Úloha č. 6:

Názov úlohy: Výkon kontaktného miesta SR pre Codex Alimentarius
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Ing. Kitti Németh, PhD.,
Výskumný ústav potravinársky, Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Zuzana Bírošová, PhD.
MP SR, Sekcia potravinárstva
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 550 000 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: Z členstva Slovenskej republiky v Spoločnom programe
FAO/WHO pre potravinové štandardy Codex Alimentarius FAO/WHO a z členstva
Európskeho spoločenstva v tomto programe vyplýva povinnosť prevádzkovať národné
kontaktné kódexové miesto, ktorého úlohy sú definované v Procedurálnom manuáli Komisie
Codex Alimentarius:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Zabezpečovať väzby medzi kódexovým sekretariátom a členským štátom;
Koordinovať všetky príslušné kódexové aktivity v rámci daného štátu;
Získavať všetky finálne kódexové texty (normy, kódexy praxe, smernice a iné texty
poradenského charakteru) a pracovné dokumenty kódexových zasadnutí a zabezpečovať
ich cirkuláciu záujemcom v rámci daného štátu;
Zasielať komentáre ku kódexovým dokumentom alebo návrhy na Komisiu Codex
Alimentarius, príp. jej pomocné orgány a/alebo kódexovému sekretariátu;
Úzko spolupracovať s národným kódexovým výborom. Úzko spolupracovať
s potravinárskym priemyslom, spotrebiteľmi, obchodníkmi a inými záujemcami, aby sa
zabezpečilo, že štát má vhodne vyváženú stratégiu a technické poradenstvo, na základe
ktorých rozhoduje o záležitostiach v súlade s prácou Codexu Alimentarius;
Pôsobiť ako kanál na výmenu informácií a koordináciu aktivít s inými členskými štátmi
Codexu Alimentarius;
Získavať pozvánky na kódexové zasadnutia a oznamovať príslušným predsedom a
kódexovému sekretariátu mená účastníkov zasadnutí z daného štátu;
Prevádzkovať knižnicu kódexových finálnych textov;
Presadzovať kódexové aktivity v rámci daného štátu.

V rámci európskeho regiónu je kontaktné miesto povinné plniť aj úlohy voči Generálnemu
sekretariátu Rady Európskej únie, ktorý zabezpečuje činnosť Pracovnej skupiny pri Rade
Európskej únie pre Codex Alimentarius (WG CA). Činnosť WG CA a spoluprácu na
spoločných pozičných vystúpeniach 27 členských štátov EÚ a ES zabezpečuje Generálny
sekretariát Rady Európskej únie v spolupráci s predsedajúcim štátom EÚ. Aktivity SR
gestoruje MP SR v tomto spoločnom programe z pozície odborného gestorstva za vládu SR k
FAO, kde sídli aj sekretariát CA.
Na podporu aktivít odborníkov SR v uvedenom zmysle je potrebné prostredníctvom
kontaktného miesta pre Codex Alimentarius priebežne expedovať príslušné dokumenty v
rámci Slovenskej republiky. Fungovanie SR vo vzťahu k orgánom Codex Alimentarius a
európskej WG CA si vyžaduje zapojenie špičkových odborníkov z rezortu pôdohospodárstva
a zdravotníctva do pripomienkovania dokumentov a prípravy národných stanovísk na základe
porovnávania aktuálnych návrhov svetovo odporúčaných noriem CA so súčasným stavom a
zámermi v oblasti potravinárstva SR. Uvedené aktivity je potrebné koordinovať
prostredníctvom národného kontaktného miesta. Fungovanie národného kontaktného miesta
umožní, aby zodpovední pracovníci ministerstva, ako aj odborníci garantujúci v SR jednotlivé
oblasti boli priebežne informovaní o aktuálnom dianí a pripravovaných zmenách svetových
noriem, vrátane stanovísk iných štátov voči týmto zmenám.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
⇒ V rámci SR sa zabezpečí bezplatná elektronická cirkulácia všetkých pracovných
dokumentov Codex Alimentarius (odhad: cca 1 000 ks za rok)
⇒ Vypracujú sa informácie o výsledkoch rokovaní Komisie Codex Alimentarius a jej
pomocných orgánov uskutočnených v r. 2007, ktoré sa uverejnia v časopise Trendy v
potravinárstve a na webovej stránke VÚP.
⇒ Pripravia sa slovenské preklady dvoch vybraných ťažiskových kódexových dokumentov,
významných z hľadiska smerovania európskej potravinárskej legislatívy a sprístupnia sa na
webovej stránke VÚP.
⇒ V súčinnosti s Ministerstvom pôdohospodárstva sa zorganizujú dve konzultácie zamerané
na podporu procesu prípravy národných stanovísk k pracovným dokumentom Codex
Alimentarius.
⇒ Priebežne sa budú vykonávať ďalšie práce súvisiace so zabezpečovaním jednotlivých
nižšie uvedených kvalitatívnych parametrov úlohy.

Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
1.
2.
3.

Zabezpečovanie väzieb medzi kódexovým sekretariátom a SR;
Koordinácia príslušných kódexových aktivít v rámci SR;
Získavanie všetkých finálnych kódexových textov (normy, kódexy praxe, smernice a iné
texty poradenského charakteru) a pracovných dokumentov z kódexových zasadnutí a
zabezpečovať ich cirkuláciu záujemcom v rámci daného štátu;

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zasielanie komentárov ku kódexovým dokumentom alebo návrhov na Komisiu Codex
Alimentarius, príp. jej pomocné orgány a/alebo kódexovému sekretariátu;
Úzka spolupráca s potravinárskym priemyslom, spotrebiteľmi, obchodníkmi a inými
záujemcami;
Zabezpečovanie výmeny informácií a koordinácie aktivít s WG CA Generálneho
sekretariátu Rady Európskej únie;
Získavanie pozvánok na kódexové zasadnutia a oznamovanie mien účastníkov SR na
zasadnutiach príslušným predsedom a kódexovému sekretariátu;
Prevádzkovanie knižnice kódexových finálnych textov;
Presadzovanie kódexových aktivít v rámci SR.

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) Národná komisia pre bezpečnosť potravín a krmív, c) Štátna veterinárna a
potravinová správa SR, d) Úrad verejného zdravotníctva SR
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Charakter úlohy umožňuje priebežné
odovzdávanie výsledkov užívateľom. Súhrnné výsledky budú odovzdané zadávateľovi do
31.1. 2008.

