Príloha č. 1 kontraktu č. 356/2012-510/MPRV SR

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
ZOZNAM ZADANÝCH ÚLOH
Úloha č. 1:
„Inovatívne a progresívne technológie transformácie biomasy neohrozujúce produkciu
potravín a sumarizácie údajov z hľadiska krátkodobej a dlhodobej stratégie využívania
biomasy na energetické účely“ – finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (ŠR) na rok 2013:
91 440,- €
Úloha č. 2:
„Inventarizácia poľnohospodárskej techniky“ – finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu
(ŠR) na rok 2013: 80 014,- €
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 2013: 57 157,- €;
Finančné prostriedky zo ŠR pre TSÚP Rovinka v roku 2013 celkom: 228 611,- €.
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Príloha č. 2 kontraktu č. 356/2012-510/MPRV SR
Úloha č. 1
Názov úlohy:
Inovatívne a progresívne technológie transformácie biomasy neohrozujúce produkciu
potravín a sumarizácia údajov z hľadiska krátkodobej a dlhodobej stratégie využívania
biomasy na energetické účely
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Štefan Pepich, PhD., TSÚP Rovinka

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ján Vajs
Sekcia poľnohospodárstva 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 2013: 91 440, - €
Termín riešenia úlohy: 1.1.2013 – 31.12.2013
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:
Ide o mimoriadne aktuálnu tému v období, keď EU prehodnocuje stanovené ciele v oblasti
podielu biopalív v doprave a podielu OZE, ktorý má byť 20 % do roku 2020. Je potrebné
sústrediť pozornosť na technológie využívajúce na výrobu energie tepelnej či elektrickej,
nepotravinárske poľnohospodárske produkty, medziprodukty a odpad. To prináša so sebou
nutnosť zamerať výskum na nové, moderné a inovatívne technológie transformácie biomasy
na energetické účely ako sú biopalivá druhej a tretej generácie, ORC cyklus, pyrolýza,
splyňovanie, výroba vodíka a pod. Z dôvodov absencie početných, prevádzkových,
výkonnostných, hmotnostných a ďalších údajov v oblasti energetického využívania biomasy
na Slovensku nie je možné spracovať strategické materiály v tejto oblasti. Údaje chýbajú
o skutočnej produkcii fytomasy a dendromasy v poľnohospodárstve a ich využitia priamo
v poľnohospodárskej výrobe, využitia na energetické účely a vývozu. Chýbajú centrálne
sledované údaje o počtoch a výkonoch energetických zariadení na spaľovanie
biomasy, výroby bioplynu ako aj o kombinovanej výrobe elektriny a tepla. Chýbajú údaje
o ekonomike prevádzky zariadení na energetické využívanie biomasy. Absencia týchto údajov
neumožňuje dlhodobé strategické spracovanie potrebnej produkcie biomasy na energetické
účely a s tým spojené pestovanie, ošetrovanie, zber, spracovanie, uskladnenie a energetické
využitie biomasy. Do tejto oblasti by bolo vhodné doplniť aj sledovanie novej európskej
legislatívy, prípravu strategických materiálov a pripomienkovanie slovenskej legislatívy,
ktorá sa týka rezortu pôdohospodárstva.
Cieľom úlohy bude vypracovať analýzu vhodných inovatívnych technológií energetickej
premeny biomasy v podmienkach Slovenska, ktoré budú využívať produkty, medziprodukty
a odpady v poľnohospodárskej výroby, ktoré nie sú priamo využívané na produkciu potravín.
Bude spracovaný ich identifikácia, kvantifikácia a energetický potenciál z hľadiska
krátkodobej i dlhodobej stratégie využívania biomasy na energetické účely.
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Príloha č. 3 kontraktu č. 356/2012-510/MPRV SR
Kalkulácia nákladov na riešenie rezortnej úlohy č. 1
kontraktu č. 356/2012-510/MPRV SR (v €)

Riešiteľské pracovisko:
Riešiteľ:

TSÚP Rovinka
Ing. Štefan Pepich, PhD.

Názov rezortnej úlohy:
Inovatívne a progresívne technológie transformácie biomasy neohrozujúce produkciu
potravín a sumarizácia údajov z hľadiska krátkodobej a dlhodobej stratégie využívania
biomasy na energetické účely
P.č.

Kalkulačná položka
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23

ŠR v €

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 tooho: 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

91 440,00
19 172,00
6 700,00
3 400,00
800,00
62 168,00
5 200,00
4 500,00
6 171,00
2 157,00
44 140,00
91 440,00

Riaditeľ TSÚP Rovinka: Ing. Peter Rusňák

Za ekonomický úsek: Ing. Lenka Denková

(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

Príloha č. 4 kontraktu č. 356/2012-510/MPRV SR
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Úloha č. 2
Názov úlohy:
Inventarizácia poľnohospodárskej techniky
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Kristína Muráňová, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ján Vajs
Sekcia poľnohospodárstva MPRV SR

Pracoviská podieľajúce sa na riešení úlohy: Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky,
Rovinka
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu na rok 2013: 80 014, - €
Termín riešenia úlohy: 1.1.2013 – 31.12.2013
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:
Nakoľko sa už viac rokov nesledujú početné stavy, využitie ani veková štruktúra
mechanizačných prostriedkov, chýbajú relevantné údaje v tejto oblasti nielen pre potreby
rezortu ale aj pre ďalšie odvetvia. Realizovať celoplošnú inventarizáciu mechanizačných
prostriedkov v spolupráci s MPRV SR ako žiadateľa o informácie z jednotlivých podnikov
a TSÚP ako spracovateľa získaných informácií.
Cieľom úlohy bude spracovať inventarizáciu používanej poľnohospodárskej techniky
v rastlinnej a živočíšnej výrobe, spracovať analýzu vekovej a výkonovej štruktúry strojov
a mechanizačných prostriedkov. Vyhodnotiť
prevádzkové parametre vybraných
samochodných strojov ich výkonnosti, spotreby pohonných hmôt a nákladov na opravy.

Príloha č. 5 kontraktu č. 356/2012-510/MPRV SR
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Kalkulácia nákladov na riešenie rezortnej úlohy č. 2
kontraktu č. 356/2012-510/MPRV SR (v €)

Riešiteľské pracovisko:
Riešiteľ:

TSÚP Rovinka
Ing. Kristína Muráňová, PhD.

Názov rezortnej úlohy:
Inventarizácia poľnohospodárskej techniky
Kalkulačná položka

P.č.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23

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 tooho: 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 €
-

80 014,00
18 948,00
6 623,00
2 900,00
890,00
51 543,00
3 900,00
3 560,00
7 740,00
2 705,00
33 638,00
80 014,00

Riaditeľ TSÚP Rovinka: Ing. Peter Rusňák

Za ekonomický úsek: Ing. Lenka Denková

(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

Príloha č. 6 kontraktu č. 356/2012-510/MPRV SR
5

Úloha č. 3
Názov 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
predpisov
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Marián Ježík, TSÚP Rovinka

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Ján Vajs
Sekcia poľnohospodárstva MPRV SR

Pracoviská podieľajúce sa na riešení úlohy: Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky,
Rovinka
Finančné prostriedky vyčlenené na riešenie zo štát. rozpočtu pre rok 2013: 57 157, - €
Termín riešenia úlohy: 1.1.2013 – 31.12.2013
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:
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky v Rovinke (ďalej len „TSÚP“) ako poverená
organizácia podľa § 6 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
len „zákon“) a v súlade s ostatnými právnymi predpismi a normami vzťahujúcimi sa
k rastlinolekárskej starostlivosti v súčasnosti zabezpečuje:
- evidenciu a vedenie zoznamu evidovaných typov aplikačných zariadení pre aplikáciu
prípravkov na ochranu rastlín podľa § 29 zákona
- vykonávanie a metodické usmerňovanie kontrol aplikačných zariadení podľa § 30 zákona
- posudzovanie technických vlastností obalov prípravkov na ochranu rastlín pre
neprofesionálnych používateľov v rámci konania o autorizácií prípravkov na ochranu rastlín
alebo iných prípravkov v súlade s § 16 zákona
- odborné posudzovanie sušiarní dreva v súlade s vyhláškou MPRV SR č. 41/2002 Z. z.
a normou FAO ISPM 15 v rámci konaní o registrácií fyzických alebo právnických osôb na
úseku rastlinolekárskej starostlivosti podľa § 11 zákona.
TSÚP sa bude v budúcnosti podieľať v súlade s § 6 zákona na realizácii Národného akčného
plánu SR podľa čl. (4) smernice EP a Rady 2009/128/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pre
činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používanie pesticídov.
TSÚP priebežne zabezpečuje inventarizáciu aplikačných zariadení používaných na
podnikateľské účely v SR tak, aby mohla byť splnená požiadavka smernice EP a Rady
2009/1208/ES z 21. 10.2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť spoločenstva na
dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov v kap. III, článok 8, ods. 2. Pre členské
štáty EÚ ukladá do 14. decembra 2016 zabezpečiť, aby sa kontrola zariadení na aplikáciu
pesticídov uskutočnila aspoň raz.
Pre naplnenie požiadaviek vyššie uvedenej Smernice EP a Rady treba uskutočniť komplexnú
inventarizáciu zariadení na aplikáciu pesticídov v SR.
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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. Výstupom je spracovanie údajov do
užívateľských súborov pre potreby MPRV SR a ním určené tretie osoby.

Príloha č. 7 kontraktu č. 356/2012-510/MPRV SR
7

Kalkulácia nákladov na riešenie rezortnej úlohy č. 3
kontraktu č. 356/2012-510/MPRV SR (v €)

Riešiteľské pracovisko:
Riešiteľ:

TSÚP Rovinka
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.

Kalkulačná položka
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ŠR v €

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 tooho: 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

57 157,00
10 194,00
3 563,00
1 000,00
580,00
42 400,00
1 500,00
1 800,00
3 726,00
1 302,00
34 072,00
57 157,00

Riaditeľ TSÚP Rovinka: Ing. Peter Rusňák

Za ekonomický úsek: Ing. Lenka Denková

(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)

(meno, priezvisko, podpis, pečiatka)
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