
Výsledky/výstupy aktivity 3.1 
A. Vytvorenie materiálno-technickej bázy 
Vybudované laboratória: 
* Laboratórium molekulárneho šľachtenia rastlín (LMŠR) - C1084 
* Laboratóriá reprodukčnej a vývinovej biológie (LRVB) – C2064, C2065, C78, C1101, A54b1, A54b2 
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 biologickej diverzity a potravinovú bezpečnosť 
- vypracované metodiky pre mikropropagáciu 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 
Merateľné ukazovatele aktivity 3.1 

 
                                                     Ukazovateľ výsledku-záväzné                 Ukazovateľ dopadu-nemusí sa naplniť    

3.1 Aplikovaný výskum v 
rastlinných 
biotechnológiách 

 

Výskumníci do 35 rokov  vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - ženy 
Počet: 1 
Zdroj údajov , spôsob a frekvencia 
merania: polročne na základe údajov z 
personálneho oddelenia 
 
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - ženy: 
Počet: 5 
Zdroj údajov, spôsob a frekvencia 
merania: polročne na základe údajov z 
personálneho oddelenia 
 
Výskumníci do 35 rokov  vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - muži 
Počet: 1 
Zdroj údajov, spôsob a frekvencia 
merania: polročne na základe údajov z 
personálneho oddelenia 
 
Výskumníci nad 35 rokov vlastnej 
organizácie a partnerov, ktorí 
využívajú poskytnutú podporu - muži: 
Počet: 2 
Zdroj údajov, spôsob a frekvencia 
merania: polročne na základe údajov z 
personálneho oddelenia 
 
Počet publikácií v nekarentovaných 
časopisoch:  
Počet: 1 
Zdroj údajov , spôsob a frekvencia 
merania: polročne na základe údajov  v 
databáze ÚGBR SAV 
 
Počet prác publikovaných 
v nerecenzovaných vedeckých 
periodikách a zborníkoch:  
Počet: 4 
Zdroj údajov, spôsob a frekvencia 
merania: polročne na základe údajov  v 

Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využijú poskytnutú podporu - ženy: 
Počet:  2 
Zdroj údajov, spôsob a frekvencia merania: 
raz ročne na základe údajov z  evidencie 
ÚGBR SAV 
 
 
Študenti doktorandského štúdia vlastnej 
organizácie a partnerov v projekte, ktorí 
využijú poskytnutú podporu - muži: 
Počet:  2 
Zdroj údajov, spôsob a frekvencia merania: 
raz ročne na základe údajov z  evidencie 
ÚGBR SAV 
 
Počet publikácií v karentovaných 
časopisoch:  
Počet: 5 
Zdroj údajov, spôsob a frekvencia merania: 
raz ročne na základe údajov  v databáze 
ÚGBR SAV 
 
 
Počet prác publikovaných 
v recenzovaných vedeckých periodikách 
a zborníkoch:  
Počet: 15 
Zdroj údajov, spôsob a frekvencia merania: 
raz ročne na základe údajov  v databáze 
ÚGBR SAV 
 
 



databáze ÚGBR SAV 
 
Počet projektov aplikovaného 
výskumu vo verejnom a mimovládnom 
sektore:  
Počet:  1 
Zdroj údajov, spôsob a frekvencia 
merania: polročne na základe údajov z 
evidencie ÚGBR SAV 

 


