Úloha č. 4:
Názov:
Zabezpečenie činnosti a úloh spojených s čiastkovým monitorovacím systémom na základe
uznesení vlády SR č. 449/1992, č. 620/1993, č.288/1995.
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:
Ing. Zuzana Zmetáková, PhD., VÚP Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa:
Ing. Ľubica Hózová, MP SR
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie štátneho rozpočtu: 2 300 000 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. Prienik rizikových prvkov do surovín a potravín rastlinného, alebo
živočíšneho pôvodu je významným faktorom ktorý môže nepriaznivo ovplyvňovať výrobu
surovín a ich kvalitu. Cieľom úlohy je získanie objektívnych a reálnych informácií o stave a
vývoji kontaminácie častí potravinového reťazca, ale i informácií o zdravotnej neškodnosti
potravín na našom trhu. Informácie z ČMS "Cudzorodé látky v potravinách a krmivách" sú
využívané pri tvorbe výživovej politiky Slovenskej republiky, pri tvorbe hygienických limitov
na cudzorodé látky, ako i k rozšíreniu vývozného artiklu vybraných potravín (zverina).
Získané výsledky sú súčasťou parciálneho informačného systému o cudzorodých látkach
(súčasťou sekundárnej bázy údajov) pre riadiacu sféru i výkonné zložky na úrovniach
regiónov. Uznesením vlády SR č. 449/1992, č. 620/1993 a č. 288/96 realizátorom tohoto
projektu je Výskumný ústav potravinársky. Spoluriešiteľské pracoviská sú Štátna veterinárna
a potravinová správa SR, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Výskumný
ústav meliorácií a krajinného inžinierstva, Vodárne a kanalizácie a Výskumný ústav vodného
hospodárstva.
Výsledky z ČMS sú poskytované do medzinárodnej databázy GEMS/FOOD EURO a sú
súčasťou PIS CL a monitoringu životného prostredia SR. Úloha je riešená v rámci troch
subsystémov:
•

•

Koordinovaný cielený monitoring - cieľom KCM je poskytnúť objektívne a
reálne informácie o kontaminácii vstupov do potravinového reťazca (pôda, krmivá,
napájacia voda, závlahová voda, suroviny rastlinného a živočíšneho pôvodu) v
súvislosti s celkovým stavom životného prostredia Slovenskej republiky.
Monitoring spotrebného koša - cieľom MSK je získanie objektívnych a reálnych
informácií o kontaminácii potravín a pitnej vody priamo v spotrebiteľskej sieti,
ktoré slúžia ako podklady pre stanovenie výživovej politiky a sledovanie expozície
obyvateľstva cudzorodými látkami.

•

Monitoring poľovnej a voľne žijúcej zvere a rýb - cieľom MLZ je sledovanie
prieniku kontaminantov do organizmov voľne žijúcej zveri a rýb, ktoré sú
objektívnym indikátorom stavu životného prostredia.
Kvantitatívne a kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
⇒ zabezpečenie koordinácie ČMS "Cudzorodé látky v potravinách a krmivách"
⇒ úprava realizačného projektu ČMS pre rok 2007
⇒ vypracovanie dotazníkov na rekognoskáciu poľnohospodárskych podnikov a honov
(KCM) pre všetky kooperujúce organizácie
⇒ vypracovanie časového plánu odberov vzoriek pre KCM
⇒ výber lokalít KCM pre rok 2008
⇒ vypracovanie záverečnej správy za rok 2006, oponentské konanie správy
⇒ zaslanie výsledkov z monitoringu (KCM) za r. 2006 na zúčastnené poľnohospodárske
družstvá
⇒ priebežná spolupráca s ďalšími zainteresovanými organizáciami, MZ SR a MŽP SR
⇒ príprava podkladov na rokovanie porady vedenia ministerstva (MP SR) - „Správa o
sledovaní cudzorodých látok v potravinovom reťazci a o systéme zabezpečovania kvality
analýz (AQA) v rezorte pôdohospodárstva“
⇒ príprava podkladov na poradu vedenia ministerstva ŽP – „Správa o postupe realizácie
monitorovacieho systému životného prostredia a integrovaného informačného systému o
životnom prostredí územia slovenskej republiky“
⇒ ďalšie štúdium danej problematiky a zhromažďovanie údajov
⇒ poskytovanie informácií
⇒ publikačná činnosť a prezentácia výsledkov
Spôsob financovania objednanej úlohy: Úloha bude na 100 % financovaná zo štátneho
rozpočtu (z rozpočtu MP SR v rámci finančných prostriedkov pridelených na bežné
transfery).
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
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Celkové výsledky úlohy budú odovzdané do
31. mája 2008.

18. januára 2007

Ing. Zuzana Zmetáková, PhD.

