Príloha č. 2
Zoznam úloh pre kontrakt medzi MP SR a Výskumným ústavom potravinárskym Bratislava financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu
z rozpočtovej kapitoly MP SR v roku 2007.
Por. č.
1

Úlohy výskumu a vývoja
Rozvoj progresívnych metód
a postupov pre zabezpečenie
procesu kontinuálneho zvyšovania
kvality a bezpečnosti vo výrobe
a kontrole potravín

Úloha vyplývajúca z:

Časové
hľadisko

Cena úlohy
(v tis. Sk)

Riešenie úlohy výskumu a vývoja bolo schválené v 30.PVM v bode 8/A dňa 28. 11.
2005

dlhodobá
2006-09

33 280

spolu

33 280

Úlohy v rámci odbornej pomoci
2

Príprava vedeckých stanovísk vo
väzbe na Európsky úrad pre
bezpečnosť potravín

Nariadenie 178/2002 Európskeho parlamentu a rady o bezpečnosti potravín, §18
stála
zákona č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, Nariadenie (EK) č. 1829/2003
o geneticky modifikovaných potravinách a krmive -hodnotenie rizika, Nariadenie (EK)

280

č. 1830/2003 o sledovaní a označení geneticky modifikovaných potravín

3

Zabezpečenie činnosti a úloh
spojených s parciálnym
informačným systémom
cudzorodých látok

Uznesenia vlády SR č. 449/1992, č. 620/1993, č.288/1995

stála

2 100

4

Zabezpečenie činnosti a úloh
spojených s čiastkovým
monitorovacím systémom

Uznesenia vlády SR č. 449/1992, č. 620/1993, č.288/1995

stála

2 300

5

Zabezpečenie a prevádzka centra
vedeckotechnických a odborných

Zabezpečenie informovanosti prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a
spotrebiteľov o kvalite a bezpečnosti potravín, zabezpečenie dostupnosti

Stála

712

2

informácií pre potravinárstvo SR,
informačných zdrojov pre podnikateľské subjekty v zmysle ustanovení zákona o
vrátane vydávania špecializovaných potravinách č. 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov a nariadenia EK
vedeckých a odborných
č.178/2002
periodických publikácií

„Príprava návrhu centra
excelentnosti potravinárskeho
výskumu“

apríl
2007

Podľa rozpracovaného programového vyhlásenia vlády SR

6

Výkon kontaktného miesta SR pre
Codex Alimentarius

Členstvo SR v svetovej organizácii FAO a WHO (ktorých spoločným orgánom je
Komisia Codex Alimentarius), harmonizácia medzinárodných štandardov pre
potraviny

Stála

550

7

Správa a aktualizácia databáz
o zložení potravín

Doplnenie potravinovej databázy o nové druhy potravín, ich zloženia a nutričnej
hodnoty, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20.
decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách

Stála

450

8

Správa a rozvoj génovej banky
potravinársky významných
mikroorganizmov

Medzinárodný dohovor OSN o ochrane biodiverzity a zachovania pôvodných stála
genetických zdrojov udržiavanie a dopĺňanie lyofilizátov už uložených kultúr
mikroorganizmov – relyofilizácia

158

9

Príprava špecifikácii a odborných
stanovísk k návrhom na registráciu
chránených označení pôvodu,
chránených zemepisných označení
a tradičných špecialít.

Nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 - o zaručených tradičných špecialitách
Nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 - o ochrane zemepisných označení potravín
Propagácia , marketing a odborná spolupráca so združeniami potravinárskych
výrobcov, §9a zákona č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov,

stála

730

stála

1 450

spolu

8 730

10

Oficiálna rozvojová pomoc

Medzinárodné záväzky Slovenskej republiky – FAO WHO, technická
podpora subregionálnej databázy DCS na výmenu dát v rámci subregiónu;
technická podpora Gruzínska Odborná podpora nových krajín siete týždňová stáž 2 zástupcov z menej rozvinutých krajín s cieľom zaškolenia
a oboznámenia sa s koncepciou PBD;

SPOLU ZA KONTRAKT

3

43 460

