KONTRAKT

č. 501/2013-820/MPRV SR

uzavretý medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a

Výskumným ústavom potravinárskym
Preambula
V súlade s uznesením vlády SR č. 1370 z 18. decembra 2002 k návrhu opatrení na
zdokonalenie systému kontraktov medzi ústrednými orgánmi štátnej správy
a podriadenými organizáciami sa uzatvára kontrakt, ktorý nie je zmluvou v zmysle
Obchodného zákonníka, ale plánovacím aktom upravujúcim obsahové, finančné
a organizačné vzťahy medzi ústredným orgánom štátnej správy – Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „objednávateľ“ alebo „MPRV SR“)
a jeho priamo riadenou príspevkovou organizáciou – Výskumným ústavom
potravinárskym (ďalej len „zhotoviteľ“ alebo „VÚP“).
I.
Účastníci kontraktu
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Pracovník poverený k rokovaniu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc. – minister
Štátna pokladnica Bratislava
7000081105/8180
00156621
Ing. Zuzana Nouzovská, generálna riaditeľka sekcie
potravinárstva a obchodu
a

Zhotoviteľ::

Výskumný ústav potravinársky

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
Pracovník poverený k rokovaniu:

Priemyselná 4, 824 75 Bratislava
doc. RNDr. Peter Siekel, CSc. – riaditeľ
Štátna pokladnica Bratislava
7000077819/8180
00167240
RNDr. Marcela Matulová, vedecká tajomníčka
II.
Trvanie kontraktu

Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.
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III.
Finančné a platobné podmienky
1. Objem finančných prostriedkov určených na splnenie úloh sa stanovuje na základe
ukazovateľov schválených zákonom NR SR o štátnom rozpočte na rok 2014.
2. Celková hodnota kontrahovaných úloh zo štátneho rozpočtu je stanovená vo výške
570 953 EUR (slovom: päťstosedemdesiattisíc deväťstopäťdesiattri eur).
3. Vzhľadom na charakter zabezpečovaných úloh a ich financovanie sa cena jednotlivých
vykonávaných úloh určuje v mene Euro na základe podrobnej kalkulácie nákladov
zhotoviteľa, zahrňujúcej náklady obstarania (spotreba materiálu a služby), mzdové náklady,
náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP, ostatné priame náklady
a nepriame (režijné) náklady podľa interného kalkulačného vzorca zhotoviteľa (cena
jednotlivých zabezpečovaných úloh je uvedená v Prílohe č. 1 tohto kontraktu). Suma
nákladov riešenia všetkých úloh v rámci tohto kontraktu je uvedená v Prílohe č. 2 tohto
kontraktu.
4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi na riešenie úloh pravidelne mesačné
zálohy podľa zákona č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
IV.
Predmet činnosti
Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) zabezpečovať v roku 2014 úlohy, riešenie ktorých vyplýva z platných právnych predpisov,
medzinárodných dohovorov a záväzkov súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky
v Európskej únii (ďalej len „EÚ“) tak, ako boli vecne a časovo navrhnuté.
b) v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci zabezpečovať v roku 2014 úlohu vyplývajúcu
z medzinárodných dohovorov a úloh súvisiacich s členstvom Slovenska v EÚ tak, ako boli
vecne a časovo navrhnuté. Zoznam výskumných a odborných úloh je uvedený
v Prílohe č. 1 tohto kontraktu. Špecifikácie úloh a kalkulácia nákladov sú uvedené
v Prílohách č. 3 - 12 tohto kontraktu.
V.
Kontrola, spôsob a termín vyhodnotenia plnenia kontraktu
1. Kontrolu plnenia kontraktu organizuje a riadi objednávateľ.
2. Zhotoviteľ je povinný pre účely kontroly poskytovať informácie a podklady. O výsledku
kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k úlohe.
3. Za chyby zistené pri realizácií plne zodpovedá zhotoviteľ a je povinný ich odstrániť na
vlastné náklady.
4. V prípade, že predmet plnenia kontraktu má chyby a zhotoviteľ ich neodstráni
v stanovenom termíne, objednávateľ má právo krátiť poskytnuté finančné prostriedky
v zmysle tohto kontraktu, prípadne žiadať o vrátenie celej poskytnutej sumy.
5. Plnenie úloh kontraktu bude vyhodnocované objednávateľom na kontrolných dňoch
priebehu plnenia (pre úlohy odbornej pomoci a rozvojovej pomoci raz za polrok, pre
projekty výskumu a vývoja raz za rok) a preberacích konaniach výsledkov za celú dobu
2

riešenia úloh, vždy po ukončení účtovnej uzávierky za predchádzajúci kvartál, t.j. najskôr
po 25. júli 2014, resp. najskôr po 25. januári 2015.
VI.
Povinnosti a práva a zúčastnených strán
1. Objednávateľ (MPRV SR) sa zaväzuje:
a) Zabezpečiť financovanie výskumného zámeru a úloh uvedených v Prílohe č. 1 tohto
kontraktu v celoročnom rozsahu podľa Čl. III bod 2 a 5 kontraktu.
b) Poskytnúť zhotoviteľovi potrebné konzultácie, štatistické údaje a iné podklady (ktoré má
objednávateľ k dispozícii) potrebné pre zabezpečenie úlohy uvedenej v Čl. III. bod 2, Čl.
IV. kontraktu a Prílohe č. 1 tohto kontraktu.
c) V dohodnutých termínoch vykonať kontrolné dni plnenia a preberacie konania všetkých
úloh uvedených v tomto kontrakte.
d) V dostatočnom predstihu informovať zhotoviteľa o zmenách v zadaní úloh podľa Čl. III.
bod 2, Čl. IV a podľa Prílohy č. 1 tohto kontraktu.
e) Pri zverejňovaní výsledkov riešenia a činností stanovených týmto kontraktom dodržiavať
autorské práva zhotoviteľa v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorského
zákona).
2. Objednávateľ má právo:
a) Krátiť objem kontraktom dohodnutého celoročného objemu finančných prostriedkov
v rozsahu a termínoch, ktoré budú počas trvania kontraktu určené príslušným uznesením
vlády SR.
b) Vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh a finančných zdrojov dohodnutých týmto
kontraktom.
c) V prípadoch nedodržania termínov plnenia úloh objednávateľ postupuje podľa Čl. V. bod 4.
kontraktu.
d) Poskytnúť tretej strane výsledky riešenia úloh zadaných v rámci kontraktu s uvedením VÚP
ako zhotoviteľa a pri zachovaní autorských práv zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ (VÚP) sa zaväzuje:
a) Splniť predmet kontraktu s odbornou starostlivosťou v súlade s pokynmi objednávateľa
v rámci dohodnutých podmienok kontraktu a v stanovených termínoch.
b) Riadne, v požadovanej kvalite a v stanovených termínoch protokolárne odovzdať výsledky
riešenia úloh a finančných zdrojov dohodnutých týmto kontraktom.
c) Dodržať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom a neprekročiť náklady stanovené na
riešenie jednotlivých úloh.
d) Predložiť týždeň pred termínom konania kontrolného dňa a preberacieho konania všetky
dohodnuté podklady na rokovanie.
e) Včas informovať objednávateľa o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu plnenia úloh.
V prípade, že zhotoviteľ nemôže plniť záväzky kontraktu a že realizácia úloh alebo jej
príprava je ohrozená, je povinný o tom neodkladne informovať objednávateľa.
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f) Zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, najmä však o informáciách, ktoré
vzniknú ako produkt riešenia úloh a nezverejňovať výsledky riešenia zadaných úloh bez
súhlasu objednávateľa.
4. Zhotoviteľ má právo:
a) Bezplatne získať od objednávateľa všetky podklady potrebné na riešenie alebo overovanie
výsledkov riešenia jednotlivých úloh. Rozsah, termíny a spôsob poskytovania údajov sa
stanoví pre jednotlivé úlohy.
b) Požadovať od objednávateľa, aby podľa povahy odovzdávanej práce vytvoril príslušné
technické a organizačné podmienky na jej prezentáciu a overenie.
VII.
Zverejnenie kontraktu a verejný odpočet
1. Tento kontrakt zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich internetových stránkach
v súlade s uznesením vlády SR č. 1370 z 18. decembra 2002 k návrhu opatrení na
zdokonalenie systému kontraktov medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a podriadenými
organizáciami.
2. Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu a zverejnenie výročnej správy sa uskutoční podľa
pokynov objednávateľa.
VIII.
Záverečné ustanovenia kontraktu
1. Zhotoviteľ nesmie použiť poskytnuté finančné prostriedky na iný účel, ako je stanovené
v tomto kontrakte.
2. Výsledky predmetu plnenia kontraktu sú výlučným majetkom MPRV SR a nesmú byť
použité na iný ako dohodnutý účel. Poskytnutie výsledkov riešenia tretím osobám je možné
iba so súhlasom objednávateľa.
3. Za vady zistené pri realizácií plne zodpovedá zhotoviteľ a je povinný ich odstrániť na
vlastné náklady.
4. Výsledky riešenia, ktoré vznikli ako nové sa riadia ustanoveniami § 50 Zamestnanecké
dielo a nasl. autorského zákona. Majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu
vykonáva vo svojom mene a na svoj účet zhotoviteľ ako zamestnávateľ. Zmeny a doplnky
v priebehu trvania kontraktu je možné vykonať len na základe dohody oboch strán formou
písomných dodatkov podpísaných obidvomi účastníkmi kontraktu.
5. Kontrakt je povinne zverejňovaný podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov, pričom obidve zmluvné strany výslovne súhlasia
so zverejnením kontraktu v jeho plnom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na
Úrade vlády SR.
6. Tento kontrakt nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
7. Kontrakt nadobúda účinnosť dňom 1.1.2014, pričom strany kontraktu sa zaväzujú kontrakt
zverejniť v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR najneskôr v deň
predchádzajúci nadobudnutiu jeho účinnosti v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým
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sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
8. Kontrakt sa vyhotovuje v 6 exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží zhotoviteľ
a 4 exempláre objednávateľ.
9. Nedeliteľnou súčasťou kontraktu sú prílohy č. 1 - 12.
10. Účastníci svojimi vlastnoručnými podpismi potvrdzujú autentickosť tohto kontraktu
a prehlasujú, že si celý kontrakt riadne prečítali a že tento kontrakt nebol uzavieraný
v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.
riaditeľ

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
minister
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Príloha č. 1 ku kontraktu
č. 501/2013-820/MPRV SR

ZOZNAM ZADANÝCH ÚLOH
Medzirezortný program – rozvojová pomoc
1/ORP Odborná a technická podpora krajín strednej a východnej Európy
v oblasti potravinových databáz

30 323 EUR

Úlohy odbornej pomoci
1/OP Vedecké hodnotenie rizika pre potreby úradnej kontroly

13 274 EUR

2/OP Informačný systém o cudzorodých látkach v potravinách a o zložení
potravín

13 243 EUR

3/OP Informačné poradenstvo pre subjekty potravinárskeho priemyslu

10 181 EUR

Účelová forma podpory výskumu a vývoja – projekty výskumu a vývoja
1/PVV Vplyv rôznych technologických operácií na obsah pesticídov vo
vybraných potravinárskych výrobkoch so zameraním na dojčenskú
výživu

48 875 EUR

2/PVV Charakterizácia, hodnotenie kvality a autenticity vybraných
konzervárenských surovín a výrobkov

40 385 EUR

3/PVV Implementácia opatrení na zvýšenie bezpečnosti a kvality cereálnych
výrobkov

20 997 EUR

4/PVV Autentifikácia produktov a charakterizácia krížovej kontaminácie
rastlinných alergénov vo výrobných prevádzkach aplikáciou
molekulárno-biologických metód

47 913 EUR

5/PVV Zvýšenie mikrobiologickej bezpečnosti a kvality potravín a ich
výroby inovatívnymi molekulárno-biologickými metódami

48 318 EUR

6/PVV Technológie získavania prírodných látok vhodných na výrobu
zdravie podporujúcich potravín a biopotravín

45 478 EUR

Inštitucionálna forma podpory výskumu a vývoja
251 966 EUR
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Príloha č. 2 ku kontraktu
č. 501/2013-820/MPRV SR
Údaje o úlohách kontraktu medzi MPRV SR a Výskumným ústavom potravinárskym
financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MPRV SR v roku 2014

Č.
1/ORP
1/OP
2/OP
3/OP

1/PVV

2014

Cena
úlohy
(EUR)
30 323
30 323

2014

36 698
13 274

2014

13 243

2014

10 181

2013

251 966

2013-2015

251 966
48 875

Časové
hľadisko

Názov
Medzirezortný program – rozvojová pomoc
Odborná a technická podpora krajín strednej
a východnej Európy v oblasti potravinových databáz
Úlohy odbornej pomoci
Vedecké hodnotenie rizika pre potreby úradnej
kontroly
Informačný systém o cudzorodých látkach
v potravinách a o zložení potravín
Informačné poradenstvo pre subjekty potravinárskeho
priemyslu
Výskum
Inštitucionálna forma podpory výskumu a vývoja
Výskumný zámer
Účelová forma podpory výskumu a vývoja
Vplyv rôznych technologických operácií na
obsah pesticídov
vo
vybraných potravinárskych
výrobkoch so zameraním na dojčenskú výživu

2/PVV

Charakterizácia, hodnotenie kvality a autenticity
vybraných konzervárenských surovín a výrobkov

2013-2015

40 385

3/PVV

Implementácia opatrení na zvýšenie bezpečnosti a
kvality cereálnych výrobkov

2013-2015

20 997

4/PVV

Autentifikácia produktov a charakterizácia krížovej
kontaminácie rastlinných alergénov vo výrobných
prevádzkach aplikáciou molekulárno-biologických
metód

2013-2015

47 913

5/PVV

Zvýšenie mikrobiologickej bezpečnosti a kvality
potravín a ich výroby inovatívnymi molekulárnobiologickými metódami

2013-2015

48 318

6/PVV

Technológie získavania prírodných látok vhodných na
výrobu zdravie podporujúcich potravín a biopotravín

2013-2015

45 478
570 953

SPOLU
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Príloha č. 3 ku kontraktu
č. 501/2013-820/MPRV SR

Medzirezortný program – rozvojová pomoc
Názov úlohy (č.1/ORP):
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), Oddelenie hodnotenia rizika, potravinových databáz a výskumu
spotrebiteľa, Ing. Anna Giertlová
Pracovník zodpovedný za objednávateľa: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky (MPRV SR), Odbor zahraničnej koordinácie, Ing. Boris Zemko
Legislatívny rámec:

-

Požiadavka MPRV SR na základe medzirezortného programu MZV SR
Zákon č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci
Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2010-2014
Národný program rozvojovej pomoci na rok 2014

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 rozvojovou
pomocou, 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):
- zabezpečiť školenie pre 1 kandidáta z rozvojovej krajiny strednej a východnej Európy (na
základe prioritného zoznamu krajín na rok 2014) na Kurze o tvorbe a využívaní databáz,
prípadne inom kurze
- ďalší vývoj programu DARIS a jeho distribúcia do rozvojových krajín;
- podporiť dokumentáciu údajov vo vybranej rozvojovej krajine (už zaškolenej) do programu
Daris a to odborne a finančne za odvedenie práce alebo zrealizovať školenie na prácu
s databázovým programom Daris pre vybraného kandidáta z rozvojovej krajiny;
- uhradenie členského poplatku v organizácií EuroFIR AISBL;
- 1 prezentácia aktivít realizovaných v rámci rozvojovej pomoci.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
01/2014 – 12/2014
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Úloha sa sústreďuje na budovanie kapacít a technickú podporu vybranej rozvojovej krajiny v oblasti
potravinových databáz na národnej úrovni. 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 európske odporúčania, ktoré sa naďalej vyvíjajú, cieľovým krajinám strednej
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a východnej Európy. 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. FoodExplorer, www.eurofir.org) pre databázy nutričného
zloženia potravín, ktorý spája údaje väčšiny databáz európskych krajín na jednej platforme.
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 vybraného kandidáta z rozvojovej krajiny na Kurze o tvorbe a
riadení databáz alebo iných kurzoch, workshopoch a školeniach, týkajúcich sa databáz
nutričného zloženia potravín.

-

Podporiť dokumentáciu údajov vo vybranej rozvojovej krajine (už zaškolenej) do programu
Daris a to odborne a finančne za odvedenie práce alebo zrealizovať školenie na prácu
s databázovým programom Daris pre vybraného kandidáta z rozvojovej krajiny;

-

Pokračovanie vo vývoji programu Daris, doplnenie funkcií do databázového programu DARIS
a distribúcia aktualizovaného programu DARIS do rozvojových krajín, ktorým bola poskytnutá
pomoc.

-

Uhradenie členského poplatku na participáciu VÚP v organizácii EuroFIR AISBL.
Prezentácia aktivít rozvojovej pomoci najmä na medzinárodnej úrovni.

Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:

-

Pracoviská potravinových databánk rozvojových krajín strednej a východnej Európy
MPRV SR,
VÚP,
EuroFIR AISBL,
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 15.2.2015.
Celková potreba finančných zdrojov (v EUR): 30 323
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy:
P.č.

Kalkulačná položka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

Rok 2014
26 109
14 029
10 176
3 853
360
360
11 720
150
130
11 440

9

11
12

Režijné náklady (16,14 % z priamych nákladov)
Celkové náklady (r. 01 + r. 11)

10

4 214
30 323

Príloha č. 4 ku kontraktu
č. 501/2013-820/MPRV SR

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 objednávateľa: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky, Sekcia 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 z pesticídov pre Národný kontaktný bod Rapidalert
a GMO k návrhom rozhodnutí Európskej Komisie.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
01/2014 – 12/2014
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Zámerom úlohy je príprava vedeckých stanovísk týkajúcich sa pesticídov v potravinách pre potreby
Národného kontaktného bodu Rapidalert (Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá,
RASFF) Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR (ŠVPS SR), ktoré 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.
Stanoviská sú určené pre Národný kontaktný bod Rapidalert, ktorý je kontaktným bodom RASFF na
Slovensku.
RASFF je systém, riadený Európskou komisiou ako forma rýchlej informovanosti o rizikách, týkajúcich
sa potravín nevyhovujúcim bezpečnostným požiadavkám. V postupe hodnotenia sa po zistení výskytu
nadlimitných nálezov pristupuje k dodatočnému odhadu rizika z expozície danou koncentráciou
prostredníctvom konzumácie sledovanej komodity.
Hodnotenie rizika z pesticídov v potravinách sa realizuje cestou sledovania záťaže (expozície)
obyvateľstva. Prístup v hodnotení expozície vychádza zo stanoveného cieľa, použitých dát,
populačných skupín (dospelí, deti), pre ktoré sa hodnotenie realizuje, časového rámca, a tak sa môže
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hodnotiť napr. chronická, krátkodobá alebo akútna expozícia populácie, alebo expozícia rizikových
skupín. Pre potreby Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) sa riziko hodnotí
z aspektu krátkodobej a akútnej expozície s vyššími dávkami u prípadov so zisteným nadlimitným
množstvom chemickej látky.
Hodnotenie rizika GMO je štruktúrovaný proces zberu dostupných informácií o posudzovanom GMO.
Je súborom údajov o pôvodnom organizme - príjemcovi cudzorodých génov, o darcovi génov, o
samotných transgénoch, vektore prenosu transgénu. Hodnotenie rizika GMO sa pripravuje k návrhom
rozhodnutí Európskej Komisie.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: Národný kontaktný bod Rapidalert a MPRV SR výlučne
GMO
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 15.2.2015.
Celková potreba finančných zdrojov (v EUR): 13 274
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy:
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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
Režijné náklady (0,31% z priamych nákladov)
Celkové náklady (r. 01 + r. 11)

Rok 2014
13 233
12 242
8673
3 569
259
259
732
234
0
498
41
13 274

Poznámka: Zvyšná časť režijných nákladov, ktorú nepokrýva rozpočet podľa Kontraktu, bude
financovaná z iných zdrojov VÚP.
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Príloha č. 5 ku kontraktu
č. 501/2013-820/MPRV SR
Názov úlohy (č. 2/OP):
Informačný systém o cudzorodých látkach v potravinách a o zložení potravín
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Výskumný ústav potravinársky (VÚP), Ing. Danka Šalgovičová, Oddelenie hodnotenia rizika,
potravinových databáz a výskumu spotrebiteľa
Pracovník zodpovedný za objednávateľa: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky, Sekcia potravinárstva a obchodu, Odbor bezpečnosti potravín a výživy - Ing.
Milan Kováč, CSc.
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 stave
životného prostredia.
• ESCO/EFSA/DATEX: „Harmonisation of Chemical Occurrence Data Collection in Food and
Feed”, kde za SR bol nominovaný zástupca VÚP, ktorý sa zúčastňuje rokovaní a riešení úloh.
• Nariadenie EP č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach a Nariadenie EP a R
1169/2011 z 25. 10.2011 o označovaní potravín.
• VÝNOS Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, z 19. októbra 2009 č. 1482/2009100, 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),
• Smernica 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:
• 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
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•
•

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
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):
Z riešenia úlohy budú vypracované a realizátorom odovzdané:
• 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
• Správa online databázy výživového zloženia potravín
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
01/2014 – 12/2014
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, vypracovať potrebné, alebo priebežne požadované
informácie alebo vedecké stanoviská pre kontrolné organizácie a 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.
• údržba online databázy výživového zloženia potravín.
• poskytovať poradenstvo a služby konečným používateľom dát a prezentačné aktivity.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
MPRV SR, EFSA, Parma, Taliansko, FAO/WHO, ŠVPS SR, ÚVZ SR, odborná a laická verejnosť,
potravinárska sféra (výživové označovanie potravín, výpočet výživového zloženia na základe noriem
resp. receptúr), používatelia dát európskej organizácie EuroFIR AISBL
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 15.2.2015.
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Celková potreba finančných zdrojov (v EUR): 13 243
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy:
P.č.
1

Kalkulačná položka
Bežné priame náklady (r. 02 + r. 05 + r. 07)

Rok 2014
13 208

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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
Režijné náklady (0,27% z priamych nákladov)
Celkové náklady (r. 01 + r. 11)

10 460
7 385
3 075
354
354
2 394
66
0
2 328
35
13 243

Poznámka: Zvyšná časť režijných nákladov, ktorú nepokrýva rozpočet podľa Kontraktu, bude
financovaná z iných zdrojov VÚP.
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Príloha č. 6 ku kontraktu
č. 501/2013-820/MPRV SR
Názov úlohy (č. 3/OP):
Informačné poradenstvo pre subjekty potravinárskeho priemyslu
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Výskumný ústav potravinársky Bratislava (VÚP), Justína Farbulová
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky, Sekcia 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):
01/2014 – 12/2014
Jednotlivé čísla časopisov budú editované štvrťročne.
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.
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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 15.2.2014.
Celková potreba finančných zdrojov (v EUR): 10 181
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy:
P.č.
1

Kalkulačná položka
Bežné priame náklady (r. 02 + r. 05 + r. 07)

Rok 2014
10 156

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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
Režijné náklady (0,25 % z priamych nákladov)
Celkové náklady (r. 01 + r. 11)

7 354
5 190
2 164
70
70
2 732
0
0
2 732
25
10 181

Poznámka: Zvyšná časť režijných nákladov, ktorú nepokrýva rozpočet podľa Kontraktu, bude
financovaná z iných zdrojov VÚP.
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Príloha č. 7 ku kontraktu
č. 501/2013-820/MPRV SR

Projekty výskumu a vývoja
Názov projektu výskumu a vývoja (č. 1/PVV):
Vplyv rôznych technologických operácií na obsah pesticídov vo vybraných potravinárskych výrobkoch
so zameraním na dojčenskú výživu
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 potravinárstva a obchodu, Odbor potravinárstva, Ing. Monika Burianová
Pracovník zodpovedný za odberateľa:
Ing. Pavol Uhrin, konateľ spoločnosti
NOVOFRUCT SK, 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.
• 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):






Analýza pesticídov, ich rezíduí, prípadne ich metabolitov na nízkych koncentračných úrovniach
pod 0,01mg/kg
Sledovanie obsahu pesticídov, ich rezíduí, prípadne ich metabolitov počas spracovania
Zvýšenie potravinovej bezpečnosti obyvateľstva
Výsledky výskumu budú môcť byť využité v systéme národnej kontroly kvality a autenticity
potravín (Štátna potravinová a veterinárna správa).

Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
01/2013 – 12/2015
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
NOVOFRUCT SK, s. r. o. Nové Zámky je tradičná konzerváreň, ktorá je spracovateľom čerstvého
ovocia, zeleniny a mäsa. Jej finálnymi produktmi sú dojčenská výživa (ovocná a zeleninová), dojčenské
pokrmy, ovocné a zeleninové konzervy, mäsové nátierky a hotové jedlá.
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Nosným produktom firmy je dojčenská výživa, ktorá zaznamenáva veľký predajný úspech nielen na
Slovensku, ale aj v zahraničí a bola za vynikajúcu kvalitu ocenená Ministerstvom pôdohospodárstva i
Ministerstvom zdravotníctva SR. Dojčenskú výživu je potrebné analyzovať na obsah pesticídov a ich
rezíduí a metabolitov na koncentračnej úrovni pod 0,01mg/kg, čo nie je možné pri využívaní klasických
separačných postupov. Klasické postupy umožňujú analýzu s koncentráciou okolo 1 mg/kg, čo je pre
dojčenskú výživu nepostačujúce. Z uvedeného vyplýva, že analýza pesticídov v takých nízkych
koncentráciách si vyžaduje použitie vysokosofistikovaných metód ako napr. HPLC/QQQ,
HPLC/Q/TOF a GC/QQQ. Vzhľadom k vysokej cene týchto prístrojov sa v podmienkach Slovenska
tieto analýzy prakticky nerealizujú, nakoľko tieto zariadenia nie sú bežne k dispozícií. Uvedené
zariadenia však VUP vlastní. Tieto zariadenia boli získané z prostriedkov ASFEU a umožňujú určenie
spomínaných pesticídov na veľmi nízkych koncentračných úrovniach. Tieto analýzy sa v súčasnosti
realizujú v zahraničí, čo podstatne zvyšuje finančné nároky na výrobcu. Originalita riešenia spočíva
v možnosti realizovať tieto analýzy s cieľom znižovať náklady výrobcu, zvyšovať bezpečnosť potravín
a kvalitu výrobkov a sledovať „osud“ týchto pesticídov v závislosti od rôznych postupov spracovania
a skladovania východiskových surovín.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
MPRV SR
NOVOFRUCT SK, s. r. o.
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:
Čiastková správa o riešení úlohy za rok 2014 bude vypracovaná do 15.2.2015.
Celková potreba finančných zdrojov (v EUR): spolu 51 447, z toho 48 875 zo ŠR a 2 572 z iných
zdrojov
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy:
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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
Režijné náklady (32,48 % z priamych nákladov)
Celkové náklady (r. 01 + r. 11)
Náklady na spolufinancovanie – 5%
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Rok 2014
36 893
32 293
24 919
7 374
2 290
2 290
2 310
128
138
2 044
11 982
48 875
2 572

Príloha č. 8 ku kontraktu
č. 501/2013-820/MPRV SR
Názov projektu výskumu a vývoja (č. 2/PVV):
Charakterizácia, hodnotenie kvality a autenticity vybraných konzervárenských surovín a výrobkov
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Výskumný ústav potravinársky (VÚP) Bratislava, Ing. Milan Suhaj, CSc.
Pracovník zodpovedný za objednávateľa: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
Sekcia potravinárstva a obchodu, Odbor potravinárstva, Ing. Monika Burianová
Pracovník zodpovedný za odberateľa: Ing. Pavol Uhrin (spoločník a konateľ), NOVOFRUCT SK,
s.r.o., Nové Zámky
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.
• 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 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 špecifických experimentálnych dát pre hodnotenie, riadenie a optimalizáciu
konzervárenských procesov, kvality a bezpečnosti konzervárenských výrobkov – 1
Obsah výstupu: špecifické deskriptory - minerálne a stopové prvky, vitamín C, antioxidanty
a antioxidačná aktivita, UV/VIS/NIR spektrálne dáta a farebné charakteristiky, fenolické kyseliny
a polyfenoly, prchavé aróma-aktívne látky metódami plynovej chromatografie, sacharidy, HMF,
mycotoxíny a i.)

•

Databáza špecifických markerov autenticity konzervárenských výrobkov – 1
Obsah výstupu: kvantifikačné markery ovocného podielu paradajkového pretlaku a gluténu vo
vybraných surovinách a výrobkoch. Identifikačné markery nedovoleného obsahu mias rôznych
živočíšnych druhov v konzervárenských výrobkoch

•

Súbor analytických metód na hodnotenie kvality a autenticity konzervárenských surovín a
produktov
Obsah výstupu: metódy na stanovenie- sacharidov (HPLC), fenolické profily (HPLC), arómaaktívne látky (GC/MS), antioxidačná aktivita (VIS spekroskopia), farebné trichromatické profily
(trichromatické merania), predikcia obsahu nutrientov (UV/VIS/NIR + multivariačná kalibrácia),
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minerálne a stopové prvky (AAS), mycotoxíny (HPLC), markery autenticity (DART TOF MS),
stopy mias (PCR) v konzervárenských surovinách a produktoch
•

Priebežné publikovanie experimentálnych výsledkov v domácich a zahraničných vedeckých
periodikách
Obsah výstupu: 4 nehmotné realizačné výstupy (3 priebežné a 1 záverečná správa), 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):
VE 01 Vypracovanie prehľadu poznatkov o špecifických kompozičných zmenách v procesoch
konzervovania a skladovania potravín, aktualizácia poznatkov v priebehu riešenia
T: XII/2013-2015
VE 02 Monitoring obsahu a kompozičných zmien špecifických nutrientov vo vybraných
produktoch konzervárenskej výroby
• Špecifické deskriptory: minerálne a stopové prvky, vitamín C, antioxidanty a antioxidačná aktivita,
UV/VIS/NIR spektrálne dáta a farebné charakteristiky, fenolické kyseliny a polyfenoly, prchavé
aróma-aktívne látky metódami plynovej chromatografie, sacharidy, HMF a i.)
• Štúdium vplyvu tepelného transferu, hodnotenie trvanlivosti a stupňa tepelného opracovania
• Sledované produkty: ovocná dojčenská a detská výživa
• Predikcia obsahu vybraných deskriptorov spracovaním experimentálnych a UV/VIS/NIR
reflexných dát pomocou multivariačnej štatistiky
T: XII/2013, XII /2014 a XII/2015
VE 03 Autentifikácia konzervárenských surovín a výrobkov
• Charakterizácia kvality a kvantifikácia ovocného podielu paradajkového pretlaku
• Overovanie nedovoleného obsahu alkoholu a gluténu vo vybraných konzervárenských surovinách
a výrobkoch
• Identifikácia nedovoleného obsahu mias rôznych živočíšnych druhov v konzervárenských
výrobkoch a surovinách (bravčový obsah v produktoch typu Halal)
T: XII/2013, XII /2014 a XII/2015
VE 04 Monitorizácia obsahu mykotoxínov a patulínu v jablčnej detskej výžive a vo výrobkoch
s cereálnym obsahom
T: XII/2013, XII /2014 a XII/2015
VE 05 Termografické hodnotenie teplotného poľa v skladovacích priestoroch konzervární
• bezkontaktné neinvazívne meranie povrchových teplôt,
• vyhodnotenie tepelných tokov a rizika rastu plesní a povrchovej kondenzácie na vnútorných
priestoroch skladov, zisťovanie tepelných strát
T: XII/2013
VE 06 Aktualizácia nutričného označenia vybraných konzervárenských produktov
•

zreálnenie nutričných dát vzhľadom na kompozičnú variabilitu vyplývajúcu zo stupňa zrelosti,
druhu a geografického pôvodu ovocia a iných surovín
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•

implementácia získaných experimentálnych dát do výpočtov chemického zloženia a energetickej
hodnoty vybraných konzervárenských výrobkov v súčinnosti s nutričným softvérom Alimenta ©
VÚP

T: XII/2013, XII /2014 a XII/2015
Termíny realizačných výstupov riešenia:
Priebežné správy 15.2.2014 a 15.2.2015
Záverečná správa 15.2.2016
Ostatné výstupy v priebehu riešenia v zmysle termínov konania odborných podujatí 08/2013-12/2015
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Posledné zmeny vo svetovej ekonomike, tlak globalizácie mení charakter priemyselnej konkurencie
k dynamickému rastu firiem využívajúcich nové poznatky vedecko – technického pokroku, ktorý
prispieva k zabezpečeniu vysokého štandardu kvality, bezpečnosti a sortimentu potravinárskej výroby.
Súčasne autenticita a pôvod potravín sú významnými kvalitatívnymi deskriptormi, na ktoré sa tiež
kladie veľký dôraz. Aby bola zaistená bezpečnosť potravín, je nevyhnutné nepretržite posudzovať
všetky aspekty reťazca výroby potravín, počnúc a vrátane prvovýroby až po predaj alebo dodávku
potravín spotrebiteľovi. Spotrebitelia si stále viac uvedomujú, aké potraviny konzumujú pričom
sa zosilňuje tlak najmä na produkciu potravín s vyššou kvalitou v súlade s výživovými trendmi, etiku
výrobkov v spojení s dopadom na životné prostredie, ako aj overovanie hodnovernosti deklarácií o
mieste resp. krajine pôvodu, agrotechnikách pestovania alebo použitých technológiách výroby potravín.
Výrobcovia chcú plniť očakávania spotrebiteľov a preto na základe marketingových prieskumov čoraz
intenzívnejšie a sofistikovane rozširujú sortiment svojich produktov orientovaný na rôzne sociálne
skupiny a vrstvy spotrebiteľov podľa špeciálnych požiadaviek jednotlivých vekových, pracovných
i mimopracovných skupín obyvateľstva, pričom sa výroba prispôsobuje aj jednotlivým skupinám
obyvateľstva s určitými zdravotnými diagnózami alebo predispozíciami. Pri spracovaní surovín sa
uplatňujú inžinierske procesy, ktorých cieľom je optimalizácia technologických postupov orientovaná aj
na šetrnosť spracovania, ekológiu a zníženú energetickú náročnosť. Všetky tieto aspekty produkcie
potravín sú obzvlášť dôležité a aktuálne aj v konzervárenskej výrobe.
Pri výrobe konzervárenských produktov zohráva kľúčovú úlohu najmä monitorizácia vlastností
vstupných surovín z hľadiska chemického, fyzikálneho i biologického. Nový výskum kvalitatívnych
parametrov konzervárenských produktov sa zameriava nie len na kontrolu deklarovaného základného
nutričného zloženia, ale aj na monitoring rôznych širších kompozičných profilov a v prípade niektorých
výrobkov aj testovanie deklarovanej bioaktivity a autentifikáciu vo väzbe na rozpoznanie živočíšneho
alebo rastlinného pôvodu konzervárenských surovín. Pri kontrole kvality a autenticity sa v čoraz širšej
miere uplatňujú najmä moderné selektívne chromatografické analytické metódy. Spektrofotometrické
metódy zaznamenávajú veľký rozmach aj napriek tomu, že získavajú kompozičné informácie
o potravinových neselektívnym spôsobom. Matematické spracovanie experimentálnych spektrálnych
dát umožňuje vytvorenie charakteristického signálu, tzv. „fingerprintu“, ktorý je pre každú potravinu
jedinečný. Technika DART TOF MS (Direct Analysis in Real Time, Time-Of-Flight Mass
Spectrometry) využíva mäkkú ionizačnú techniku vzorkovania zložiek matrice priamo z ich povrchu.
Získané metabolomické hmotnostno - spektrofotometrické profily sa čoraz viac využívajú aj na
diferenciáciu a diskrimináciu výrobkov podľa druhu, pôvodu a pod.
V navrhovanom projekte bude využitá moderná prístrojová infraštruktúra (viď časť 5.1)
riešiteľského pracoviska na monitorizáciu obsahu a zmien vybraných nutričných, aditívnych
a cudzorodých látok (mykotoxíny a patulín) spôsobených používanými procesmi konzervovania v
produktoch konzervárne NOVOFRUCT, Nové Zámky. V rámci riešenia problémov autentifikácie
konzervárenských surovín a výrobkov bude pozornosť venovaná kvantifikácii ovocného
podielu paradajkového pretlaku, identifikácii gluténu v konzervárenských surovinách a výrobkoch, ako
aj identifikácii obsahu alkoholu a mias rôznych živočíšnych druhov v špeciálnych typoch
konzervárenských výrobkov. V priebehu riešenia sa postupne bude realizovať aktualizácia dát o
nutričnej hodnote v označeniach vybraných konzervárenských produktov na základe zohľadnenia
dostupných, resp. experimentálnych dát zahrňujúcich aj variabilitu kompozície vyplývajúcu zo stupňa
zrelosti, druhu a geografického pôvodu použitých surovín. Termografická štúdia a hodnotenie
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teplotného poľa v skladovacích priestoroch konzervárenských prevádzok bude slúžiť pre účely
optimalizácie podmienok a hygieny skladovania vyhodnotením rizika rastu plesní a povrchovej
kondenzácie vo vnútorných priestoroch.
Originálnosť riešenia projektu spočíva v zlepšovaní kvality výroby, konzervačných postupov
a podmienok skladovania potravín na základe monitorizácie vybraných kompozičných problémov
z oblasti prírodných, aditívnych a cudzorodých látok v niektorých produktoch sledovaných špičkovou
analytickou infraštruktúrou riešiteľského pracoviska. Riešením projektu v súlade s európskymi
výskumnými trendmi sa vytvorí a rozvinie informačná a analytická báza dát o konzervárenských
produktoch a zabezpečí jej prepojenie na požívatinovú banku údajov. Inovatívnosť riešenia spočíva vo
vytvorení systému a metód hodnotenia pravosti konzervárenských surovín a potravín (markery kvality,
priame a predikčné metódy sledovania kvality a autenticity).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: MPRV SR Bratislava, NOVOFRUCT Nové Zámky, ŠVPS
SR Bratislava
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:
Čiastková správa o riešení úlohy za rok 2014 bude vypracovaná do 15.2.2015.
Celková potreba finančných zdrojov (v EUR): spolu 42 511, z toho 40 385 zo ŠR, 2 126 z iných
zdrojov
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy:
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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
Režijné náklady (32,48 % z priamych nákladov)
Celkové náklady (r. 01 + r. 11)
Náklady na spolufinancovanie – 5%
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Rok 2014
30 484
26 684
20 591
6 093
1 892
1 892
1 908
106
113
1 689
9 901
40 385
2 126

Príloha č. 9 ku kontraktu
č. 501/2013-820/MPRV SR
Názov projektu výskumu a vývoja (č. 3/PVV):
Implementácia opatrení na zvýšenie bezpečnosti a kvality cereálnych výrobkov
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Výskumný ústav potravinársky (VÚP) Bratislava, Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.
Pracovník zodpovedný za objednávateľa:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky, Sekcia potravinárstva a obchodu, Odbor potravinárstva, Ing. Monika Burianová
Pracovník zodpovedný za odberateľa:
1) Ing. Bohumír Sabo, CSc., výkonný riaditeľ zväzu
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov
2) Ing. Lucia Mikušová, PhD., STUVITAL, s.r.o., poverená zastupovaním spoločnosti vo veci
realizácie úlohy
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.
• 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):
Návrh opatrení na zvýšenie efektívnosti technologického procesu výroby chleba a pečiva.
Nové cereálne produkty (1 druh chleba, 1 druh pečiva) so zdraviu prospešným účinkom a zvýšeným
aspektom zdravotnej bezpečnosti.
Realizáciou projektu sa predpokladá vznik odborných publikácií v renomovaných vedeckých
časopisoch (min. 1 publikácia ročne). 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):
01/2013 – 12/2015
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Úloha rieši aktuálnu problematiku zvýšenia kvality a bezpečnosti cereálnych výrobkov dennej spotreby
(chlieb, pečivo), ich zdravotnej nezávadnosti a zdravotnej prospešnosti, zvýšenia efektívnosti ich
výroby a tým aj konkurencieschopnosti na trhu.
V súvislosti s dlhoročnou absenciou odborového cereálneho výskumu a vývoja doteraz používané
metódy kontroly a hodnotenia surovín, technológie a výrobkov nezodpovedajú súčasným poznatkom
cereálnej vedy. Riešenie projektu je orientované na prípravu a výber nového systému a metód na
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hodnotenie kvality cereálnych surovín a výrobkov. Výsledkom riešenia budú odporúčania nových
ukazovateľov kvality a ich hodnoty pre nákup pšeničných a ražných múk. Odporúčania budú využité
pre vytvorenie oficiálnej požiadavky slovenských pekárov na technologickú kvalitu obilných múk.
Zároveň budú slúžiť ako podklad na úpravu sortimentu a kvalitatívnych parametrov mlynských
výrobkov. Navrhované metódy hodnotenia budú presnejšie, rýchlejšie a jednoduchšie a umožnia v
reálnom čase reagovať na zmenu kvality suroviny úpravou parametrov technologického procesu.
Ďalej bude riešenie zamerané na hodnotenie kvality a rozsah rizika zdravotnej bezpečnosti pri
predpekaní a mrazení pekárskych výrobkov s návrhom optimalizácie parametrov technologického
procesu pri výrobe i finálnom spracovaní pekárskych výrobkov bez použitia zlepšujúcich prípravkov.
Cieľom je poskytnúť objektívne stanovisko o rozdieloch v kvalite počas starnutia dopekaného
a nedopekaného bežného pečiva opierajúce sa o výsledky relevantných fyzikálno-chemických,
texturálnych a senzorických analýz.
Druhá vecná etapa rieši problematiku výskumu aspektov bezpečnosti a zdravotnej prospešnosti nových
cereálnych produktov s vyšším obsahom β-glukánu, pričom bude použitá parciálna fermentácia ovsenej
alebo pohánkovej múky mliečnymi baktériami. Ďalej budú nové cereálne produkty obohatené
prídavkom prírodných antioxidantov vo forme extraktov rezíduí pri spracovaní kávy a hrozna. Nové
cereálne produkty (jemné pečivo) budú charakterizované z hľadiska ich kvalitatívnych a
organoleptických vlastností a z hľadiska identifikácie a eliminácie nežiaducich zdraviu škodlivých
procesných kontaminantov vznikajúcich teplom. V prípade potreby budú aplikované postupy eliminácie
týchto nežiaducich kontaminantov. Výsledkom budú nové cereálne produkty s charakterizovaným
zdraviu prospešným účinkom a tiež návrh odporúčaní pre výrobcov na zníženie obsahu procesných
kontaminantov v týchto produktoch.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: MPRV SR, Slovenský zväz pekárov, cukrárov
a cestovinárov, STUVITAL, s.r.o., , 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:
Čiastková správa o riešení úlohy za rok 2014 bude vypracovaná do 15.2. 2015.
Celková potreba finančných zdrojov (v EUR): spolu 22 102, z toho 20 997 zo ŠR, 1 105 z iných
zdrojov.
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy:
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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
Režijné náklady (32,47 % z priamych nákladov)
Celkové náklady (r. 01 + r. 11)
Náklady na spolufinancovanie – 5%
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Rok 2014
15 850
14 000
10 795
3 205
1 000
1 000
850
50
0
800
5 147
20 997
1 105

Príloha č. 10 ku kontraktu
č. 501/2013-820/MPRV SR
Názov projektu výskumu a vývoja (č. 4/PVV):
Autentifikácia produktov a charakterizácia krížovej kontaminácie rastlinných alergénov vo výrobných
prevádzkach aplikáciou molekulárno-biologických metód
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Výskumný ústav potravinársky (VÚP) Bratislava, doc. RNDr. Peter Siekel, CSc., Oddelenie
mikrobiológie, molekulárnej biológie a biotechnológie
Pracovník zodpovedný za zadávateľa:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky, Sekcia potravinárstva a obchodu, Odbor potravinárstva, Ing. Denisa Kačenová
Pracovník zodpovedný za odberateľa:
Ing. Ján Durec, riaditeľ
McCarter, a.s.
Ing. Ildiko Bajcsi, zodpovedná za kontrolu kvality, HACCP, SVP
TERMÉK, s.r.o.
Legislatívny rámec:
• Zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
• Nariadenie Európskeho Parlamentu a rady č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní
informácií o potravinách spotrebiteľom
• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/89/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica
2000/13/ES o označovaní zložiek prítomných v potravinách
• 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.
• 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):
Budú vypracované a realizátorom odovzdané 4 nehmotné realizačné výstupy vo forme identifikácie
alergénnych kontaminantov vo výrobných prevádzkach, vrátane analýz vstupných surovín,
medziprodukotv a finálnych výrobkov a monitoringu rizikových bodov prevádzky. Spracujú a publikujú
sa dve karentované publikácie, 2 nekarentované publikácie v odbornej literatúre a 3 konferenčné
príspevky.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
01/2013 – 12/2015.
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
V potravinárskych výrobných podnikoch, kde sa vyrábajú produkty z rôznych surovín, často dochádza
ku kontaminácii krížového typu nežiaducimi zložkami. V rámci projektu sa budú používať špecifické
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real-time PCR na detekciu zeleru a sóje vo výrobnom procese. Zeler a sója môžu u citlivých jedincov
spôsobovať alergie. Podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/89/ES, ktorou sa mení
a dopĺňa smernica 2000/13/ES musí byť prítomnosť týchto zložiek uvedená na obale výrobku. V rámci
projektu sa bude sledovať prítomnosť sóje a zeleru vo výrobkoch, ktoré by ich nemali obsahovať.
V obidvoch prípadoch budú vykonávané odbery z rôznych častí technologického zariadenia
spracujúceho mäsové výrobky a ovocné a zeleninové nápoje, ako aj zo suroviny a hotových výrobkov.
Z odobratých vzoriek sa bude analyzovať DNA metódou PCR s priebežným monitorovaním
pribúdajúceho produktu tzv. real-time PCR. Na kvantitatívnu analýzu sa použije metóda extrakcie
s interným štandardom. Podľa potreby sa budú výsledky porovnávať s proteínovými technikami typu
ELISA. Použijú sa metódy real-time PCR, ktoré boli vyvinuté, prispôsobené a inovované počas riešenia
viacerých výskumných úloh štátneho programu, projektov APVV, 5 -7RP EÚ. V tomto projekte budú
využité výsledky základného a aplikovaného výskumu pre analýzu reálnej situácie vo výrobnej praxi.
Riešenie úlohy vyplynulo z požiadaviek praxe a novej legislatívy; údaje k takto definovanému
problému nie sú k dispozícii. Riešenie je inovatívne v použití rýchlych molekulárno-biologických
metód využívajúcich DNA.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: McCarter, a.s., TERMÉK, s.r.o.
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:
Čiastková správa o riešení úlohy za rok 2014 bude vypracovaná do 15.2.2015.
Celková potreba finančných zdrojov (v EUR): spolu 50 435, z toho 47 913 zo ŠR a 2 522 z iných
zdrojov
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy:
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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
Režijné náklady (32,48 % z priamych nákladov)
Celkové náklady (r. 01 + r. 11)
Náklady na spolufinancovanie – 5%
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Rok 2014
36 166
34 516
26 634
7 882
1 100
1 100
550
350
0
200
11 747
47 913
2 522

Príloha č. 11 ku kontraktu
č. 501/2013-820/MPRV SR
Názov projektu výskumu a vývoja (č. 5/PVV):
Zvýšenie mikrobiologickej bezpečnosti a kvality potravín a ich výroby inovatívnymi molekulárnobiologickými metódami
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Výskumný ústav potravinársky (VÚP) Bratislava, Ing. Eva Kaclíková, CSc., Oddelenie mikrobiológie,
molekulárnej biológie a biotechnológie,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Pracovník zodpovedný za objednávateľa:
Slovenskej republiky, Sekcia potravinárstva a obchodu, Odbor bezpečnosti potravín a výživy, Ing.
Milan Kováč, CSc.
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
Vladimír Hamara, výrobca, Vladimír Hamara - SHR
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
• 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.
• 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):
V každom roku riešenia úlohy budú vypracované a odovzdané odberateľom 2 nehmotné realizačné
výstupy vo forme identifikácie mikrobiálnej kontaminácie so zameraním na transmisiu patogénnych
baktérií Listeria monocytogenes a Staphylococcus aurerus v jednotlivých prevádzkach a monitoringu
rizikových bodov prevádzok podľa potreby a dohody s odberateľmi a návrhu spôsobu minimalizácie
prítomnej kontaminácie. Z riešenia úlohy sa spracujú a publikujú minimálne 2 recenzované publikácie
a 3 konferenčné príspevky.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
01/2013 – 12/2015.
VE 1: Identifikácia mikrobiologickej kontaminácie malých prevádzok na výrobu syrových a mäsových
výrobkov vo vzťahu k platným kontrolným kritériám a optimalizácia sanitačných postupov (01/2013 –
06/2015)
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VE 2: Identifikácia zdroja a prenosu kontaminácie patogénnych druhov L. monocytogenes a S. aureus
využitím molekulárnej subtypizácie na poddruhovej úrovni (06/2013 – 12/2015)
VE 3: Štúdium zmesnej mikroflóry ovčieho syra a bryndze v technologických podmienkach z hľadiska
eliminácie patogénov a zvýšenia kvality (01/2013 – 12/2015)
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Potraviny kontaminované patogénmi sú hlavným zdrojom alimentárnych ochorení. Hlavnou
cestou ich šírenia v procese výroby sú povrchy a súčasti výrobných zariadení, na ktorých dokážu
niektoré druhy perzistovať a kontaminovať výrobky. Vlastnosti, ktoré im dávajú schopnosť kolonizovať
výrobné zariadenia stále nie sú objasnené. Molekulárno-biologické metódy sa v súčasnosti používajú
v druhovej diagnostike; aplikácia inovatívnych molekulárnych typizačných metód na charakterizáciu a
typizáciu baktérií zvyšuje možnosti na odhalenie vzťahov medzi fenotypom a genotypom na úrovni
kmeňov v korelácii s ich perzistenciou a vystopovanie zdroja a šírenia kontaminácie. Jedným z
nástrojov na dodržanie kvality a mikrobiologickej bezpečnosti výrobkov z tepelne neošetreného ovčieho
mlieka je správna výrobná prax z hľadiska technologických parametrov ovplyvňujúcich rýchlosť
rozvoja kyslomliečnej mikroflóry. V zrejúcom syre sa takto môže zvýšením počtov kyslomliečnych
baktérií eliminovať rozmnoženie kontaminujúcej mikroflóry a prispieť k zvýšeniu biohodnoty. V riešení
projektu sa využijú inovatívne molekulárno-biologické metódy na fenotypovú aj genotypovú
identifikáciu a typizáciu mikroorganizmov, na kvalitatívnu identifikáciu zložiek zmesných
mikrobiálnych kultúr.
Ciele úlohy sú identifikácia mikrobiologickej kontaminácie malých prevádzok na výrobu
syrových a mäsových výrobkov vo vzťahu k platným kontrolným kritériám a optimalizácia sanitačných
postupov; identifikácia zdroja a prenosu kontaminácie patogénnymi druhmi Listeria monocytogenes
a Staphylococcus aureus využitím molekulárnej typizácie na poddruhovej úrovni; štúdium zmesnej
bakteriálnej a eukaryotickej mikroflóry ovčieho syra a bryndze v technologických podmienkach
z hľadiska eliminácie patogénov a zvýšenia kvality syrov a bryndze vyrábaných z ovčieho mlieka.
Výstupom úlohy bude identifikácia mikrobiálnych kontaminantov (patogénnych resp. kaziacich
potraviny) vo výrobných prevádzkach, vrátane analýz vstupných surovín, medziprodukotv a finálnych
výrobkov, monitoring rizikových bodov prevádzky a spôsob minimalizácie potenciálnej kontaminácie,
vystopovanie ciest prenosu vybraných patogénnych baktérií (L. monocytogenes a S. aureus) použitím
metódy sub-druhovej molekulárnej typizácie metódou PFGE. Stanovenie zloženia organolepticky
aktívnych mikroorganizmov umožní definovať vzťahy medzi technologickými parametrami a kvalitou
výrobkov. V spojení s výsledkami organoleptického hodnotenia prispejú výsledky k definovaniu kvality
bryndze v ročnej dynamike (májová, letná, zimná), k porovnaniu kvality bryndze z tej istej výrobne
medziročne a prípadne definovaniu geograficky určenej variability. Výsledky budú východiskom pre
zvýšenie kvality výrobkov z ovčieho mlieka napr. selekciou vstupných surovín alebo použitím
štartovacích kultúr
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: Farma Pružina, TERMÉK, s.r.o., Rudolf Manica Bryndziareň Brysyrt, Vladimír Hamara - SHR
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:
Čiastková správa o riešení úlohy za rok 2014 bude vypracovaná do 15.2.2015.
Celková potreba finančných zdrojov (v EUR): spolu 50 861, z toho 48 318 zo ŠR a 2 543 z iných
zdrojov
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy:
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P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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
Režijné náklady (31,85 % z priamych nákladov)
Celkové náklady (r. 01 + r. 11)
Náklady na spolufinancovanie – 5%
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Rok 2014
36 645
34 245
26 425
7 820
2 000
2 000
400
100
0
300
11 673
48 318
2 543

Príloha č. 12 ku kontraktu
č. 501/2013-820/MPRV SR
Názov projektu výskumu a vývoja (č. 6/PVV):
Technológie získavania prírodných látok vhodných na výrobu zdravie podporujúcich potravín
a biopotravín
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Výskumný ústav potravinársky (VÚP) Bratislava, Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Pracovník zodpovedný za objednávateľa:
Slovenskej republiky, Sekcia potravinárstva a obchodu, Odbor potravinárstva, Ing. Peter Tatarka
Pracovník zodpovedný za odberateľa:
Ing. Alžbeta Klempová, štatutárny zástupca, K.K.V UNION s.r.o.
Ing. Dušan Janovíček, konateľ, Ekotrend Myjava 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.
• 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 tak v oblasti ozdravenia výživy, ako
i v zlepšení ekonomiky poľnohospodárskej prvovýroby, zamestnanosti a rozvoja vidieka. Projekt
umožní rozšíriť sortiment potravín s pozitívnymi zdravotnými účinkami a pozitívne ovplyvní pracovný
trh v regiónoch tak v primárnej produkcii jej diverzifikáciou a zvýšením stupňa spracovania vlastných
produktov, ako i vo výrobe potravín a potravinových doplnkov.
Konkrétne výstupy:
- 2 originálne patentovo chránené postupy prípravy rastlinných koncentrátov vhodných pre aditiváciu
potravín a výrobu výživových doplnkov,
- spustenie výroby min 2 nových patentovo chránených produktov,
- 1 publikácia, 2 prednášky na konferenciách,
- 1 patent a úžitkové vzory.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
01/2013 – 12/2015
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Cieľom úlohy je vytvorenie poznatkovej a inovačnej bázy pre rozšírenie produkcie prírodných zložiek
a funkčných potravín v SR. Zvládnuť a optimalizovať procesy ich získavania priamo u pestovateľa
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prípadne u malých regionálnych spracovateľov. Spracovať modelovú projektovú a technologickú
dokumentáciu vrátane zariadení pre potenciálnych výrobcov.
Predmetom výskumu bude štúdium procesov extrakcie, purifikácie, koncentrácie a sušenia prírodných
látok s dôrazom na maximálny stupeň zachovania biologicky aktívnych zložiek v nezmenenej podobe.
Použité budú rozpúšťadlá povolené pri výrobe ekopotravín, procesy s minimálnou tepelnou záťažou
prebiehajúce za vákua, využívajúce membrány, prírodné enzýmy a mikroorganizmy.
Všetky procesy budú optimalizované pre malé a stredné prevádzky umiestnené spravidla v mieste
rastlinnej produkcie. Jednotlivé technológie budú riešené ako uzatvorené systémy s komplexným
využitím suroviny alebo budú naviazané na existujúce technológie a využijú ich vedľajšie produkty
prípadne energiu.
Projekt umožní odberateľom rozšíriť sortiment výrobkov so špeciálnymi výživovými hodnotami
z kategórie potravín s pozitívnymi zdravotnými účinkami a v ekokvalite. Rozšírenie existujúcej
výrobnej činnosti pozitívne ovplyvní pracovný trh v regióne tak v primárnej produkcii ako i vo výrobe
potravín.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: MPRV SR, K.K.V UNION s.r.o., Ekotrend Myjava spol.
s r.o. a iní konvenční i eko pestovatelia a spracovatelia ovocia, zeleniny, liečivých a technických plodín
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:
Čiastková správa o riešení úlohy za rok 2014 bude vypracovaná do 15.2.2015.
Celková potreba finančných zdrojov (v EUR): spolu 47 872, z toho 45 478 zo ŠR a 2 394 z iných
zdrojov
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy:
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

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
Režijné náklady (32,48 % z priamych nákladov)
Celkové náklady (r. 01 + r. 11)
Náklady na spolufinancovanie – 5%
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Rok 2014
34 328
30 820
23 782
7 038
1 558
1 558
1 950
100
0
1850
11 150
45 478
2 394

