
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ITMS kód 26220120042 „CEGEZ“ - Centrum excelentnosti pre výskum genetických živočíšnych 
zdrojov (05/2010 – 02/2015) 

 

CEGEZ - Centrum excelentnosti pre výskum genetických živočíšnych zdrojov  
Číslo (signatúra) projektu:     ITMS kód 26220120042 
Doba riešenia:                         05/2010 – 02/2015 
Riešiteľské pracovisko:           Ústav systémov chovu,  šľachtenia a kvality produktov, NPPC-VÚŽV Nitra   
Koordinátor projektu :          Ing. Peter Polák, PhD. 
 

 
Cieľom projektu bolo dobudovať infraštruktúru laboratória šľachtenia, výpočtovej genetiky 
a výskumu genetických živočíšnych zdrojov s dôrazom na kvalitu produktov a welfare zvierat. 
 

 

 
Projekty s priamym prepojením na prax: 
 
ITMS kód 26220220098    „MLIEKO“ - Zvyšovanie účinnosti získavania mlieka od kráv a bahníc vo    
väzbe na kvalitu mlieka, zdravie vemena a welfare zvierat (01/2011 – 08/2015) 

 

MLIEKO -  Zvyšovanie účinnosti získavania mlieka od kráv a bahníc vo väzbe  
                                                     na kvalitu mlieka, zdravie vemena a welfare zvierat   
Číslo (signatúra) projektu:       ITMS kód 26220220098 
Doba riešenia:                           01/2011 -08/2015  
Riešiteľské pracovisko:            Ústav systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov, NPPC-VÚ Nitra    
Koordinátor projektu:              prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. 
 
Cieľom projektu bolo zlepšiť riadenia chovu kráv a bahníc a zvýšenie konkurencie schopnosti 
produkcie kvalitného mlieka s dôrazom na konzumenta, zdravie vemena a welfare zvierat. 
 

 

 

ITMS kód 26220220176 „ZDRAVIE“ - Zdravá výživa pre zdravé životné funkcie (06/2012 - 05/2015) 

 

ZDRAVIE  -  Zdravá výživa pre zdravé životné funkcie 
Číslo (signatúra) projektu:     ITMS kód 26220220176 
Doba riešenia:                         06/2012 – 05/2015   
Koordinátor projektu:            Tekmar Slovensko s.r.o. 
Spoluriešiteľ:                            Ústav výživy, NPPC-VÚŽV Nitra    



Zodpovedný riešiteľ za NPPC-VÚŽV  Nitra:   MVDr. Soňa Nitrayová, PhD. 
 
Cieľom projektu bolo v rámci spolupráce podniku a výskumného pracoviska pri aplikovanom 
výskume zameranom na zlepšovanie zdravia a kvality života obyvateľstva aplikáciou biologicky 
aktívnych látok vyvinúť nové produkty. 
 

 

 

ITMS kód 26210120038 „REVITAL“ - Revitalizácia a dobudovanie experimentálnej infraštruktúry 
výskumu živočíšnych genetických zdrojov NPPC-VÚŽV Nitra  (01/2014 – 10/2015) 

 

REVITAL -  Revitalizácia a dobudovanie experimentálnej infraštruktúry                                                    
výskumu živočíšnych genetických zdrojov NPPC-VÚŽV Nitra  
 
Číslo (signatúra) projektu:      ITMS kód 26210120038 
Doba riešenia:                          01/2014 – 10/2015 
Riešiteľské pracovisko:           Ústav malých hospodárskych zvierat, NPPC-VÚŽV Nitra  
                                                    Ústav výživy, NPPC-VÚŽV Nitra    
                                                    Ústav systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov, NPPC-VÚŽV Nitra    
Koordinátor projektu:             doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc. 
 
 
Cieľom projektu bola revitalizácia a dobudovanie experimentálnej infraštruktúry  výskumu 
živočíšnych genetických zdrojov NPPC-VÚŽV Nitra. Projekt je rozdelený na dve časti, jedna z nich je 
zameraná na dodávku laboratórneho zariadenia, technológií pre ŽV a potrebné stavebné úpravy 
a druhá na obnovu IKT systémov a dodávku softvérov potrebných pre vedecké aktivity.  Plánuje sa 
dodávka prístrojov na zisťovanie kvality mäsa, obsahu vlákniny, centrifúga, mikroskop a pod. 
Z technológií budú dodané systémy pre rekonštrukciu chovu králikov, ošípaných, japonských 
prepelíc a raticovej zveri. 
 

 


