Úloha č. 1:
Názov úlohy: „Rozvoj progresívnych metód a postupov pre zabezpečenie procesu kontinuálneho
zvyšovania kvality a bezpečnosti vo výrobe a kontrole potravín“
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Doc.Ing. Peter Šimko,DrSc VÚP Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Tomáš Šimúth, Odbor vedy a výskumu MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 43 280 tis. Sk
Termín riešenia úlohy: 1. 1. 2007 - 31. 12. 2007
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG: Oddiel
04. „Ekonomická oblasť“, skupina 8. „Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti“, trieda 2 „Výskum a
vývoj v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva a poľovníctva“.
Stručná anotácia úlohy: Z hľadiska segmentácie jednotlivých okruhov bude výskum zameraný
nasledovne:

I. Technologické procesy výroby potravín
a) výskum vplyvu nových technologických postupov výroby potravín na kvalitu a zdravotnú
neškodnosť potravín
b) výskum interakcií zložiek potravín s prídavnými látkami počas technologických procesov ich
výroby
c) výskum reakčných mechanizmov vzniku a eliminácie zdraviu škodlivých látok počas
technologických procesov ich výroby
II. Rozvoj fyzikálnochemických a molekulárno-biologických metód hodnotenia kvality a zdravotnej
neškodnosti potravín
a) rozvoj analytických metód za účelom detekcie a stanovenia kontaminantov, alergénov
a antinutričných látok v potravinách
b) rozvoj analytických metód za účelom detekcie a stanovenia GMO a patogénnej mikroflóry
c) rozvoj analytických metód za účelom vysledovania a pôvodu potravín
d) rozvoj analytických metód za účelom vysledovania použitie ilegálnych technologických postupov
výroby
e) rozvoj prediktívnych metód pre mikrobiológiu potravín
III. Komunikácia so spotrebiteľom
a) rozvoj vedeckých postupov a metód vyhodnocovania orientácie spotrebiteľa v segmente
potravinárskych výrobkov
b) implementácia marketingových nástrojov pre predikciu správania sa spotrebiteľa v prostredí
jednotného trhu s potravinárskymi výrobkami
c) rozvoj metód komunikačnej stratégie so spotrebiteľom

Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
⇒ vyvinutie 5 nových analytických metód pre identifikáciu patogénnych mikroorganizmov
a alergénov v potravinách
⇒ vypracovanie 2 technologických postupov zameraných na elimináciu kontaminantov z potravín

Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
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⇒ prehĺbenie poznatkov o procesoch vzniku a eliminácii kontaminantov v potravinách počas
tepelných procesov ich výroby
⇒ rozpacovanie metód na kvantitatívne stanovenie patogénnych mikroorganizmov metódou real time
PCR
⇒ zdokonalenie metód a postupov pre určenie pôvodu a autenticity potravín
⇒ vývoj nových postupov na identifikáciu ilegálnych postupov výroby potravín

Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 95 % financovaná zo štátneho rozpočtu
(z rozpočtu MP SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné transfery).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: a) štátna veterinárna a potravinová správa SR; b)
ústredné orgány štátnej správy; c) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; d) potravinársky priemysel
SR

Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Do 31. januára 2008.
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