Úloha č. 7:
Názov úlohy:

„Správa a aktualizácia databáz o zložení potravín.
Aktualizácia systému prvostupňovej databázy“

Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Ing. Eva Kováčiková, VÚP Bratislava
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Ladislav Brázdovič, CSc.,
Odbor potravinárstva a výživy MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 450 000 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:
Prvostupňová (referenčná) databáza vo všeobecnosti predstavuje základňu potravinovej databázy
chemického zloženia a iných charakteristík (fyzikálne, ekonomické parametre, a i.) potravín. Obsahuje
všetky analytické a literárne údaje, ktorými databanka disponuje. Zároveň obsahuje dokumentáciu
(meta data = sprievodné údaje), t. z. údaje prislúchajúce ku konkrétnej hodnote príslušnej
charakteristiky potraviny – napr. v prípade chemického zloženia potraviny je to konkrétna hodnota
obsahu nutrientu v potravine a jej sprievodným údajom je analytická metóda, rok analýzy, autor
analýzy, definícia nutrientu a pod.
Dôležitou súčasťou systému sú číselníky (kódové systémy), klasifikačné systémy a ďalšie odporúčania,
ktoré boli vypracovávané pre účely potravinárskych databáz v rámci organizácií Eurofoods (European
Food Database Systems), INFOODS (International Food Database Systems) a FAO. Tieto štandardy
zabezpečujú, že informácie v databáze budú v základe štruktúrované rovnako v každej databanke.
Takáto prvostupňová databáza je nevyhnutná pre aktualizáciu údajov a tvorbu užívateľskej
druhostupňovej databázy, ktorá vzniká štatistickým spracovaním prvostupňovej databázy a následne
slúži konečným používateľom a je využívaná v ďalších programoch. Prvostupňová referenčná databáza
je základným pracovným nástrojom kompilátorov databáz a je zároveň základom pre archiváciu
a aktualizáciu dát a najmä hodnotenie kvalitatívnej úrovne akejkoľvek databanky. Hodnota databanky
stúpa úmerne so stúpajúcim počtom archivovaných analytických údajov a so stúpajúcim počtom
a detailnosťou sprievodných údajov. Takýto systém hodnotenia úrovne databáz sa v súčasnosti uznáva
v celosvetovom meradle.
Napriek internacionalizácii databázových stredísk je však potrebné vyzdvihnúť potrebu databánk aj na
národnej úrovni, keďže zloženie potravín je výrazne ovplyvnené rôznymi faktormi. Údaje získané z inej
databanky nezodpovedajú vždy daným národným podmienkam a práve dokumentácia k dátam (meta
dáta) nesú informácie, ktoré presne identifikujú potravinu a umožňujú zorientovať sa v zozbieraných
údajoch.
Základným podnetom pre aktualizáciu primárnej databázy nutričného zloženia a energetickej hodnoty
potravín sú požiadavky používateľov dát. Slovenská databanka nedisponuje údajmi niektorých
významných komodít potravín, údajmi o bežne rozšírených potravinách slovenského konzumenta (napr.
mliečne výrobky, mäsové výrobky, pochutiny, sladkosti).
Cieľom riešenia v uvedenom období je vytvoriť programovú aplikáciu na riadenie primárnej databázy,
ktorá umožní rozširovať dátovú základňu, zhromažďovať nové údaje a hodnotiť úroveň ich kvality.
Projekt systému primárnej databázy bol vypracovaný v súlade s európskymi odporúčaniami
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a štandardami v predchádzajúcom roku riešenia. Systém musí byť sofistikovaný, flexibilný a určitým
spôsobom nadčasový. Riešená úloha úzko súvisí s medzinárodným projektom EuroFIR (European Food
Information Resource Network – projekt 6.rámcového programu vedecko-technickej spolupráce EÚ,
www.eurofir.net), v rámci ktorého sa slovenská potravinová banka dát postupne začleňuje do
pripravovanej európskej databanky.

Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:

⇒ vybrať optimálne programové prostredie a programovací jazyk na vývoj systému na riadenie
prvostupňovej databázy (programovej aplikácie);
⇒ určiť podmienky na trvalo udržateľnú prevádzku systému - zálohovanie (napr. samostatný server
a príslušné softvérové vybavenie, zálohové médium), ochrana systému (pred zavírením, vniknutím
cudzou osobou). Keďže systém bude prístupný len pre kompilátorov a pre technického správcu,
hardvérové a softvérové vybavenie musí zodpovedať týmto požiadavkám. Zároveň je potrebné
dodržať všetky bezpečnostné a licenčné predpisy platné pre VÚP;
⇒ vytvoriť prezentačné prvky systému – názov, spôsob evidencie updatov/upgradeov, logo, obal
inštalačného média a pod.;
⇒ vyvinúť prototyp programovej aplikácie na základe projektu;
⇒ otestovať prototyp na vzorke dát;
⇒ zintenzívniť spoluprácu s internými laboratóriami VÚP, ktoré sú významnými producentmi dát
a vypracovať metodiku zberu dát štandardizovanú na podmienky VÚP;
⇒ v spolupráci s laboratóriami štandardizovať existujúci formulár na zber dát pre laboratória VÚP;
⇒ v súlade s odporúčaniami projektu EuroFIR vypracovať a na podmienky Potravinovej banky dát
(PBD) štandardizovať metodiku evidencie a dokumentovania zozbieraných dát v aktualizovanom
systéme riadenia primárnej databázy;
⇒ poskytovať služby a výstupy konečným používateľom dát (distribúcia letákov, publikácií,
vzdelávanie, služby priemyslu, prezentačné aktivity, účasť na výstavách, odborných podujatiach
a i.);
⇒ participovať na tréningových aktivitách súvisiacich so zavádzaním európskych štandardov (vrátane
školenia k dokumentácii dát a indexovaniu potravín (Paríž, marec 2007, v rámci projektu EuroFIR,
odporúčania projektu EuroFIR - ako správne dáta dokumentovať a aké sprievodné informácie
evidovať a ako ich indexovať, financovanie účasti z EÚ).

Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
⇒ vytvorenie prototypu systému na riadenie primárnej databázy nutričného zloženia potravín;
⇒ optimalizácia postupov na zber a evidenciu dát v súlade s odporúčaniami EÚ;
⇒ zvýšenie odbornosti pracovníkov PBD účasťou na školení.

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) decízna sféra,
b) potravinárska sféra (nutričné označovanie potravín, výpočet receptúr),
c) rezort zdravotníctva (epidemiologické štúdie, kompilácia diét, prevencia neinfekčných
ochorení),
d) rezort školstva (edukácia),
e) Štatistický úrad SR (nutričné hodnotenie spotreby potravín),
f) Výskumný ústav potravinársky – potravinová banka dát,
g) projekt EuroFIR., sieť CEECFOODS (Central and Eastern European Food Data Systems).

Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: Do 31. januára 2008.
Január 2007

Ing. Eva Kováčiková

2

