vlastností surovín a potravín 

B. Aplikovaný yýskum 
Ako hlavný výstup v rámci realizácie aktivity 1.3 je očakávaný 
vznik nových a inovatívnych technologických postupov výroby 
pre výrobu finálnych produktov (chlieb, pečivo, cestoviny, 
extrudované výrobky, oleje, pivo, sladové nápoje, ovocné nápoje, 
víno, mliečne a mäsové produkty) pre definovaný potravinársky 
účel využitia. 
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2 995 391,90 € 

innosť a výstupy partnera v rámci aktivity 

'"'"· .... n'"''A smerujúce k vytvoreniu materiálno -
technickej bázy a aplikovaný výskum 
v predmetnej oblasti výskumu v súlade s opisom 
aktivity 

Výstupy: 
A. Vytvorenie materiálno-technicl{ej bázy 
Výstupom bude 8 špecializovaných laboratórií: 
l.Vývoj potravín s pridanou hodnotou 

""'"""··';~.~~""""'ll.'i\.11 2.Laboratórium tukov a olejov 
3 .Experimentálny pivovar 
4.Laboratórium nápojov 
5.Laboratórium potravín živočíšneho pôvodu 

· 6.Laboratórium analýz biologicky cenných látok 
7 .Laboratórium výživy ľudí 
8.Laboratórium fyzikálnych vlastností surovín a 
potravín 
B.Aplikovaný výskum 

~;;~~~~ Ako hlavný výstup v rámci realizácie aktivity 1.3 
je očakávaný vznik nových a inovatlvnyclt 
teclmologickýclz postupov výroby pre výrobu 
finálnych produktov (chlieb, pečivo, cestoviny, 
extrudované výrobky, oleje, pivo, sladové nápoje, 
ovocné nápoje, víno, mliečne a mäsové produkty l 
pre definovaný potravinársky účel vvužitia. 

Hlavnými medzníkmi v rámci realizácie aktivity 
budú: 

vybudovanie laboratória a jeho vybavenia 
špičkovými prístrojmi na plánované 
výskumné aktivity, 
vytvorenie priestoru pre modelovanie 
podmienok ovplyvňujúcich potravinovú 
bezpečnosť a chemoprotektívnu účinnosť 

komponentov potravinových surovín 
a potravín, 
modifikácia a návrh optimálnych podmienok 
technologických postupov pri príprave 
potravín s pridanou hodnotou, 
amplifikácia získaných výsledkov výskumu 
formou konzultácií a praktických 
experimentov v podmienkach potenciálnych 
producentov potravín s pridanou hodnotou, 

atiach a 

%Podiel na 
rozpočte 

100 



ITMS kód Projektu: 26220220180 

Tabul'ka č. l .b.2 

celoživotného vzdelávania pracovníkov 
v oblasti potravinového výskumu. 

Pre laboratórium výživy ľudí je možné ako 
hlavné medzníky označiť: 

overovanie vplyvu potravín s pridanou 
hodnotou, bioproduktov a biopotravín na 
nutričný a zdravotný stav ľudí, 

zhrnutie a kompletné zhodnotenie získaných 
experimentálnych dát a účinkov špecifických 
potravín s pridanou hodnotou a biopotravín na 

· stav ľudí. 

Názov ukazovateľa výsledku: 

o 
o 
oo 

Výslmmníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu-

Hlavný partner počet o 2013 2 2015 100 
Partner. č. l o 
Partner. č . 2 o 
Spolu 100 

Tabuľka č. l.b.2 
Názov ukazovateľa výsledku: 
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu
ženy: 

Hlavný partner počet o 2013 5 2015 100 
Partner. č. l o 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 



ITMS kód Projektu: 26220220180 

Tabuľka č. l.b.2 
Názov ukazovatel'a výsledku 
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu -

muži 

Hlavný partner počet o 2013 3 2015 100 
Partner. č. l o 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 

Tabul'ka č. l.b.2 
Názov ukazovateľa výsledku 

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch: 

Hlavný partner počet o 2013 15 2015 100 
Partner. č. l o 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 

Tabul'ka č. l.b.2 
Názov ukazovateľa výsledku 
Počet 

Hlavný partner Počet o 2013 10 2015 100 
Partner. č. l o 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 

Tabul'ka č. l.b.3 
Názov ukazovateľa dopadu 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využijú 
poskytnutú podporu - ženy: 

Hlavný partner Počet o 2013 2020 3 100 
Partner. č. l o 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 
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Tabuľka č. l .b.3 
Názov ukazovateľa dopadu 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využijú 
poskytnutú podporu - muži: 

Hlavný partner Počet o 2013 2020 3 

Partner. č. l 

Partner. č. 2 

Spolu 

Tabuľka č. l.b.3 
Názov ukazovateľa dopadu 

Počet publikácií v karentovaných časopisoch: 

Hlavný partner Počet o 2013 2020 5 

Partner. č. l 

Partner. č. 2 

Spolu 

Tabuľka č. l.b.3 

Hlavný partner Počet o 2013 2020 15 

Partner. č. l 

Partner. č. 2 

Spolu 

100 
o 
o 
100 

100 
o 
o 
100 

100 
o 
o 
100 
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biotechnoló 

Realizácia aktivity bude trvať 27 mesiacov. 

A. Vytvorenie materiálno-technickej bázy v oblasti 
experimentálnych biotechnológií 
Funkcia: 
Aplikovaný výskum v oblasti experimentálnej biotechnológie 
bude orientovaný do troch oblastí (živočíšne biotechnológie, 
rastlinné biotechnológie a mikrobiálne biotechnológie), ktoré 
budú koncentrovať kritickú masu výskumného potenciálu SPU, 
ako aj potrebnú technickú infraštruktúru a ktoré budú disponovať 
potrebnými kompetenciami koordinácie a riadenia, jednotlivých 
prioritných oblastí vedeckovýskumnej činnosti v rámci SR. 
Hlavným cieľom aktivity (1.4) je vybudovanie jednotlivých 
špecializovaných laboratórií ako: Laboratória živočíšnych 

biotechnológií (1), Laboratória rastlinných biotechnológií (2), 
Laboratória experimentálnej biológie (3) a Laboratória 
experimentálnej mikrobiológie (4)). V rámci tejto aktivity budú 
vytvorené aj integrálne laboratóriá pre základné kvantitatívne, 
spektroskopické, genetické a mikroskopické analýzy. Ako súčasť 
tejto aktivity budú vybudované pomocné laboratórne priestory 
čiastočne zabezpečujúce požiadavky správnej laboratórnej praxe. 
Výstupy: 
Výstupom bude vybudovanie laboratórií: 

l. laboratórium živočíšnych biotechnológií, 
2. laboratórium rastlinných biotechnológií, 
3. laboratórium experimentálnej biológie, 
4. laboratórium experimentálnej mikrobiológie 

Vybudovanie integrálnych laboratórií: 
5. spektroskopických analýzy, 
6. genetických analýz, 
7. mikroskopických analýzy 

Vybudovanie spoločných miestností v rámci pomocných 
(servisných) laboratórnych priestorov: 

príprava vody (destilácia a úprava vody) 
umyváreň lab. skla, sterilizátorovňa, balenie skla, 
dekontaminačná miestnosť, miestnosť pre separáciu 
vzoriek, miestnosť pre tekutý dusík, miestnosť pre 
chladiace zariadenia, kultivačná miestnosť, lyofilizačná 
miestnosť a sklady pre chemikálie a laboratórne pomôcky. 
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B. Aplikovaný VÝskum 
V rámci budovania jednotlivých laboratórií dôjde k vytvoreniu 
priestorov a vybavenie špičkovými analytickými prístrojmi, ktoré 
budú doplnené požadovanou základnou laboratórnou aparatúrou. 
Hlavné ciele aplikovaného výskumu jednotlivých laboratórií sú 
nasledovné: 

l. Výskum a aplikácia poznatkov v oblasti živočíšnych 
biotechnológií, orientovaného do embryotechnológií a 
detekcii expresie existujúcich a nových génov, ktoré sú 
objektom genomického výskumu. 

2. Výskum a aplikácia molekulárnych analýzy rastlín s 
dôrazom na identifikáciu, diferenciáciu, charakteristiku 
a funkčnú diverzitu obilnín, pseudoobilnín a strukovín. 

3. Výskum a aplikáciu poznatkov molekulových a 
bunkových mechanizmov účinku biologicky aktívnych 
látok a toxikantov na živočíšne systémy. 

4. Výskum a vývoj nových biotechnologických postupov a 
genetických markerov s potenciálnym ďalším využitím 
v identifikácii mikroorganizmov, vláknitých 
mikroskopických húb a predovšetkým kvantifikácia ich 
metabolitov v rôznych prostrediach (pôda, potraviny, 
živočíšne organizmy). 

V nadväznosti na ciel' č. l 
Funkcia- účel: 

Otestovať možnosti využitia a uplatnenia najnovších techník 
kryouchovávania a hodnotenia kvality biologicky cenného 
materiálu z viacerých zdrojov (spermie, embryá, kmeňové bunky) 
využiteľných v poľnohospodárskej praxi. Vytvorenie vhodného 
prostredia pre optimalizácie metodík so zreteľom na správnu 
laboratórnu prax a aplikáciu v praxi. Aktivita je previazaná 
s ostatnými aktivitami, v ktorých sa realizuje tá časť výskumu, 
v ktorej je nevyhnutné využitie molekulárno genetických 
prístupov. 
Metódy: 
• Na základe aktuálnej odbornej literatúry a skúseností s 

domáceho pracoviska vyhodnotiť a otestovať podmienky 
techník kryouchovávania a hodnotenia kvality biologického 
materiálu. Zameriame sa na elimináciu toxických a na 
aplikáciu netoxických kryoprotektívnych látok. V prípade 
hodnotenia kvality, cieľom bude využiť najnovšie 
fluorescenčné markery a TEM za účelom detekcie kvality 
biologického materiálu po rozmrazení ( devitrifikácii). 

• V priebehu realizácie budú používané postupy sekvenovania 
novej generácie za účelom aplikácie do bezpečnosti potravín, 
hodnotenia biodiverzity nižších a vyšších organizmov a 
aplikácie v rôznych oblastiach biotechnológií. Novo získané 
poznatky budú aplikované v praxi a vytvoria potenciál pre 
využiteľnosť a transfer poznatkov. 
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Následnost' krokov: 
Optimalizácia a štandardizácia metodík krykonzervácie 

a genomických analýz, Vytvorenie vhodného prostredia pre 
optimalizácie metodík so zreteľom na správnu laboratórnu prax 
a aplikáciu v praxi. Príprava experimentálneho plánu a 
konkrétnych protokolov na celé obdobie riešenia. 

Overenie účinku netoxických kryoprotektívnych látok pre 
uchovávanie spermií domácich zvierat. V prípade hodnotenia 
kvality, cieľom bude využiť najnovšie fluorescenčné markery za 
účelom detekcie kvality po devitriflkácii. Rozpracovanie a 
využívanie metód genomických asociačných štúdií s cieľom 
dopÍňať poznatky o fenotypových dopadoch vybraných skupín 
génov na metabolizmus vybraných druhov zvierat. 
- Využitie netoxických kryoprotektívnych látok pre uchovávanie 

embryí a kmeňových buniek domácich zvierat. V prípade 
hodnotenia kvality, cieľom bude využiť TEM za účelom detekcie 
kvality biologického materiálu po rozmrazení. Využitie metód 
genomických a nutrigenomických štúdií s cieľom dopÍňat' 
poznatky o genotypových a fenotypových dopadoch vybraných 
skupín génov na metabolizmus vybraných druhov zvierat a ľudí. 
- Záverečné vyhodnotenie výsledkov aktivity, proces štatistické 

analýzy výsledkov, príprava publikácií, prezentácia výsledkov na 
pracovisku, sympóziách a konferenciách. Inštalácia prístrojového 
vybavenia bude realizovaná s dôrazom na ISO 17025. 

Vstupy: 
• odborný personál vstupuje do realizácie projektu SVOJimi 

vedomosťami a spoluúčasťou na projektoch základného a 
aplikovaného výskumu, ktoré zabezpečia kontinuálnosť a 
nevyhnutné zdroje pre priebeh optimalizačných a aplikačných 
procesov, 

• odborní pracovníci zaradení v personálnej matici zabezpečia 
inštaláciu a optimalizáciu metodických postupov pre 
podmienky vytvoreného laboratória. Zabezpečia podmienky 
správnej laboratórnej praxe a dôrazom na manažérstvo kvality 
práce v laboratóriu, 

• technické vybavenie Laboratória živočíšnych biotechnológií 

Výstup a previazanosť na iné aktivity: 
• výstupom aktivity bude optimalizácia podmienok 

layouchovávania biologicky cenného materiálu ako spermie, 
oocyty, embryá a kmeňové bunky za účelom budovania 
génovej banky živočíšnych genetických zdrojov s následným 
využitím v poľnohospodárskej praxi, 

• aktivita je previazaná s ostatnými aktivitami, v ktorých 
realizuje tú časť výskumu, v ktorej je nevyhnutné využitie 
molekulárno genetických prístupov, 

• rizikom aktivity je dostatok finančných prostriedkov na 
realizáciu optimalizačných procesov a aplikačný výskum. 
Riziká budú eliminované aktivitou v nrnof'P<1P 
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získavania národných projektov. 

V nadväznosti na ciel' č. 2 
Funkcia -účel: 
Aktivita zameraná na identifikáciu, diferenciáciu, charakteristiku 
a funkčnú diverzitu obilnín, pseudoobilnín a strukovín na základe 
polymorfizmu bielkovín, DNA analýz využívajúcich rôzne 
techniky ako sú mikro satelity, retrotranspozómy, QTL techniky, 
zameraním na vyhľadávanie génov zodpovedných za 
hospodársky významné kvalitatívne a kvantitatívne znaky 
a vlastnosti rastlín. 

• štúdium a rešerš metodík z článkov a monografií dostupných 
vo svetových knižničných databázach a knižniciach v SR, 

• selekcia a uchovávanie vybraných biologických matríc 
využitých v ďalších analýzach, nákup chemikálii a analytík, 

• realizácie konlaétnych metodík na vzorkách pseudoobilnín a 
strukovín, štatistické vyhodnotenie analýz, 

• zamerané na genetické mapovanie a funkčnú diverzitu rastlín 
(obilnín, pseudoobilnín, strukovín) na základe polymorfizmu 
bielkovín, zahŕňajú izoláciu zásobných bielkovín, ich 
elektroforetické delenie a vyhodnotenie, 

• priebežného vyhodnocovania a uchovávania dielčich 

výsledkov, 
• analýzy genetickej diverzity a vytvorenie binárnej matice, 

použitej na štatistické analýzy a vytvorenie dendrogramu, 
ktorý naznačuje genetické vzťahy medzi genotypmi, čo je 
využiteľné hlavne pre šľachtiteľov. 

Následnosť krokov: 
- Štandardizácia metodických postupov molekulových analýz 

DNA, bielkovín. Vytvorenie vhodného prostredia pre 
optimalizácie metodík so zreteľom na správnu laboratórnu prax. 
Príprava experimentálneho plánu a konkrétnych protokolov na 
celé obdobie riešenia. Štúdium vedeckej literatúry, zameranú na 
vyhľadávanie génov zodpovedných za rôzne kvalitatívne a 
kvantitatívne znaky, ako je rezistencia voči patogénom, zlepšenie 
technologickej a nutričnej kvality zrna. 
- Výber vhodných metodických postupov, ich evalvácia, 

optimalizovanie a nákup chemikálií a ďalšieho laboratórneho 
vybavenie potrebného pre samotné analýzy. 
- Realizácia optimalizovaných metodík pri molekulárnych 

analýzach obilnín, pseudoobilnín a strukovín zameraných na 
vyhľadávanie génov zodpovedných za kvalitatívne a kvantitatívne 
znaky, (rezistencia voči patogénom, zlepšenie technologickej a 
nutričnej kvality zrna). 

Záverečné vyhodnotenie výsledkov aktivity, štatistické 
výsledkov, príprava publikácií, prezentácia 

a konferenciách. 
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• odborný personál vstupuje do realizácie projektu svoJimi 
vedomosťami a spoluúčasťou na projektoch základného 
výskumu, 

• odborní pracovníci zaradení v personálnej matici zabezpečia 
inštaláciu a optimalizáciu metodických postupov pre 
podmienky vytvoreného laboratória. 

• technické vybavenie Laboratória rastlinných biotechnológií 

Výstupy: 
• odskúšané metodiky, ktoré budú otestované a optimalizované 

na podmienky daného laboratória a ktoré budú v ďalšom 
období použité na analýzy vzoriek konkrétneho biologického 
materiálu, 

• výsledky využiteľné pri selekcii pestovania jednotlivých odrôd 
obilnín, pseudoobilnín a strukovín v závislosti na ochranu 
a odolnosť voči ochoreniam rastlín, 

• prezentácia výsledkov formou publikácií v nekarentovaných a 
karentovaných vedeckých časopisoch, na vedeckých 
sympóziách, konferenciách. 

V nadväznosti na cieľ č. 3 
Funkcia- účel: 

Účelom aktivity bude skúmať účinok expozície prírodných látok 
(kvercetin, epikatechín, resveratrol, amygdalín) na prejavy 
funkčnosti a viability živočíšnych buniek. Stanovenie pôsobenia 
toxikantov (ťažké kovy, mykotoxíny, alkylfenoly) na živočíšne 
systémy in vitro a in viva. Jednotlivé etapy aktivity budú 
zamerané na sledovanie markerov oxidatívneho poškodenia 
buniek, antioxidačnej kapacity buniek, biochemických 
parametrov krvi, hematologických parametrov krvi, 
hormonálneho profilu. Sledované látky budú v in vitro 
podmienkach podrobené k stanoveniu molekulových markerov 
bunkového cyklu, proliferácie, apoptózy resp. nekrózy, 
mitochondriálnej aktivity, integrity nukleárnej DNA, bunkových 
membrán a parametrov motility. 

- in vitro kultivácie a manipulácie s bunkami a bunkovými 
líniami, experimentálne pokusy na laboratórnych zvieratách, 
mikroskopické, fluorescenčné, ELISA techniky, 
spektroskopické analýzy, CASA metóda, Western bloting, 
ELFO, cytometrické analýzy. 

Následnosť krokov: 
- Etablovanie a evaluácia prístrojovej techniky. Optimalizácia 

a štandardizácia metodík, príprava experimentálneho plánu a 
konkrétnych protokolov na celé obdobie riešenia. 
- Izolácia, in vitro kultivácia buniek vaječníkov s testovanými 

látkami. vzoriek metódami a 
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Western-bloting, In viva experimenty podávania rastlinných 
extraktov a ich vplyv na biochemické a hematologické parametre. 

Izolácia, in vitra kultivácia buniek prostaty, spermií, 
adrenokarcinómových buniek s testovanými látkami. 
In vivo experimenty podávania rastlinných extraktov a ich vplyv 
na biochemické a hematologické parametre. 
Analýza hormónov ELISA metódu, motility a membránovej 
integrity CASA, molekulových markerov bunkového cyklu 
Western-immunoblotting, apoptóza IFA, mitochondriálna 
aktivita. 

Záverečné vyhodnotenie výsledkov aktivity, štatistické 
spracovanie výsledkov experimentov, príprava publikácií, 
prezentácia výsledkov na pracovisku, sympóziách 
a konferenciách. 

Vstupy: 
• odborný personál vstupuje do realizácie projektu SVOJimi 
vedomosťami a spoluúčasťou na projektoch základného 
a aplikovaného výskumu, ktoré zabezpečia kontinuálnosť 

a nevyhnutné zdroje pre priebeh optimalizačných a aplikačných 
procesov 

• odborní pracovníci zaradení v personálnej matici zabezpečia 
inštaláciu a optimalizáciu metodických postupov pre 
podmienky vytvoreného laboratória. Zabezpečia podmienky 
správnej laboratórnej praxe a dôrazom na manažérstvo kvality 
práce v laboratóriu; 

• technické vybavenie Laboratória experimentálnej biológie 

Výstupy: 
• experimentálne in vitra štúdie prispeJu k poznaniu 

vzájomných interakcií a možnosti aplikovať tieto výsledky 
v podmienkach in viva, 
stanovené ciele aktivity vychádzajú z najnovších pozorovaní 
a záverov vedeckých experimentov. Sledované látky sa 
prirodzene vyskytujú v prostredí a ovplyvňujú resp. môžu byt' 
zavedené aj do oblastí výskumu zdravia ľudskej populácie 
a zvierat, 

• v súčasnej dobe je málo vedeckých experimentov 
zaoberajúcich sa danými látkami a závery nie sú komplexne 
a jasne formulované, 

• výskum v tejto oblasti by priniesol nové dôležité poznatky 
o ich účinku v z1voc1snom organizme, možnostiach 
ovplyvnenia jednotlivých funkcií zvierat a reálne by poukázal 
na možnosti terapie týmito látkami bez použitia chemických 
syntetických liečiv, 

• presné vymedzenie účinkov toxických látok (mykotoxínov, 
ťažkých kovov, alkylfenolov), v in vitra podmienkach 
významne prispeJU k poznaniu prejavov a realizácie 
klinických štúdií zameraných na elimináciu účinku týchto 
látok z hľadiska zdravia ľudí 
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zvyšovania produkcie a welfare zvierat, 
• publikácie výsledkov v nekarentovaných a karentovaných 

vedeckých časopisoch, na vedeckých sympóziách, 
konferenciách, vydanie vedeckej monografie. 

V nadväznosti na ciel' č. 4 
Funkcia- účel: 

Genotypová a fenotypová charakteristika nových kmeňov 

mikroorganizmov izolovaných so substrátov 
v poľnohospodárstve a potravinárstve (pôda, komposty, biokaly, 
poľ. odpady, potravinárske komodity, orgány, živočíchov) 

schopných produkovať nové biologicky aktívne látky 
(antiobiotiká, rastové látky, toxíny, enzýmy atď.) s možnosťou 
ich využitia pri výrobe antibiotík, v bioremediačných technikách, 
v ochrane rastlín a zvierat. 
Metódy: 

zber vzoriek (pôda zaťažená hnojením, pesticídmi, ťažkými 
kovmi, kadáver hmyzu v pôde, komposty, biokal, 
potravimové komodity, včelie produkty, orgány zažívacieho 
aparátu zvierat), 
izolácia kmeňov mikroorganizmov (baktérií, milaoskopických 
vláknitých húb) klasickými technikami a novými 
molekulárnymi metódami, 
fenotypová a genotypová charakteristika izolovaných kmeňov 
(BIO LOG, PCR DGGE, sekvenovanie ), 
sledovanie antifungálnej aktivity - diskové a molekulárne 

metódy, izolácia mykotoxínov (HPLC), 
sledovanie biodegradačrtých a synergických účinkov 
vybraných izolátov cez enzymatické a respiračné 
charakteristiky, 
sledovanie virulencie vybraných izolátov proti vybraným 
škodcom poľnohospodárskych plodín, 
sledovanie antimikrobiálnej aktivita včelích produktov a ich 
synergické účinky s antibiotikami 

Následnosť krokov: 
Optimalizácia a štandardizácia postupov mikrobiologických 

analýz, štúdium literatúry, príprava experimentálneho plánu na 
celé obdobie riešenia. 
- Fenotypová charakteristika nových kmeňov mikroorganizmov 

izolovaných so substrátov v poľnohospodárstve, izolácia, 
identifikácia vláknitých mikroskopických húb z domácich 
komodít. Nahromadenie vzoriek, izolácia a čistenie kultúr. 

- Genotypová identifikácia nových laneňov mikroorganizmov 
izolovaných so substrátov v poľnohospodárstve a potravinárstve 
(pôda, komposty, biokaly, poľnohospodárske odpady, potraviny) 
schopných produkovať nové biologicky aktívne látky, 
mykotoxíny (antiobiotiká, rastové látky, toxíny, enzýmy atď.) 

s možnosťou ich be v 
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bioremediačných technikách a ochrane rastlín. Testovanie 
izolátov potenciálne toxinogénnych druhov vláknitých 
mikromycét na schopnosť produkovať mykotoxíny 
v podmienkach in vitro detekcia mykotoxínov v komoditách 
domáceho pôvodu. Izolácia účinných látok s využitím 
organických rozpúšťadiel, odparovanie vo vákuu a identifikácia 
látok s využitím HPLC Získanie biologicky účinných látok a ich 
testovanie na črevný ekosystém hydiny 
Využitie klasických mikrobiologických, biochemických, 
biofyzikálnych metód a metód molekulárnej biológie. 

Finálne spracovanie výsledkov a hodnotenie aktivity, 
štatistická analýza výsledkov, príprava publikácií, prezentácia 
výsledkov na pracovisku, a konferenciách 

Vstupy: 
• odborný personál vstupuje do realizácie projektu svoJimi 
vedomosťami a spoluúčasťou na projektoch základného 
a aplikovaného výskumu, ktoré zabezpečia kontinuálnosť 
a nevyhnutné zdroje pre priebeh optimalizačných a aplikačných 
procesov 

• odborní pracovníci zaradení v personálnej matici zabezpečia 
inštaláciu a optimalizáciu metodických postupov pre 
podmienky vytvoreného laboratória. Zabezpečia podmienky 
správnej laboratórnej praxe a dôrazom na manažérstvo kvality 
práce v laboratóriu; 

• technické vybavenie Laboratória experimentálnej 
mikrobiológie 

zbierky mikroorganizmov s fenotypovou 
charakteristikou izolovaných kmeňov 

súvisiace s riešenou blematikou. 
A. Vytvorenie materiálno-technickej bázy 
l. laboratórium živočíšnych biotechnológií, 
2. laboratórium rastlinných biotechnológií, 
3. laboratórium experimentálnej biológie, 
4. laboratórium experimentálnej mikrobiológie 

Vybudovanie integrálnych laboratórií: 
5. spektroskopických analýzy, 
6. genetických analýz, 
7. mikroskopických analýzy 

Vybudovanie spoločných miestností v rámci pomocných 
(servisných) laboratórnych priestorov: 

príprava vody (destilácia a úprava vody), umyváreň lab. 
skla, sterilizátorovňa, balenie skla, dekontaminačná 

miestnosť, miestnosť pre separáciu vzoriek, miestnosť pre 
tekutý dusík, miestnosť pre chladiace zariadenia, 
kultivačná miestnosť, lyofilizačná miestnosť a sklady pre 
chemikálie a laboratórne LIV<JlRJ'-' 
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B. Aplikovaný výskum 
optimalizovanie techniky kryouchovávania biologického 
materiálu využiteľné pre dobudovanie génovej banky 
živočíšnych genetických zdrojov, 
optimalizácia metód hodnotenia expresie génov pomocou 
hybridizácie oligonukleotidov, 
optimalizácia metodík pre nutrigenetickú a nutrigenomickú 
analýzu, 
optimalizácia metód pre sledovanie biodiverzity a s tým 
spojenú aplikáciu v oblasti vysledovania a autentifikácie 
potravín a patogénov, 
molekulárna charakteristika obilnín, pseudoobilnín a 
strukovín pre účely využitia v šľachtení nových genotypov 
rastlín, 
stanovenie účinku toxických látok (ťažké kovy, nonylfenol) 
a prírodných látok (resveratrol, kvercetín, epikatechín, 
amygdalín) na fyziologické procesy v živočíšnych systémoch, 
izolácia, genotypová a fenotypová charakteristika 
produkčných kmeňov baktérií vyskytujúcich sa v pôde, v 
kompostoch a v biokaloch, 
rozšírenie poznatkov o mykobiote domácich komodít, izolácia 
a charakterizácia mykotoxínov potenciálne toxinogénnych 
druhov izolovaných s potravín, 
optimalizácia metód pre identifikáciu mikroorganizmov a s 
tým spojená aplikácia látok prírodného pôvodu v 
podmienkach in vitro a in vivo. 

Hlavné medzníky: 
-ročné zhodnotenie získaných výsledkov a výstupov. 
- ukončenie experimentálnych prác - konečné zhodnotenie 
získaných výsledkov a výstupov za 2 roky. 

V prípade úspešných výsledkov je možná spolupráca s 
komerčnými firmami, zameraných na výrobu farmák, využitím 

milaobiálnych metabolitov, zaoberajú sa bioremediáciou pôd 
a využitím milaoorganizmov v biologickom boji voči 
fytopatogénnym hubám, vývoji detekčných postupov 

mykotoxínov, spoločností zaoberajúcich sa šľachtením 
a selekciou rastlín 

4 134 540,25 € 

%Podiel na 
rozpočte 

100 



aktivity 

Výstupy: 
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A. Vytvorenie materiálno-technickej bázy 
l .laboratórium živočíšnych biotechnológií, 
2.laboratórium rastlinných biotechnológií, 
3.laboratórium experimentálnej biológie, 
4.laboratórium experimentálnej mikrobiológie 

Vybudovanie integrálnych laboratórií: 
5.spektroskopických analýzy, 
6.genetických analýz, 
7 .mikroskopických analýzy 

Vybudovanie spoločných miestností v rámci 
~~ll!611il pomocných (servisných) laboratórnych 

priestorov: 
príprava vody (destilácia a úprava vody), 
umyvaren lab. skla, stcrilizátorovňa, 

balenie skla, dekontarninačná miestnosť, 
miestnosť pre separacm vzoriek, 
miestnosť pre tekutý dusík, miestnosť pre 
chladiace zariadenia, kultivačná 
miestnosť, lyofilizačná miestnosť a sklady 
pre chemikálie a laboratórne pomôcky. 

~!M~I B. Aplikovaný výskum 
l . optimalizovanie techniky 

lcryouchovávania biologického materiálu 
využiteľné pre dobudovanie génovej 
banky živočíšnych genetických zdrojov, 

2. optimalizácia metód hodnotenia expresie 
génov pomocou hybridizácie 
oligonukleotidov, 

3. optimalizácia metodík pre nutrigenetickú 
a nutrigenomickú analýzu, 

4. optimalizácia metód pre sledovanie 
biodiverzity a s tým spojenú aplikáciu 
v oblasti vysledovania a autentifikácie 
potravín a patogénov, 

5. molekulárna charakteristika obilnín, 
pseudoobilnín a strukovín pre účely 

využitia v šľachtení nových genotypov 
rastlín, 

6. stanovenie účinku toxických látok (ťažké 
kovy, nonylfenol) a prírodných látok 
(resveratrol, kvercetín, epikatechín, 
amygdalfn) na fyziologické procesy 
v živočíšnych systémoch, 

7. izolácia, genotypo vá a fenotypová 
charakteristika kmeňov 
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Tabuľka č. l.b.2 

baktérií vyskytujúcich sa v pôde, v 
kompostoch a v bio kaloch, 

8. rozšírenie poznatkov o mykobiote 
domácich komodít, izolácia 
a charakterizácia mykotoxínov 
potenciálne toxinogénnych druhov 
izolovaných s potravín, 

9. optimalizácia metód pre identifikáciu 
mikroorganizmov a s tým spojená 
aplikácia látok prírodného pôvodu v 
podmienkach in vitro a in vivo. 

Hlavné medzníky: 
- ročné zhodnotenie získaných výsledkov a 
výstupov. 
- ukončenie experimentálnych prác - konečné 
zhodnotenie získaných výsledkov a výstupov za 2 
roky. 

V prípade úspešných výsledkov je možná 
spolupráca s komerčnými firmami, zameraných 
na výrobu farmák, využitím mikrobiálnych 
metabolitov, zaoberajú sa bioremediáciou pôd 
a využitím mikroorganizmov v biologickom boji 
voči fytopatogénnym hubám, vývoji detekčných 
postupov mykotoxínov, spoločností 
zaoberajúcich sa šľachtením a selekciou 

rastlín 

Názov ukazovateľa výsledku: 

o 
o 

100 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu
ženy 

Hlavný partner Počet o 2013 5 2015 100 
Partner. č. l o 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 
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Tabuľka č. l.b.2 
Názov ukazovateľa výsledku 
Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu -
muži 

Hlavný partner Počet o 2013 6 2015 100 
Partner. č. l o 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 

Tabuľka č. l.b.2 
Názov ukazovateľa výsledku 
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu
ženy: 

Hlavný partner Počet o 2013 13 2015 100 
Partner. č. l o 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 

Tabuľka č. l.b.2 
Názov ukazovateľa výsledku 
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu
muži: 

Hlavný partner Počet o 2013 7 2015 100 
Partner. č. l o 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 

Tabul'ka č. l.b.2 
Názov ukazovateľa výsledku 
Počet publil;.:ácií v nekarentovaných časopisoch: 

Hlavný partner Počet o 2013 66 2015 100 
Partner. č. l o 
Partner. č. 2 o 
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l Spolu 1100 

Tabuľka č. l.b.2 
Názov ukazovateľa výsledku 
Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch: 

Hlavný partner Počet o 2013 22 2015 100 

Partner. č. l 

Partner. č. 2 

Spolu 

Tabuľka č. l.b.3 
Názov ukazovateľa dopadu 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využijú 
poskytnutú podporu- ženy: 

o 
o 
100 

Hlavný partner Počet o 2013 10 2020 100 

Partner. č. l 

Partner. č. 2 

Spolu 

Tabul'ka č. l.b.3 
Názov ukazovateľa dopadu 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projelde, ktorí využijú 
poskytnutú podporu - muži: 

o 
o 
100 

Hlavný partner Počet o 2013 8 2020 100 

Partner. č. l o 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 
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Tabuľka č. J.b.3 
Názov ukazovateľa dopadu 
Počet publikácií v karentovaných časopisoch 

Hlavný partner Počet o 2013 15 2020 100 
Partner. č. l o 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 

Tabul'ka č. l.b.3 
Názov ukazovateľa dopadu 
Počet 

Hlavný partner Počet o 2013 34 2020 100 
Partner. č. l o 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 

Tabuľka č. J.b.3 
Názov ukazovateľa dopadu 
Počet odborných knižných publikácií: 

Hlavný partner Počet o 2013 l 2020 100 
Partner. č. l o 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 
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1.5 Aplikovaný výskum v agrobiológii a rastlinnej produkcii 

Aktivita bude riešená prostredníctvom dvoch cieľov: 
A. Vytvorenie materiálno-technického bázy pre aplikovaný 

výskum v agrobiológii a rastlinnej produkcii 
B. bioló ·· 

Realizácia aktivity bude trvať 27 mesiacov. 

A. Vybudovanie materiálno-technickej bázy 
Funkcia 
Účelom je vytvorenie základných materiálno-technických 
podmienok pre zriadenie nových, doteraz neexistujúcich 
špecializovaných laboratórií s unikátnym prístrojovým 
vybavením v rámci budovania Regionálneho výskumného, 
kompetenčného a inovačného centra na SPU v Nitre ako 
základnej infraštruktúry pre realizáciu aplikovaného výskumu 
a vývoja formovaním aktívnych vedecko-výrobných združení 
a inkubátorov s účinnej šou kooperáciou s praxou pre zvýšenie 
konkurenčnej schopnosti Nitrianskeho regiónu v oblasti sociálno
ekonomického rozvoja s vytváraním nových pracovných 
príležitosti a zvýšením kvality ľudského potenciálu v oblastiach: 

a) potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, 
bioekonomika; 

b) zdravie a demografické zmeny; 
c) bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia; 
d) opatrenia na ochranu klímy, účinné využívanie zdrojov a 

suroviny; 

sa účelne a uc1nne nadviaže a vyuziJe vytvorené 
materiálno-technické zázemie a doterajšia činnosť Excelentného 
centra pre ochranu a využitie agrobiodiverzity zriadeného pri 
Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov riešením projektov 
v rámci operačného programu Výskum a vývoj financovaného z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
Aktivita bude realizovaná vo vzájomnej spolupráci odborných 
pracovísk a výskumných kolektívov Fakulty agrobiológie 
a potravinových zdrojov, Fakulty záhradníctva a krajinného 
inžinierstva a Fakulty európskych štúdii a regionálneho rozvoja 
a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Ústavu genetiky 
a biotechnológii SA V v integrálnom prepojení 
s agropotravinárskou praxou a poprednými výskumnými 
a vzdelávacími pracoviskami na národnej a medzinárodnej 

ú skúsenosti dosiahnuté 



ITMS kód Projektu: 26220220180 

výskumnými pracoviskami a kolektívmi za doterajšie obdobie pri 
budovaní komplexného výskumného, inovačného a 
kompetenčného regionálneho centra v pôsobnosti SPU v Nitre 
realizáciu vedy, základného a aplikovaného výskumu, vývoja 
v súlade s pripravovanou stratégiou rozvoja vedy a výskumu EU 
Horizont 2020. Riešením aktivity sa zabezpečí technický rozvoj 
pre vzdelávanie a centrum pre transfer poznatkov pre odbornú 
verejnosť a sociálno-ekonomický rozvoj regiónu. 
Do pripravovaného Komplexného výskumného, inovačného a 
kompetenčného regionálneho centra bude účelne začlenené aj 
Laboratórium inovatívnych technológií v rastlinnej produkcii 
vybavené prístrojmi, zariadeniami a softvérom v hodnote cca 120 
000 €, obstaraným v rámci projektu ITEP Ag (ITMS 
26220220014, operačný program Výskum a vývoj, doba riešenia 
2009 - 2012). Ide predovšetkým o pôdny konduktomer, aktívny 
senzor DPZ, GPS manuálny odoberač pôdnych vzoriek, 
automatický mobilný odoberač pôdnych vzoriek, manuálny 
odoberač pôdnych vzoriek, teplotná a vlhkostná komora, 
laboratórne vybavenie. Súčasne bude možné využiť vybavenie 
pre poľné overenie inovatívnych technológií ako: RTK autopilot, 
autopilot s presnosťou ± 30cm ako aj softvérové nástroje: 
geografický informačný systém, Matlab, Statistica. 

Metóda realizácie aktivity: 
Pre zabezpečenie realizácie cieľov aktivity sa zabezpečí 
a) formovanie stratégie budovania inštitucionálnych kapacít pre 

neseme výskumnej a vývojovej činnosti vo forme 
špecializovaných laboratórií a ich prístrojového vybavenia; 

b) príprava štatútov a orientácie špecializovaných laboratórií pre 
riešenie výskumných a vývojových projektov na národnej 
a medzinárodnej úrovni; 

c) príprava koncepcií výskumných pracovísk a kolektívov pre 
riešenie aktuálnych problémov na základe integrovaného 
výskumu a vývoja hlavne formou aplikovaného výskumu; 

d) príprava systémových opatrení pre prechod odborných 
pracovísk a fakúlt na dosiahnutie vyššieho stupňa univerzity 
výskumného typu s aktívnym prepojením daných činnosti 
s odbornou prípravou študentov vo vzdelávacom procese; 

e) reorganizácia výskumných kolektívov na riešenie aktuálnych 
problémov v aktívnej spolupráci s výskumnými, vývojovými 
a výrobnými subjektmi na národnej a medzinárodnej úrovni; 

f) vytváranie národných a medzinárodných výskumných 
a vývojových sieti z tématických oblastí s aktívnym 
začleňovaním sa odborných pracovísk a kolektívov do ich 
činností; 

Výstup 
Riešením aktivity projektu sa zabezpečí vytvorenie základných 
materiálno-technických podmienok pre zriadenie nových, doteraz 
neexistujúcich špecializovaných laboratórií pre realizáciu 
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1.1 Laboratórium produkčnej fyziológie a ekofyziológie rastlín 
1.2 Laboratórium výživy rastlín a ionomiky 
1.3 Laboratórium explantátových kultúr 
1.4 Laboratórium špeciálnych semenárskych metód 
1.5 Laboratórium agrobiodiverzity a genetických technológií 
1.6 Laboratórium experimentálnej botaniky 
l. 7 Laboratórium aplikovanej ekológie 
1.8 Laboratórium modelovania urbanizovaného prostredia 

a krajiny 
1.9 Laboratórium inovatívnych technológií v rastlinnej 

produkcii 

Spoločné laboratória 

B. Aplikovaný výskumu v agrobiológii a rastlinnej 
produkcii 

Účel 
Účelom aktivity je zabezpečovanie výskumných a vývojových 
aktivít formou riešenia projektov na národnej a medzinárodnej 
úrovni v rámci zriadeného Regionálneho výskumného, 
kompetenčného a inovačného centra na SPU v Nitre s 
účinnejšou kooperáciou so spoločenskou praxou pre zvýšenie 
konkurenčnej schopnosti Nitrianskeho regiónu v oblasti sociálno
ekonomického rozvoja s vytváraním nových pracovných 
príležitosti a zvýšením kvality ľudského potenciálu v oblastiach: 

a) potravinová bezpečnosť, 
b) udržateľné poľnohospodárstvo, 

c) bioekonomika; 
d) zdravie a demografické zmeny; 
e) bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia; 
f) opatrenia na ochranu klímy, 
g) účinné využívanie zdrojov a suroviny; 

Vstupy: 
a) Zriadenie špecializované laboratória s unikátnym 

prístrojovým a technickým vybavením pre realizáciu 
experimentálnych aktivít. 

b) Skúsenosti, poznatky a výsledky dosiahnuté výskumnými 
pracoviskami a kolektívmi za doterajšie obdobie z riešenia 
výskumných a vývojových projektov; 

c) Vytvorené partnerstvá výskumných kolektívov 
s výskumnými, vzdelávacími, výrobnými a mym1 
pracoviskami na národnej a medzinárodnej úrovni pre 
spoločné riešenie aktuálnych problémov v súlade s 
pripravovanou stratégiou rozvoja vedy a výskumu EU 
Horizont 2020. 

d) Vytvorené materiálno-technické zázemie a doterajšia 
činnosť Excelentného centra pre ochranu a využitie 
agrobiodiverzity zriadeného pri Fakulte agrobiológie a 
..,.,....-t .. ",,"· ·ov riešením · v rámci 
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operačného programu Výskum a vývoj financovaného z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

e) Integrácia výskumného potenciálu Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity s výskumným potenciálom 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Ústavom 
genetiky a biotechnológii SAV v integrálnom prepojení s 
agropotravinárskou praxou a poprednými výskumnými a 
vzdelávacími pracoviskami na národnej a medzinárodnej 
úrovni. 

Laboratórium produkčnej fyziológie a ekofyziológie 
rastlín 

a) Hodnotenie a skríning genotypov poľnohospodárskych 

i lesných druhov rastlín pre podmienky klimatickej zmeny 
na základe dynamiky zmien primárnych procesov tvorby 
biomasy a komplexných znakov fenotypu (rast, vývin, 
WUE, vlastnosti koreňa, architektúra nadzemnej časti, 

listová plocha, asimilačné pigmenty, prvky úrody a pod.) 
meraných ekofyziologickými metódami a technológiou 
automatizovaného snímania a 3D zobrazovania. 

b) Poskytnutie fyziologických selekčných kritérií pre oblasť 
šľachtenia plodín na produktivitu, kvalitu produkcie 
a zvýšenú odolnosť voči faktorom klimatickej zmeny, ako 
aj jednoduchých kritérií pre farmárov využiteľných 

v efektívnejšom manažmente pestovania a produkcie 
poľnohospodárskych plodín. 

1.2 Laboratórium výživy rastlín a ionomiky 
a) Spolupráca s agrochemickou praxou v oblasti špecifických 

analýz pôdy, rastlinného materiálu a hnojív a poradenská 
činnosť (know-how) zameraná na optimalizácia výživy 
a hnojenia plodín na základe objektívnych informácií 
o obsahu živín v pôde a rastline s cieľom dosiahnuť 

udržateľnú, ekonomicky a ekologicky akceptovateľnú 

pôdnu úrodnosť a hygienicky nezávadnú kvalitu 
rastlinných produktov, resp. potravín. 

b) Spolupráca s výrobcami priemyselných hnojív pri skúšaní 
novovyvíjaných ekologických hnojív 

1.3 Laboratórium explantátových kultúr 
a) Použitie nových biochemických a molekulárnych 

markerov umožní urýchlenie a špecifikáciu v testovaní 
genetickej variability pri rastlinách a drevinách 
v porovnaní s tradičnými metódami založenými na 
morfologickej a fyziologickej charakterizácii. 

b) Vývoj nových fytoaditív pre potravinárstvo a veterinárnu 
prax a vývoj nových atraktantov, fytoncídov, 
fytoalexínov a repelentov pre ochranu človeka. 

1.4 Laboratórium špeciálnych semenárskych metód 
a) Aplikácia obrazovej analýzy pre hodnotenie kvality 

množiteľského materiálu vrátane 
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stanovenia druhovej pravosti ektomykoríz na koreňovom 
systéme 

b) Aplikácie fyzikálnych metód pri stanovení myceliálnej 
kolonizácie sadív meraním elektrickej kapacity 
a vodivosti mimokoreňového mycélia. 

1.5 Laboratórium agrobiodiverzity a genetických technológií 
a) Analýzy genetických vzdialeností kolekcií genotypov 

vstupujúcich do šľachtenia. 
1.6 Laboratórium experimentálnej botaniky 

b) Výber vhodných genotypov divorastúcich druhov rastlín 
pre šľachtiteľskú a pestovateľskú prax. Výber vhodných 
taxónov divorastúcich rastlín pre optimálnu skladbu 
biokoridorov v poľnohospodárskej krajine. Návrh 
spôsobov zachovania vzácnych genotypov autochtónnych 
druhov pre zachovanie biologickej diverzity biotopov 
v krajine. 

l. 7 Laboratórium aplikovanej ekológie 
a) Výskum ekofyziologických vlastností a produkčného 
potenciálu genotypov rýchlorastúcich energetických bylín 
a drevín využívaných na energetické účely 
b) Testovanie fytoremediačných schopností genotypov 
rýchlorastúcich drevín a bylín a vypracovanie metód pre ich 
využitie v ekotechnologických postupoch remediácie pôdy 
1.8 Laboratórium modelovania urbanizovaného prostredia 
a krajiny 

a) Aplikácia exaktných vedeckých metód a štandardizovanej 
techniky pri hodnotení vlastností rastlinných druhov a ich 
reakcií na extrémne podmienky a stresové faktory 
v urbanizovanom prostredí a kultúrnej krajine. 

b) Aplikácia najmodernejších prostriedkov informačných 

technológií (terestrické laserové skenovanie) so 
zavádzaním originálnych metodických postupov pri 
tvorbe digitálnych modelov v rámci urbanizovanej 
a poľnohospodárskej krajiny, monitoring a analýza 
dopadu ľudskej činnosti na krajinu. 

Laboratórium inovatívnych technológií v rastlinnej 
produkcii 

a) Aplikovaný výskum v oblasti abiotického stresu rastlín 
zahŕňa problematiku inovatívnych technológií, ktoré 
umožňujú výsledky výskumu aplikovať v poľných 
podmienkach. Svetové trendy prístupu k výžive rastlín sú 
založené na rešpektovaní heterogenity pôdneho prostredia 
a porastu a eliminácii pedokompakcie. 

Výstupy: 
1.1 Laboratórium produkčnej fyziológie a ekofyziológie 
rastlín 
a) Metodika kvantitatívneho hodnotenia fenotypu strategických 
obilnín (pšenica, jačmeň) pre podmienky sucha 

1.2 Laboratórium výživy rastlín a ionomiky 
Metodika 
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materiálov na obsah chemických prvkov (P, K, Ca, Mg, S, Na, 
Cu, Zn, Al, Fe, Mn, Mo, B, Cd, Pb, Se, Ti, Hg) pre potreby 
jednotlivých fakúlt a katedier Slovenskej poľnohospodárskej 

univerzity 
b) Metodika pre analýzu a kvantifikáciu obsahu makro a 
mikroživín v pôde a rastlinách, vrátane kritérií pre ich 
kategorizáciu, určenej pre poľnohospodárske subjekty. Bude 
obsahovať zásady správneho odberu, transportu, spracovania a 
samotnej analýzy vzoriek. Súčasťou metódy bude aj spätná 
väzba, umožňujúca poradenskú činnosť vrátane know how pre 
optimalizované a precízne hnojenie plodín 

1.3 Laboratórium explantátových kultúr 
a) Vyselektované vysokoproduktívne bunkové línie rastlín a 
drevín pre potravinársky a farmaceutický priemysel 
b) Metodická príručka (manuál) pre zakladanie a pestovanie 
rastlín a drevín v in vitro podmienkach - knižná forma 
1.4 Laboratórium špeciálnych semenárskych metód 
a) Metodika pre hodnotenie myceliálneho komplexu 
krytokorenných sadív. 
1.5 Laboratórium agrobiodiverzity a genetických technológií 
a) Databáza genetických odtlačkov menej pestovaných druhov 
rastlín a genetických zdrojov rastlín. 
1.6 Laboratórium experimentálnej botaniky 
a) Metodika pre identifikáciu polyploidných a hybridných 
taxónov pomocou prietokovej cytometrie 
b) Herbár genofondu autochtónnych druhov 
1.8 Laboratórium modelovania urbanizovaného prostredia 
a krajiny 
a) Rastlinné druhy do urbanizovaného prostredia a krajiny v 
podmienkach nedostatku vody -knižná forma 
1.9 Laboratórium inovatívnych technológií v rastlinnej 

produkcii 
a) Metodika pre optimalizáciu výživy rastlín s využitím 

informácie o priestorovej heterogenite pôdnych podmienok a 
porastu, založená na priestorovo diferencovaných vstupoch. 

Metodiky budú predstavovať know how pre poradenskú činnosť v 
oblasti rastlinnej produkcie z hľadiska inovatívnych technológií. 

Previazanosť aktivity na iné aktivity: 
Riešenie aktivity je priamo prepojené na riešenie aktivity 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

Výskumné kolektívy formujúce jednotlivé špecializované 
pracoviská zabezpečia pnasledovné prepojenie na iné 
kolektívy a aktivity 

1.1 Laboratórium produkčnej fyziológie a ekofyziológie 
rastlín 
Riešenie cieľov projektu v Laboratóriu produkčnej fyziológie 
a ekofyziológie predpokladá spoluprácu v oblasti testovania 
genetických zdrojov poľnohospodárskych druhov rastlín na 

'tu a odolnosť k faktorom · · 
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s Laboratóriom agrobiodiverzity a genetických technológií, 
Laboratóriom výživy rastlín a ionomiky, Laboratóriom 
explantátových kultúr a Laboratóriom špeciálnych 
semenárskych metód. V oblasti testovania genetických 
zdrojov plodín na kvalitu produkcie a prítomnosť cenných 
látok pre tvorbu funkčných potravín predpokladáme 
spoluprácu s Laboratóriom testovania funkčných potravín 
(doc. Bojňanská?). 

1.2 Laboratórium výživy rastlín a ionomiky 
Participácia na aktivitách riešiacich dynamiku a obsah prvkov 
(resp. iónov) v materiáloch. Kooperácia s aktivitami 
zameranými na výskum vplyvu minerálnej výživy na zmeny 
fyziologických a agrochemických parametrov rastlín a kvalitu 
rastlinných a živočíšnych produktov a potravín, vrátane 
produkcie dopestovanej v podmienkach abiotického stresu. 

1.3 Laboratórium explantátových kultúr 
Predpokladá spoluprácu v oblasti množenia a výberu cenných 
rastlinných druhov v in vitro pre potreby šľachtiteľskej a 
pestovateľskej praxe Laboratóriom agrobiodiverzity a 
genetických technológií a Laboratóriom experimentálnej 
botaniky. 

1.4 Laboratórium špeciálnych semenárskych metód 
Problematika hodnotenia krytokorenného množiteľského 
materiálu zahŕňa hodnotenie cenných genétov hospodársky 
významných druhov hypogeických húb a hostiteľských 

drevín, selekciu genétov pre zakladanie produkčných 
výsadieb a génových rezerv pre potravinárstvo a 
bioenergetické účely. Overovanie inokulačných techník a 
hodnotenia kvality inokulovaného sadiva; overovanie vývoja 
mykorízy na vysadených rastlinách na trvalé stanovište a 
štúdium vývoja myceliálnej kolonizácie v sadivových obaloch 
a v pôde po výsadbe na trvalé stanovište. Aktivity vyžadujú 
úzke prepojenie na laboratóriá: Laboratória produkčnej 
fyziológie a ekofyziológie rastlín, Laboratória výživy rastlín 
a ionomiky, Laboratória agrobiodiverzity a genetických 
technológií, Laboratória agrobiodiverzity a genetických 
technológií, Laboratória bioenergetických zdrojov a 
Laboratória fyzikálnych vlastností surovín a potravín. 

1.5 Laboratórium agrobiodiverzity a genetických technológií 
Metagenomické analýzy mikrobiálneho osídlenia povrchu 
rastlinných organizmov a sekvenovania špecifických úsekov 
rastlinných genómov budú zabezpečované v úzkej spolupráci 
s Laboratóriom živočíšnych biotechnológií, využívajúc 
unikátne prístroje microarray systém a sekvenátor genómov 
(obstarávané v rámci aktivity 2.2). Spoločne získané výsledky 
umožnia vyhodnocovanie podmienenosti a závislosti expresie 
jednotlivých génov rastlín v špecifických nielen abiotických 
podmienkach, ale aj zohľadňujúc biologické interakcie 
mikrobiálneho pôvodu. 

1.6 Laboratórium ~~~·~-· 
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Výber vhodných taxónov pre potreby šľachtiteľskej a 
pestovateľskej praxe ako aj využitie poznatkov z 
reprodukčnej a populačnej biológie taxónov sa uskutoční v 
spolupráci s Experimentálnou bázou pre reprodukciu rastlín a 
s Experimentálnou bázou pre šľachtenie a množenie rastlín 
Laboratórium aplikovanej ekológie 

1.7 Laboratórium modelovania urbanizovaného prostredia 
a krajiny 
Výskum autekologických vlastností druhov a ich reakcií na 
špecifické podmienky a stresové faktory v prostredí kultúrnej 
krajiny sa bude realizovať v súčinnosti s Laboratóriom 
aplikovanej ekológie. Problematika selekcie a testovania 
druhov s polyfunkčným využitím v urbanizovanom prostredí 
v spolupráci s Laboratóriom agrobiodiverzity a genetických 
technológií. 

1.9 Laboratórium inovatívnych technológií v rastlinnej 
produkcii 
Aktivity v rámci laboratória budú priamo previazané s 
aktivitami Laboratória produkčnej fyziológie a ekofyziológie 
rastlín a Laboratória výživy rastlín a ionomiky. Aktivita bude 
zároveň previazaná s laboratóriom fyzikálnych vlastností 
surovín a potravín, vzhľadom na to, že efekty využívania 
inovatívnych technológií je možné posudzovať aj z hľadiska 
kvality produktu, ktorý predstavuje vstupnú surovinu pre 
výrobu potravín, v zmysle jeho agrofyzikálnych vlastností. 

Predpokladané riziká: 
a) Poskytnutie zníženého objemu finančných prostriedkov na 

riešeného projektu. 
b) personálne zabezpečenie Laboratória produkčnej 

fyziológie a ekofyziológie rastlín po skončení projektu 
AgroBioTech 

Potenciálne nedostatočné personálne zabezpečenie činnosti 
Laboratória výživy rastlín a ionomiky z dôvodu nedostatku 

A. Vybudovanie materiálno-technickej bázy 
l. Laboratórium produkčnej fyziológie a ekofyziológie 

rastlín 
2. Laboratórium výživy rastlín a ionomiky 
3. Laboratórium explantátových kultúr 
4. Laboratórium špeciálnych semenárskych metód 
5. Laboratórium agrobiodiverzity a genetických technológií 
6. Laboratórium experimentálnej botaniky 
7. Laboratórium aplikovanej ekológie 
8. Laboratórium modelovania urbanizovaného prostredia 

a krajiny 
9. Laboratórium inovatívnych technológií v rastlinnej 

produkcii 

ločné laboratória 
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B. Aplikovaný 
produkcii 

výskumu v agrobiológii a rastlinnej 

a) Metodika kvantitatívneho hodnotenia fenotypu 
strategických obilnín (pšenica, jačmeií) pre podmienky 
sucha 

b) Metodika pre analýzu biologických a nebiologických 
materiálov na obsah chemických prvkov (P, K, Ca, Mg, S, 
Na, Cu, Zn, Al, Fc, Mn, Mo, B, Cd, Pb, Se, Ti, Hg) pre 
potreby jednotlivých fakúlt a katedier Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity 

c) Metodika pre analýzu a kvantifikáciu obsahu makro a 
mikroživín v pôde a rastlinách, vrátane kritérií pre ich 
kategorizáciu, určenej pre poľnohospodárske subjekty. 
Bude obsahovať zásady správneho odberu, transportu, 
spracovania a samotnej analýzy vzoriek. Súčasťou metódy 
bude aj spätná väzba, umožňujúca poradenskú činnosť 
vrátane know how pre optimalizované a precízne hnojenie 
plodín 

d) Vyselektované vysokoproduktivne bunkové línie rastlín a 
drevín pre potravinársky a farmaceutický priemysel 

e) Metodická príručka (manuál) pre zakladanie a pestovanie 
rastlín a drevín v in vitro podmienkach - knižná forma 

t) Metodika pre hodnotenie myceliálneho komplexu 
krytokorenných sadív. 

g) Databáza genetických odtlačkov menej pestovaných 
druhov rastlín a genetických zdrojov rastlín. 

h) Metodika pre identifikáciu polyploidných a hybridných 
taxónov pomocou prietokovej cytometrie 

i) Herbár genofondu autochtónnych druhov 
j) Rastlinné druhy pre urbanizované prostredie a krajiny v 

podmienkach nedostatku vody - knižná forma 
k) Metodika pre optimalizáciu výživy rastlín s využitím 

informácie o priestorovej heterogenite pôdnych 
podmienok a porastu, založená na priestorovo 
diferencovaných vstupoch. 

2 743 210,70 € 

smerujúce k vytvoreniu materiálno -
teclmickej bázy a aplikovaný výskum 
v predmetnej oblasti výskumu v súlade s opisom 
aktivity. 

%Podiel na 
rozpočte 
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Výstupy 
A.Vybudovanie materiálno-technickej bázy 

l. Laboratórium produkčnej fyziológie a 
ekofyziológie rastlín 

2. Laboratótium výživy rastlín a ionomiky 
3. Laboratórium explantátových kultúr 
4. Laboratórium špeciálnych semenárskych 

metód 
5. Laboratórium agro biodiverzity a 

genetických technológií 
6. Laboratórium experimentálnej botaniky 
7. Laboratórium aplikovanej ekológie 
8. Laboratórium modelovania 

urbanizovaného prostredia a krajiny 
9. Laboratórium inovatívnych technológií v 

rastlinnej produkcii 
Spoločné laboratória 

B Aplikovaný výskumu v agrobiológii 
a r astlinnej produkcii 

a) Metodika kvantitatívneho hodnotenia 
fenotypu strategických obilnín (pšenica, 
jačmeň) pre podmienky sucha 

b) Metodika pre analýzu biologických a 
nebiologických materiálov na obsah 
chemických prvkov (P, K, Ca, Mg, S, Na, 
Cu, Zn, Al, Fe, Mn, Mo, B, Cd, Pb, Se, Ti, 
Hg) pre potreby jednotlivých fakúlt a 
katedier Slovenskej poľnohospodárskej 
univerLity 

c) Metodika pre analýzu a kvantifikáciu 
obsahu makro a mikroživín v pôde a 
rastlinách, vrátane kritérií pre ich 
kategorizáciu, určenej pre 
poľnohospodárske subjekty. Bude 
obsahovať zásady správneho odberu, 
transportu, spracovania a samotnej 
analýzy vzoriek. Súčasťou metódy bude aj 
spätná väzba, umožňujúca poradenskú 
činnosť vrátane know how pre 
optimalizované a precízne hnojenie plodín 

d) Vyselektované vysokoproduktívne 
bunkové línie rastlín a drevín pre 
potravinársky a farmaceutický priemysel 

e) Metodická príručka (manuál) pre 
zakladanie a rastlín a drevín v 



Tabul'ka č. J.b.2 
Názov ukazovateľa výsledku 
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in vitro podmienkach -knižná forma 

f) Metodika pre hodnotenie myceliálneho 
komplexu krytokorenných sadív. 

g) Databáza genetických odtlačkov menej 
pestovaných druhov rastlín a genetických 
zdrojov rastlín. 

h) Metodika pre identifikáciu polyploidných 
a hybridných taxónov pomocou 
prietokovej cytometrie 

i) Herbár genofondu autochtónnych druhov 

j) Rastlinné druhy pre urbanizované 
prostredie a krajiny v podmienkach 
nedostatku vody -knižná forma 

k) Metodika pre optimalizáciu výživy rastlín 
s využitím informácie o priestorovej 
heterogenite pôdnych podmienok a 
porastu, založená na priestorovo 
diferencovaných vstupoch. 

o 
o 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu
ženy: 

2013 8 

Partner. č. 2 o 
Spolu 100 
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Tabuľka č. l.b.2 
Názov ukazovatel'a výsledku 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu
muži: 

Hlavný partner Počet o 2013 8 2015 100 

Partner. č. l o 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 

Tabul'ka č. l.b.2 
Názov ukazovateľa výsledku 

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch: 

Hlavný partner Počet o 2013 16 2015 100 

Partner. č. l o 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 
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Tabuľka č. l.b.3 
Názov ukazovateľa dopadu 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využijú 
poskytnutú podporu - muži: 

Hlavný partner Počet o 2013 2 2020 100 

Partner. č. l o 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 

Tabuľka č. l.b.3 
Názov ukazovateľa dopadu 
Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využijú 

Hlavný partner Počet o 2013 2 2020 100 

Partner. č. l o 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 

Tabul'ka č. l.b.3 

Hlavný partner Počet o 2013 12 2020 100 

Partner. č. l o 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 

Tabuľka č. l.b.3 

Hlavný partner Počet o 2013 5 2020 100 

Partner. č. l o 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 
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Aktivita 1.6 bude riešená v rámci troch cieľov: 
A. Vytvorenie materiálno-technickej bázy pre aplikovaný 

výskum v oblasti bioenergetiky 
B. Aplikovaný výskum v bioenergetike 
C. Ekonomické štúdie Projektovanie 

poľnohospodárskych trhov, výroby 

Realizácia aktivity bude trvať 27 mesiacov. 

A. Vytvorenie materiálno-technického zázemia 

vývoja 
a obchodu 

Účelom aktivity je zriadenie a vybavenie 3 laboratórií kľúčovou 
experimentálnou a analytickou technikou umoznuJucou 
komplexný aplikovaný výskum v oblasti bioenergetiky: 

l. Laboratórium splyňovania biomasy 
2. Laboratórium analýzy biomasy pre bioenergetiku 
3. Laboratórium bioenergetických zdrojov 

uvedených laboratórií s ich kľúčovým vybavením, je 
nesený tak, aby bolo možné pomocou moderných 
prístrojov, laboratórneho vybavenia, hardvéru a softvéru 
realizovať výskumné úlohy súvisiace s efektivitou využívania 
obnoviteľných energetických zdrojov v reálnych podmienkach, 
s následným bezprostredným prenosom poznatkov do praxe 
s perspektívou miCIOvania ďalších obdobných prevádzok 
orientovaných na efektívnu konverziu biomasy na hodnotnejšie 
energonosiče. 

Výskum v danej oblasti je na Technickej fakulte realizovaný už 
viac ako 17 rokov, ale pre zvýšenie kvality dosahovaných 
výsledkov je nutné zriadiť špeciálne priestory a techniku, ktoré 
momentálne nie sú k dispozícii. 
Výskum v oblasti konverzie biomasy na efektívnejšie 
energonosiče je v súčasnosti nanajvýš aktuálny a s podobnou 
výskumnou činnosťou sa zaoberajú na popredných vedeckých 
pracoviskách sveta. 
Navrhované pracovisko "Laboratórium splyňovania biomasy" 
je nové. Experimentálne zariadenie na splyňovanie suchej drevnej 
a vláknitej rastlinnej biomasy umožňujúce realizovať široké 
spektrum aplikovaného výskumu využívajúceho princíp 
termochemickej katalytickej konverzie produkujúce plynné, 
tekuté ale aj tuhé biopalivo. Tekuté a plynné biopalivo po úprave 
bude využívané na produkciu elektriny a tepla v kogeneračnej 
jednotke o výkone 30 kWet a bude situované v zrekonštruovaných 
priestoroch budovy "Q" TF SPU v Nitre. Vyprodukované energie 
nebudú využívané na komerčné účely, výroba bude prerušovaná 

"ektov a bude 
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čiastočne kryť vlastnú spotrebu laboratória. V súčasnosti TF nie 
je vybavené obdobným zariadením a má možnosti realizovať 

konverziu biomasy na energonosič len metódou anaeróbnej 
fermentácie v bioplynovom zariadení umiestnenom na VPP SPU 
s.r.o. v Kolíňanoch. Zariadenie bude slúžiť na realizovanie 
prevádzkových pokusov s rôznou vstupnou biomasou a na 
hľadanie optimálneho zloženia vo vzťahu k množstvu a kvalite 
produkovaného syntézneho plynu, tekutého a tuhého bioplaliva. 
Nové zariadenie rozšíri aplikačné možnosti Centra výskumu 
obnoviteľných zdrojov energie najmä v oblasti biopalív II. 
generácie. 
Laboratórium analýzy biomasy pre bioenergetiku bude 
umiestnené v rekonštruovaných priestoroch budovy "Q". 
Prístrojové vybavenie laboratória bude slúžiť na realizovanie 
pokusných meraní v reálnych aj laboratórnych podmienkach. 
Nové zariadenia rozšíria možnosti aplikácie výskumu najmä 
v oblasti transformácie energetických plodín na tuhé biopalivá 
a ich využitie v rámci bioenergetiky ako obnoviteľných zdrojov 
energie. Výskum bude smerovaný aj na ekonomické zhodnotenie 
pestovania bioenergetických plodín v produkčnej sfére 
poľnohospodárskej rastlinnej výroby. Laboratórium analýzy 
biomasy pre bioenergetiku umožní realizovať výskum využívania 
tuhej biomasy (vo forme brikiet, peliet, štiepky, ... ) ako 
obnoviteľného zdroja energie a to najmä z pohľadu ich 
energetického potenciálu. Umožní porovnávať tento druh nosiča 
energie s konvenčnými fosílnymi palivami a to ako z pohľadu ich 
praktického využitia, tak aj z pohľadu ekonomickej rentability. 
Pracovisko bude slúžiť na zisťovanie závislosti medzi danými 

hodnotami veličín a vybranými ukazovateľmi fyzikálno
mechanických vlastností tuhých biopalív so zameraním na 
zlisovateľnosť rôznych druhov biomasy a ich vzájomnej 
kombinácie. Uvedené laboratórium umozm prispieť ku 
komplexnému prehľadu energetických charakteristík (spalné 
teplo, výhrevnosť) vyrábaných tuhých biopalív 
z poľnohospodárskej biomasy, dendromasy a vybraných druhov 
energetických plodín, vytvoriť možnosti využitia ťažko 

zlisovateľných poľnohospodárskych materiálov. 
Laboratórium bioenergetických zdrojov bude dislokované 
v zrekonštruovaných priestoroch budovy "Q". Pracovisko 
biopalív založené, na báze testovacieho zariadenia pre skúšanie 
biopalív I. a Il. generácie, bude zamerané na realizovanie 
hodnotenia vplyvu použitého biopaliva na životné prostredie 
v laboratórnych, ako aj v prevádzkových podmienkach, a to 
meraním množstva emisií vyprodukovaných pri premene 
chemickej energie obsiahnutej v palive na mechanickú prácu 
a uskutočňovanie komparácie nameraných výsledkov s platnými 
legislatívnymi predpismi. Pracovisko biomazív bude, pomocou 
najmodernejších prístrojov, podporovať laboratórnymi analýzami 
výskum tekutých biopalív a biomazív. Plánované sú realizácie 
rozborov vzoriek a biomazív za účelom 
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výskumu ich vlastností a perspektív aplikácie v prevádzkových 
podmienkach. Výskum biopalív a biomazív bude zameraný 
predovšetkým na zabezpečenie ekologickej prevádzky mobilných 
energetických prostriedkov. Vybudovanie laboratória pre 
komplexné hodnotenie tekutých biopalív a biomazív bude mať 
dosah na všetkých výskumných, pedagogických pracovníkov 
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Prínosom 
novovybudovaného laboratória bude využívanie najmodernejších 
meracích a vyhodnocovacích zariadení prostredníctvom ktorých, 
budú výsledky z meraní porovnateľné s výsledkami 
renomovaných medzinárodných vedecko výskumných 
inštitúcií. 
Vstupy pre aktivitu: 
Na základe platných vnútorných predpisov SPU a definovaných 
zámerov projektu bude spracovaný návrh na zriadenie 
technologického centra a jeho jednotlivých pracovísk 
a laboratórií. Aktivitu budú zabezpečovať pracovníci SPU 
zodpovední za jej realizáciu. Po ukončení projektu bude 
technologické centrum Agrobiotech súčasťou SPU, čím sa 
zabezpečí udržateľnosť výsledkov projektu. 
Dokumentácia bude vypracovaná odborným tímom žiadateľa na 
základe odbornej expertízy, prieskumu podobných projektov 
v zahraničí a konzultáciami s odborníkmi z praxe. 
Výstup: 
Výstupom bude zriadenie a vybavenie 3 laboratórií kľúčovou 
experimentálnou a analytickou technikou umoznuJucou 
komplexný aplikovaný výskum v oblasti bioenergetiky, a to: 
l. Laboratórium splyňovania biomasy 
2. Laboratórium analýzy biomasy pre bioenergetiku 
3. Laboratórium bioenergetických zdrojov 

B. Aplikovaný výskum v bioenergetike 
l. Aplikovaný výskum v oblasti splyňovania biomasy 
Ciel'/Účel 
Komplexný aplikovaný výskum splyňovania biomasy bude 
zameraný na oblasti termochemickej katalytickej konverzie 
biomasy na tekuté, plynné a tuhé formy biopalív a na ich 
následné využívanie ako efektívnych energonosičov najmä 
2. generácie na produkciu elektriny, tepla alebo využívanie ako 
alternatívnej pohonnej hmoty pre mobilné zariadenia. Na 
realizáciu experimentálnych meraní v reálnych 
poloprevádzkových podmienkach bude slúžiť laboratórium 
splyňovania biomasy s prístrojovým vybavením obstaraným 
v rámci cieľu A tejto aktivity. Experimentálne merania budú 
zamerané na: 

-sledovanie energetickej náročnosti prípravy ako 
aj termochemickej konverzie biomasy, 

- verifikovanie vplyvu zloženia vstupnej biomasy na 
množstvo a kvalitu produkovaných plynných, tekutých a tuhých 
zložiek · 
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-výskum energetického využívania bioplalív 2. generácie 
pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla. 

Vstupy 
Aktivita bude vykonaná zamestnancami žiadateľa, pncom sa 
počíta s vytvorením jedného pracovného miesta pre mladého 
výskumného pracovníka (do 35 rokov). Z hľadiska komplexného 
posúdenia efektívnej výroby biopalív 2. generácie, bude potrebné 
sledovať ich kvalitu najmä v závislosti od obsahu vody a rôzneho 
percentuálneho zastúpenia rôznych druhov biomasy, ktoré budú 
tvoriť vstupný materiál. Pre posúdenie kvality vstupnej biomasy 
budú analyzované nasledovné fyzikálno-mechanické a chemické 
parametre: 

sypná hmotnosť, 
rozmerové charakteristiky, 
obsah suchej hmoty, 
obsah organickej suchej hmoty, 
obsah celkového uhlíka, dusíka, síry a vodíka. 

Pre splnenie jednotlivých cieľov bude použité navrhované 
experimentálne zariadenie pre splyňovanie a analytická technika. 
Výsledky budú spracované popisnou štatistikou. 
Metódy: 
Pri sledovaní kvality biopalív 2. generácie, budú komplexne 
analyzované všetky tri formy: plynné, tekuté aj tuhé, ktoré budú 
výstupom technologického procesu ich výroby termochemickou, 
katalytickou konverziou. Ako vstupný materiál pre výrobu 
biopalív 2. Generácie bude použitá : 

fytomasa z poľnohospodárskej rastlinnej výroby (slama, 
seno, a pod.) či už ako hlavný alebo vedľajší produkt 
poľnohospodárskej rastlinnej výroby, 
dendromasa, 
biomasa pochádzajúca z vybraných energetických plodín. 

Výstupy 
Výstupom z tejto činnosti budú konkrétne metodické postupy 
konverzie požadovaného ako aj optimalizovaného zloženia 
vstupnej biomasy na biopalivá 2. generácie s najvhodnejšími 
parametrami na základe ich plánovaného následného využívania. 
Takto vyprodukované bioplalivá 2. generácie disponujú celým 
radom vhodných vlastností a parametrov, medzi ktorými je 
najvýznamnejším možnosť efektívneho skladovania takéhoto 
energonosiča. 

Hlavnými medzníkmi realizácie budú: 
l. vybudovanie laboratória vrátane technického zabezpečenia, 
2. sprevádzkovanie laboratória a vytváranie databáz 
experimentálnych výsledkov, 
3. výskum vplyvu zloženia vstupnej biomasy na množstvo 
a kvalitu produkovaných biopalív generácie, 
4. zisťovanie možností využitia získaných poznatkov v praxi, 
5. transfer a vedomostí · 
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inštitúciám a odbornej praxi prostredníctvom: odborných a 
vedeckých publikácií, konferencií, pedagogicko-vzdelávacieho 
procesu a spolupráce s praxou. 

2. Aplikovaný výskum v oblasti analýzy biomasy 
Cieľ/Účel 
Aplikovaný výskum v oblasti tuhých a tvarovaných biopalív 
a možnosti ich využitia na energetické účely bude realizovaný 
v laboratóriu analýzy biomasy. Technické vybavenie laboratória 
bude slúžiť na realizáciu experimentálnych meraní v reálnych aj 
laboratórnych podmienkach, ktoré budú zamerané na: 
- sledovanie energetickej náročnosti úpravy a transformácie 
poľnohospodárskej biomasy na tuhé biopalivá, 
- zisťovanie možnosti výroby tuhých biopalív z rôznych 
poľnohospodárskych materiálov (slama, seno a pod.), 
dendromasy a biomasy pochádzajúcej z energetických plodín. 
- výskum fyzikálno-mechanických vlastností a spalného tepla 
vyrábaných tuhých biopalív z pohľadu zmeny lisovacích tlakov a 
rôzneho zloženia vstupných kompomentov s dôrazom na zvýšenie 
kvality tuhých biopalív. 

bude vykonaná zamestnancami žiadateľa. Z hľadiska 
komplexného posúdenia efektívnej výroby tuhých biopalív, bude 
potrebné sledovať ich kvalitu najmä v závislosti od obsahu vody 
a rôzneho percentuálneho zastúpenia rôznych druhov biomasy, 
ktoré budú tvoriť vstupný materiál. Pre posúdenie kvality tuhých 
biopalív je potrebná analýza nasledovných fyzikálno
mechanických a energetických vlastností: 

mechanická odolnosť, 
sypná hmotnosť, 
rozmerové charakteristiky, 
obsah vlhkosti, 
spalné teplo, výhrevnosť. 

Pre splnenie jednotlivých cieľov bude použitá meracia technika 
a vyhodnotenie výsledkov bude realizované pomocou 
matematicko - štatistického softvéru. 
Metodika 
Pri sledovaní kvality tuhých biopalív, sa zameriame na brikety 
a pelety, ktoré predstavujú dva základné druhy tuhých biopalív 
z hľadiska technologického procesu ich výroby, ktorým je 
zhutňovanie. Ako vstupný materiál pre výrobu tuhých biopalív 
bude použitá : 

fytomasa z poľnohospodárskej rastlinnej výroby (slama, 
seno, a pod.) či už ako hlavný alebo vedľajší produkt 
poľnohospodárskej rastlinnej výroby, 
dendromasa, 
biomasa pochádzajúca z vybraných energetických plodín. 

Výstupy 
bude: 
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štúdia vzťahu medzi vybranými fyzikálno-mechanickými 
vlastnosťami vyrábaných tuhých biopalív (brikiet, peliet) 
a ich zložením z hľadiska rôznych druhov biomasy, 
odporúčanie pre optimálne zloženie tuhých biopalív 
(kombinácia rôznych druhov poľnohospodárskej 

fytomasy, dendromasy a iných komponentov) z hľadiska 
energetických charakteristík tuhých biopalív a kvality 
zhutňovania briketovaním a peletovaním, 

Hlavnými medzníkmi realizácie budú: 
l. vybudovanie laboratória vrátane technického zabezpečenia, 
2. sprevádzkovanie laboratória a vytváranie databáz 

experimentálnych výsledkov, 
3. analýza vzťahu medzi vybranými fyzikálno-mechanickými 

vlastnosťami vyrábaných tuhých biopalív (brikiet, peliet) a ich 
zložením z hľadiska rôznych druhov biomasy, 

4. hľadanie optimálneho zloženia tuhých biopalív 
(kombinácia rôznych druhov poľnohospodárskej fytomasy, 
dendromasy a iných komponentov) z hľadiska energetických 
charakteristík tuhých biopalív (spalné teplo, výhrevnosť) a kvality 
zhutňovania briketovaním a peletovaním, 

5. zisťovanie možností využitia získaných poznatkov v praxi, 
6. transfer získaných poznatkov a vedomostí akademickým 

inštitúciám a odbornej praxi prostredníctvom: odberných a 
vedeckých publikácií, konferencií, pedagogicko-vzdelávacieho 
procesu a spolupráce s praxou. 

3. Aplikovaný výskum v oblasti bioenergetických zdrojov 
Cieľ/Účel 
Cieľom aplikovaného výskumu v laboratóriu bioenergetických 
zdrojov je realizácia výskumu zameraná na sledovanie 
nežiaducich vplyvov palív na životné prostredie a parametre 
energetických prostriedkov, so zameraním sa na riešenie 
problematiky využívania biomazív, biopalív l. a 2. generácie 
v laboratórnych podmienkach. Nedeliteľnou súčasťou výskumu 
bude aj meranie množstva emisií vyprodukovaných pri premene 
chemickej energie obsiahnutej v palive na mechanickú prácu 
a uskutočňovanie komparácie nameraných výsledkov s platnými 
legislatívnymi predpismi a odporúčaniami na zmeny v predpisoch 
vytváraním nových metodík. 
Vstupy 
Kvalitné prístrojové vybavenie, ktoré má su vis s vyuz1vaním 
alternatívnych palív a mazív v mobilnej technike, aby pri riešení 
uvedenej problematiky poskytovalo kvalitné a porovnateľné 
výsledky so zahraničnými výskumnými pracoviskami, ktoré sa 
problematikou biopalív a biomazív zaoberajú. 
Prístrojové vybavenie laboratória bioenergetických zdrojov. 
Metodika 

oblasť aplikácie 
kde budú 
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uskutočnené vzájomné porovnania jednotlivých palív z hľadiska 
ich filtrovateľnosti a následne technicko-exploatačných 

parametrov spaľovacieho motora, spotreby paliva, emisií a 
dymenia. Pozornosť bude upriamená na meranie emisií a 
sledovanie ich vplyvy na zmenu technického stavu energetického 
prostriedku. Pri meraniach bude využívaná norma ISO 8178-4, 
ktorá špecifikuje testovacie postupy pre meranie a zhodnotenie 
plynných a pevných výfukových emisií pre motory s vnútorným 
spaľovaním a je použiteľná pre motory pri mobilnom aj 
stacionárnom prevedení. Na základe nameraných výsledkov bude 
možné po ich spracovaní a vyhodnotení stanoviť množstvo ako aj 
hodnotu jednotlivých zložiek emisií a tieto porovnať s 
maximálnymi prípustnými hodnotami. 

Aplikovaný výskum zameraný na oblasť aplikácie biomazív bude 
orientovaný na sledovanie veľkosti opotrebenia funkčných dvojíc 
na základe množstva a veľkosti nečistôt pri použití biomazív v 
testovaných zariadeniach. 

Výstupy 
Výsledkom vedeckého výskumu bude: 

štúdia merania emisií biopalív a zhodnotenie ich vplyvu 
na životné prostredie, 

štúdia zameraná na sledovanie opotrebenia funkčných 
dvojíc v pri aplikácii vzoriek biomazív v testovanom 
zariadení. 

C. Ekonomické štúdie 
Učet: Vysoké ceny ropy viedli k zmenám poľnohospodárskych 
politík EÚ, USA a ostatných veľkých producentov smerom 
k zvýšenej podpore výroby bioenergie. Nárast výroby bioenergie 
má na druhej strane veľký vplyv nielen na komodity z ktorých sa 
bioenergia vyrába, ale aj na ostatné poľnohospodárske komodity 
a vstupy do poľnohospodárskej produkcie. Tieto interakcie majú 
v konečnom dôsledku vplyv na ekonomickú výnosnosť výroby 
bioenergie ako aj na investovanie do výroby bioenergie. Veľký 
vplyv v tejto oblasti zohrávajú vládne podporné politiky, ktoré 
však môžu mať aj nepriame vplyvy na účastníkov trhov. Aktivita 
sa zameria následne na vývoj cien v poľnohospodárstve a 
zanalyzuje vplyv svetových cien, regulačných opatrení, 
supermarketov a trhových štruktúr na spotrebiteľské ceny 
jednotlivých komodít. 

bude zabezpečovaná internými odbornými kapacitami 
žiadateľa a zakúpeným softvérom, hardvérom a prístupom k 
databázam. Spolupracovať sa bude aj so zahraničnými 

inštitúciami. 

bude aktivita realizovaná: 
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• Analýza výnosov a náldadov výroby bioenergie so 
zohľadnením vplyvov na životné prostredie. 

• Analýza návratnosti investovania do výroby bioenergie 
vrátane zohľadnenia vplyvov na životné prostredie. 

• Analýza vývoja svetových agrárnych trhov a ich vplyvov 
na slovenské poľnohospodárstvo. 

• Analýza vývoja slovenských poľnohospodárskych trhov. 
• Analýza vývoja trhov s výrobnými faktormi v SR. 
• Ekonometrické modelovanie poľnohospodárskych trhov na 

globálnej a národnej úrovni 

Počas riešenia budú sledované technicko-ekonomické 
ukazovatele prevádzky zariadení, ktoré budú zaradené 
v bioenergetických procesoch. Riešenie aktivity bude analýza 
vplyvu súčasnej politiky biopalív na produkciu a ceny 
poľnohospodárskych komodít, ceny potravín, využitie pôdy 
a obchod s agrokomoditami a ekonomické zhodnotenie 
využitia výroby biomasy 

Realizácia analýz a predikcií vývoja produkcie biopalív a 
biomasy a ich vplyvov na poľnohospodárske trhy pomôže 
slovenským producentom lepšie pochopiť budúce zmeny, ktoré 
majú vplyv na ich podnikanie. Zároveň prispeje aj k lepšiemu 
pochopeniu trhových a netrhových vplyvov na 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka pre rozhodovacie subjekty. 
Výstupy: 

L Komplexná databáza pre analýzu výnosnosti 
produkcie bioenergie, dopadov nárastu produkcie 
bioenergie na jednotlivé odvetvia ekonomiky 

2. Komplexná databáza svetových a národných 
poľnohospodárskych trhov a politík 

3. Ekonomické štúdie o bioenergii a o vývoji svetových 
a národných poľnohospodárskych trhov. 

Previazanosť aktivity 1.6 ako celku na iné aktivity projektu 
Aktivita je úzko previazaná na ďalšie aktivity špecifického cieľa, 
ktoré vzájomnou spoluprácou na riešení úloh týkajúcich sa oblastí 
výskumu umožnia výrazný posun v kvalite získaných výsledkov 

a následne výstupov, čím sa vytvoria predpoklady pre výraznejšiu 
spoluprácu so špičkovými zahraničnými partnermi a univerzita sa 

bude môcť užšie integrovať do európskeho výskumného 
·stom. 

A. Vybudovanie materiálno-technickej bázy 
Zriadenie a vybavenie 3 laboratórií kľúčovou experimentálnou 
a analytickou technikou umožňujúcou komplexný aplikovaný 
výskum v oblasti bioenergetiky: 

l. Laboratórium splyňovania biomasy, 
2. Laboratórium analýzy biomasy pre bioenergetiku, 
3. Laboratórium bioenergetických zdrojov, 
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B. Aplikovaný yýskum v bioenergetike 
Konkrétne metodické postupy konverzie požadovaného 
ako aj optimalizovaného zloženia vstupnej biomasy na 
biopalivá 2. generácie 
štúdia vzťahu medzi vybranými fyzikálno-mechanickými 
vlastnosťami vyrábaných tuhých biopalív (brikiet, peliet) 
a ich zložením z hľadiska rôznych druhov biomasy, 
odporúčanie pre optimálne zloženie tuhých biopalív 
(kombinácia rôznych druhov poľnohospodárskej 

fytomasy, dendromasy a iných komponentov) z hľadiska 
energetických charakteristík tuhých biopalív a kvality 
zhutňovania briketovaním a peletovaním, 
štúdia merania emisií biopalív a zhodnotenie ich vplyvu 
na životné prostredie, 

štúdia zameraná na sledovanie opotrebenia funkčných 
dvojíc v pri aplikácii vzoriek biomazív v testovanom 
zariadení. 

Hlavné medzníky v rámci realizácie aktivity: 
a) obstaranie navrhnutých zariadení a analytickej techniky, 
b) inštalácia a oživenie infraštruktúry pre aplikovaný 

výskum, 
c) aplikovaný výskum zameraný na bioenergetiku. 

C. Ekonomické štúdie 
l. Komplexná databáza pre analýzu výnosnosti 

produkcie bioenergie, dopadov nárastu produkcie 
bioenergie na jednotlivé odvetvia ekonomiky 

2. Komplexná databáza svetových a národných 
poľnohospodárskych trhov a politík 

Ekonomické štúdie o bioenergii a o vývoji svetových a národných 
trhov. 

l 464 132,40 € 

osť a výstupy partnera v rámci aktivity 

"-'U.llH.Juu smerujúce k vytvoreniu materiálno -
technickej bázy a aplikovaný výskum 
v predmetnej oblasti výskumu v súlade s opisom 
aktivity 

A. Vybudovanie materiálno-technickej bázy 
Zriadenie a vybavenie 3 laboratórií kľúčovou 

experimentálnou a analytickou technikou 
umožňujúcou komplexný aplikovaný výskum 
v oblasti bioenergetiky: 

l. Laboratórium 

%Podiel na 
rozpočte 

100 
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2. Laboratórium analýzy biomasy pre 
bioenergetiku, 

3. Laboratórium bioenergetických zdrojov, 
B. Aplikovaný výskum v bioenergetike 

Konkrétne metodické postupy konverzie 
požadovaného ako aj optimalizovaného 
zloženia vstupnej biomasy na biopalivá 2. 
generácie 
štúdia vzťahu medzi vybranými fyzikálno
mechanickými vlastnosťami vyrábaných 
tuhých biopalív (brikiet, peliet) a ich 
zložením z hľadiska rôznych druhov 
biomasy, 
odporúčanie pre optimálne zloženie 
tuhých biopalív (kombinácia rôznych 
druhov poľnohospodárskej fytomasy, 
dendromasy a iných komponentov) z 
hľadiska energetických charakteristík 
tuhých biopalív a kvality zhutňovania 
brik:etovanírn a peletovaním, 
štúdia merarua emisií biopalív 
a zhodnotenie ich vplyvu na životné 
prostredie, 

štúdia zameraná na sledovanie 
opotrebenia funkčných dvojíc v pri 
aplikácii vzoriek biomazfv v testovanom 
zariaden L 

Hlavné medzníky v rámci realizácie aktivity: 
d) obstaranie navrhnutých zariadení 

a analytickej techniky, 
e) inštalácia a oživenie infraštruktúry pre 

aplikovaný výskum, 
f) aplikovaný výskum zameraný na 

bioenergetiku. 
C. Ekonomické štúdie 

l. Komplexná databáza pre analýzu 
výnosnosti produkcie bioenergie, dopadov 
nárastu produkcie bioenergie na jednotlivé 
odvetvia ekonomiky 

2. Komplexná databáza svetových 
a národných poľnohospodárskych trhov a 
politík 

3. Ekonomické štúdie o bioenergii a o vývoji 
svetových a národných 

trhov. 
o 
o 

100 
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Tabul'ka č. l.b.2 
Názov ukazovateľa výsledku 
Výslmmníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu -
muži: 

Hlavný partner Počet o 2013 8 
Partner. č. l o 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 

Tabul'ka č. l.b.2 
Názov ukazovateľa výsledku 
Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch: 

Hlavný partner Počet o 2013 12 2015 100 
Partner. č. l o 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 

Tabul'ka č. l.b.2 
Názov ukazovateľa výsledku 
Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch: 

Hlavný partner Počet o 2013 9 2015 100 
Partner. č. l o 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 

Tabuľka č. l. b. 3 
Názov ukazovateľa dopadu 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využijú 
poskytnutú podporu - muži: 

Hlavný partner Počet o 2013 5 2020 100 
Partner. č. l o 
Partner. č. 2 o 
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Tabuľka č. l.b.3 
Názov ukazovateľa dopadu 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využijú 
poskytnutú podporu- ženy: 

Hlavný partner 

Partner. č. l 

Partner. č. 2 

Spolu 

Tabuľka č. l.b.3 
Názov ukazovateľa dopadu 
Počet ublikácií v karentova 

Hlavný partner 

Partner. č. l 

Partner. č. 2 

Spolu 

Tabuľka č. l.b.3 
Názov ukazovateľa dopadu 

Počet o 2013 l 2020 100 
o 
o 
100 

Počet o 2013 2 2020 100 
o 
o 
100 

Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch 

Hlavný partner Počet o 2013 4 2020 100 
Partner. č. l o 
Partner. č . 2 o 
Spolu 100 

Tabuľka č. l.b.3 
Názov ukazovateľa dopadu 
Počet odhnrnv .. 

Hlavný partner Počet o 2013 5 2020 100 
Partner. č. l o 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 
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1.7. AgroBioTech Transfer Centrum 

Hlavným cieľom aktivity je vznik centra pre transfer poznatkov a 
technológií "AgroBioTech Transfer Centrum", ktoré bude 
prierezovou súčasťou AgroBioTech Centra vo všetkých 
identifikovaných oblastiach. 
AgroBioTech Transfer Centrum bude poskytovať služby 
AgroBioTech Centru v dvoch rovinách: 

"Európsky rozmer projektu" Aktívnejšie zapojenie 
AgroBioTech Centra do medzinárodného excelentného 
výskumu v rámci Európskeho výskumného priestoru, a 

"Národný a regionálny rozmer projektu" Zlepšenie 
prepojenia vedecko-výskumných úloh s praxou s cieľom 
postupného zvyšovania konkurencieschopnosti 
a zamestnanosti v regióne a na Slovensku v identifikovaných 
oblastiach. 

Uvedené ciele sú v súlade s cieľom zadefinovaným výzvou, 
ktorými je podporiť vznik univerzitných vedeckých parkov, resp. 
výskumných centier, zameraných najmä na spoluprácu v rámci 
verejného (akademického) sektora resp. spoluprácu podnikov s 

· sektorom. 
III./2013- II./2015 

tejto aktivity je vytvorenie "AgroBioTech Transfer 
Centra" (ďalej len Transfer Centrum), ktoré bude prierezovo 
slúžiť všetkým trom partnerom: SPU, UKF a ÚGBR SAV 
zapojených do praktického riešenia projektu. 

Transfer Centrum vytvorí priaznivé podmienky na aktívnejšie 
zapojenie sa do medzinárodného excelentného výskumu v rámci 
Európskeho výskumného priestoru a na transfer výsledkov 
vedecko-výskumnej činnosti z fakúlt a ústavov do spoločenskej a 
hospodárskej praxe v definovaných výskumných oblastiach. 

Prioritné témy boli vybrané na základe dosiahnutej 
medzinárodnej kvality výskumu v daných oblastiach a stanovenia 
priorít aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja 
Slovenskej Republiky Ministerstvom školstva vedy, výskumu 
a športu SR ( d'alej "MŠVVaŠ SR). Vybrané oblasti sú aj 
súčasťou materiálu "Východiská pre Stratégiu inteligentnej 
špecializácie (tzv. Smart Specialisation Strategy) na Slovensku", 
prezentovaného štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR v novembri 
2012. 



ITMS kód Projektu: 26220220180 

Centrum vytvorí reálny a virtuálny priestor 
a podmienky na spoluprácu, komunikáciu a stretnutia medzi 
zástupcami vedy a výskumu s podnikateľským sektorom ako aj so 
zahraničnými partnerskými organizáciami. 

Najdôležitejšími funkciami Transfer Centra bude: 
• kooperácia s malými a strednými podnikmi, 
• popularizácia výsledkov vedy a výskumu, 
• vybudovanie inteligentného integrovaného softvérového 

riešenia pre technologické transfery, 
• poskytovanie know-how v oblasti ochrany duševného 

vlastníctva, 
• vyhľadávanie potenciálnych investorov pre zákazkový 

výskum, 
• spolupráca s inštitúciami rovnakého zamerania na 

európskej úrovni v oblasti transferu technológií do praxe. 

Významným aspektom pri fungovaní centra bude aj identifikácia 
využiteľného výskumu a vývoja pre prax, ochrana jeho 
komerčného využitia formou licencií a patentov. 

Na zabezpečenie týchto dôležitých funkcií Transfer Centra bude v 
prvej časti aktivity nevyhnutné zmapovanie súčasného stavu a 
príprava stratégie celého AgroBioTech Centra pre oblasť inovácií 
a transferu technológií. 

Vzhľadom na vyššie stanovený cieľ a účel aktivity, je aktivita 1.7. 
rozdelená na tri základné časti: 

l. Mobilizácia inovačného potenciálu partnerov AgroBioTech 
Centra, ktorá zahŕňa: 
i) analýzu súčasného stavu inovačného potenciálu, 
ii) analýzu inovačného dopytu podnikateľskej sféry, 
iii) zhodnotenie stavu v oblasti medzinárodnej spolupráce, a 
iv) spoločnú inovačnú stratégiu pre inteligentnú špecializáciu 
AgroBioTech Centra 

2. Vybudovanie AgroBioTech Transfer Centra, ktoré zahŕňa: 
i) štúdiu uskutočniteľnosti Transfer Centra, 
ii) organizačno-právne zabezpečenie vybudovania Transfer 
Centra 
iii) vytvorenie kontaktného bodu pre styk s MSP, 
iv) vytvorenie poradenstva pre duševné vlastníctvo, 
v) vytvorenie podmienok pre vybudovanie inkubátora pre MSP a 
spin-off spoločnosti, 
vi) zvyšovanie kvality manažmentu, 
vii) popularizácia výsledkov výskumu a vývoja, a 
viii) vytvorenie systému pre riadenie, hodnotenie a monitorovanie 
výskumných projektov zameraných na prax 
· možnosti financovania · ektov · Tech Centra 



ITMS kód Projektu: 26220220180 

Medzinárodný networking, ktorý zahŕňa mobility 
pracovníkov AgroBioTech Centra najmä do zahraničia, mobility 
zahraničných odborníkov v oblasti transferu poznatkov a 
technológií na Slovensko a kreovanie nových partnerstiev 
a výskumných projektov. 

Transfer Centrum bude umiestnené v areály SPU v Nitre a jeho 
riadenie, spoluprácu a komunikáciu budú zabezpečovať štyria 
pracovníci podporovaní informačným portálom ako virtuálnym 
riadiacim a komunikačným nástrojom. Okrem vedúceho 
pracovníka bude mať Transfer Centrum troch odborných 
pracovníkov, ktorí budú pracovať v nasledovných oblastiach: 
kontaktný bod pre malých a stredných podnikateľov, poradenstvo 
v oblasti ochrany duševného vlastníctva a popularizácia 
výsledkov vedy a výskumu. 

Projekt v rámci tejto aktivity zabezpečí kvalitnú pripravenosť 
nielen pracovníkov Transfer Centra ale aj iných aktérov 
AgroBioTech Centra (výskumných pracovníkov, doktorandov, 
študentov, inovátorov, a malých a stredných podnikateľov) 

v oblastiach inovácií, prenosu poznatkov do praxe, ochrany 
duševného vlastníctva a iných relevantných témach. 

Aktivita bude vykonávaná internými zamestnancami partnerských 
inštitúcií v úzkej spolupráci s externými odborníkmi v daných 
oblastiach. Vybraný dodávateľ bude zodpovedný za externú 
dodávku komplexných poradenských služieb v oblasti analýz a 
realizáciu samotnej popularizácie "na kľuč". 

Čas: Realizácia aktivity bude trvať 22 mesiacov. 

Vstupné informačné zdroje môžeme rozdeliť na zdroje: 
i) analyticko-strategického charakteru (výročné správy, existujúce 
analýzy, koncepčné a strategické dokumenty, dotazníkové 
prieskumy), 
ii) zdroje odborného charakteru (informácie o národných 
a medzinárodných vedecko-výskumných projektoch, publikácie), 
iii) zdroje právneho charakteru (memorandá, zmluvy o spolupráci 
s aktérmi výskumu a vývoja, o medzinárodnej spolupráci, zmluvy 
o spolupráci s hospodárskou praxou, dokumentácia k existujúcim 
predmetom duševného vlastníctva, patentom a pod.). 
Súčasťou vstupných údajov bude aj zoznam výsledkov výskumu 
a vývoja partnerov, ktorý je vhodný na popularizáciu z pohľadu 
toho, čo jednotlivé cieľové skupiny zaujíma. 

Z hľadiska vstupov, budú dôležitú úlohu v rámci projektu 
zohrávať už existujúce partnerstvá jednotlivých členov 

Tech bude možné budovať budúcu 
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spoluprácu. Jednou z najzaujímavejších sa v súčasnosti javí 
Vyšehradská asociácia univerzít (VUA), ktorej iniciátorom 
a zakladateľom je SPU, a ktorá už dnes združuje viac než 40 
univerzít z Európy a Ázie. Takéto existujúce partnerstvá 
vytvárajú dobré podmienky pre budúcu spoluprácu v oblasti 
excelentného výskumu a prenosu poznatkov do praxe. 

Nepostrádateľnou súčasťou vstupov pre úspešnú realizáciu 
projektu je samotné know-how odborníkov AgroBioTech Centra. 
Identifikácia špecifických výskumných oblastí európskeho a 
svetového významu a ich odborných tímov je pre projekt jednou 
z najdôležitejších súčastí. 

Pri realizácii aktivity budú využívané skúsenosti pri budovaní 
inovačných a transferových centier zo zahraničia (Nemecko, 
Česká republika). Projekt počíta s výmenou skúseností aj 
so v súčasnosti vznikajúcimi vedecko-výskumnými centrami 
a parkami na Slovensku. 

Významným vstupom pre realizáciu aktivity bude zmapovanie 
súčasného stavu a kvalitatívnej úrovne vykonávaných činností, 

ktoré je možné prepojiť s cieľmi projektu, identifikované musia 
byť všetky aktivity zamerané na aplikovaný výskum, 
inovácie, transfer poznatkov a produktov do spoločenskej 

a hospodárskej praxe. Na základe týchto vstupov bude 
sformulovaná stratégia AgroBioTech centra, ktorá je jedným z 
cieľových výstupov predkladaného projektu. Táto fáza bude 
dôležitá aj z pohľadu komparácie a zjednotenia vstupných 
informácií od zapojených partnerov, ktoré budú na rozličných 
úrovniach z pohľadu kvality aj kvantity v súčasnosti 
vykonávaných aktivít. 

Riešenie aktivity začína spracovaním a realizáciou metodiky pre 
získavanie a spracovanie relevantných informácií, ktoré by 
umožnili objektívne zhodnotiť súčasnú situáciu v oblasti 
inovačného potenciálu a posúdenie perspektívy v oblasti 
výskumnej a inovačnej spolupráce troch partnerov so 
spoločenskou a hospodárskou praxou. 

Proces získania a spracovania informácií z oblasti vstupov musí 
zabezpečiť a poskytnúť dostatok informácií pre ich následnú 
analýzu a hodnotenie z pohľadu poslania AgroBioTech Centra. za 
týmto účelom budú použité nasledovné metódy a pracovné 
postupy: 

1) Mobilizácia inovačného potenciálu partnerov 
AgroBioTech Centra- zmapovanie súčasného stavu a príprava 
stratégie AgroBioTech Centra pre oblasť inovácií a transfer 

13-10/201 
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Pre reálnu mobilizáciu inovačného potenciálu bude nevyhnutné 
vykonať nasledovné analýzy a pripraviť strategické dokumenty: 

Analýza súčasného stavu inovačného potenciálu 
Príprava metodiky mapovania inovačného potenciálu pre 
relevantné pracoviská všetkých troch partnerov; dotazníkový 
prieskum, ktorý sa bude zaoberať výskumnými úlohami, 
existujúcimi partnerstvami s praxou a technologickým vybavením 
využiteľným pre prax. V oblastiach s identifikovaným najväčším 
inovačným potenciálom sa následne budú realizovať pohovory s 
jednotlivými výskumnými pracovníkmi. 

Analýza inovačného dopytu malých a stredných podnikateľov 
v regióne v relevantných oblastiach aplikovaného výskumu 
Analýza inovačného dopytu podnikateľského sektora v regióne v 
relevantných oblastiach bude vyžadovať spracovanie metodiky, 
identifikáciu potenciálnych inovatívnych zástupcov 
podnikateľského sektora; osobné stretnutia s vybranými 
podnikateľskými subjektmi s cieľom zmapovať inovačné potreby 
a inovačný potenciál pre spoluprácu s výskumnou sférou 
AgroBioTech Centra. 

Zhodnotenie stavu v oblasti národnej a medzinárodnej 
spolupráce 
Zhodnotenie súčasného stavu a potenciálu AgroBioTech Centra v 
oblasti národnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti 
aplikovaného výskumu, inovácií a transferu technológií do praxe. 
Zmapovanie existujúcich národných a medzinárodných 
partnerstiev, zmlúv, memoránd a iných foriem spolupráce, ich 
reálne plnenie a návrhy na zlepšenie spolupráce. V tejto časti je 
dôležité zmapovať vzájomnú medzi-inštitucionálnu spoluprácu 
(medzi partnermi AgroBioTech centra) na národných a 
medzinárodných výskumných projektoch. 

Spoločná inovačná stratégia pre inteligentnú špecializáciu 
AgroBioTech Centra 
V závere tejto časti bude spracovaná spoločná inovačná stratégia 
AgroBioTech Centra vrátane akčného plánu v súlade s európskou 
stratégiou pre inteligentnú špecializáciu (tzv. "Smart 
Specialisation Strategy"). Stratégia bude vychádzať z národnej 
a v prípade existencie aj regionálnej stratégie pre inteligentnú 
špecializáciu. Zároveň bude zahŕňať závery z vyššie uvedených 
analýz t.j. inovačného potenciálu všetkých troch partnerských 
inštitúcií, potrieb podnikateľského sektora v relevantných 
oblastiach a analýzy národných a medzinárodných partnerstiev. 
Akčný plán AgroBioTech Centra bude obsahovať konkrétne 
zámery aplikovaného výskumu s dopadom na prax pre budúce 

obdobie 2014-2020, vrátane identifikovaných 
v. 
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Potreba analýz je nevyhnutná z dôvodu, že v súčasnosti 
neexistuje žiadna komplexná stratégia na úrovni partnerských 
inštitúcií, ktorá by sa zaoberala prenosom poznatkov a výsledkov 
výskumu a vývoja do praxe. Vedecko-výskumná činnosť 
všetkých troch inštitúcií je z medzinárodného hľadiska hodnotená 
veľmi pozitívne avšak doteraz neboli vytvorené dostatočné 
podmienky pre aktívny prenos poznatkov do hospodárskej praxe. 
Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že aktívny prenos prebieha 
najmä na základe vytvorených neformálnych a osobných väzieb, 
čo je pri snahe konkurovať významným európskym vedecko
výskumným inštitúciám nedostatočné. Zámerom aktivity bude 
posilnenie týchto väzieb, podpora ich rozvoja ale aj ich 
systematizácia v rámci celého AgroBioTech Centra. Z hľadiska 
metodológie bude najzložitejšou úlohou neustále mapovanie 
inovačného dopytu najmä na strane malých a stredných podnikov. 
Ich reálny dopyt predurčí udržateľnosť projektu a AgroBioTech 
Centra ako celku. 

2) Vybudovanie AgroBioTech Transfer Centra vrátane 
zvyšovania kvality manažmentu centra a popularizácie výsledkov 
vedy a výskumu (10/2013- 06/2015) 

Štúdia uskutočnitel'nosti AgroBioTech Centra 
Spracovanie štúdie uskutočniteľnosti na identifikáciu a 
porovnanie alternatívnych možností fungovania AgroBioTech 
centra v oblasti inovácií a transferu technológií. Štúdia zároveň 
zadefinuje hlavné nástroje dlhodobej udržateľnosti Transfer 
Centra. V tejto časti sa uskutoční aj analýza trhu a identifikácia 
potenciálnych zákazníkov vybraných 5 krajín EÚ a Slovenska pre 
efektívne využitie technologického vybavenia AgroBioTech 
Centra. 

Organizačno-právne zabezpečenie vybudovania centra. 
V rámci organizačno-právneho zabezpečenia vybudovania centra 
sa navrhnú riadiace a procesné štruktúry centra, vytvorí sa 
organizacna schéma, model fungovania centra a jeho 
organizačného usporiadania v rámci všetkých participujúcich 
organizácií. 

Vytvorenie kontaktného bodu pre styk s MSP. 
Pomocou zriadenia kontaktného bodu sa identifikujú široké škály 
aktivít, ktoré povedú k podpore spoločných projektov 
s účastníkmi hospodárskej praxe. Kontaktný bod bude slúžiť k 
spolupráci a budovaniu dlhodobého partnerstva medzi 
akademickým sektorom a hospodárskou praxou. Pri jeho 
budovaní sa bude dbať na tzv. spin-off efekt, teda od výskumu a 
vývoja smerom k spoločenskej a hospodárskej praxe. Kontaktný 
bod bude pôsobiť značnú časť svojej práce v teréne. 



ITMS kód Projektu: 26220220180 

Vytvorenie poradenstva pre ochranu duševného vlastníctva 
Zmapovanie potenciálu v oblasti ochrany duševného vlastníctva. 
Vytváranie systému na akceleráciu komercializácie výstupov 
výskumu a vývoja, vrátane ostatných možností a to formou 
patentovania a/alebo udeľovania licencií. Pre danú oblasť bude 
určený zodpovedný pracovník, ktorého úlohou bude prenášať 
najnovšie poznatky v oblasti ochrany duševného vlastníctva 
z európskeho a slovenského prostredia pracovníkom 
AgroBioTech Centra, a zároveň poskytovať poradenstvo pri 
riešení konkrétnych prípadoch ochrany duševného vlastníctva 
v rámci AgroBioTech Centra. 

Vytvorenie podmienok na vybudovanie inkubátora pre MSP 
a spin-off spoločností 
V rámci tejto časti projektu sa pripraví metodológia pre úspešnú 
identifikáciu potenciálu a následnú prípravu zámeru vzniku spin
off spoločnosti. Vytvorí sa modelový príklad spoločnosti spin-off 
a zozbierajú sa najlepšie príklady z praxe (best practise) z 
európskych krajín. 

Popularizácia výsledkov výskumu a vývoja. 
Komplexné mediálne poradenstvo, ktorého úvodnou fázou bude 
vypracovanie a navrhnutie komplexnej popularizačno
marketingovej stratégie, ktorá bude pokrývať všetky aspekty 
aktivity 
• Návrh mediálnej kampane a v rámci nej aj nákup mediálneho 

priestoru tak, aby de facto existovala celoročná efektívna 
"reklama" - rozhlas, TV, internet, sociálne siete ... 

• Identifikácia vhodných aktivít a výsledkov výskumno
vývojovej činnosti pre popularizačné aktivity v zmysle 
zistených preferencií cieľových skupín. 

Vybudovanie "Hands-on Science Centra" na nosnú tému 
projektu, pričom pôjde o nasledovnú štruktúru výdavkov: 
• infraštruktúra centra - multimediálna technika 
• infraštruktúra centra - expozícia pre verejnosť a mládež, 

kreatívna dielňa, kde si mládež môže vyskúšať stať sa na 
chvíľu vedcom (exponáty budú mobilné a prezentovateľné aj 
mimo priestorov centra 

• infraštruktúra centra - prototypy prezentovateľné pre 
potenciálnych odberateľov z praxe 

• prevádzkové výdavky/spotrebný materiál na experimenty 
apod. 

• prevádzkové náklady na zapojenie sa do národných 
popularizačných aktivít, ako Noc výskumníkov 

• Multimediálne a audiovizuálne diela, ako napr. "science 
media faces" - osobnosti výskumného centra a pod. - ktoré 
budú prezentovateľné na rôznych popularizačných aktivitách 

• Účasť na a vel'trhoch doma a v zahraničí 
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Účasť na odborných konferenciách doma a v zahraničí 

Vytvorenie systému pre riadenie, hodnotenie a monitorovanie 
výskumných projektov zameraných na prax 
Navrhovaný systém bude podporovať projektový tím pri 
realizácii aktivity. V systéme bude realizovaná evidencia 
inovačného potenciálu partnerov (ľudia, prístroje, lmow-how, 
metodiky). Každý z partnerov centra naplní informácie o svojich 
možnostiach. Na druhej strane umožní systém zaevidovať 

inovacny dopyt malých a stredných podnikateľov 

v štruktúrovanej forme. Olaem potrieb podnikateľov bude systém 
schopný evidovať potenciálnych zákazníkov v rámci vybraných 
krajín EÚ a Slovenska. 
Na základe evidovaných údajov bude systém schopný podporiť 
výber partnera pre realizáciu konkrétnej ponuky a podporí 
centrum pri identifikácii nových partnerstiev pre spoluprácu na 
konkrétnych projektoch s cieľom maximálne využiť synergie 
jednotlivých partnerov centra. 

Inovatívne finančné nástroje a financovanie výskumu, vývoja a 
inovácií pre prax- spracovanie príručky 
V tejto časti projektu sa zmapujú možnosti na podporu 
financovania aplikovaného výskumu, inovácií a transferu 
technológií do praxe v rámci európskych politík, medzinárodných 
orgamzacn a národných nástrojov. Okrem klasických 
štrukturálnych fondov a programu Horizont 2020 sa bude dôraz 
klásť najmä na inovatívne finančné nástroje, ktoré sa v súčasnosti 
pripravujú či už v spolupráci s Európskou investičnou bankou 
alebo v rámci Dunajskej stratégie (napr. Dunajský regionálny 
rozvojový a inovačný fond). Výstupy budú obsahovať aj 
informácie o možnostiach zapojenia sa do Európskeho 
Technologického Inštitútu (EIT) a Európskych inovačných 

partnerstiev (EIP). Dokument zanalyzuje aj možnosti kombinovať 
jednotlivé nástroje, resp. podporu pri spolufinancovaní 
európskych projektov z národných zdrojov (napr. z APVV). 

3. Medzinárodný networking- mobility 
Zmapovanie existujúcich reálnych a virtuálnych relevantných 
medzinárodných sietí, know-how transfer centier a klastrov, ich 
výhod a možností na aktívne zapojenie AgroBioTech centra do 
najrelevantnejších partnerstiev. 
Preskúmanie možností zapojenia sa do medzinárodných projektov 
v rámci Dunajskej stratégie v rôznych prioritných oblastiach, 
najmä v prioritnej oblasti 7 "Výskum a vývoj" a 8 "Inovácie a 
podpora klastrov", v rámci Európskeho technologického inštitútu, 
a možnosti spolupráce so Spoločným výskumným centrom EK. 

Potenciálne riziká 
Nakoľko je projekt významným projektom v oblasti 

každú z · úcich 
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organizácií, identifikovali sme niekoľko potenciálnych rizík: 
Neadekvátny záujem podnikateľských subjektov o zapojenie do 
prenosu poznatkov a technológií a o prácu a výsledky 
aplikovaného výskumu AgroBioTech Centra je najväčším 

rizikom pre tento projekt. Spolupráca s podnikateľskou sférou je 
nevyhnutnou súčasťou projektu. Preto je v rámci AgroBioTech 
Centra navrhnutá aktivita na vytvorenie kontaktného bodu pre 
malých a stredných podnikateľov. Výber osoby na záldade citlivo 
zvolených kritérií a následne kvalita jeho práce v centre ale i v 
teréne bude veľmi dôležitou pre úspech v projekte. 

I napriek rôznym formám spolupráce v rámci jednotlivých 
inštitúcií ako i medzi partnerskými inštitúciami je potrebné si 
uvedomiť, že doteraz sa využívala skôr spolupráca postavená na 
osobných priateľstvách ako systémová spolupráca. AgroBioTech 
Centrum si bude vyžadovať riadenú komunikáciu a neustálu 
výmenu informácií medzi jednotlivými riadiacimi a odbornými 
pracovníkmi projektu. Otvorenosť celého projektu dovnútra ale 
i navonok pre odbornú aj laickú verejnosť si bude vyžadovať 
okrem citlivo nastavených pravidiel pre spoluprácu aj ochotu 
spolupracovať. V rámci nastavovania vzťahov sa budeme opierať 
o medzinárodné skúsenosti významných existujúcich 
zahraničných transfer centier. Očakáva sa postupné zapájanie 
jednotlivých aktérov do systematickej spolupráce s maximálnym 
využitím ich potenciálu ale aj potrieb. Citlivý prístup a vhodne 
zvolený spôsob komunikácie bude dôležitým faktorom pre 
postupný rozvoj AgroBioTech Centra. 

Ďalším rizikom môže byt' príliš optimistické očakávania 
jednotlivých aktérov, najmä z podnikateľského sektora. Preto 
najmä vo fáze "Inovačného auditu", identifikácie potrieb 
podnikateľskej sféry, bude nevyhnutné komunikovať so všetkými 
aktérmi otvorene a pravdivo ich informovať o cieľoch aktivitách, 
výsledkoch a dopadoch AgroBioTech Centra najmä z dlhodobého 
hľadiska. 

Popularizácia vedy na Slovensku je v porovnaní s ostatnými 
členskými štátmi Európskej únie len málo využívaným nástrojom 
pre podpory vedy a techniky. Ako každá nová aktivita v sebe 
nesie hlavné riziko nedostatočného záujmu verejnosti a médií. 
Súbor popularizačných aktivít bol navrhnutý tak, aby bolo toto 
riziko eliminované - najmä využitím externých odborných 
poradenských služieb, ako aj naplánovaním moderných 
popularizačných nástrojov, ktoré sú s úspechom využívané aj 
v zahraničí. 

Výstupy: 
Nosným výstupom tejto aktivity bude vybudovanie AgroBioTech 
Transfer Centra s jeho hlavnými funkciami: styk s MSP, ochrana 
duševného vlastníctva a 
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Čiastkovými výstupmi AgroBioTech Transfer Centra budú: 
i) štúdia uskutočniteľnosti, 
ii) organizačná štruktúra Transfer Centra, interné manuály, 
návrhy zmluvných vzťahov s rôznymi typmi partnerov, 
iii) pracovník, ako kontaktný bod pre styk s podnikateľskou 
sférou 
iv) vyškolený pracovník zodpovedný za ochranu duševného 
vlastlúctva v rámci AgroBioTech Centra 
v) metodológia pre identifikáciu potenciálu vzniku spin-off, a 
modelový príklad spoločnosti spin-off, najlepšie príklady z praxe 
vi) základným "produktom" popularizačných aktivít bude celkové 
zvýšenie záujmu verejnosti o prioritné smery výskumno
vývojových aktivít AgroBioTech Centra a všeobecné a aj 
médiami prezentované uznanie dôležitosti a celkovej prospešnosti 
AgroBioTech Centra pre rozvoj spoločnosti a hospodárstva. 
vii) informačný portál umožňujúci podporu aktivít Transfer 
Centra. 

významným výstupom bude Stratégia pre inteligentnú 
špecializáciu AgroBioTech Centra. Jej čiastkovými výstupmi 
budú analýzy inovačného potenciálu a inovačného dopytu 
a hodnotiaca správa mapujúca národné a medzinárodné 

Výstupom pre oblasť medzinárodného networkingu budú 
konkrétne pracovné cesty na Slovensku a v zahraničí, nové 
partnerstvá a nové projekty v oblasti aplikovaného výskumu 
a transferu poznatkov do praxe. 

Previazanosť s ostatnými aktivitami 

Aktivita vybudovanie Transfer Centra je prierezovou a kľúčovou 
aktivitou celého projektu. V rámci realizácie bude nevyhnutná 
úzka spolupráca so všetkými pracoviskami zapojenými do 
projektu AgroBioTech Centra. Transfer Centrum nedokáže 
fungovať samostatne bez podpory a spolupráce so všetkými 
aktérmi projektu a predstavuje nadstavbu v realizácii 
predchádzajúcich aktivít 1.1 až 1.6., 2.1 až 3.1., ktoré vytvoria 
infraštruktúrny základ pre realizáciu aktivity 1.7 .. Transfer 
Centrum bude predstavovať signifikantný prínos pre všetkých 
partnerov a vysokú pridanú hodnotu pri realizácii projektu, najmä 
v dôsledku toho, že v súčasnosti žiadna takáto štruktúra 
u žiadneho e. 
Prvým dôležitým výstupom projektu bude Stratégia pre 
inteligentnú špecializáciu AgroBioTech Centra. 
Míľnik: Dátum jej schválenia 

inovačného 
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a inovačného dopytu a hodnotiaca správa mapuJuca národné 
a medzinárodné partnerstvá. Analýzy a správy budú len 
podkladmi pre Ďalšie výstupy a výsledky projektu. 

Najdôležitejším výsledkom tejto aktivity bude vybudovanie 
AgroBioTech Transfer Centra s jeho hlavnými funk:ciami: styk 
s MSP, ochrana duševného vlastníctva a popularizácia výsledkov 
výskumu a vývoja. AgroBioTech Transfer Centrum bude priamo 
prepojené so všetkými pracoviskami a tým aj aktivitami projektu. 
Míľnik: dátum zaradenia vytvoreného centra do organizačnej 

štruktúry žiadateľa. 

Čiastkovými výstupmi/výsledkami AgroBioTech Transfer Centra 
budú: 
i) štúdia uskutočniteľnosti 
Míľnik: Dátum jej schválenia 

ii) organizačná štruktúra Transfer Centra, interné manuály, 
návrhy zmluvných vzťahov s rôznymi typmi partnerov, 

iii) pracovník, ako kontaktný bod pre styk s podnikateľskou 
sférou 
Míľnik: podpis pracovnej/inej zmluvy 

iv) vyškolený pracovník zodpovedný za ochranu duševného 
vlastníctva v rámci AgroBioTech Centra 
Míľnik: podpis/dodatok pracovnej/inej zmluvy 

v) metodológia pre identifikáciu potenciálu vzniku spin-off, a 
modelový príklad spoločnosti spin-off, najlepšie príklady z praxe 

vi) výstupy popularizačných aktivít budú nasledovné: 
• Komunikačná stratégia AgroBioTech Centra, ktorej súčasťou 

bude aj analýza súčasného stavu popularizácie vedy 
a techniky v rámci AgroBioTech Centra v prioritných témach 
výskumu a vývoja a prieskum verejnej mienky; 

• Mediálne plány, mediálne partnerstvá, tlačové správy; 
• Reklamné spoty, upútavky; 
• Priebežné analýzy zásahu mediálnej kampane 
• Populárno-vedecké publikácie 
• Zrealizované vedecko-popularizačné podujatia a výstupy, 

ktoré sú súčasťou takýchto podujatí (audiovizuálne záznamy 
z uskutočnených podujatí vhodné pre ďalšiu distribúciu 
a zverejnenie na webovej stránke; sprievodné materiály 
k podujatiam vo forme tlačených aj elektronických 
informačných dokumentov) 

• Audiovizuálne diela a iné mediálne produkty 
• Nakúpený mediálny priestor vo verejnoprávnych 

i komerčných médiách (TV, rozhlas), v printových médiách 
a na internete 
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Vytvorené, a pravidelne aktualizované stránky 
a komunikačné kanály zriadené na populárnych sociálnych 
sieťach 

Hands-on Science centrum a putovná vedecká expozícia 
Záverečná správa o popularizačných aktivitách, vrátane 
analýzy efektivity popularizačných nástrojov, podporená 
záverečným prieskumom verejnej mienky 

Výsledkom bude zvýšený záujem odbornej i laickej verejnosti 
o výsledky vedy a výskumu 

vii) informačný portál umožňujúci podporu aktivít Transfer 
Centra. 
Míľnik: Funkčné spustenie systému/portálu 

viii) príručka zameraná na možnosti fmancovania výskumu, 
vývoja, inovácií a prenosu poznatkov do praxe 

Výstupom pre oblasť medzinárodného networkingu budú 
konkrétne pracovné cesty na Slovensku a v zahraničí, 
a výsledkami budú nové partnerstvá a nové projekty v oblasti 
aplikovaného výskumu a transferu poznatkov do praxe. 
Míľniky: Dátumy podpísania zmlúv o spolupráci, memoránd, a 

žiadostí o finančné 
757 057,45 € 

innost' a výstupy partnera v rámci aktivity 

je zameraná na 3 základné oblasti: 

Mobilizácia inovačného potenciálu 
partnerov AgroBioTech Centra, ktorá zahŕňa: 
i) analýzu súčasného stavu inovačného 
potenciálu, 
ii) analýzu inovačného dopytu podnikateľskej 

sféry, 
iii) zhodnotenie stavu v oblasti medzinárodnej 
spolupráce, a 
iv) spoločnú inovačnú stratégiu pre inteligentnú 
špecializáciu AgroBioTech Centra 

Vybudovanie AgroBioTech Transfer 
Centra, ktoré zahŕňa: 
i) štúdiu uskutočniteľnosti Transfer Centra, 
ii) organizačno-právne zabezpečenie vybudovania 
Transfer CentTa 
iii) vytvorenie kontaktného bodu pre styk s MSP, 
iv) vytvorenie poradenstva pre duševné 
vlastníctvo 

%Podiel na 
rozpočte 

100 
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v) vytvorenie podmienok pre vybudovanie 
inkubátora pre MSP a spin-off spoločnosti, 
vi) zvyšovanie kvality manažmentu, 
vii) popularizácia výsledkov výskumu a vývoja, a 
viii) vytvorenie systému pre riadenie, hodnotenie 
a monitorovanie výskumných projektov 
zameraných na prax 
ix) možnosti financovania projektov 
AgroBioTech Centra 

3. Medzinárodný networking, ktorý zahŕňa 

mobility pracovníkov AgroBioTech Centra najmä 
do zahraničia, mobility zahraničných odborníkov 
v oblasti transferu poznatkov a technológií na 
Slovensko a kreovanie nových partnerstiev 
a výskumných projektov. 
Uvedené činnosti sa realizujú v súlade 
s opisom odbornej aktivity. 

Výstupy 
Prvým dôležitým výstupom projektu bude 
Stratégia pre inteligentnú špecializáciu 
AgroBioTech Centra. 
Míľnik: Dátum jej schválenia 

Čiastkovými výstupmi budú analýzy inovačného 
potenciálu a inovačného dopytu a hodnotiaca 

, .. .-".,,,,.,..._, správa mapujuca národné a medzinárodné 
partnerstvá. Analýzy a správy budú len 
podkladmi pre Ďalšie výstupy a výsledky 
projektu. 

Najdôležitejším výsledkom tejto aktivity bude 
vybudovanie AgroBioTech Transfer Centra s 
jeho hlavnými funkciami: styk s MSP, ochrana 
duševného vlastníctva a popularizácia výsledkov 
výskumu a vývoja. AgroBioTech Transfer 
Centrum bude priamo prepojené so všetkými 
pracoviskami a tým aj aktivitami projektu. 
Míľnik: dátum zaradenia vytvoreného centra do 
organizačnej štruktúry žiadateľa. 

Čiastkovými výstupmi/výsledkami AgroBioTech 
Transfer Centra budú: 
i) štúdia uskutočnitel'nosti 
Míľnik: Dátum jej schválenia 

ii) organizačná štruldúra Transfer Centra, 
interné manuály, návrhy zmluvných vzťahov 
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iii) pracovník, ako kontaktný bod pre styk 
s podnikateľskou sférou 
Míľnik: podpis pracovnej/inej zmluvy 

iv) vyškolený pracovník zodpovedný za ochranu 
duševného vlastníctva v rámci AgroBioTech 
Centra 
Míľnik: podpis/dodatok pracovnej/inej zmluvy 

v) metodológia pre identifikáciu potenciálu 
vzniku spin-off, a modelový prfldad spoločnosti 
spin-off, najlepšie príklady z praxe 

vi) výstupy popularizačných aktivít budú 
nasledovné: 
• Komunikačná stratégia AgroBioTech Centra, 

ktorej súčasťou bude aj analýza súčasného 
stavu popularizácie vedy a techniky v rámci 
AgroBioTech Centra v prioritných témach 
výskumu a vývoja a prieskum verejnej 
mienky; 
Mediálne plány, mediálne partnerstvá, tlačové 
správy; 

• Reklamné spoty, upútavky; 
• Priebežné analýzy zásahu mediálnej kampane 
• Populárno-vedecké publikácie 
• Zrealizované vedecko-popularizačné 

podujatia a výstupy, ktoré sú súčasťou 

takýchto podujatí (audiovizuálne záznamy 
z uskutočnených podujatí vhodné pre ďalšiu 
distribúciu a zverejnenie na webovej stránke; 
sprievodné materiály k podujatiam vo forme 
tlačených aj elektronických informačných 

dokumentov) 
Audiovizuálne diela a iné mediálne produkty 

• Nakúpený mediálny priestor vo 
verejnoprávnych i komerčných médiách (TV, 
rozhlas), v printových médiách a na internete 

• Vytvorené, napÍňané a pravidelne 
aktualizované stránky a komunikačné kanály 
zriadené na populárnych sociálnych sieťach 
Hands-on Science centrum a putovná vedecká 
expozícia 
Záverečná správa o popularizačných 
aktivitách, vrátane analýzy efektivity 
popularizačných nástrojov, podporená 
záverečným prieskumom verejnej mienky 

bude 
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i laickej verejnosti o výsledky vedy a výskumu 

vii) informačný portál umožňujúci podporu 
aktivít Transfer Centra. 
Míľnik: Funkčné spustenie systému/portálu 

viii) príručl<.a zameraná na možnosti 
financovania výskumu, vývoja, inovácií 
a prenosu poznatkov do praxe 

Výstupom pre oblasť medzinárodného 
networkingu budú konkrétne pracovné cesty na 
Slovensku a v zahraničí, a výsledkami budú nové 
partnerstvá a nové projekty v oblasti 
aplikovaného výskumu a transferu poznatkov do 
praxe. 
Míľniky: Dátumy podpísania zmlúv o spolupráci, 

memoránd, a žiadostí o finančné 
o 
o 

100 



l ' 

l 

ITMS kód Projektu: 26220220180 

Tabuľka č. l.b.2 
Názov ukazovateľa výsledku 

Počet zriadených kontaktných bodov pre styk s priemyslom: 

Hlavný partner Počet o 2013 l 2015 100 
Partner. č. l o 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 

Tabuľka č. l.b.2 
Názov ukazovateľa výsledku 
Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov 

Hlavný partner Počet o 2013 l 2015 100 
Partner. č. l o 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 

Tabuľka č. l.b.2 
Názov ukazovateľa výsledku 
Počet vytvorených inkubátorov v prostredí verejných organizácií výskumu a vývoja a vysokých 
škôl 

Hlavný partner Počet o 2013 l 2015 100 
Partner. č. l o 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 

Tabuľka č. l. b. 2 
Názov ukazovateľa výsledku 
Počet mobilizáciu a tvorbu 

Hlavný partner Počet o 2013 l 2015 100 
Partner. č. l o 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 
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Tabuľka č. l.b.3 
Názov ukazovateľa dopadu 
Počet založených podnikatel'ských subjektov za účasti vedeckých pracovníkov /spin-off, 

Hlavný partner 

Partner. č. l 

Partner. č. 2 

Spolu 

Počet o 2013 l 2020 100 
o 
o 
100 

2.1 Modernizácia a pilotné overenie laboratória molekulárnej 

Cieľom aktivity je dobudovanie špičkovej technologickej bázy 
pre výskum a vývoj v oblasti analýz genetickej variability a 
biodiverzity hospodársky a ekonomicky významných živočíchov 
a rastlín a pokročilých genomických štúdií spoločne s veľmi 
presným hodnotením morfologicko-fyziologických parametrov 

· · · vrátane človeka. 

Aktivita bude zameraná na: 
A. dobudovanie a pilotné overenie výskumnej činnosti laboratória 
molekulárnej biológie. 
B. Súčasťou aktivity je aj rozpracovanie molekulárno
biologických metód pre odhalenie genetickej variability 
konkrétnych znakov významných z hľadiska: hospodárskeho 
(produkčné a reprodukčné znaky významných druhov rastlín 
a zvierat), ekologického (zmeny genetickej diverzity), 
environmentálneho (odpoveď a rezistencia organizmu na rizikové 
faktory prostredia) alebo medicínskeho (ukazovatele súvisiace s 

Výstupom aktivity projektu bude: 
A. moderné laboratórium molekulárnej biológie s potenciálom 
transferu výsledkov do praxe 

B. rozpracovanie molekulárno-biologických metód pre 
odhalenie genetickej variability konkrétnych znakov významných 
z hľadiska: hospodárskeho (produkčné a reprodukčné znaky 
významných druhov rastlín a zvierat), ekologického (zmeny 

environmentálneho a rezistencia 
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Tabul'ka č. l.b.2 

a výstupy partnera v rámci aktivity 

smerujúce k vytvoreniu materiálno -
technickej bázy a aplikovaný výskum 
v predmetnej oblasti výskumu v súlade s opisom 
aktivity 

Výstupy 
A. moderné laboratórium molekulárnej biológie s 
potenciálom transferu výsledkov do praxe 

B. rozpracovanie molekulárno-biologických 
metód pre odhalenie genetickej variability 
konkrétnych znakov významných z hľadiska: 
hospodárskeho (produkčné a reprodukčné znaky 
významných druhov rastlín a zvierat), 
ekologického (zmeny genetickej diverzity), 
environmentálneho (odpoveď a rezistencia 
organizmu na rizikové faktory prostredia) alebo 
medicínskeho 

Názov ukazovateľa výsledku 

%Podiel na 
rozpočte 

100 

o 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu 
ženy 

Hlavný partner 

Partner. č. l Počet o 2013 2 2015 

Partner. č . 2 

Spolu 100 
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Tabuľka č. l.b.2 
Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu
muži 

Hlavný partner o 
Partner. č. l Počet o 2013 l 2015 100 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 

Tabul'ka č. l.b.2 
Názov ukazovatel'a výsledku 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu
ženy 

Hlavný partner o 
Partner. č. l Počet o 2013 2 2015 100 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 

Tabuľka č. l.b.2 

Hlavný partner o 
Partner. č. l Počet o 2013 l 2015 100 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 

Tabuľka č. l.b.3 
Názov ukazovatel'a dopadu 

Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch 

Hlavný partner o 
Partner. č. l Počet o 2013 3 2020 100 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 
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Tabul'ka č. I.b.3 
Názov ukazovateľa dopadu 

Počet publikácií v karentovaných časopisoch 

Hlavný partner o 
Partner. č. l Počet o 2013 l 2020 100 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 
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Tabuľka č. l.b.2 

Výstupy: 
A. moderné embryotechnologické laboratórium s 
potenciálom transferu výsledkov do praxe. 
B. rozpracovanie metód za účelom mapovanie 
procesov prebiehajúcich počas raného 
embryonálneho vývinu cicavcov na úrovni 
molekulárnej a ultraštrukturálnej získaných in 
viva, in vitro 

Názov ukazovateľa výsledku 
Počet 

Hlavný partner 

Partner. č. l Počet o 2013 l 

Partner. č. 2 

Spolu 

Tabuľka č. l.b.2 
Názov ukazovateľa výsledku 

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch 

Hlavný partner 

Partner. č. l Počet o 2013 l 

Partner. č. 2 

Spolu 

Tabul'ka č. l.b.3 
Názov ukazovateľa dopadu 

Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách 
a zborníkoch 

Hlavný partner 

Partner. č. l Počet o 2013 2 

Partner. č. 2 

Spolu 

o 
100 

o 
2015 100 

o 
100 

o 
2015 100 

o 
100 

o 
2015 100 

o 
100 
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2.3 Modernizácia a pilotné overenie fyziologicko
laboratória 

Cieľom aktivity je dobudovanie fyziologicko-analytického 
laboratória, ktoré bude slúžiť na determináciu vplyvu zložiek 
životného prostredia ako aj na objasnenie vplyvu epigenetických 
faktorov na embryogenézu cicavcov a základné reprodukčné a 

živočíchov. 

Aktivita bude zameraná na: 
A. dobudovanie a pilotné overenie výskumnej činnosti 

fyziologicko-analytického laboratória formou moderných 
laboratórnych prístrojov a zariadení. 
B. Súčasťou aktivity je aj rozpracovanie metód na sledovanie 
vplyvu vybraných exogénnych a endogénnych faktorov na 
základné reprodukčné a morfologické parametre a vývoj embryí 
v · in vitro. 
Výstupom bude: 
A. moderné pilotne overené fyziologicko-analytické laboratórium 
s potenciálom transferu výsledkov do praxe, 
B. rozpracovanie metód na sledovanie vplyvu vybraných 
exogénnych a endogénnych faktorov na základné reprodukčné 
a morfologické parametre a vývoj embryí v podmienkach in 
vitro. 

l 080 488,20 € 

a výstupy partnera v rámci aktivity 

smerujúce k vytvoreniu materiálno -
technickej bázy a aplikovaný výskum 
v predmetnej oblasti výskumu v súlade s opisom 
aktivity 

moderné pilotne overené fyziologicko
analytické laboratórium s potenciálom transferu 
výsledkov do praxe, 
B. rozpracovanie metód na sledovanie vplyvu 
vybraných exogé1mych a endogénnych faktorov na 
základné reprodukčné a morfologické parametre a 
vývoj embryí v podmienkach in vitro 

%Podiel na 
rozpočte 

100 

o 
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Tabul'ka č. l .b.2 

Hlavný partner o 
Partner. č. l Počet o 2013 l 2015 100 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 

Tabul'ka č. l.b.3 
Názov ukazovatel'a dopadu 

Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch 

Hlavný partner o 
Partner. č. l Počet o 2013 l 2020 100 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 
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2.4 Modernizácia a pilotné overenie biochemického 
laboratória 

Cieľom aktivity bude dobudovanie biochemického laboratória, 
ktoré bude zamerané na štúdium antioxidačných/prooxidačných 
vlastností prírodných látok a komplexných zlúčenín prechodných 
kovov s bioligandami a na sledovanie obsahu rizikových prvkov 

Aktivita bude zameraná na: 
A. dobudovanie a pilotné overenie výskumnej činnosti 
biochemického laboratória prostredníctvom moderných 
laboratórnych prístrojov a zariadení. 
B. Súčasťou aktivity je aj rozpracovanie metód na prípravu 
bioaktívnych komplexných zlúčenín prechodných prvkov, 
štúdium ich elektrónovej štruktúry a s tým súvisiacich 
antioxidačných/prooxidačných vlastností, testovanie ich toxicity 
(mikrobiologické a biochemické testy na úrovni DNA 
a proteínov), analýza markerov oxidačného poškodenia, 
charakterizácia celkovej antioxidačnej kapacity a radikál
zhášajúcich vlastností prírodných látok (vrátane potravín), ako aj 
sledovanie obsahu · · 
Výstupom bude: 
A. moderné pilotne overené biochemické laboratórium s 
potenciálom transferu výsledkov do praxe, 
B. rozpracovanie metód na prípravu bioaktívnych komplexných 
zlúčenín prechodných prvkov, štúdium ich elektrónovej štruktúry 
a s tým súvisiacich antioxidačných/prooxidačných vlastností, 
testovanie ich toxicity (mikrobiologické a biochemické testy na 
úrovni DNA a proteínov), analýza markerov oxidačného 
poškodenia, charakterizácia celkovej antioxidačnej kapacity 
a radikál-zhášajúcich vlastností prírodných látok (vrátane 
potravín), ako aj sledovanie obsahu rizikových prvkov v živých 

440 989,20 € 

stí smerujúce k vytvoreniu materiálno -
technickej bázy a aplikovaný výskum 
v predmetnej oblasti výskumu v súlade s opisom 
aktivity 

%Podiel na 
rozpočte 

o 
100 
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Tabul'ka č. l.b.2 

A. moderné pilotne overené biochemické 
laboratórium s potenciálom transferu výsledkov 
do praxe, 
B. rozpracovanie metód na prípravu bioaktívnych 
komplexných zlúčenín prechodných prvkov, 
štúdium ich elektrónovej štruktúry a s tým 
súvisiacich antioxidačných/prooxidačných 
vlastností, testovanie ich toxicity 
(mikrobiologické a biochemické testy na úrovni 
DNA a proteínov), analýza markerov oxidačného 
poškodenia, charakterizácia celkovej 
antioxidačnej kapacity a radikál-zhášajúcich 
vlastností prírodných látok (vrátane potravín), 
ako aj sledovanie obsahu rizikových prvkov 

Názov ukazovateľa výsledku 

o 
100 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu
ženy 

Hlavný partner o 
Partner. č. l Počet o 2013 l 2015 100 

Partner. č. 2 o 
Spolu 100 

Tabul'ka č. l.b.2 

Názov ukazovateľa výsledku 
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu
ženy 

Hlavný partner o 
Partner. č. l Počet o 2013 3 2015 100 

Partner. č. 2 o 
Spolu 100 
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Tabul'ka č. l.b.2 
Názov ukazovateľa výsledku 

Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch 

Hlavný partner o 
Partner. č. l Počet o 2013 l 2015 100 
Partner. č. 2 o 
Spolu 100 

Tabuľka č. l.b.3 
Názov ukazovateľa dopadu 

Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch 

Hlavný partner 

Partner. č. l 

Partner. č. 2 

Spolu 

Tabuľka č. l.b.3 

Hlavný partner 

Partner. č . l 

Partner. č. 2 

Spolu 

Tabuľka č. l.b.l 

o 
Počet o 2013 2 2020 100 

o 
100 

o 
Počet o 2013 l 2020 100 

o 
100 

2.5 Modernizácia a pilotné overenie laboratória biológie 
stresu. 
Cieľom aktivity je dobudovanie špičkovej vedeckej bázy v oblasti 
výskumu ekofyziologických, biochemických a molekulárno
biologických aspektov pôsobenia rôznych faktorov životného 
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Aktivita bude zameraná na: 
A. dobudovanie a pilotné overenie výskumnej činnosti laboratória 
bunkovej biológie a fyziológie stresu formou moderných 
laboratórnych prístrojov a zariadení. 
B. Súčasťou aktivity je aj rozpracovanie metód s aplikáciou 
v oblasti poznania obranných mechanizmov, ktoré pôsobia 
v rastlinách/živočíchoch v podmienkach stresu. Výsledky 
laboratória prispejú k obohateniu poznatkov mechanizmov 
rezistencie nielen na úrovni anatomicko-morfologickej a 
fyziologickej úrovni ale aj na úrovni biochemickej a molekulárno . . . 

Výstupom bude: 
A. moderné pilotne overené laboratórium bunkovej biológie 
a fyziológie stresu orientované na biologickú podstatu stresových 
procesov resp. obranných mechanizmov s potenciálom transferu 
výsledkov do praxe. 
B. rozpracovanie metód s aplikáciou v oblasti poznania 
obranných mechanizmov, ktoré pôsobia v rastlinách/živočíchoch 

dmienkach stresu. 
214181,20 € 

'-'U .. LU'-"' ... smerujúce k vytvoreniu materiálno -
technickej bázy a aplikovaný výskum 
v predmetnej oblasti výskumu v súlade s opisom 
aktivity 

A. moderné pilotne overené laboratórium 
bunkovej biológie a fyziológie stresu orientované 
na biologickú podstatu stresových procesov resp. 
obranných mechanizmov s potenciálom transferu 
výsledkov do praxe. 
B. rozpracovanie metód s aplikáciou v oblasti 
poznania obranných mechanizmov, ktoré pôsobia 
v rastlinách/živočíchoch v odmienkach stresu. 

%Podiel na 
rozpočte 

100 

o 
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Tabul'ka č. l .b.2 

Názov ukazovatel'a výsledku 
Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu
ženy 

Hlavný partner o 
Partner. č. l Počet o 2013 l 2015 100 

Partner. č. 2 o 
Spolu 100 

Tabul'ka č. l.b.2 

Názov ukazovatel'a výsledku 
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu
ženy 

Hlavný partner o 
Partner. č. l Počet o 2013 3 2015 100 

Partner. č. 2 o 
Spolu 100 

Tabul'ka č. l.b.3 

Názov ukazovatel'a dopadu 
Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch 

Hlavný partner o 
Partner. č. l Počet o 2013 l 2020 100· 

Partner. č. 2 o 
Spolu 100 

Tabul'ka č. l.b.3 

Názov ukazovatel'a dopadu 
Počet publikácií v karentovaných časopisoch 

Hlavný partner o 
Partner. č. l Počet o 2013 l 2020 100 

Partner. č. 2 o 
Spolu 100 
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Aktivita bude riešená v rámci dvoch cieľov a to: 
A. Vytvorenie materiálovo technického bázy pre aplikovaný 
výskum v oblasti rastlinných biotechnológií 
B. Realizácia aplikovaného výskumu v oblasti rastlinných 
biotechnoló · 
II./20 13- II./20 15 

Doteraz publikované výsledky a poznatky potvrdzujú dôležitosť 
a význam aplikácie biotechnologických metód pre rýchlu 
produkciu atraktívnych a hospodársky cenných druhov 
poľnohospodárskych plodín. Prednosťou aplikovaných techník in 
vitro je možnosť získať z malého množstva východzieho 
materiálu značne množstvo bezvírusových a geneticky 
uniformných rastlín. K ďalším výhodám patrí možnosť 

dlhodobého uskladnenia a uchovania vyselektovaných genotypov 
v kultúre in vitro, ako aj možnosť transportu kultúr in vitro do 
zahraničia bez zdÍhavého overenia a pod. Techniky in vitro 
umožňujú urýchliť proces klíčenia semien, otestovať ich fertilitu 
priamym vysiatím na kultivačné médium a zabezpečiť efektívnu 
reprodukciu, napr. hybridov alebo cenných genotypov 
využiteľných v šľachtiteľskom procese. Výhodou je aj možnosť 
imitácie rôznych stresových faktorov v podmienkach in vitro za 
účelom testovania reakcie vybraných druhov na stres a ich 
selekcie. Získanie dostatočného množstva otestovaného zdravého 
sadbového materiálu by obmedzilo dovoz zo zahraničia 

a umožnilo založenie produkčných výsadieb na Slovensku. 

Účelom vybudovania pracoviska komplexného výskumného, 
inovačného a kompetenčného regionálneho centra na SPU 
v Nitre pri ÚGBR SA V je vytvorenie podmienok pre zvyšovanie 
miery spolupráce ÚGBR SAV so spoločenskou a hospodárskou 
praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií z oblasti 
biotechnológií a genetiky rastlín a ich uplatnenia 
v poľnohospodárskej produkcii a v šľachtení. Riešenie aktivity 
bude zamerané na dosiahnutie dvoch cieľov: 

A. Vytvorenie materiálovo technickej bázy pre aplikovaný 
výskum v oblasti rastlinných biotechnológií. 

B. Aplikovaný výskum v oblasti rastlinných biotechnológií 

A. Vytvorenie materiálno-technickej bázy 
V rámci cieľu A budú vybudované dve laboratóriá, a to: 
l) Laboratórium molekulárneho šľachtenia rastlín (LMŠR) 
miestnosť č. C l 084 - toto laboratórium bude novo zriadené. 
2) Laboratóriá reprodukčnej a vývinovej biológie (LRVB) -
miestnosti č. C 2064, C 2065, kultivačné miestnosti C 78, C 
1101 A 54bl A 54b2. 
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Zariadenie obsahuje výmenu pevne zabudovaného laboratórneho 
vybavenia a príslušenstva pozostávajúceho z digestorov, ktoré 
slúžia na bezpečnú prácu s prchavými, dráždivými a horľavými 
látkami a sú vybavené nábehovými hranami slúžiacimi na 
úspornú prevádzku v pracovnom priestore digestora. Laboratória 
budú vytvárať vhodné pracovné prostredie pre výskum. 
Laboratórne vybavenie a príslušenstvo pre kultiváciu rastlín 
pozostáva z regálového systému, klimatizácie a regulovaného 
multifunkčného osvetlenia pre jednotlivé úseky, oddelenia 
zabezpečujúce kultiváciu rastlín pri definovanej vlnovej dÍžke a 
regulovanej teplote. 
V stupy: V stupom bude existujúca technická a personálna 
infraštruktúra, ktorou disponuje ÚGBR SA V a prístroje 
a zariadenia zakúpené v rámci aktivity tohto projektu. 
Metóda: Laboratória budú zriadené na základe doteraz 
existujúcich laboratórií a pracovných tímov. Aktivity laboratórií 
budú stavať na doteraz získaných výsledkoch a skúsenostiach. 
Koordinácia aktivít výskumných tímov bude však značne 

posilnená a orientácia výskumu bude nasmerovaná na aplikáciu 
výsledkov výskumu v poľnohospodárskej, šľachtiteľskej a 
pestovateľskej praxi. Prenos výsledkov výskumu do praxe bude 
zabezpečený v tesnej spolupráci s AgroBioTech Transfer 
centrom. 

Výstupy: 
l. Laboratórium molekulárneho šľachtenia rastlín (LMŠR) 
2. Laboratóriá reprodukčnej a vývinovej biológie 

B. Aplikovaný výskum 
Aplikovaný výskum bude orientovaný na prioritné oblasti rozvoja 
spoločnosti, ako sú využívanie, ochrana a reprodukcia 
biologických zdrojov, kvalita života, progresívne technológie a 
ochrana životného prostredia. 

Aplikovaný výskum bude pokrývať nasledovné oblasti: 

Oblasť molekulárnej biológie a biotechnológií rastlín - za 
účelom vypracovania postupov pre prenos génov do rastlinných 
genómov využitím systému Agrobacterium tumefaciens, s cieľom 
zlepšenia úžitkových vlastností hospodársky významných plodín. 
Výskum bude polaývať aj problematiku odstránenia selekčných 
markerových génov rezistencie k antibiotikám z genómu 
transgénnych rastlín s cieľom zabrániť nekontrolovaného úniku 
génov rezistencie do životného prostredia (potenciálny 
outcrossing). 

šl'achtenie rastlín bude rozvíjané ako metóda 
komplementárna ku konvenčnému šľachteniu, ako je napr. 
indukovaná mutagenéza, ktorá významne prispieva 
k zefektívneniu šľachtiteľského procesu a môže byť aplikovaná 

mnohé Cieľom bude zavedenie 
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nových genotypov do poľnohospodárskej produkcie, čo bude 
príspevkom pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, udržanie 
biologickej diverzity a potravinovú bezpečnosť. 
Oblast' systémovej biológie, genomiky a proteomiky -
s cieľom charakterizovať nové genotypy získané aplikáciou 
biotechnologických postupov (biotech rastliny), ako aj genetické 
zdroje rastlín pomocou moderných genomických 
a proteomických prístupov. Identifikovať kľúčové 
komponenty dôležité pre potravinárstvo a výživu, sledovať 

reakciu rastlín na biotické a abiotické stresové faktory, ako aj 
adaptačné mechanizmy rastlín na nepriaznivé podmienky, čo 

v konečnom dôsledku umožní zefektívnenie šľachtiteľského úsilia 
a regulovanie podmienok kultivácie rastlín tak, aby sa dosiahla 
maximálna a kvalitná produkcia. 
Oblast' propagácie rastlín in vitro - za účelom rutinnej 
aplikácie pre rýchle a ekonomicky výhodné klonálne množenie 
sadbového materiálu hospodársky významných plodín. Cieľom 
tejto aktivity bude vypracovanie protokolov pre in vitro 
propagáciu vybraných druhov rastlín využitím rôznych in vitro 
techník (propagácia pomocou axilárnych výhonkov, adventívnou 
regeneráciou, využitím somatickej a gametickej embryogenézy) 
s využitím pre produkciu haploidných šľachtiteľských línií, ako aj 
pre masové množenie cenných genotypov pre potreby 
šľachtiteľskej a pestovateľskej praxe. Vypracované protokoly 
budú k dispozícií množiteľom pre aplikované množenie týchto 
plodín. 
Oblast' reprodukčnej a vývinovej biológie bude rozvíjaná 
taktiež na cytologickej a molekulárnej úrovni za účelom poznanie 
regulácie vývinových procesov pri hospodársky významných 
plodinách s cieľom cielenej regulácie týchto procesov žiadaným 
smerom. 

Očakávané výstupy 

Oblasť molekulárneho šľachtenia a biotechnológií rastlín 
predstavuje strategickú oblasť ekonomiky tretieho tísícročia na 
Slovensku. Cielený prenos génov do rastlinných genómov spolu 
s mutačnými technikami významne prispeje k zefektívneniu 
šľachtiteľského procesu a prinesie zlepšenia úžitkových vlastností 
hospodársky významných plodín. Výsledkom bude: 

vytvorenie nových cenných genotypov, 
efektívne množenie ekonomicky významných plodín využitím 
in vitro kultúr a začlenenie do poľnohospodárskej produkcie, 
čo bude príspevkom pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, 
udržanie biologickej diverzity a potravinovú bezpečnosť. 
vypracované metodiky pre mikropropagácia vybraných 
druhov a odrôd drobného ovocia. 

Odporúčanie pre implementáciu legislatívnych požiadaviek, 
týkajúcich sa bezpečnosti GM rastlín, ako aj k oživeniu odbornej 

· · diskusie o GMO. 
3.1 budú: 
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A. Vytvorenie materiálno-technickej bázy 
l. Laboratórium molekulárneho šl'achtenia rastlín (LMŠR) 
2. Laboratóriá reprodukčnej a vývinovej biológie (LRVB) 
B. Aplikovaný výskum 

-vytvorenie nových cenných genotypov, 
- efektívne množenie ekonomicky významných plodín využitím 
in vitro kultúr a začlenenie do poľnohospodárskej produkcie, čo 
bude príspevkom pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, 
udržanie biologick~j diverzity a potravinovú bezpečnosť. 
- vypracované metodiky pre mikropropagácia vybraných druhov 
a odrôd drobného ovocia. 
- Odporúčanie pre implementáciu legislatívnych požiadaviek, 
týkajúcich sa bezpečnosti GM rastlín, ako aj k oživeniu odbornej 

·diskusie o GMO. 
978 706,83 € 

smerujúce k yytvoreniu materiálno -
technickej bázy a aplikovaný výskum 
v predmetnej oblasti výskumu v súlade s opisom 
aktivity 

Výstupy 
Vytvorenie materiálno-technickej bázy 

l. Laboratórium molekulárneho šľachtenia 

rastlín (LMŠR) 

2. Laboratóriá reprodukčnej a vývinovej 
biológie (LRVB) 

Aplikovaný výskum 
-vytvorenie nových cenných genotypov, 
- efektívne množenie ekonomicky významných 

plodín využitím in vitro kultúr a začlenenie do 
poľnohospodárskej produkcie, čo bude 
príspevkom pre trvalo udržateľné 
poľnohospodárstvo, udržanie biologickej 
diverzity a potravinovú bezpečnosť. 
- vypracované metodiky pre mikropropagácia 

vybraných druhov a odrôd drobného ovocia. 
- Odporúčanie pre implementáciu legislatívnych 
požiadaviek, týkajúcich sa bezpečnosti GM 
rastlín, ako aj k oživeniu odbornej aj laickej 
diskusie o GMO. 

%Podiel na 
rozpočte 

o 
o 

100 



ITMS kód Projektu: 26220220180 

Tabuľka č. l.b.2 
Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu
ženy 

Hlavný partner o 
Partner. č. l o 
Partner. č. 2 Počet o 2013 l 2015 100 
Spolu 100 

Tabuľka č. l.b.2 
Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu
ženy: 

Hlavný partner o 
Partner. č. l o 
Partner. č. 2 Počet o 2013 5 2015 100 
Spolu 100 

Tabuľka č. l.b.2 
Názov ukazovateľa výsledku 

Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu -
muži 

Hlavný partner o 
Partner. č. l o 
Partner. č. 2 Počet o 2013 l 2015 l oo 
Spolu 100 
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Tabul'ka č. l.b.2 
Názov ukazovatel'a výsledku 
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu
muži 

Partner. č. l o 
Partner. č. 2 Počet o 2013 2 2015 100 

Spolu 100 

Tabul'ka č. l.b.2 
Názov ukazovatel'a výsledku 

Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch: 

Hlavný partner o 
Partner. č. l o 
Partner. č. 2 Počet o 2013 l 2015 100 

Spolu 100 

Tabuľka č. l.b.2 
Názov ukazovateľa výsledku 
Počet rác 

Hlavný partner o 
Partner. č. l o 
Partner. č. 2 Počet o 2013 4 2015 100 

Spolu 100 

Tabul'ka č. l.b.3 
Názov ukazovatel'a dopadu 
Počet · 

Hlavný partner o 
Partner. č. l o 
Partner. č. 2 Počet o 2013 l 2015 100 

Spolu 100 
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Tabul'ka č. l.b.3 
Názov ukazovateľa dopadu 
Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využijú 

Hlavný partner o 
Partner. č. l o 
Partner. č. 2 Počet o 2013 2 2020 100 
Spolu 100 

Tabul'ka č. l .b.3 
Názov ukazovateľa dopadu 
Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využijú 

Hlavný partner o 
Partner. č. l o 
Partner. č. 2 Počet o 2013 2 2020 100 
Spolu 100 

Tabul'ka č. l.b.3 

Hlavný partner o 
Partner. č. l o 
Partner. č. 2 Počet o 2013 5 2020 100 
Spolu 100 

Tabuľka č. l.b.3 
Názov ukazovateľa dopadu 

Počet prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch: 

Hlavný partner o 
Partner. č. l o 
Partner. č. 2 Počet o 2013 15 100 
Spolu 100 



ITMS kód Projektu: 26220220180 

Príloha č. 2A Zmluvy o partnerstve 

... ~ .... ,. ,.. lf. 

*dh!.dt* 
~ Operačný program * 

Európska únia 
Európsky fond regionálneho rozvoja 

lf--VÝSKUM a VÝVOJ~ 

* 
;\ . Jlf 

ROZPOČET PROJEKTU 

! ' . 
OPERAČNÝ PROGRAM: VÝSKUM A VÝVOJ 

Kód výzvy: OPVaV-2012/2.2108-RO 

Projekt· názov: Vybudovanie výskumného centra "AgroBioTech 

Projekt- kód projektu z ITMS: 26220220180 

Hlavný partner- prijímate!': Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre 

Adresa/Sídlo: Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra 

IČO: 00397482 

Partner 1: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

Partner 2: Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV 

J 
Cien NFP NFP Vlastné zdroje % spolufin. %podiel na 

_j)artnerstva ERDFv EUR ŠR v EUR v EUR vl. zdrojov rozpočte 
· Hlavný partner 18 645 731,98 2193 615,54 1 096 807,75 5 83,38 
SPU v Nitre 

r 
t Partner 1 2 863 362,39 336 866,150 168 433,09 5 12,80 

UKF v Nitre 
r Partner 2 853 521,89 100414,34 50 207,17 5 3,82 
: UGBRSAV 

SPOLU 22 362 616,29 2 630 896,03 1315448,01 5 100 

Celkové oprávnené 
výdavky v EUR 
21 936 155,27 

3 368 661,63 

1 004143,40 

26 308 960,30 



717002 projekt 1,00 1.1 

717002 projekt 1,00 1.1 

a kompletné konštrukcie 717002 projekt 1,00 1.1 

717002 projekt 1,00 
a statika". 

1.1 

povrchov, podlahy, výplne 717002 projekt 1,00 1.1 

717002 projekt 1,00 1.1 

oceľových konštrukcií (Práce a dodávky M) 717002 projekt 1,00 1.1 
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laytiny 717002 projekt 1,00 119 370,82 !.! 

717002 projekt 1,00 352 530,31 !.! 

stolárske 717002 projekt 1,00 l.l 

doplnk. kovové stavebné 717002 projekt 1,00 Ll 

z dlaždíc keramických 717002 projekt 1,00 J.J 

vlysové a parketové 717002 projekt 1,00 ll 228,21 !.! 

z obkladačiek a dosiek 717002 projekt 1,00 l.l 

717002 projekt 1,00 Ll 

717002 projekt 1,00 l.! 

717002 projekt 1,00 l.l 

717002 projekt 1,00 l.! 

717002 projekt 1,00 l.l 
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tepelné 717002 projekt 1,00 1.1 

717002 projekt 1,00 1.1 

vodovod 717002 projekt 1,00 Ll 

717002 projekt 1,00 1.1 

717002 projekt 1,00 528,768 1.1 

predmety 717002 projekt 1,00 1.1 

717002 projekt 1,00 1.1 

717002 projekt 1,00 1.1 

717002 projekt 1,00 Ll 

- Odvetranie priestorov - Sever (Práce 
717002 

dodávkyM) 
projekt 1,00 1.1 

c.4 - Zdroj chladu (Práce a dodávky M) 717002 projekt 1,00 Ll 

c.5 - Odvetranie hygieny (Práce a 
projekt 1,00 1.1 
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717002 projekt 1,00 24 850,48 Ll 

kúrenie, rozvodné potrubie, chladenie 717002 projekt 1,00 92 327,71 1.1 

717002 projekt 1,00 62 161,90 1.1 

práce - nátery 717002 projekt 1,00 1.1 

717002 projekt 1,00 1.1 

717002 projekt 1,00 Ll 

kúrenie, rozvodné potrubie 717002 projekt 1,00 1.1 

717002 projekt 1,00 Ll 

717002 projekt 1,00 1.1 
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1.2 . !3.JIEie:ktr<)mC,ntá~e(Práce a dodávky M) 717002 projekt 1,00 594 911,11 1.1 

717002 projekt !,OO 1.1 

717002 projekt 1,00 1.1 

71 7002 projekt 1,00 1.1 
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717002 projekt 1,00 Ll 

chladu (2ks) (Práce a dodávky M) 717002 projekt 1,00 18 797,48 l.! 

(Práce a dodávky M) 717002 projekt 1,00 6 514,03 1.1 

systém VZTl (Práce a dodávky M) 717002 projekt 1,00 13 927,80 1.1 

(Práce a dodávky M) 717002 projekt 1,00 14 887,57 Ll 

systém VZT2 (Práce a dodávky M) 717002 projekt 1,00 15 1.1 
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717002 projekt 1,00 1.1 

717002 projekt 1,00 1.1 

717002 projekt 1,00 Ll 
zásobníkov PHM". 

717002 projekt 1,00 Ll 
zásobníkov PHM". 

potrubia (Práce a dodávky M) 717002 projekt 1,00 Ll 
zásobníkov PHM". 

717002 projekt 1,00 69 849,42 1.1 

pavilónu M SPU v 

a kompletné konštrukcie 717002 projekt 1,00 13 450,97 
výmer "1212804- SO 04 

1.1 

pavilónu M SPU v 

717002 projekt 1,00 3 284,87 
výmer "1212804- SO 04 

Ll 
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717002 projekt 1,00 

717002 projekt 1,00 

717002 projekt 1,00 

717002 projekt 1,00 

717002 projekt 1,00 

717002 projekt 1,00 

717002 projekt 1,00 

717002 projekt 1,00 

717002 projekt 1,00 38,36 

8{13 

pavilónu M SPU v 
výmer "1212805- SO 05 

pavilónu M SPU v 
výmer" 1212805 - SO 05 

pavilónu M SPU v 
výmer "1212805- SO 05 

pavilónu M SPU v 
výmer "1212806- SO 06 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

Ll 

Ll 

Ll 



717002 projekt 1,00 Ll 

pavilónu M SPU v 

717002 projekt 1,00 
výmer "1212806- SO 06 

Ll 

pavilónu M SPU v 

717002 projekt 1,00 
výmer "1212806- SO 06 

Ll 

717002 projekt 1,00 Ll 

717002 projekt 1,00 5 191,39 Ll 

717002 projekt 1,00 113,16 Ll 

pavilónu M SPU v 
výmer "1212807- SO 07 

1.2.31 717002 projekt 1,00 109 538,26 Ll 

pavilónu M SPU v 
výmer "1212807- SO 07 

1.2.31 vedenia 717002 projekt 1,00 l.! 

1.2.31 konštrukcie a práce 717002 projekt 1,00 Ll 
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717002 projekt 1,00 l.! 

7!7002 projekt 1,00 l.! 

pavilónu M SPU v 

7!7002 projekt !,OO 
výmer"l2l2809 -SO 09 

1.1 

pavilónu M SPU v 

717002 projekt 1,00 
výmer "1212809- SO 09 

1.1 

717002 projekt 1,00 1.2 

7!7002 projekt 1,00 !.2 

a kompletné konštrukcie 717002 projekt !,OO !.2 

povrchov, podlahy, osadenie 717002 projekt 1,00 !.2 
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konštrukcie a práce-búranie 717002 projekt 1,00 1.2 

717002 projekt 1,00 1.2 

717002 projekt 1,00 1.2 

717002 projekt 1,00 1.2 

717002 projekt 1,00 1.2 

1.2.37 717002 projekt 1,00 1.2 

povrchov, podlahy, osadenie 717002 projekt 1,00 1.2 

konštrukcie a práce-búranie 717002 projekt 1,00 1.2 

717002 projekt 1,00 1.2 

717002 projekt 1,00 12 

IDc>ko:nčovac:ie práce - nátery 717002 projekt 1,00 12 
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717002 projekt 1,00 6 387,96 1.2 

povrchov, podlahy, osadenie 717002 projekt 1,00 54 218,46 1.2 

717002 projekt 1,00 1.2 

konštrukcie a práce-búranie 717002 projekt 1,00 1.2 

717002 projekt 1,00 1.2 

717002 projekt 1,00 1.2 

7!7002 projekt 1,00 1.2 

717002 projekt 1,00 1.2 

striech-klampiarske výrobky 717002 projekt 1,00 1.2 

- drevostavby 717002 projekt 1,00 1.2 

klampiarske 717002 projekt 1,00 1.2 

stolárske 717002 projekt 1,00 1.2 
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717002 projekt 1,00 12 

z dlaždíc 717002 projekt 1,00 1.2 

syntetické 717002 projekt 1,00 1.2 

práce a obklady 717002 projekt 1,00 1.2 

práce - nátery 717002 projekt 1,00 1.2 

717002 projekt 1,00 6 219,16 1.2 

kúrenie, kotolne 717002 projekt 1,00 6 523,97 1.2 

717002 projekt 1,00 9 486,34 1.2 
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717002 projekt 

717002 projekt 

kúrenie, vykurov. telesá 717002 projekt 

1.2.44.7 doplnkové kovové 717002 projekt 

1.2.44.8 práce - nátery 717002 projekt 

717002 projekt 

717002 projekt 

717002 projekt 

717002 projekt 

717002 projekt 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 891,83 

1,00 

1,00 

L, OO 

1,00 2 682,1 0 

1,00 71,95 

14/73 

na stavebné úpravy pavilónu Q SPU 
s výkazom výmer "Zdravotechnika". 
žiadateľa 

L2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 



717002 projekt 1,00 1.2 

povrchov, podlahy, osadenie 717002 projekt 1,00 L2 

717002 projekt 1,00 l 188,91 1.2 

konštrukcie a práce-búranie 717002 projekt 1,00 1.2 

potrubia (Práce a dodávky M) 717002 projekt 1,00 19,75 1.2 

717002 projekt 1,00 L2 

717002 projekt 1,00 l 346,75 1.2 

proti chemickým vplyvom 717002 projekt 1,00 824,90 1.2 

vnútorná kanalizácia 717002 projekt 1,00 4 413,71 1.2 

- vnútorný vodovod 717002 projekt 1,00 12 102,78 1.2 

- zariaď. predmety 717002 projekt 1,00 3 864,94 1.2 

717002 projekt 1,00 1.2 
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potrubia (Práce a dodávky M) 717002 projekt 1,00 1.2 

(Práce a dodávky M) 717002 projekt 1,00 1.2 

doplnkové kovové 717002 projekt 1,00 1.2 

plynovod 717002 projekt 1,00 1.2 

717002 projekt 1,00 732,85 1.2 

práce - nátery 717002 projekt 1,00 1.2 

- materiál a práce (Práce a dodávky M) 717002 projekt 1,00 22 938,43 1.2 

prehliadka a skúška (Práce a dodávky M) 717002 projekt 1,00 540,00 1.2 

717002 projekt 1,00 1.2 
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717002 projekt 1,00 1.2 

717002 projekt 1,00 1.2 

717002 projekt 1,00 1.2 

7l7002 projekt 1,00 1.2 

stavebné úpravy pavilónu Q SPU 

konštrukcie a práce-búranie 7l7002 projekt 1,00 
výkazom výmer "SO 03 - Areálový 

1.2 
a kanalizácia". 
žiadateľa 

717002 projekt 1,00 1.2 

projekt 1,00 1.2 

717002 projekt 1,00 644,18 1.2 

717002 projekt 1,00 55,91 1.2 

žiadateľa 

na stavebné úpravy pavilónu Q SPU 

717002 projekt 1,00 11451,1 s výkazom výmer "SO 04 - Spevnené 
1.2 

na stavebné úpravy pavilónu Q SPU 

konštrukcie a práce-búranie 717002 projekt 1,00 l 173,06 
s výkazom výmer "SO 04 - Spevnené 

1.2 

717002 projekt 1,00 ll. 335,76 1.2 
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7 17002 osobohodina 560,00 !.l 

717002 osobohodina 180,00 1.2 

716 projekt 1,00 1.1 

716 projekt 1,00 12 

716 projekt 1,00 1.1 

716 projekt 1,00 1.2 
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713002 ks 1,00 

711003 ks 1,00 1.1 

systém naru.!enia - Vyhodnocovacia 
713002 ks 1,00 1.1 

2.1 televízia - Zobrazovacie zariadenia 713003 ks 4,00 1.1 

2.1.1.5 televízia - Nahrávací softvér 711003 ks 1,00 1.1 

pre pavilón M. 
zdroj napájania pre laboratórnu 

2.1 713002 ks 1,00 
, pre ktoré musí byť 

napájanie bez akéhokoľvek 
l.l 

!KT pre pavilón M. 
zdroj napájania pre laboratórnu 
!KT, pre ktoré musí byť 

713002 ks 1,00 79 
napájanie počas dlhšie trvajúceho 

l.l 
napájania, pričom napájanie pomocou 

je dostatočné vzhľadom na výkon 

- Prepínač LAN 713002 ks 4,00 41 966,40 1.1 

- Prepínač W AN 713002 ks 2,00 27 763,20 1.1 

713002 ks 2,00 !.l 

713002 ks 1,00 l.! 

713002 ks 2,00 1.1 

- Fyzický server pre vírtualizáciu 713002 ks 2,00 1.1 

-Nástroj na virtualizáciu 713002 ks 1,00 1.1 

- Fyzický server pre manažment 713002 ks 1,00 1.1 

na zálohovanie a obnovu údajov 7ll003 ks 1,00 l.l 

zariadenie pre formát A3 713002 ks 4,00 l.l 

- Reproduktory sada 713003 sada 1,00 1.1 

- Audio m.ixpult 713003 ks 1,00 1.1 

mlecí automat 713004 ks 1,00 
mletie 

1.3 

váhy l 713004 ks 1,00 1.3 
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713004 ks 1,00 1.3 

713004 ks 1,00 1.3 

713004 ks 1,00 13 

713004 ks 1,00 1.3 

713004 ks 1,00 1.3 

713004 ks 1,00 7 200,00 1.3 

2.1. a vykrajovačka cesta 713004 ks 1,00 7 200,00 1.3 

2.1.1 chladič-mrazič cesta 713004 ks 1,00 13 

2.1. vlhkosti 713004 ks 1,00 1.3 

713004 ks 1,00 1.3 
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na simuláciu kysnutia cesta 713004 ks 1,00 

na meranie reo logických vlastností surovín 713004 ks 1,00 

713004 ks 1,00 

2.1. na senzorické hodnotenie s prislušenstvom 713004 ks 1,00 

2.1.1.361lllelctrcmic:ký nos 713004 ks 1,00 

713004 ks 1,00 

713004 ks 1,00 

713004 ks 1,00 

72 000,000 

7 560,000 

120 000,000 120 

84 84 

60 

12 048,00 
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umožní posúdiť kvasivú schopnosť 
v ceste, schopnosť cesta zadržiavať 

plyny a poskytuje informácie aj o 

Jcukmtvmnej schopnosti múky, ktorá 
intenzitu rozvoja kvasiniek a tým aj 
a objem cesta po vykysnuti 

žiadateľa 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 

1.3 



713004 ks 1,00 L3 

713004 ks 1,00 L3 

2.1 na stanovenie vlákniny 713004 ks 1,00 1.3 

2.1 713004 ks 1,00 33 828,00 1.3 

- na hrubé a jemné mletie 

2.1 na slad 713004 ks 1,00 8 400,00 1.3 

2.1 váhy2 713004 ks 1,00 2 376,00 1.3 

2.1 prístroj 713004 ks 1,00 1.3 

713004 ks 1,00 1.3 

713004 ks 1,00 
nastaviteľnými postupmi. 

1.3 

713004 ks 1,00 1.3 

2 _1.1.50 E~~~i~~~,~~'~:~'l!:á.linka na výrobu ovocných, 
1z bro=ových štiav a vhta 

713004 ks 1,00 1.3 

2.1.1.511Aita!)'Ľl!or vína 713004 ks 1,00 1.3 

2.1.1.52 na stanovenie voľného S02 a celkového S02 713004 ks 1,00 1.3 
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713004 ks 1,00 1.3 

713004 ks 1,00 1.3 

2.1.1.5 5IHo:mog,enizátor 713004 ks 1,00 1.3 

vákuová odparka 713004 ks 1,00 1.3 

713004 ks 1,00 1.3 

713004 ks 1,00 1.3 

2.1.1.591AL!alyticJre váhy 3 71 3004 ks 1,00 1.3 

713004 ks 1,00 1.3 

713004 ks 1,00 1.3 

713004 ks 1,00 1.3 

713004 ks 1,00 1.3 

713004 ks 1,00 1.3 

2.1.1.6:5Jiz<Jtacll0foréza 713004 ks 1,00 1.3 
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713004 ks 1,00 120 000,00 1.3 

713004 ks 1,00 48 000,000 48 000,00 1.3 

2.l.Léi81,'\.n'tlytické váhy 4 713004 ks 1,00 2 376,00 1.3 

713004 ks 1,00 3 912,00 1.3 

713004 ks 1,00 4 668,00 1.3 

713004 ks 1,00 3 067,20 1.3 

713004 ks 1,00 3 948,00 1.3 

713004 ks 1,00 200 200 340,00 1.3 

určené na tlakovú extrakciu 
vzoriek rastlinného ale aj 

713004 ks 1,00 86 86 400,00 pôvodu v prostredí vysokého 1.3 

umožní analýzy širokého spektra 
matric, v ktorých sa budú zisťovať 

chomatograf- HPLC 713004 ks 1,00 126 126 účinných látok, látok 1.3 
hoduotu, ale aj 
apod. 

na stanovenie N-látok Kjehldahlovou 713004 ks 1,00 15 15 948,00 13 
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713004 ks 1,00 1.3 

713004 ks 1,00 1.3 

2.LL79IE!ektr<>for·éza 713004 ks 1,00 5 616,000 1.3 

2.1 pec 713004 ks 1,00 1.3 

713004 ks 1,00 1.3 

2.1 váhy 5 713004 ks 1,00 1.3 

2.1 713004 ks 1,00 l3 

2.1 kúpeľ s vložkou na trepanie 713004 ks 1,00 l3 

2.1 zloženia ľudského tela 713004 ks 1,00 24 480,00 1.3 

2.1 analyzátor 713004 ks ! ,OO 24 480,00 1.3 

713004 ks 1,00 20 016,00 1.3 

2.1.1.881K<)m]ple:mý analyzátor cholesterolu 713004 ks 1,00 46 080,00 1.3 
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713004 ks 1,00 1.3 

je určené pre sledovanie vybraných 
oxidačného stresu, 

2.1. spektrofotometer ( dvojpaprskový) 713004 ks 1,00 14 parametrov biologického 1.3 
a analytické stanovenia biologicky 
látok v potravinách. 

váhy6 713004 ks 1,00 3 427,20 1.3 

713004 ks 1,00 178 560,00 L3 

713004 ks 1,00 1.3 

713004 ks 1,00 1.3 

2.1. 1.95IViE;kozimelter 713004 ks 1,00 1.3 

713004 ks 1,00 1.3 

713004 ks 1,00 1.3 

713004 ks 1,00 1.3 

713004 1,00 1.3 

26!73 



mláťačka zrrún 713004 ks 1,00 
fyzikálno-mechanických vlastností 

mlátenia (poškodenie zŕn, čistota a 
1.3 

bude slúžiť na výskum procesu 
správanie sa zrrún a biologických 

fluidná sušiareň 713004 ks 1,00 z hľadiska využitia pre 1.3 
účely. 

počítadlo zrrún 713004 ks 1,00 3 009,60 1.3 

digitálne váhy 713004 ks 1,00 2 376,00 1.3 

713004 ks 1,00 1.4 

713004 ks 1,00 1.4 

713004 ks 1,00 l 756,800 1.4 

svetelný mikroskop 713004 ks 1,00 1.4 

713004 ks 1,00 1.4 

713004 ks 1,00 1.4 
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2.1.1.1101Sekvcmátordruhej generácie 

sekvenačná elektroforéza 

2.1.1.112IEl.ek1roJfor<,tic:ký zdroj napätia l 

2.1.1.113ITransihnnirtátor 

2.1.1.1 

s ohrevom 

hodnotenia motility spermií pre toxikologické 
(TOX-NOS) 

713004 ks 

713004 ks 

713004 ks 

713004 ks 

713004 ks 

713004 ks 

713004 ks 

713004 ks 

713004 ks 

1,00 878 400,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 352 800,00 
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počtu spermií, 
prc•gre:sívnej pohyblivosti spermií, 

lkcmcentrácie rýchlosti pohybu spermií 
Uat111Itetr·ovpohyblivosti spermií 

l!a!bm·até<m~rch zvierat v toxikologických 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 



2 713004 ks 1,00 1.4 

určené na analýzy substrátov, 
špecifických proteínov 

analyzátor 713004 ks 1,00 materiáloch (krvné sérum, 1.4 

2.Ll.1211AJ>al'(zawrkrvných plynov 713004 ks 1,00 1.4 

713004 ks 1,00 1.4 

713004 ks 1,00 50 400,000 1.4 

713004 ks 1,00 1.4 

713004 ks 1,00 1.4 

113 713004 ks !,OO 12 960,00 1.4 

713004 ks 1,00 4 716,00 1.4 

713004 ks 1,00 
a surovinách na 

1.4 

určené na priame pozorovanie 
čo je dôležité pri 

2.1. s príslušenstvom 713004 ks 1,00 alebo druhov vláknitých 1.4 
V ďaka fotoaparátu 

pri publikovaní výsledkov. 

na identifikáciu bielkovín 
713004 ks 1,00 1.4 
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IA1oto:ma:tidcý systém pre fenotypovú pa:ra:metrizáciu a 
rastlin 

sitá 

na mletie rastlinných vzoriek 

713004 

713004 

713004 

713004 

713004 

713004 

713004 

713004 

713004 

713004 

ks 1,00 

ks 1,00 

ks 1,00 

ks 1,00 

ks 1,00 

ks 1,00 

ks 2,00 

ks 2,00 

ks 1,00 

ks 1,00 

ks 1,00 

1.4 

1.4 

1.4 

1.5 

201 201 1.5 

na rýchlu, vysoko presnú 
analýzu pôdy a rastlinného 

iných materiálov) na obsah 
1.5 

resp. jednotliyých 

1.5 

1.5 

na mletie pôdnych vzoriek 
1.5 

vzoriek pôdy a 

1.5 

1.5 
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713004 ks 2,00 1.5 

713004 ks 1,00 18 1.5 

2.Ll.l4·41Itastlirrnérastové klimatické komory- Fytotron 713004 ks 1,00 30 588,00 1.5 

713004 ks 1,00 l 814,40 1.5 

713004 ks 1,00 14 1.5 

lšt>eeializo·vartÝ scanner- zariadenie na snímanie 
a kompatibilný Softvér na analýzu kotcei\<ové:ho J 713004 ks 1,00 12 Ol 1.5 

713004 ks 1,00 8 640,000 1.5 

dokrnnentačný systém s príslušenstvom 713004 ks 1,00 21 1.5 

713004 ks 1,00 17 l.5 
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713004 ks 2,00 L5 

713004 ks 1,00 1.5 

Z.l.l.IS
3

1Sp•ek1:roli:>tc•m<:ter pre hodnotenie DNA, RNA s 
713004 ks 1,00 1.5 

713004 ks 1,00 1.5 

713004 ks 1,00 1.5 

pre <lirectpcr 713004 ks 1,00 1.5 

713004 ks 1,00 1.5 

713004 ks 1,00 1.5 

elektroforéza s prislušenstvom 713004 ks 1,00 1.5 

713004 ks 1,00 L5 

komora s modulom rastového 
713004 ks 1,00 1.5 

rotačný mikrotóm 713004 ks 1,00 1.5 
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s fotozariadením resp. kamerou a 

sušička 

výmeny plynov vo fotosyntéze 

NIS AR alebo nižšia verzia NIS BR (v 
používaný LUCIA G (3.51)) alebo 

713004 

713004 

713004 

713004 

711003 

713004 

713004 

713004 

713002 

713002 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

1,00 1.5 

1,00 1.5 

1,00 1.5 

1,00 1.5 

1,00 1.5 

1,00 1.5 

1,00 3 024,00 1.5 

1,00 202 1.5 

1,00 5 640,00 1.5 

1,00 1.5 
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2.1.Ll731Pc>IOI10IIacllea navigačné zariadenia 713004 ks 1,00 1.5 

713002 ks 1,00 1.5 

chlorozylmeter 713004 ks 1,00 1.5 

2.1.1.176 2 713004 ks 1,00 1.5 

2.1.1.1 
váhy s kontinuálnym zaznamenávaním 

713004 ks 1,00 1.5 

sterilizátor 2 713004 ks 2,00 1.5 

laboratórneho skla 713004 ks 1,00 1.5 

713004 ks 1,00 1.5 

určené pre prácu s neinfekčným 
oblastiach klinickej a 
farmakológie, mikrobiológie, 

713004 ks 2,00 · explantátovými knltúrami - 1.5 
explantátov z aseptických podmienok 

komory pre pestovanie rastlin 713004 ks 2,00 40 l 80 1.5 

34/73 



713004 ks 1,00 1.5 

pre pestovanie rastlinných pletivových kultúr in 
713004 ks 2,00 1.5 

713004 ks 1,00 1.6 

2.1.1. 713002 ks 1,00 1.6 

alebo ekvivalent 
711003 ks 1,00 1.6 

štatistický, 
- SAS -Statistical Analysis System alebo 

711003 ks 5,00 3 624,000 
a modelovací 

1.6 

- E- views 7 alebo ekvivalent 711003 ks 1,00 1.6 

SW- Statgraphics alebo ekvivalent 711003 ks 1,00 1.6 

alebo ekvivalent 
711003 ks 1,00 1.6 

-Adobe Creative Suite 6 alebo ekvivalent 711003 ks 2,00 1.6 
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- Lab View alebo ekvivalent 711003 ks 1,00 1.6 

2.1.1.1941LaiDll:taii1YboX II 5 713004 ks 1,00 1.4 

713004 ks 1,00 1.4 

713004 ks 1,00 8 640,00 1.4 

713004 ks 1,00 ll 568,000 ll 568,00 1.4 

2.Ll UV NIS 713004 ks 1,00 1.4 

2.1.1.1 spektrofotometer 713004 ks 1,00 1.4 

5 713004 ks 1,00 1.4 

elektrónový mikroskop 713004 1,00 1.4 

fluorescenčný mikroskop 713004 ks 1,00 vzoriek. 1.4 

713004 ks 1,00 1.4 

713004 ks 1,00 1.4 

713004 ks 1,00 1.4 
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713004 ks 1,00 1.4 

713004 ks 1,00 1.4 

713004 ks 2,00 1.4 

713004 ks 1,00 1.4 

na prodnkciu ultračistej vody 713004 ks 1,00 1.4 

k sterilizácii pomôcok pre 
s nútenou cirkuláciou vzduchu 713004 ks 1,00 IA 

713004 ks 1,00 1.4 

713004 ks 2,00 1.4 

713004 ks 1,00 1.4 

713004 ks 1,00 1.4 

713004 ks 1,00 1.4 
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2.l.l.2171Sonifikát<Jr 713004 ks 1,00 1.4 

713004 ks 1,00 1.4 

nádoby- veľké 713004 ks 2,00 1.4 

box2 713004 ks 4,00 1.4 

ľadu 713004 ks 1,00 1.4 

pre spracovanie mikrobiologických kultúr 713004 ks 2,00 1.4 

inkubáciu mikroorganizmov a sledovanie 

box s riadenou teplotou a vlhkosťou 713004 ks 1,00 
rastu za presne defmovaných podmienok, a 

1.4 
okrem teploty aj za kontrolovanej 
čo bežný termostat nedokáže. 
žiadateľa 

C02 box 713004 ks 1,00 12 576,000 12 576,00 1.4 

713004 ks 2,00 1.4 

713004 ks 1,00 1.4 

713004 ks 1,00 1.4 

713004 ks 1,00 1.4 
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713001 ks 8,00 1.4 

2.1. 713004 ks 2,00 1.1 

713004 ks 9,00 1.1 

stôl jednostranný (N80) 713001 ks 5,00 17 274,00 1.1 

stôl jednostranný (N81) 713001 ks 1,00 3 354,00 1.1 

nábytkom pre 
stôl jednostranný (N83) 713001 ks 2,00 1.1 

nábytkom pre 
2.1.1.235 stôl jednostranný (N92) 713001 ks 8,00 1.1 

nábytkom pre 
2.1.1.23 stôl jednostranný (N95) 713001 ks 2,00 1.1 

2.1.1.237 stôl mokrý, jednostranný (N72) 713001 ks 7,00 1.1 

2.1.1.238 stôl mokrý, jednostranný (N73) 713001 ks 5,00 1.1 

stôl mokrý, jednostranný (N74) 713001 ks 4,00 1.1 

stôl mokrý, obojstranný (N76) 713001 ks 5,00 1.1 

stôl mokrý, obojstranný (N77) 713001 ks 3,00 1.1 

nábytkom pre 
stôl obojstranný (N86) 713001 ks 2,00 12 295,20 1.1 

2.1. stôl obojstranný (N90) 713001 ks 1,00 3 516,00 1.1 

bezpečnostná na horľaviny (N27) 713001 ks 2,00 5 772,00 1.1 

2.Ll bezpečnostná na horl'aviny (N28) 713001 ks 1,00 l 830,00 1.1 

2.1.1 bezpečnostná na horľaviny (N30) 713001 ks 6,00 1.1 
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2.L2.11SI>lyiío,,acJie zariadenie 

A:~ariad!en:[e na meranie pevnostných vlastností 
lenergetic:ký<ohplodín 

vzoriek energetických plodín (strižný mlyn) 

zariadenie pre skúšan[e biopalív L a 2. 

testovacie zariadenie pre skúšanie biopalív l. 

ferrografický systém s prislušenstvom 

713004 ks 

713004 ks 

713004 ks 

713004 ks 

713004 

713004 ks 

713004 ks 

713004 ks 

713004 ks 

633002 ks 

633002 ks 

633002 ks 

1,00 1.6 

1,00 1.6 

1,00 1.6 

1,00 1.6 

1,00 1.6 

1,00 1.6 

meranie hlavných parametrov 

1,00 
motora medzi ktoré patri knítiaci 

1.6 
otáčky. 

1,00 1.6 

sledovať a identiílkovať 

1,00 1.6 

20,00 Ll 

53,00 Ll 

63,00 Ll 
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633002 ks 32,00 1.1 

633002 ks 5,00 1.1 

633002 ks !3,00 1.1 

633002 ks 22,00 1.1 

televízia - Externé IR prisvietenie 633002 ks 10,00 1.1 

633003 ks 40,00 Ll 

- Operačný systém l 633013 ks 2,00 Ll 

- Operačný systém 2 633013 ks 1,00 Ll 

633003 ks 100,00 Ll 

seminárnu miestnosť a 
633003 ks 1,00 1.1 

633003 ks 3,00 1.1 

637004 ks 4,00 Ll 

633003 ks 4,00 1.1 

- Mikrofón ročný bezdrôtový 633003 ks 4,00 1.1 

- Pevný mikrofón 633003 ks 3,00 1.1 

- Výkonový zosilňovač 633003 ks 1,00 1.1 

633004 ks 1,00 L3 

633004 ks 1,00 13 

633004 ks 2,00 979,20 L3 
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633002 ks 1,00 13 

633004 ks 1,00 1.3 

633004 ks 1,00 1.3 

633004 ks 1,00 1186,80 L3 

633004 ks 2,00 ll5,20 L3 

na ohrev vzoriek pre laboratórne 
633004 ks 1,00 86,40 1.3 

633002 ks 1,00 L3 

633004 ks 1,00 L3 

633004 ks 2,00 1.3 

633004 ks 1,00 1.3 

633004 ks 1,00 1.3 

vzoriek pre laboratórne 
633004 ks 1,00 1.3 
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633002 ks 1,00 1.3 

2.2.1 2 633004 ks 2,00 1.3 

633004 ks 2,00 1.3 

633004 ks 1,00 1.3 

633004 ks 1,00 57,60 1.3 

633004 ks 1,00 6 ! ,20 
meranie teploty 

1.3 

633004 ks 1,00 19,20 1.3 

633004 ks 2,00 33,60 1.3 

633004 ks 3,00 1.3 

výveva 633004 ks 1,00 1.3 

2.2. váhy - predvážky 633004 ks 1,00 1.3 

633004 ks 1,00 1.3 

633004 ks 1,00 1.3 

633002 ks 1,00 13 

633004 ks 1,00 1.3 

633004 ks 1,00 1.3 

633004 ks 1,00 1.3 
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633004 ks 1,00 1.3 

633004 ks 2,00 L3 

633002 ks 2,00 1.3 

633004 ks 1,00 1.3 

633004 ks 1,00 1.3 

633004 ks 1,00 1.3 

633004 ks 1,00 1.3 

633004 ks 1,00 1.3 

2.2.1.67IHc>riz<,nt2ilna elektroforéza 633004 ks 1,00 IA 

2.2.1.681Kc>ml>inc>vruláchladnička l 633004 ks 1,00 IA 

2.2.1.691Kc>ml>inc>vailá chladnička 2 633004 ks 1,00 1.4 

633004 ks 1,00 1.4 

633004 ks 1,00 l 209,60 1.4 
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na uskladnenie vzoriek, pracovných 
chladnička 4 633004 ks 1,00 a testov vyžadujúcich uskladnenie pri 1.4 

do +!0°C. 

na uskladnenie vzoriek, pracovných 
chladnička 5 633004 ks 1,00 a testov vyžadujúcich uskladnenie pri 1.4 

do+l0°C. 

633004 ks !,OO 1.4 

633004 ks 3,00 432,00 1.4 

633004 ks 1,00 l 656,00 1.4 

633004 ks 1,00 720,00 1.4 

žiarič stojanový 633004 ks 1,00 547,20 1.4 

žiarič nástenný 633004 ks 1,00 453,60 1.4 

2.2. žiariče l 633004 ks 1,00 1.4 

633004 ks 1,00 1.4 

2.2. 633004 ks 1,00 1.4 

633004 ks 1,00 1.4 

žiariče 2 633004 ks 1,00 1.4 

2.2. 5 633004 ks 1,00 1.5 

2.2. trepačka 633004 ks 2,00 1.5 

45/73 



633004 ks 1,00 L5 

633004 ks 1,00 1.5 

2.2.1.891Pzcesldertá chladiaca vitrina 633004 ks 1,00 1.5 

2.2.1 elektroforéza s prislušenstvom 633004 ks 3,00 1.5 

2.2.1.91 Laboratórna chladnička l 633004 ks 2,00 1.5 

zostava 633004 ks 3,00 4 060,80 1.5 

rýchle premiešanie 

2.2. 633004 ks 1,00 590,40 1.5 

A3 633002 ks 1,00 l 603,20 L5 

herbárových 

633004 ks 2,00 l 296,00 1.5 

presné váhy 633004 ks 1,00 l 684,80 
vodnom režim.,e v 

1.5 

2.2.1.97 váhy s laboratórnou presnosťou 633004 ks 1,00 1.5 

s mrazničkou 633004 ks 1,00 1.5 

633002 ks 9,00 1.6 

633002 ks 8,00 7 958,40 1.6 
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633002 set 8,00 1.6 

2.2.1.102JVeľkokapacitný USB kľúč 633002 ks 8,00 1.6 

2.2.l.l03JVeľkokapacitný hard disk 633002 ks 9,00 1.6 

633002 ks 4,00 1.6 

633002 ks 5,00 1.6 

633013 ks 1,00 1.6 

2.2.1 
- obnovovací poplatok GT AP alebo 

637012 ks 5,00 1.6 

2.2.1. 
-ročný obnovovací poplatok EViews 7.0 

637012 ks 5,00 4 248,00 1.6 

-ročný obnovovací poplatok Statgraphics 
637012 ks 5,00 6 048,00 1.6 

chladnička 7 633004 ks 1,00 1.4 

2.2.1.111 žiarič 633004 ks 2,00 1.4 

meranie pH hodnoty 
biologických tekntht 

2.2.1.1 633004 ks 2,00 1.4 

633004 ks 1,00 1.4 
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633004 ks 1,00 1.4 

2.2 .1.1151 De:k011taDoiniítor vzduchu 633004 ks 1,00 1.4 

nádoby - malé 633004 ks 6,00 7 776,00 1.4 

2.2.l.ll7 6 633004 ks 4,00 4 838,40 1.4 

633004 ks 6,00 1.4 

žiariče 3 633004 ks 2,00 1.4 

2.2.1. 633004 ks 1,00 1.4 

žiariče4 633004 ks 2,00 1.4 

chladnička 2 633004 ks 2,00 1.4 

633002 ks 4,00 1.7 

633001 ks 1,00 1.1 

s úložným priestorom a výklopným 

+čelo (Nl29) 
633001 ks 1,00 1.1 

2.2.1. kreslo (N 17) 633001 ks 87,00 Ll 

nábytkom pre 
633001 ks 1,00 1.1 

stôl jednostranný (N85) 633001 ks 2,00 3 108,00 1.1 

stôl jednostranný (N96) 633001 ks 11,00 ll 167,20 1.1 

48/73 



stôl jednostranný (N97) 633001 ks 14,00 u 

stôl mokrý, jednostranný (N75) 633001 ks 2,00 1.1 

stôl osernhranný (N63) 633001 ks 3,00 Ll 

stÍp ELEKTRO (N69) 633001 ks 1,00 1.1 

stÍp VODA, PLYN (N67) 633001 ks 2,00 1.1 

bezpečnostná na horľaviny (N29) 633001 ks 2,00 1.1 

bezpečnostná na chemikálie (N31) 633001 ks 11,00 1.1 

633001 ks 27,00 u 

laboratórna policová 2DV (Nll9) 633001 ks 3,00 1.1 

nábytkom pre 
laboratórna policová 2DV (Nl20) 633001 ks 26,00 1.1 

šatniková 2DV (Nl21) 633001 ks 3,00 Ll 

šatníková 2DV (N!22) 633001 ks 4,00 Ll 

horná !DV výklop (N 15) 633001 ks 2,00 Ll 

633001 ks 12,00 l 785,60 1.1 

633001 ks 2,00 331,20 u 

633001 ks 2,00 537,60 1.1 

633001 ks 4,00 297,60 Ll 

633001 ks 6,00 u 
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laboratórna 4 zásuvková (Nll3) 633001 ks 1,00 !.l 

laboratórna 4 zásuvková (Nll4) 633001 ks 3,00 1.1 

laboratórna 4 zásuvková (N 1!5) 633001 ks 22,00 4 224,00 1.1 

laboratórna 4 zásuvková (N 116) 633001 ks 8,00 1680,00 u 

nábytkom pre 
laboratórna vkladacia !DV (NI09) 633001 ks 7,00 1.1 

nábytkom pre 
laboratórna vkladacia 2DV (Nl! O) 633001 ks ll,OO Ll 

laboratórna vkladacia 2DV (Nl ll) 633001 ks 18,00 Ll 

laboratórna vkladacia otvorená (N104) 633001 ks 2,00 1.1 

633001 ks 1,00 1.1 

rohová- dvierková (pravá/ ľavá) 
633001 ks 12,00 1.1 

vkladacia rohová- otvorená (pravá/ ľavá) 
633001 ks 3,00 u 17) 

závesná 2DV (Nl24) 633001 ks 42,00 Ll 

závesná 2DV (N125) 633001 ks 7,00 1.1 

závesná s posuvuým sklom (Nl26) 633001 ks 13,00 1.1 

závesná s posuvným sklom (N127) 633001 ks 9,00 1.1 

nábytkom pre 
polica medzi mediálnymi stÍpmi (N70) 633001 ks 2,00 1.1 

633001 ks 104,00 l.l 

633001 ks 24,00 6 883,20 1.1 
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633001 ks 24,00 1.1 

633001 ks 127,00 1.1 

rokovacia (N 19) 633001 ks 55,00 Ll 

pracovný (hÍbka 800), práca v stoji (N59) 633001 ks )0,00 Ll 

pracovný (hÍbka 800), práca v stoji (N60) 633001 ks 4,00 Ll 

pracovný (hÍbka 800), práca v stoji (N61) 633001 ks 9,00 1.1 

pracovný laboratórny (hÍbka 600), práca v sede 
633001 ks 3,00 Ll 

pracovný laboratórny (hÍbka 600), práca v sede 
633001 ks 5,00 Ll 

pracovný laboratórny (hÍbka 600), práca v sede 
633001 ks 13,00 Ll 

pracovný laboratórny (hÍbka 600), práca v sede 
633001 ks !0,00 Ll 

pracovný laboratórny (hÍbka 750), práca v sede 
633001 ks 2,00 Ll 

633001 ks 2,00 Ll 

pracovný laboratórny (hÍbka 750), práca v sede 
633001 ks 5,00 2 352,00 1.1 

pracovný laboratórny (hÍbka 750), práca v sede 
633001 ks 12,00 5 832,00 1.1 

pracovný laboratórny (hÍbka 750), práca v sede 
633001 ks 19,00 

l) 
9 690,00 1.1 

pracovný laboratórny (hÍbka 750), práca v stoji 
633001 ks 1,00 438,00 1.1 

pracovný laboratórny (hÍbka 750), práca v stoji 
633001 ks 25,00 

nábytkom pre 

1.1 

pracovný laboratórny (hÍbka 750), práca v stoji 
633001 ks !,OO Ll 
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633001 ks 12,00 Ll 

pracovný laboratórny (hÍbka 800), práca v sede 
633001 ks 23,00 Ll 

pracovný laboratórny (hÍbka 800), práca v sede 
633001 ks 14,00 Ll 

pracovný laboratórny (bÍbka 800), práca v sede 
633001 ks 29,00 Ll 

pracovný na ukladanie nečistého skla (N98) 633001 ks 12,00 Ll 

nábytkom pre 
pracovný pod mikroskop (NI OO) 633001 ks 5,00 Ll 

633001 ks 11,00 Ll 

633001 ks 13,00 Ll 

633001 ks 2,00 Ll 

633001 ks 6,00 l 281,60 Ll 

skriňa kovová s dlhými dverami (Nl30) 633001 ks 3,00 813,60 Ll 

633001 ks 6,00 2 844,00 Ll 

3-zásuvkový (Kl) 633001 ks 12,00 Ll 

4 - zásuvkový (K2) 633001 ks 60,00 14 328,00 Ll 

nábytkom pre priestory v pavilóne 
633001 ks 68,00 2 366,40 Ll 

strednápolicová +zámok (K21) 633001 ks 12,00 Ll 

2DV šatník+ zámok (Kl9) 633001 ks 50,00 Ll 

2DV šatník, hÍbka 550 +zámok (K18) 633001 ks 18,00 u 
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dole DV + zámok (K 15) 633001 ks 19,00 Ll 

pre priestory v pavilóne 
dole DV. hore DV+ 2x zámok (K!6) 633001 ks 19,00 3 534,00 !.l 

dole DV, hore sklo+ zámok (Kl7) 633001 ks 8,00 2 352,00 Ll 

otvorená policová (K 12) 633001 ks 68,00 6 283,20 Ll 

otvorená policová stredná (K23) 633001 ks 12,00 720,00 Ll 

633001 ks 62,00 7 588,80 Ll 

nábytkom pre priestory v pavilóne 
rohový oblúkový (K9) 633001 ks 12,00 Ll 

633001 ks 30,00 Ll 

633001 ks 72,00 1.1 

633002 ks 1,00 1.1 

/digitálny tuner/ FLASH player, 
633002 ks 1,00 1.1 

633002 ks 1,00 
M. 

Ll 

633013 ks 10,00 1.1 
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637001 

637001 

637001 
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a konzultácie úprav a zmien v 
súvislosti s reálnym skutkovým 

odhalení skrytých problémov v 
lst>vebn:ých a inžinierskych konštrukciách) 

poradenstvo pre realizačné stavebné 
z pozície skúseného autorizovaného 

Slovenskej komory stavebných 
pre oblasti Smvebných konštrukcií a 

stavieb 

na zaškoleníe obsluhy pre Montáže 
zabezp. zariadení (položka 1.2.19.1.) 

s výkazom výmer "12128029-
-požiarny rozhlas". Výdavok 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 



2.C.l.l Odborný vedecký pracovník 1.3/1 osobohodina 

vedecký pracovník 1.3/3 
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na aplikovanom výskume 
OX!>eriim<:ntliln:~chtechnológiách potravín a 

na 
lzame:s(Tilan,oa SPU zúčastňujúceho sa (v 

na aplíkovanom yýskume 
ex!>eriim<:ntliln:~chtechnológiách potravín a 

na 
lz•tm<ostrlanca SPU zúčastňujúceho sa (v 

na aplíkovanom yýskume 
cxJJCluw;m;'"-ll_ycu technológiách potravín a 

l.3 

1.3 

1.3 

1.3 



2.C.l.5IOdbo:mÝ vedecký pracovník 1.3/5 

2.C.1.6!<)d!Joniývedecký pracovník 1.3/6 

vedecký pracovník 1.3/8 

vedecký pracovník 1.3/9 

2.C.LIO Odborný vedecký pracovník 1.3/10 

pracovník 1.3/11 18 337,50 

2 
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na 
Jzrumes;tnanca SPU zúčastňujúceho sa (v 

na aplikovanom výskume 
eXJleĽiim:ntiiln~;ch technológiách potravhl a 

Jzamestnanc:aSPU zúčastňujúceho sa (v 
na aplikovanom výskume 

exJ>eniim:nt:iiln~;ch technológiách potravhl a 

odvodov) na 
Jzamestnanc:aSPU zúčastňujúceho sa (v 

na aplikovanom výskume 
OXJ>eriim:ntitln)rchtechnológiách potravhl a 

(vrátane odvodov) na 
JzrunestmuocaSPU zúčastňujúceho sa (v 

na aplikovanom výskume 
exioerime~nt:állny•ohtechnológiách potravhl a 

1.3 

1.3 

1.3 

L3 

L3 

1.3 

1.3 

1.3 



2.C.l expert 1.3/13 7027 

2.C. expert 1.3/14 7027 
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technológiách potravín a 

plnenia výskumných úloh je jeho 
predovšetkým pre 

vývoja potravín s pridanou 
analýz biologicky 

laboratórium výživy ľudí a 

na aplik.ovanom výskume 
technológiách potravín a 

uvJzO<)Ve vvaa,rKV (vrátane odvodov) na 

O,ClOI:mrrtes1tnaJ1ca SPU zúčastňujúceho sa (v 
na aplikovanom výskume 
biotechnológiách. 

1.3 

1.3 

1.4 



osobohodma 1.4 

osobohodma 1.4 

2.D.l.4 Odborný vedecký pracovník 1.4/4 osobohodma 1.4 

vedecký pracovník 1.4/5 1.4 

2.D.L6 Odborný vedecký pracovník 1.4/6 osobohodma 1.4 

2.D.l.7 Odborný vedecký pracovník !An 1.4 

2.D.l.8 Odborný vedecký pracovník 1.4/8 lA 

2.D.L9 Odborný vedecký pracovník 1.4/9 1.4 

2.D. Ll O Odborný vedecký pracovník 1.4/l O 1.4 

vedecký pracovník 1.4/ll 1.4 
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2.D.Ll2 Odborný vedecký pracovník 1.4/12 2 910,00 1.4 

2.D.l.l3 Odborný pracovník 1.4/13 7,500 18 1.4 
na aplikovanom výskume 

2.D.l.14JZalrrarúčncýexpert 1.4/14 2 1.4 

2.D .1.15JZahnutričttý expert 1.4/15 637027 2 1.4 

2.D.1.16 JZahnu:ričttýexpert 1.4/16 637027 osobohodina 2 1.4 

1.4 
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vedecký pracovník 1.5/1 osobohodina 1.5 

osobohodina 1.5 

vedecký pracovník 1.5/3 1.5 

1.5 

1.5 

2.E.l.6 Odborný vedecký pracovník 1.5/6 610620 1.5 

2.E.l. vedecký pracovník 1.5/7 610620 1.5 
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2.E.1.81!Jd1Jonlývedecký pracovník 1.5/8 osobohodina 1.5 

vedecký pracovník 1.5/9 1.5 

vedecký pracovník 1.511 O 1.5 

2.E.l.l1 Odborný vedecký pracovník 1.5/11 osobohodina 1.5 

2.E.l.l2 Odborný vedecký pracovník 1.5/12 osobohodina 1.5 

2.E.l.l3 Odborný vedecký pracovník 1.5/13 1.5 

2.E.l. osobohodina 1.5 

vedecký pracovník 1.5/15 osobohodina 1.5 

vedecký pracovník 1.5/16 osobohodina 2 919,00 1.5 

vedecký pracovník 1.5/17 osobohodina 1.5 

61/73 



vedecký pracovník !.5118 l.5 

2.E.l.l9 Odborný vedecký pracovník 1.5/19 1.5 

vedecký pracovník 1.5120 1.5 

2.E.l.21 Odborný vedecký pracovník 1.5/21 1.5 

2.E.l.22 Odborný vedecký pracovník 1.5/22 l.5 

2.E.l.23 Odborný vedecJcý pracovník 1.5/23 610620 1.5 

2.E.l.24 Odborný vedecký pracovník 1.5/29 1.5 

2.E.l.25 Odborný vedecký pracovník 1.5/30 1.5 

2.E.l.26 Odborný vedecký pracovník 1.5/31 1.5 

1.5 
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2.E.L28 Odborný pracovník 1.5/24 610620 

637027 2 

2.E.l.30!ZahraniČllýexpert 1.5/26 7027 2 

2.E.l.3IJZahraničllýexpert 1.5/27 

osobohodina 
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budú zamerané na aplikáciu 
lklasickí'ch a moderných metód pre množenie 

a ťažko Dinožiteľných druhov 
výskumných úloh 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 



vedecký pracovník 1.6/1 

2.F.L~i IO,dhornývedecký pracovník 1.6/5 

vedecký pracovník 1.617 

64/73 

u,\JUI="<>'""'"'"" SPU zúčastňujúceho sa (v 
na aplikovauom výskume 

a ekonomických štňdiách. 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 



2.F.L8 Odborný vedecký pracovník 1.6/8 610620 

2.F.L9 Odborný vedecký pracovník 1.6/9 610620 

2.F.LIO Odborný vedecký pracovník 1.6/10 

2.F.Lll Odborný vedecký pracovník 1.6/11 osobobodina 

2.F.Ll2 Odborný vedecký pracovník 1.6/12 osobohodina 

vedecký pracovník l .6/13 osobohodina 

2.F.Ll4 Odborný vedecký pracovník 1.6/14 osobohodina 

2.F. LIS Odborný vedecký pracovník 1.6/15 osobohodina 
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na aplikovanom výskume 
štúdiách. 

na aplikovanom výskume 

štúdiách. 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 

1.6 
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2.G.l.3i<~dl,onlý pracovník 1.7/3 

2.G.4.1 Analýza súčasného stavu inovačného potenciálu 

Analýza inovačného dopytu malých a stredných 
2.0.4.2 podnikateľov v regióne v relevantných oblastiach 

aplikovaného yýskumu 
637011 

67/73 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 



inovativna stratégia pre inteligenmú 
Jšp<,cializálciuAgroBioTech 

Správa o stave v oblasti medzinárodnej spolupráce 

2.G.4.5 Štúdia uskutočniteľnosti prevádzky AgroBioTech 

2.G .4.61M<,dzinái:odJoý networking 

637011 

ll 

ll 

637011 

_, Jnovarrvn.e finančné nástroje a fmancovanie výskumu, 
637011 

a inovácií pre prax- spracovanie príručky 

27 

osobohodina 

2 

27,600 

27 

27 
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6 

16 

13 

oblasti inovácií a transferu 
analýzy trhu a identifikácie 

jp<>texlci;iln:ycb za.J<aznll<:ov. Dodávka služieb na 
obc:hO<lnéllo zákonníka. 

možností inovatívnych 
lfurančn~ích nástrojov na podporu aplikovaného 

a transferu technológií do 
európskych politík, 

·lrne<!ziJJ.ár,od!Iých organizácií a národných 
služieb na základe 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 



2.G 

pre riadenie, hodnotenie a monitorovanie 
iv)'skumný<ch projektov zameraných na prax 

l K<>mplexné mediálne poradenstvo a public relations 
l ore A,cr<>BioT•och a výroba audiovizuálnych diel a 
loooul.árno-ved<:ckjich publikácií 

mediálneho priestoru v rozsahu určenom v 
mediálnej stratégie a propagácia AgroBioTech 
výsledkov v rámci médií, propagácie na 

a komunikácie na sociálnych sieťach 

2.G.4 . . l3IOrgrulÍZlicia popularizačno-odborných podujatí 

vedecká expozícia pre hands-on science 
AgroBioTech 

192 

84 

48 

69/73 

192 

84 

48 

propagačné videá, on-liue 

lnrom>Qácie odborných aktivit AgroBioTech v 

PO!>ularnicie vedy a techniky pre širokú 
v tlačových médiách, v rozhlase, v 

a formou vonkajšej reklamy počas 
realizácie aktivity. Dodávka služieb 
obchodného zákonníka. 

zameranej na propagáciu 
nniiA!>roBi<>Te:ch,, jeino výsledkov a ich 

uu<~u•·uv'"'"' v praxi. Dodávka služieb na 
obclilodt1ého zákonníka. 

a procesných štruktúr centra, 
!vytvorenie o:rgallizačn.ej schémy, model 
lfung<>Vaaia centra a jeho org8IÚZlačného 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 



osobohodina 

osobohodina 

osobo hodina 

Vedecký garant a predseda vedeckého výboru 

manažér l 

3. 1.9 Finančný manažér 

finančného manažéra l 610620 

fmančného manažéra 2 610620 

finančného manažéra 3 610620 

finančného manažéra 4 10620 

finančného manažéra 5 610620 
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" ' '"'Lu''" výdavky (vrátane odvodov) na 
futm<ostrlanC2 SľU v rámci riadenia projektn. 

výdavky (vrátane odvodov) na 
fz;un<esblllll.C<l SľU v rámci riadenia projektn. 

výdavky (vrátane odvodov) na 
- l,=•estnanca SPU v rámci riadenia projektn. 

výdavky (vrátane odvodov) na 
"'"."l;zanoestnanca SľU v rámci riadenia projektu. 

výdavky (vrátane odvodov) na 
"'''"lzarnesrtmmC2 SľU v rámci riadenia projektn. 

výdavky (vrátane odvodov) na 
" f;=•estnanca SľU v rámci riadenia projektn. 

lutm<:Sblanca SPU v rámci riadenia projektu. 
pri definovani 

lh<UllltOnogJ:anlu a .riadeni stavebných prác 
Transfér špecifických požiadaviek stavetme:boiP<>dnm-r•á 
technologického charakteru vyplývajúcich z 

budovania úzko špecializovaných 
zodpovedných projektantov a 

lr•ot;,.ótnrnv diela 

__ u•••u•Jvc výdavky (vrátane odvodov) na 

fZ<tm<)Sblanca SPU v rámci riadenia projektn. 

MIW•Lu''"' výdavky (vrátane odvodov) na 
fza"llť)S!I~anca SľU v rámci riadenia projektn. 

výdavky (vrátane odvodov) na 
IZ<IID<,Sblan.ca SľU v rámci riadenia projektn. 

výdavky (vrátane odvodov) na 

IZ<tm<:Sblanca SPU v rámci riadenia projektn. 

výdavky (vrátane odvodov) na 
lzatm<:S!IlanC<l SPU v rámci riadenia projektn. 



osobohodina 

osobohodina 

3 .l.l7 Asistent fmančného manažéra 8 osobo hodina 

3. U 8 Asistent fmančného manažéra 9 osobobodina 

osobohodina 

osobohodina 

3.1.24 Personalista 610620 

3.1.25 !KT pracovník- tvorba webovej stránky 637027 

610620 

610620 

610620 
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výdavky (vrátane odvodov) na 
l~u:nc:strtanca SPU v rámci riadenia projektu. 

výdavky (vrátane odvodov) na 
"•''"Jzarnes;tmmca SPU v rámci riadenia projektu. 

výdavky (vrátane odvodov) na 
" •""lzamestrlanc::a SPU v rámci riadenia projektu. 

výdavky (vrátane odvodov) na 
' l2:arrtes1tnrunca SPU v rámci riadenia projektu. 

, , ,,.,._.,,vovýdavky (vrátane odvodov) na 

" lzamcestrtanc:a SPU v rámci riadenia projektu. 

""""'•"•un výdavky (vrátane odvodov) na 
' l:,anlestnanca SPU v rámci riadenia projektu. 

•• uv•zu<Jvt výdavky (vrátane odvodov) na 
l~tmEostrlanca SPU v rámci riadenia projektu. 

rtrtl'"~'"c výdavky (vrátane odvodov) na 
''" " J:=leStnanca SPU v rámci riadenia projektu . 

• • uv1zu•;ve výdavky (vrátane odvodov) na 
- l2:amtestnru1ca SPU v rámci riadenia projektu. 

""'"''."''vo výdavky (vrátane odvodov) na 
- lz:am•estnrulca SPU v rámci riadenia projektu. 

výdavky (vrátane odvodov) na 

výdavky (vrátane odvodov) na 
lz:amestmmca SPU v rámci riadenia projektu. 

_ • . uvLzuc;ve výdavky (vrátane odvodov) na 
luu:nc:sttt.anca SPU v rámci riadenia projektu. 



3.3.1. Spotrebný materiál- kancelársky- SPU 

3.3.2. Telekomunikačné poplatky, poštovné 

Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade 
3

·
3

·
3

· platnými limitrni)6
- riadenie projektn 

majetku nadobudnutého z projektn počas 
projektn- SPU 

vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska) - SPU 

1,00 

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SO RO v odôvodnených prípadoch): 

l Použité názvy podpoložiek sú ilustratívne. Použiť stručný názov výdavku, ktorý jednoznačne vystihuje jeho podstatu. Pri zariadení, vybavení nepoužívať pomenovanie výrobcu. 

2 Jednotková cena sa môže uvádzať maximálne na tri desatinné miesta. Pokiaľ je žiadateľ pomerným platcom DPH podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, jednotková cena je vrátane celej DPH, v komentári k 
príslušnej podpoložke sa uvedie, že "Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom". Pokiaľ je žiadateľ platcom DPH podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, jednotková 
cena je bez DPH. Pokiaľ žiadateľ nie je platcom DPH podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, jednotková cena je vrátane DPH. 

3 K danej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná pod položka využíva, uvádzať v opise projektu. 

4 Stavebný dozor je povinný, ak sa budú vykonávať stavebné činnosti. 

5 Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest. 

6 Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu). 

72173 



7 V položke 3.1 sú pre partnera podnikateľa oprávneným výdavkom výlučne náklady na projektového manažéra. Ostatné výdavky v tejto položke sú oprávnené len pre žiadateľa, resp. partnera -výskumnú organizáciu mimo schémy 
štátnej pomoci, okrem výdavkov na manažéra monitoringu, ktoré sú oprávnené výlučne pre žiadateľa .. 
8 V položke 3.2 sú výdavky oprávnené výlučne pre žiadateľa, resp. pre partnera- výskumnú organizáciu. 
9 V položke 3.3 sú pre partnera podnikateľa oprávneným výdavkom výlučne náklady na údržbu a opravy, a to len pre zariadenie a vybavenie zaobstarané a využívané počas projektu. 

l O Oprávnený výdavok len pre žiadateľa, resp. partnera - výskumnú organizáciu mimo schémy štátnej pomoci. 
* Žiadateľ uvedie v percentách skutočnú hodnotu limitu prislušnú pre výdavky v rozpočte projektu. 
** Žiadateľ uvedie v eurách skutočnú hodnotu limitu prislušnú pre výdavky v rozpočte projektu. 

Oprávnené výdavky projektu spolu po FA, resp po odpočte DPH- stÍ pec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných na základe finančnej analýzy (finančná analýza je relevantná, ak Výdavky rozpočtu partnera
výslumnej organizácie spolu v stÍpci Fl sú vyššie ako l milión EUR). Ak partner- výskumná organizácia nepredkladá finančnú analýzu, stípec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných po uplatnení nárokovanej 
DPH na vrátenie (odpočet DPH). 
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Súčet položiek stípca A súhlasí s položkou -Spolu- v stípci A 

Do kolónky "Intenzita pomoci" vložte vami stanovenú výšku intenzity pomoci. 

95 l 
v EUR 



analyzátor pre sekvenovanie novej 
713004 ks 1,00 202 992,00 2.1 

2.1.1.;~1Bi<>ana1yzátor 713004 ks 1,00 39 132,00 2.1 

2.1. <.-> I LVlUKIQ CT skener 713004 ks 1,00 525 780,00 2.1 

1/14 



2.1.1.41 :5teicemnikroslcop s digitálnou kamerou 713004 ks 1,00 IO 476,00 2.1 

713004 ks 1,00 35 2.1 

2.1.1 bunkový analyzačný systém 713004 ks 1,00 monitorovanie účinkov látok na 2.1 
čase bez potreby ich značenia 

inkubátora. 
l 

2.1.1. na prípravu ultračistej vody 713004 ks 1,00 2.1 

2.1.1.~1Pcutolclav 2 713004 ks 1,00 2. 1 

2.Ll.91J'ulalytickéváhy IO 713004 ks 3,00 2.1 

713004 ks 1,00 579 186,00 2.2 

713004 ks 1,00 IO IO 2.2 

2/14 



713004 ks 1,00 

pipiet 713004 ks 1,00 6 

713004 ks 1,00 993 

2.1. automat 713004 ks 1,00 48 

2.1.1 EPR spektrometer 713004 ks 1,00 86 

2.1.1. 713004 ks 1,00 112 

3/14 

7 944,00 

6 000,00 

993 600,00 

48 300,00 

86 472,00 

112 332,00 

tkami,rác:hlpletiivá,:h s možnosťou 
lflumescenčn1ej spektrálnej analýzy. Umožňuje 

vývoj) v podmienkach in vitro 
buniek (pohlavných, 

lsc,mlttický,:h) pred a aj počas manipulácie s 

IZllrÍILde<nie na detekciu látok na základe presnej 
lmolekullovej hmotnosti a na kvantitativne 
lstmo,veJniarôznych látok. Systémy zabezpečujú 

analytické možnosti pre 
lpr-ofi1o,·an:ie, identifikáciu, charakteristiku a 

a paramagnetických systémov v 
a plynmi fáze. Použitím tejto 

lte<Jhnih· mnl':rmštndovať voľné radikály aj pri 

koncentráciách, v živých 
na úrovni ich fyziologických 

analytická technika na kvantitatívne 

l stmavenie chemických prvkov. AAS technika s 
mtamem>vou a elektrotermickou atomizáciou 

(V1/UŽitelrná pre viac ako 60 známych 
používaná na stanovenie kovov a 

lo<Jlokmrov v biologických materiáloch. 
l 

2.2 

2.2 

2.3 

2.3 

2.4 

2.4 



713004 ks 1,00 

2.1.1. 9 JlJI~raoentrift1ga s prislušenstvom 713004 ks 1,00 

713004 ks 1,00 

komora2 713004 ks 1,00 

2.l.l.22flv!ultifunlcčnýmikroplatničkový spektrofotometer 713004 ks 1,00 

2.1.1.,!3 I:PremÝvačókamikroplatničiek 713004 ks 1,00 

138 138 

20 l 20 

38 38 508,00 

48 48 

8 

4/14 

IMttltifiilllk,onýmikroplatničkový 

lspektrofotc,m<:terso spektrálnym skenovaním a 
kOlltr<llo-var•ou teplotou. Prfstroj pracuje v 

fluorometria, luminometria, 
fahsorlJan,cia,TRF- Tinle-Resolved FlucJres"en.cef 

2.4 

2.4 

2.4 

2.5 

2.5 

2.5 



713004 ks 1,00 41 

na fluorescenčnú analýzu buniek 713004 ks 1,00 

osobo hodina 

osobohodina 

osobohodina 

osobohodina 

41 

5/14 

mc>derné,ho neinvazívneho systému 
1založené:hona technológii ECE (Electrical 

txctuswnJ, ktorý umožňuje vysoké 
veľkostnej škály buniek a tak kvalitne 

použitej vzorky buniek. 
l 

2.5 

2.5 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 



2.A.l 

2.A.l. 

2Al 

2.Al 

technický pracovník l 

marketingový pracovník l 

marketingový pracovník 2 

IZ,iliraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade 

platnými limitmi)6 2.1 

osobohodina 

6/14 

laboratóriu. 

výdavky (vrátane odvodov) na 
vvllzamestnan<:a UKF pracujúceho (v uvedenom 

laboratóriu. 

výdavky (vrátane odvodov) na 
v,v•vi:Ullllestnanca UKF pracujúceho (v uvedenom 

laboratóriu. 

2.1 

2.1 

2.1 

2.1 

2.2 

2.2 

2.2 



2.B.L4 Odborný pracovník aktivity 2.2 

2.B.L5 Konzultant UKF 2 

2.B.L6 Odborný asistent aktivity 2.2 

2.B.L Odborný technický pracovník 2 

2.B. 1.8 Expert 2 

2.B. 1.9 Odborný marketingový pracovník l osobohodina 

2.B.L10 Odborný marketingový pracovník2 osobohodioa 

7/14 

výdavky (vrátane odvodov) na 

JZ<um:stn.anc:a UKF pracujúceho (v uvedenom 
laboratóriu. 

výdavky (vrátane odvodov) na 
v,,,vl:zarlestnanca UKF pracujúceho (v uvedenom 

laboratóriu. 

v,,.vJ:zaroestnanca UKF pracujúceho (v uvedenom 

laboratóriu. 

výdavky (vrátane odvodov) na 
v•''"J:zarles·tmuuca UKF pracujúceho (v uvedenom 

laboratóriu. 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 



2.C.l.l Garant projektu UKF 

2.C.l.3 Garant aktivity 2.3 

2.C. l.4 Odborný pracovník l aktivity 2.3 

2.C.l.5 Odborný pracovník 2 aktivity 2.3 

2.C.1.6 Odborný pracovník 3 aktivity 2.3 

2.C.l.7 Odborný asistent aktivity 2.3 

2.C. 1.8 Odborný technický pracovník 3 

2.C.l.9 3 

2.C.Ll0 Odborný marketingový pracovník l 

2.C.l.ll Odborný marketingový pracovník 2 

Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade 
2.C.2.l. plamými limitmi)6 2.3 

610620 

610620 

610620 

610620 

10620 

610620 

300,00 

8/14 

zahraničných pracovných ciest 
loracc>vniko'v UKF na podporn rozvoja 

nnllm<:dz.ináJrodnej spolupráce v rámci tejto aktivity 
zmysle zákona o cestovných 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 

2.3 



2.4 

2.0.1 UKF l 2.4 

7 680,00 
výdavky (vrátane odvodov) na 

2.4 2.4 UKF pracujúceho (v uvedenom 

laboratóriu. 

pracovník l aktivity 2.4 osobohodina UKF pracujúceho (v uvedenom 2.4 

laboratóriu. 

výdavky (vrátane odvodov) na 
2.4 pracovník 2 aktivity 2.4 osobohodina UKF pracujúceho (v uvedenom 

laboratóriu. 

výdavky (vrátane odvodov) na 
2.4 2.0.1 asistent aktivity 2.4 osobohodina UKF pracujúceho (v uvedenom 

laboratóriu. 

výdavky (vrátane odvodov) DA 
2.4 technický pracovník 4 UKF pracujúcel10 (v uvedenom 

laboratóriu. 

výdavk)' (vrátane odvodov) na 
2.4 osobohodina UKF pracujúceho (v uvedenom 

laboratóriu. 

výdavky (vrátane odvodov) DA 
2.4 marketingový pracovník l osobohodina UKF pracujúceho (v uvedenom 

laboratóriu. 
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2.4 

2.4 

2.E. 1.1 Garant projel..-tu UKF 2.5 

2.E.l2!KonzultantUKF l 2.5 

2.E.l.3 Garant aktivity 2.5 2.5 

prncovník aktivity 2.5 2.5 

2.E.l.5 Odborný asistent aktivity 2.5 2.5 

2.E.l.6 Odborný technický pracovník 5 2.5 

10/14 
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osobohodina 

610620 osobohodina 

610620 osobohodina 

10620 osobohodina 

610620 

610620 

610620 300,00 

610620 300,00 

3.4.1. Publicita a označenie projektu- UKF 

12/14 

-- '"'=<>v< výdavky (vrátane odvodov) na 
lzomcosllltan•ca UKF v rámci riadenia projektu. 

výdavky (vrátane odvodov) na 

lzome:sllltan•::a UKF v rámci riadenia projektu. 

výdavky (vrátane odvodov) na 

lzome:stn.an<oa UKF v rámci riadenia projektu. 

výdavky (vrátane odvodov) na 
lz:<!Ill•eSOJan,ca UKF v rámci riadenia projektu. 

výdavky (vrátane odvodov) na 
-•'""IZ3loe.s:tnamca UKF v rámci riadeoia projektu. 

~~• · .. ~u•nv výdavky (vrátane odvodov) na 
- l,:antesllnanca UKF v rámci riadenia projektu. 

výdavky (vrátane odvodov) na 
-l,:arrteSillaJoca UKF v rámci riadenia projektu. 

výdavky (vrátane odvodov) na 
"lz<!IllLeSOJan.ca UKF v rámci riadenia projektu. 

výdavky (vrátane odvodov) na 

luun<esbJan.ca UKF v rámci riadenia projektu. 

výdavky (vrátane odvodov) na 
" ll:anteSitnanca UKF v rámci riadenia projektu. 

aktivita publicita a 
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Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SO RO v odôvodnených prípadoch): 

l Použité názvy podpoložiek sú ilustratívne. Použiť stručný názov výdavku, ktorý jednomačne vystihuje jeho podstatu. Pri zariadení, vybavení nepoužívať pomenovanie výrobcu. 

2 Jednotková cena sa môže uvádzať maximálne na tri desatinné miesta. Pokiaľ je žiadateľ pomerným platcom DPH pod!' a §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, jednotková cena je vrátane celej DPH, v 
komentári k príslušnej podpoložke sa uvedie, že "Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom". Pokia!' je žiadateľ platcom DPH podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 
hodnoty, jednotková cena je bez DPH. Pokiaľ žiadateľ nie je platcom DPH podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, jednotková cena je vrátane DPH. 

3 K danej podpoložke priradiť len jednu odbornú a1.-tivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná podpoložka využíva, uvádzať v opise projektu. 

4 Stavebný dozor je povinný, ak sa budú vykonávať stavebné činnosti. 

5 Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest. 

6 Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu). 

7 V položke 3.1 sú pre partnera podnikateľa oprávneným výdavkom výlučne náklady na projektového manažéra. Ostatné výdavky v tejto položke sú oprávnené len pre žiadateľa, resp. partnera -výskumnú organizáciu mimo 
schémy štátnej pomoci, okrem výdavkov na manažéra monitoringu, ktoré sú oprávnené výlučne pre žiadateľa .. 

8 V položke 3.2 sú výdavky oprávnené výlučne pre žiadatel'a, resp. pre partnera- výskumnú organizáciu. 
9 V položke 3.3 sú pre partnera podnikatel'a oprávneným výdavkom výlučne náklady na údržbu a opravy, a to len pre zariadenie a vybavenie zaobstarané a využívané počas projektu. 

l O Oprávnený výdavok len pre žiadateľa, resp. partnera - výskumnú organizáciu mimo schémy štátnej pomoci. 
* Žiadate!' uvedie v percentách skutočnú hodnotu limitu príslušnú pre výdavky v rozpočte projektu. 
**Žiadateľ uvedie v eurách skutočnú hodnotu limitu príslušnú pre výdavky v rozpočte projektu. 
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Súčet položiek stípca A súhlasí s položkou -Spolu- v stí pci A 

Do kolónky "Intenzita pomoci" vložte vami stanovenú výšku intenzity pomoci. 

95 l 
v EUR 



vybavenie a prislušenstvo pre kultiváciu 
713004 ks 1,00 3.1 

·teplote a osvetlení. 

vybavenie a prislušenstvo pre kultiváciu 
713004 ks 1,00 3.1 

teplote a osvetlení. 

TREPAČKA PRE KULTIVÁCIU 
713004 ks 1,00 3.1 

vybavenie a prislušenstvo pre kultiváciu 
713004 ks 1,00 3.1 



Laboratórne zariadenie na sterilizáciu 

2.1.5 AUTOKLÁV HORIZONTÁLNY stredokapacitný l 713004 ks 1,00 14 904,000 14 904,00 0,00 
laboratórnych pomôcok, roztokov a živných 
médií a na sterilizáciu odpadu. 

3.1 

Výdavok partnera 2 
Laboratórne zariadenie na sterilizáciu 

2.1.6 AUTOKLÁV HORIZONTÁLNY malokapacitný l 713004 ks 1,00 lO 488,000 lO 488,00 0,00 
laboratórnych pomôcok, roztokov a živných 
médií a na sterilizáciu odpadu. 

3.1 

Výdavok partnera 2 



Pristroj na amplifikáciu DNA pre analýzu 

2.1.7 GRADIENTOVÝ TERMOCYKLER 713004 ks 1,00 15 264,000 15 264,00 0,00 veľkého počtu vzoriek naraz. 3.1 
Výdavok partnera 2 
Kompaktná chladená centrifúga na prípravu 

2.1.8 CENTRWÚGASTOLNÁCHLADENÁ 713004 ks 1,00 6 768,000 6 768,00 0,00 vzoriek s vysokými otáčkami. 3.1 
Výdavok parmera 2 
Kompaktuá stolová centrifúga na prípravu 

2.1.9 CENTRIFÚGA 2 713004 ks 1,00 6 768,000 6 768,00 0,00 vzoriek s vysokými otáčkami. 3.1 
Výdavok partnera 2 

Sterilný pracovný box s vertikálnym prúdením 

2.1.10 
LAMINARNY BOX BIOHAZARD veľký s 

713004 ks 1,00 12 696,000 12 696,00 0,00 
vzduchu s chemickým a HEPA filtrom určený 

3.1 
prislušenstvom l pre prácu s mikroorganizmami (pre genetickú 

transformáciu rastlín pomocou Agrobacterium 
sp.). Prislušenstvo: 2 plynové kahany. 
Výdavok partnera 2 

ELEKTRONICKÉ ANALYTICKÉ DIGITÁLNE 
Kompaktué analytické váhy s prislušenstvom, 

2.l.ll 
VÁHY S INTERNOU KALIBRÁCIOU l 

713004 ks 1,00 2 277,600 2 277,60 0,00 internou kalibráciou a s elektronickým 3.1 
displejom pre váženie chemikálií a vzoriek. 
Výdavok partnera 2 

2.Ll2 
TREPAČKA INKUBOVANÁ S 

713004 ks 1,00 16 284,000 16 284,00 0,00 
Stolná trepačka s chladenim a prislušenstvom 

3.1 
PRÍSLUŠENSTVOM s chladenim l pre ínkubáciu bakteriálnych suspenzií. 

Výdavok partnera 2 

Zariadenie na inkubáciu rastlínného materiálu s 
2.1.13 INKUBÁTOR S CHLADENÍM l 713004 ks 1,00 8 688,000 8 688,00 0,00 vnútorným osvetlením a regulovanou teplotou 3.1 

pre rast rastlínného materiálu. 
Výdavok partnera 2 

PRÍSTROJ PRE VÝROBU ULTRAČISTEJ VODY S 
Zariadenie na prípravu ultračistej vody pre 

2.1.14 
PRÍSLUŠENSTVOM 

713004 ks 1,00 9 108,000 9 108,00 0,00 molekulárnu biológiu. 3.1 
Výdavok partnera 2 

Plnoautomatický fotodokumentačný systém na 
fluorescenciu gélov s kamera~ 
transluminátorom~ s termotlačiarňou a 

2.1.15 FOTODOKUMENTAčNÝ SYSTÉM 713004 ks 1,00 19 320,000 19 320,00 0,00 
možnosťou pripojenia prístroja k počítaču. 

3.1 
Cena zahŕňa aj PC zostavu so softvérom. 
Softvér: pre stiahnutie, úpravu, uloženie a 
analýzu obrázkov gélov. 
Výdavok partnera 2 



Zariadenie obsahuje výmenu pevne 

zabudovaného laboratórneho zariadenia a 
príslušenstva pozostávajúceho z digestorov, 
ktoré slúžia na bezpečnú prácu s prchavýrni, 
dráždivými a hod'avými látkami. Nevyhnutné 
príslušenstvo: ventilátory k digestorom s 

2.1.16 Laboratórne vybavenie a príslušenstvo typ V 4 713004 ks 1,00 48 442,000 48 442,00 0,00 potrebným napojením. Laboratórne zariadenia 3.1 

slúžia na bezpečnú prácu s chemiká!ianú, 
pripravu vzoriek. umiestnenie prístrojov, 
umiestnenie chemikálií a laboratórnych 
pomôcok. Súčasťou dodávky a výmeny sú 
drobné stavebné úpravy a ekologická likvidácia 
existujúceho zariadenia. 
Výdavok partnera 2 

Zariadenie na inkubáciu biologického materiálu 

2.l.l7 Inkubátor s chladením l 713004 ks 1,00 5 352,000 5 352,00 0,00 s policam~ s regulovanou teplotou a 3.1 
nastaviteľnou rýchlosťou ventilátora. 
Výdavok partnera 2 

Sterilný pracovný box s vertikálnym prúdenim 

2.1.18 
LAMlNARNY BOX BIOHAZARD veľký s 

7!3004 ks 1,00 12 696,000 12 696,00 0,00 
vzduchu s chemickým a HEPA filtrom určený 

3.1 
prislušenstvom 2 pre prácu s mikroorganizmami (pre genetickú 

transformáciu rastlín pomocou Agrobacterium 
sp.). Príslušenstvo: 2 plynové kahany. 
Výdavok partnera 2 

Aparatúra pre separáciu (frakcionáciu) 
-nukleových kyselin za účelom analýzy 

2.1.!9 
ELEKTROFORETICKÁ AP ARA TURA 

713004 ks 1,00 2 194,800 2 194,80 0,00 
nukleových kyselín vrátane nalievacej 

VERTIKÁLNA plaďormy, chladiacej vložky a bezpečnostného 
3.1 

veka. 
Výdavok partnera 2 

Laboratórne vybavenie a príslušenstvo pre kultiváciu 
Zariadenie s policovým systémom 

2.1.20 713 004 ks 1,00 19 360,000 19 360,00 0,00 zabezpečujúce kultiváciu rastlín v podmienkach 3.1 
rastlín 4 in vivo pri definovanej teplote a osvetlení. 

Výdavok partnera 2 
Laboratórne zariadenie na sterilizáciu 

2.1.21 AUTOKLÁV HORIZONTÁLNY malokapacitný 2 713004 ks 1,00 IO 488,000 IO 488,00 0,00 
laboratórnych pomôcok, roztokov a živných 

3.1 
médií a na sterilizáciu odpadu. 
Výdavok partnera 2 
Laboratórne zariadenie na sterilizáciu 

2.122 AUTOKLÁV HORIZONTÁLNY stredokapacitný 2 7!3004 ks 1,00 14 904,000 14 904,00 0,00 
laboratórnych pomôcok, roztokov a živných 

3.1 
médii a na sterilizáciu odpadu. 
Vydavok partnera 2 
Zariadenie pre rýchle sušenie baniek, fliaš, 

LABORATÓRNA SUŠIČKA S 
skúmaviek, laboratórneho skla a rastlinného 

2.1.23 
PRÍSLUŠENSTVOM strednokapacitná l 

713004 ks 1,00 2 581,200 2 581,20 0,00 materiálu so vstavaným ventilátorom s 3.1 
možnosťou regulácie výkonu ventilátora. 
Výdavok partnera 2 



Zariadenie obsahuje výmenu pevne 
zabudovaného laboratórneho zariadenia a 
príslušenstva pozostávajúceho z digestorov, 
ktoré slúžia na bezpečnú prácu s prchavými, 
dráždivými a horľavými látkami. Nevyhnumé 
príslušenstvo: ventilátory k digestorom s 

2.1.24 Laboratórne vybavenie a príslušenstvo typ V2 l 713004 ks 1,00 37 078,000 37 078,00 0,00 potrebným napojením. Laboratórne zariadenia 3.1 

slúžia na bezpečnú prácu s chemikáliami, 
prípravu vzoriek, umies1nenie prístrojov, 
umies1nenie chemikálií a laboratórnych 
pomôcok. Súčasťou dodávky a výmeny sú 
drobné stavebné úpravy a ekologická likvidácia 
existujúceho zariadenia 
Výdavok partnera 2 
Zariadenie pre rýchle ~enie baniek, fliaš, 

LABORATÓRNA SUŠIČKA S 
skúmaviek, laboratórneho skla. a rastlinného 

2.1.25 
PRÍSLUŠENSTVOM strednokapacitná 2 

713004 ks 1,00 2 581,200 2 581,20 0,00 materiálu so vstavaným ventilátorom s 3.1 
možnosfou regulácie výkonu ventilátora 
Výdavok partnera 2 

Zariadenie na umývanie a dezinfekciu 
laboratórneho skla. Súčasťou príslušenstva sú 

2.1.26 UMÝVAČKA SKLA S PRÍSLUŠENSTVOM 713004 ks 1,00 22 056,000 22 056,00 0,00 potrebné umývacie koše a voziky. Súčasťou 3.1 
cenovej požiadavl.-y je aj zariadenie na úpravu 
vody pre potreby umývačky. 

Výdavok par1nera 2 

Zariadenie obsahuje výmenu pevne 
zabudovaného laboratórneho zariadenia a 
príslušenstva pozostávajúceho z digestorov, 

ktoré slúžia na bezpečnú prácu s prchavým~ 
dráždivými a horľavými látkami. Nevyhnutné 
príslušenstvo: ventilátory k digestorom s 

2.1.27 Laboratórne vybavenie a prislušenstvo 713004 ks 1,00 37 078,000 37 078,00 0,00 
potrebným napojením. Laboratórne zariadenia 

3.1 
slúžia na bezpečnú prácu s chemikáliam~ 
prípravu vzoriek, umiestnenie prístrojov, 

umies1nenie chemikálií a laboratórnych 
pomôcok. Súčasťou dodávky a výmeny sú 
drobné stavebné úpravy a ekologická likvidácia 
existujúceho zariadenia 
typ laboratória: V2 
Výdavok par1nera 2 

Sterilný pracovný box s vertikálnym prúdenim 

2.1.28 
LAMINARNY BOX BIOHAZARD veľký s 

713004 ks 1,00 12 696,000 12 696,00 0,00 
vzduchu s chemickým a HEPA filtrom určený 

3.1 
príslušenstvom 3 pre prácu s mikroorganizmami (pre genetickú 

transformáciu rastlin pomocou Agrobacteríurn 
sp.). Príslušenstvo: 2 plynové kahany. 
Výdavok par1nera 2 
Zariadenie na inkubáciu biologického materiálu 

2.1.29 Inkubátor s chladenim 2 713004 ks 1,00 5 352,000 5 352,00 0,00 
s regulovateľnou teplotou a rýchlosťou 

3.1 
ventilátora, s palicami. 
Výdavok par1nera 2 



Vzpriamený mikroskop s prislušenstvom, s 
postavením objektívov z vrchu pre pozorovanie 

2.1.30 
MIKROSKOP S PRÍSLUŠENSTVOM 

713004 ks 1,00 75 900,000 75 900,00 0,00 
mikroskopických objektov. Súčasťou yýbavy 

3.1 
(fotodokumentačný systém, PC, software) mikroskopu je fotodokumentačný systém, 

yýkonný PC s operačným systémom, 
monitorom a kartou. 
Výdavok partnera 2 

Kombinovaný platničkoyý spektrofotometer a 
fluorimeter ľubovoľne nastaviteľnou vlnovou 

KOMBINOVANÝ FLUORIMETER 
dÍžkou. Zariadenie bude slúžiť na stanovenie 

2.1.31 
PLA1NlČKOVÝ 

713004 ks 1,00 60 636,000 60 636,00 0,00 koncentrácie proteínov. nukleových kyselín, 3.1 
kolorimetrických a fluorimetrických látok, 
enzýmovej kinetiky a enzymatických reakcií s 
možnosťou využitia aj fluorescenčných 
substrátov ako aj luminiscencie. 
Výdavok partnera 2 

Zariadenie s ľahko ovládateľným 

2.1.32 Koncentrátor s rotorom- SPEED V AC 713004 ks 1,00 IO 212,000 10 212,00 0,00 
automatizovaným odvzdušňovacím ventilom s 

3.1 
možnosť ou dávkového spracovanie vzoriek, s 
rotorom na ependorfky a platničky. 
Výdavok partnera 2 

Laserové skenovacie zariadenie umožňujúce 

multiplexné snímanie protelnoyých 1-D a 2-D 
gélov, detekciu gélov nukleových kyselín a 

2.1.33 LASER SCANER 713004 ks 1,00 236 100,000 236 100,00 0,00 blotov, možnosti detekcie kolorimetricky a 3.1 
fluorescenčoe farbených gélov a blotov, 
pripadne rádioizotopov. 
Výdavok partnera 2 

Systém na vykonávanie druhého rozmeru SDS-
PAGE separácie. Tento systém zvyšuje 
produktivitu a zároveň poskytuje vysoký yýkon, 
rozlíšenie a opakovateľnosť elektroforetickej 

2.1.34 Separačoá jednotka 713004 ks 1,00 26 220,000 26 220,00 0,00 analýzy. Min. systém 2D elektroforézy vrátane 3.1 
2 sád náhradných skiel a zafarbovacích misiek s 
uzatvárateľným vrchnákom a jednotka zdroja 
pre 2D elektroforézu. 
Separačná jednotka pre druhý rozmer 2-D 
elektroforézy pre 12 gélov (miestnosť C 3049) 
Výdavok partnera 2 

ELEKTRONICKÉ ANALYTICKÉ DIGITÁLNE 
Kompaktné analytické váhy s prislušenstvom, 

2.1.35 
VÁHY S INTERNOU KALIBRÁCIOU 2 

713004 ks 1,00 2 277,600 2 277,60 0,00 internou kahbráciou a s elektronickým 3.1 
displejom pre váženie chemikálií a vzoriek. 
Výdavok partnera 2 
Laboratórne zariadenie na sterilizáciu 

2.1.36 AUTOKLÁV HORIZONTÁLNY malo kapacitný 3 713004 ks 1,00 10 488,000 10 488,00 0,00 
laboratórnych pomôcok, roztokov a živných 

3.1 
médií a na sterilizáciu odpadu. 
Výdavok partnera 2 



Sterilný pracovný box s vertikálnym prúdením 

2.1.37 
LAMINARNY BOX BIOHAZARD veľký s 

713004 ks 1,00 12 696,000 12 696,00 0,00 
vzduchu s chemickým a HEPA illtrom určený 

3.1 
prislušenstvom 4 pre prácu s mikroorganizmami (pre genetickú 

transformáciu rastlín pomocou Agrobacterium 

sp.). Príslušenstvo: 2 plynové kahany. 
Výdavok partnera 2 

2.1.38 
TREPAČKA INK UB OV ANÁ S 

713004 ks 1,00 16 284,000 16 284,00 0,00 
Stolná trepačka s chladením a príslušenstvom 

3.1 
PRÍSLUŠENSTVOM s chladením 2 pre ínkubáciu bakteriálnych suspenzii 

Výdavok partnera 2 

Zariadenie na rast rastlinného materiálu pri 
regulovaných teplotných a svetelných 
podmienkach. Min. 3 vymeniteľné svetelné 
kazety (set) Daily Light, vymeniteľné 3 svetelné 

2.1.39 KLIMATIZOVANÁ RASTOV Á KOMORA 7 13004 ks !,OO 28 980,000 28 980,00 0,00 kazety (set) pre Arabidopsis, vymeniteľné 3 3.1 
svetelné kazety s Fluora rastovými žiarivkami, 
čistiaci systém na vodovodnú vodu (bomba a 
úchytky). 
Výdavok partnera 2 

Laboratórna hlbokomraziaca mraznička s min. 
najnižšou teplotou (- 85 °C), s 5 palicami, 

2.1.40 HLBOKOMRAZIACÍ BOX NA -80 C 713004 ks 1,00 22 080,000 22 080,00 0,00 
zabezpečujúca uchovanie vzoriek biologického 

3.1 
výskumu pri veľmi nizkej teplote. Min 12 
zásobnikov vzoriek (racky) na skladovanie 
krabičiek s biologickými vzorkami. 
Výdavok partnera 2 

Prenosné laboratórne zariadenie na sterilizáciu 

2.1.4 1 AUTOKLÁV, PRENOSNÝ S PRÍSLUŠENSTVOM 713004 ks 2,00 2 760,000 5 520,00 0,00 
laboratórnych pomôcok, roztokov a živných 

3.1 
médií s hmotnosťou menšou než 5,5 kg, 
vrátane merača teploty a tlaku. 
Výdavok partnera 2 



713004 ks 2,00 

malokapacitná 2 
713004 ks 1,00 

V, PRENOSNÝ S PRÍSLUŠENSTVOM 713004 ks 1,00 

713004 ks 1,00 

633004 ks 1,00 

633004 ks 1,00 

633004 ks 1,00 

633004 ks 1,00 

3 837 

l 918,80 

l 518,00 

l 008,00 

so vstavaným ventilátorom (nútené 
vzduchu v komore). Možnosť 
výkonu ventilátora v rozmedzí O -

Možnosť započatia odpočtu nastaveného 
až pri dosiahnutí nastavenej teploty. Min. 

lo•lralmetre: objem komory min. 50 ~ 
lna~ta·viteľn) teplotný rozsah +20°C až 300°C, 

nosnosť komory min. 50 kg, napájanie 

otáčkami s možnosťou 
a času, s funkciou ShortSpin 

aut·om••ticlkým otváranlm vrclmáka. 
2 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 



Programovateľný zdroj pre väčšie a veľké 

gélové elektroforézy (DNAIRNA/proteín) s 
nastavitel'ným napätím, elektrickým prúdom a 

2.2.1.5 ELEKTROFORETICKÝ ZDROJ 2 633004 ks 1,00 l 269,600 l 269,60 0,00 
yýkonom, so 4 pármi yýstupov pre simultánny 
priebeh 4 programov, s možnosťou uloženia 

3.1 

programov do pamäte, kontinuálny časovač s 
alarm om. 
Výdavok partnera 2 

2.2.1.6 
ELEKTROFORETICKÁ AP ARA TURA 

633004 

Aparatúry pre separáciu nukleoyých kyselín za 

HORIZONTÁLNA vel'ká 2 
ks 1,00 l 518,000 l 518,00 0,00 účelom rýchlych DNA analýz a analýz PCR 3.1 

produktov za účelom štúdia genomiky rastlin. 
Výdavok partnera 2 



JL:anrarucne pracovne cesty (cestovné náhrady v súlade 

pla!nými limitmi)' 3.1 

zahraničných pracovných ciest 

loracovoíkov ÚGBR SA V na podporu rozvoja 

Mlmedz:inároclnej spolupráce v rámci tejto 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 

3.1 



manažér- partner 2 610620 

majetku nadobudnutého z projektu počas 
projektu- ÚGBR SA V 

637015 

633006 

637003 

vysvetľujúca tabuľa- ÚGBR SA V 637003 

3.4.3Jmfonmacóné a propagačné materiály- ÚGBR SA V 637003 





Poznámky (zm"ena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch): 

l Použité názvy podpoložiek sú ilustratívne. Použiť stručný názov výdavku, ktorý jednoznačne vystihuje jeho podstatu. Pri zariadení, vybavení nepoužívať pomenovanie výrobcu. 

2 Jednotková cena sa môže uvádzať maximálne na tri desatinné miesta. Pokiaľ je žiadateľ pomerným platcom DPH podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, jednotková cena je vrátane cel~ DPH, v 
komentári k prisl~nej podpoložke sa uvedie, že "Výdavok podlieha aktuálne platnému koeficientu DPH stanovenému daňovým úradom". Pokiaľ je žiadateľ platcom DPH podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 
hodnoty, jednotková cena je bez DPH. Pokiaľ žiadateľ nie je platcom DPH podľa §49 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, jednotková cena je vrátane DPH. 

3 K danej podpoložke priradiť len jednu odbornú aktivitu z opisu projektu, v ktorej sa výdavok na danú podpoložku zrealizuje. Ostatné aktivity, v ktorých sa daná podpoložka využíva, uvádzať v opise projektu. 

4 Stavebný dozor je povinný, ak sa budú vykonávať stavebné činnosti. 

5 Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest. 

6 Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu). 

7 V položke 3. I sú pre partnera podnikatel'a oprávneným výdavkom výlučne náklady na projektového manažéra. Ostatné výdavky v tejto položke sú oprávnené len pre žiadatel'a, resp. partnera -výskumnú organizáciu mimo 
schémy štátnej pomoc~ okrem výdavkov na manažéra monitoringu, ktoré sú oprávnené výlučne pre žiadateľa .. 
8 V položke 3.2 sú výdavky oprávnené výlučne pre žiadateľa, resp. pre partnera- výskumnú organizáciu. 
9 V položke 3.3 sú pre partnera podnikateľa oprávneným výdavkom výlučne náklady na údržbu a opravy, a to len pre zariadenie a vybavenie zaobstarané a využívané počas projektu. 

I O Oprávnený výdavok len pre žiadateľa, resp. partnera - výskumnú organizáciu mimo schémy štátnej pomoci. 
* Žiadateľ uvedie v percentách skutočnú hodnotu limitu príslušnú pre výdavky v rozpočte projektu. 
** Žiadateľ uvedie v eurách skutočnú hodnotu limitu príslušnú pre výdavky v rozpočte projektu. 
Oprávnené výdavky projektu spolu po FA, resp po odpočte DPH- stÍpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov projektu vypočítaných na základe fmančnej analýzy (finančná analýza je relevantná, ak Výdavky rozpočtu 



Súčet položiek stípca A súhlasí s položkou -Spolu- v stí pci A 

Do kolónky "Intenzita pomoci" vložte vami stanovenú výšku intenzity pomoci. 

v EUR 



Príloha č. 3 Zmluvy o partnerstve 
ITMS kód Projektu: 26220220180 

Európska únia 
Európsky lond roglon,Jneho rozvoja 

Owačenie 
Názov banky 

Kód Číslo účtu 
názvu účtu banky 

Hlavný partner: 
8180 Slovenská BÚ-ES Slovenská 

Štátna pofnohospodárska poľnohospodárska 
pokladnica univerzita v Nitre univerzita Nitra l BAN: 

Partner 1: 
8180 Univerzita 

BÚ - Agrobiotech, Štátna Konštantína 
Filozofa v Nitre 

UKF v Nitre pokladnica 
l BAN: t • 

l 
Partner 2: 

8180 Ústav genetiky 
Štátna 

a biotechnológií BÚ - Agrobiotech 
pokladnica 

rastlin SAV l BAN: 

Svojím podpisom potvrdzujem správnosť uvedených údajov 

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu hlavného partnera: Dr.h.c.prof.lng.Peter Bielik,PhD. 

Podpis: ........ Dátum 09.04.2013 




