Úloha č.5
METODIKA RIEŠENIA ÚLOHY NA ROK 2007
Názov úlohy: „Zabezpečenie a prevádzka centra vedeckotechnických a odborných
informácií pre potravinárstvo SR, vrátane vydávania špecializovaných vedeckých
a odborných periodických publikácií“. „Príprava návrhu centra excelentnosti
potravinárskeho výskumu“.
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Ladislav Brázdovič, CSc., MP SR
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Ing. Iveta Šmalová, VÚP Bratislava
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu:

712 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:
Úloha je pokračovaním účelovej činnosti z predchádzajúcich rokov so zameraním
predovšetkým na tvorbu fondu vedecko-technických informácií. Potreba budovania
potravinárskeho informačného systému vychádza zo skutočnosti, že jediná všeobecná
potravinárska knižnica na Slovensku s prierezovým zameraním sa nachádza vo Výskumnom
ústave potravinárskom a slúži širokej odbornej verejnosti. Pre vedu, výskum a hospodárstvo
je dôležité mať k dispozícii relevantné informácie. K tomu prispieva aj edičná činnosť, ktorá
je významným nástrojom prenosu vedeckých a odborných poznatkov k užívateľom. Účelom
riešenia úlohy je zabezpečenie kontinuity v budovaní informačného systému pre oblasť vedy,
výskumu, výroby, kontroly a školstva v potravinárstve. Ide predovšetkým o zaobstarávanie
nevyhnutných zdrojov informácií v klasickej i elektronickej forme (predplatné časopisov a
kníh, databáz potravinárskeho zamerania a pod.). Potravinársky informačný systém má slúžiť
aj ako podpora rozvoja podnikateľských aktivít v oblasti potravinárskej výroby vzhľadom na
to, že ide o pomerne rozsiahly prierezový fond. Nové prírastky časopisov budú naďalej slúžiť
ako podklad pre krátke informácie o novinkách v jednotlivých odboroch potravinárstva,
uverejňované v periodiku Trendy v potravinárstve.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
•
•
•

Zabezpečovanie a sprístupňovanie informačných zdrojov bibliografického,
faktografického a plnotextového charakteru
Aktualizácia www-stránky ústavu
Propagácia informačného strediska VÚP

•

Vydávanie periodík:
Journal of Food and Nutrition Research (4 čísla ročne)
Trendy v potravinárstve (4 čísla ročne)

Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
•

•

Trvalé využívanie knižnično-informačných služieb výskumnými pracovníkmi VÚP,
organizáciami a firmami potravinárskeho priemyslu, pracovníkmi a študentami odborných
stredných a vysokých škôl a ostatnou odbornou verejnosťou
Vydávanie periodík: Journal of Food and Nutrition Research a Trendy v potravinárstve
ktoré majú za cieľ publikovanie aktuálnych vedeckých poznatkov a výsledkov
výskumných riešení v potravinárstve, ako aj významných informácií pre riadiacu sféru a
výrobcov potravín.

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:
Zdroje informácií a výsledky edičnej činnosti využijú výskumné inštitúcie, vysoké a stredné
školy, organizácie a firmy potravinárskeho priemyslu a ostatná odborná verejnosť.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Január 2008 , resp. apríl 2007.

