Príloha kontraktu č. 1207/2011-510/MPRVSR

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
ZOZNAM ZADANÝCH ÚLOH
Úloha č. 1:
„Správa o využívaní biomasy z poľnohospodárstva na energetické účely“ – finančné
prostriedky zo štátneho rozpočtu (ŠR) na rok 2012: 87 200,- €
Úloha č. 2:
„Potenciál zníženia emisií CO2 pri spaľovaní rôznych druhov biomasy v porovnaní
s fosílnymi palivami“ – finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (ŠR) na rok 2012:
84 230,- €
Úloha č. 3:
Plnenie činností v zmysle zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene
zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov –
finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (ŠR) na rok 2012: 69 213,- €;
Finančné prostriedky zo ŠR pre TSÚP Rovinka v roku 2012 celkom: 240 643,- €.
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Úloha č. 1 kontraktu č. 1207/2011-510/MPRV SR
Názov úlohy:
Správa o využívaní biomasy z poľnohospodárstva na energetické účely
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Štefan Pepich, PhD., TSÚP Rovinka

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Zuzana Červenák 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 2012: 87 200, - €
Termín riešenia úlohy: 1.1.2012 – 31.12.2012
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 a ciele riešenia úlohy:
Biomasa sa dá vhodne využívať na výrobu tepla a chladu, výrobu kvapalných biopalív,
výrobu plynných palív vo forme bioplynu a biometánu, ale aj na výrobu elektrickej energie.
Informácie o počtoch realizovaných zariadení v SR na energetické využívanie biomasy vo
všetkých formách sa značne odlišujú nakoľko nie je doposiaľ centrálna evidencia týchto
technických zariadení. Spaľovne biomasy, bioplynové stanice, výrobne biopalív i zariadenia
na spracovanie biomasy rôznymi technológiami sú v SR v prevádzke nielen v rezorte
poľnohospodárstva, kde sa biomasa produkuje, ale aj v ostatných rezortoch komunálnu sféru
nevynímajúc, čo sťažuje ich centrálnu evidenciu. Zariadenia na energetické využívanie
biomasy môžu byť podporované z viacerých podporných programov v rámci Eurofondov, ale
môžu byť realizované aj bez dotačnej podpory. Tieto skutočnosti taktiež sťažujú evidenciu
zariadení na výrobu energie z biomasy. Z hľadiska ekonomického sa v poslednom období
objavujú technológie využívania odpadovej biomasy z poľnohospodárskej výroby na
energetické účely. Odpadová biomasa môže byť v rôznej forme a zloženia, čo ovplyvňuje aj
spôsob jej energetického využívania.
Úloha nadväzuje na koncepciu bioplynových staníc z roku 2011, kde bol spracovaný
komplexný prehľad a potenciál biomasy na výrobu bioplynu a následnú výrobu elektrickej
energie z bioplynu ako aj prehľad zariadení na jej výrobu. Navrhovaná úloha bude komplexne
mapovať súčasný stav a budúci potenciál biomasy na iný druh energie – tepelnú príp.
aj elektrickú, ale tento krát zo spaľovania odpadovej biomasy z poľnohospodárstva.
Cieľom úlohy bude vypracovať správu o využívaní rastlinnej a drevnej odpadovej biomasy
z poľnohospodárstva na energetické účely. Správa bude obsahovať identifikáciu rastlinnej a
drevnej odpadovej a cielene pestovanej poľnohospodárskej biomasy, jej kvantifikáciu, možné
výmery, druhové zloženie, energetický potenciál, energetickú výťažnosť a spôsoby využívania
na energetické účely.
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Kalkulácia nákladov na riešenie rezortnej úlohy č. 1 kontraktu č. 1207/2011-510/MPRVSR
(v €)

Riešiteľské pracovisko:
Riešiteľ:

TSÚP Rovinka
Ing. Štefan Pepich, PhD.

Názov rezortnej úlohy:
Správa o využívaní biomasy z poľnohospodárstva na energetické účely
P.č.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23

Kalkulačná položka
Náklady obstarania celkom (r. 02+03)
Spotreba materiálu
Služby
v tom: Výskum a vývoj
Kooperácie
Náklady spracovania celkom ( r. 07+08+09+013)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Z toho: Cestovné tuzemské
Cestovné zahraničné
Odpisy
Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 14 až 19)
Z toho: Spotreba materiálu
Spotreba energie
Mzdové náklady
Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prísp. NÚP
Odpisy
Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01+06)
Zisk
Cena riešenia

ŠR v €
87 200,00
19 172,00
6 700,00
3 400,00
800,00
57 928,00
3 200,00
3 800,00
6 171,00
2 157,00
42 600,00
87 200,00

Riaditeľ TSÚP Rovinka: Ing. Peter Rusňák

Za ekonomický úsek: Ing. Lenka Denková

(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)
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Úloha č. 2 kontraktu č. 1207/2011-510/MPRVSR
Názov úlohy:
Potenciál zníženia emisií CO2 pri spaľovaní rôznych druhov biomasy v porovnaní
s fosílnymi palivami
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Mgr. Erika Šmidová, TSÚP Rovinka

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Zuzana Červenák Kontrová
Sekcia poľnohospodárstva, potravinárstva
a obchodu MPRV SR

Pracoviská podieľajúce sa na riešení úlohy: Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky,
Rovinka v kooperácii s VÚTPHP Banská Bystrica
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu na rok 2012: 84 230, - €
Termín riešenia úlohy: 1.1.2012 – 31.12.2012
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 a ciele riešenia 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 doriešiť. Dôležitou
doposiaľ neriešenou oblasťou je analýza možností využívania nových technológií na
energetickú premenu biomasy v SR zo zameraním na znižovanie produkcie CO2.
Úloha bude zameraná práve na stanovenie potenciálu možného znižovania produkcie CO2, pri
porovnaní systému vykurovania alebo sušenia rôznymi druhmi poľnohospodárskej biomasy
a ďalšími alternatívnymi zdrojmi biomasy s fosílnymi palivami. Uskutočnia sa meranie emisií
zo spaľovania rôznych druhov poľnohospodárskej biomasy. Úloha vyplýva z legislatívy EÚ a
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.
Cieľom úlohy bude stanovenie potenciálu možného znižovania produkcie CO2 pri porovnaní
systémov vykurovania fosílnymi palivami a poľnohospodárskou biomasou.
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Kalkulácia nákladov na riešenie rezortnej úlohy č. 2 kontraktu č. 1207/2011-510/MPRVSR
(v €)

5

Riešiteľské pracovisko:
Riešiteľ:

TSÚP Rovinka
Mgr. Erika Šmidová

Názov rezortnej úlohy:
Potenciál zníženia emisií CO2 pri spaľovaní rôznych druhov biomasy v porovnaní
s fosílnymi palivami
P.č.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23

Kalkulačná položka
Náklady obstarania celkom (r. 02+03)
Spotreba materiálu
Služby
v tom: Výskum a vývoj
Kooperácie
Náklady spracovania celkom ( r. 07+08+09+013)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Z toho: Cestovné tuzemské
Cestovné zahraničné
Odpisy
Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 14 až 19)
Z toho: Spotreba materiálu
Spotreba energie
Mzdové náklady
Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prísp. NÚP
Odpisy
Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01+06)
Zisk
Cena riešenia

ŠR v €
-

84 230,00
23 496,00
8 213,00
2 900,00
890,00
49 621,00
3 900,00
3 560,00
7 740,00
2 705,00
31 716,00
84 230,00

Riaditeľ TSÚP Rovinka: Ing. Peter Rusňák

Za ekonomický úsek: Ing. Lenka Denková

(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

Úloha č. 3 kontraktu č. 1207/2011-510/MPRVSR
Názov úlohy:
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Plnenie činností v zmysle zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti
a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Marián Ježík, TSÚP Rovinka

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Zuzana Červenák 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 2012: 69 213, - €
Termín riešenia úlohy: 1.1.2012 – 31.12.2012
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 a ciele riešenia úlohy:
Spracovanie agendy z kontrol aplikačných zariadení vykonaných v súlade s § 6 a § 30 zákona
č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch 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 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 aplikačných zariadení 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.
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.
Elektronické spracovanie agendy evidovaných typov aplikačných zariadení v súlade s § 6 a §
29 zákona. Prínosom riešenia bude vytváranie odborného informačného zázemia
v elektronickom systéme spracovania dát o evidovaných typoch aplikačných zariadení pre
vytváranie centrálneho zoznamu zverejňovaného vo vestníku MPRV SR (§ 29 ods. 3
zákona), pre potreby fytoinšpekcie (v rámci kontroly dokumentov o evidovaných typoch
aplikačných zariadení v súlade s § 4 zákona), pre zverejnenie cez elektronickú sieť(internet)
pre potreby výrobcov, distribútorov alebo používateľov aplikačných zariadení 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 Rovinka v súlade s § 6 zákona ako poverená organizácia) v rámci konania o autorizácií
prípravkov na ochranu rastlín, v súlade s § 16 zákona a v súlade s výnosom MPRV SR č.
3322/9/2001 – 100 v znení neskorších zmien. Prínosom riešenia bude vytváranie odborného
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informačného zázemia v elektronickom systéme spracovania dát pre potreby operatívnej
komunikácie TSÚP Rovinka s ÚKSÚP – v rámci konaní podľa §§ 16 a 23 zákona, pre interné
potreby TSÚP Rovinka 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
Rovinka podľa Nariadenia vlády SR č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti
zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení
neskorších predpisov 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 (§ 11 zákona). Prínosom
riešenia bude vytváranie odborného informačného zázemia v elektronickom systéme
spracovania dát pre potreby operatívnej komunikácie TSÚP Rovinka s ÚKSÚP v rámci
registrácie výrobcov, dovozcov a vývozcov rastlinného tovaru a evidencie národnej služby
ochrany rastlín, pre interné potreby TSÚP Rovinka v rámci rokovaní so žiadateľmi o odborné
posudky sušiarní dreva.
Cieľom úlohy bude priebežná tvorba a vedenie databázy v elektronickej forme (software
EPOS) z centrálneho archívu protokolov o výsledkoch kontrol aplikačných zariadení
vykonaných na území SR, inventarizácia prevádzkyschopných aplikačných zariadení v SR.
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. Tvorba elektronickej databázy
evidovaných typov aplikačných zariadení, 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.

Kalkulácia nákladov na riešenie rezortnej úlohy č. 3 kontraktu č. 1207/2011-510/MPRVSR
(v €)

Riešiteľské pracovisko:

TSÚP Rovinka
8

Riešiteľ:

Ing. Marián Ježík

Názov rezortnej úlohy :
Plnenie činností v zmysle zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene
zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien
P.č.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Kalkulačná položka
Náklady obstarania celkom (r. 02+03)
Spotreba materiálu
Služby
v tom: Výskum a vývoj
Kooperácie
Náklady spracovania celkom ( r. 07+08+09+013)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
Z toho: Cestovné tuzemské
Cestovné zahraničné
Odpisy
Nepriame (režijné) náklady celkom ( r. 14 až 19)
Z toho: Spotreba materiálu
Spotreba energie
Mzdové náklady
Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prísp. NÚP
Odpisy
Ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r. 01+06)
Zisk
Cena riešenia
Kapitálové výdavky celkom

ŠR v €
69 213,00
13 936,00
4 870,00
1 000,00
580,00
49 407,00
1 500,00
1 800,00
3 726,00
1 302,00
41 079,00
69 213,00

Riaditeľ TSÚP Rovinka: Ing. Peter Rusňák

Za ekonomický úsek: Ing. Lenka Denková

(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)
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