Úloha č. 3.
Názov úlohy: „Zabezpečenie činnosti a úloh spojených s parciálnym informačným
systémom cudzorodých látok na základe uznesení vlády SR č. 449/1992, č. 620/1993 a
č.288/1995“
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Ing. Danka Šalgovičová, VÚP Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Ľubica Hózová, MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 2 100 000 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: Informačný systém o životnom prostredí Slovenskej republiky
(ISŽP) budovaný MŽP SR, je v zmysle koncepcie schválenej uznesením vlády SR č.449 z
26.mája 1992, prostriedkom pre zber, spracovanie, uchovávanie a poskytovanie informácií o
životnom prostredí. V súlade so svetovými trendmi je ISŽP založený na troch základných
princípoch, ktoré ho charakterizujú ako distribuovaný, geografický a otvorený. Základným
zdrojom informácií pre ISŽP sú parciálne informačné systémy budované ako priama
nadstavba čiastkových monitorovacích systémov. Realizácia parciálneho informačného
systému o cudzorodých látkach v potravinách bola uložená ministrovi pôdohospodárstva
Uznesením vlády SR č. 449/1992, č. 620/1993 a č. 288/96 realizátorom tohoto projektu je
Výskumný ústav potravinársky. Cieľom parciálneho informačného systému je poskytovanie
informácií o kontaminácii zložiek potravinového reťazca riadiacej sfére, decentralizovane
riadiacim zložkám na úrovni regiónov a verejnosti. Bez spätného toku informácií nie je
možné zabezpečiť ochranu kvality potravín, zdravia ľudí a životného prostredia. Na základe
uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 620/93 z 7.9.1993 bodu C.1 k návrhu na realizáciu
monitorovacieho systému životného prostredia a integrovaného informačného systému o
životnom prostredí bol Výskumný ústav potravinársky poverený ministrom pôdohospodárstva
funkciou strediska čiastkového monitorovacieho systému „Cudzorodé látky v potravinách a
krmivách“ s účinnosťou od 1.1.1994. Spoluriešiteľské pracoviská sú Štátna veterinárna a
potravinová správa SR, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky,
Hydromeliorácie, š.p., Vodárne a kanalizácie a Výskumný ústav vodného hospodárstva.
Pre zabezpečenie parciálneho informačného systému je potrebné v roku 2006 pokračovať v
systéme zberu dát zabezpečovaného prostredníctvom databánk organizácií napojených na
parciálny informačný systém o cudzorodých látkach, modifikovanie software (vypracovaný
VÚP) a úprava číselníkov podľa požiadaviek Štátneho informačného systému a štandardov
pre Štátny informačný systém Slovenskej republiky, modifikovanie software (vypracovaný
VÚP) a podľa požiadaviek a potrieb jednotlivých užívateľov a spolupracujúcich organizácií a
zabezpečenie poskytovania informácií o kontaminácii zložiek potravinového reťazca riadiacej
sfére, decentralizovane riadiacim zložkám na úrovni regiónov, verejnosti a zahraničným
organizáciám (GEMS/FOOD).
Parciálny informačný systém sa buduje už od roku 1989 zahŕňa:
1.
Výsledky z kontroly cudzorodých látok
2.
Monitoring cudzorodých látok
• koordinovaný cielený monitoring

3.
4.

• monitoring spotrebného koša
• monitoring lovnej zvere a rýb
Výsledky z alternatívneho poľnohospodárstva
Stabilná báza dát (zahraničné limity, limity SR, databanka AQA)

Kvantitatívne a kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
⇒ Spracovanie dát z výsledkov kontroly za rok 2006 (500 tis. vstupných viet) a vypracovanie
záverečnej správy z výsledkov kontroly cudzorodých látok v pôde, vode, krmivách a
potravinách (príprava tabuľkových, grafických a geografických výstupov)
⇒ Aktualizácia primárnej bázy údajov za rok 2006 a 2007 (databáza výsledkov z kontroly,
monitoringu cudzorodých látok, účelových monitoringov, kontroly certifikovaných
výrobkov a pod.)
⇒ Príprava podkladov pre materiál na rokovanie vlády SR „Správa o postupe realizácie
monitorovacieho systému životného prostredia a integrovaného informačného systému
o životnom prostredí územia SR za rok 2006“
⇒ Príprava podkladov pre materiál do vedenia MP SR „Správa o sledovaní cudzorodých
látok v potravinovom reťazci a o systéme zabezpečovania kvality analýz v rezorte
pôdohospodárstva za rok 2006“
⇒ Príprava podkladov pre zelenú správu za rok 2006
⇒ Aktualizácia databázy zahraničných limitov
⇒ Aktualizácia stabilnej bázy dát (číselníky, geografické členenie a pod.) a príprava
potrebných prevodníkov
⇒ Dopĺňanie číselníka IČO o nové IČO regionálnych veterinárnych správ, Krajských
veterinárnych správ, veterinárnych lekárov a nových podnikov potravinárskeho priemyslu,
poľnohospodárskych podnikov
⇒ Zabezpečenie potrebných školení pre prácu s užívateľskými programami podľa potrieb pre
strediská jednotlivých organizácií
⇒ Vytvorenie databázy z údajov za rok 2005 pre GEMS/FOOD EURO a odoslanie
vypracovanej databázy
⇒ Úprava softwarového vybavenia (MCL BSP) na základe požiadaviek MP SR pre Štátny
informačný systém a požiadaviek jednotlivých užívateľov
⇒ Príprava zmeny štruktúry databázy a číselníkov na nové softwarového vybavenie, ktoré
bude pracovať cez internet
⇒ Vypracovanie grafických a geografických výstupov podľa potrieb jednotlivých užívateľov
⇒ Ďalšie štúdium a zhromažďovanie informácií o výsledkoch kontroly cudzorodých látok
v iných štátoch EÚ;
⇒ Zachovanie a postupná kompletizácia údajov o výsledkoch kontroly a monitoringu;
⇒ Zabezpečovať publikačné aktivity v danej oblasti formou prednášok a článkov z hľadiska
neškodnosti potravín
⇒ Vypracovanie vyžiadaných materiálov, podkladov, štatistických výstupov a odpočtov pre
MP SR, MZ SR, MŽP SR, EÚ a iné organizácie
Spôsob financovania objednávanej úlohy: Úloha bude na 100% financovaná zo štátneho
rozpočtu (z rozpočtu MP SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné
transféry).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy: a) Ministerstvo pôdohospodárstva SR – Sekcia
potravinárstva; b) Ministerstvo životného prostredia SR – Odbor environmentálnej

informatiky; c) Úrad verejného zdravotníctva SR; d) Štátna veterinárna a potravinová správa
SR; e) Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky; f) Hydromeliorácie, š.p.; g)
Výskumný ústav vodného hospodárstva; h) Slovenský poľovnícky zväz; i) Slovenský
rybársky zväz j) Slovenská agentúra životného prostredia
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Do 31. decembra 2007.

