Príloha č. 3

Úloha výskumu a vývoja
Názov úlohy (č.1/OPR):
Program 05T04: Podprogram MPRV SR v koordinácii MZV SR ako súčasť medzirezortného
programu.
Oficiálna rozvojová pomoc – záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu.
Odborná a technická podpora krajín strednej a východnej Európy v oblasti potravinových
databáz
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Výskumný ústav potravinársky (VÚP), Ing. Anna Giertlová, Oddelenie hodnotenia rizika,
potravinových databáz a výskumu spotrebiteľa
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky, Ing. Ján Husárik, riaditeľ Odboru zahraničnej koordinácie.
Legislatívny rámec:
 Požiadavka MPRV SR na základe medzirezortného programu MZV SR
 Zákon č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci
 Strednodobá stratégia oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky na roky
2009-2013 schválená vládou dňa 4.3.2009 uznesením č.170/2009
 Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2010-2014
 Národný program rozvojovej pomoci na rok 2011 schválený vládou SR dňa 26.1.2011
uznesením č. 55/2011
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného
organizačného útvaru v rámci MPRV SR:
VÚP má na starosti správu Potravinovej banky dát, ako aj prepojenie na Európsku sieť
potravinových databáz prostredníctvom organizácie EuroFIR AISBL. VÚP má dlhodobé
skúsenosti s rozvojovými aktivitami, vývojom programov (softvérov) a tréningovými aktivitami
v oblasti potravinových databáz.
Návrh na spôsob riešenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a VÚP
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Z riešenia úlohy bude finančne zabezpečené školenie pre 1 odborníka z Moldavska na Kurze
o tvorbe a využívaní databáz, prípadne inom kurze; ďalší vývoj programu DARIS resp.
vytvorenie upgradu programu DARIS a jeho distribúcia do rozvojových krajín; uhradený
členský poplatok v organizácií EuroFIR AISBL.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
01/2012 - 12/2012
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú
skupinu užívateľov):
Úloha sa sústreďuje na na budovanie kapacít a technickú podporu v Moldavsku v oblasti
vývoja potravinovej banky dát (PBD). Pri realizácii týchto aktivít je nevyhnutné, aby
Potravinová banka dát bola prepojená s európskymi iniciatívami v oblasti zloženia potravín,
t.j. bola začlenená do organizácie EuroFIR AISBL. Umožňuje to pracovať na vlastnej
štandardizácii PBD a zároveň sprostredkovať aj európske odporúčania cieľovým krajinám

CEE. VÚP má dlhodobé skúsenosti s rozvojovými aktivitami, vývojom programov
a tréningovými aktivitami v oblasti potravinových databáz.
EuroFIR AISBL je nezisková organizácia, ktorá vznikla podľa belgickej legislatívy a jej cieľom
je pokračovať vo vývoji európskych odporúčaní, v šírení excelencie, organizácii školení
a najmä udržať činnosť európskeho informačného zdroja (tzv. e-Search facility
www.eurofir.org) pre databázy nutričného zloženia potravín, ktorý umožňuje prepojenie
väčšiny databáz európskych krajín.
Pre naplnenie zámerov tejto úlohy je nevyhnutné, aby oficiálna rozvojová pomoc bola
i naďalej realizovaná za pomoci iných projektov, t.j. národných projektov i členstva
v organizácií EuroFIR AISBL.
Ciele úlohy:
 Finančne zabezpečiť účasť odborníka z Moldavska na Kurze o tvorbe a riadení databáz,
ktorý sa v roku 2012 bude konať v Turecku pod záštitou EuroFIRu, UNU, FAO
alebo iných kurzoch, workshopoch a školeniach, týkajúcich sa databáz nutričného
zloženia potravín.
 Uhradenie členského poplatku na participáciu VÚP v organizácii EuroFIR AISBL.
 Aktualizácia databázového programu DARIS, ktorá Aktualizácia bude realizovaná na
základe hotovej Analýzy a návrhu spôsobu realizácie navrhovaných úprav z konca roka
2011. Aktualizácia programu DARIS by mala zahŕňať: kódovanie potravín, prepojenie
potraviny na číselníky klasifikačných systémov, kontrolné opatrenia.
 Distribúcia aktualizovaného programu DARIS do rozvojových krajín. Aplikácia poznatkov
v oblasti tvorby, kompilácie, šírenia a využívania spoľahlivých údajov o zložení potravín,
ktoré majú nezastupiteľnú úlohu pri formulovaní národných programov výživovej politiky
už v súlade s niektorými požiadavkami EÚ.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 Pracoviská potravinových databánk rozvojových krajín strednej a východnej
Európy
 EuroFIR AISBL,
 MPRV SR,
 VÚP,
 iné rezorty, experti a inštitúcie.
Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100 % financovaná zo štátneho
rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na transfery)
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Čiastkové podklady v priebehu
roka, záverečná správa o riešení úlohy do 31.1.2013.
Celková potreba finančných zdrojov (v EUR): 37 904

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy:
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kalkulačná položka
Bežné priame náklady (r. 02 + r. 05 + r. 07)
Priame mzdy a odvody (r. 03 + r. 04)
a) Mzdové náklady
b) Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
Priamy materiál (r. 06)
Spotreba materiálu
Ostatné priame náklady (r. 08 + r. 09 + r. 10)
a) Cestovné tuzemské
b) Cestovné zahraničné
c) Služby a iné
Bežné nepriame náklady (r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 16 + r.
17)

R 2012
31184
16084
11679
4405
500
500
14600
100
1900
12600
2568

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

a) Spotreba materiálu
b) Stravovanie a tvorba SF
c) Opravy a údržba strojov, prístrojov
d) Dopravné
e) Elektrická energia
f) Poštovné, telekomunikácie a pod.
Réžijné náklady celkom (r. 19 + r. 20 + r. 21 + r. 22)
a) Plyn, vodné, stočné, zrážková voda, teplo
b) Mzdové náklady (vedenie, EO, HS)
c) Náklady na zdravotné a sociálne poistenie (vedenie, EO, HS)
d) Opravy a údržba, poplatky, iné služby
Celkové náklady (r. 01 + r. 11 + r. 18)

820
540
200
808
200
4152
300
1041
411
2400
37904

Príloha č. 4

Úlohy odbornej pomoci
Názov úlohy (č. 1/OP):
Vedecké hodnotenie rizika pre potreby úradnej kontroly
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Výskumný ústav potravinársky (VÚP), Ing. Světlíková Angela, Oddelenie hodnotenia rizika,
potravinových databáz a výskumu spotrebiteľa
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky, Sekcia poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu, Odbor
bezpečnosti potravín a výživy - Ing. Marica Theiszová PhD.
Legislatívny rámec:
• nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú
všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva v SR v zmysle zákona
č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného
organizačného útvaru v rámci MPRV SR:
Vedecké hodnotenie rizika je založené na vedeckých expertízach v rámci odbornej
výskumnej činnosti VÚP. Jednou z hlavných úloh MPRV SR v oblasti hodnotenia rizika je
zabezpečenie okamžitého vedeckého hodnotenia rizika v prípade škodlivých účinkov
potravín na zdravie ľudí pre potreby úradnej kontroly.
Návrh na spôsob riešenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a VÚP.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Vypracovanie 15 podkladov k hodnoteniu rizika pre MPRV SR a EFSA
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
01/2012 - 12/2012
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú
skupinu užívateľov):
Zámerom úlohy je príprava vedeckých stanovísk k otázkam bezpečnosti potravín
v nadväznosti pre potreby úradnej kontroly, ďalej na aktuálnu činnosť EFSA a Rýchleho
výstražného systému pre potraviny a krmivá (Rapid Alert System for Food and Feed,
RASFF) Európskej komisie. Vedecké stanoviská umožnia charakterizovať a monitorovať
riziká s dopadom na neškodnosť potravín a zabezpečovať komunikáciu o existujúcich
a hroziacich rizikách v oblasti bezpečnosti potravín a prispievať tak k vysokej úrovni ochrany
zdravia obyvateľstva.
Stanoviská sú určené na:
- prijatie dočasných opatrení krátkodobého a okamžitého charakteru na riadenie rizika pre
orgány úradnej kontroly potravín,
- informovanie spotrebiteľov
- zabezpečenie spolupráce a poslania EFSA a vedeckej obce.

Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: MPRV SR, ŠVPS SR - Rýchly výstražný systém
pre potraviny a krmivá, EFSA.
Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100 % financovaná zo štátneho
rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na transfery).
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Čiastkové podklady v priebehu
roka, záverečná správa o riešení úlohy do 31.1.2013.
Celková potreba finančných zdrojov (v EUR): 13 419
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy:
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kalkulačná položka
R 2012
Bežné priame náklady (r. 02 + r. 05 + r. 07)
13375
Priame mzdy a odvody (r. 03 + r. 04)
12875
a) Mzdové náklady
9179
b) Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
3696
Priamy materiál (r. 06)
300
Spotreba materiálu
300
Ostatné priame náklady (r. 08 + r. 09 + r. 10)
200
a) Cestovné tuzemské
200
b) Cestovné zahraničné
0
c) Služby a iné
Bežné nepriame náklady (r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 16 + r.
17)
44

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

a) Spotreba materiálu
b) Stravovanie a tvorba SF
c) Opravy a údržba strojov, prístrojov
d) Dopravné
e) Elektrická energia
f) Poštovné, telekomunikácie a pod.
Réžijné náklady celkom (r. 19 + r. 20 + r. 21 + r. 22)
a) Plyn, vodné, stočné, zrážková voda, teplo
b) Mzdové náklady (vedenie, EO, HS)
c) Náklady na zdravotné a sociálne poistenie (vedenie, EO, HS)
d) Opravy a údržba, poplatky, iné služby
Celkové náklady (r. 01 + r. 11 + r. 18)

44
0
0
0
0
0

13419

Príloha č. 5
Názov úlohy (č. 2/OP):
Informačný systém o cudzorodých látkach v potravinách
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Výskumný ústav potravinársky Bratislava, Ing. Danka Šalgovičová
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky, Sekcia poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu, Odbor
bezpečnosti potravín a výživy - Ing. Katarína Janeková
Legislatívny rámec:



Zákon NR SR o potravinách č. 152/1995 Z.z. v znení
neskorších predpisov, § 6b odsek 2

Uznesenia vlády SR: č.449/1992, č. 620/1993 a č. 288/1996.

REGULATION (EC) No 178/2002 OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 28 January 2002 laying down the general
principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety
Authority and laying down procedures in matters of food safety, Article 36 Networking
of organisations operating in the fields within the Authority's mission

COMMISSION REGULATION (EC) No 2230/2004 of 23
December 2004 laying down detailed rules for the implementation of European
Parliament and Council Regulation (EC) No 178/2002 with regard to the network of
organisations operating in the fields within the European Food Safety Authority’s
mission, Article 1 Competent organisations designated by the Member States

Európska dohoda o pridružení uzatvorená medzi SR a EÚ. V
článku č. 81 Dohody sa strany zaväzujú k spolupráci v oblasti ŽP.

Smernica Rady Európy 90/313/EEC zo 7.6.1990 o Voľnom
prístupe k informáciám o stave životného prostredia.

ESCO/EFSA/DATEX: „Harmonisation of Chemical Occurrence
Data Collection in Food and Feed”, kde za SR bol nominovaný VÚP, ktorý sa
zúčastňuje rokovaní a riešení úloh.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného
organizačného útvaru v rámci MPRV SR:
• Podľa zákona NR SR o potravinách č. 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov. §
6b odsek 2 môže ministerstvo poveriť fyzickú alebo právnickú osobu prípravou
vedeckých stanovísk a poskytovaním vedeckého poradenstva a vedeckej a technickej
podpory na vyhodnocovanie rizík z potravín.
• Podľa REGULATION (EC) No 178/2002 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF
THE COUNCIL of 28 January 2002 a ES č. 2230/2004 z 23. decembra 2004 je VÚP
jednou z 12 organizácii, ktoré môžu vykonávať činnosti pre EFSA.
• Práca si vyžaduje technickú znalosť databázy a vedecký prístup k hodnoteniu údajov,
úzky kontakt s vedeckými pracovníkmi z oblasti potravín, k hodnoteniu vhodnosti
maximálnych limitov v potravinách a vypracovávaniu vedeckých stanovísk,
k hodnoteniu expozície, ktorá je na VÚP zabezpečená.
 MPRV SR nedisponuje potrebnými vedeckými kapacitami, technickým vybavením
a prístrojovou technikou na riešenie uvedenej úlohy
Návrh na spôsob riešenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a VÚP

Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Z riešenia úlohy budú vypracované a realizátorom odovzdané:
• Materiál na rokovanie porady vedenia MPRV SR
• Materiál na rokovanie porady vedenia MŽP SR
• Vedecké stanoviská o kontaminantoch podľa potrieb a požiadaviek zahraničných alebo
domácich kontrolných a riadiacich inštitúcií
• Harmonizácia metodiky zberu dát v štátoch EÚ (kvalita dát, pôvod dát, vzorkovanie,
jazyk – číselníky a pod, klasifikácia potravín a pod.)
• tvorba programu pre uchovávanie dát o výskyte kontaminantov, vypracovanie zoznamu
dostupných zdrojov v členských štátoch a tretích krajinách aktívnych v oblasti
získavania údajov o kontaminantoch, návrh metodiky pre najefektívnejší prístup,
zhromažďovanie, analýzu, hodnotenie a využitie dostupných dát o výskyte
kontaminantov (EFSA bude zbierať, porovnávať a analyzovať príslušné údaje
z členských štátov a ukladať ich do európskych databáz prístupných aj pre národné
úrady. Táto stratégia sa vzťahuje na celý rámec spolupráce a budovania sietí medzi
členskými štátmi EÚ a EFSA)
• Aktualizácia databázy, číselníkov a konverzia do anglického jazyka
• Zabezpečovanie publikačných a prezentačných aktivít v danej oblasti formou
prednášok a článkov z hľadiska neškodnosti potravín
• Informovanie odbornej a laickej verejnosti k problematike bezpečnosti potravín
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
01/2012 - 12/2012
Celkové trvanie riešenia úlohy je v období od 01/2010 – 12/2012
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú
skupinu užívateľov):
Cieľom Informačného systému o cudzorodých látkach v potravinách – PIS je harmonizácia
zberu dát o chemických látkach v potravinách a krmivách so štátmi EÚ a poskytovanie
informácií o kontaminácii zložiek potravinového reťazca riadiacej sfére, decentralizovane
riadiacim zložkám na úrovni regiónov a verejnosti a harmonizácia zberu dát.
Vypracovávať správy pre riadiacu sféru (materiál pre Vedenie MPRV SR, MŽP SR),
záverečných správ z kontroly, vedeckých stanovísk pre MPRV SR), spracovať databázu pre
FAO WHO (GEMS/FOOD EURO) a vypracovať potrebné, alebo priebežne požadované
informácie alebo vedecké stanoviská pre Úrad verejného zdravotníctva SR, Štátnu
veterinárnu a potravinovú správu SR; Ústredný kontrolný a skúšobný ústav
poľnohospodársky; Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy a pre odbornú verejnosť.
Databáza v súčasnosti obsahuje cca 10 mil. vstupných údajov, ktorej súčasťou je i databáza
z Čiastkového monitorovacieho systému o cudzorodých látkach, ktorá slúži na hodnotenie
časových radov kontaminácie, lokalizácie zdrojov kontaminácie, hodnoteniu rizika záťaže
obyvateľstva, hodnoteniu environmentálnej záťaže v životnom prostredí.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
b) Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Regionálne veterinárne a potravinové
správy, Štátne veterinárne a potravinové ústavy.
c) Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava
d) ÚVZ SR
e) EFSA, Parma, Taliansko
f) FAO/WHO

Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100 % financovaná zo štátneho
rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na transfery).
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Čiastkové podklady v priebehu
roka, záverečná správa o riešení úlohy do 31.1.2013.
Celková potreba finančných zdrojov (v EUR): 7 173
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy:
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kalkulačná položka
R 212
Bežné priame náklady (r. 02 + r. 05 + r. 07)
Priame mzdy a odvody (r. 03 + r. 04)
a) Mzdové náklady
b) Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
Priamy materiál (r. 06)
Spotreba materiálu
Ostatné priame náklady (r. 08 + r. 09 + r. 10)
a) Cestovné tuzemské
b) Cestovné zahraničné
c) Služby a iné
Bežné nepriame náklady (r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 16 + r.
17)

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

a) Spotreba materiálu
b) Stravovanie a tvorba SF
c) Opravy a údržba strojov, prístrojov
d) Dopravné
e) Elektrická energia
f) Poštovné, telekomunikácie a pod.
Réžijné náklady celkom (r. 19 + r. 20 + r. 21 + r. 22)
a) Plyn, vodné, stočné, zrážková voda, teplo
b) Mzdové náklady (vedenie, EO, HS)
c) Náklady na zdravotné a sociálne poistenie (vedenie, EO, HS)
d) Opravy a údržba, poplatky, iné služby
Celkové náklady (r. 01 + r. 11 + r. 18)

7156
5250
3743
1507
600
600
1306
200
0
1106
17
17

0
0
0
0

7173

Príloha č. 6
Názov úlohy (č. 3/OP):
Informačný systém o zložení potravín
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Výskumný ústav potravinársky (VÚP), Ing. Eva Kováčiková, Oddelenie hodnotenia rizika,
potravinových databáz a výskumu spotrebiteľa
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky, Sekcia poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu, Odbor
bezpečnosti potravín a výživy - Ing. Milan Kováč, CSc.
Legislatívny rámec:
- Nariadenie (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach a Nariadenie EP a R
1169/2011 z 25. 10.2011 o označovaní potravín.
- V Ý N O S Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, z 19. októbra 2009
č.
1482/2009-100, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania
výživovej hodnoty a spôsob jej výpočtu, ktorý vychádza z EÚ smerníc.
- Smernica Rady 90/496/EHS z 24. septembra 1990 o nutričnom označovaní potravín
(Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 13/zv. 10) v znení - smernice Rady 2003/120/ES z 5.
decembra 2003 ktorou sa mení a dopĺňa smernica 90/496/EHS o nutričnom označovaní
potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32),
- Smernice Komisie 2008/100/ES z 28. októbra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica
Rady 90/496/EHS o nutričnom označovaní potravín, pokiaľ ide o odporúčané denné
dávky, prevodné faktory energetických hodnôt a vymedzenia pojmov (Ú. v. EÚ L 285,
29.10.2008).
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného
organizačného útvaru v rámci MPRV SR:
Potravinová banka dát (PBD), ako jediné pracovisko na Slovensku, disponuje príslušným
programovým vybavením a rozsiahlymi databázami o zložení a charaktere potravín
v elektronickej a tlačenej forme. Je situovaná na riešiteľskom pracovisku – VÚP, ktorý je jej
správcom.
Návrh na spôsob riešenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a VÚP
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Aktualizácia online databázy nutričného zloženia potravín, e-kniha vybraných slovenských
tradičných pokrmov a výrobkov
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
01/2012 - 12/2012
Celkové trvanie riešenia úlohy je v období od 01/2010 – 12/2012
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú
skupinu užívateľov):
Rast civilizačných ochorení, prevažne nárast obezity, cukrovky, kardiovaskulárnych
a onkologických ochorení je výrazne spojený aj so stravovaním. Tento trend vyvoláva
potrebu informovanosti širokej verejnosti o správnej výžive, súčasťou ktorej sú aj dostupné
informácie o nutričnom zložení potravín. Jedným z informačných zdrojov, je prvá oficiálna
databáza nutričných hodnôt potravín, ktorá bola spustená v apríli 2010 na webovej stránke:
http://www.pbd-online.sk/.

V súčasnosti obsahuje výber 1416 potravín a pokrmov, v rozsah 54 nutrientov a je voľne
prístupná širokej odbornej a laickej verejnosti. Slovensko je súčasťou trhu a voľného pohybu
tovaru v rámci EU. Pohyb potravinárskych surovín, vývoj v oblasti inovácií výrobkov, prináša
veľkú škálu nových výrobkov, pokrmov ale aj potravinárskych surovín.
Národné databázy nutričného zloženia potravín je možné obohatiť a doplniť o nutričné
zloženie prevažne tradičných potravín, pokrmov, atď. Z tohto dôvodu je potrebná
permanentná aktualizácia online databazy nutričného zloženia potravín s možnosťou
výmeny dát v rámci európskej organizácie EuroFIR AISBL (Association Internationale Sans
But Lucratif), www.eurofir.net/eurofir_aisbl.
Cieľom riešenia úlohy v roku 2012 je:
- doplniť online databazu o hodnoty „celkových cukrov“ v surovinách a potravinárskych
výrobkoch z domácich zdrojov dát (algoritmicky vypočítaný parameter – cukry celkové,
sugar), alebo aktuálnych európskych databáz prístupných pre PBD v rámci členstva
VÚP v organizácii EuroFIR AISBL.
K poslednej zmene v označovaní potravín na pôde komisie EÚ došlo v júli 2011. Na základe
týchto pravidiel budú potraviny označované detailnejšie. Napr. na obale výrobku budú
musieť byť uvedené v jednej tabuľke informácie o energetickom obsahu, množstve tuku
a nasýtených mastných kyselín, sacharidoch, cukroch, bielkovinách a soli. Výnosom
MPRV SR z 28.apríla 2004 č. 978/2004-100 sú cukry definované ako prirodzene sa
vyskytujúce mono a disacharidy: napr.: glukóza (hroznový cukor), fruktóza (ovocný
cukor), laktóza (mliečny cukor), atď. a pridané cukry: okrem cukru (sacharózy) aj iné
pridávané cukry, napr.glukózový sirup, fruktózový sirup, HFCS (vysoko fruktózový
kukuričný sirup), slady, atď.
- spracovanie údajov nutričného zloženia tradičných výrobkov a pokrmov do e-knihy.
- údržba a prevádzka online databázy nutričného zloženia potravín.
- poskytovať poradenstvo a služby konečným používateľom dát a prezentačné aktivity.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
MPRV SR, odborná verejnosť, potravinárska sféra (nutričné označovanie potravín, výpočet
nutričného zloženia na základe noriem resp. receptúr)
Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100 % financovaná zo štátneho
rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na transfery).
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Čiastkové podklady v priebehu
roka, záverečná správa o riešení úlohy do 31.1.2013.
Celková potreba finančných zdrojov (v EUR): 13 750

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy:

P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kalkulačná položka
R 2012
Bežné priame náklady (r. 02 + r. 05 + r. 07)
13713
Priame mzdy a odvody (r. 03 + r. 04)
10909
a) Mzdové náklady
7777
b) Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
3132
Priamy materiál (r. 06)
100
Spotreba materiálu
100
Ostatné priame náklady (r. 08 + r. 09 + r. 10)
2704
a) Cestovné tuzemské
b) Cestovné zahraničné
c) Služby a iné
2704
Bežné nepriame náklady (r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 16 + r.
17)
37

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

a) Spotreba materiálu
b) Stravovanie a tvorba SF
c) Opravy a údržba strojov, prístrojov
d) Dopravné
e) Elektrická energia
f) Poštovné, telekomunikácie a pod.
Réžijné náklady celkom (r. 19 + r. 20 + r. 21 + r. 22)
a) Plyn, vodné, stočné, zrážková voda, teplo
b) Mzdové náklady (vedenie, EO, HS)
c) Náklady na zdravotné a sociálne poistenie (vedenie, EO, HS)
d) Opravy a údržba, poplatky, iné služby
Celkové náklady (r. 01 + r. 11 + r. 18)

37

0

13750

Príloha č. 7
Názov úlohy (č. 4/OP):
Informačné poradenstvo pre subjekty potravinárskeho priemyslu
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Výskumný ústav potravinársky Bratislava (VÚP), Silvia Svítková
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky, Sekcia poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu, Odbor
bezpečnosti potravín a výživy - Ing. Katarína Janeková
Legislatívny rámec:
Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú
všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva v SR v zmysle zákona NR SR
č.152/1995 Z. z. o potravinách, v znení neskorších predpisov – informovanie spotrebiteľa.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného
organizačného útvaru v rámci MPRV SR:
Vedecký časopis „Journal of Food and Nutrition Research“ má reputáciu špičkového
medzinárodného vedeckého časopisu (je abstrahovaný v naprestížnejších svetových
vedeckých databázach, ako sú Current Contents, SCOPUS a pod.), ktorý je poskytovaný aj
Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín v rámci spomínaného Nariadenia a odbornej
verejnosti. Redakčnú radu tvoria renomovaní vedci zo zahraničia a rukopisy sú akceptované
na základe oponentských názorov ďalších renomovaných vedcov EÚ a sveta.
VÚP si za roky pôsobenia vybudovalo väzby, ktoré iná inštitúcia nie je schopná mechanicky
prevziať.
Návrh na spôsob riešenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a VÚP Bratislava
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
- 4 čísla vedeckého časopisu Journal of Food and Nutrition Research
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
Jednotlivé čísla časopisov budú editované štvrťročne
Celkové trvanie riešenia úlohy je v období od 01/2012 – 12/2012
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú
skupinu užívateľov):
Úloha bude riešiť problematiku poskytovania vedecko-technických informácií pre MPRV SR,
subjektom potravinárskeho priemyslu, študentom vysokých škôl, odbornej verejnosti a VÚP.
Súčasťou úlohy bude aj vydávanie vedeckého potravinárskeho časopisu „Journal of Food
and Nutrition Research,“ ktorého cieľom je publikovanie aktuálnych vedeckých poznatkov a
výsledkov výskumných riešení v potravinárstve, ako aj významných informácií pre riadiacu
sféru a výrobcov potravín. Súčasťou úlohy bude aj digitalizácia archívu vedeckého časopisu
vydávaného VÚP od roku 1962 a aktualizácia a rozširovanie dokumentov a informácií
z oblasti vedy a výskumu pre odbornú verejnosť prostredníctvom internetovej stránky VÚP.

Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
MPRV SR, subjekty potravinárskeho priemyslu, študenti vysokých škôl, odborná verejnosť
a VÚP.
Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100 % financovaná zo štátneho
rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na transfery).
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Čiastkové podklady v priebehu
roka, záverečná správa o riešení úlohy do 31.1.2013.
Celková potreba finančných zdrojov (v EUR): 10 931
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy:
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kalkulačná položka
Bežné priame náklady (r. 02 + r. 05 + r. 07)
Priame mzdy a odvody (r. 03 + r. 04)
a) Mzdové náklady
b) Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
Priamy materiál (r. 06)
Spotreba materiálu
Ostatné priame náklady (r. 08 + r. 09 + r. 10)
a) Cestovné tuzemské
b) Cestovné zahraničné
c) Služby a iné
Bežné nepriame náklady (r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 16 + r.
17)

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

a) Spotreba materiálu
b) Stravovanie a tvorba SF
c) Opravy a údržba strojov, prístrojov
d) Dopravné
e) Elektrická energia
f) Poštovné, telekomunikácie a pod.
Réžijné náklady celkom (r. 19 + r. 20 + r. 21 + r. 22)
a) Plyn, vodné, stočné, zrážková voda, teplo
b) Mzdové náklady (vedenie, EO, HS)
c) Náklady na zdravotné a sociálne poistenie (vedenie, EO, HS)
d) Opravy a údržba, poplatky, iné služby
Celkové náklady (r. 01 + r. 11 + r. 18)

R 2012
10904
7804
5564
2240
40
40
3060

3060
27

27

0

10931

Príloha č. 8
Názov úlohy (č. 5/OP):
Špecifické analýzy potravín ako podklad k udeľovaniu Značky kvality SK
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Výskumný ústav potravinársky (VÚP) Bratislava, Ing. Vladimír Pasiar
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky, Sekcia poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu, Odbor
potravinárstva a obchodu - Ing. Dušana Šufáková
Legislatívny rámec:

– Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení
neskorších predpisov,

– Potravinový kódex Slovenskej republiky, zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej
–

poľnohospodárskej výrobe,
nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní
ekologických produktov, ktorým sa ruší nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189/1,
20.7.2007).

Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného
organizačného útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje vedeckým, technologickým a laboratórnym vybavením pre riešenie
úlohy.
Návrh na spôsob riešenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a VÚP
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):

– Príprava a realizácia špecifických analýz kvalitatívnych parametrov slovenských
potravinárskych výrobkov, ktoré požiadali o udelenie Značky kvality SK

– Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov s odporúčaniami odbornej komisii podľa pokynov
MPRV SR.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
01/2012 - 12/2012
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú
skupinu užívateľov):
Posudzovanie potravín k udeleniu Značky kvality SK je súčasťou Národného programu
podpory poľnohospodárskych výrobkov a potravín, v zmysle platných Zásad posudzovania
a udeľovania Značky kvality SK na poľnohospodárske produkty a potraviny.
Slovenská republika sa v plnej miere hlási k európskemu modelu poľnohospodárskej politiky,
ktorý chápe výrobu ako zdroj bezpečných a kvalitných poľnohospodárskych výrobkov
a potravín. Cieľom programu Značka kvality SK je upriamiť pozornosť spotrebiteľa na

kvalitné domáce potraviny, podporiť zdravý lokálpatriotizmus, vyvolať nenútenú preferenciu
týchto výrobkov, pričom je v súlade s politikou aj iných krajín EÚ.
Hlavnými úlohami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Výskumného
ústavu potravinárskeho v Bratislave je zaistiť, aby potraviny produkované na Slovensku
v konkurenčnom prostredí EÚ a zostatku sveta obstáli, a to nie len po „business“ stránke, ale
hlavne kvalitatívnej. Slovenské potravinárske výrobky sú vysokokvalitné a konkurencie
schopné v porovnaní s EÚ a ich výhodou je v mnohých prípadoch práve originalita receptúry
a netradičnosť spracovania a výroby.
Podpora kvalitných potravín a spokojnosť slovenských spotrebiteľov patrí od začiatku
zavedenia Národného programu Značka kvality SK k absolútnym prioritám, pričom proces
získavania si dôvery spotrebiteľov, udržanie si tejto dôvery má za následok rozvoj odvetvia
a zabezpečenie konkurencieschopnosti na domácom a zahraničnom trhu.
Cieľom úlohy je príprava a realizácia špecifických analýz kvalitatívnych parametrov
slovenských potravinárskych výrobkov, ktoré požiadali o udelenie Značky kvality SK
a vypracovanie odborných stanovísk k výrobkom v rámci Značky kvality SK.
Následne dochádza k spracovaniu a vyhodnoteniu výsledkov hodnotení a postúpenie
spracovaných protokolov s odporúčaniami odbornej komisii.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude na 100 % financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci
finančných prostriedkov pridelených na transfery).
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov hodnotení a postúpenie spracovaných protokolov
s odporúčaniami odbornej komisii dva krát ročne pri príležitosti konania výstav DG 2012
a AX 2012.
Výsledky budú odovzdané do 31. 01. 2013.
Celková potreba finančných zdrojov (v EUR): 6 965

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy:
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kalkulačná položka
Bežné priame náklady (r. 02 + r. 05 + r. 07)
Priame mzdy a odvody (r. 03 + r. 04)
a) Mzdové náklady
b) Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
Priamy materiál (r. 06)
Spotreba materiálu
Ostatné priame náklady (r. 08 + r. 09 + r. 10)
a) Cestovné tuzemské
b) Cestovné zahraničné
c) Služby a iné
Bežné nepriame náklady (r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 16 + r. 17)

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

a) Spotreba materiálu
b) Stravovanie a tvorba SF
c) Opravy a údržba strojov, prístrojov
d) Dopravné
e) Elektrická energia
f) Poštovné, telekomunikácie a pod.
Réžijné náklady celkom (r. 19 + r. 20 + r. 21 + r. 22)
a) Plyn, vodné, stočné, zrážková voda, teplo
b) Mzdové náklady (vedenie, EO, HS)
c) Náklady na zdravotné a sociálne poistenie (vedenie, EO, HS)
d) Opravy a údržba, poplatky, iné služby
Celkové náklady (r. 01 + r. 11 + r. 18)

R 2012
6957
2189
1561
628
700
700
4068
200
3868
8
8

0

6965

Príloha č. 9

Projekty výskumu a vývoja
Názov projektu výskumu a vývoja 1/PVV):
Ušľachtilé destiláty - autentifikácia krajových špecialít na Slovensku
Organizácia, resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Výskumný ústav potravinársky (VÚP) Bratislava, Ing. Emil Kolek, PhD.
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky, Sekcia poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu, Odbor
potravinárstva a obchodu - Ing. Jozef Válek
Pracovník zodpovedný za odberateľa:
Ing. Julius Forsthoffer, PhD., splnomocnený tajomník združenia
Združenie výrobcov liehu a destilátov na Slovensku
Legislatívny rámec:



zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení
zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení neskorších predpisov.

Nový model vedy a výskumu v rezorte MPRV SR.
 Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 – Národné Lisabonské
stratégie;
 Národohospodárska stratégia "Pôdohospodárska politika 2004-2013" (aktualizovaná
verzia z decembra 2004);
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného
organizačného útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebnými vedeckými kapacitami, technickým vybavením
a prístrojovou technikou na riešenie uvedenej úlohy
Návrh na spôsob riešenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a VUP
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):



Získanie informácií o zložení charakteristických markerov v ušľachtilých destilátoch
Dosiahnutie štandardov pre posudzovanie kvality ušľachtilých destilátov vyrábaných
v jednotlivých regiónoch/oblastiach Slovenska
 Podpora výrobných technológií a prevádzkovej kontroly pre zabezpečenie maximálnej
kvality
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
01/2012 - 12/2012
Celkové trvanie riešenia úlohy je v období od 01/2010 – 12/2012

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú
skupinu užívateľov):
Predkladaný projekt nadväzuje na dlhodobú tradíciu spracovania prebytkov lokálnych
surovín na ušľachtilé destiláty, ktorá siaha až do minulých storočí a vyvíjala sa
postupne s rozvojom pestovania a šľachtenia ovocia, ako aj s poznatkami z oblasti
technickej mikrobiológie pre prefermentačný proces i poznatkami procesov i aparátov
pre destilačný proces. Vývoj prirodzene nie je ukončený. Riešenie tejto úlohy bude
aktívnym príspevkom na podporu takejto výroby s úsilím dosiahnuť majstrovstvo
v zvládnutí technológie pri dosiahnutí najvyššej kvality produktov v senzorickom
i analytickom hodnotení.
Cieľom predkladaného výskumného zámeru je vypracovanie vhodných analytických
a štatistických metód umožňujúcich definíciu charakteristických markerov pre jednotlivé
ušľachtilé destiláty, na základe ktorých by bolo možné jednoznačné určenie regionálneho
pôvodu destilátov. K určeniu charakteristických markerov budú použité metódy plynovej
chromatografie v spojení s hmotnostnou spektrometriou, olfaktometrická analýza (metóda
AEDA, resp. frekvenčná analýza), spektrometria v blízkej infračervenej oblasti a analýza
kovov metódou AAS. Získané výsledky budú štatistický vyhodnotené multivariačnou
štatistikou.
Vedeckým prínosom predkladaného projektu bude databáza markerov destilátov
odpovedajúcich jednotlivým regiónom, čím sa rozšíria poznatky o ich charakteristickom
zastúpení.
Pre odberateľa bude realizačným výstupom možnosť posúdiť regionálnu autenticitu
ušľachtilých destilátov s cieľom dosiahnutia štandardov pre posudzovanie kvality produktov
na celkové povznesenie ich výroby, komercializácie i konzumácie. Významným bude i pre
školenie posudzovateľov/degustátorov. Získané výsledky budú faktickým prínosom k fondu
informácií o zložení a pôvode vybraných slovenských ušľachtilých destilátov s cieľom
zvyšovania ich kvality a znižovania zdravotného rizika spojeného s ich konzumáciou, čo je
osobitne dôležité najmä pri slovenských destilátov.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
MPRV SR
Združenie výrobcov liehu a destilátov na Slovensku
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude na 95 % financovaná zo štátneho rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci
finančných prostriedkov pridelených na transfery) a na 5 % z iných zdrojov.
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Čiastkové podklady v priebehu roka, záverečná správa o riešení úlohy do 31.1.2013.
Celková potreba finančných zdrojov (v EUR): spolu 87 480, z toho 83 106 zo ŠR a 4 374
z iných zdrojov

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy:
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kalkulačná položka
Bežné priame náklady (r. 02 + r. 05 + r. 07)
Priame mzdy a odvody (r. 03 + r. 04)
a) Mzdové náklady
b) Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
Priamy materiál (r. 06)
Spotreba materiálu
Ostatné priame náklady (r. 08 + r. 09 + r. 10)
a) Cestovné tuzemské
b) Cestovné zahraničné
c) Služby a iné
Bežné nepriame náklady (r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 16 + r.
17)

R 2012
46955
43029
30550
12479
1876
1876
2050
100
100
1850
9142

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

a) Spotreba materiálu
b) Stravovanie a tvorba SF
c) Opravy a údržba strojov, prístrojov
d) Dopravné
e) Elektrická energia
f) Poštovné, telekomunikácie a pod.
Réžijné náklady celkom (r. 19 + r. 20 + r. 21 + r. 22)
a) Plyn, vodné, stočné, zrážková voda, teplo
b) Mzdové náklady (vedenie, EO, HS)
c) Náklady na zdravotné a sociálne poistenie (vedenie, EO, HS)
d) Opravy a údržba, poplatky, iné služby
Celkové náklady (r. 01 + r. 11 + r. 18)
Náklady na spolufinancovanie - 5%

848
1662
345
54
3740
2493
27009
9859
9972
4073
3105
83106
4374

Príloha č. 10
Názov projektu výskumu a vývoja (č. 2/PVV):
Sledovanie georeferenčných a environmentálnych markerov slovenských biovín s cieľom ich
autentifikácie a vypracovanie postupov pre ich odlíšenie od vín vyrábaných klasickými
postupmi
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Výskumný ústav potravinársky (VÚP) Bratislava, Ing. Milan Suhaj, CSc.
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR, Sekcia poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu
Pracovník zodpovedný za odberateľa: Ing. Ján Domin, konateľ spoločnosti, Natural
Alimentária spol. s.r.o.
Legislatívny rámec:

zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení
zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení neskorších predpisov.

Nový model vedy a výskumu v rezorte MPRV SR.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného
organizačného útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebnými vedeckými kapacitami, technickým vybavením
a špičkovou prístrojovou technikou na riešenie uvedenej výskumnej úlohy.
Návrh na spôsob riešenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a VÚP Bratislava
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):







Databáza obsahujúca špecifikácie a stanovené hodnoty potenciálnych markerov
identifikujúcich geografický a environmentálny pôvod slovenských biovín - 1
Súbor vybraných enologických dát pre hodnotenie, riadenie a optimalizáciu dynamiky
vývoja ekologického vinohradu a štandardizáciu kvality biovín:
o 18 prvkov - pôdy vinohradov
o 14 prvkov – vína
o 12 antioxidačných ukazovateľov
o 20 aminokyselín
o 5 fenolových kyselín
o 6 polyfenolov
o sacharidy 3 + glycerol
o ochratoxín A
o alkohol
o spektrálna analáza UV/VIS/NIR
o kolorimetria – 30 ukazovateľov
o senzorická analýza – 36 aromatických látok
o Metabonomická štúdia - 1
Multivariačné spracovanie dát na environmentálnu autentifikáciu biovín – 3 metódy
Multivariačné spracovanie dát na geografickú autentifikáciu biovín – 3 metódy

Vypracovanie analytických metód:
1. Stanovenie glycerolu, fruktózy, glukózy a sacharózy vo víne a mušte metódou HPLC
2. Stanovenie katechínu vo víne a mušte metódou HPLC
3. Stanovenie epikatechínu vo víne a mušte metódou HPLC
4. Stanovenie hesperidínu vo víne a mušte metódou HPLC
5. Stanovenie rutínu vo víne a mušte metódou HPLC
6. Stanovenie resveratrolu vo víne a mušte metódou HPLC
7. Stanovenie quercetínu vo víne a mušte metódou HPLC
8. Stanovenie alkoholu vo vínach multivariačnou kalibráciou v NIR oblasti spektra
Z riešenia úlohy budú vypracované a realizátorom odovzdané: 1 nehmotný realizačný výstup
– priebežná správa z riešenia, 2 karentované a 4 nekarentované publikácie, 2 príspevky na
zahraničných, 2 na domácich konferenciách a 2 príspevky v odborných časopisoch.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
01/2012 - 12/2012
Celkové trvanie riešenia úlohy je v období od 01/2010 – 12/2012
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú
skupinu užívateľov):
V súvislosti s rozvojom ekologického poľnohospodárstva vzniká oprávnená požiadavka
kontroly kvality a autenticity biopotravín. Doteraz neexistujú žiadne validované metódy na
autentifikáciu ekologických produktov a intenzívne sa hľadajú markery indikujúce príslušnosť
potravín k uvedeným poľnohospodárskym produkčným systémom resp. regiónom. Riešením
projektu sa rozšíria poznatky v oblasti kontroly kvality a autenticity slovenských biovín
a vypracujú sa postupy, umožňujúce objektivizáciu certifikácie označenia ich ekologického
spôsobu výroby a pôvodu. Prehĺbia sa tiež poznatky ohľadom vývoja enologických
charakteristík biovín v podmienkach konverzie vinohradov na ekologický režim. Význam
projektu pre organizáciu odberateľa možno charakterizovať nasledovne:
Cieľom predkladaného výskumného zámeru je pomocou vhodných analytických
a štatistických metód vypracovať objektívne kritériá a postupy autentifikácie slovenských
biovín. Projekt je v spolupráci s výrobnou sférou zameraný na generovanie modelového
analytického a štatistického nástroja umožňujúceho verifikáciu ekologických vín s využitím
špecifických identifikačných enologických markerov stanovených metódami GC MS, LC/ESIMS-MS, EPR, AAS, ITP, HPLC a UV-VIS-NIR a techník pattern recognition štatistickej
analýzy experimentálnych dát. Stručne možno ciele projektu špecifikovať nasledovne:
 Štúdium georeferenčných a environmentálnych indikátorov slovenských ekologických
a konvenčných vín
 Rozvoj produkcie vín s chráneným označením geografického a environmentálneho
pôvodu
 Rozvoj národného systému vysledovania a verifikácie pôvodu slovenských vín
 Rozvoj analytických metód GC MS, EPR, AAS a UV-VIS na stanovenie indikátorov
autenticity biovín
 Identifikácia parametrov diskriminujúcich slovenské ekologické a konvenčné vína
 Zvýšenie potravinovej bezpečnosti a dôvery spotrebiteľa v ekologickú produkciu
 Ochrana extra pridanej hodnoty slovenských biovín
Vedecké ciele projektu:
 Rozvoj metód autentifikácie a vysledovania biovín
 Identifikácia a diferenciácia slovenských ekologických a konvenčných vín
 Generovanie databázy georeferenčných a environmentálnych deskriptorov na
autentifikáciu slovenských biovín









Štúdium korelácií a distribúcia geolokačných markerov z vinohradníckych pôd do hrozna
a biovína
Rozvoj analytických metód na stanovenie vybraných ukazovateľov kvality organických
vín
Rozvoj pattern recognition multivariačných štatistických metód na autentifikáciu biovín
Sledovanie vplyvu vinohradníckeho produkčného systému na senzorické, kompozičné
a antioxidačné vlastnosti slovenských organických a konvenčných vín
Generovanie modelu vysledovania slovenských ekologických vín
Prehĺbenie poznatkov ohľadom vývoja enologických charakteristík biovín v podmienkach
konverzie vinohradov na ekologický režim.

Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: MPRV SR, Natural Alimentária, spol. s.r.o., ŠVPS
SR
Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 95 % financovaná zo štátneho
rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na transfery)
a na 5 % z iných zdrojov.
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Čiastkové podklady v priebehu
roka, záverečná správa o riešení úlohy do 31.1.2013.
Celková potreba finančných zdrojov (v EUR): spolu 58 099, z toho 55 194 zo ŠR, 2 905
z iných zdrojov
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy (ŠR):
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kalkulačná položka
Bežné priame náklady (r. 02 + r. 05 + r. 07)
Priame mzdy a odvody (r. 03 + r. 04)
a) Mzdové náklady
b) Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
Priamy materiál (r. 06)
Spotreba materiálu
Ostatné priame náklady (r. 08 + r. 09 + r. 10)
a) Cestovné tuzemské
b) Cestovné zahraničné
c) Služby a iné
Bežné nepriame náklady (r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 16 + r.
17)

R 2012
31185
23785
16887
6898
4650
4650
2750
140
160
2450
6071

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

a) Spotreba materiálu
b) Stravovanie a tvorba SF
c) Opravy a údržba strojov, prístrojov
d) Dopravné
e) Elektrická energia
f) Poštovné, telekomunikácie a pod.
Réžijné náklady celkom (r. 19 + r. 20 + r. 21 + r. 22)
a) Plyn, vodné, stočné, zrážková voda, teplo
b) Mzdové náklady (vedenie, EO, HS)
c) Náklady na zdravotné a sociálne poistenie (vedenie, EO, HS)
d) Opravy a údržba, poplatky, iné služby
Celkové náklady (r. 01 + r. 11 + r. 18)
Náklady na spolufinancovanie - 5%

370
1104
422
36
2483
1656
17938
6548
6623
2705
2062
55194
2905

Príloha č. 11
Názov projektu výskumu a vývoja (č. 3/PVV):
„Eliminácia akrylamidu vo vybraných druhoch trvanlivého pečiva“
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Výskumný ústav potravinársky (VÚP) Bratislava, Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky, Sekcia poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu, Odbor
potravinárstva a obchodu - Ing. Ladislav Brázdovič, CSc.
Pracovník zodpovedný za odberateľa: Bc. Iveta Mikušová (manažér riadenia kvality),
Pečivárne Liptovský Hrádok, s.r.o.
Legislatívny rámec:

zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení
zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení neskorších predpisov.

Nový model vedy a výskumu v rezorte MPRV SR.
 Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 – Národné Lisabonské
stratégie;
 Národohospodárska stratégia "Pôdohospodárska politika 2004-2013" (aktualizovaná
verzia z decembra 2004);
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného
organizačného útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebnými vedeckými kapacitami, technickým vybavením
a prístrojovou technikou na riešenie uvedenej úlohy
Návrh na spôsob riešenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a VÚP
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Výstupom úlohy budú tri inovované výrobky so zníženým obsahom akrylamidu označené ako
„výrobok vyhovujúci zvýšeným kritériám na bezpečnosť a zdravotnú nezávadnosť potravín.“
Výsledky výskumu budú prezentované na domácich a zahraničných konferenciách formou
prednášok a posterových príspevkov (min. 1 prednáška a 1 poster ročne).
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
01/2012 - 12/2012
Celkové trvanie riešenia úlohy je v období od 01/2010 – 12/2012
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú
skupinu užívateľov):
Úloha rieši aktuálnu problematiku zvýšenia bezpečnosti potravinárskych výrobkov znížením
obsahu nebezpečného akrylamidu, ktorý je procesným kontaminantom vznikajúcim počas
výroby trvanlivého pečiva. Vzhľadom na rozšírenosť konzumácie trvanlivého pečiva
a priemerný obsah akrylamidu v rôznych druhoch pečiva je zaťaženie rôznych vekových
skupín spotrebiteľov akrylamidom z tohto zdroja nezanedbateľné. Regulácia jeho obsahu
v trvanlivom pečive patrí medzi priority inštitúcií zaoberajúcich sa bezpečnosťou
a zdravotnou nezávadnosťou potravín i aplikovaného výskumu v celosvetovom meradle, na
Slovensku sú však tieto snahy veľmi sporadické a ojedinelé. VÚP ako organizácia dlhodobo
sa zaoberajúca problematikou vzniku a eliminácie akrylamidu v potravinách v spolupráci so

spoločnosťou Pečivárne Liptovský Hrádok s.r.o. sa bude podieľať na príprave a výrobe
trvanlivého pečiva zo sortimentu uvedenej spoločnosti, v ktorom bude znížený obsah
akrylamidu pri zachovaní senzorických vlastností a spotrebiteľskej akceptovateľnosti
výrobkov.
Krátka charakteristika:
Na zníženie obsahu akrylamidu budú použité samostatné procesné kroky alebo ich
kombinácia: aplikácia enzýmu asparaginázy na zníženie obsahu prekurzora akrylamidu,
ďalej aplikácia aditív (anorganických zlúčenín v úlohe kypriacich činidiel alebo fortifikantov
a taktiež zlúčenín s antioxidačnou aktivitou), prípadne optimalizácia receptúry
a technologického postupu. Výber vhodnej metódy bude podmienený technologickým
postupom používaným pre výrobu konkrétneho druhu pečiva. Výsledkom budú nové druhy
oblátok a sušienok so zníženým obsahom akrylamidu vyhovujúce kritériám z hľadiska
bezpečnosti i akceptovateľnosti spotrebiteľmi. VÚP poskytne v rámci svojej riešiteľskej
kapacity know-how prístupu k eliminácii akrylamidu a kompletné zabezpečenie analytiky
stanovenia obsahu akrylamidu. Partnerská organizácia Pečivárne Liptovský Hrádok s.r.o.
poskytne svoje technologické zariadenia, výrobné priestory a výrobky v požadovanom
množstve.
Ciele úlohy v roku 2012:
Výskumné práce v roku 2012 budú nadväzovať na komplexné hodnotenie parametrov vo
vybraných produktoch so zisteným vysokým obsahom akrylamidu, ktorý prekračuje
indikatívne hodnoty stanovené Európskou komisiou v roku 2011. V identifikovaných troch
produktoch z portfólia kooperujúceho producenta trvanlivého pečiva sú v súčasnom štádiu
charakterizované všetky parametre vstupných surovín i procesných polotovarov
ovplyvňujúce výskyt akrylamidu. Cieľom riešenia projektu v roku 2012 bude aplikácia
enzýmu asparagináza, ktorým sa predíde tvorbe akrylamidu v procese výroby.
V laboratórnych podmienkach bude navrhnutý a optimalizovaný postup aplikácie enzýmu
v konkrétnych výrobkoch a výsledky optimalizácie budú použité pri aplikácii tohto enzýmu
v procese výroby predmetných produktov priamo u realizátora. Enzým bude aplikovaný
v troch koncentráciách pri rôznych technologických podmienkach. Jeho vplyv na obsah
akrylamidu a na ďalšie parametre, ako aj na senzorické vlastnosti výsledných produktov
bude následne vyhodnotený štatistickými metódami. Výsledkom budú výrobky
s nezmenenými organoleptickými vlastnosťami, avšak s nižším obsahom akrylamidu, ktorý
nepresiahne indikatívnu hodnotu stanovenú pre túto komoditu potravinových produktov.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: MPRV SR, Pečivárne Liptovský Hrádok s.r.o.,
Podnikateľský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov v SR, a odborná verejnosť.
Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 95 % financovaná zo štátneho
rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na transfery)
a na 5 % z iných zdrojov.
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Čiastkové podklady v priebehu
roka, záverečná správa o riešení úlohy do 31.1.2013.
Celková potreba finančných zdrojov (v EUR): 62 726, z toho 59 624 ŠR, 3 138 z iných
zdrojov

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy (priame náklady,
nepriame náklady):
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kalkulačná položka
Bežné priame náklady (r. 02 + r. 05 + r. 07)
Priame mzdy a odvody (r. 03 + r. 04)
a) Mzdové náklady
b) Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
Priamy materiál (r. 06)
Spotreba materiálu
Ostatné priame náklady (r. 08 + r. 09 + r. 10)
a) Cestovné tuzemské
b) Cestovné zahraničné
c) Služby a iné
Bežné nepriame náklady (r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 16 + r.
17)

R 2012
33688
30658
21768
8890
1050
1050
1980
100
180
1700
6558

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

a) Spotreba materiálu
b) Stravovanie a tvorba SF
c) Opravy a údržba strojov, prístrojov
d) Dopravné
e) Elektrická energia
f) Poštovné, telekomunikácie a pod.
Réžijné náklady celkom (r. 19 + r. 20 + r. 21 + r. 22)
a) Plyn, vodné, stočné, zrážková voda, teplo
b) Mzdové náklady (vedenie, EO, HS)
c) Náklady na zdravotné a sociálne poistenie (vedenie, EO, HS)
d) Opravy a údržba, poplatky, iné služby
Celkové náklady (r. 01 + r. 11 + r. 18)
Náklady na spolufinancovanie - 5%

606
1193
248
39
2683
1789
19378
7074
7154
2922
2228
59624
3138

Príloha č. 12
Názov projektu výskumu a vúvoja (č. 4/PVV):
Charakterizácia a eradikácia mikrobiálnych kontaminantov v potravinárskych výrobniach
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Výskumný ústav potravinársky (VÚP) Bratislava, Ing. Eva Kaclíková, CSc. Oddelenie
mikrobiológie, molekulárnej biológie a biotechnológie,
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky, Sekcia poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu, Odbor
bezpečnosti potravín a výživy - Ing. Jana Hreňová
Pracovník zodpovedný za odberateľa:
Ing. Mária Fujdiaková, zodpovedná za HACCP a veterinárnu kontrolu, Farma Pružina
Ing. Ildiko Bajcsi, zodpovedná za kontrolu kvality, HACCPa SVP, TERMÉK, s.r.o.
Ľuboš Manica, štatutárny zástupca, Rudolf Manica - Bryndziareň Brysyrt
Legislatívny rámec:

Nariadenie komisie (ES) č.2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách
pre potraviny
 Zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného
organizačného útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebnými vedeckými kapacitami, technickým vybavením
a prístrojovou technikou na riešenie uvedenej úlohy
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Z riešenia úlohy v roku 2012 budú vypracované a realizátorom odovzdané 4 nehmotné
realizačné výstupy vo forme identifikácie mikrobiálnych kontaminantov vo výrobných
prevádzkach, vrátane analýz vstupných surovín, medziprodukotv a finálnych výrobkov
a monitoringu rizikových bodov prevádzky a návrhu spôsobu minimalizácie prítomnej
kontaminácie. Spracuje a publikuje sa jedna karentovaná publikácia a 2 konferenčné
príspevky.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
Časová etapa 01/2012 - 12/2012.
Celkové trvanie riešenia úlohy je v období od 01/2010 – 12/2012.
VE 1: Aktivita zahŕňa izoláciu, identifikáciu a charakterizáciu mikroorganizmov z prostredia
troch syrárskych a mäsiarskych výrobní, viazaných na odber vzoriek štvrťročne.
VE 2: Cieľom vecnej etapy je molekulárna typizácia izolovaných bakteriálnych kontaminantov
so zameraním na druhy Staphylococcus aureus a Listeria monocytogenes. Na diskrimináciu
na úrovni kmeňov sa použijú moderné molekulárne typizačné metódy analýzy multilokusovej
variability (MLVA) a elektroforézy v pulznom elektrickom poli (PFGE) a vyhodnotia sa so
zameraním na perzistentné kmene.
VE 3: Na základe poznatkov získaných vo VE 1 a VE 2 sa stanoví citlivosť izolovaných
kmeňov voči dezinfekčných prostriedkom a stanoví sa vzťah medzi citlivosťou
a fenotypickými resp. genotypickými vlastnosťami daných mikroorganizmov. Na základe
získaných poznatkov sa bude optimalizovať použitie dezinfekčných prostriedkov pre
jednotlivé mikroorganizmy a ich zmesi.

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú
skupinu užívateľov):
Kontaminácia mikroorganizmami predstavuje najzávažnejšiu formu kontaminácie potravín
počas výroby, keďže podmienky výrobného procesu často umožňujú ich rozmnoženie vo
vyrobených potravinách a tak aj nízka hladina kontaminácie vo výrobnej prevádzke môže
viesť k nadmernej kontaminácii v potravinárskych výrobkoch v čase konzumácie.
Najčastejším zdrojom mikrobiálnej kontaminácie potravín vo výrobe sú pracovné povrchy,
povrchy strojov a zariadení, hlavne v súvislosti s druhmi patogénov schopných perzistovať
v potravinárskych výrobných zariadeniach, predpokladanou schopnosťou vytvárať biofilmy
a následne kontaminovať potravinárske výrobky. V nadväznosti na výsledky identifikácie
mikroflóry v analyzovaných vzorkách z prevádzok v uplynulých dvoch rokoch riešenia
projektu sa zvláštna pozornosť venuje najmä patogénnym druhom Listeria monocytogenes,
Staphylococcus aureus. Uvedenou problematikou sa v Európskych krajinách s vyspelým
potravinárskym priemyslom zaoberajú popredné výskumné inštitúcie a je tiež témou
Európskych výskumných projektov. Pokrok v poznaní umožňuje predovšetkým využitie
progresívnych metód molekulárnej biológie na subdruhovú typizáciu v korelácii
s hodnotenými charakteristikami potravinových kontaminantov.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: Farma Pružina, TERMÉK, s.r.o., Šamorín, Ľuboš
Manica – Brysyrt, Tisovec.
Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 95 % financovaná zo štátneho
rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na transfery)
a na 5 % z iných zdrojov.
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Čiastkové podklady v priebehu
roka, záverečná správa o riešení úlohy do 31.1.2013.
Celková potreba finančných zdrojov (v EUR): spolu 100 793, z toho 95 753 zo ŠR a 5 040
z iných zdrojov

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 4/PVV (priame
náklady, nepriame náklady):
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kalkulačná položka
Bežné priame náklady (r. 02 + r. 05 + r. 07)
Priame mzdy a odvody (r. 03 + r. 04)
a) Mzdové náklady
b) Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
Priamy materiál (r. 06)
Spotreba materiálu
Ostatné priame náklady (r. 08 + r. 09 + r. 10)
a) Cestovné tuzemské
b) Cestovné zahraničné
c) Služby a iné
Bežné nepriame náklady (r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 16 + r.
17)

R 2012
54100
47987
34070
13917
3223
3223
2890
290
200
2400
10533

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

a) Spotreba materiálu
b) Stravovanie a tvorba SF
c) Opravy a údržba strojov, prístrojov
d) Dopravné
e) Elektrická energia
f) Poštovné, telekomunikácie a pod.
Réžijné náklady celkom (r. 19 + r. 20 + r. 21 + r. 22)
a) Plyn, vodné, stočné, zrážková voda, teplo
b) Mzdové náklady (vedenie, EO, HS)
c) Náklady na zdravotné a sociálne poistenie (vedenie, EO, HS)
d) Opravy a údržba, poplatky, iné služby
Celkové náklady (r. 01 + r. 11 + r. 18)
Náklady na spolufinancovanie - 5%

977
1915
397
62
4309
2873
31120
11360
11489
4693
3578
95753
5040

Príloha č. 13
Názov projektu výskumu a vývoja (č. 7/PVV):
Funkčné potraviny na báze špeciálnych cereálií
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Výskumný ústav potravinársky (VÚP) Bratislava, Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky, Sekcia poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu, Odbor
potravinárstva a obchodu - Ing. Ladislav Brázdovič CSc.
Pracovník zodpovedný za odberateľa: Ing. Alžbeta Klempová, štatutárny zástupca, K.K.V
UNION s.r.o.
Legislatívny rámec:

zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení
zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení neskorších predpisov.

Nový model vedy a výskumu v rezorte MPRV SR.
 Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 – Národné Lisabonské
stratégie.
 Národohospodárska stratégia "Pôdohospodárska politika 2004-2013" (aktualizovaná
verzia z decembra 2004).
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného
organizačného útvaru v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebnými vedeckými kapacitami, technickým vybavením
a prístrojovou technikou na riešenie uvedenej úlohy
Návrh na spôsob riešenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a VUP
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Celospoločenský efekt z realizácie projektu je možné očakávať v oblasti ozdravenia výživy
rozšírením ponuky funkčných potravín najmä pre časť populácie trpiacej laktózovou
intoleranciou a mládež. Vyšší stupeň spracovania a vyššie tržby pre realizátorov, konkrétne:
-

-

originálny patentovo chránený spôsob prípravy hydrolyzátu/polotovaru pre výrobu
širokého spektra funkčných potravín.
Spustenie výroby min 2 nových patentovo chránených nápojov na báze hydrolyzátu.
1 publikácia, 2 prednášky na konferenciách.
1 patent a užitkové vzory.

Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):
01/2012 - 12/2012
Celkové trvanie riešenia úlohy je v období od 01/2010 – 12/2012.
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú
skupinu užívateľov):
Cieľom projektu je štúdium procesov hydrolýzy kombinovaných škrobových, vlákninových
a bielkovinových matríc a získanie potrebných kinetických a rovnovážnych parametrov pre
riadenie procesu prípravy modelových hydrolyzátov ako zložiek funkčných potravín. Bude

sledovaný vplyv stupňa hydrolýzy celozrnného špaldového šrotu na obsah a distribúciu
štiepnych produktov, veľkosť častíc hrubej vlákniny a následne i na finálne vlastnosti nápojov
prípadne iných typov cereálnych potravín. Sledované budú najmä reologické vlastnosti
finálnych produktov. Budú vyvinuté i samotné finálne produkty – nápoje na báze
pripravených hydrolyzátov a práškový hydrolyzát vhodný na aditiváciu múk a prípravu
širokého spektra funkčných potravín. Pre partnera bude prínosom najmä ekonomické
zhodnotenie výsledkov aplikovaného výskumu. Priamym ekonomickým prínosom z realizácie
výsledkov projektu pre žiadateľa budú tržby a zisky z predaja nápojov a iných potravín
vyrobených na báze pripravených hydrolyzátov z celozrných cereálnych múk.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky, Prvovýroba – pestovatelia a spracovatelia špeciálnych cereálií a malí
výrobcovia potravín.
Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 95 % financovaná zo štátneho
rozpočtu (z rozpočtu MPRV SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na transfery)
a na 5 % z iných zdrojov.
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Čiastkové podklady v priebehu
roka, záverečná správa o riešení úlohy do 31.1.2013.
Celková potreba finančných zdrojov (v EUR): spolu 41 928, z toho 39 832 zo ŠR a 2 096
z iných zdrojov
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy:
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kalkulačná položka
Bežné priame náklady (r. 02 + r. 05 + r. 07)
Priame mzdy a odvody (r. 03 + r. 04)
a) Mzdové náklady
b) Náklady na zdravotné a sociálne poistenie
Priamy materiál (r. 06)
Spotreba materiálu
Ostatné priame náklady (r. 08 + r. 09 + r. 10)
a) Cestovné tuzemské
b) Cestovné zahraničné
c) Služby a iné
Bežné nepriame náklady (r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 16 + r.
17)

R 2012
22505
16962
12043
4919
2593
2593
2950
200
250
2500
4382

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

a) Spotreba materiálu
b) Stravovanie a tvorba SF
c) Opravy a údržba strojov, prístrojov
d) Dopravné
e) Elektrická energia
f) Poštovné, telekomunikácie a pod.
Réžijné náklady celkom (r. 19 + r. 20 + r. 21 + r. 22)
a) Plyn, vodné, stočné, zrážková voda, teplo
b) Mzdové náklady (vedenie, EO, HS)
c) Náklady na zdravotné a sociálne poistenie (vedenie, EO, HS)
d) Opravy a údržba, poplatky, iné služby
Celkové náklady (r. 01 + r. 11 + r. 18)
Náklady na spolufinancovanie - 5%

408
796
165
26
1792
1195
12945
4725
4779
1952
1489
39832
2096

