Príloha č. 1 kontraktu č. 376/2010-510-K
Názov úlohy:
Analýza aktuálneho využívania biomasy na výrobu bioplynu v SR s následným využitím
na výrobu elektriny a tepla alebo po jeho úprave na dodávky do rozvodných sietí
zemného plynu
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Ing. Štefan Pepich, PhD.
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Zuzana Kontrová
Sekcia poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu
MPRV SR
Pracoviská podieľajúce sa na riešení úlohy: Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky,
Rovinka a v kooperácii s TF SPU Nitra.
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu na rok 2011: 48 567 EUR
Termín riešenia úlohy: 1.1.2011 – 31.12.2011
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
Oddiel 04. „Ekonomická oblasť“, skupina 2 „Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo
a poľovníctvo“, trieda 1 „Poľnohospodárstvo“, podtrieda 2 „Skúšobné a kontrolné ústavy“.
Stručná anotácia úlohy:
Zvyšovanie podielu využívania poľnohospodárskej biomasy na energetické účely je náročná
úloha, vyžadujúca stále nové poznatky z rôznych vedných odborov. Na Slovensku je
v súčasnosti veľmi nízke využívanie poľnohospodárskej biomasy, v porovnaní s vyspelými
štátmi Európskej únie v tejto oblasti, čo je dôsledkom nedostatočnej podpory vlády SR,
najmä v oblasti výskumu a v realizačnej časti, ktoré sú hlboko finančne poddimenzované.
Realizovalo sa len málo projektov, a to hlavne využitím súkromného kapitálu. Zo strany štátu
nebol záujem ani o realizáciu pilotných projektov, ktoré sú vo vyspelom svete základom
výskumu, vzdelávania, propagácie a realizácie nových moderných technológií. Aj napriek
týmto problémom sa v oblasti výskumu využívania poľnohospodárskej biomasy v TSÚP
Rovinka dosiahli výsledky, ktoré boli podkladovými materiálmi pre viaceré koncepčné
a legislatívne materiály schválené vládou SR. Posledným takýmto materiálom bol zákon
č. 309/2009 Z .z. Po prijatí zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie
a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v polovici
roku 2009 sa zvýšil záujem o realizáciu bioplynových staníc na Slovensku. Informácie
o počtoch realizovaných zariadení na výrobu bioplynu sa rôznia a nie je doposiaľ centrálna
evidencia bioplynových staníc v prevádzke v rezorte poľnohospodárstva ani v ostaných
rezortoch, ani údaje o budovaných, pripravovaných alebo schválených projektoch. Zariadenia
na výrobu bioplynu môžu byť podporované z viacerých podporných programov v rámci
Eurofondov, ale môžu byť realizované aj bez dotačnej podpory. Tieto skutočnosti sťažujú
evidenciu takýchto zariadení na výrobu bioplynu a následnou kombinovanou výrobou
elektriny a tepla, poprípade biometánu.
Cieľom úlohy bude analyzovať využívanie poľnohospodárskej biomasy na výrobu bioplynu,
a spracovať výsledky do databázy zrealizovaných bioplynových staníc a bioplynových staníc
vo fáze výstavby a prípravy na výstavbu. Databáza bude obsahovať základné technické,
technologické a prevádzkové parametre jednotlivých bioplynových staníc.
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Príloha č. 2 kontraktu č. 376/2010-510-K
Názov úlohy:
Príprava podkladových materiálov pre koncepciu využívania rýchlorastúcich drevín
a tráv na energetické účely
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Vladimír Taraba

Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Zuzana Kontrová
Sekcia poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu
MPRV SR
Pracoviská podieľajúce sa na riešení úlohy: Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky,
Rovinka a v kooperácii s VÚTPHP Banská Bystrica
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu na rok 2011: 33 778 EUR
Termín riešenia úlohy: 1.1.2011 – 31.12.2011
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
Oddiel 04. „Ekonomická oblasť“, skupina 2 „Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo
a poľovníctvo“, trieda 1 „Poľnohospodárstvo“, podtrieda 2 „Skúšobné a kontrolné ústavy“.
Stručná anotácia úlohy:
V Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2010 až 2014 sa uvádza, že vláda SR vytvorí
podmienky na rozvoj rastlinnej a živočíšnej výroby tak, aby sa plne využil ich ekonomický
potenciál. Vláda SR bude klásť dôraz na využitie výrobných kapacít vidieka nielen
na produkciu potravín, ale aj na podporu výroby obnoviteľných zdrojov energií (biomasa,
dendromasa atď.). Jednou z možností ako naplniť tieto ciele je využiť neobhospodarovanú
poľnohospodársku pôdu na produkciu biomasy vhodnej na energetické zhodnotenie. Jedná sa
o rýchlorastúce dreviny (RRD) a trávy pestované na trvalých trávnych porastoch hlavne
v horských a podhorských oblastiach Slovenska. Pri pestovaní RRD sa však v praxi
stretávame s problémami pri zakladaní plantáži, vyplývajúcimi s legislatívnych noriem, ktoré
neumožňujú využívanie poľnohospodárskej pôdy na zalesňovanie. Pri pestovaní topoľov na
energetické účely sa cyklus od výsadby po zber, pohybuje v niektorých prípadoch v časovom
horizonte 15 rokov, čo je už v rozpore s poľnohospodárskou výrobou. Okrem legislatívnych
problémov sa pri riešení týchto úloh stretávame s nedostatočnou informovanosťou
o vhodných druhoch, odrodách a klonoch rýchlorastúcich drevín pre jednotlivé regióny
Slovenska. Podobná situácia je aj pri pestovaní energetických tráv. Trávy je možné
energeticky zhodnotiť nielen spaľovaním pri výrobe tepla ale aj ako vhodný vstupný materiál
do bioplynových staníc pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla. Na to aby mohla byť
spracovaná kvalitná koncepcia využívania rýchlorastúcich drevín a tráv na energetické účely
je potrebné spracovanie podkladových materiálov a možných výmerách, rajonizácii,
druhovom zložení, úrodách, legislatívnej podpore, energetickej výťažnosti, technologických
linkách a ďalších parametrov a údajov o rýchlorastúcich drevinách a energetických trávach.
Cieľom úlohy bude vypracovanie podkladových materiálov pre koncepciu využívania
rýchlorastúcich drevín a tráv na energetické účely.
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Príloha č. 3 kontraktu č. 376/2010-510-K
Názov úlohy:
Analýza využívania poľnohospodárskej biomasy na výrobu tepla na Slovensku
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Ing. Anton Somolányi
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Zuzana Kontrová
Sekcia poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu
MPRV SR
Pracoviská podieľajúce sa na riešení úlohy: Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky,
Rovinka a v kooperácii s VÚ agroekológie Michalovce
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu na rok 2011: 49 315 EUR
Termín riešenia úlohy: 1.1.2011 – 31.12.2011
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
Oddiel 04. „Ekonomická oblasť“, skupina 2 „Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo
a poľovníctvo“, trieda 1 „Poľnohospodárstvo“, podtrieda 2 „Skúšobné a kontrolné ústavy“.
Stručná anotácia úlohy:
Národná politika v oblasti obnoviteľných zdrojov energie by mala v plnej miere rozvíjať nové
ciele pre EÚ v oblasti OZE vytýčené Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES
z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene
a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES. Touto smernicou sa
ustanovuje spoločný rámec presadzovania energie z obnoviteľných zdrojov energie.
Stanovujú sa v nej záväzné národné ciele pre celkový podiel energie z obnoviteľných zdrojov
energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe a pre podiel energie z obnoviteľných
zdrojov energie v doprave. V rámci Slovenska má najväčšiu perspektívu využívanie biomasy
pri výrobe tepla. V posledných rokoch sa zaznamenal nárast projektov na výrobu tepla
z biomasy aj na Slovensku. Jedná sa hlavne o kotolne na spaľovanie slamy a drevnej štiepky.
Z poľnohospodárskej biomasy sa doposiaľ najviac využíva slama na vykurovanie. Jedná sa
vykurovanie objektov v poľnohospodárskych podnikoch, ale aj v komunálnej sfére (sídlisko
Trenčín Juh, sídlisko v meste Šaľa, časť Želiezoviec a pod.). Objavujú sa aj zariadenia na
výrobu tepla v technologických postupoch v poľnohospodárskych podnikoch. Sú to hlavne
zariadenia na výrobu tepla spaľovaním slamy pri procese sušenia poľnohospodárskych
produktov. Tieto nové prvky v technológii sušenia dokážu znížiť náklady na energiu až o 60
% a tým znížiť celkové náklady na výrobu, čo prispieva k zvýšeniu konkurencie schopnosti
slovenského poľnohospodárstva v európskom regióne. Doposiaľ však nejestvuje centrálna
evidencia týchto zariadení, čo neumožňuje celkové vyhodnotenie spotreby poľnohospodárskej
biomasy, množstva vyprodukovaného tepla z biomasy ako aj ekonomických prínosov.
Vytvorenie databázy, ktorá obsahovala okrem technického popisu zariadenia a jeho hlavných
parametrov aj spotrebu a druh paliva, množstvo vyrobeného tepla, spôsob využitia
a ekonomiku prevádzky.
Cieľom úlohy bude analyzovať využívanie poľnohospodárskej biomasy pri výrobe tepla,
a spracovať výsledky do databázy zrealizovaných zariadení na výrobu tepla v rezorte
pôdohospodárstva aj v komunálnej sfére. Databáza bude obsahovať základné technické,
technologické a prevádzkové parametre jednotlivých zariadení na výrobu tepla
z poľnohospodárskej biomasy.
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Príloha č. 4 kontraktu č. 376/2010-510-K
Názov úlohy:
Nové technológie na energetickú premenu biomasy v podmienkach Slovenska
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Mgr. Erika Šmidová
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Zuzana Kontrová
Sekcia poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu
MPRV SR
Pracoviská podieľajúce sa na riešení úlohy: Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky,
Rovinka a v kooperácii s TF SPU v Nitre
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu na rok 2011: 45 364 EUR
Termín riešenia úlohy: 1.1.2011 – 31.12.2011
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
Oddiel 04. „Ekonomická oblasť“, skupina 2 „Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo
a poľovníctvo“, trieda 1 „Poľnohospodárstvo“, podtrieda 2 „Skúšobné a kontrolné ústavy“.
Stručná anotácia úlohy:
Vzhľadom ku skutočnosti, že biomasa v podmienkach Slovenskej republiky má energetický
potenciál vyšší ako je 15 % celkovej energetickej bilancie štátu a jej skutočné využitie nie je
ani vo výške 4 %, je biomasa najperspektívnejší obnoviteľný zdroj energie v SR. Počas
výskumných riešení problematiky energetického využívania poľnohospodárskej biomasy sa
stretávame stále s novými problémami v tejto oblasti, ktoré je potrebné riešiť. Dôležitou
doposiaľ neriešenou oblasťou je analýza možností využívania nových technológií na
energetickú premenu biomasy v SR.
Biomasa ako najperspektívnejší obnoviteľný zdroj energie na Slovensku má jednu z hlavných
úloh pri energetickom využívaní, zabezpečovať znižovanie produkcie skleníkových plynov
a tým zmierňovať dopady globálneho otepľovania na našu planétu. Biomasa má rôzne formy
a jej energetické využívanie je taktiež veľmi rôznorodé. V posledných rokoch sa však ozývajú
kritické hlasy na využívanie biomasy na energetické účely vo forme poľnohospodárskych
plodín ako sú obilie, kukurica, cukrová repa, repka, slnečnica a podobne. Kritika sa odvoláva
na rôzne inštitúcie, ktoré uvádzajú katastrofické scenáre vplyvom produkcii biopalív
na potravinovú bezpečnosť obyvateľstva. Z toho dôvodu sa do popredia dostáva záujem
o nové technológie výroby energie z biomasy, ktoré ba neboli realizované
z poľnohospodárskej produkcie potravín ale z odpadovej biomasy.
Cieľom úlohy bude analyzovať možnosti zavádzania nových technológií energetickej
premeny biomasy v podmienkach Slovenska.
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Príloha č. 5 kontraktu č. 376/2010-510-K
Názov úlohy:
Zabezpečenie a koordinácia kontrol, inventarizácia zariadení na aplikáciu pesticídov
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Ing. Marián Ježík
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Zuzana Kontrová
Sekcia poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu
MPRV SR
Pracoviská podieľajúce sa na riešení úlohy: Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky,
Rovinka
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre rok 2011: 20 000 EUR
Termín riešenia úlohy: 1.1.2011 – 31.12.2011
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
Oddiel 04. „Ekonomická oblasť“, skupina 2 „Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo
a poľovníctvo“, trieda 1 „Poľnohospodárstvo“, podtrieda 2 „Skúšobné a kontrolné ústavy“.
Stručná anotácia úlohy:
Spracovanie agendy z kontrol mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín vykonaných
v súlade s § 16 a §27 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení
neskorších predpisov (ďalej „zákon“). Prínosom riešenia bude vytváranie odborného
informačného zázemia v elektronickom systéme spracovania dát o vykonaných kontrolách
pre potreby MPRV SR, ÚKSÚP (fytoinšpekcia v rámci overovania dokumentov o kontrolách
v súlade s § 4 a 5 zákona), relevantných inštitúcií a organizácií EÚ, resp. iných oprávnených
osôb. Možnosť počítačového spracovania databáz formou tabuľkových a grafických
informačných výstupov v zvolených variantoch triediacich znakov.
Potreba zistenia aktuálneho stavu zariadení na aplikáciu pesticídov v súvislosti s plnením
požiadaviek kapitoly III. čl. 8, ods. (2) Smernice EP a Rady 2009/128/ES, ktorou sa
ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania
pesticídov.
Cieľom úlohy bude priebežná tvorba a vedenie databázy v elektronickej forme (software
EPOS) z centrálneho archívu protokolov o výsledkoch kontrol mechanizačných prostriedkov
vykonaných na území SR, inventarizácia prevádzkyschopných zariadení na aplikáciu
pesticídov v SR.
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Príloha č. 6 kontraktu č. 376/2010-510-K
Názov úlohy:
Vypracovanie podkladov pre tvorbu Národného akčného plánu na zabezpečenie trvalo
udržateľného používania pesticídov
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Ing. Marián Ježík
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Zuzana Kontrová
Sekcia poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu
MPRV SR
Pracoviská podieľajúce sa na riešení úlohy: Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky,
Rovinka
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre rok 2011: 15 000 EUR
Termín riešenia úlohy: 1.1.2011 – 31.12.2011
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
Oddiel 04. „Ekonomická oblasť“, skupina 2 „Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo
a poľovníctvo“, trieda 1 „Poľnohospodárstvo“, podtrieda 2 „Skúšobné a kontrolné ústavy“.
Stručná anotácia úlohy:
Spoluúčasť na tvorbe Národného akčného plánu v súlade s čl. (4) Smernice EP a Rady
2009/128/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo
udržateľného používania pesticídov.
Cieľom úlohy bude stanovenie cieľov, úloh a opatrení na zníženie rizík a vplyvov používania
pesticídov na ľudské zdravie a životné prostredie a na podporu vývoja a zavádzania
integrovanej ochrany proti škodcom v oblasti zariadení na aplikáciu pesticídov
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Príloha č. 7 kontraktu č. 376/2010-510-K
Názov úlohy:
Plnenie ostatných činností v zmysle zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej
starostlivosti v znení neskorších predpisov
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Ing. Erika Franková
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Zuzana Kontrová
Sekcia poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu
MPRV SR
Pracoviská podieľajúce sa na riešení úlohy: Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky,
Rovinka
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre rok 2011: 8 567 EUR
Termín riešenia úlohy: 1.1.2011 – 31.12.2011
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
Oddiel 04. „Ekonomická oblasť“, skupina 2 „Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo
a poľovníctvo“, trieda 1 „Poľnohospodárstvo“, podtrieda 2 „Skúšobné a kontrolné ústavy“.
Stručná anotácia úlohy:
Elektronické spracovanie agendy evidovaných typov mechanizačných prostriedkov
na ochranu rastlín v súlade s § 15 a §27 zákona. Prínosom riešenia bude vytváranie odborného
informačného zázemia v elektronickom systéme spracovania dát o evidovaných typoch
mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín pre vytváranie centrálneho zoznamu
evidovaných typov pre zverejnenie vo vestníku MPRV SR (§ 15 ods. 11 zákona), pre potreby
fytoinšpekcie (v rámci kontroly dokumentov o evidovaných typoch mechanizačných
prostriedkov na ochranu rastlín v súlade s § 4 a 5 zákona), pre zverejnenie cez elektronickú
sieť(internet) pre potreby výrobcov, distribútorov alebo používateľov mechanizačných
prostriedkov pri obstarávaní novej techniky.
Systemizácia vybraných údajov z odborných stanovísk k posúdeniam obalov, uzáverov
balení a kompatibility prípravkov na ochranu rastlín s obalovým materiálom (vypracováva
TSÚP v súlade s § 27 zákona ako odborné pracovisko) v rámci konania o registrácii
prípravkov na ochranu rastlín, alebo iných prípravkov v súlade s § 11 zákona a v súlade
s výnosom MPRV SR č. 3322/9/2001 – 100 v znení neskorších zmien. Prínosom riešenia
bude vytváranie odborného informačného zázemia v elektronickom systéme spracovania dát
pre potreby operatívnej komunikácie TSÚP s ÚKSÚP – Odbor registrácie prípravkov na
ochranu rastlín v rámci konaní podľa §§ 11 a 13 zákona, pre interné potreby TSÚP v rámci
jednaní so žiadateľmi o odborné stanovisko k obalom a etiketám prípravkov na ochranu
rastlín
Systemizácia vybraných údajov z odborných posudkov sušiarní dreva (vypracováva TSÚP
podľa vyhlášky MP SR č. 41/2002 Z. z. a normy FAO ISPM 15/2002 ako odborné pracovisko
poverené ÚKSÚP – Odbor ochrany rastlín oznámením OORF /102 / F / 04) v rámci konaní
o registrácii fyzických alebo právnických osôb na úseku rastlinolekárskej starostlivosti (§ 6
zákona).
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Prínosom riešenia bude vytváranie odborného informačného zázemia v elektronickom
systéme spracovania dát pre potreby operatívnej komunikácie TSÚP s ÚKSÚP – Odbor
ochrany rastlín v rámci registrácie výrobcov, dovozcov a vývozcov rastlinného tovaru
a evidencie národnej služby ochrany rastlín, pre interné potreby TSÚP v rámci jednaní so
žiadateľmi o odborné posudky sušiarní dreva.
Cieľom úlohy bude tvorba elektronickej databázy evidovaných typov mechanizačných
prostriedkov na ochranu rastlín, elektronické spracovanie agendy odborných posudkov balení
a etikiet prípravkov na ochranu rastlín a odborných posudkov sušiarní dreva v SR vo veci ich
technologickej vhodnosti k tepelnému ošetreniu tranzitného drevného obalového materiálu
proti živočíšnym škodcom.
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Príloha č. 8 kontraktu č. 376/2010-510-K
Názov úlohy:
Príprava koncepčných, strategických a legislatívnych podkladov a pripomienkovanie
návrhov legislatívnych predpisov z problematiky techniky a mechanizácie, dopravy,
bezpečnosti, hygieny a životného prostredia
Pracovník zodpovedný za riešiteľa: Ing. František Lavčák, CSc.
Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Zuzana Kontrová
Sekcia poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu
MPRV SR
Pracoviská podieľajúce sa na riešení úlohy: Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky,
Rovinka
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre rok 2011: 23 235 EUR
Termín riešenia úlohy: 1.1.2011 – 31.12.2011
Funkčná klasifikácia úlohy podľa klasifikácie Organizácie spojených národov COFOG:
Oddiel 04. „Ekonomická oblasť“, skupina 2 „Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo
a poľovníctvo“, trieda 1 „Poľnohospodárstvo“, podtrieda 2 „Skúšobné a kontrolné ústavy“.
Stručná anotácia úlohy:
Európske právne záväzné akty sú účinné na území SR dňom zverejnenia v úradnom vestníku
ES alebo EÚ. V rámci úlohy sa bude sledovať Úradný vestník EÚ, vykonávať triedenie,
selekcia a analýza relevantných smerníc a predpisov čo umožní rýchlejšiu orientáciu
zainteresovaných pracovníkov vo svojej vybranej oblasti.
Pri preberaní európskych prepisov do legislatívy SR pripomienkovanie pracovníkmi, ktorí
s danými predpismi pracujú v praxi môže odhaliť aj skryté nedostatky návrhu. Prínosom
riešenia bude sledovanie zdrojov publikácie európskych smerníc a návrhov slovenských
právnych aktov umožní aktuálne informovať zainteresovaných pracovníkov o nových
platných európskych smerniciach a adekvátnych slovenských právnych predpisoch zo zadanej
oblasti čo umožní rýchlejšiu orientáciu týchto pracovníkov..
Pripomienkovane návrhov slovenských právnych predpisov a pripomienkovanie návrhov
predpisov EU z oblasti posudzovania zhody výrobkov prostredníctvom pracovných skupín
k jednotlivým smerniciam pracovníkmi, ktorí prichádzajú denne do styku s uvedenou
problematikou prináša predpoklad, že skôr odhalia vecné nedostatky návrhu ako
nezainteresovaní pracovníci povinných orgánov.
Cieľom úlohy bude sledovať vydávanie právnych aktov EÚ záväzných pre SR vzťahujúcich
sa k problematike techniky a mechanizácie, bezpečnosti, dopravy, hygieny a životného
prostredia.
V pravidelných intervaloch informovať zadávateľa a riešiteľov problematiky o nových
právnych predpisoch.
Na požiadanie oprávnených orgánov v SR pripomienkovať návrhy zákonov a nariadení vlády
SR a vyhlášok z uvedených oblastí.
Pripraviť podklady k legislatívnym materiálom rezortov pôdohospodárstva, životného
prostredia, dopravy a Úradu pre normalizáciu, meranie a skúšobníctvo.
Pripomienkovať návrhy predpisov EU a SR z oblasti posudzovania zhody výrobkov
prostredníctvom pracovných skupín notifikovaných osôb k jednotlivým smerniciam.
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