Úloha č.10:
Program 05T04: Podprogram MP SR v koordinácii MZV SR ako súčasť
medzirezortného programu
Oficiálna rozvojová pomoc – záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu
Zabezpečenie činnosti strediska FAO – CEECFOODS

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Janka Porubská, VÚP Bratislava

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Barbara Hellebrandtová, Odbor zahraničných
vzťahov MP SR

Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štátneho rozpočtu: 1 450 000 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:
Riešenie tejto úlohy svojím obsahom nadväzuje na niekoľkoročné budovanie subregionálnej
databázy a rôznych technicky orientovaných projektov podporovaných FAO a MP SR, ktorých
náplňou bolo pripraviť subregionálnu databázu o zložení potravín a pripraviť upgrade
výpočtových programov vyvinutých na Slovensku tak, aby sa ujednotili a mohli aplikovať vo
všetkých členských krajinách.
V roku 1997 vznikla sieť potravinárskych databáz krajín strednej a východnej Európy tzv.
CEECFOODS (Central and Eastern European Countries Food Data Systems). Táto sieť je jednou
z mnohých regionálnych resp. subregionálnych sietí vo svete, ktoré združujú pracoviská
zaoberajúce sa zložením potravín – zberom údajov, vývojom softvéru a chemickou analýzou
s cieľom aktualizovať prípadne vytvoriť referenčnú potravinovú databázu, ktorá charakterizuje
príslušný región. Potravinové databanky majú rozsiahle využitie v praxi – zdravotníctve, výžive,
inovácii potravín a pod., ale ich nevýhodou je nedostatočná flexibilita vzhľadom na vyvíjajúci sa
potravinový trh. Najvýznamnejším limitujúcimi faktormi sú financie a čas. Spolupráca
jednotlivých krajín v tejto oblasti je preto veľmi podstatná.
Vznik subregionálnej siete CEECFOODS bol podporený aj organizáciou INFOODS
(International Network of Food Data Systems), ktorá pracuje na celosvetovej úrovni v tejto
problematike a Organizáciou spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo FAO.
Databázové centrum siete CEECFOODS je z poverenia FAO lokalizované na Výskumnom ústave
potravinárskom v Bratislave, ktorý spolupracoval na vypracovaní projektu siete, má dlhoročné
skúsenosti s budovaním národnej potravinovej banky dát a široko využiteľný softvér.
Hlavným cieľom riešenia úlohy je pokračovať v aktivitách zameraných na podporu menej
rozvinutých krajín subregiónu prostredníctvom zaškoľovania a stážových pobytov zástupcov
týchto krajín na oddelení slovenskej potravinovej banky dát a VTEI (PBD) Výskumného ústavu
potravinárskeho (VÚP) a prostredníctvom technickej podpory týchto krajín. Aj progres na

i

národnej úrovni, systematickejší prístup k aktualizácii PBD, je potrebné zdokonaľovať
a štandardizovať spolu s európskymi odporúčaniami.
Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
•

Rozvojová pomoc formou odborných stáží na oddelení PBD, VÚP – databázového strediska
CEECFOODS. Na týždennú stáž budú pozvaní 2 zástupcovia z menej rozvinutých krajín z
Macedónska (z rezortu zdravotníctva) a Arménska (v rámci spolupráce rezortu zdravotníctva
s NGO). Zaškolenie obidvoch odborníkov bude prebiehať naraz v jednom termíne 1 týždeň a
bude sa týkať metodiky ako založiť potravinovú databanku, aká má byť jej štruktúra a funkcie.
Zaškolenie prispeje k budovaniu odborných kapacít v menej rozvinutých krajinách.

•

Podľa záverov kurzu o tvorbe potravinárskych databáz a pracovného stretnutia na posilnenie
kapacít v krajinách strednej a východnej Európy, ktoré sa konali v októbri 2006 v Bratislave
bude VÚP spolupracovať s koordinátorom siete EuroFIR* (European Food Information
Resource Network - Európska sieť excelencie potravinových databánk o zložení potravín) na
vypracovaní projektu orientovaného na budovanie kapacít v rozvojových krajinách v rámci 7.
rámcového programu vedecko-technickej spolupráce EÚ. Tento projekt bude mať podpornú
úlohu na zachovanie činnosti a postavenie strediska CEECFOODS-FAO a významu oddelenia
potravinárskych databáz. Tento projekt sa pripravuje v rámci typu programu SICA (Specific
International Co-operation Actions – Špecifická medzinárodná spolupráca). Štruktúra projektu
bude podporovať pôsobenie medzinárodných partnerov na zabezpečenie miléniových
rozvojových cieľov (Millenium Development Goals). Prípravná, hodnotiaca
a pripomienkovania fáza projektu prebehne v roku 2007 za účasti VÚP a siete CEECFOODS
s cieľom predložiť projekt v rámci výzvy. Okrem Slovenska predbežný záujem prejavili aj
krajiny: Arménsko, Bulharsko, Gruzínsko, Litva, Lotyšsko, Macedónsko, Srbsko a Rumunsko.
*

EuroFIR, projekt 6. rámcového programu, FOOD-CT-2005-513944: Je to európska sieť excelencie
potravinových databánk o zložení potravín s vedúcim postavením vo svete. Na projekte participuje 46 univerzít,
výskumných ústavov, malých a stredných podnikov z 25 krajín. Cieľom projektu EuroFIR je rozvinúť
a integrovať komplexnú, koherentnú a celosvetovo uznávanú databanku, ktorá bude predstavovať jediný
vierohodný zdroj údajov o zložení potravín a novo objavených bioaktívnych zložkách pre Európu.

•

Nadväzne na doterajšiu rozvojovú pomoc SR Gruzínskej republike, vytvoria sa prípravné
dokumenty na podporu národnej činnosti a doplní sa záverečná časť dokumentácie pre
dodanie výpočtovej techniky (počítač s tlačiarňou) na určené pracovisko, čo nadväzuje na
práce načaté v r. 2006. Do času, kým nebude možné túto pomoc realizovať, budú techniku
používať na pracovisku PBD VÚP pre stážové pobyty.

•

Dlhoročné skúsenosti z činnosti PBD a CEECFOODS sa využijú pri riešení projektu 6.
rámcového projektu EuroFIR, ktorý sa rieši v rokoch 2005-2009 pri tvorbe európskych
a svetových štandardov pre tvorbu a aktualizáciu potravinárskych databáz. Výsledky
z medzinárodnej spolupráce sa postupne aplikujú na národnej úrovni (štruktúra databáz,
riadiaci systém databázy, zdravotníctvo a edukácia).

•

Pripravuje sa návrh zastúpenia strediska FAO-CEECFOODS, zástupcu pracoviska, na
konferencii 7th International Food Data Conference (Siedma medzinárodná konferencia o
potravinových databázach), ktorá sa koná v Brazílii, v Sao Paulo 22.-24.10.2007. Zástupca
strediska PBD VÚP je poverený prezentovať na podujatí činnosť oddelenia a dlhoročné
skúsenosti prvého národného strediska potravinových databáz krajín strednej a východnej
Európy CEECFOODS. Účasť na spolu financovaní s EÚ sa odhaduje na 60% celkových
nákladov.
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•

Študijná stáž v rámci prípravy diplomovej práce študentky Trnavskej Univerzity na Oddelení
potravinárskych databáz a VTEI VÚP s cieľom oboznámenia možnosti propagácie činnosti
a práce tohto strediska pre verejnosť a informovania o rozvojovej pomoci SR.

•

Technická podpora funkčnosti subregionálnej databázy DataCenterSystem (DCS) na výmenu
dát v rámci siete CEECFOODS.

Kvantitatívne parametre objednávanej úlohy:
• Technická podpora subregionálnej databázy DCS na výmenu dát v rámci subregiónu;
• Technická podpora Gruzínska – poskytnutie technického zariadenia (PC, tlačiareň);
• Odborná podpora nových krajín siete - týždňová stáž 2 zástupcov z menej rozvinutých krajín
s cieľom zaškolenia a oboznámenia sa s koncepciou PBD;
• Účasť zástupcu PBD na Siedmej medzinárodnej konferencii o potravinových databázach
v Brazílii s prezentáciou aktivít oddelenia.
Kvalitatívne parametre objednávanej úlohy:
• Koncepcia riešenia úlohy bude prebiehať v súlade s odporúčaniami európskeho projektu
EuroFIR (European Food Information Resource Network) a medzinárodne uznávanou
koncepciou tvorby databáz o zložení potravín;
• Efektívnejšia aplikácia údajov a výpočtových programov v oblasti tvorby, kompilácie, šírenia
a využívania spoľahlivých údajov o zložení potravín, ktoré majú nezastupiteľnú úlohu pri
formulovaní národných programov výživovej politiky už v súlade s niektorými požiadavkami
EÚ.
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) Národní koordinátori a príslušné pracoviská potravinových databánk krajín strednej
a východnej Európy združených v sieti CEECFOODS (Arménsko, Bulharsko, Česká republika,
Gruzínsko, Chorvátsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko,
Srbsko),
b) FAO Rím,
c) projekt EuroFIR,
d) účastníci stáži.
Dátum odovzdania výsledkov riešenia úlohy: do 31. januára 2008

Finančné náklady na úlohu (v tis. Sk):
• Priame mzdy
• Priamy materiál
• Ostatné priame náklady
• Réžia
Celkové náklady na úlohu

280 Sk
20 Sk
650 Sk
500 Sk
1 450 Sk
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