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Základné informácie o ústave
Výskumný ústav potravinársky vznikol v roku 1950 odčlenením zo Zväzu pre výskum
v priemysle výživy ako Výskumný ústav mraziarenský, neskôr bol pretransformovaný na
Výskumný ústav pre konzerváciu potravín. Od 1.1.1965 bol začlenený ako samostatná
pobočka do Ústredného výskumného ústavu potravinárskeho priemyslu v Prahe. Dňom 1.1.
1969 sa stal samostatnou organizáciou s názvom Výskumný ústav potravinársky, v súčasnosti
je priamo riadenou vedeckovýskumnou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Názov : Výskumný ústav potravinársky
Sídlo: Priemyselná 4, 824 75 Bratislava 26
IČO: 167240
Právna forma: Príspevková organizácia
Zriaďovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva SR – zriaďovacia listina MP SR č.2587/1995100 zo dňa 12.6.1996
Vedenie ústavu v roku 2007:
Riaditeľ organizácie:

Ing. Marian Honza, CSc.

Námestník pre vedu a výskum:

Prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.

Námestníčka pre ekonomiku:

Ing. Gabriela Decsiová

Námestníčka pre marketing:

Ing. Soňa Supeková

Vedúci pracoviska v Modre:

Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

Kontakt:

VÚP, Priemyselná 4, P. O. Box 25, 824 75 Bratislava

- 02 – 5023 7111 (ústredňa), 5023 7136 (sekretariát), 5557 4622 (riaditeľ)
¬ - 02 – 5557 1417

Detašované pracovisko Modra:

Biocentrum, Kostolná 7, 900 01 Modra
033 / 6472974 (sekretariát)

¬ 033 / 6472974

E-mail: vup@vup.sk
http: //www.vup.sk/
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Ústavná rada:
Ústavnú radu tvorí vedenie organizácie, vedúci oddelení, zodpovední riešitelia vedeckotechnických projektov, vedúci vedeckí pracovníci, samostatní vedeckí pracovníci a vedeckí
pracovníci ústavu.
Predmet činnosti ústavu:
V zmysle zriaďovacej listiny MP SR č.2587/1995-100 zo dňa 12.6.1996 je Predmet činnosti
ústavu vymedzený v nasledovných bodoch:
1. Spracovávanie a predkladanie návrhov vedecko-technických projektov v súlade
s Koncepciou štátnej vedeckej a technickej politiky a s programom a prioritami
rezortného výskumu;
2. Riešenie a koordinácia vedecko-technických projektov, zadaných formou štátnych
objednávok, štátnych a rezortných grantov;
3. Zabezpečovanie a realizácia výskumu a vývoja v oblasti potravinárskej chémie,
analýzy, mikrobiológie, technológie a príbuzných odvetví,
Zabezpečovanie funkcie prierezového strediska informatiky a knihovníctva pre
potreby potravinárstva a výživy v SR a jeho prepojenie s medzinárodnými
informačnými systémami,
Zabezpečovanie prevádzky rezortnej zbierky potravinárskych mikroorganizmov,
Zabezpečovanie funkcie rezortného strediska pre potravinárske aditívne látky pre
oblasť technologického testovania, aplikácie, overovania a informatiky,
Komplexné zabezpečovanie výkonu ústrednej požívatinovej banky dát,
Komplexné zabezpečovanie funkcie strediska kontroly a monitoringu cudzorodých
látok v potravinovom reťazci v pôsobnosti MP SR a funkcie strediska čiastkového
monitorovacieho systému „cudzorodé látky v požívatinách a krmivách“,
Zabezpečovanie funkcie sekretariátu pre oblasť medzinárodnej normalizácie,
Zabezpečovanie výskumu a technologické overovanie, vrátane návrhov
technologickej aplikácie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov,
Zabezpečovanie prenosu svetových poznatkov a výsledkov vedy a výskumu do
potravinárskej legislatívy, koncepcií a rozvojových programov potravinárstva, ako aj
priamo do potravinárskych výrob,
Zabezpečovanie odborných potravinárskych podujatí, výchovy a vzdelávania
špecialistov v oblasti potravinárstva, vrátane agroturistiky ,
Zabezpečovanie poloprevádzkového overovania nových technológií a výrobných
jednotkových operácií pre oblasť rozvoja biotechnologickej a potravinárskej výroby,
Zabezpečovanie poskytovania špeciálnych služieb v oblasti vedecko-výskumnej
a vývojovej činnosti ústavu;
4. Vykonávanie odborného a špeciálneho poradenstva, najmä:
- v oblasti potravinárstva v procese zabezpečovania výživy, kvality potravín,
potravinárskej informatiky, vývoja moderných technologických postupov
a výrobkov s využitím databázy o zložení potravín a overovacích prevádzok,
- v oblasti monitoringu a analýzy cudzorodých látok v potravinovom reťazci,
- v oblasti analýzy, aplikácie aditívnych látok, vrátane legislatívy,
- v oblasti použitia sanitačných a dezinfekčných prostriedkov a postupov;
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5. Vykonávanie:
- prognostickej, koncepčnej, expertíznej a normotvornej činnosti pre potreby orgánov
štátnej správy, najmä MP SR,
- činností pri tvorbe analytických a informačných podkladov pre decíznu sféru
Slovenska pre účasť v medzinárodných potravinárskych organizáciách a transfere
odporúčaných záverov Slovenska v určených smeroch,
- projektovo-inžinierskej činnosti v spojení s realizáciou výsledkov výskumu v praxi,
- spracovania štúdií a prehľadov o smeroch a rozvoji potravinárskych odborov;
6. Rozvíjanie:
- medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce,
- vedecko-výskumnej kooperácie s inými rezortnými výskumnými ústavmi,
výskumnými pracoviskami vysokých škôl, univerzít a SAV;
7. Plnenie ďalších úloh v zmysle rozvojových programov a podľa pokynov MP SR ako
zriaďovateľa.
Na základe Rozhodnutia ministra pôdohospodárstva SR zo dňa 15.5.2007 bola zriaďovacia
listina s účinnosťou od 1.6.2007 doplnená v časti Predmet činnosti, v bode 3. o nasledovné
odseky:
Zabezpečovanie a realizovanie
- funkcie propagácie a marketingu poľnohospodárskych výrobkov a potravín vrátane
Značky kvality,
- funkcie sekretariátu a koordinačného pracoviska Centra excelentnosti
potravinárskeho výskumu.

1.1.

Činnosť ústavu

Hlavným predmetom činnosti ústavu je vedecko-výskumná a vývojová činnosť v oblasti
potravinárskej chémie, analytickej chémie, mikrobiológie, molekulárnej biológie, genetiky,
potravinárskej informatiky a celého komplexu technológií vrátane procesov hygieny a
sanitácie pre rôzne odvetvia potravinárskeho priemyslu. Vybudovaním detašovaného
pracoviska - "Biocentra" v Modre ústav prešiel pri riešení technologických výskumných úloh
z laboratórnej úrovne do úrovne overovacej prevádzky. Nosnou činnosťou ústavu je riešenie
medzinárodných a národných projektov vedecky orientovaných na problematiku a aktuálne
otázky bezpečnosti, kvality a zdravotnej neškodnosti potravín.
Vedecko-výskumní pracovníci ústavu sú zapojení aj do poradenskej činnosti. S tým
súvisí aj činnosť Akreditovaného analytického laboratória – Skúšobného laboratória, ktoré má
osvedčenie SNAS vykonávať chemické, fyzikálno-chemické skúšky potravinárskych
výrobkov, krmív, nápojov, vín, prírodných vôd a rastlinných surovín v rozsahu osvedčenia
o akreditácii. Spôsobilosť vykonávať akreditované činnosti laboratórium preukazuje plnením
požiadaviek STN EN ISO/IEC 17 025.
Významné miesto má VÚP aj v oblasti informácií. V ústave je centrálna potravinárska
knižnica rezortu MP SR, ktorá sprístupňuje literatúru zo všetkých odborov potravinárstva a
slúži celej potravinárskej verejnosti.
K informačným zdrojom, ktoré sa budujú na VÚP patrí aj Potravinová banka dát, ktorá sa
stala koordinačným centrom siete potravinových databáz krajín strednej a východnej Európy
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pri FAO – CEECFOODS, ktorá je súčasťou celosvetovej siete INFOODS (International
Network of Food Data Systems).
Výskumný ústav potravinársky rieši úlohy vyplývajúce z medzinárodných projektov EÚ.
Medzinárodné postavenie má ústav v OECD pre biotechnológie a potraviny, ako aj vo
svetovej normotvornej činnosti pre oblasť potravín. Výskumný ústav potravinársky má
najlepšie predpoklady na prepojenie špičkového výskumu a progresívnych technológií, bez
čoho nie je možné dosiahnuť permanentný inovačný tlak na rozvoj produkcie bezpečných a
kvalitných potravín, ako pre väčšinu spotrebiteľov, tak i pre jednotlivé špecifické skupiny.
VÚP, ktorý je hlavnou odbornou a vedeckou bázou rezortu pôdohospodárstva tvorí základ
CEPV a zároveň plní funkciu sekretariátu centra.
V zmysle novely Zákona o potravinách je VÚP poverený organizáciou a marketingom
poľnohospodárskych výrobkov a potravín, vrátane Značky kvality SK. Propagáciu značky
zabezpečuje Inštitút kvality na domácich a zahraničných potravinárskych výstavách
s oficiálnou účasťou MP SR. Ďalej rieši problematiku spolupráce s národnými značkami
kvality členských štátov EÚ. Napomáha pri príprave špecifikácií pre chránené označenia
v systéme Politiky kvality EÚ.

1.2.

Strednodobý výhľad

Výskumný zámer VÚP je založený na dvoch základných atribútoch, ktorými sú:
I. Predmet činnosti VÚP
II. Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 1007 zo dňa 4. septembra 2002
I. Predmetom výskumnej činnosti VÚP bol definovaný v predchádzajúcej kapitole a je to
predovšetkým základný a aplikovaný výskum s nadväznosťou na vývojovú činnosť v oblasti
potravinárskej chémie, mikrobiológie, genetiky, analýzy, technológie, informatiky, výživy a
potravinových databáz. VÚP pôsobí ako prierezové stredisko informatiky pre potravinárstvo
a výživu a zabezpečuje poradenskú a expertíznu činnosť v oblasti potravinovej legislatívy,
výživy, cudzorodých, aditívnych a prírodných toxických látok, potravinárskej technológie a
modelovania výživy pre subjekty potravinárskeho priemyslu. VÚP tvorí vedeckú bázu
v oblasti potravinárstva pre rezort MP SR a jeho kontrolný orgán, ktorým je Štátna
veterinárna a potravinová správa.
II. Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 1007 zo dňa 4. septembra 2002
schválila návrh štátnych programov výskumu a vývoja s harmonogramom ich realizácie
a finančného zabezpečenia v roku 2002 a s výhľadom ich finančného zabezpečenia od roku
2003 do roku 2006 ako aj definovaním ich cieľových parametrov do roku 2010, ktoré sú
rozvojovými programami SR zameranými na efektívnejšiu implementáciu výskumu a vývoja
do riešenia ekonomických a spoločenských problémov.
Bezpečnosť a kvalita potravín jednou z hlavných priorít európskeho výskumu a je postavená
na základnom atribúte, ktorým je snaha o maximálnu ochranu spotrebiteľa pred
potencionálnym rizikom vyplývajúcim z konzumácie potravín (food safety). Táto skutočnosť
je už sformulovaná aj v európskom zákone o potravinách – jedná sa o Nariadenie (ES)
178/2002 Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti potravín, ktorý nadobudol účinnosť
28.1. 2002. Rozhodovanie o bezpečnosti potravín je založené na vedeckom princípe a na
hodnotení rizík z potravín. K bezpečnosti potravín prispievajú také faktory, ako sú výroba
a nové postupy produkcie zdraviu neškodných potravín, zvyšovanie nutričnej hodnoty
a optimalizácia energetickej hodnoty potravín, vývoj a aplikácia nových technologických
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postupov, rozvoj progresívnych analytických metód stanovenia pôvodu potravín, prítomnosti
GMO a patogénnych mikroorganizmov v potravinárskych výrobkoch, rozvoj a aplikácia
fyzikálno-chemických postupov získavania prírodných látok a odstraňovanie kontaminantov
antropogénneho a prírodného pôvodu z potravín novými postupmi, hodnotenie rizika a
autenticity potravín, čím sa zvýši nielen nutričná hodnota a ochranný vplyv potravín na
zdravie konzumenta, ale i zdravotná neškodnosť samotných potravinárskych výrobkov.
Na základe vyššie uvedených skutočností možno výskumný zámer VÚP a z neho
vyplývajúce ďalšie vedecké aktivity charakterizovať aj pre budúce obdobie nasledovne:
Základný a aplikovaný výskum v oblasti:
~ rozvoja nových metód analytickej a mikrobiologickej kontroly potravín
~ výskumu a vývoja nových technologických postupov výroby potravín
~ výskumu procesov prebiehajúcich v potravinách počas výroby a skladovania
~ modelovania výživy a tvorby potravinových databáz
~ postupov získavania potravinárskych aditívnych látok a technológií prírodných
koncentrátov
~ výskumu procesov a postupov ovplyvňujúcich bezpečnosť potravín
~ výskumu v oblasti správnej hygienickej praxe a sanitačných systémov v potravinárstve
~ výskumu reakcií a interakcií zložiek potravín s cieľom objasniť mechanizmy vzniku
a eliminácie látok s nepriaznivým vplyvom na zdravie človeka
~ výskumu molekulárno-biologických dejov pre diagnostické postupy určovania

patogénnych mikroorganizmov, GMO, autentifikácie a falšovania potravín
Medzinárodná spolupráca v oblasti:
~ riešenia vedecko-výskumných projektov v rámci 6 a 7. Výskumného programu Európskej
únie
~ riešenia medzinárodných bilaterálnych vedecko-výskumných projektov
Zastupovanie SR, resp. MP SR na medzinárodnom poli:
~ spolupráca so Svetovou organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo FAO v oblasti

potravinárstva a výživy
~ spolupráca so Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO
~ spolupráca s medzinárodnými organizáciami pre potravinárstvo (ILSI, EUFIC, FECS,
FAO/WHO,OECD, EFSA) v oblasti bezpečnosti a hodnotenia zdravotnej neškodnosti
potravín; zastupovanie SR, resp. MP SR na medzinárodných podujatiach
Úlohy vyplývajúce z ustanovenia EFSA
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Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) bol zriadený na základe nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002. V súlade s postupmi
Európskej Komisie a SR ako členského štátu v oblasti bezpečnosti potravín a s tým spojenými
povereniami MP SR Výskumný ústav potravinársky zabezpečuje:
~ spracovávanie a poskytovanie informácií, týkajúcich sa problematiky bezpečnosti potravín
(food safety) v intenciách platnej európskej a národnej potravinovej legislatívy
~ rozpracovanie jednotlivých princípov hodnotenia potencionálneho rizika, vyplývajúceho
z konzumácie potravín ako je identifikácia rizika, vnímanie rizika a zvládnutie rizika
(„risk identification“, „risk perception“ „risk management“)
~ rozpracovávanie mechanizmov komunikácie so spotrebiteľom, vrátane osvetových
a vzdelávacích aktivít prostredníctvom médií, odborných podujatí a špecializovaných
informačných tlačovín
Úlohy vyplývajúce z potrieb rezortu MP SR
•

budovanie autorizovaných (národných) laboratórií pre špecifické úlohy (GMO, aditívne
látky, akrylamid), spracovávanie a vyhodnocovanie vybraných parametrov týkajúcich sa
ukazovateľov kvality potravín

•

zabezpečovanie prípravy vedeckých pracovníkov na základe poverenia MŠ SR
uskutočňovať dennú a externú formu doktorandského študijného programu chémia
a technológia požívatín v študijnom odbore 5.2.22. Chémia a technológia požívatín bez
časového obmedzenia

•

zabezpečovanie monitorovacieho systému „Cudzorodé látky v potravinách
a krmivách“ sa realizuje na základe uznesení vlády SR č.449/92, 620/93 a 288/95 a MP
SR je garantom (ČMS) čiastkového monitorovacieho systému “Cudzorodé látky v
potravinách a krmivách”, ktorý je súčasťou “Monitorovacieho systému životného
prostredia a integrovaného informačného systému o životnom prostredí územia SR”,
gestorovaného Ministerstvom životného prostredia SR. V súlade s koncepciou projektu je
čiastkový monitorovací systém (ČMS) „Cudzorodé látky v potravinách a krmivách“
zložený z troch samostatných subsystémov, a to:
- subsystém Koordinovaný cielený monitoring (KCM), realizuje sa od roku 1991
- subsystém Monitoring spotrebného koša (MSK), realizuje sa od roku 1993
- subsystém Monitoring poľovnej a voľne žijúcej zveri a rýb (MLZ), realizuje sa od roku
1995.
Systém je zároveň prepojený na Medzinárodný systém výskytu cudzorodých látok
GEMS/FOOD EURO so sídlom v Ženeve

•

VÚP zabezpečuje výkon kontaktného národného bodu SR pre Komisiu Codex
Alimentarius FAO/WHO, ktorá sa zaoberá medzinárodnou normalizáciou v oblasti
potravinových noriem a predpisov

•

prevádzka a aktualizácia Potravinovej banky dát, ktorá je jednou z najväčších svetových
potravinových databáz o zložení potravín a je základom systému potravinových databáz
krajín strednej a východnej Európy CEECFOODS v súčinnosti s INFOODS

•

zabezpečenie kompletných (primárnych aj spracovaných) vedeckých a odborných
informácií zo zdrojov Slovenského informačného centra pre problematiku potravinárstva
v SR lokalizovaného na VÚP, vrátane vydávania odborného periodika „Trendy
v potravinárstve“ a vedeckého časopisu „Journal of Food and Nutrition Research“
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•

zabezpečovanie vyhodnocovania plnenia záverov Svetového potravinového summitu
v SR, ku ktorým sa zaviazala Vláda SR v roku 1996, vrátane spracovania ročných
situačných správ a zastupovanie SR vo Výbore pre potravinovú bezpečnosť pri FAO

•

zabezpečenie odborného zastúpenia SR v OECD pre problematiku využitia biotechnológií
a GMO na základe poverenia MP SR na hodnotenie rizika z geneticky modifikovaných
potravín a krmív podľa Nariadenia 1829/2004 a 1830/2004

•

výkon propagácie a marketingu Značky kvality SK, zabezpečenie odborného
posudzovania výrobkov prihlásených k udeleniu Značky, riešenie marketingových
prieskumov v oblasti kvality potravín a spotrebiteľských preferencií

•

zabezpečenie poradenstva a pomoci pri zavedení „Politiky kvality“ (systém ochrany a
podpory označenia pôvodu, zemepisného označenia a tradičných špeciálnych produktov)

•

zabezpečenie a uchovávanie biologických zdrojov pre potravinárstvo (zbierka
potravinársky významných mikroorganizmov)

•

špeciálne akreditované analýzy pre štátne i súkromné organizácie

•

expertná činnosť, odborné poradenstvo a služby, informácie pre odbornú i laickú
verejnosť v zmysle platnej legislatívy, zabezpečovanie vzdelávacích aktivít pre výrobné
podniky potravinárskeho priemyslu zameraných na aktuálne problémy praxe – bližšie
kapitola 5.3., a taktiež zameranie a náplň činnosti CEPV

•

odborná a vedecká príprava doktorandov, organizácia tréningov, školení, stáží

•

riešenie projektov v rámci štátnych objednávok a projektov orientovaných na aktuálne
problémy potravinárskeho výskumu schválených APVV

•

výpočet energetickej hodnoty potravinárskych výrobkov (Výnos MP SR z 24.júna 2002
č. 1519/2002 – 100)

Úlohy vyplývajúce zo súčasných potrieb potravinárskeho priemyslu SR
•

zabezpečenie prenosu vedeckých poznatkov z projektov EÚ do praxe výroby potravín
v SR

•

realizácia koordinácie poradenstva v oblasti „Programu ozdravenia výživy obyvateľstva
SR“

•

zabezpečenie funkcie sekretariátu a koordinačného pracoviska CEPV

•

zabezpečenie funkcie propagácie a marketingu poľnohospodárskych výrobkov a potravín
vrátane Značky kvality

Úlohy vyplývajúce z realizácie stratégie bezpečnosti potravín EÚ a SR:
- poverenie MP SR na hodnotenie rizika z potravín
- poverenie MP SR na hodnotenie rizika z geneticky modifikovaných potravín a krmív
- príprava podkladov pre odhad rizika z potravín pre účely kontroly, RASFF, EFSA a EK
- príprava podkladov pre tvorbu pozícií a stanovísk MP SR v inštitúciách EÚ – Európskej
komisii
- zabezpečovanie výkonu kontaktného bodu pre spoluprácu SR s Codex Alimentarius
FAO/WHO
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2. Organizačná štruktúra ústavu

Centrum Excelentnosti
Sekretariát

Odd. riaditeľa 01
Vedecký tajomník

Odd. riaditeľa 01
Ekonomický
námestník

Ekonomické
oddelenie 08

Odd. chémie a
analýzy potravín
02
Vedúci oddelenia

Odd. hodnotenia
rizika a potravin.
databáz 03

Riaditeľ
VÚP

Odd. riaditeľa 01
Sekretárka

Odd. riaditeľa 01

Odd. riaditeľa 01

Odd. riaditeľa 01

Námestník pre
vedu a výskum

Vedúci Biocentra
Modra

Námestník pre
marketing

Biocentrum
Modra 06
Vedúci
pracovných
skupín oddelenia
06

Inštitút kvality 07

Vedúci oddelenia
Metrológ

Vedúci skúšobného
laboratória

Manažér kvality

Odd. mikrobio.
a molek. biol. 04
Vedúci oddelenia
Skúšobné laboratórium
Odd. biotechnol.
a GMO 05
Vedúci oddelenia

Oddelenie chémie a analýzy
potravín 02
Vedúci oddelenia 02
BC Modra 06
Vedúci pracovnej skupiny oddelenia
06

–––––––––
--------

riadenie na úrovni skúšobného laboratória
komunikačné prepojenie s riaditeľom VÚP
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2.1. Personálne zabezpečenie činnosti ústavu
K 31.12.2007 bol evidenčný stav pracovníkov 116, teda o 10 zamestnancov menej ako
k rovnakému dňu roku 2006, kedy sme zamestnávali 126 ľudí. Z toho vo výskume a vývoji
pracuje 90 zamestnancov, z nich má 61 VŠ vzdelanie. K výraznej redukcii počtu
zamestnancov došlo najmä z dôvodu plnenia Uznesenia vlády SR č. 1058/2006, ktoré
nariaďuje všetkým príspevkovým a rozpočtovým organizáciám znižovať postupne počet
zamestnancov o 20 %.
Tabuľka č. 1
Personálne obsadenie a štruktúra pracovníkov ústavu
2006
Kategória pracovníkov
1
Pracovníci spolu
z toho:
A. Výskumníci
B. Technici a ekvivalentný personál
C. Pomocný personál
Pracovníci výskumu a vývoja spolu
(A+B+C)
D. Režijný personál

evid. stav
k 31. 12.
2

FTE

126

2007

Rozdiel ± oproti 2006

evid. stav
k 31. 12.
5

FTE

3

FTE
%
4

6

FTE
%
7

FTE

100

evid. stav
k 31. 12.
8
- 10

126

100

116

116

62
28
13

62
28
13

49,2
20,6
11,9

60
22
8

103
23

103
23

81,7
18,3

90
26

FTE
%
10
- 7,9

60
22
8

51,7
19,0
6,9

-2
-6
-5

-2
-6
-5

- 1,6
- 4,7
- 3,9

90
26

77,6
22,4

- 13
+3

- 13
+3

- 10,3
+ 2,4

9
- 10

FTE = človekorok, t. j. 2000 pracovných hodín ročne, resp. prepočítaný plný pracovný úväzok

Ústavu sa darí pomocou ďalšieho vzdelávania, formou zahraničných vzdelávacích kurzov
v rámci zahraničných projektov, účasťou na zahraničných i tuzemských seminároch i na
školeniach a vzdelávacích kurzoch, stabilizovať a rozširovať základňu mladých,
perspektívnych vedeckých pracovníkov. Už dva roky ústav zabezpečuje pre vybraný okruh
pracovníkov konverzačný kurz anglického jazyka.
Ústav vytvára predpoklady pre ďalšie zvyšovanie vzdelávania a možnosti zaradenia do
vyšších vedeckých kvalifikačných stupňov. Svedčí o tom aj skutočnosť, že v súčasnej dobe je
17 kmeňových zamestnancov VÚP zaradených do vedeckej prípravy formou štúdia III. stupňa
- PhD. Ako vidieť z Tabuľky č. 3, trend zaraďovania stále vyššieho počtu mladých
pracovníkov ústavu do doktorandského štúdia má stúpajúcu tendenciu. Organizácia má pre
vedeckých pracovníkov vypracovaný plán rastu odbornej vedeckej kvalifikácie a profilácie,
ktorý spočíva v absolvovaní vysokoškolského štúdia 3 stupňa a získaní vedeckej hodnosti
PhD., postupnej atestácie a získania vedeckých kvalifikačných stupňov IIb, IIa a I podľa
vyhlášky ČSAV č.55/1977 Zb. až po získanie najvyššej vedeckej hodnosti DrSc.
Veková štruktúra zamestnancov ústavu je uvedená v tabuľke č. 2:
Veková kategória Do 30 r. Do 40 r. Do 50 r. Do 60 r. Nad 60 r.
Počet pracovníkov 19
29
32
27
9
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Tabuľka č. 3
Prehľad o vedeckej výchove a zvyšovaní kvalifikácie pracovníkov
Počet pracovníkov vo vedeckej výchove (doktorandi)
Počet pracovníkov, ktorí získali:
• vedeckú hodnosť PhD resp. CSc.
• vedeckú hodnosť DrSc.
• vedecko-pedagogickú hodnosť Doc.
• vedecko-pedagogickú hodnosť Prof.
Počet pracovníkov, ktorí boli preradení:
• z VKS IIb do VKS IIa
• z VKS IIa do VKS I

2004
8

2005
14

2006
15

2007
17

1
1
-

3
-

1
-

3
1
1
1

O trende získavania najmä mladých vzdelaných kádrov (tabuľka č. 2) svedčí aj
skutočnosť, že z 19 zamestnancov v kategórii do 30 rokov, má 17 vysokoškolské vzdelanie,
čo predstavuje 89,5 %.
Zamestnanci na úrovni vedúcich oddelení, zodpovední riešitelia vedecko-technických
projektov a riešitelia nosných účelových činností, ktoré ústav z poverenia MP SR dlhodobo
vykonáva, sú stabilizovaní i vďaku tomu, že sa vedeniu ústavu darí vytvárať vhodné pracovné
podmienky, ako i podmienky pre ich ďalší odborný rast.
Zaradenie pracovníkov VÚP podľa funkcií je uvedené v nasledovných tabuľkách:
Tabuľka č. 4
Počty a štruktúra výskumníkov (kategória A)

Kategória výskumníkov
1
Výskumníci spolu
Z výskumníkov:
a) vedeckí pracovníci spolu
v tom:
VKS I - DrSc.
VKS I - CSc., PhDr.
VKS IIa
VKS IIb
b) vedecko-technickí pracovníci spolu
v tom:
c) ostatní výskumníci s VŠ kvalifikáciou
Vysokoškolskí profesori
Vysokoškolskí docenti
Členovia SAPV
Doktorandi

2006
evid. stav FTE
k 31. 12.
2
3
62
62
17
1
2
9
5
0
45
1
1
2
15

FTE
%
4
100,0

evid. stav
k 31. 12.
5
60

17
1
2
9
5
0

27,0

45

73,0

18
1
3
9
5
0
42
2
1
2
17

0

2007
FTE
6
60
18
1
3
9
5
0
42

FTE
%
7
100
30,0

0

70,0

Rozdiel ± oproti 2006
evid. stav FTE
FTE
k 31. 12.
%
8
9
10
-2
-2
- 3,2
1
0
+1
0
0
0
-3
+1
0
0
+2

1
0
+1
0
0
0
-3

+ 1,6

0

- 6,7
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Tabuľka č. 5
Počty a štruktúra technického a ekvivalentného personálu (kategória B)
evid. stav
Kategória technického a
k 31. 12.
ekvivalentného personálu
1
2
Technici a ekvivalentný personál spolu
28
z toho:
Technici vo výskume s VŠ kvalifikáciou
5
Technici vo výskume ostatní
23
Ekvivalentný personál s VŠ kvalifikáciou
Ekvivalentný personál ostatný
-

2006
FTE

2007
FTE

3

FTE
%
4

evid. stav
k 31. 12.
5

6

FTE
%
7

28

100

22

22

100

5
23
-

17,8
82,2
-

4
18
-

4
18
-

18,2
81,8
-

Rozdiel ± oproti 2006
evid. stav
FTE
FTE
k 31. 12.
%
8
9
10
-6
-6
- 21,4
-1
-5
-

-1
-5
-

- 3,6
- 17,8
-

Tabuľka č. 6
Počty a štruktúra režijného personálu (kategória D)

Kategória a rozloženie režijného
personálu
1
Režijný personál spolu
a) manažéri a admin. personál spolu
b) robotnícke profesie spolu
Z režijného personálu pracovníci
s VŠ kvalifikáciou

evid. stav
k 31. 12.
2

23
5
18
5

2006
FTE
3

23
5
18
5

FTE
%
4

evid. stav
k 31. 12.
5

100
21,7
78,3

26
7
19
6

2007
FTE
6

26
7
19
6

FTE
%
7

100
26,9
73,1

Rozdiel ± oproti 2006
evid. stav FTE
FTE
k 31. 12.
%
8
9
10
+3
+3
+ 13,1
+2
+2
+ 8,7
+1
+1
+ 4,4
+1
+1

Tabuľka č. 7
Štruktúra využitia pracovných kapacít ústavu v roku 2007

Charakter činnosti
Výskum spolu
z toho:
základný
aplikovaný
Experimentálny vývoj
Poradenstvo- financované z účelových činností
Výchova a vzdelávanie
Riadenie a správa
Obslužné činnosti
Podnikateľské činnosti
Činnosti vyžiadané orgánmi ústr. štátnej správy (okrem účelových
úloh)
Činnosti vo vedeckých a profesných organizáciách
Činnosti z delegovaných poverení v medzinárodných
organizáciách
Ostatné činnosti
Účelové činnosti
Spolu

Kapacita
FTE
%
100
77,6
94,0
72,9
6,0
4,7
1,5
1,39
0,9
0,84
4,4
4,09
15,1
14,05
0,2
0,19
0,3
0,1

0,28
0,09

0,1
1,4
124

0,09
1,38
100
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V tabuľke č. 7 je uvedená štruktúra využitia pracovných kapacít ústavu, z ktorej vyplýva, že
77,6 % kapacít bolo venovaných výskumným činnostiam.
Vedenie ústavu má snahu využiť aj možnosti vedeckej profilácie mladých výskumných
pracovníkov na špičkových pracoviskách EÚ ich vysielaním na študijné pobyty a stáže. Trend
stúpajúceho počtu týchto pracovníkov je zjavný, keď v roku 2005 to bol jeden zamestnanec
a dĺžka trvania pobytu bola 19 dní, v roku 2006 išlo o šesť zamestnancov a úhrnná dĺžka
pobytu bola 94 dní. V roku 2007 stúpol počet takýchto pracovníkov na sedem s celkovou
dĺžkou trvania ich pobytu na stážach 209 dní (Tabuľka - Prehľad o zahraničných pobytoch
pracovníkov ústavu). Okrem toho už štvrtý rok pôsobí v European Commission
Joint Research Centre, Institute for Reference Materials and Measurement v Geeli v Belgicku
jeden zamestnanec nášho ústavu.
Všetci vedecko-výskumní pracovníci sú periodicky hodnotení podľa stanovených kritérií
a odmeňovaní podľa dosiahnutých výsledkov riešenia výskumných projektov, čo stimuluje
pracovnú aktivitu jednotlivcov, a umožňuje ústavu schopných vedecko-výskumných
pracovníkov výraznejšie odmeňovať a zlepšovať tak ich finančnú situáciu.

3. Hospodárenie a majetok v roku 2007
Údaje o stave majetku ústavu sú uvedené v tabuľke č.13. V Tabuľke č. 14 je prehľad
o nákladoch a v Tabuľke č. 15 o výnosoch ústavu za rok 2007. Prehľad o príjmovej časti
rozpočtu je uvedený v Tabuľke č. 17 a Tabuľka č. 18 obsahuje prehľad o výdavkovej časti
rozpočtu za rok 2007.
V roku 2007 sa VÚP aj vďaka zapojeniu do úloh MŠ SR (APVV) a najmä vďaka
kontraktu s MP SR na riešenie úloh výskumu a vývoja „Rozvoj progresívnych metód a
postupov pre zabezpečenie procesu kontinuálneho zvyšovania kvality a bezpečnosti vo
výrobe a kontrole potravín“ podarilo získať dostatok finančných zdrojov, ktoré mu umožnili
vytvoriť predpoklady na významnejšie posilnenie vedecko-výskumného potenciálu
pracoviska.
Pretrvávajú problémy so získavaním finančných prostriedkov priamo z výrobnej
praxe, čo je spôsobené dlhodobou kapitálovou nedostatočnosťou najmä malých a stredných
potravinárskych podnikov, ako aj nezáujmom zo strany týchto podnikov. Ich zástupcovia boli
aj v minulom roku opakovane prizývaní na prezentáciu dosiahnutých výsledkov riešených
projektov, ich záujem však bol minimálny. Významnejšia spolupráca s výrobnou sférou preto
existuje skôr pri jednorázových zákazkách (Tabuľka č. 10). Vedenie ústavu si zmenu prístupu
zo strany výrobných podnikov sľubuje najmä zriadením CEPV, ktoré by malo napomôcť
k užšiemu prepojeniu vedy a praxe.

3.1. Materiálové vybavenie a rozvoj
Náhrada a obnova zastaranej prístrojovej techniky je trvalou úlohou pre vedenie ústavu,
ako aj pre všetkých pracovníkov, najmä však riešiteľov výskumných projektov. Aj v roku
2007 sa podarilo zakúpiť niekoľko špičkových laboratórnych prístrojov, v rámci
rekonštrukcie a obnovy laboratórií sa zakúpili nové laboratórne stoly, priebežne sa rieši
problematika dobudovania, rozširovania, dopĺňania a modernizácie LAN (local area network)
siete na všetkých pracoviskách VÚP a pod.:
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Tabuľka č. 8
Prehľad vybraných druhov HIM nadobudnutých v roku 2007
Notebook TOSHIBA A 100-912
PC zostava INTEL C2D
GC/MS laboratórny prístroj
Protihluková skriňa S110
NABYTOK IKEA
Klimatizácia Samsung Premium
Klimatizácia Samsung Premium
Klimatizácia Samsung Premium
LABOFUGE 400 R
REAL TIME PCR SYSTEM OPTICON
NABYTOK DREVONA
Notebook TOSHIBA Satellite
FOTOAPARAT E-410 Double Zoom
Notebook ACER AMD VistaH
ANALYTICKE VAHY 0,1MG/120
Doch. terminal Timeprox
NOTEBOOK GF704EA PAVILION
Spolu:

49 272,-Sk
50 794,-Sk
4 497 489,-Sk
45 815,-Sk
61 043,-Sk
36 381,-Sk
37 381,-Sk
37 381,-Sk
235 739,-Sk
357 000,-Sk
46 715,-Sk
43 673,-Sk
32 310,-Sk
32 105,-Sk
42 725,-Sk
32 011,-Sk
31 486,-SK
5 669 320,-Sk

4. Zhodnotenie vedeckovýskumnej činnosti ústavu
4.1. Významné výsledky výskumu, vývoja a ich realizácie
Praktickým výsledkom riešenia výskumných úloh VÚP v roku 2007 je 13 hmotných
realizačných výstupov v celkovej hodnote 28 297 845,- Sk (Tabuľka č. 11) a 9 nehmotných v
hodnote 2 680 000,- Sk (detailný popis nehmotných realizačných výstupov je v kapitole 5.2.)
Hodnota všetkých realizačných výstupov spolu predstavuje sumu 31 197 290,- Sk.
Sumár všetkých realizačných výstupov a ich prínos v korunovom vyjadrení
Typ výstupu
Hmotné realizačné výstupy
Nehmotné realizačné výstupy
Akreditačná činnosť
Spolu

Prínos v mil. Sk za dobu účinnosti
28 297 845,- Sk
2 680 000,- Sk
219 445,- Sk
31 197 290,- Sk

VÚP začal v roku 2006 riešiť nový projekt „Rozvoj progresívnych metód a
postupov pre zabezpečenie procesu kontinuálneho zvyšovania kvality a bezpečnosti vo
výrobe a kontrole potravín“ na základe kontraktu s MP SR. V rámci riešenia úloh odbornej
pomoci na základe kontraktu s MP SR bolo celkovo riešených 9 úloh. V rámci oficiálnej
rozvojovej pomoci bol riešený medzirezortný program 05T04 MP SR. V roku 2007
pracovníci VÚP pracovali na 7 projektoch APVV. Projekt Rýchla identifikácia Salmonella
spp. a Listeria monocytogenes použitím 5'-nukleázovej polymerázovej reťazovej reakcie
v usporiadaní endpoint a PCR-ELISA bol riešený v rámci vedecko-technickej spolupráce s
Talianskou republikou. Pod vedením Ing. Z. Ciesarovej, CSc. bol riešený mnohostranný EÚ
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projekt COST Action 927. V rámci integrovaného projektu 6. Rámcového programu EÚ bol
v spolupráci a koordinácii Danish Institute for Food and Veterinary Research, Kodaň, Dánsko
riešený projekt s názvom: „Improved bio-traceability of unintended microorganisms and
their substances in food and feed chains (BIOTRACER)“.
V rámci 6. rámcového programu EÚ boli výskumní pracovníci VÚP ďalej zapojení do
projektov DAFNE a EuroFIR. Detailné zhodnotenie všetkých vyššie uvádzaných projektov
je v kapitolách 4.2. a 4.3.
Realizáciou získaných poznatkov v praxi sú aj vydané a pripravované príručky. Vo
všetkých prípadoch ide o významné spoločenské prínosy s priamym dopadom na zdravie
populácie SR, ktoré sú prakticky nevyčísliteľné. Pre detekciu patogénnych mikroorganizmov
sa využívajú metódy molekulárnej biológie. Ich postupným zavádzaním do praxe sa skracuje
doba potrebná pre ich stanovenie, čo umožňuje dosiahnuť širší záber kontroly. Obohatenie
potravinárskej analýzy o tieto rýchle a presné metódy hodnotenia kvality potravín s
uplatnením u výrobcov potravín a v kontrolných orgánoch, možnosť posúdenia správnosti
hygienických limitov kontaminujúcich prvkov v procese výroby potravín s možnosťou zásahu
do normotvorby, zavedenie nových kritérií hodnotenia prírodných toxických a antinutričných
látok v surovinách a potravinách, analýza prírodných toxikantov, charakterizácia
potenciálnych alergénov vo výrobkoch, aplikácia nových molekulárne biologických metód do
potravinárskej diagnostiky, možnosť posúdenia trvanlivosti potravinárskych výrobkov na
princípoch
prediktívnej
mikrobiológie,
možnosť
operatívneho
ovplyvňovania
technologického procesu z hľadiska čistiacich a sanitačných techník – tu sú prínosy práce
vedecko – výskumného týmu pracovníkov VÚP.

4.2. Zhodnotenie riešenia vedecko-technických projektov
4.2.1. Kontrakty VÚP s orgánmi ústrednej štátnej správy
Typ projektu:

kontrakt MP SR

Kontrakt (č. 7009/2005 – 550) medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a VÚP Bratislava
na riešenie úloh výskumu a vývoja bol na rok 2007 kontrahovaný v celkovom objeme 43 460
tis. Sk. Zadané úlohy boli členené do dvoch skupín:
1. Úloha výskumu a vývoja
Úloha č. 1: „Rozvoj progresívnych metód a postupov pre zabezpečenie procesu
kontinuálneho zvyšovania kvality a bezpečnosti vo výrobe a kontrole potravín“
Na základe zmluvy č. 2253/2006 medzi MP SR a VÚP sa od 1.1.2006 v rámci tohto
zadania rieši jedenásť čiastkových úloh.
ČÚ 01: Vývoj real-time PCR metód stanovenia alergénov v potravinových matriciach
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomáš Kuchta, CSc.
Anotácia: Úloha sa zaoberá vývojom metód na princípe PCR s priebežným monitorovaním
fluorescencie (real-time PCR) na identifikáciu a kvantifikáciu vybraných alergénnych zložiek
potravín. V rámci riešenia sa vypracúvajú real-time PCR metódy na identifikáciu orechov
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(pekanových orechov, lieskových a pistáciových orechov, kešu orechov, mandlí, para orechov
a makadamských orechov) a obilnín obsahujúcich glutén. Metódy sú založené na návrhu
špecifických olygonukletidových primérov a fluorescenčne označených zhášaných sond. Pre
jednotlivé metódy sa stanovujú analytické parametre (exkluzivita, inkluzivita, detekčný limit
na báze DNA, praktický detekčný limit). Pre metódy sa spracúvajú písomné pracovné
postupy, ktoré budú poskytnuté inštitúciám na kontrolu potravín (ŠVPÚ).
ČÚ 02: Vývoj a validácia metód real-time PCR na identifikáciu vybraných patogénnych
baktérií z potravín
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Kaclíková, CSc.
Anotácia: Alternatívna metóda na identifikáciu Staphyloccoccus aureus v potravinách je
založená na jednoduchom selektívnom množení a následnou real-time PCR detekciou.
Kultivačnou prípravou mikroflóry potravinovej vzorky sa zabezpečí dostatočná koncentrácia
cieľových buniek, z ktorej sa jednoduchou lýzou varom získa DNA na analýzu real-time
PCR. Použitím navrhnutých primérov a sond TaqMan značenej fluorescenčným farbivom
FAM orientovaných na vybranú sekvenciu génu acryflavínovej rezistencie špecifického pre S.
aureus sa v PCR amplifikuje špecifický fragment, ktorého vznik sa priebežne monitoruje
nárastom fluorescencie. Na základe výsledkov detekcie S. aureus v prirodzene a umelo
kontaminovaných vzorkách, uvedená metóda umožňuje jeho detekciu do 24 h a to so 100 %
inkluzivitou, 100 % exkluzivitou, s detekčným limitom 100 KTJ/vzorka a so 100 % relatívnou
správnosťou voči referenčnej metóde.
ČÚ 03: Vývoj metód na stanovenie prítomnosti GM zložiek v potravinách
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Peter Siekel, CSc.
Anotácia: Úloha sa zaoberá vývojom a implementáciou metód real-time PCR na identifikáciu
a kvantifikáciu geneticky modifikovaných plodín a zložiek potravín. Vypracujú sa postupy
zohľadňujúce stupeň degradácie DNA v potravinárskych matriciach po technologickom
(prevažne tepelnom) opracovaní. Metódy pre jednotlivé GM plodiny sa validujú
a vypracovávajú sa pracovné postupy pre kvantifikáciu GM plodín v technologicky
namáhaných výrobkoch rastlinného a živočíšneho pôvodu. V metódach budú zohľadnené
vplyvy technologického opracovania matrice na kvantifikáciu GMO. Pre jednotlivé metódy sa
stanovujú analytické parametre (detekčný limit na báze DNA, praktický detekčný limit).
Spracúvajú sa tiež písomné pracovné postupy, ktoré budú slúžiť kontrolným inštitúciám.
ČÚ 04: Rozvoj analytických metód a postupov stanovenia prítomnosti kontaminujúcich
látok v potravinách a modelovanie dynamiky zmien záťaže obyvateľstva Slovenskej
republiky vybranými kontaminantmi
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.
VE 01 - Determinácia a eliminácia toxického furánu a ďalších kontaminantov
vznikajúcich v tepelne spracovaných potravinách
VE 02 - Modelovanie dynamiky zmien záťaže obyvateľstva Slovenskej republiky
vybranými kontaminantami potravinového reťazca

17

Anotácia: V rámci VE 01, ktorá bola riešená len v prvom štvrťroku 2007, boli aktualizované

poznatky o stave problematiky a spracované do formy prehľadového článku zverejneného v
Czech Journal of Food Science. Výsledky analýz furánu vo vybraných potravinových
výrobkoch, ktoré boli namerané validovanou metódou pomocou Head-space-GC-MS, boli
prezentované na dvoch medzinárodných konferenciách formou posterov a príspevkov do
zborníkov a publikované formou príspevku v Journal of Food and Nutrition Science. Zároveň
boli poskytnuté do databázy EFSA na základe odporúčania Komisie Európskych
spoločenstiev o monitorovaní obsahu furánu v potravinách. Toto odporúčanie EK bolo na
žiadosť EK a MP SR pred zverejnením pripomienkované na našom ústave. Vo VE 02 sa
pokračuje v štúdiu záťaže obyvateľstva kontaminantami z potravín, so zameraním na
problematiku modelovania dynamiky zmien záťaže v čase, s možnosťou využitia týchto
modelov na účely prognózovania výskytu rizík. V roku 2007 boli pripravené potrebné dáta
pre využitie v hodnotení a modelovaní dynamiky zmien a variability expozície a tiež aj
overenie vhodnosti navrhnutých metód. V nasledujúcom období je naplánované vypracovanie
návrhu na zhotovenie softvéru na modelovanie a tvorbu scenárov zmien expozície ako aj
samotné jeho zhotovenie.
ČÚ 05: Rozvoj metód vysledovateľnosti vybraných potravín využívajúcich špecifické
kompozičné markery a metód vnímania kvality potravín spotrebiteľom
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Milan Suhaj, CSc.
VE 01 – Rozvoj metód vysledovateľnosti vybraných potravín využívajúcich špecifické
kompozičné markery
VE 02 - Predikcia nárokov spotrebiteľa na potraviny - zrušená
Anotácia: Riešenie čiastkovej úlohy bolo v druhom roku riešenia zamerané na validáciu

modelu vysledovania geografického pôvodu tvrdých syrov typu eidam a ementál so
zameraním na ich diferenciáciu podľa krajiny pôvodu v EÚ a na druhovú autentifikáciu syrov
(kravské, ovčie a kozie), na základe štatistického spracovania dát stopovej analýzy technikami
pattern recognition (zhluková, faktorová a diskriminačná analýza). 278 vzoriek syrov z 10
európskych krajín bolo analyzovaných na obsah Ba, Ca, Cr, Cu, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni
a V metódou AAS. Zhluková analýza naznačila diferenciáciu tvrdých syrov podľa krajiny
pôvodu, kým metóda hlavných komponentov a faktorová analýza segregáciu a dobrú
vizualizáciu sledovaných vzoriek. Kanonická diskriminačná analýza z dvoch rokov
pozorovania demonštrovala 85,9 a 93 % potenciál diferencovať geograficky krajiny EÚ
a správne klasifikovať syry na základe multielementálnych dát. Validácia uvedených súborov
z dvoch rokov pozorovania viedla k 86,4 a 90 % úspešnosti klasifikácie náhodne vybraných
vzoriek. Kroková diskriminačná analýza zoradila markery podľa ich vplyvu a dôležitosti na
geografickú autentifikáciu v nasledovnom poradí: Na, Cr, Cu, Ba, Ca, Hg, V a Mg. Druhová
diferenciácia zameraná na slovenské kravské (40 vzoriek) a ovčie syry (116 vzoriek) viedla
k 95 % správnosti klasifikácie syrov kanonickou diskriminačnou analýzou využívajúcou Ba,
Cr, Cu, Hg, Mg, Mn, Ni a V ako markery druhovej identifikácie. V zmysle metodiky riešenia
bol spracovaný prehľad súčasných poznatkov o identifikácii potravín v nadväznosti na
pestovateľské a spracovateľské metódy ich získavania.
ČÚ 06: Štúdium vplyvu ionizujúceho žiarenia na komponenty vybraných potravinových
matríc
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Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jana Sádecká
VE 01: Štúdium chemických a organoleptických zmien využitím metód GC, GC/O
VE 02: Štúdium vplyvu ionizujúceho žiarenia na antioxidačnú aktivitu vybraných
potravín
Anotácia: V intenciách metodiky riešenia vo VE 01 bol študovaný vplyv rôznych hladín
ionizujúceho žiarenia v intervale 5 kGy – 30 kGy na zložky lipidickej a prchavej frakcie
lúpaných vlašských orechov s využitím rôznych metód plynovej chromatografie (GC/FID,
GC/MS, head-space v spojení s GC/MS, SPME v spojení s GC/MS, GC/O). S aplikovanou
dávkou žiarenia boli pozorované významné zmeny v relatívnom zastúpení niektorých
mastných kyselín (najmä kyselina linolová, kyselina linolénová) a v náväznosti na to aj
niektoré signifikantné zmeny v zastúpení určitých prchavých aromatických zložiek prchavej
frakcie (predovšetkým hexanal, pentanal, 1-penten-3-ol, 1-pentanol, 2-metyl-1-butanol, trans2-heptenal, 1-octen-3-ol).V zmysle metodiky riešenia vo VE 02 boli študované zmeny
antioxidačných vlastností mletých korenín – rasce a bobkového listu, po ožiarení dávkami 5
až 30 kGy. Antioxidačné vlastnosti metanolických extraktov korenín boli študované
stanovením záchytu 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazylového (DPPH) voľného radikálu,
redukujúcej sily, obsahu oxidačných produktov ako tiobarbiturové číslo, obsahu
polyfenolických látok a sledovaním farebných zmien stanovením trichromatických hodnôt
L*, a* a b* (CIELAB 77). Celkové zmeny sledovaných vlastností, ktoré spôsobilo
skladovanie vzoriek korenín boli významnejšie, ako zmeny indukované ionizujúcim žiarením.
Diskriminačná analýza, využívajúca všetky namerané antioxidačné charakteristiky ošetrených
korenín pri použitých dávkach ožiarenia a skladovania, bola schopná rozlíšiť jedine rascu
ošetrenú dávkou 30 kGy od neožiarených vzoriek s 93 % úspešnosťou klasifikácie týchto
korenín.
ČÚ 07: Štúdium procesov eliminácie kontaminujúcich látok z potravín
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Elena Belajová
VE 01 - Metódy na hodnotenie úrovne kontaminácie potravín mykotoxínmi a štúdium
spôsobu eliminácie mykotoxínov z potravín rastlinného pôvodu
VE 02 - Štúdium mechanizmov eliminácie akrylamidu (AA) z potravinových matríc
VE 03 - Využitie selektívnej adsorbcie na odstraňovanie mikromnožstiev pesticídov
a veterinárnych liečiv z kvapalných potravín
Anotácia: Čiastková úloha sa všeobecne zameriava na identifikáciu a možnosti eliminácie,
resp. zníženie koncentrácie chemických a prírodných kontaminantov prítomných v
potravinách. V rámci VE 01 boli predmetom riešenia v roku 2007 kvapalinovochromatografické metódy na kvantitatívne stanovenie mykotoxínov fumonizínov B1/B2,
ochratoxínu A, zearalenonu a deoxynivalenolu v cereáliách a cereálnych výrobkoch a ich
validácia prostredníctvom certifikovaných referenčných materiálov. VE 02 bola orientovaná
na metodológiu stanovenia akrylamidu a na kinetiku jeho znižovania v potravinách účinkom
rôznych prídavných látok ako sú škrob, celulóza a minerálne soli. Vo VE 03 sa skúmal
spôsob eliminácie antibiotík tetracyklínu a oxytetrcyklínu z medu prostredníctvom doteraz
testovaného a najúčinnejšieho adsorbentu klinoptilolitu H+. V procese eliminácie antibiotík
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z medu boli súčasne sledované fyzikálne parametre, ktoré by mohli prispievať k urýchleniu
odbúrania skúmaných antibiotík.
ČÚ 08: Rozvoj postupov hodnotenia a ovplyvnenia antioxidačného stavu a stability
potravinových matríc
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Emília Lešková
Anotácia: Hlavným cieľom riešenia úlohy v roku 2007 bolo sledovať vplyv určených
parametrov skladovania (7; 17 a 27°C v tme, resp. pri 17°C aj pri striedaní denného svetla) na
zmenu obsahu vitamínu C vo fortifikovaných vzorkách detských výživ. Výrobca bol
požiadaný o dodanie vzoriek s pridávaným obsahom 30; 60; 90 a 150 mg/100g výživy.
Pre HPLC bol zakúpený a spojazdnený softvér pre vyhodnocovanie dát a výsledkov meraní,
optimalizácia HPLC metódy sa uskutočnila na predbežných vzorkách výživy.
Optimalizácia EPR metódy sa vykonala na vzorkách odrody Rakytníka rešetliakového
zvolenou metódou, pri ktorej sa sleduje obsah kyseliny askorbovej nepriamo, prostredníctvom
schopnosti antioxidantov prítomných vo vzorkách terminovať stabilný radikál TEMPOL.
Vzorky určených sérií boli dodané v priebehu mesiaca jún, kedy sa aj začalo s experimentmi
kvalitatívneho i kvantitatívneho hodnotenia sledujúcimi dané zmeny v čase.
ČÚ 09: Štúdium procesov stabilizácie izolátov z rastlinných matríc
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Magda Máriássyová, CSc.
Anotácia: ČÚ 09 riešila problematiku stabilizácie koncentrátov antioxidantov z ruty voňavej,

alchemilky žltozelenej, petržlenu záhradného (vňať) a nechtíka lekárskeho, vplyv zastúpenia
účinných zložiek na celkovú aktivitu koncentrátov. Celková aktivita koncentrátov vzhľadom
na synergické pôsobenie majoritných a minoritných účinných zložiek nie je úmerná ich
kvantite. Koncentrát alchemilky, ktorý mal najnižší obsah flavonoidov, karotenoidov
a fenolických kyselín mal najvyššiu aktivitu.
Bola vypracovaná procesová kniha výroby kvapalného a práškového koncentrátu
antioxidantov z ruty voňavej a návrh úžitkového vzoru na dané výrobky.
V rámci riešenia čiastkovej úlohy boli optimalizované podmienky enzýmovej esterifikácie
flavonoidov - koncentrácia enzýmu, štruktúra donora a akceptora acylu, ich vzájomný pomer
a koncentrácia, teplota, použité rozpúšťadlo, množstvo vody v reakčnom médiu.
Z testovaných donorov acylu (mastné kyseliny C4 – C22) esterifikačná reakcia najlepšie
prebiehala s kyselinami s kratším reťazcom (C4 – C12), kde po 96 h bola dosiahnutá
konverzia rutínu > 50%. Boli pripravené estery rutínu - rutínpalmitát, rutínoleját,
rutínlinolenát a rutínlaurát, ktorých štruktúra sa potvrdila 13C NMR analýzou. Vypracoval sa
postup izolácie týchto esterov.
ČÚ 10: Biotechnologické spôsoby produkcie funkčných zložiek potravín
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Panghyová Elena
Anotácia: Konjugovaná kyselina linolová (CLA) je súhrnný názov pre izoméry kyseliny
linolovej, z ktorých sa venuje pozornosť najmä izomérom cis9, trans11CLA a trans10, cis9
CLA, u ktorých bola zistená schopnosť ovplyvnenia zdravia v oblasti karcinogénnych,
kardiovaskulárnych a metabolických ochorení. Tieto izoméry sa nachádzajú prirodzene
v mliečnych výrobkoch a v mäse prežúvavcov. Úloha sledovala výskyt predmetných
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izomérov vo výrobkoch z ovčieho mlieka. Bolo zistené, že množstvo izoméru cis8, trans11
varíruje v priebehu sezóny od 1,5 g do 3 g / 100 g tuku, pričom najvyššie množstvo sa
stanovilo v čerstvom syre z mesiaca máj. Sledovaný obsah CLA vo výrobkoch je ovplyvnený
skladovacími podmienkami a klesá o 10 -20 %, v závislosti od teploty skladovania.
ČÚ 11: Optimalizácia sanitačných postupov a zvýšenie mikrobiálnej bezpečnosti vo výrobe
tradičných potravinárskych výrobkov u malých a stredných výrobcov
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Janka Koreňová
Anotácia: Biofilm predstavuje sústavu buniek mikroorganizmov, ktoré sú schopné priľnutia
na tuhom povrchu, prostredníctvom vlastných organel a metabolitov. V takomto stave tvoria
mikronerovnosti na pracovných povrchoch, na ktorých sa zachytávajú živé aj mŕtve bunky,
organické látky a zabezpečujú ochrannú bariéru pre baktérie pred dezinfekciou.
Riešením úlohy v r. 2007 boli zavedené dva spôsoby simulácie tvorby biofilmov tvorených
baktériami na vzorkách tuhých materiálov pracovných povrchov, vyskytujúcich sa v
potravinárskych prevádzkach, v laboratórnych podmienkach. Následne boli vybrané a
porovnané tri vhodné metódy pre identifikáciu týchto biofilmov. Z hľadiska schopnosti, alebo
neschopnosti adherencie na tuhé povrchy bolo ocharakterizovaných 186 ks G+ a 118 ks Gizolátov bakteriálnych kmeňov z ovčiarskych a mäsiarskych výrobní. Vysoko adherentné
kmene z oboch skupín baktérií boli podrobené taxonomickej a genotypickej charakterizácii.
2. Úlohy v rámci odbornej pomoci
Finančné prostriedky
P.č.

2.

Názov úlohy
Príprava vedeckých stanovísk vo väzbe na Európsky úrad pre
bezpečnosť potravín

Doba riešenia
(časové
hľadisko)
1/2007- 12/2007
stála úloha

v Sk
Plán
280 000

Skutočnosť
293 000

Úloha vyplýva z: Nariadenie 178/2002 Európskeho parlamentu a rady o
bezpečnosti potravín, §18 zákona č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších
predpisov, Nariadenie (EK) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných
potravinách a krmive -hodnotenie rizika, Nariadenie (EK) č. 1830/2003 o
sledovaní a označení geneticky modifikovaných potravín

3.

Zabezpečenie činnosti a úloh spojených s parciálnym
informačným systémom cudzorodých látok

1/2007- 12/2007
2 100 000
stála úloha

2 099 585

Úloha vyplýva z: Uznesenia vlády SR č. 449/1992, č. 620/1993, č.288/1995

4.

Zabezpečenie činnosti a úloh spojených s čiastkovým
monitorovacím systémom
Úloha vyplýva z: Uznesenia vlády SR č. 449/1992, č. 620/1993, č.288/1995

5.

Zabezpečenie a prevádzka centra vedeckotechn. a odborných
informácií pre potravinárstvo SR, vrátane vydávania
špecializovaných vedeckých a odborných periodických
publikácií ; Príprava návrhu centra excelentnosti
potravinárskeho výskumu

1/2007 12/2007
stála úloha
1/2007-12/2007
stála úloha

2 300 000

2 300 198

712 000

724 084

550 000

547 300

Úloha vyplýva z: Zabezpečenie informovanosti prevádzkovateľov
potravinárskych podnikov a spotrebiteľov o kvalite a bezpečnosti potravín,
zabezpečenie dostupnosti informačných zdrojov pre podnikateľské subjekty
v zmysle ustanovení zákona o potravinách č. 152/1995 Z.z. v znení
neskorších predpisov a nariadenia EK č.178/2002
Podľa rozpracovaného programového vyhlásenia vlády SR

6.

Výkon kontaktného miesta SR pre Codex Alimentarius
Úloha vyplýva z:
Členstvo SR v svetovej organizácii FAO a WHO (ktorých spoločným
orgánom je Komisia Codex Alimentarius), harmonizácia medzinárodných
štandardov pre potraviny

1/2007 12/2007
stála úloha
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7.

8.

Správa a aktualizácia databáz o zložení potravín
Úloha vyplýva z:
Doplnenie potravinovej databázy o nové druhy potravín, ich zloženia
a nutričnej hodnoty, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o
potravinách

Správa a rozvoj génovej banky potravinársky významných
mikroorganizmov
Úloha vyplýva z:
Medzinárodný dohovor OSN o ochrane biodiverzity a zachovania
pôvodných genetických zdrojov udržiavanie a dopĺňanie lyofilizátov už
uložených kultúr mikroorganizmov – relyofilizácia

9.

Príprava špecifických odborných stanovísk k návrhom na
registráciu chránených označení pôvodu a chránených
zemepisných označení

1/2007 12/2007
stála úloha

1/2007 12/2007
stála úloha

Oficiálna rozvojová pomoc – záväzný ukazovateľ štátneho
rozpočtu
Zabezpečenie činnosti strediska FAO – CEECFOODS
Podprogram MP SR v koordinácii MZV SR ako súčasť
medzirezortného programu
Úloha vyplýva z:
Medzinárodné záväzky Slovenskej republiky – FAO WHO, technická
podpora subregionálnej databázy DCS na výmenu dát v rámci subregiónu;
technická podpora Gruzínska Odborná podpora nových krajín siete týždňová stáž 2 zástupcov z menej rozvinutých krajín s cieľom zaškolenia
a oboznámenia sa s koncepciou PBD

158 000

1/2007 12/2007
stála úloha

Úloha vyplýva z:
Nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 - o zaručených tradičných špecialitách
Nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 - o ochrane zemepisných označení
potravín
Propagácia , marketing a odborná spolupráca so združeniami
potravinárskych výrobcov, §9a zákona č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších
predpisov

10.

450 000

449 600

184 600

1 029 371
1 020 000

1/2007 12/2007
stála úloha

1 445 719
1 450 000

Úloha č. 2: Príprava vedeckých stanovísk vo väzbe na Európsky úrad pre bezpečnosť
potravín
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Peter Šimko, DrSc.
Anotácia: Koordinácia a príprava vedeckých expertíz na formulovanie stanovísk SR na
základe požiadaviek Národnej komisie pre bezpečnosť potravín a krmív v nadväznosti na
požiadavky EFSA, resp. EK (rapid alert systém) v rozsahu zamerania výskumnej činnosti
VÚP.
Dosiahnuté výsledky: Za uvedené obdobie boli spracované nasledujúce materiály poskytnuté
sekcii potravinárstva MP SR, resp. oddeleniu pre rýchlu výstrahu RASFF na Štátnej
veterinárnej a potravinovej správe:
-

stanovisko k obsahu chlorpyrifosu v grapefruitoch
stanovisko k obsahu dihydrostreptomicínu vo včelom mede
stanovisko k obsahu pyrimethanilu v rajčiakoch
stanovisko k obsahu procymidonu v brokolici
stanovisko k obsahu semien blenu čierneho v maku
stanovisko k publikovaným údajom o spotrebe mlieka a kyseline listovej
stanovisko k obsahu fenvaleratu v sušených hrozienkach
stanovisko k obsahu fludioxonilu v hrozne bielom
stanovisko k hodnoteniu rizika u obsahu fludioxonilu a ditiokarbamátov pre potreby
rýchleho výstražného systému
- stanovisko VÚP k hybridom geneticky modifikovanej kukurice pre umiestnenie na trh
potravín, krmív a zložiek potravín pozostávajúcich z týchto kultivarov, alebo ho
obsahujúcich alebo potravín a krmív z neho vyrobených v zmysle smernice európskeho
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parlamentu 2001/18/es a rozhodnutím rady 202/811/es
stanovisko VÚP o posúdenie rizika ohrozenia zdravia spotrebiteľov vysokým obsahom
kumarínu vo výrobkoch s obsahom škorice
- zhodnotenie rizika z cypermetrínu a permetrínu v ryži dlhozrnnej lúpanej z českej
republiky – posúdenie akútnej toxicity
- zhodnotenie rizika z carbarylu v nektarinkách voľných žltomäsých (pôvodom
z Talianska) – posúdenie akútnej toxicity
- stanovisko o hodnotení rizika pre spotrebiteľa pri konzumácii ovocného vína s prídavkom
náhradného sladidla – kyseliny cyklámovej E 952
-

Úloha č. 3 : Zabezpečenie činnosti a úloh spojených s parciálnym informačným
systémom cudzorodých látok na základe uznesení vlády SR č. 449/1992, č. 620/1993 a
č.288/1995
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Danka Šalgovičová

Anotácia: Informačný systém o životnom prostredí Slovenskej republiky (ISŽP) budovaný
MŽP SR, je prostriedkom pre zber, spracovanie, uchovávanie a poskytovanie informácií o
životnom prostredí. V súlade so svetovými trendmi je ISŽP založený na troch základných
princípoch, ktoré ho charakterizujú ako distribuovaný, geografický a otvorený. Základným
zdrojom informácií pre ISŽP sú parciálne informačné systémy budované ako priama
nadstavba čiastkových monitorovacích systémov. Realizácia parciálneho informačného
systému o cudzorodých látkach v potravinách bola uložená ministrovi pôdohospodárstva a
realizátorom tohto projektu je Výskumný ústav potravinársky. Cieľom parciálneho
informačného systému je poskytovanie informácií o kontaminácii zložiek potravinového
reťazca riadiacej sfére, decentralizovane riadiacim zložkám na úrovni regiónov a verejnosti.
Bez spätného toku informácií nie je možné zabezpečiť ochranu kvality potravín, zdravia ľudí
a životného prostredia. Spoluriešiteľské pracoviská sú Štátna veterinárna a potravinová správa
SR, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Výskumný ústav pôdoznalectva
a ochrany pôdy, Vodárne a kanalizácie a Výskumný ústav vodného hospodárstva.
Pre zabezpečenie parciálneho informačného systému je potrebné v roku 2008 pokračovať v
systéme zberu dát zabezpečovaného prostredníctvom databánk organizácií napojených na
parciálny informačný systém o cudzorodých látkach, modifikovanie software (vypracovaný
VÚP) a úprava číselníkov podľa požiadaviek Štátneho informačného systému a štandardov
pre Štátny informačný systém Slovenskej republiky, modifikovanie software (vypracovaný
VÚP) a podľa požiadaviek a potrieb jednotlivých užívateľov a spolupracujúcich organizácií a
zabezpečenie poskytovania informácií o kontaminácii zložiek potravinového reťazca riadiacej
sfére, decentralizovane riadiacim zložkám na úrovni regiónov, verejnosti a zahraničným
organizáciám (GEMS/FOOD).
Parciálny informačný systém sa buduje už od roku 1989 a zahŕňa:
1.
Výsledky z kontroly cudzorodých látok
2.
Monitoring cudzorodých látok
• koordinovaný cielený monitoring
• monitoring spotrebného koša
• monitoring lovnej zvere a rýb
3.
Výsledky z alternatívneho poľnohospodárstva
4.
Stabilná báza dát (zahraničné limity, limity SR, číselníky)
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Úloha č. 4: Zabezpečenie činnosti a úloh spojených s čiastkovým monitorovacím
systémom
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zuzana Zmetáková, PhD.
Anotácia: 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 ČMS "Cudzorodé látky v potravinách a krmivách" je získanie objektívnych a
reálnych informácií o stave a vývoji kontaminácie častí potravinového reťazca, ale i
informácií o zdravotnej neškodnosti potravín na našom trhu. Uznesením vlády SR č.
449/1992, č. 620/1993 a č. 288/96 realizátorom tohto projektu je Výskumný ústav
potravinársky. Spoluriešiteľské pracoviská sú Štátna veterinárna a potravinová správa SR,
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Výskumný ústav pôdoznalectva
a ochrany pôdy, 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 zveri a rýb - cieľom MLZ je sledovanie
prieniku kontaminantov do organizmov voľne žijúcej zveri a rýb, ktoré sú
objektívnym indikátorom stavu životného prostredia.
Úloha č. 5: Zabezpečenie a prevádzka centra vedeckotechnických a odborných
informácií pre potravinárstvo SR, vrátane vydávania špecializovaných vedeckých a
odborných periodických publikácií
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Iveta Šmalová
Predmet činnosti: Zaobstarávanie zdrojov a monitorovanie informácií z oblastí
potravinárstva: priebežne celý rok, v októbri objednávka zahraničných časopisov na rok 2007.
Knižničný fond je budovaný s ohľadom na prierezový charakter všeobecnej potravinárskej
knižnice, takže si kladie za cieľ čo najlepšie zastúpenie jednotlivých potravinárskych odborov
v rámci finančných možností.
Vydávanie periodík:
Journal of Food and Nutrition Research (4 čísla ročne)
Trendy v potravinárstve (4 čísla ročne)
Anotácia: Úloha je rozdelená na dve časti:
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1. Zabezpečenie a prevádzka centra vedeckotechnických a odborných informácií pre
potravinárstvo SR, vrátane vydávania špecializovaných vedeckých a odborných
periodických publikácií
2. Príprava návrhu centra excelentnosti potravinárskeho výskumu
Prvá časť úlohy je pokračovaním účelovej činnosti z predchádzajúcich rokov a cieľom
riešenia je zabezpečenie kontinuity v budovaní informačného systému pre oblasť vedy,
výskumu, výroby, školstva a legislatívy v potravinárstve. Ide predovšetkým o
zaobstarávanie nevyhnutných zdrojov informácií v klasickej a elektronickej forme. Potreba
budovania potravinárskeho informačného systému vychádza zo skutočnosti, že pre vedu,
výskum a hospodárstvo je veľmi dôležité mať k dispozícii relevantné informácie aj
vzhľadom na členstvo našej republiky v Európskej únii. Vedecko-informačné stredisko vo
VÚP v tom zohráva významnú úlohu, keďže je v podstate jediným strediskom
špecializujúcim sa na budovanie fondu kníh, časopisov, databáz a iných publikácií
týkajúcich sa potravinárstva. Hlavným poslaním informačného strediska je sprístupňovať
čo najkomplexnejšie informácie a poskytovať knižnično-informačné služby pre vedeckých
pracovníkov VÚP, pre organizácie a firmy z oblasti potravinárskeho priemyslu a ostatnú
odbornú verejnosť. Cieľom vydávania periodík Journal of Food and Nutrition Research a
Trendy v potravinárstve, je publikovanie aktuálnych vedeckých poznatkov a výsledkov
výskumných riešení v potravinárstve, ako aj významných informácií pre riadiacu sféru a
výrobcov potravín.
Cieľom druhej časti úlohy Príprava návrhu centra excelentnosti potravinárskeho
výskumu je vytvoriť centrum pre oblasť potravinárstva v podmienkach SR, ktoré bude
riešiť a reagovať na požiadavky potravinárskeho priemyslu SR i spotrebiteľov na
jednotnom trhu EÚ, vytvorením konzorcia pracovísk vedy, výskumu v spolupráci s
vybranými pracoviskami základného a aplikovaného výskumu v potravinárstve. Zároveň
pripraví vedeckovýskumné kolektívy na výzvy, ktoré vyplývajú z Európskeho
výskumného priestoru ERA/ a Európskeho sieťovania excelentných pracovísk v danej
oblasti. Bližšie o cieľoch CEPV v kapitole 6.
Úloha č. 6: Výkon kontaktného miesta SR pre Codex Alimentarius
Zodpovední riešitelia: Ing. Kitti Németh, PhD., Ing. Terézia Šinková, CSc.
Anotácia: Prevádzkovanie národného kontaktného miesta Komisie Codex Alimentarius
FAO/WHO v súlade s úlohami definovanými v Procedurálnom manuáli Komisie a plnenie
úloh voči Generálnemu sekretariátu Rady Európskej únie, ktorý zabezpečuje činnosť
Pracovnej skupiny pri Rade Európskej únie pre Codex Alimentarius (WG/CA).
Úloha č. 7: Správa a aktualizácia databáz o zložení potravín
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Kováčiková
Anotácia: Hlavným cieľom je vypracovať projekt pre upgrade softvérového riadiaceho

systému Data Management Softvéru, ktorý bude tvoriť softvérovú základňu pre následnú
aktualizáciu prvostupňovej databázy nutričného zloženia potravín podľa súčasných
európskych odporúčaní a štandardov. Riešená úloha úzko súvisí s medzinárodným projektom
EuroFIR (– European Food Information Resource Network – projekt 6.rámcového programu
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vedecko-technickej spolupráce EÚ, www.eurofir.net), v rámci ktorého sa slovenská
potravinová banka dát postupne začleňuje do pripravovanej európskej databanky.
V spolupráci s laboratóriami VÚP boli rozpracované ďalšie protokoly potrebné na
zdokumentovanie dát vstupujúcich do aktualizovanej PBD: protokol hodnoty, protokol
analýzy, protokol metódy a protokol vzorkovania potravín. VÚP prostredníctvom PBD sa
v rámci projektu EuroFIR podujal vypracovať SOP „Štandardný operačný postup pre výber
algoritmov na agregáciu dát / generovanie sekundárnych dát“. Prvá verzia tohto SOP bola
odoslaná na doplnenie riešiteľom projektu EuroFIR. V ďalšom podľa štandardu EuroFIR bol
vypracovaný Systém priradenia indexu kvality (QI) dátam z vedeckého článku. Začala sa
príprava online (internetovej) verzie Slovenskej databázy nutričného zloženia potravín.
Databáza obsahuje vyše 700 potravín v rozsahu parametrov 53. Potravinová banka dát bola
doplnená o databázu obsahu lepku (gluténu) v potravinárskych surovinách a o nutričné
zloženie niektorých nových potravinárskych výrobkov (napr. medové pláty, šumienky,
atď.).
Úloha č. 8: Správa a rozvoj génovej banky potravinársky významných
mikroorganizmov
Zodpovedný riešiteľ: Bc. Janka Lopašovská

Anotácia: RZAM (Rezortná zbierka agropotravinárskych mikoorganizmov), bola založená
v r. 1996 na pôde VÚP Bratislava a je umiestnená na pracovisku Biocentrum Modra.
V 2007 sa zbierka doplnila o nové izoláty ( 18 kmeňov) mliečnych baktérií z bryndze od
rôznych výrobcov z jednotlivých regiónov celého Slovenska ( rody Lactobacillus,
Lactococcus a Leuconostoc). Do RZAM sa uložili bakteriálne kontaminanty pracovných
povrchov získané z potravinárskych výrobní mäsa a tradičných mliečnych výrobkov. Izoláty
sú charakterizované z hľadiska schopnosti priľnavosti na tuhé materiály výrobných zariadení,
to znamená potenciálnu schopnosť vytvárať biofilm.
V zbierke RZAM sú uložené kmene baktérií používané ako štandardy pre identifikáciu a iné
testovanie, ktoré boli zakúpené z CCM Brno alebo zapožičané z oddelenia mikrobiológie
a genetiky MO VÚP Bratislava.
Všetky mikroorganizmy sú upravené lyofilizáciou a skladované pri teplote – 18°C, čo
zaručuje stabilitu vlastností daných kmeňov.
Úloha č. 9: Príprava špecifických odborných stanovísk k návrhom na registráciu

chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Denisa Kačenová

Anotácia: Chránené označenia a politika kvality sú v poslednom období veľmi aktuálnou
a často diskutovanou témou, preto jedným z cieľov tejto účelovej činnosti je zlepšenie
informovanosti výrobcov, ktorí vyrábajú produkty s potenciálom získať chránené označenie,
a spotrebiteľov, ktorí postupne začínajú na trhu vyhľadávať kvalitné a tradičné produkty.
Počas riešenia sa doplnili a skompletizovali špecifikácie, kde Výskumný ústav potravinársky
úzko spolupracoval s Ministerstvom pôdohospodárstva SR, Úradom priemyselného
vlastníctva a prihlasovateľmi výrobkov. Jednalo sa o „Oravský korbáčik“ alebo „Zázrivský
korbáčik“ (prihlasovateľ - Združenie zázrivských korbáčikárov), „Bratislavský rožok“ alebo„
Pressburger Kipfel“ alebo „Pozsonyi Kifli“ (prihlasovateľ - Cech pekárov a cukrárov Regiónu
západného Slovenska), a postupne sa dopĺňajú aj špecifikácie mäsových výrobkov
(Slovenským zväzom spracovateľov mäsa a Slovenským mäsiarskym zväzom), „Tekovský
salámový syr“ (Slovenský mliekarenský zväz). Úlohou je aj vypracovávať odpovede na
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pripomienky EK k prihláseným výrobkom ako bola Slovenská bryndza, Slovenská parenica,
Slovenský oštiepok a Skalický trdelník. Po doplnení potrebných informácií boli tieto výrobky
zverejnené v Úradnom vestníku EÚ. Ako prvý bol zverejnený „Skalický trdelník“, potom
nasledovali uverejnenia „Slovenskej bryndze“, „Slovenskej parenice“ a „Slovenského
oštiepka“. 14. decembra 2007 bol „Skalický trdelník“ registrovaný v EÚ ako chránené
zemepisné označenie. Ide o prvú registráciu slovenského výrobku EÚ.
Úloha č. 10: Program 05T04: Podprogram MP SR v koordinácii MZV SR ako súčasť

medzirezortného programu. Oficiálna rozvojová pomoc. Zabezpečenie činnosti
strediska FAO – CEECFOODS
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Janka Porubská

Anotácia: Sieť potravinárskych databáz krajín strednej a východnej Európy CEECFOODS
(Central and Eastern European Countries Food Data Systems) pozostáva v súčasnosti z 13
členských krajín (Arménsko, Bulharsko, Česká republika, Gruzínsko, Chorvátsko, Litva,
Maďarsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Rumunsko a Rusko). Databázové centrum
siete CEECFOODS, ktoré je z poverenia FAO lokalizované na pracovisku potravinovej banky
dát (PBD) vo VÚP v Bratislave sa snaží v rámci toho projektu poskytovať rozvojovú pomoc,
ktorá je orientovaná na menej rozvinuté krajiny subregiónu strednej a východnej Európy
(CEE). Rozvojová pomoc bola poskytnutá zaškolením zástupcu Bieloruska a Kazachstanu na
pracovisku potravinovej banky dát a dodaním výpočtovej techniky Gruzínsku. Významným
príspevok pre siete CEECFOODS bola celoročná technická podpora funkčnosti
subregionálnej databázy DCS.
4.2.2. Projekty APVV
Výskum fyzikálnochemických interakcií polychlórovaných bifenylov s plastickými
materiálmi
Číslo projektu: APVT-27-002204
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
Doba riešenia: 01/2005 – 04/2008
Pridelená suma: 3 510 tis. Sk
Anotácia: Projekt sa zaoberá štúdiom fyzikálnochemických procesov prebiehajúcich pri
odstraňovaní organických kontaminantov z kvapalnej fázy do tuhej fázy na základe afinity
týchto kontaminantov k tuhej fáze. Skúmala sa afinita karcinogénnych polychlórovaných
bifenylov (PCB) obsiahnutých v reálnej potravinárskej matrici (rastlinný olej) a vo vode ku
plastickému materiálu, ktorým bol polyetylén. Na základe experimentálnych údajov sa
popísal mechanizmus eliminácie a určili sa limitujúce faktory (teplota, rozdeľovacie
koeficienty, difúzne koeficienty, teplota, konkurenčná sorbcia), ktoré tieto procesy
ovplyvňujú. Odvodené kinetické rovnice umožnia explicitne determinovať podmienky
eliminácie PCB z kvapalného prostredia a určiť časový interval potrebný pre elimináciu
týchto látok z prostredia pri známej počiatočnej koncentrácii, čo umožní v konečnom
dôsledku determinovať skutočnosti ovplyvňujúce bezpečnosť potravín a zvýšiť ochranu
zdravia konzumenta.
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Za celú dobu riešenia

Rok 2007

Náklady na riešenie v tis. Sk

plán

skutočnosť

plán

skutočnosť

Celkom

3510

3510

1170

1170

3510

3510

1170

1170

-

-

-

štátny príspevok
z toho:

v tom: kooperácie

-

Štúdium vplyvu dominantných zložiek vybraných korenín na tvorbu a elimináciu
teplom indukovaných zlúčenín
Číslo projektu: APVT-27-013404
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.

Doba riešenia: 01/2005 – 12/2007
Pridelená suma: 3 600 tis. Sk
Anotácia: Harmonogramom v rámci štúdia vplyvu monoterpenických uhľovodíkov a ich
derivátov prítomných v koreninách na mechanizmus tvorby a odbúrania akrylamidu v
modelovom systéme boli riešené nasledovné okruhy problémov:
- Sledovanie vplyvu metanolových a vodných extraktov nového korenia v rôznom
koncentračnom rozsahu na tvorbu a odbúranie akrylamidu v modelovom systéme.
- Sledovanie prídavku eugenolu, príp. jeho derivátov a ďalších zložiek silice nového
korenia vo vodnom, resp. metanolovom roztoku na tvorbu a odbúranie akrylamidu v
modelovom systéme.
- Aplikácia extraktov nového korenia a roztoku eugenolu a jeho derivátov na reálnu
zemiakovú matricu.
- Optimalizácia eliminačného pôsobenia extraktu nového korenia a jeho komponentov na
obsah akrylamidu v tepelne upravenom produkte a na jeho senzorický profil.
Za celú dobu riešenia

Rok 2007

Náklady na riešenie v tis. Sk

plán

skutočnosť

plán

skutočnosť

Celkom

3600

3600

1200

1200

3600

3600

1200

1200

-

-

-

štátny príspevok
z toho:

v tom: kooperácie

-

Kinetické modely charakterizujúce zmeny obsahu vitamínu C v dôsledku rôznych
fyzikálno-chemických vplyvov vo fortifikovanej potravine počas skladovania
Číslo projektu: APVT-27-001704
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Emília Lešková
Program: Podpora mladých
Doba riešenia: 01/2005 - 06/2008
Pridelená suma: 2 650 tis. Sk
Anotácia: V roku 2007 sa pokračovalo v realizovaní druhej etapy riešenia projektu, ktorá sa
sústreďuje na modelovanie podmienok skladovania a periodické analytické sledovanie zmien
obsahu vitamínu C v paralelných vzorkách vybranej matrice detskej výživy. Analýzy sú

28

robené metódou vnútroelektródovej coulometrickej titrácie, vzorky sú odoberané zo
stanovených skladovacích podmienok podľa metodík. Výsledky sa priebežne s meraniami
zbierajú a vyhodnocujú. Po ukončení meraní sa v predlženom období riešenia vypracujú dané
modely zmien v spolupráci s FCHPT.
Za celú dobu riešenia
Náklady na riešenie v tis. Sk
Celkom
z toho:

štátny príspevok
v tom: kooperácie

plán
2650
2650

skutočnosť
2650
2650

63

Rok 2007
plán
950
950

-

skutočnosť
950
950
-

-

Štúdium interakcie oxidačných produktov lipidov s DNA
Číslo projektu: APVT-27-010304
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ľudmila Sirotová, rod. Heilerová
Program: Podpora mladých
Doba riešenia: 01/2005 – 06/2008
Pridelená suma: 3 809 tis. Sk
Anotácia: Projekt rieši problematiku poškodenia DNA vplyvom produktov vzniknutých pri
oxidácii lipidov. Uvedená interakcia je hodnotená pomocou elektrochemického DNA/SPE
biosenzora.
Za celú dobu riešenia

Rok 2007

Náklady na riešenie v tis. Sk

plán

skutočnosť

plán

skutočnosť

Celkom

3 809

3 809

1183

1183

3 809

3 809

1183

1183

-

-

-

-

štátny príspevok
z toho:

v tom: kooperácie

Štúdium variability teplotnej rezistencie kmeňov Enterobacter sakazakii použitím
molekulárno-biologických metód
Číslo projektu: APVV-27-009705
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Kaclíková, CSc.
Doba riešenia: 05/2006 – 04/2009
Pridelená suma: 3 188 tis. Sk
Anotácia: Cieľom riešeného projektu je štúdium kmeňov Enterobacter sakazakii z hľadiska
variability termorezistencie a korelácie s genotypom. V roku 2007 sa dokončil vývoj TaqMan
real-time-PCR metódy orientovanej na gén palE na dôkaz a kvantifikáciu E. sakazakii.
Metóda sa použila na identifikáciu potravinových izolátov E. sakazakii. Na základe výsledkov
hodnotenia termorezistencie kultivačnou metódou sa kmene E. sakazakii rozdelili do skupín.
Optimalizovala sa genotypizačná metóda RAMP založená na detekcii náhodne
amplifikovaných mikrosatelitových polymorfizmov . Podobnosť získaných AFLP a RAMP
profilov v rámci 72 kmeňov E. sakazakii sa vyhodnotila pomocou programu GelCompar
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a porovnala s výsledkami termorezistencie. Navrhli sa priméry na použitie v duplexnej realtime PCR na detekciu termorezistentných kmeňov s využitím druhovo špecifickej palE.
Za celú dobu riešenia

Rok 2007

Náklady na riešenie v tis. Sk

plán

skutočnosť

plán

Celkom

3 188

3 188

1132

1068

3 188

3 188

1132

1068

153

89*

štátny príspevok
z toho:

v tom: kooperácie

255

255

skutočnosť

* Spoluriešiteľská organizácia presúva 64 tis. do roku 2008.
Enzymatický spôsob znižovania obsahu akrylamidu v potravinách elimináciou jeho
prekurzorov
Číslo projektu: APVV COST 0015-06
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.

Doba riešenia: 02/2007 – 04/2009
Pridelená suma: 1998,542 tis. Sk
Anotácia: V projekte je riešený unikátny spôsob redukcie obsahu toxického akrylamidu
vznikajúceho v potravinách pri tepelnej úprave, a to elimináciou jeho prekurzorov aplikáciou
enzýmu asparaginázy. Postup prác pri riešení projektu v roku 2007 prebiehal podľa
uvedeného harmonogramu riešenia:
1. Štúdium zmien vyvolaných aplikáciou L-asparaginázy v modelovom systéme:
materiálová bilancia reakcie, stanovenie sacharidov, aminokyselín, akrylamidu
2. Štúdium vplyvu fyzikálnych a chemických podmienok aplikácie L-asparaginázy na
koncentráciu akrylamidu v modelovom systéme
Za celú dobu riešenia

Rok 2007

Náklady na riešenie v tis. Sk

plán

skutočnosť

plán

skutočnosť

Celkom

1998,542

1998,542

706,224

706,224

štátny príspevok

1998,542

1998,542

706,224

706,224

v tom: kooperácie

-

-

-

-

z toho:

Štúdium vplyvu ionizujúceho žiarenia na potravinové matrice pomocou elektrónovej
paramagnetickej rezonancie
Číslo projektu: LPP-0136-06
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.

Doba riešenia: 01/2007 – 12/2009
Pridelená suma: 1 200 tis. Sk
Anotácia: Zdravotná neškodnosť a kvalita potravín je primárnou požiadavkou spotrebiteľov
vo vzťahu k zachovaniu zdravia a zabezpečenie týchto parametrov z hľadiska výroby a
kontroly parametrov potravín je preto kľúčovou otázkou. Popri iných konzervačných
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metódach predstavuje aplikácia ionizujúceho žiarenia efektívnu metódu inaktivácie
patogénnych mikroorganizmov v potravinách. Hoci podľa súčasných poznatkov svetovej
zdravotníckej organizácie (WHO) dávky do 10 kJ/kg nepredstavujú bezprostredné
bezpečnostné a zdravotné riziko, v súčasnosti sa venuje veľká pozornosť metódam
identifikácie potravín exponovaných pôsobeniu ionizujúceho žiarenia.
Vzhľadom na skutočnosť, že pri ožarovaní potravín γ-žiarením vznikajú medziprodukty so
špecifickými paramagnetickými vlastnosťami, EPR spektroskopia predstavuje významnú
techniku identifikácie použitia radiačnej technológie. Cieľom tohto APVV projektu je
sledovať vplyv ionizujúceho žiarenia na fyzikálno-chemické parametre vybraných
potravinových matríc, pričom sa budú študovať zmeny chemických parametrov
potravinových matríc vzniknutých v dôsledku absorpcie žiarenia a preštuduje sa aj vplyv
ionizujúceho žiarenia na radikál-zhášajúcu, resp. antioxidačnú schopnosť potravín. Pomocou
EPR spektroskopie sa študuje charakter vznikajúcich paramagnetických častíc, ich teplotno vlhkostná stabilita a životnosť. Antioxidačná aktivita vybraných komodít sa sleduje aj
pomocou UV-VIS spektroskopie.
Za celú dobu riešenia

Rok 2007

Náklady na riešenie v tis. Sk

plán

skutočnosť

plán

skutočnosť

Celkom

1 200

1 200

400

400

1 200

1 200

400

400

štátny príspevok
z toho:

v tom: kooperácie

-

-

- -

4.3. Zhodnotenie riešenia medzinárodných projektov
1. Názov: Rýchla identifikácia Salmonella spp. a Listeria monocytogenes použitím
5'-nukleázovej polymerázovej reťazovej reakcie v usporiadaní endpoint a PCR-ELISA
Typ projektu: Projekt v rámci vedecko-technickej spolupráce s Talianskou republikou
Koordinačné pracovisko: (zahraničné): Universitá degli Studi, Istituto di Scienze Chimiche,
Bologna, Taliansko
Koordinátor: (zahraničný):
Prof. Stefano Girotti
Riešiteľské pracovisko v SR:
VÚP
Zodpovedný riešiteľ v SR:
RNDr. Tomáš Kuchta, CSc.
Evid. číslo:
19
Domáce evid. č.:
06KON
Plánovaná doba riešenia:
01/2004 – 03/ 2008
(doba riešenia dodatočne predĺžená)
Anotácia: Projekt bol zameraný na vypracovanie novej detekčnej metódy na dôkaz Listeria
monocytogenes v potravinách založenej na 5'-nukleázovej polymerázovej reťazovej reakcii
(PCR) v usporiadaní end-point. Vypracovaná metóda pozostáva z dvojstupňovej kultivácie,
lýzy bakteriálnych buniek a z 5'-nukleázovej PCR v usporiadaní endpoint orientovanej na gén
actA. Vypracovaná metóda sa validovala na umelo kontaminovaných vzorkách potravín,
pričom sa stanovil detekčný limit 100 KTJ / 25 g. Metóda umožňuje získať výsledky
v nasledujúci deň po odbere vzorky.
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2. Názov: Improved bio-traceability of unintended microorganisms and their substances
in food and feed chains (BIOTRACER)
Typ projektu:
Integrovaný projekt 6. Rámcového programu EÚ
Koordinačné pracovisko: (zahraničné): Danish Institute for Food and Veterinary Research,
Koordinátor: (zahraničný):
Riešiteľské pracovisko v SR:
Zodpovedný riešiteľ v SR:
Evid. číslo:
Domáce evid. č.:
Plánovaná doba riešenia:

Kodaň, Dánsko
Dr. Jeffrey Hoorfar
VÚP
RNDr. Tomáš Kuchta, CSc.
036272
4010
01/2007 – 12/2010

Anotácia: Projekt je zameraný na modelovanie kontaminácie potravinových reťazcov
patogénnymi mikroorganizmami. Čiastková úloha, na ktorej riešení sa podieľame, bola
zameraná na modelovanie kontaminácie mliečnych výrobkov baktériami Staphylococcus
aureus v súvislosti s kontamináciou surovín, výrobných zariadení, ďalej v súvislosti
s technologickými postupmi, fyzikálnymi a chemickými vplyvmi a inými podmienkami.
Stanovili sa údaje o raste vybraných kultúr Staph. aureus v rôznych definovaných
podmienkach (teplota, pH, chemické zloženie média). Získané údaje sa spracovali
a vypracovali sa varianty matematických modelov.
3. Názov: COST Action 927
Typ projektu:
mnohostranný EÚ projekt
Koordinačné pracovisko:

COST – European CO-operation in the field of Scientific and
Technical Research
Koordinátor:
Vincenzo Fogliano
Riešiteľské pracovisko v SR: VÚP
Zodpovedný riešiteľ v SR:
Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.
Spoluriešiteľ v SR a kontaktná osoba: MUDr. Katarína Šebeková, CSc.
Plánovaná doba riešenia: 2004 – 2009

Anotácia: V roku 2007 bolo hlavnou náplňou činnosti v rámci projektu COST 927:
1. medzinárodná spolupráca na problematike látok vznikajúcich tepelným spracovaním
potravín a ich účinku na ľudský organizmus
2. účasť na spoločnom stretnutí pracovných skupín (WG1) v máji 2007.
3. účasť na workshope konanom pod záštitou COST Action 927 v máji 2007
4. realizácia projektu vyvolaného činnosťou v COST Action v reakcii na výzvu APVV
5. účasť a konzultácie na Training School Building Skills on the Analysis of Thermal Process
Contaminants in Foods, Ankara
6. organizovanie a účasť na 2nd Ring Test of Acrylamide Analysis
4. Názov: DAFNE (Expansion of the DAFNE databank to new European Member
States: Data Food Networking, based on
household budget surveys) – Rozšírenie
databanky DAFNE na nové členské štáty
Typ projektu:
EÚ projekt , 6 Framework Programme
Koordinačné pracovisko: (zahraničné) National and Kapodistrian University of Athens
Koordinátor: (zahraničný)
prof. Antonia Trichopoulou, Dept. of Hygiene and
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Epidemiology, School of Medicine, National and Kapodistrian
University of Athens, Greece.
Riešiteľské pracovisko v SR: VÚP
Zodpovedný riešiteľ v SR:
do februára 2005: Ing. Porubovičová Romana;
od marca do augusta 2005: Mgr. Košická Martina;
od septembra 2005 do júna 2006: Ing. Gabriela Butášová
od júla 2006: Ing. Emília Lešková
Spoluriešiteľ v SR a kontaktná osoba: Ing. Helena Súkeníková, ŠÚ SR, Bratislava
Plánovaná doba riešenia: január 2005 – december 2006 (predĺžené do júna 2007)
Anotácia: Cieľom projektu je v krajinách EÚ zaviesť nutričný monitorovací systém založený
na kompatibilných a porovnateľných údajoch, ktoré prispievajú k porozumeniu potravinových
zvykov, ich zmenám v čase a ich sociálno-ekonomických determinantov.
Po poskytnutí pôvodných údajov prieskumu rozpočtov domácnosti a sprievodných súborov,
čistení pôvodných údajov prieskumu rozpočtov domácnosti, vytvorení predbežnej databázy sa
zástupcovia krajín asociovaných v projekte DAFNE V. stretli na záverečnom meetingu
organizovanom koordinátorom v Ljubljane, Slovinsku, kde sa uzavreli problémy spojené
s kvalitou a zosúladením súborov poskytnutých dát, harmonizovali sa údaje prieskumu
rozpočtov domácnosti a prepočítali priemerné denné spotreby potravín. Projekt bol v roku
2007 ukončený, napísané finálne správy za jednotlivé krajiny i sumárny za riešiteľský
kolektív DAFNE V.
5. Názov: EuroFIR (European Food Information Resource Network)
Typ projektu:
EÚ projekt , 6 Framework Programme
Koordinačné pracovisko:
Nutrition & Consumer Science Division, Institute of
Food Research, Norwich Research Park, Colney Lane, Norwich, NR4 7UA, UK
Koordinátor:
Paul Michael Finglas
Riešiteľské pracovisko v SR:
VÚP
Zodpovedný riešiteľ v SR:
Ing. Németh Kitti, PhD. (1-8/2007)
Prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (9-12/2007)
Plánovaná doba riešenia :
01.01.2005 – 31.12.2009
Anotácia: Výskumný ústav potravinársky sa od 1.1.2005 aktívne zúčastňuje na riešení
projektu 6. rámcového programu EuroFIR (European Food Information Resource Network).
Je to európska sieť excelencie potravinových databánk o zložení potravín. Na projekte
participuje takmer 50 partnerov z 26 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. Činnosť a aktivity projektu EuroFIR sú zabezpečené
a podporované aj prostredníctvom webovej stránky www.eurofir.net.
V roku 2007 sa v rámci projektu dve pracovníčky VÚP zúčastnili na školení ku dokumentácií
dát, indexovaniu potravín a hodnotenia kvality dát. Pracovníci PBD v rámci projektu EuroFIR
rozpracovali štandardný operačný postup pre výber algoritmov potrebných na kompiláciu dát,
pokračovali v indexovaní potravín pomocou systému LanguaL (indexovaných je spolu 1328
potravín). Okrem toho sa VÚP aktívne zapojilo do šírenia informácií o projekte EuroFIR - na
Slovensku prostredníctvom informačných článkov, v CEEC regióne prostredníctvom
informačných e-mailov, čím sa podarilo nadviazať kontakt s potencionálnymi členmi projektu
EuroFIR (napr. Albánsko, Arménsko, Bielorusko a pod.). PBD vypracovala v spolupráci
s EuroFIR partnerom IMR Belehrad správu o aktuálnom stave potravinových databáz
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v rozvojových krajinách. V rámci tréningových aktivít PBD zaškolilo 2 zástupcov z Českej
republiky na aplikáciu národných softvérov (DMS, Alimenta) a aplikáciu štandardizovaných
dokumentov EuroFIRu na budovanie databázy nutričného zloženia potravín. PBD pripravila
internetovú verziu databázy prístupnú len pre členov projektu EuroFIR a pracovníkov VÚP.

5. Zhodnotenie realizačnej činnosti
5.1. Hmotné realizačné výstupy
V rámci riešenia vedecko-technických domácich aj zahraničných bilaterálnych
projektov boli realizované výstupy najmä pre malých a stredných podnikateľov v oblasti
produkcie potravín v celkovej hodnote 28 297 845,- Sk. Prehľad všetkých hmotných
realizačných výstupov je v tabuľke č. 11.

5.2. Nehmotné realizačné výstupy
Pri riešení vedecko-technických projektov, štátnych objednávok, projektov riešených
v rámci APVV a pod. vznikli aj realizačné výstupy ako metodiky a pracovné postupy na
identifikáciu patogénnych mikroorganizmov, výsledky monitoringu látok v potravinovom
reťazci, potravinového softvéru, databáz a pod. V roku 2007 to boli nasledovné:
Názov výstupu a rok: Aktualizované databázy potravinovej banky dát, 1997-2007
Charakteristika, resp. parametre výstupu: komplex databáz poskytujúcich informácie
o rôznych vlastnostiach potravín
Realizátor: rezort zdravotníctva, Štatistický úrad SR, vysoké školy, verejnosť, EÚ
Prínos: 1 mil. Sk
Predpokladané účinky za dobu životnosti: 1 mil. Sk
Názov výstupu : Služby potravinovej banky dát, 2007
Charakteristika, resp. parametre výstupu: výstupné zostavy dát, výpočet zloženia nových
potravinárskych výrobkov a pokrmov, deklarácia obsahu energie a živín na etiketách, nutričné
hodnotenie spotreby potravín, modelovanie stravy
Realizátor: výrobcovia potravín, rezort zdravotníctva, riadiaca sféra, verejnosť
Prínos: 1 mil. Sk
Predpokladané účinky za dobu životnosti: 1 mil. Sk
Názov výstupu : Stanovenie fumonizínov FB1 a FB2 v pevnej matrici metódou HPLC
Druh výstupu: pracovný postup v aplikačnej forme
Názov výstupu: Stanovenie zearalenonu v pevnej matrici metódou HPLC
Druh výstupu: pracovný postup v aplikačnej forme
Názov výstupu: Stanovenie ochratoxínu A v pevnej matrici metódou HPLC
Druh výstupu: pracovný postup v aplikačnej forme
Názov výstupu: Metóda na identifikáciu pistaciových orechov v potravinách, založená
na real-time PCR
Druh výstupu: písomný pracovný postup
Realizátor: Štátny veterinárny a potravinový ústav, Bratislava
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Predpokladané účinky za dobu životnosti v Sk: 170 tis. Sk
Názov výstupu: Metóda na identifikáciu kešu orechov v potravinách, založená na
real-time PCR
Druh výstupu: písomný pracovný postup
Realizátor: Štátny veterinárny a potravinový ústav, Bratislava
Predpokladané účinky za dobu životnosti v Sk: 170 tis. Sk
Názov výstupu : Metóda na identifikáciu obilnín obsahujúcich glutén v potravinách,
založená na real-time PCR
Druh výstupu: písomný pracovný postup
Realizátor: Štátna veterinárny a potravinový ústav, Bratislava
Predpokladané účinky za dobu životnosti v Sk: 170 tis. Sk
Názov výstupu : Dôkaz Staphylococcus aureus v potravinách. Metóda „next day“založená
na jednostupňovom kultivačnom rozmnožení a real-time PCR
Druh výstupu: písomný pracovný postup
Realizátor: Štátna veterinárny a potravinový ústav, Bratislava
Predpokladané účinky za dobu životnosti v Sk: 170 tis. Sk
5.2.1. Patenty, úžitkové vzory
Názov výstupu : Spôsob znižovania obsahu akrylamidu v zemiakových potravinárskych
výrobkoch pripravovaných tepelnou úpravou.
Číslo patentu, úžitkového vzoru: PP 5019-2007
Charakteristika, resp. parametre výstupu: Prihláška patentu
Realizátor: Úrad priemyselného vlastníctva SR
Názov výstupu : Spôsob eliminácie polychlórovaných bifenylov z vody.
Číslo patentu, úžitkového vzoru: PP 5105-2007
Charakteristika, resp. parametre výstupu: Prihláška patentu
Realizátor: Úrad priemyselného vlastníctva SR

5.3. Programy, projekty, prognózy, expertízy a podobné koncepčné
materiály
Názov : Vypracovanie odborného stanoviska pre potreby orgánov ústrednej štátnej
správy
Názov :Stanovisko a korektúra Commission Recomendation on the monitoring of
acrylamide levels in food
Meno pracovníka VÚP: Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.
Rozsah: 10 strán
Riešiteľská kapacita v hod./FTE: 10 hodín
Anotácia: Európska komisia odporúča monitorovanie obsahu akrylamidu vo vybraných
potravinových komoditách vo všetkých členských krajinách EÚ a zaväzuje príslušné orgány
k odberu predpísaného počtu vzoriek, analýze a poskytnutiu údajov do databázy EFSA.
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Realizátor / Objednávateľ: MP SR, EK – DG SANCO EK
Názov : Stanovisko a korektúra Commission Recomendation on the monitoring of furan

levels in food
Meno pracovníka VÚP: Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.
Rozsah: 10 strán
Riešiteľská kapacita v hod./FTE: 10 hodín
Anotácia: Európska komisia odporúča monitorovanie obsahu furánu vo vybraných
potravinových komoditách vo všetkých členských krajinách EÚ a zaväzuje príslušné orgány
k odberu predpísaného počtu vzoriek, analýze a poskytnutiu údajov do databázy EFSA.
Realizátor / Objednávateľ: MP SR, EK – DG SANCO EK
Názov : Stanovisko a korektúra materiálov EK Acrylamide Pamphlets
Meno pracovníka VÚP: Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.
Rozsah: 10 strán
Riešiteľská kapacita v hod./FTE: 10 hodín
Anotácia: Európska komisia spracovala základné informácie pre malých a stredných
podnikateľov – výrobcov potravín, v ktorých dochádza ku vzniku akrylamidu. V materiáloch
odporúča riešenie vzniknutého problému. Materiály sú vydávané v národných jazykoch krajín
EÚ, kčomu potrebovala EK odborné stanovisko.
Realizátor / Objednávateľ: MP SR, EK – DG SANCO EK
Názov : Fruktózová intolerancia – podkladový materiál
Meno pracovníka VÚP: Ing. Eva Kováčiková.
Rozsah: 9 s.
Realizátor / Objednávateľ: MP SR
Názov : Problematika výživy – podkladový materiál
Meno pracovníka VÚP: Ing. Eva Kováčiková.
Rozsah: 106 s.
Realizátor / Objednávateľ: MP SR
Názov : Potraviny a DPH – podkladový materiál
Meno pracovníka VÚP: Ing. Eva Kováčiková.
Rozsah: 57 s.
Realizátor / Objednávateľ: MP SR
Názov : "Vypracovanie odborných textov pre http:// www.zemesluzba.sk“
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Meno pracovníka VÚP: Ing. Terézia Šinková, CSc.
Rozsah: 200 hodín.
Anotácia: Informácie do priečinka „Potravinári
a zaujímavostiach týkajúcich sa potravinárstva a výživy.

a spotrebitelia“

o novinkách

Realizátor / Objednávateľ: MP SR
Názov: Rozvoj potravinárstva SR do r. 2025 s výhľadom do r. 2050
Prof.Ing.Peter Šimko,DrSc
Rozsah: 300 hodín.
Realizátor / Objednávateľ: VÚEPP/MP SR
Posudky
Názov : Vypracovanie recenzného posudku na rukopis vedeckej práce zaslaný do
zahraničného vedeckého časopisu
Recenzia rukopisného odborného článku: Composition and Distribution of Phenolic Acids in
Two Citrus Varietes during Maturity
Meno pracovníka VÚP: Ing. Belajová
Objednávateľ: Journal of Food Composition and Analysis
Recenzia rukopisného odborného článku: Polyphenols distribution in Citrus allotetraploid
somatic hybrids and their sexual hybrids
Meno pracovníka VÚP: Ing. Belajová
Objednávateľ: Journal of Food Composition and Analysis
Recenzia rukopisného odborného článku: Determination of glucosamine in milk-based
formulae by high performance liquid chromatography
Meno pracovníka VÚP: Ing. Belajová
Objednávateľ: Journal of Food Composition and Analysis
Recenzia rukopisného odborného článku: Determination of organic acids in plants of Silene
paradoxa L. by HPLC
Meno pracovníka VÚP: Ing. Belajová
Objednávateľ: Journal of Agricultural and Food Chemistry
Recenzia rukopisného odborného článku: LC/MS/MS detection of fungicide guazatine
residues for quality assessment of commercial citrus fruits
Meno pracovníka VÚP: Ing. Belajová
Objednávateľ: European Food Research and Technology
Recenzia rukopisného odborného článku: Reduction of OTA level in red wine by bentonite,
modified bentonites and chitosan
Meno pracovníka VÚP: Ing. Belajová
Objednávateľ: Journal of Agricultural and Food Chemistry
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Recenzia rukopisného odborného článku: Determination of selenium content of chicken
meat and eggs affected by selenium enriched feed
Meno pracovníka VÚP: RNDr. Koreňovská
Objednávateľ: International Journal of Food Sciences and Nutrition
Recenzia rukopisného odborného článku: The total phenolic, citric acid, tartaric acid
contents and some nutritional characteristics of pepino (Solanum muricatum Aiton) fruit
cultivated in Turkey
Meno pracovníka VÚP: RNDr. Koreňovská
Objednávateľ: International Journal of Food Sciences and Nutrition
Recenzia rukopisného odborného článku: Over-expression of praline-linked antioxidant
pathway and modulation of phenolic metabolites in long life span clonal line of origanum
vulgare in response to UV-radiation
Meno pracovníka VÚP: Ing. Martin Polovka, PhD.
Objednávateľ: Food Biochemistry
Recenzia rukopisného odborného článku: An Electron Spin Resonance Study of Dry
Vegetables before and after irradiation
Meno pracovníka VÚP: Ing. Martin Polovka, PhD.
Objednávateľ: Spectrochemica Acta
Recenzia rukopisného odborného článku: Impact of Surface Active Compounds on
Physicochemical and Oxidative Properties of Edible Oil
Meno pracovníka VÚP: Ing. Martin Polovka, PhD.
Objednávateľ: Journal of Agriculture and Food Chemistry
Recenzia rukopisného odborného článku: Phenolic content and antioxidant activity of cereal
and pseudocereal genotypes
Meno pracovníka VÚP: Ing. Martin Polovka, PhD.
Objednávateľ: Journal of Food and Nutrition Research
Recenzia rukopisného odborného článku: Antioxidant properties of herbal liqueur drinks –
An EPR study
Meno pracovníka VÚP: Ing. Martin Polovka, PhD.
Objednávateľ: Journal of Food and Nutrition Research
Recenzia rukopisného odborného článku: Effect of Ultrasonic Treatment on Phenolic
Compounds and Antioxidant Activity of Extracts from Satsuma Mandarin
Meno pracovníka VÚP: Ing. Milan Suhaj, CSc.
Objednávateľ: Journal of Agricultural and Food Chemistry
Recenzia rukopisného odborného článku: The analytical evaluation of some tomato products
Meno pracovníka VÚP: Ing. Milan Suhaj, CSc.
Objednávateľ: Journal of Food and Nutrition Research
Recenzia rukopisného odborného článku: The Stability of Vitamin E in Different Enriched
Drinks
Meno pracovníka VÚP: Ing. Emília Lešková
Objednávateľ: Food Science and Technology International
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Recenzia rukopisného odborného článku: Impact of processing on water soluble compounds:
Taurine content in seafood and their corresponding raw materials
Meno pracovníka VÚP: Ing. Emília Lešková
Objednávateľ: International Journal of Food Sciences and Nutrition
Recenzia rukopisného odborného článku: Effects of Three Conventional Cooking Methods
on Vitamin C, Tannin and myo-Inositol Phosphates Contents in Selected Thai Vegetables
Meno pracovníka VÚP: Ing. Emília Lešková
Objednávateľ: Journal of Food Composition and Analysis
Recenzia rukopisného odborného článku: Estimation of long-term dietary exposure of the
inhabitants of Slovak Republic to polychlorinated
Meno pracovníka VÚP: Ing. Terézia Šinková, CSc.
Objednávateľ: Journal of Food and Nutrition Research
Názov : Vypracovanie oponentského posudku na inaguračnú, doktorskú, habilitačnú,
resp. doktorandskú prácu
Využitie EPR a UV/VIS spektroskopie pri sledovaní účinku antioxidantov ako zhášačov
radikálov tvorených organizmami v stresových podmienkach
Oponentský posudok písomnej práce k dizertačnej skúške Ing. Michala Zaliberu, FCHPT
STU
Meno pracovníka VÚP: Ing. Martin Polovka, PhD.
Zhodnotenie expozície obyvateľstva Slovenskej republiky vybranými kontaminantmi z
potravín
Oponentský posudok písomnej práce k rigoróznej skúške Daniely Pavlovičovej, VÚP,
Bratislava
Meno pracovníka VÚP: Ing. Terézia Šinková, CSc.

Názov : Vypracovanie oponentského posudku na slovenský vedeckovýskumný projekt
(vstupná, priebežná, záverečná oponentúra)
Výskum, modelovanie a realizácia energetického využitia
lignocelulózových zdrojov – projekt APVV na roky 2008-2011
Meno pracovníka VÚP: Ing. Martin Polovka, PhD.

trvale

obnoviteľných

Názov : Vypracovanie oponentského posudku na diplomovú prácu
EPR štúdium antioxidačných vlastností kávy
Meno pracovníka VÚP: Ing. Martin Polovka, PhD.
Vypracované návrhy vedeckovýskumných projektov
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Názov projektu

Výzva

1. Výskum prírodných izolátov ako alternatívy
syntetických konzervantov v potravinách

VV APVV

2. Výskum nových derivátov polysacharidov pre dietetické
ciele

VV APVV

3. Systém pre vyhľadávanie nových rastlinných zdrojov
bioaktívnych látok

VV APVV

4. DNA ochranný/poškodzujúci účinok nových
potravinových aditív

VV APVV

5. Predikcia kinetiky enzýmovej esterifikácie vybraných
hydroxyderivátov a karboxylových kyselín

VV APVV

6. Výchova a podpora Ekologického poľnohospodárstva
a výroby ekologických potravinových výrobkov
v regióne Báč

SlovakAid

7. Vývoj novej generácie dezinfekčných prostriedkov

VMSP APVV

8. Biosenzor (štúdia)

VMSP APVV

9. Nové nápoje na báze sladu

VMSP APVV

10. Objektivizácia parametrov kvality potravín a ich vplyv
na spotrebiteľa
11. Štúdium georeferenčných a environmentálnych
indikátorov slovenských biovín

AV OVaT VŠ MŠ
SR

12. Motivačno- vzdelávací program „Vieš čo ješ“ pre
talentovanú mládež
13. Výskum produktov oxidácie benzo[a]pyrénu v
modelových a reálnych potravinových matriciach
14. Budovanie národného "HiTech" centra pre
kontaminanty v potravinách
15. Charakterizácia antioxidačných vlastností potravín,
prírodných a biologicky aktívnych látok

VV APVV
LLP APVV
APVV
APVV
APVV

5.4. Akreditačná, skúšobná a kontrolná činnosť
Názov : Expertízna činnosť v posudzovateľskej komisii SNAS pre akreditáciu skúšobných
laboratórií
Riešiteľ / riešitelia: Ing. Milan Suhaj, CSc.
Predmet činnosti: expertný audit v rámci reakrediácií skúšobných laboratórií
Anotácia: Expertízna činnosť v posudzovateľskej komisii SNAS pre reakreditáciu
Skúšobného laboratória VITIS, Pezinok
Realizátor / Objednávateľ: Slovenská Národná Akreditačná Služba
Odberatelia výstupov: SNAS, Bratislava
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Názov : Externá posudzovateľská činnosť pre Slovenskú národnú akreditačnú službu
v rámci akreditácie skúšobných laboratórií
Riešiteľ / riešitelia: Ing. Elena Belajová
Predmet činnosti: odborné posudzovanie spôsobilosti skúšobných laboratórií
Anotácia: Akreditácia laboratórií podľa medzinárodnej normy EN ISO/IEC 17025:2005, ktorá
zahrňuje požiadavky na organizáciu, realizáciu, kontrolu a dokumentáciu výkonov
chemických skúšok
Realizátor / Objednávateľ: SNAS Bratislava
Odberatelia výstupov: SNAS Bratislava
Tabuľka č. 9
Tabuľka akreditovanej činnosti - skúšobné laboratórium
Skúš.
postup

Prac.
VÚP

01,04

/B/

02

/B/

03

/B/

05
06
07
08
09
10
11

/B/
/M/
/M/
/M/
/M/
/M/
/M/

12
13

/M/
/M/

14
15
16
Spolu
počet
stanovení

/M/
/M/
/M/

Akreditovaná činnosť
Stanovenie As, Pb, Cu, Cr, Ni, Zn,
v potravinách, nápojoch a vode
Stanovenie glukózy, fruktózy,
sacharózy a sorbitolu v nealko nápojoch
Stanovenie kyseliny sorbovej,
benzoovej, acesulfámu, sacharínu a
cyklamátov v nealko nápojoch
Stanovenie ortute v potravinách,
Stanovenie železa vo víne
Stanovenie celkového dusíka
Stanovenie alkoholu vo víne
Stanovenie celkovej kyslosti vína
Stanovenie celkovej kyseliny siričitej
Stanovenie voľnej kyseliny siričitej vo
víne
Stanovenie extraktu vo víne
Stanovenie bezcukorného extraktu vo
víne
Stanovenie hustoty vína
Stanovenie prchavých kyselín vo víne
Stanovenie cukru vo víne

Rok 2007
4

Počet analýz
Rok 2008 Rok 2009

Rok 2010

3
4
1
144
53
110
166
87
86
10
75
89
832
B – 11
M - 821

B – Bratislavské pracovisko
M – Modranské pracovisko
Percentuálne zastúpenie akreditovaných skúšok z celkového počtu skúšok pre roky 2003 - 2007

akreditované stanovenia v %
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58

71

81

85
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Tabuľka č. 10
Tabuľka neakreditovanej činnosti – skúšobné laboratórium
Porad.
číslo

Neakreditovaná činnosť

1

Stanovenie Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn,
Co, Ba, Se, Sr, Rb, V, Sn, Sb, Li, Mo,
Be,Tl v potravinách, nápojoch a vode
Stanovenie hesperidínu v ovocných
šťavách
Stanovenie kyseliny sorbovej
Stanovenie sušiny vážkovo
Stanovenie obsahu cukru
Stanovenie sušiny refraktometricky
Stanovenie bielkovín vo víne
Stanovenie dávky bentonitu a iných
látok
Stanovenie popola
Základný mikrobiologický rozbor
Stanovenie glukózy, fruktózy,
sacharózy a sorbitolu v nealko
nápojoch, ovocných koncentrátoch a
cukrovinkách
Stanovenie syntetických farbív
Stanovenie inulínu
Relatívna hustota
Formolové číslo
Stanovenie rozpustnej alebo
nerozpustnej vlákniny
Stanovenie alkoholu ebuloskopicky
Stanovenie metanolu v cukrovinkách
Stanovenie antokyánov v rastlinných
surovinách
Stanovenie rutínu
Stanovenie bielkovín
Stanovenie antiradikálovej aktivity
Stanovenie akrylamidu

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Stanovenie prchavých
aromatických látok v požívatinách

Spolu

Rok 2007
8

Počet analýz
Rok 2008
Rok 2009

Rok 2010

3
3
1
4
1
8
6
2
34
4

2
17
3
3
5
5
3
7
4
2
12
2
5
142

Trend vykonaných analýz

1200
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Celkový počet akreditovaných a neakreditovaných stanovení za jednotlivé roky
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Spolu pre VUP

884

1099

891

Rok 2007

911

974

Tabuľka finančného zisku realizovaných akreditovaných a neakreditovaných zákaziek
jednotlivých pracovísk
Finančný príjem v Sk/rok
VUP Modra
VUP Bratislava
Spolu pre VUP

Rok 2005
101410
120820
222230

Rok 2006
127800
43580
171380

Rok 2007
163525
55920
219445

5.5. Činnosť v odborných a profesných orgánoch
V roku 2007 VÚP zabezpečoval výkon funkcie sekretariátu Slovenského kódexového
výboru pre potraviny (SKV) a kontaktného národného bodu pre Komisiu Codex Alimentarius
FAO/WHO. Vo vzťahu k orgánom Codex Alimentarius sa zabezpečovala koordinácia
vnútroštátneho pripomienkovania pracovných materiálov a medzinárodných noriem a limitov
prostredníctvom pracovných skupín.
Pracovníci ústavu sa podieľajú na činnosti nasledovných domácich a zahraničných
orgánov a organizácií:
Prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
-

Členstvo v pracovnej skupine pre chémiu, chemickú technológiu, potravinárstvo,
potravinársku chémiu a biotechnológiu pri Akreditačnej komisii Slovenskej republiky

-

Člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác v odboroch „Bioinžinierstvo
a priemyselné biotechnológie“ a „ Chémia a technológia požívatín“

-

Člen predsedníctva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied

-

Člen Vedeckej rady Fakulty chemickej VUT Brno, ČR

-

Člen Vedeckej rady Fakulty potravinárskej a biochemickej technológie, VŠChT Praha,
ČR

-

Člen Vedeckej rady Fakulty biotechnológie a potravinárstva, SPU Nitra

-

Člen redakčnej rady vedeckého časopisu „Czech Journal of Food Sciences“

-

Predseda redakčnej rady „Journal of Food and Nutrition Research“

-

Člen Rady štátneho programu „Zabezpečovanie kvality života“

-

Člen Komisie pre bezpečnosť potravín a výživu pri MP SR

Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.
-

Člen Rady Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, odboru potravinárstva a výživy
obyvateľstva

-

Člen audítorskej skupiny pre posúdenie systému riadenia kvality podľa ISO 9000

-

Podpredseda Rady pre štátny program „Využitie domácich surovín a zdrojov“
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-

Člen Rady Ministra pôdohospodárstva pre poradenstvo

-

Člen Výboru pre posudzovanie žiadostí o chránené označenie pôvodu MP SR

-

Člen Pracovnej skupiny Rady EÚ PS pre kvalitu potravín F.16
(c) Certifikáty špecifického charakteru

-

Člen komisie pre Poľnohospodársky. a potravinársky výbor. Európskeho hospodárskeho
senátu
Člen komisie pre záverečné skúšky FBaP SPU Nitra – odbor Skladovanie a spracovanie
poľnohospodárskych produktov

-

Ing. Terézia Šinková, CSc.
-

Členka Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, odboru potravinárstva a výživy
obyvateľstva

-

Členka Misia v Gruzínsku a Arménsku v rámci programu technickej spolupráce
TCP/RER/3003 „Food Safety Capacity Building“ (FAO)

-

Členka redakčnej rady časopisu „Trendy v potravinárstve“

-

RNDr. Peter Siekel, CSc.

-

Člen Pracovnej skupiny MP SR Rady EÚ PS pre Codex Alimentarius F.22
(r) Skupina pre biotechnológiu

-

Člen Komisie pre biologickú bezpečnosť GMO MŽP SR

-

Člen pracovnej skupiny pre oblasť pesticídov a biotechnológií pri MŽP SR (menovaný
MP SR)

-

Člen dvoch Komisií pre biologickú bezpečnosť GMO pri ÚEO SAV, FCHPT TU

-

Člen Pracovnej skupiny pre spoluprácu s OECD MP SR

-

Člen Osobitnej komisie ministra ŽP SR pre konanie vo veci rozkladov

-

Člen Pracovnej skupiny pre potraviny a krmivá nového typu pri OECD

-

Člen EÚ siete pre biotechnológie (DG Enterprise and DG Research)

-

Člen riadiaceho výboru ENGL pre GMO v EÚ

-

Člen redakčnej rady vedeckého časopisu „Journal of Food and Nutrition Research“

Ing. Milan Suhaj, CSc.
-

Člen národnej Pracovnej skupiny Rady EÚ PS pre Codex Alimentarius F.22
(e) Metódy analýzy a vzorkovania

-

Expert v posudzovateľskej komisii SNAS pre akreditáciu skúšobných laboratórií

Ing. Eva Kaclíková, CSc.
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-

Členka technickej komisie 78/CEN 275 (Poľnohospodárske produkty a
potravinárske výrobky)so zameraním na spracovanie noriem na metódy
mikrobiologického skúšania

RNDr. Tomáš Kuchta, CSc.
- zástupca vedúceho redakčnej rady „Journal of Food and Nutrition Research“
-

člen redakčnej rady „Journal of Applied Microbiology/Letters in Applied Microbiology“ a
„Food Analytical Methods“

Ing. Elena Belajová
- menovaná za auditora SNAS nad činnosťou akreditovaných skúšobných laboratórií
Ing. Emil Kolek
-

odborný posudzovateľ SNAS

Ing. Jana Minarovičová, rod. Petríková
- Člen Odbornej komisie pre mlieko a mliečne výrobky. Menovanie ministrom
pôdohospodárstva (neobmedzene podľa potrieb MP SR)
Ing. Janka Porubská
-

Koordinátorka sub-regionálneho databázového strediska siete technickej
spolupráce v oblasti zloženia potravín pre krajiny strednej a východnej Európy
CEECFOODS (Central and Eastern European Countries Food Data Systems), ktoré je
lokalizované na VÚP Bratislava

Ing. Danka Šalgovičová
- Členka poradnej skupiny Národnej poradnej vedeckej skupiny MP SR: 4. Kontaminanty
v potravinovom reťazci
- Členka poradnej skupiny Národnej poradnej vedeckej skupiny MP SR: 13. Rezíduá
veterinárnych liečiv v potravinách
Ing. Emília Lešková
-

Členka (za SR) pracovnej skupiny – EFSA (European Food Safety Authority) Network of
the European Food Consumption Database Managers - Medzinárodná sieť expertov
EFSA pre databázy konzumácie potravín - vytvorenej pre spracovanie dostupných údajov
databáz konzumácie potravín pre jednotlivé krajiny Európy

-

Členka poradnej skupiny Národnej poradnej vedeckej skupiny MP SR: 7. Dietetické
výrobky, výživa, alergény

-

Členka poradnej skupiny Národnej poradnej vedeckej skupiny MP SR: 9. Označovanie
potravín

Ing. Erika Dobríková, PhD.
-

Členka poradnej skupiny Národnej poradnej vedeckej skupiny MP SR: 1. Aditívne látky
v potravinách
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-

Členka poradnej skupiny Národnej poradnej vedeckej skupiny MP SR: 4. Kontaminanty
v potravinovom reťazci

RNDr. Daniela Pavlovičová
-

Členka poradnej skupiny Národnej poradnej vedeckej skupiny MP SR: 4. Pesticídy a ich
rezíduá

-

Členka poradnej skupiny Národnej poradnej vedeckej skupiny MP SR: 5. Hygiena
potravín

Ing. Soňa Supeková
-

Členka pracovnej skupiny MP SR pre program propagácie MLIEKO podaný na EK

-

Členka redakčnej rady časopisu Trendy v potravinárstve a časopisu Instore

Ing. Kitti Németh, PhD.
-

Členka Pracovnej skupiny Rady EÚ PS pre Codex Alimentarius F.22
(u) Koordinačný výbor pre Európu

-

Členka Slovenskej chemickej spoločnosti

-

Členka Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a
veterinárne vedy pri SAV, Bratislava

-

Členka redakčnej rady časopisu „Výživa a zdravie“, „Journal of Food and Nutrition
Research“, „Nutrition Bulletin“, „Trendy v potravinárstve“

Ing. Tibor Maliar, PhD.
-

Člen vedeckej rady FPV UCM v Trnave

Ing. Martin Polovka, PhD.
- Zástupca SR v Codex Committee for Methods of Analysis and Sampling of Codex
Alimentarius (CC MAS CA) od r. 2006
-

Člen národnej poradnej odbornej skupiny Codexu Alimentarius CCMAS Výboru pre
metódy analýz a vzorkovanie

5.6. Organizácia konferencií, seminárov, výstav a pod.
Názov a typ akcie: Francúzsko-slovenský seminár Kvalita potravín a tradícia, Nitra
Domáca so zahraničnou účasťou
Organizátor (osoba a pracovisko): Ing. Marian Honza, CSc.
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc., VÚP
Ing. Soňa Supeková
Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.
46

Ing. Denisa Kačenová
Ing. Vladimír Pasiar
RNDr. Marcela Matulová
Renée-Christine Claverie, Franc. veľvyslanectvo v SR
Catherine Gérard, poľnohospodárska atašé
Zameranie: Prezentácia skúseností francúzskych odborníkov so systémom Politiky kvality EÚ
a značiek kvality vo Francúzsku pre potravinárskych výrobcov, komory a orgány štátnej
správy vrátane MP SR.
Názov a typ akcie: Agrokomplex 2007, 34. medzinárodný poľnohospodársky a potravinársky
veľtrh, 16.8.-20.8.2007, Agrokomplex, Nitra
Domáca so zahraničnou účasťou
Organizátor (osoba a pracovisko): Ing. Soňa Supeková, VÚP
Ing. Denisa Kačenová
Ing. Vladimír Pasiar
RNDr. Marcela Matulová
Ing. Soňa Hajdušková
Zameranie: prezentácia výrobkov so Značkou kvality v stánku MP SR, organizácia
sprievodných akcií v stánku MP SR, organizačné zabezpečenie Dňa mlieka, aktívna príprava
a realizácia propagačných materiálov pre značku, kvalitu v potravinách, posterov Politiky
kvality a Značky kvality do stánku MP SR a do stánku VÚP
Názov a typ akcie: Polagra Poznaň v Poľsku, potravinárska výstava 17.-19.9.2007
Zahraničná
Organizátor : Ing. Soňa Supeková, VÚP
Zameranie: prezentácia programu Značka kvality SK prostredníctvom propagačných
materiálov
Názov a typ akcie: Zlatá jeseň Moskva, Ruská federácia, 15.-18.10.2007
Zahraničná
Organizátor: Ing. Marian Honza, CSc.
Ing. Soňa Supeková, VÚP
Zameranie: prezentácia výrobkov so Značkou kvality SK v národnom stánku MP SR
Aktívna prezentácia Potravinovej banky dát (Potravinová banka dát a jej realizačné výstupy –
potravinové tabuľky, nutričný softvér ALIMENTA, výukové pomôcky – „Stravuj sa zdravo“,
detský softvér Pyramída, atď.) a VÚP
Organizátor (osoba a pracovisko): Ing. Janka Porubská, VÚP
Ing. Eva Kováčiková
Ing. Stanislava Jenčová
Ing. Zuzana Zmetáková, PhD.
Ing. Erika Dobríková, PhD.
1. DANUBIUS GASTRO, 14. medzinárodný veľtrh gastronómie, 18. – 21.1.2007,
Incheba, Bratislava
2. GASTRA 2007, medzinárodná výstava pre hotely obchod, verejné stravovanie
a potraviny, 28.3.-30.3.2007, Agrokomplex, Nitra
3. Agrokomplex 2007, 34. medzinárodný poľnohospodársky a potravinársky veľtrh,
16.8.-20.8.2007, Agrokomplex, Nitra
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5.7. Zhodnotenie ostatných realizačných činností
Vydávanie publikácii
Journal of Food and Nutrition Research
Identifikačné údaje: ISSN 1336-8672
Vedecký časopis „Journal of Food and Nutrition Research“ nadväzuje na dlhoročnú tradíciu
vydávania Bulletinu potravinárskeho výskumu ako jediného slovenského vedeckého
potravinárskeho periodika a uverejňuje nové vedecké poznatky a výsledky výskumných
riešení z oblasti potravinárskej vedy a technológie. Od roku 2006 vychádza časopis v novej
úprave, všetky príspevky vychádzajú iba v anglickom jazyku so zámerom rozšíriť pôsobnosť
časopisu na celosvetovú úroveň. So zmenou názvu a jazyka časopisu súvisia aj formálne
zmeny vo formáte a grafickej úprave časopisu. Redakčná rada pracuje od začiatku roka 2006
v novom zložení - má 20 členov, z ktorých 11 je zo zahraničia. Časopis je abstrahovaný vo
viacerých potravinárskych a chemických databázach. Veľmi významná je skutočnosť, že na
základe dosiahnutej vedeckej úrovne v roku 2006 a výsledkov ročného evaluačného procesu
americkou spoločnosťou Thomson ISI's Corporation sa od roku 2007 časopis abstrahuje
v najprestížnejšej svetovej databáze Current Contents a indexovať v Science Citation Index
Expanded (SCIE) databáze, ako aj celosvetovej databáze vydavateľstva Elsevier - SCOPUS,
čo je významný úspech nielen samotného časopisu a jeho vydavateľa, ale aj celej
potravinárskej vedy v SR. Je to jediný časopis, ktorý takýto úspech dosiahol nielen v rezorte
MP SR, ale i na celom Slovensku mimo pôsobnosti SAV. Časopis vychádza štvrťročne.
Trendy v potravinárstve
Identifikačné údaje: Registračné číslo MK SR: 1517/96, ISSN: 1336-085X
Anotácia: Účelové periodikum Ministerstva pôdohospodárstva SR zamerané na zvyšovanie
povedomia o kvalite, bezpečnosti a legislatíve potravín u výrobcov a spotrebiteľov a
zabezpečenie dostupnosti informačných zdrojov pre podnikateľské subjekty v zmysle
ustanovení Zákona o potravinách č. 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia
EC č.178/2002. Časopis poskytuje informácie o významných projektoch, o výsledkoch
tuzemských a zahraničných výskumných riešení, ako aj o udalostiach a rozhodnutiach
závažných z hľadiska výživy a rozvoja potravinárstva. Prináša novinky z oblasti národnej i
medzinárodnej legislatívy potravín (predovšetkým EÚ a Codex Alimentarius FAO/WHO).
Informuje tiež o vývojových trendoch v oblasti potravinárstva, ako aj o pripravovaných
a uskutočnených akciách (konferencie, výstavy, semináre a i.). Číslo 4/2007 prinieslo nový
dizajn pre obálku a plnofarebnú tlač.

6. Centrum excelentnosti potravinárskeho výskumu
Budovanie Centra excelentnosti potravinárskeho výskumu
MP SR je na základe zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov, ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť potravinárstva, z
uvedeného dôvodu i v súlade s programovým vyhlásením vlády SR koordinuje ministerstvo
zriadenie Centra excelentnosti potravinárskeho výskumu.
Na Slovensku v súčasnosti existuje viacero vedeckých a výskumných organizácií pôsobiacich
v oblasti potravinárstva. Tieto organizácie disponujú potenciálom vysokokvalifikovanej
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pracovnej sily vhodnej pre rozvoj výskumu a vývoja, ale špecifickým problémom je slabé
vzájomné prepojenie týchto pracovísk a nedostatočne efektívna spolupráca s
podnikateľskou sférou. Potravinársky výskum je rozdrobený a rozptýlený v rámci viacerých
výskumných kolektívov spadajúcich pod univerzity, rezortne výskumné ústavy i súkromné
organizácie, čo neprispieva k efektívnosti výskumu ani k očakávanému využitiu
vynaložených finančných prostriedkov. Obdobné problémy sú i v iných oblastiach výskumu,
k zlepšeniu situácie má napomôcť vytváranie centier excelentnosti výskumu, táto myšlienka
je podporovaná i zo strany Európskej únie.
V rámci Národného referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013,
špecifická priorita 2.2. výskum a vývoj sa uvádza, že „príspevky do vedy a výskumu budú
smerovať do podpory takých procesov, ktoré budú rozvíjať spoluprácu, transfer poznatkov a
tým podporovať vytváranie odvetvových a regionálnych klastrov, schopných konkurovať na
globálnom a domácom trhu. Na rozvoj konkurencieschopnosti bude mať veľký podiel najmä
prísun súkromných investícií do výskumu a vývoja a medzinárodná spolupráca jednotlivých
výskumných tímov, ktoré sa budú rozvíjať prostredníctvom vytvárania sieti excelentných
pracovísk výskumu a vývoja.
Centrá excelentnosti vyžívajú nové formy vedeckej a výskumnej práce, ktorá je
charakterizovaná integráciou ľudských a materiálnych zdrojov, vyššou efektívnosťou práce a
lepšími predpokladmi rýchlejšej realizácie získaných teoretických poznatkov do praxe. Tento
systém je potrebné aplikovať i v podmienkach slovenského potravinárstva vytvorením Centra
excelentnosti potravinárskeho výskumu (CEPV), čím sa formuje zázemie koncentrovanej
infraštruktúry, využívania finančne nákladných vedeckých prístrojov a zariadení, spolupráca
špičkových vedeckých pracovníkov a sofistikovaný prenos teoretických poznatkov do
potravinárskeho priemyslu. Účelom CEPV je zabezpečiť prepojenie výskumu, skvalitnenie
vzdelávania vedcov, kumuláciu vedeckých aktivít a transfer vedeckých poznatkov v oblasti
potravín a biotechnológií pre potreby podnikateľov na Slovensku a zároveň poznatkovou
bázou rozšíriť aplikačný tlak na celú praktickú výrobu s perspektívou aktívnej účasti v 7.
Rámcovom programe Európskej únie a využitia finančných zdrojov v rámci štrukturálnych
fondov.
Budovanie CEPV je plne v súlade s tematickou prioritou 7. Rámcového programu EÚ b)
Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológie. Riešenie bezpečnosti a kvality potravín sa
tak môže dosiahnuť najmä na základe dosiahnutých poznatkov z oblasti progresívnych
technológii výroby potravín a nových rýchlych postupov analýzy potravín. Konečným cieľom
je vybudovanie CEPV, ktoré bude schopné dosiahnuť multiplikačný efekt tvorivosti,
poznatkov, skúseností a to na báze prostriedkov získaných z národných, európskych a
súkromných zdrojov, čím sa upevní spoločenská pozícia potravinárskeho výskumu, stúpne
slovenský príspevok do európskeho duševného bohatstva a zvýši sa atraktívnosť vedy.
Jedinou organizáciou v SR, ktorá prierezovo zabezpečuje celú problematiku potravinárstva ,
t.j. základný i aplikovaný výskum a jeho praktickú realizáciu je Výskumný ústav
potravinársky. VÚP sa komplexne zaoberá problematikou potravinárstva viac ako 50 rokov.
VÚP vzhľadom na najširšie zázemie má najlepšie predpoklady na prepojenie špičkového
výskumu a progresívnych technológií. VÚP je hlavnou odbornou a vedeckou bázou rezortu
pôdohospodárstva a tvorí základ CEPV a zároveň plní i funkciu sekretariátu centra.
Centrum excelentnosti potravinárskeho výskumu na Slovensku (CEPV) bolo založené na
základe zmluvy medzi VÚP, STU- Fakultou chemickej a potravinárskej technológie v
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Bratislave, SPU - Fakultou biotechnológie a potravinárstva v Nitre, Univerzitou
veterinárskeho lekárstva v Košiciach - Katedrou hygieny a technológie potravín v Košiciach,
LIKO-m Bratislava a.s., Výskumným ústavom zeleninárskym s.r.o., Nové Zámky,
Bel/NOVAMANN-om International s.r.o., Bratislava, Výskumným ústavom mliekarenským
a.s., Žilina, Potravinárskou komorou Slovenska so sídlom v Bratislave, Štátnou veterinárnou a
potravinovou správou, Bratislava, Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou
so sídlom v Bratislave, Agroinštitút-om, Nitra a Slovenským centrom poľnohospodárskeho
výskumu, Nitra, podpísanej dňa 20. augusta 2007.
Základnými cieľmi CEPV sú:
a) prepojenie vedeckovýskumných pracovísk v oblasti potravinárstva, výmena informácií,
spolupráca na projektoch, lepšie využitie prístrojovej techniky, možnosť komplexného
riešenia problémov potravinárstva, spolupráca pri výchove mladých vedcov;
b) zapojenie subjektov potravinárskeho priemyslu do výskumného riešenia projektov z
hľadiska zvyšovania inovácie produktov výroby i z hľadiska spoluúčasti na financovaní
potravinárskej vedy a výskumu, v prvej fáze iba prepojenie v SR, neskôr s možnosťou
uchádzať sa i o riešenie problémov potravinárskeho priemyslu vo svete;
c) efektívnejšie zapájanie do medzinárodných projektov;
d) v spolupráci s vedeckým výborom EFSA a jeho vedeckými panelmi, sa stať súčasťou
vytváranej siete vedeckej výnimočnosti pre bezpečnosť potravín;
e) zintenzívnenie účasti vedeckej komunity na medzinárodných regulačných procesoch a
projektoch FAO/WHO;
f) pôsobiť v oblasti celoživotného vzdelávania a poradenstva pre technológie a hodnotenie
potravín, v oblasti legislatívy, výživy a ochrany zdravia spotrebiteľa;
g) zabezpečovanie, v spolupráci s univerzitnými a akreditovanými výskumnými
pracoviskami, vzdelávania potravinárskych odborníkov najmä v treťom stupni
univerzitného vzdelávania. Pritom sa nadväzuje na študijné programy doktorandského
štúdia: Chémia a technológia požívatín, Výživa a ochrana zdravia, Biotechnológia,
Biochémia, Mikrobiológia, Technológia potravín, Hygiena potravín.
(2) CEPV bude pôsobiť najmä pri zabezpečovaní činností v oblasti:
a) základného a aplikovaného výskumu,
b) spolupráce s výrobnými organizáciami na Slovensku,
c) zvyšovania vedomostného potenciálu v oblasti potravinárstva na univerzitách a
výskumných ústavoch formou organizovania výučby, seminárov, kurzov, letných škôl a
pod.,
d) mobilít študentov a vedeckých pracovníkov,
e) vytvárania podmienok pre prijatie zahraničných študentov a výskumníkov v rámci
mobilít a sťaží,
f) expertíznej a poradenskej činnosti,
g) prípravy odbornej literatúry.
(3) CEPV môže vykonávať ďalšie aktivity, ktoré súvisia s jeho zameraním v súlade a na
základe platných predpisov.
Činnosť CEPV v roku 2007
Prvé zasadnutie Rady CEPV sa uskutočnilo dňa 14.11.2007. Na tomto zasadnutí prebehla
voľba členov Rady CEPV, odovzdanie menovacích dekrétov a bol diskutovaný systém práce,
úlohy a pôsobenie CEPV vo vzťahu k potravinárskej praxi, finančným zdrojom SR a EÚ. Na
tomto zasadnutí bola taktiež zvolená Dozorná rada CEPV.
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/Vedenie CEPV/: Najvyšším orgánom je Rada CEPV. Rada pozostáva zo 16 členov, ktorí
zastupujú organizácie zastúpené v CEPV a zástupcu Ministerstva pôdohospodárstva SR,
pričom každého účastníka zastupuje jeden člen okrem VÚP, ktorý ako koordinujúce
pracovisko má v rade troch členov.
/Dozorná rada CEPV/: je kontrolným orgánom CEPV a dohliada na súlad činnosti CEPV s
predmetom činnosti uvedeným v Zmluve, ďalej na plnenie uznesení Rady a vedenie
účtovníctva v súlade s predpismi a platnými zákonmi. Má piatich členov, ktorých volí
a odvoláva Rada CEPV.

7. Zhodnotenie činnosti Inštitútu kvality
Východiská pre vznik Inštitútu kvality
Dňom vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie sa slovenskí poľnohospodári
a potravinári dostali do silnej konkurencie s výrobcami agropotravinárskych produktov
z ostatných krajín EÚ. Podpora domácich výrobkov sa preto stáva čoraz aktuálnejšia.
Ministerstvo
pôdohospodárstva
uviedlo
program
označovania
kvalitných
poľnohospodárskych výrobkov a potravín logom, ktoré spotrebiteľom poskytne rýchlu
informáciu o tom, že výrobok je kvalitný, bezpečný a slovenského pôvodu.
Výrobca, ktorý sa uchádza o „Značku kvality SK“, musí preukázať, že vyrába z kvalitných
domácich surovín, v celom procese výroby dodržiava správnu hygienickú prax a prísne
technologické postupy.
Program označovania výrobkov logom sa zaviedol s cieľom uspokojiť požiadavky
agropotravinárskeho trhu na bezpečnosť, kvalitu, pôvod a tradíciu príslušných surovín
a výrobkov, ako aj s cieľom pravidelnej kontroly dodržiavania schválených podmienok
používania „Značky kvality SK“. Hlavným zámerom tohto programu je propagovať domáce
výrobky na domácom trhu pred konkurenčnými z dovozu a pomáhať slovenským výrobcom
pri predaji ich výrobkov.
Súčasný spotrebiteľ si veľakrát pri kúpe akéhokoľvek výrobku kladie otázku čo charakterizuje
jeho kvalitu. Pri kúpe potravinárskeho výrobku je poznanie jeho kvality ešte dôležitejšie.
Spotrebiteľ očakáva od potraviny primeranú kvalitu za výhodnú cenu, senzorickú kvalitu,
lákavý dizajn, biologickú hodnotu a v neposlednom rade definovaný obsah energie na obale
výrobku. Kvalita výrobku spočíva teda v jeho schopnosti uspokojiť potreby a požiadavky
spotrebiteľa. Môžeme však povedať, že z pohľadu obchodu, kvalitné je to, čo sa predáva,
výrobok ktorý je na trhu úspešný. „Značka kvality SK“ ako informatívne označenie výrobku
je teda dôležitým informačným faktorom nielen pre spotrebiteľa pri lepšej orientácii na trhu,
ale aj významným marketingovým nástrojom pre výrobcu, ktoré výrobky sú týmto logom
označené.
Podľa Rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2228/2007-250 zo dňa 15.5.2007
bol Výskumný ústav potravinársky poverený funkciou propagácie a marketingu
poľnohospodárskych výrobkov a potravín vrátane Značky kvality. Dôležitým predpokladom
pre propagáciu je aj dostatočné portfólio výrobkov, ktoré značku majú. Toto je možné
dosiahnuť len kvalitným hodnotiacim procesom, prísnou selekciou a posúdením prihlásených
výrobkov.
Ďalšou nemenej dôležitou oblasťou, ktorou sa Inštitút kvality zaoberá je oblasť politiky
kvality Európskej únie.
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Ciele Inštitútu kvality
Na základe marketingových prieskumov vykonaných pracovníkmi oddelenia Inštitútu kvality
Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave boli získané dôležité informácie
o poznateľnosti „Značky kvality SK“ a jej pozícii medzi inými značkami a oceneniami, ktoré
potravinárske výrobky môžu získať. Poznateľnosť loga prevyšuje u opýtaných 50 % a taktiež
vyše 50 % logo značky vyhľadáva pri kúpe potravín. Znamená to však ďalšie zlepšenie
informovanosti o „Značke kvality SK“ u spotrebiteľskej verejnosti, ale aj u verejnosti
odbornej. Z marketingového pohľadu je to pre výrobcov ďalší rozmer, ktorým si môžu zlepšiť
predajnosť svojich výrobkov a zvyšovať konkurencieschopnosť nielen na domácom trhu, ale
aj v okolitých štátoch EÚ, kde značky kvality na potravinárskych výrobkoch sú vysoko
hodnotené. Ďalším cieľom je zvýšenie poznateľnosti značky a tradičných výrobkov
vyrábaných na Slovensku, ako zachovanie tradícií a kultúry v oblasti potravinárstva.
Výsledky činnosti Inštitútu kvality v roku 2007
Prvým výsledkom novovzniknutého oddelenia v 2.štvrťroku 2007 bola príprava výzvy na
prihlásenie výrobkov o získanie Značky kvality SK a aktívna príprava podkladov k prijatiu
záväzných Zásad o udeľovaní Značky kvality SK pre rok 2007. Na základe tejto výzvy sa
prihlásilo o udelenie značky 37 výrobcov so svojimi 134 výrobkami. Môžeme konštatovať, že
tento zvýšený záujem o udelenie značky bol následkom komunikácie s výrobcami a taktiež aj
zrušenie platby za podanie žiadosti a používanie značky. Následne oddelenie pripravovalo
podklady k záväznému legislatívnemu rámcu v oblasti propagácie a marketingu
poľnohospodárskych výrobkov a potravín. Po spracovaní podkladov zo žiadostí o udelenie
značky bolo pripravené senzorické hodnotenie výrobkov. Hodnotenie sa uskutočnilo v dňoch
1.-3.8.2007 a 24 vedecko-výskumných pracovníkov, odborníkov na jednotlivé komoditné
oblasti v piatich skupinách hodnotili senzoricky výrobky. Výsledkom tohto hodnotenia boli
odborné posudky, ktoré sa stali podkladom pre hodnotenie prihlásených výrobkov
hodnotiacou komisiou zloženou z nezávislých odborníkov z oblasti potravinárstva a výživy.
Inštitút kvality pripravil hodnotenie odbornej komisie dňa 7.8.2007 na výstavisku
Agrokomplex v Nitre. Komisia zložená z nezávislých odborníkov rozhodla o doporučení
ministrovi pôdohospodárstva SR udeliť Značku kvality 116 výrobkom od 36 výrobcov. Vývoj
udelených značiek v jednotlivých rokoch od prijatia Národného programu propagácie
a podpory domácich poľnohospodárskych výrobkov a potravín v roku 2004 dokumentuje
nasledujúci graf.
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Na základe rozhodnutí MP SR značku slávnostne udeľoval minister pôdohospodárstva na
recepcii pre vystavovateľov pri príležitosti otvorenia veľtrhu Agrokomplex v kaštieli Dolná
Malanta. Propagácia značky pod organizáciou VÚP mala na Agrokomplexe svoju premiéru.
V stánku MP SR boli prezentované výrobky so Značkou kvality SK, ktorú získali počas AX
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a taktiež aj v minulých rokoch Inštitút kvality pripravil propagačné materiály pre kvalitu
potravín, pre značku, pre politiku kvality, postery do stánku MP SR a VÚP, pestrý program
sprievodných akcií a aktívne sa podieľal na návrhu stánku MP SR, na akcii Mliečny deň
a bola odštartovaná anketa o poznateľnosti značky u spotrebiteľskej verejnosti. Počas výstavy
bolo opytovaných 1765 respondentov. Výsledky prvej časti prieskumu priniesli výsledky
o poznateľnosti značky a preferenciách spotrebiteľov vo vzťahu ku kvalitným potravinám,
o preferenciách spotrebiteľov vo vzťahu k tradičným výrobkom a výrobcom. Tieto výsledky
dokumentuje nasledujúci graf.
Vyhľadávate logo "Značky kvality SK"?
Áno

Nie

1517
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248
14%

Vyhodnotenie ankety o Značke kvality bolo podkladom k príprave prieskumu, ktorý sa
uskutočnil v mesiacoch november a december 2007 v obchodných reťazcoch, TERNO,
Hypernova, Kaufland a TESCO. Výsledky opytovania prezentuje nasledujúci graf.
Vyhľadávate logo "Značky kvality SK"?
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Anketa realizovaná v obchodných reťazcoch bola súčasťou reklamnej kampane pre zvýšenie
informovanosti spotrebiteľov o Značke kvality SK. Kampaň pripravilo oddelenie vo
viacerých aktivitách v spolupráci s mediálnymi agentúrami. Prieskumu sa zúčastnilo 6570
respondentov z celej Slovenskej republiky. Po zodpovedaní otázok ankety boli respondenti
odmenení drobnými propagačnými predmetmi s logom značky a propagačnými materiálmi
o zdravej výžive a kvalitných a bezpečných potravinách. Ďalšou aktivitou bola rozhlasová
kampaň v Instore rádiách v obchodných reťazcoch BILLA, TESCO, Kaufland, Hypernova
a Albert, ktorá trvala dva mesiace, a to november a december 2007. Spot nahral známy
slovenský herec Ján Króner, ktorý svojim charizmatickým hlasom podnecoval spotrebiteľov
k záujmu o kvalitné a tradičné potraviny. Treťou aktivitou bola propagácia zdravých
a bezpečných potravín v prostriedkoch MHD v mestách Bratislava, Žilina, Banská Bystrica
a Košice. Kampaň v Instore rádiách v sieti BILLA bola podporená letákmi Značky kvality SK
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na nákupných vozíkoch. Propagačná kampaň bola ukončená čitateľskou súťažou
v týždenníkoch MY a zúčastnení respondenti mali možnosť súťažiť o hodnotné ceny.
Propagácia značky na výstavách Agrokomplexom začala a pokračovala na výstave Polagra
v Poznani v Poľsku v septembri. Ďalej boli výrobky so Značkou kvality propagované v stánku
MP SR na výstave Zlatá jeseň v Moskve, v Ruskej federácii v októbri 2007.
V závere roka pripravilo oddelenie výzvu pre prihlasovanie výrobkov k udelenie znaky na
výstave Danubius Gastro v januári 2008 v Bratislave, ktorá bola zverejnená 17.10.2008.
Výsledkom výzvy bolo 21 prihlásených výrobcov s 87 výrobkami, ktorých technické
dokumentácie boli v v decembri pripravené k senzorickému hodnoteniu v januári.
O predĺženie práva používať značku požiadal 4 výrobcovia pre 8 výrobkov. V závere roka
boli pripravované návrhy na propagačné materiály a predmety na výstavu Danubius Gastro
a Salima Brno v roku 2008. Prieskumy verejnej mienky boli realizované ešte v dvoch vlnách
a to: prieskum o kvalite potravín na vzorke 1100 respondentov a prieskum o politike kvality
EÚ na vzorke 1100 respondentov, tieto výsledky budú vyhodnotené v roku 2008. V roku
2008 budú aj publikované výsledky všetkých prieskumov, ktoré uskutočnil Inštitút kvality.
Ďalšou dôležitou oblasťou je Politika kvality EÚ. Pracovníci oddelenia aktívne spolupracovali
s MP SR, Úradom priemyselného vlastníctva, výrobnými združeniami, výrobcami a zväzmi
na príprave špecifikácií pre chránené označenia EÚ. Aktivity sa týkali týchto výrobkov:
Slovenská bryndza, Slovenská parenica, Slovenský oštiepok a Skalický trdelník. Po doplnení
potrebných informácií boli tieto výrobky zverejnené v Úradnom vestníku EÚ. Ako prvý bol
zverejnený „Skalický trdelník“, potom nasledovali uverejnenia „Slovenskej bryndze“,
„Slovenskej parenice“ a „Slovenského oštiepka“. 14. decembra 2007 bol „Skalický trdelník“
registrovaný v EÚ ako chránené zemepisné označenie. Ide o prvú registráciu slovenského
výrobku EÚ. Pracovníci oddelenia v závere roka rozpracovali možnosti prihlásenia ďalších
výrobkov a to: Stupavské zelo, Pukanská cibuľa a Záhorácka špargľa. Predpokladáme
prípravu ďalších špecifikácií a veľkú šancu na získanie ďalších chránených označení pre
výrobky zo Slovenska.
Propagácia značky a chránených označení EÚ, ako aj tradičných výrobkov bola zabezpečená
počas celého roka aktívnym prispievaním článkov všetkými pracovníkmi oddelenia do
populárno-odborných časopisov a dennej tlače.
Oddelenie sa od septembra podieľalo na príprave novej internetovej stránky VÚP a tvorbe
vlastnej podstránky pre politiku kvality. Propagáciu značky zabezpečuje prispievaním na
stránku Značky kvality SK v správe MP SR.

8. Zhodnotenie edičnej a publikačnej činnosti
8.1. Edičná činnosť
Periodikum " Journal of Food and Nutrition Research“ a "Trendy v potravinárstve" – viď.
Bod 5.7. Zhodnotenie ostatných realizačných činností.

8.2. Publikačná činnosť pracovníkov ústavu
Publikačná činnosť pracovníkov ústavu je podrobne rozpísaná v Tabuľke č. 12 ako aj
v Prílohe č. 1. Pôvodných vedeckých prác bolo v karentovaných vedeckých časopisoch
uverejnených 33. Spolu bolo prezentovaných 28 vedeckých príspevkov v zborníkoch, 10
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prednášok, 22 prednášok nepublikovaných v zborníkoch, 45 posterov na domácich a
zahraničných konferenciách, 2 patentové dokumenty, 58 článkov pre odbornú verejnosť.

9. Pedagogická činnosť a vedecká výchova
Podľa § 102 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a po vyjadrení Akreditačnej komisie v roku 2006 MŠ
SR priznalo Výskumnému ústavu potravinárskemu právo podieľať sa na uskutočňovaní
dennej a externej formy doktorandského štúdia chémia a technológia požívatín v študijnom
odbore 5.2.22 „Chémia a technológia požívatín“ bez časového obmedzenia.
Na vzdelávacom procese na univerzitách sa podieľali viacerí pracovníci ústavu
formou pravidelných prednášok, vedením preddiplomových a odborných praxi.
Pracovníci VÚP prednášali na univerzitách nasledovné predmety:
Meno: Ing. Terézia Šinková, CSc.
Typ činnosti: prednášky
Kde: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Aké predmety: Potravinárska legislatíva
Počet hodín výučby: 26
Meno: Ing. Terézia Šinková, CSc.
Typ činnosti: prednášky
Kde: Univerzita tretieho veku na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU
Aké predmety: Potraviny a zdravie človeka
Počet hodín výfuky: 2
Meno: Ing. Magda Máriássyová, CSc.
Typ činnosti: prednášky
Kde: SPU Nitra, Katedra manažmentu a marketingu
Aké predmety: Bezpečnosť a kvalita potravín – prednáška
Počet hodín výučby: 2 h
Meno: Prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
Typ činnosti: prednášky
Kde: Fakulta chemická Vysoké učení technické, Brno, Česká republika
Aké predmety: Základy potravinářských technologií
Počet hodín výučba: 30 hodín
Meno: Prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
Typ činnosti: prednášky
Kde: Fakulta chemická Vysoké učení technické, Brno, Česká republika
Aké predmety: Princípy uchovávání potravín
Počet hodín výučby: 30 hodín
Meno: Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.
Typ činnosti: prednášky
Kde: SPU Nitra, Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Aké predmety: Bioinžinierstvo, biologicky cenné zložky potravín
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Počet hodín výučby: 28 h
Meno: RNDr. Peter Siekel, CSc.
Typ činnosti: prednášky
Kde: PF UK Bratislava
Aké predmety: Biotechnológie IV
Počet hodín výučby: 30 h
Meno: RNDr. Peter Siekel, CSc.
Typ činnosti (výučba, vedecká výchova): výučba
Kde: PF UK Bratislava
Aké predmety: Marketing a ekonomika
Počet hodín výučby: 22 h
Meno: Ing. Tibor Maliar, PhD.
Typ činnosti: prednášky
Kde: FPV UCM v Trnave
Aké predmety: Biochémia, Počítačový softvér pre chemikov, Vedecko-výskumné
projektovanie
Počet hodín výučby: 7 hodín/týždenne
Meno: Mgr. Miroslav Ondrejovič
Typ činnosti (výučba, vedecká výchova): výučba
Kde: FPV UCM v Trnave
Aké predmety: Bakalársky projekt
Počet hodín výučby: 4 hodiny/týždenne
Metodická pomoc pre stredné/základné školy
exkurzie, odborné praxe stredoškolákov, metodická pomoc pre učiteľov stredných škôl
Meno zodpovedného pracovníka: Ing. Milan Suhaj, CSc.
Názov školy/organizácie: Združená stredná škola potravinárska, Bratislava
Typ práce: odborná prax
Dĺžka trvania: 1 týždeň
exkurzie, odborné praxe stredoškolákov, metodická pomoc pre učiteľov stredných škôl
Meno zodpovedného pracovníka: Ing. Janka Koreňová, Ľuba Satková , Ing. Denisa
Kačenová, Bc. Janka Lopašovská, Ing. Brigita Glončáková
Názov školy/organizácie: ZŠ Ľ. Štúra, Komenského Modra a ZŠ Vajanského, Modra
Typ práce: (prax, exkurzia a pod.): exkurzia
Dĺžka trvania: 2 dni
exkurzie, odborné praxe stredoškolákov, metodická pomoc pre učiteľov stredných škôl
Meno zodpovedného pracovníka: Ing. Jana Sadecká
Názov školy/organizácie: Združená stredná škola potravinárska, Bratislava
Typ práce: (prax, exkurzia a pod.): odborná prax
Dĺžka trvania: 2 týždne
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exkurzie, odborné praxe stredoškolákov, metodická pomoc pre učiteľov stredných škôl
Meno zodpovedného pracovníka: Ing. Jana Sadecká
Názov školy/organizácie: FCHPT STU, Bratislava
Typ práce: (prax, exkurzia a pod.): odborná prax
Dĺžka trvania: 2 týždne
exkurzie, odborné praxe stredoškolákov, metodická pomoc pre učiteľov stredných škôl
Meno zodpovedného pracovníka: Ing. Emília Lešková
Názov školy/organizácie: ZSŠP Potravinárska, Harmincová 1, Bratislava
Typ práce: (prax, exkurzia a pod.): odborná prax
Dĺžka trvania: 1 týždeň
exkurzie, odborné praxe stredoškolákov, metodická pomoc pre učiteľov stredných škôl
Meno zodpovedného pracovníka: Ing. Emília Lešková, Ing. Janka Porubská
Názov školy/organizácie: FZSP Trnavskej Univerzity, odbor Verejného zdravotníctva
Typ práce: (prax, exkurzia a pod.): odborná prax
Dĺžka trvania: 1 týždeň
Doktorandi VÚP
Meno doktoranda: RNDr. Ľubica Piknová
Meno školiteľa / školiteľov: Ing. Bystrík Polek, CSc./RNDr. Tomáš Kuchta, CSc.
Téma /názov práce: Identifikácia salmonel polymerázovou reťazovou reakciou
Nástup doktorandúry (dátum): 2002
Ukončenie: 2007
Meno doktoranda: RNDr. Katarína Oravcová
Meno školiteľa / školiteľov: RNDr. Peter Siekel, CSc., Ing. Eva Kaclíková, CSc.
Téma /názov práce: Identifikácia Lisateria monocytogenes polymerázovou reťazovou
reakciou
Nástup doktorandúry (dátum): 2002
Ukončenie: 2008
Meno doktoranda: Mgr. Klára Krascsenicsová
Meno školiteľa / školiteľov: RNDr. Peter Siekel, CSc., Ing. Eva Kaclíková, CSc.
Téma /názov práce: Využitie 5'-nukleázovej polymerázovej reťazovej reakcie na identifikáciu
patogénnych baktérií v potravinách
Nástup doktorandúry: 2005
Ukončenie: 2010
Meno doktoranda: Ing. Zuzana Hrnčírová
Meno školiteľa / školiteľov: RNDr. Peter Siekel, CSc.
Téma /názov práce: Identifikácia, kvantifikácia transgénnej DNA v potravinových matriciach.
Nástup doktorandúry (dátum): 10/2005
Ukončenie: 2009
Meno doktoranda: Mgr. Eva Bergerová
Meno školiteľa / školiteľov: RNDr. Peter Siekel, CSc.
Téma /názov práce: Optimalizácia postupov extrakcie DNA z potravinárskych pre PCR
Nástup doktorandúry (dátum): 10/2006
Ukončenie: 2010

57

Meno doktoranda: Ing. Jana Minarovičová
Meno školiteľa / školiteľov: Doc. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Téma /názov práce: Kvantitatívna analýza vzťahov medzi mikroorganizmami v požívatinách
Nástup doktorandúry (dátum):2004
Ukončenie: 2010
Meno doktoranda: Mgr. Tereza Trnčíková
Meno školiteľa / školiteľov: Prof. Ing. Peter Šimko, DrSc., Ing. Eva Kaclíková, CSc.
Téma /názov práce: Využitie polymerázovej reťazovej reakcie na identifikáciu
mikroorganizmov v potravinách
Nástup doktorandúry: 2006
Ukončenie: 2011
Meno doktoranda: Mgr. Gabriela Bertaová
Meno školiteľa / školiteľov: Doc. Ing. Ľubomír Valík, PhD., RNDr. Tomáš Kuchta, CSc.
Téma /názov práce: Mikrobiológia tradične remeselne vyrábaných potravín.
Nástup doktorandúry (dátum): 2005
Ukončenie: 2010
Meno doktoranda: Ing. Lešková Emília
Meno školiteľa / školiteľov: Prof. Ing. Šimko Peter, DrSc.
Téma /názov práce: Charakterizácia fyzikálno-chemických procesov a ich vplyv na obsah
vitamínu C vo vybraných potravinových matriciach.
Nástup doktorandúry (dátum): 2005
Ukončenie: 2009
Meno doktoranda: Ing. Ľudmila Sirotová
Meno školiteľa / školiteľov: Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
Téma /názov práce: Nové senzory a metódy pre hodnotenie vybraných fytochemikálií
Nástup doktorandúry (dátum): 2002
Ukončenie: 2008
Meno doktoranda: Ing. Soňa Supeková
Meno školiteľa / školiteľov: Prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Téma /názov práce:
Nástup doktorandúry (dátum): 2007
Ukončenie: 2010
Meno doktoranda: RNDr. Miroslav Ondrejovič
Meno školiteľa / školiteľov: Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.
Téma /názov práce: Izolácia a purifikácia kyseliny rozmarínovej z rastlinných materiálov
Nástup doktorandúry (dátum): 2007
Ukončenie: 2012
Meno doktoranda: Ing. Denisa Kačenová
Meno školiteľa / školiteľov: Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.
Téma /názov práce: Kvalita a bezpečnosť tradičných poľnohospodárskych produktov
a potravín.
Nástup doktorandúry (dátum): 2007
Ukončenie: 2012
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Meno doktoranda: Ing. Božena Skláršová
Meno školiteľa / školiteľov: Prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
Téma /názov práce: Štúdium fyzikálno-chemických procesov eliminácie organických
kontaminantov z vybraných potravinových matríc
Nástup doktorandúry (dátum): 2004
Ukončenie: máj 2007
Meno doktoranda: Ing. Jana Horváthová
Meno školiteľa / školiteľov: Ing. Milan Suhaj, CSc.
Téma /názov práce: Štúdium antioxidačnej aktivity ako markeru kvality a autenticity
vybraných potravín
Nástup doktorandúry (dátum): 2004
Ukončenie:2009
Meno doktoranda : Ing. Emil Kolek
Meno školiteľa / školiteľov: Prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
Téma /názov práce: Štúdium faktorov ovplyvňujúcich vznik akrylamidu počas technológie
procesu výroby potravín
Nástup doktorandúry (dátum): 2004
Ukončenie: 2008
Meno doktoranda : Ing. Ľubomír Daško
Meno školiteľa / školiteľov: Prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
Téma /názov práce: Analýza a výskyt mykotoxínov v potravinách
Nástup doktorandúry (dátum): 2003
Ukončenie: 2008
Externí doktorandi
-

vedenie 2 doktorandov
Ing. Martin Polovka, PhD., Ing. Eva Kaclíková, CSc.

Vedenie diplomantov
-

vedenie 1 diplomanta: FCHPT STU
Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.

-

vedenie 3 diplomantov PF UK
RNDr. Kuchta, CSc.

10. Medzinárodná spolupráca a zahraničné styky
Pracovníci ústavu sa aktívne podieľali na činnosti významných medzinárodných
organizácií.
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Prehľad o účasti ústavu na činnosti medzinárodných organizácií
Názov a sídlo medzinárodnej organizácie

Charakteristika účasti ústavu na jej činnosti

FAO, Rím, Taliansko
FAO / WHO, Rím, Taliansko
OECD, Paríž, Francúzsko

konzultačná a odborná činnosť
kódexové výbory
pracovná skupina pre biotechnológie
a GMO, výbor pre poľnohospodárstvo

Európska komisia, Brusel, Belgicko

pracovná skupina pre Codex Alimentarius

Regulačný výbor pre chránené označenia
pôvodu a zemepisné označenia Európskej
komisie v Bruseli

Zastúpenie SR z poverenia MP SR

Regulačný
výbor
pre
špecifického
charakteru
komisie v Bruseli

certifikáty Zastúpenie SR z poverenia MP SR
Európskej

Pracovná skupina pre chránené označenia Zastúpenie SR z poverenia MP SR
Európskej rady v Bruseli
*EC, Directorate General for Health and
Consumer Protection, Brusel

Účasť na činnosti sekcií

*CEN/BT/WG 162 "European Food
Standardization and ISO Work
Programme

Účasť na činnosti sekcií

EUFIC - European Food Information
Council, Brusel/Belgicko

Kompletné vyhotovenie prekladov
odborných textov pre slovenskú verziu
webovej stránky www.eufic.org/index/sk/

Európska komisia, Výbor pre propagáciu
v Bruseli

Zastúpenie z poverenia MP SR

Prehľad o členstve pracovníkov ústavu v medzinárodných vedeckých a odborných
organizáciách
Názov a sídlo medzinárodnej
organizácie

Členovia

Funkcia v organizácii

EC, Directorate General for
Health and Consumer Protection,
Brusel

Ing. Zuzana Ciesarová,
CSc.

účasť na činnosti sekcií

CEN/BT/WG 162 "European
Food Standardization and ISO
Work Programme

Ing. Zuzana Ciesarová,
CSc.

účasť na činnosti sekcií

ENGL, Ispra Taliansko

RNDr. Siekel, CSc.

člen riadiaceho výboru

Regulačný výbor pre chránené
označenia pôvodu a zemepisné
označenia Európskej Komisie,
Brusel, Belgicko

Ing. Denisa Kačenová

delegát SR
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Regulačný výbor pre certifikáty
Ing. Denisa Kačenová
špecifického charakteru
Európskej Komisie, Brusel,
Belgicko
Pracovná skupina pre chránené Ing. Denisa Kačenová
označenia Európskej rady,
Brusel, Belgicko

delegát SR

Codex Alimentarius, WG

Ing. Kitti Németh, PhD.

delegovaný zástupca
SR

European Association for
Chemical and Molecular
Sciences, Food Chemistry
Division

Ing. Kitti Németh, PhD.

delegát za SR

European Technology Platform
Food for Life, Horizontal
Activities Working Group

Ing. Kitti Németh, PhD.

člen pracovnej skupiny

delegát SR

Prehľad o dvojstrannej a viacstrannej medzinárodnej spolupráci na základe uzatvorených
dohôd
Názov a sídlo zahraničného partnera

Charakter spolupráce

CEECFOODS - ČR, Chorvátsko,
Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Bulharsko,
Litva

Projekt- potravinová banka dát

FAO, Rím, Taliansko

Projekt – subregionálne databázové
centrum zloženia potravín -CEECFOODS

Ústav zemědělských a potravinářských
Informací, Slezská 7, 120 56 Praha 2

Úprava softvéru a databázy DMS ako
základne pre tvorbu českej národnej
databázy nutričného zloženia potravín

Prehľad o zahraničných pobytoch pracovníkov ústavu
Účel zahraničného pobytu

Stáže a študijné pobyty

Pracovné cesty z titulu členstva
v medzinár. organizácii

Počet
pracov.

Krajina

Počet dní

Španielsko

1

180

Turecko

2

16

Belgicko

1

3

Francúzsko

2

7

Chorvátsko

1

3

Česká republika

1

2

Maďarsko

2

9

Taliansko

2

10
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Pracovné cesty z titulu plnenia
spoločného programu

Účasť na vedeckom odbornom
podujatí - vyžiadaná
organizátorom
Účasť na vedeckom –
odbornom podujatí – vyslanie
ústavom

Exkurzie, výstavy,
informatívne pobyty
Expertízne pobyty vyžiadané
zahraničnou stranou
Prednáškové pobyty vyžiadané
zahraničnou stranou

Iné účely (odborný seminár)

Belgicko

1

2

Veľká Británia

1

3

Litva

1

6

Taliansko

2

14

Bulharsko

1

4

Rakúsko

4

12

Slovinsko

1

4

Grécko

2

10

Rakúsko

1

2

Belgicko

1

3

Španielsko

1

5

Francúzsko

5

21

Grécko

2

12

Maďarsko

2

4

Nemecko

2

10

Chorvátsko

2

6

Turecko

1

3

Portugalsko

1

3

Česká republika

11

27

Slovinsko

4

12

Írsko

1

3

Gruzínsko, Arménsko

1

21

Srbsko

1

3

Maďarsko

1

3

Belgicko

1

4

Španielsko

1

3

Rakúsko

3

3

Česká republika

1

1

Švajčiarsko

1

2
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430

Spolu
Prehľad o pobytoch zahraničných pracovníkov na ústave

Účel pobytu
Stáže a študijné pobyty

Počet osôb
4

Počet dní
10
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Účasť na vedeckom podujatí – vyslanie zahraničnou
stranou

3

1

Exkurzia, informačný pobyt vyžiadaný zahraničnou
stranou

1

1

Spolu

8

12

Prehľad o vysielajúcich krajinách zahraničných hostí ústavu

Krajina – medzinárodná organizácia

Počet osôb

Počet dní

Bielorusko

1

5

Kazachstan

1

5

Česká republika

2

5

Spolu

4

15

11. Zhodnotenie spolupráce s orgánmi ústrednej štátnej správy,
vedeckými a odbornými inštitúciami a organizáciami s
celoštátnou pôsobnosťou
Spolupráca s MP SR prebieha na úrovni priamych konzultácií, posudzovaní a
pripomienkovaní materiálov. Pracovníci ústavu participujú v komisiách pre oponentské
konania, na príprave stanovísk, zabezpečujú informácie pre decíznu sféru i formou vydávania
publikácie Trendy v potravinárstve.
Spolupráca s MŠ SR, MŽP SR a MZ SR je na úrovni práce v spoločných komisiách,
pracovníci ústavu sa podieľajú na príprave spoločných stanovísk a materiálov.
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied – účasť na vedeckých radách, v
atestačnej komisii a na činnosti potravinárskeho odboru. VÚP zabezpečoval výskumné
prepojenia vedeckovýskumných ústavov v rámci rezortu i mimo neho.
Pracovníci ústavu sa podieľali na činnosti SPPK, jej poradenských aktivitách,
spolupracovali s Úniou podnikateľov a zamestnávateľov v potravinárskom priemysle na
Slovensku a s inými organizácií profesijného a odborného zamerania.
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Tabuľka č. 11
Prehľad o odovzdaných a zavedených hmotných realizačných výstupoch v roku 2007

Signatúra a názov výstupu

Charakteristika resp. parametre
Realizátori a užívatelia
výstupu
1
2
3
1 Výroba marketingových vzoriek optimalizácia výrobného postupu Natures s.r.o. Trnava
Pleuran s.r.o. Bratislava
glukánu

Predpokladané účinky
za dobu životnosti/ ročne
4 Prínos
ročne
10 000 000,- Sk

2. Prírodné šťavy s rastlinnými extraktmi aplikácia extraktov vyrobených na
báze technológií VÚP do
jablkových štiav
3. Prírodné farbivá s rastlinnými extraktmaplikácia extraktov vyrobených na
báze technológií VÚP do
jablkových štiav
4. Jednorázová pomoc pre subjekty
príprava koncentrovaných
potravinárskej praxe
extraktov liečivých rastlín
5. Jednorázová pomoc pre subjekty
výskum možností zvýšenia kvality
potravinárskej praxe
produkcie zeleniny pestovanej
v skleníkových podmienkach
6. Jednorázová pomoc pre subjekty
poloprevádzkové overenie
potravinárskej praxe
spracovania tekvicového oleja za
studena, vlákninového koncentrátu
a koncentrátu tekvicovej šťavy
7. Jednorázová pomoc pre subjekty
akreditovaný rozbor
agropotravinárskeho priemyslu
a neakreditované rozbory
nefinancovaná zo štátneho rozpočtu
8. Jednorázová pomoc pre subjekty
mikrobiologický rozbor
agropotravinárskeho priemyslu

ročne 10 000 000,- Sk

PLOSE FRUCTOP Ostratice

ročne

500 000,- Sk

(prínos pri výrobe 250 t)

RISO Rimavská Sobota

ročne

2 000 000,- Sk

AGROKARPATY Plavnica

ročne

1 500 000,- Sk

Vegia,a.s. Bratislava, prevádzka
Malženice

ročne

1 500 000,- Sk

Školský poľnohospodársky podnik SPU ročne
Nitra

2 500 000,- Sk

Drobní výrobcovia

163 945,- Sk

Drobní výrobcovia

30 000,- Sk
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nefinancovaná zo štátneho rozpočtu
9. Jednorázová pomoc pre subjekty
agropotravinárskeho priemyslu
nefinancovaná zo štátneho rozpočtu
10. Jednorázová pomoc pre subjekty
agropotravinárskeho priemyslu
nefinancovaná zo štátneho rozpočtu

stanovenie antiradikálovej aktivity Experimentálna farmakológia – Ing.
výživových doplnkov
Jariabka

GC analýzy práškových ovocných
aróm
GC analýzy cibuľových
koncentrátov
11. Jednorázová pomoc pre subjekty
stanovenie hesperidínu
agropotravinárskeho priemyslu
a sacharidov v pomarančových
nefinancovaná zo štátneho rozpočtu šťavách
12. Participácia na riešení APVV
Štúdium a určenie profilu
projektu (Ústav analytickej chémie, kľúčových aróma-aktívnych látok
FPCHT STU, Bratislava)
v slovenských destilátoch typu
brandy (4 variety): Karpatské
brandy špeciál, Frucon,
Trenčianske brandy, Vínovica.
GC/FID, GC/MS, GC/O analýzy
13. Jednorázová pomoc pre subjekty
stanovenie benzo(a)pyrénu v
agropotravinárskeho priemyslu
párkoch
nefinancované zo štátneho rozpočtu
SPOLU

4 200,- Sk

AROCO, s.r.o. Praha

5 000,- Sk

Tymbark-Maspex Slovakia, Kamence

4 700,- Sk

Ústav analytickej chémie,
FPCHT STU, Bratislava

5 000,- Sk

Cutisin s.r.o., Slavkov u Brna

85 000,- Sk
28 297 845,- Sk
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Tabuľka č. 12
Prehľad o publikačnej činnosti ústavu v roku 2007

Počet
publikácií
A) Vedecké práce publikované vo vedeckých časopisoch
• v karentovaných časopisoch domácich
• v karentovaných časopisoch zahraničných
• v nekarentovaných časopisoch domácich
• v nekarentovaných časopisoch zahraničných
Spolu
B) Odborné práce publikované v recenzovaných odb. časopisoch
• v domácich časopisoch
• v zahraničných časopisoch
Spolu
C) Vedecké práce publikované v zborníkoch konferencií
• recenzované zborníky z domácich konferencií
• ostatné zborníky z domácich konferencií
• recenzované zborníky z medzinárodných konferencií
• ostatné zborníky z medzinárodných konferencií
Spolu
D) Ostatné vedecké a odborné práce
• vedecké monografie publikované v zahraničí
• vedecké monografie publikované doma
• odborné knižné publikácie publikované v zahraničí
• odborné knižné publikácie publikované doma
• učebnice knižné
• učebné texty a skriptá
Spolu
E) Odborné články publikované v dennej tlači
F) Odborné periodiká vydávané OPVV
Výskumné správy
• etapové
• čiastkových úloh
• úloh a projektov
• Spolu
Vedecké koncepcie, projekty a programy
• na celoštátnej úrovni
• na regionálnej úrovni
• na medzinárodnej úrovni
• ostatné
Spolu

18
15
6
2
41
0
0
0
59
0
53
112
1
1
2
2
11
11
11
5
3
2
5
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Tabuľka č. 13
Prehľad o stave majetku ústavu k 31. 12. 2007

Položka
Majetok celkom
A.Neobežný majetok celkom
A.1.Hmotný investičný majetok spolu
pozemky
budovy, haly a stavby
z toho. stroje, prístroje a zariadenia
iný hmotný majetok
A.2.Nehmotný investičný majetok spolu
software
z toho oceniteľné práva
Obstaranie nehmotného majetku
B. Obežný majetok celkom
B.1. Zásoby
B.2. Pohľadávky
B.3. Finančný majetok
B.4. Prechodné účty aktív

2006 v tis. Sk
157367
145674
145290
10304
106715
28267
4
384
384
0
0
11693
434
1176
8469
1614

2007 v tis. Sk
185024
167948
167732
36195
104595
26941
0
216
216
0
0
17076
427
885
15339
424

Tabuľka č. 14
Prehľad nákladov ústavu za rok 2007 a hospodársky výsledok
Položka
Náklady celkom
Spotrebovaný nákup
v tom: spotrebovaný materiál
Služby
oprava a údržba
v tom: cestovné
z toho:
výdaje na kooperáciu
výdaje na reprezentáciu
ostatné služby
Osobné náklady
mzdové
v tom: sociálne poistenie
sociálne náklady
Dane a poplatky
Odpisy vrátane odpisov predaného majetku
Ostatné náklady
Výnosy celkom
Náklady celkom
Hospodársky výsledok ±

tis. Sk
78330
12851
7053
15615
3073
1591
424
10
10517
38274
27908
8893
1473
166
10342
1082
79545
78330
+ 1215
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Tabuľka č. 15
Prehľad výnosov ústavu za rok 2007
Položka
Výnosy celkom - hlavná činnosť
tržby za vlastné tovary a služby
bežný transfer
tržby z kooperácií
tržby za zahraničné objednávky
z toho: tržby za poradenské a ostatné služby
zúčtovanie fondov
úroky a kurzové rozdiely
tržby z predaja majetku
ostatné výnosy za hl. činnosť

tis. Sk
79545
22813
54843

1571
19
93
206
79545

Výnosy celkom za hlavnú činnosť

Tabuľka č. 16
Prehľad o zaradení pracovníkov do platových tried v roku 2007
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 204/2005 Z. z.
Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
(technický, pomocný a režijný personál)

Platová
1 2 3 4 5 6 7 8
trieda
Počet
12 1 2 1 6 18 10 3
pracovníkov

9

10

11

12

13

14

4

1

2

2

2

-

Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 204/2005 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových
zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov (výskumní pracovníci)

Platová
1 2 3 4 5 6 7 8
trieda
Počet
- - - - - - - pracovníkov

9

10

11

12

13

14

16

17

13

9

5

2
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Tabuľka č. 17
Prehľad príjmovej časti rozpočtu v roku 2007
Rozpočet
05T04
06K0H
06K0N
06K11
08W0301
08W0302
0900101
08W0301

111
111
111
14
111
111
111
45

314001
314001
314001
314001
314001
314001
314001
292027

Názov

Zdroj financovania

Oficiálna rozvojová pomoc
Projekty APVV – pokračujúce
Bilaterálny projekt Slovensko-Taliansko
Projekt APVV
Rozvoj progresívnych metód......
Odborná pomoc MP SR – účelové činnosti
Marketing a propagácia ZK SK
Vlastné zdroje

Zo štátneho rozpočtu
Zo štátneho rozpočtu
Zo štátneho rozpočtu
Zo štátneho rozpočtu
Zo štátneho rozpočtu
Zo štátneho rozpočtu
Zo štátneho rozpočtu
Iné

CELKOM PRÍJMY

Schválený
1 450 000
0
0
0
33 280 000
8 730 000

Upravený

Plnenie

13 900 000

1 450 000
4 303 000
80 000
2 170 224
34 620 000
9 020 000
3 200 000
23 825 000

1 450 000
4 303 000
80 000
2 170 224
34 620 000
9 020 000
3 200 000
23 001 325

57 360 000

78 667 977

77 844 549

Tabuľka č. 18
Prehľad výdavkovej časti rozpočtu v roku 2007
Rozpočet
Program

Podpr.

05T
06K
06K
06K
08W03
08W03
08W03
08W03
09001

04
OH
ON
11
01
01
02
02
01

Názov

Schválený

Upravený

Plnenie

Zdroj Položka
111
111
111
14
111
45
111
45
111

600
600
600
600
600
600
600
700
600

CELKOM VÝDAJE

Oficiálna rozvojová pomoc
Projekty APVV – pokračujúce
Bilaterálny projekt Slovensko -Taliansko
Projekt APVV
Rozvoj progresívnych metód......
Rozvoj progresívnych metód......
Odborná pomoc MP SR – účelové činnosti
Odborná pomoc MP SR – účelové činnosti
Marketing a propagácia ZK SK

1 450 000
0
0
0
33 280 000
13 900 000
8 730 000
4 600 000
0

1 450 000
4 303 000
80 000
2 170 224
34 620 000
23 825 000
9 020 000
1 950 753
3 200 000

1 450 000
4 303 000
24 625
2 172 824
34 620 000
16 427 542
9 020 000
3 472 961
0

57 360 000

78 667 977

71 490 952

zdroj 111 – štátny rozpočet, kapitola MP SR
zdroj 14 – štátny rozpočet, iné kapitoly
zdroj 45 – vlastné zdroje mimo štátneho rozpočtu
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