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ÚVOD
Rezort pôdohospodárstva je súčasťou národohospodárskej stratégie, ktorej cieľom je
zabezpečiť maximálny ekonomický rast v podmienkach trvalo udržateľného rozvoja.
Technika a mechanizácia je hlavným intenzifikačným prvkom agropotravinárskeho
komplexu. Smerovanie jej vývoja a určovanie smerovania jej kvality v rámci
agropotravinárskeho komplexu je hlavnou činnosťou Technického a skúšobného ústavu
pôdohospodárskeho (TSÚP).
Uvedené náročné úlohy rieši TSÚP formou skúšobných, normalizačných a vedeckovýskumných činností v spolupráci s ďalšími domácimi a zahraničnými odborne spôsobilými
inštitúciami a pracoviskami.
Základné kompetencie TSÚP sú dané:
- Zriaďovacou listinou Ministerstva pôdohospodárstva SR (MP SR) rozhodnutím číslo
654/2007-250 zo dňa 04.01.2007
- Štatútom schváleným MP SR rozhodnutím č. 912/2007-250 zo dňa 05.02.2007,
- Rozhodnutím o autorizácii č. A1/2006/000004/00004 zo dňa 03.01.2006 vydaným Úradom
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) ako notifikovanej osoby
s registračným č. 1300 v rámci EÚ.
Definovanie a stanovenie technických, prevádzkovo-ekonomických, bezpečnostných a
environmentálnych parametrov technického segmentu agropotravinárskeho komplexu
zahrňujúceho poľnohospodárske, lesnícke a potravinárske stroje a zariadenia je zložitá a
náročná úloha vyžadujúca vysoké nároky na súbory organizačných opatrení, ako aj na
personálne a prístrojové vybavenie pracoviska riešiaceho danú problematiku.
Kompetentnosť a spôsobilosť TSÚP na uvedené činnosti je potvrdená osvedčením
o akreditácii vydanom Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) na základe
plnenia požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005 EN a normy 45011:1998 v oblasti:
- aplikovaného výskumu poľnohospodárskych strojov, technológií a poradenskej činnosti
Osvedčenie o akretditácii č. S-135
- skúšok poľnohospodárskych, potravinárskych a lesníckych strojov
Osvedčenie o akreditácii č. S-097
- certifikácie strojov určených pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a potravinársky priemysel
Osvedčenie o akreditácii č. P-005
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Celkový pohľad na administratívnu budovu TSÚP:
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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie: Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106
(v skrátenej forme TSÚP SKTC-106)
Sídlo organizácie:

Rovinka, PSČ 900 41

Právna forma organizácie: Príspevková organizácia od 01. 01. 2002
Zriaďovateľ:
IČO:
Kontakt:

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
(v skrátenej forme MP SR)
31827951
tel.: ++421-2-45980 280-2
fax: ++421-2-45980 524
e-mail: sktc_106@sktc-106.sk

Riaditeľ organizácie:
Členovia vedenia:
Námestník riaditeľa pre skúšobníctvo:
Vedúci ekonomického oddelenia,
investícií a vnútornej správy:
Námestník riaditeľa pre vedu,
výskum a poradenskú činnosť:

Ing. Richard Markovič,CSc.
Ing. Marián Ježík
Ing. Milan Králiček
Ing. František Zacharda,CSc.

Hlavné činnosti:
Podľa zriaďovacej listiny vydanej Ministerstvom pôdohospodárstva SR a autorizačných
oprávnení udelených od ÚNMS SR a ďalších orgánov štátnej správy a štátneho
odborného dozoru, TSÚP vykonáva nasledovné činnosti:
- posudzovanie zhody určených výrobkov v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z.
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- vykonávanie skúšania, certifikácie a inšpekcie v oblasti posudzovania zhody
určených výrobkov v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zabezpečovanie činností orgánu štátnej správy podľa zákona č. 295/2007 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej
starostlivosti v oblasti:
- registrácie aplikačných zariadení prípravkov na ochranu rastlín,
- pravidelných kontrol technického stavu aplikačných zariadení prípravkov
na ochranu rastlín a moričiek osív,
- posudzovanie obalov prípravkov na ochranu rastlín,
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-

-

-

činnosť notifikovanej osoby reg. číslo 1300 podľa smerníc Európskeho
spoločenstva pre strojné zariadenia, zariadenia pracujúce v určitom rozsahu
napätia a emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore,
koordinácia posudzovania zhody prostredníctvom pracovných skupín
notifikovaných osôb SR v oblasti strojov, elektrických zariadení a hluku
napojených na pracovné skupiny EÚ,
odborné posúdenia technologických častí liehovarníckych závodov podľa
zákona č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších
predpisov,
odborné činnosti požiarnej ochrany podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra
SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii,
vypracovanie emisno-technologických odborných posudkov vo veciach
ochrany ovzdušia podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.
202/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní
a o oprávnení na meranie emisií a kvality ovzdušia,
skúšky sušiarní dreva pre tepelnú úpravu drevného obalového materiálu podľa
požiadaviek predpisu FAO ISPM č. 15,
vykonávanie akreditovaných skúšok v oblasti bezpečnosti práce, dopravnej
bezpečnosti, hluku, vibrácií, elektrických zariadení,
normotvorné činnosti prostredníctvom technicko normalizačných komisií pre
poľnohospodárske a lesné stroje a pre potravinárske stroje,
vyjadrenia k projektom spracovaných v rámci podporných programov podľa
požiadaviek Pôdohospodárskej platobnej agentúry,
zúčastňovanie sa na tvorbe technickej politiky rezortu,
zabezpečuje fakultatívne požiadavky ministerstva v oblasti mechanizácie
poľnohospodárstva, energetiky, obnoviteľných zdrojov energie, ochrany
a bezpečnosti pri práci, životného prostredia,
výskum strojov a technologických liniek a ich aplikácia z hľadiska
udržateľného
rozvoja
poľnohospodárskej
výroby
a dodržiavania
environmentálny požiadaviek,
vypracovanie projektových štúdií vybavenosti podnikateľského subjektu
technikou,
štandardizácia fyzikálno-mechanických a chemických kritérií pre pevné
palivo z poľnohospodárskej biomasy, zabezpečuje normalizačnú činnosť
v oblasti tekutých biopalív a bioplynu,
výskum strojov a technologických liniek vhodných na energetické
a priemyselné využitie poľnohospodárskej biomasy,
periodické
vykonávanie
inventarizácie
používanej
techniky
v poľnohospodárskej prvovýrobe, vytváranie a udržovanie databázy
a technických
požiadaviek
na
stroje,
technologické
linky
v poľnohospodárskej, potravinárskej a lesníckej výrobe,
poradenské a vzdelávacie aktivity v predmete pôsobnosti ústavu.
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2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE

Základným poslaním TSÚP SKTC-106 Rovinka je podpora realizácie technickej politiky
v agropotravinárskom sektore v oblasti exploatácie poľnohospodárskych, potravinárskych a
lesníckych strojov cestou ochrany spotrebiteľa pred nebezpečnými výrobkami a vedeckovýskumnými a ostatnými odbornými činnosťami smerujúcimi k udržaniu a tvorbe efektívnych
a environmentálnych výrobných technológií.
¾ Realizácia podpory technickej politiky v oblasti ochrany spotrebiteľa pred
nebezpečnými výrobkami zo strednodobého pohľadu sa bude v TSÚP zaisťovať
v zmysle zák. č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky vrátane
noviel a o posudzovaní zhody a príslušnými nariadeniami vlády cestou výkonov:
- autorizovanej osoby formou certifikácie, posudzovania zhody a skúšaním
určených výrobkov,
- inšpekčných činností,
- notifikovanej osoby (notified body) Európskym spoločenstvom
s identifikačným číslom 1300 v oblasti strojných a elektrických zariadení
používaných v agropotravinárskom sektore a v oblasti posudzovania hluku.
¾ Vedecko-výskumné a ostatné odborné činnosti smerujúce k zabezpečeniu podpory
realizácie technickej politiky sa budú realizovať v TSÚP nasledovnými formami:
- Aktualizáciou inventarizácie strojno-technologického vybavenia rezortu
pôdohospodárstva spracovávaním jeho optimálnych stavov zaručujúcich
efektívnu pôdohospodársku produkciu;
- Výskumným riešením projektovať moderné progresívne strojové technológie
pre perspektívne pestovateľské a chovateľské technológie v rastlinnej
a živočíšnej výrobe;
- Na základe moderných poznatkov vedy a techniky udržiavať v aktuálnosti
agrotechnické
a zootechnické
požiadavky
na
stroje
a zariadenia
technologických liniek výrobných procesov v agrorezorte;
- Výskumnou činnosťou podporovať rozvoj technológií precízneho
poľnohospodárstva;
- Koordinovať výskumné činnosti s cieľom podpory využitia obnoviteľných
zdrojov energie hlavne poľnohospodárskej biomasy za účelom splnenia
požiadaviek Kjotskeho protokolu o zvýšenom podiele spotreby energie
z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energie;
- Podpornou činnosťou regionálnej poľnohospodárskej výroby a regionálneho
spracovania jej produkcie, cestou obnovy a modernizácie jej technického
vybavenia vytvárať podmienky trvalo udržateľného rozvoja vidieka;
¾ Technicko-normalizačnou
činnosťou
pôsobením
v
technickonormalizačných
komisiách,
tvorbou
a implantáciou slovenských
technických noriem, harmonizáciou zahraničných noriem a smerníc;
¾ Účasťou na zvyšovaní bezpečnosti potravín;
-8¾ Poradensko-informačnou činnosťou pre poľnohospodársku prvovýrobu,
poľnohospodárske, potravinárske a lesnícke strojárenstvo, obchodné

¾

¾
¾

¾

¾

¾
¾

organizácie, SPPK a združení pôsobiacich v oblasti agrosektoru vytvárať
podmienky implantácie vedecko-výskumných poznatkov a legislatívnych
opatrení do výrobnej praxe;
Výkonmi podľa Zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti
a Výnosu MP SR č. 3322/1/2001-100 zabezpečením pravidelných technických
kontrol postrekovačov a rosičov na chemickú ochranu rastlín a morenie osiva
a zaistením posudzovania obalov prípravkov na chemickú ochranu rastlín;
Výkonmi podľa Zákona č. 467/2002 Z. z. o obehu liehu spracovaním
odborných posudkov k technológiám liehovarníckych závodov;
Odbornými meraniami a posudkami podľa platnej legislatívy v oblastiach
dopravnej bezpečnosti, elektrickej bezpečnosti, ergonómie, požiarnej
bezpečnosti, ochrany ovzdušia, bezpečnosti práce a metrológie pripravovať
podklady pre rozhodnutia orgánov štátnej správy a odborného dozoru na
základe požiadaviek prvovýrobcov v rezorte ako aj slovenskej obchodnej
inšpekcie pri výkone jej kontrolnej činnosti;
Medzinárodnou spoluprácou s partnerskými organizáciami v zahraničí urýchliť
a skvalitniť transfér nových vedeckých poznatkov do výrobných podmienok
slovenského poľnohospodárstva.
Konkrétne v združeniach:
ENTAM - Združenie skúšobní poľnohospodárskej techniky krajín EÚ,
ENGAGE - Združenie výskumných pracovísk poľnohospodárskej techniky
krajín EÚ,
CEE AgEng – Združenie výskumných pracovísk poľnohospodárskej techniky
krajín strednej a východnej Európy,
PANONIA - Zduženie výskumných ústavov Vyšegrádskej štvorky,
Odbornou činnosťou v organizácii OECD poskytovať domácim výrobcom
poľnohospodárskych a lesníckych traktorov a poľnohospodárskych strojov
informácie o technických požiadavkách a metodikách skúšok s cieľom podpory
exportu;
Riešením výskumných a ostatných odborných činností TSÚP v koordinácii
a spolupráci s SPU Nitra, technickou fakultou, TU Zvolen a slovenskými
centrami poľnohospodárskeho výskumu v Nitre a Zvolene;
Pre zaistenie uvedených základných strednodobých výhľadov TSÚP a pre
zabezpečenie dosiahnutia porovnateľnej úrovne s obdobnými organizáciami
v zahraničí je nutné plánovať činnosti s nasledovným finančným krytím pre rok
2007:

-9Kapitálové výdavky:
- údržba a rekonštrukcia areálu cca 300 tis Sk,
- oprava a modernizácia laboratórnych hál cca 500 tis Sk,

-

modernizácia prístrojovej techniky pre naplnenie akreditačných požiadaviek
a kladených na laboratóriá 250 tis Sk,
- vybavenie meracích reťazcov pre laboratórium vlastností biomasy - 1400 tis
Sk,
- priebežné doplnenie a modernizácia počítačového a tlačiarenského vybavenia
100 tis Sk,
- údržba účelových a rekreačných zariadení 20 tis Sk.
Bežný transfér:
- podpora doktorandského štúdia 1 pracovníka v rámci prípravy externej
ašpirantúry - 50 tis. Sk,
- jazyková príprava výkonných pracovníkov (kurz angličtiny) - 80 tis Sk,
- náklady spojené s akreditačnými, reakreditačnými konaniami ako aj
dohľadovými auditmi SNAS - 120 tis Sk,
- náklady na prácu OECD a v pracovných skupinách EU - 30 tis Sk,
- pokrytie výdavkov na prípravu a účasť v zahraničných združeniach vrátane
členských poplatkov - 80 tis. Sk,
- v rámci uvedených výhľadových činností vzhľadom na zvyšovanie odborných
vzdelanostných požiadaviek a nárast priemernej vekovej štruktúry je potrebné
uvažovať s doplnením o mladých odborníkov v rozsahu 2 pracovníkov
s náležitým odmeňovaním cca 700 tis Sk,
- náklady na vzdelávanie - 70 tis. Sk,
- náklady na spracovanie propagačných materiálov a účasť na výstavách - 150
tis. Sk.
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3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO
PLNENIE

V roku 2007 riešil Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky v Rovinke výskumné
úlohy, v súlade s uzatvoreným kontraktom v celkovej objeme 10 660 tis. Sk. Boli riešené tieto
úlohy:
-

Monitorovanie vydávaných smerníc EÚ, pripomienkovanie návrhov nariadení vlády
SR a aplikácia aktuálnych predpisov vzťahujúcich sa k problematike techniky
a mechanizácie v oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia, dopravnej bezpečnosti,
hygieny práce a ochrany životného prostredia
- Zabezpečenie činnosti plnenia požiadaviek zákona o rastlinolekárskej starostlivosti
- Špecifikácia a stanovenie fyzikálno-mechanických a chemických vlastností vybraných
druhov poľnohospodárskej biomasy ako zdroja na výrobu tuhých palív
- Inventarizácia používanej techniky pre rastlinnú a živočíšnu výrobu vo vybranom
súbore podnikov
- Akčný plán rozvoja biomasy
- Vypracovanie metodiky pre energeticky sebestačnú farmu
- Technické možnosti podpory precízneho poľnohospodárstva z hľadiska udržateľného
rozvoja, ochrany životného prostredia a zdrojov spodných vôd
- Príprava výhľadovej štúdie pre koncepciu rozvoja poľnohospodárstva časti „Technika
a mechanizácia“ v rámci stratégie rozvoja národného hospodárstva na roky 2020-2030
- Predpoklady vybudovania modelovej bioplynovej stanice na výrobu bioetánu ako
kvalitatívne vyššieho stupňa využitia biomasy
- Možnosti používania rastlinných olejov pri pohone vznetových motorov používaných
v poľnohospodárskej a lesníckej výrobe
V priebehu riešenia úloh bola pravidelne vykonávaná kontrola vecného a časového plnenia
zo strany zadávateľa formou kontrolných dní, ktoré sa konali po skončení kalendárneho
štvrťroka, teda celkom 3 krát a štvrtý kontrolný deň sa uskutočnila oponentúra záverečných
správ a záverečné prejednanie.
Stručné zhodnotenie výsledkov riešenia úloh je v nasledujúcom texte.
3.1 Monitorovanie vydávaných smerníc EÚ, pripomienkovanie návrhov nariadení vlády
SR a aplikácia aktuálnych predpisov vzťahujúcich sa k problematike techniky
a mechanizácie v oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia, dopravnej bezpečnosti,
hygieny práce a ochrany životného prostredia
Cieľom riešenia bolo sledovať vydávanie právnych aktov EÚ záväzných pre SR vzťahujúcich
sa k problematike techniky a mechanizácie v oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia,
dopravnej bezpečnosti, hygieny práce a ochrany životného prostredia.
V pravidelných intervaloch informovať zadávateľa a riešiteľov problematiky o nových
právnych predpisoch.
Pripomienkovať návrhy zákonov a nariadení vlády SR z uvedených oblastí prostredníctvom
MP SR.
- 11 Pripomienkovať návrhy predpisov EU z oblasti posudzovania
prostredníctvom pracovných skupín k jednotlivým smerniciam.

zhody

výrobkov

Európske právne záväzné akty sú účinné na území SR dňom zverejnenia v úradnom vestníku
ES alebo EÚ. Nedá sa predpokladať, že každý zainteresovaný pracovník bude nepretržite
sledovať Úradný vestník EÚ, preto triedenie, selekcia a analýza relevantných smerníc
a predpisov umožní rýchlejšiu orientáciu zainteresovaných pracovníkov vo svojej vybranej
oblasti.
Pri preberaní európskych prepisov do legislatívy
SR dochádza k chybám, preto
pripomienkovanie pracovníkmi, ktorí s danými predpismi pracujú v praxi môže odhaliť aj
skryté nedostatky návrhu.
Smernice vydané v EU sa postupne zapracúvajú do legislatívy SR formou zákonov alebo
aproximačných nariadení vlády. Návrhy týchto právnych predpisov sú vystavené na
pripomienkovanie na stránkach jednotlivých ministerstiev ( MP SR, MDPT SR, MH SR,
MŽP SR, UNMS SR ...).
TSÚP Rovinka sa zúčastňuje pripomienkového konania prostredníctvom MP SR alebo aj
priamo, ak je o to orgánmi štátnej správy požiadané.
Dôvody pre prijímanie nariadení vlády SR resp. zákonov vyplývajú z požiadavky
harmonizácie práva.
O priebežnom riešení kontraktu sme informovali zadávateľa okrem jednania na
kontrolných sedeniach aj tzv. priebežnými správami o kontrakte za určité časové obdobie,
v ktorých boli uvedené legislatívne predpisy z oblasti sledovanej metodikou a bol uvedený aj
spôsob ich aplikácie. V rámci riešenia kontraktu boli sledované všetky denné vydania
Úradného vestníka EÚ, vydania predpisov v Zbierke zákonov, Vestníky ÚNMS SR,
Vestníky MP SR atď. Smernice a predpisy, ktoré sa dotýkali problematiky kontraktu boli
preskúmané a poskytnuté riešiteľom resp. na skúšobné laboratórium.
TSÚP Rovinka je zainteresovaný v pripomienkovaní európskej legislatívy týkajúcej sa
posudzovania zhody strojových zariadení, zariadení pracujúcich v určitom rozsahu napätia a
v posudzovaní hluku vo vonkajšom prostredí. Pre tieto oblasti je TSÚP Rovinka
Autorizovaná osoba SKTC-106 a Notifikovaná osoba č. 1300 v rámci EÚ. Notifikácia sa týka
konkrétne Smernice
98/37/ES o strojových zariadeniach, Smernice 2006/95/EC
o zariadeniach pracujúcich v určitom rozsahu napätia a smernice 2000/14/ES o emisii hluku
zariadení používaných vo vonkajšom priestore. TSÚP Rovinka sa prostredníctvom
pracovných skupín podieľal na pripomienkovaní noviel daných smerníc a ich aproximačných
nariadení. Zároveň sa prejednávali aplikačné príručky pre dané novely.
So zmenami predpisov boli zákazníci TSÚP Rovinka informovaní pri osobných
jednaniach, telefonicky alebo listami. Ostatní zákazníci sa mohli s novými predpismi
oboznámiť na odborných seminároch:

- 12 3.2 Zabezpečenie činnosti plnenia požiadaviek zákona o rastlinolekárskej starostlivosti
Cieľom úlohy bolo zabezpečenie činností TSÚP súvisiacich s prípravou (novelizáciou)
rastlinolekárskej legislatívy v roku 2007 a zabezpečenie nekomerčných činností spojených s

plnením úloh stanovených pre TSÚP zákonom o rastlinolekárskej starostlivosti.
V konkrétnom vyjadrení bolo cieľom úlohy:
- príprava paragrafového znenia novely zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej
starostlivosti v oblasti zameranej na mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín,
resp. v spolupráci s UKSÚP aj v oblasti registrácie prípravkov na ochranu rastlín
(obaly a etikety),
- vypracovanie vykonávacích predpisov k evidencií typov a kontrolám mechanizačných
prostriedkov podľa § 15 a 16 zákona (spracované vo forme metodických pokynov
TSÚP ako orgánu rastlinolekárskej starostlivosti a zavedené v súlade s § 3, ods. (1),
písm. e) zákona,
- zavedenie komplexnej databázy z protokolov o vykonaných kontrolách
mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín vykonaných v SR v období
01.01.2003 až 30.11.2007 do elektronického systému spracovania dát,
- počítačové spracovanie databázy v disponibilnom rozsahu software podľa
relevantných triediacich znakov a spracovanie grafických informačných výstupov.
Výsledkom riešenia úlohy bolo:
3.2.1 Príprava novely zákona č. 193/2005 Z.z.
TSÚP sa v spolupráci s MP SR a UKSUP podieľal na príprave novely zákona
o rastlinolekárskej starostlivosti.
Novelizačné návrhy TSÚP v oblasti mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín boli
akceptované a sú zapracované v § 3 ods. (1(, písm. d), § 4 ods. (2), písm. g), § 5 ods. (e),
§§ 15, 16, 27.
V § 36 novely zákona boli omylom nespôsobeným TSÚP ponechané články (5) a (6).
Zákon o rastlinolekárskej starostlivosti č. 193/2005 Z. z. bol novelizovaný zákonom č.
295/2007 Z. z. s účinnosťou od 01. 07. 2007.
3.2.2

Vypracovanie vykonávacích predpisov k evidencií typov a kontrolám
mechanizačných prostriedkov, inovácia systému evidencie mechanizačných
prostriedkov
TSÚP Rovinka za účelom vykonateľnosti zákona podľa §§ 15 a 16 vypracoval
metodické pokyny č. 1/2007 a č. 2/2007, ktoré sú vykonávacími predpismi k evidencii
typov a kontrolám mechanizačných prostriedkov a do praxe ich zaviedol technický
ústav ako orgán rastlinolekárskej starostlivosti v súlade s § 3 ods. (1), písm. e) zákona.

- 13 3.2.2.1 Metodický pokyn č. 1/2007 - Pre stanovenie spôsobu evidencie mechanizačných
prostriedkov na ochranu rastlín v súlade s § 15 zákona (viď príloha č. 1
záverečnej správy).

Predmetný metodický pokyn je určený pre žiadateľov o zapísanie mechanizačného
prostriedku do zoznamu a pre technický ústav, ako osobu poverenú zákonom
k zabezpečeniu evidencie a vedeniu zoznamu mechanizačných prostriedkov. Pre
dotknuté subjekty je tento metodický pokyn záväzný v súlade s § 3 ods. (e) zákona.
Účinnosť metodického pokynu č. 1/2007 je od 02. 07. 2007. Metodický pokyn
v kompletnom znení je uvedený na webovej stránke TSÚP.
3.2.2.2Metodický pokyn č. 2/2007 – Pre zabezpečenie výkonu kontroly mechanizačných
prostriedkov v súlade s § 16 zákona (viď prílohu č. 2 záverečnej správy)
Predmetný metodický pokyn je určený pre:
- technický ústav, ako osobu poverenú zákonom k vykonávaniu kontrol
mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín,
- fyzické a právnické osoby poverené technickým ústavom k vykonávaniu kontrol
mechanizačných prostriedkov v súlade s § 16 ods. (3) zákona,
- vlastníkov, nájomcov, užívateľov mechanizačných prostriedkov, ktoré podliehajú
kontrolách podľa § 16 zákona.
Pre dotknuté subjekty je tento metodický pokyn záväzným dokumentom v súlade s § 3
písm. e) zákona.
Metodický pokyn č. 2/2007 bude účinný od 01. 02. 2008.
V kompletnom znení je uvedený na webovej stránke TSÚP.
3.2.2.3 Inovácia systému evidencie mechanizačných prostriedkov
V súlade s § 15, ods. (2) zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti
v znení neskorších zmien vedie TSÚP Rovinka zoznam mechanizačných prostriedkov.
V roku 2007 bol zoznam mechanizačných prostriedkov aktualizovaný k 31.05.2007
a bol zverejnený vo vestníku MP SR , výnos č. 1438/2007-100 z 20. júna 2007. Zoznam
mechanizačných prostriedkov jel zverejnený aj na webovej stránke TSÚP.
Od 02. 07. 2007 bola agenda evidencie mechanizačných prostriedkov prispôsobená
požiadavkám metodického pokynu TSÚP č. 1/2007.

- 14 3.2.3

Zavedenie databázy o vykonaných kontrolách do počítačového programu
centrálnej evidencie
V rámci elektronického systému spracovania dát (software EPOS) boli k 30.11.2007
zavedené do predmetnej databázy údaje z protokolov o vykonaných kontrolách

všetkých kontrolných staníc na území SR, ktoré vykonávajú kontroly plošných
postrekovačov a priestorových aplikátorov (rosičov).
Do elektronickej databázy bolo spracovaných celkom 2 926 protokolov o kontrolách
vypracovaných kontrolnými stanicami (14 staníc) od 01.01.2003 (začiatok zákonom
stanovenej kontrolnej činnosti na území SR) do 30.11.2007.
Elektronická evidencia obsahuje:
- databázu mechanizačných prostriedkov
- zoznam mechanizačných prostriedkov
- zoznam skúšok
- triediace číselníky.
Do databázy sú vložené:
- poradové číslo zápisu
- identifikácia majiteľa mechanizačného prostriedku
- identifikácia mechanizačného prostriedku:
- druh (plošný postrekovač, rosič)
- vyhotovenie (nesený, ťahaný, samochodný, nadstavbový)
- typ
- výrobca
- výrobné číslo a rok výroby
- pracovný záber (plošné postrekovače)
- objem nádrže
- počet dýz na aplikačnom ráme (rosiče)
pozn.: bude databázovo spracovávaný od 01.02.2008
- názov a číslo kontrolnej stanice
- dátum vykonanej kontroly
- číslo protokolu
- číslo kontrolnej nálepky
- platnosť vykonanej kontroly
Z vyššie uvedených údajov je možné použitím triediacich filtrov vygenerovať
výstupy podľa jednotlivých charakteristických znakov uloženého súboru dát (viď bod
3.4 záverečnej správy a priložené tabuľkové a grafické prílohy).
V IV. kvartáli 2007 sa začal pripravovať program pre elektronické spracovanie dát
z kontrol zariadení na leteckú aplikáciu a moričiek osív a sadby.

- 15 Tabuľka č. 1 vykonaných kontrol od 01.01.2003 do 30.11.2007
Rok

Postrekovače

Rosiče

Moričky
osív

Letecké
aplikačné
zariadenia

Spolu

2003
2004

162
519

15
44

-

-

177
563

2005
2006
k
30.11.200
7
spolu

628
655
602

90
111
100

4
22

22
6

718
792
730

2 566

360

26

28

2 980

3.2.4 Počítačové spracovanie databázy,
informačných výstupov

spracovanie tabuľkových a grafických

Z databázy údajov sústredenej v centrálnej evidencií protokolov o vykonaných
kontrolách boli prostredníctvom triediacich podprogramov
software EPOS
vygenerované a spracované do tabuľkovej a grafickej podoby nasledujúce súbory (viď
príloha č. 3):
1. Rozdelenie kontrolovaných mechanizačných prostriedkov podľa druhu v ks
2. Rozdelenie kontrolovaných mechanizačných prostriedkov podľa druhu v %
3. Rozdelenie kontrolovaných mechanizačných prostriedkov podľa spôsobu agregácie
v ks – len plošné postrekovače
4. Rozdelenie mechanizačných prostriedkov podľa spôsobu agregácie v % - len plošné
postrekovače
5. Rozdelenie kontrolovaných mechanizačných prostriedkov podľa záberu v ks plošné postrekovače
6. Rozdelenie kontrolovaných mechanizačných prostriedkov podľa záberu v % plošné postrekovače
7. Rozdelenie kontrolovaných mechanizačných prostriedkov podľa objemu nádrže v ks
- plošné postrekovače
8. Rozdelenie kontrolovaných mechanizačných prostriedkov podľa objemu nádrže v %
- plošné postrekovače
9. Rozdelenie kontrolovaných mechanizačných prostriedkov podľa objemu nádrže v ks
- rosiče
10. Rozdelenie kontrolovaných mechanizačných prostriedkov podľa objemu nádrže v %
- rosiče
11. Rozdelenie kontrolovaných mechanizačných prostriedkov podľa roku výroby v ks plošné postrekovače
12. Rozdelenie kontrolovaných mechanizačných prostriedkov podľa roku výroby v % plošné postrekovače
13. Rozdelenie kontrolovaných mechanizačných prostriedkov podľa roku výroby v ks rosiče
- 16 14. Rozdelenie kontrolovaných mechanizačných prostriedkov podľa roku výroby v % rosiče
15. Počet vykonaných kontrol mech. prostriedkov od 01.01. 2003 do 30.11.2007 v ks plošné postrekovače a rosiče
16. Počet vykonaných kontrol mech. prostriedkov od 01.01. 2003 do 30.11.2007 v % plošné postrekovače a rosiče

17. Stav kontrolovaných mechanizačných prostriedkov v ks - s platnou, resp. neplatnou
kontrolou k 30.11.2007 - len plošné postrekovače a rosiče
18. Stav kontrolovaných mechanizačných prostriedkov v % - s platnou, resp.
neplatnou
kontrolou k 30.11.2007 - len plošné postrekovače a rosiče
19. Kontroly vykonané jednotlivými kontrol. stanicami za jednotlivé kalendárne
roky v období r. 2003 - 2007 - len plošné postrekovače a rosiče
20. Kontroly vykonané jednotlivými kontrolnými stanicami v období 01.01.200730.11.2007 len plošné postrekovače a rosiče /sumáry za jednotlivé roky)
Ďalej boli z predmetnej počítačovej databázy do tejto záverečnej správy zaradené
nasledujúce súbory:
- zoznam kontrolovaných mechanizačných prostriedkov za obdobie 01.01.2003 –
30.11.2007 (databázový súbor v prílohe č. 4)
- abecedný zoznam majiteľov kontrolovaných mechanizačných prostriedkov (viď
príloha č. 5)
- abecedný zoznam výrobcov kontrolovaných mechanizačných prostriedkov (viď
príloha č. 6)
3.3

Špecifikácia a stanovenie fyzikálno-mechanických a chemických
vlastností vybraných druhov poľnohospodárskej biomasy ako zdroja na výrobu
tuhých biopalív

Cieľom úlohy je klasifikácia pôvodu a zdroja tuhých biopalív z vybraných druhov bylinnej
biomasy , popis hlavných obchodných foriem a špecifikácia ich vlastností s následným
zoznamom normatívnych vlastností, ktoré musia byť špecifikované a informatívnych
vlastností, ktoré sú voliteľné.
Vychádzajúc z analýzy technických špecifikácií vydaných Európskou komisiou pre tvorbu
noriem pre tuhé biopalivá - CEN TC/335 v správe sú uvedené hlavné obchodné formy
tuhých biopalív, triedenie kvality pripravené pre komerčné tuhé biopalivá ako brikety, pelety,
výlisky, drevné štiepky, balíky slamy, rozdrvené drevené palivo atď.
V správe v tabuľkách sú uvedené špecifikácie vlastností pre brikety, pelety a balíky slamy,
a typické fyzikálne a chemické hodnoty pre nepoužitú slamu s a bez nevýznamného
množstva zrna a typické fyzikálne a chemické hodnoty pre čerstvé obilné zrnité materiály
Pri sledovaní fyzikálnych a chemických vlastností poľnohospodárskej biomasy vhodnej na
spaľovanie sme sa snažili spracovať čo najširšie druhové zastúpenie biomasy. Z toho dôvodu
boli spracované aj vzorky menej tradičné vrátane zrna (kukurica, ovos, pšenica, tritikale)
a semena (repka) a druhov drevín ovocných (marhuľa, jabloň), viniča i drevín tvoriacich nálet
na trvalých trávnych porastoch (borievka, vŕba, osika, breza, jelša, šípka, rakyta) ako aj
- 17 energetických plodín (ozdobnica čínska, topinambur, amarantus), lúčne seno, pelety
(pasienkový nálet) a výlisky (repka pri výrobe MERO) a ďalšie druhy (konope technické,
tabakové stonky, slama hrachová, sójová, slnečnicová).
Cieľom práce bolo zistiť niektoré vlastnosti, ktoré ju charakterizujú ako tuhé biopalivo.
V rámci tejto výskumnej úlohy to bolo :
1. - Stanovenie fyzikálnych parametrov tepelných:

spalné teplo, výhrevnosť, taviteľnosť popola, horľavina, voda, popol
2. Stanovenie chemických parametrov :
- síra celková S, uhlík celkový C, vodík celkový H, dusík N, kyslík vypočítaný O, chlór Cl,
ortuť Hg, kadmium Cd, chróm Cr, olovo Pb, zinok Zn, arzén As, meď Cu, nikel Ni,
-chemická analýza popola( obsah popolovín): SiO2, CaO, MgO, Fe2O3, P2O5, Al2O3, Mn3O4,
SO3, Na2O + K2O, Fe celkové.
Namerané hodnoty boli spracované graficky a tabuľkovo.
Pri analýze biopaliva a analýze popola boli stanovené ukazovatele pre slamu: pšeničnú,
repkovú a jačmennú. Namerané hodnoty biopaliva boli porovnané s typickými fyzikálnymi
a chemickými hodnotami pre nepoužitú slamu uvedenými v technických špecifikáciách
komisie CEN TC/335.
V závere správy boli špecifikované základné požadované vlastnosti tuhých biopalív
z poľnohospodárskej biomasy. .
V ďalšej fáze riešenia špecifikácie a klasifikácie tuhých biopalív z bylinnej biomasy bude
potrebné stanoviť určené vlastnosti pre všetky obchodovateľné druhy a formy biopalív v SR
a definovať presné metódy a postupy na ich stanovenie a stanoviť limitné hodnoty .
Graf 1 Výhrevnosť niektorých vybraných druhov poľnohospodárskej biomasy
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- 18 Graf 2

Závislosť výhrevnosti pšeničnej slamy od obsahu vlhkosti
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Tabuľka 2: Hodnoty spalného tepla, výhrevnosti a obsahu popola vybraných
druhov biomasy
Druh biomasy
repka-semeno
výlisky z repky z výroby
MERO
borievka –celá rastlina
breza- drevo
repka-celá rastlina
osika- drevo
ozdobnica čínska-slama
jelša- drevo
šípka- drevo
vŕba- drevo
marhuľa-drevo
lieska-drevo
ovos-zrno
jabloň-drevo
vinič-drevo
kukurica-vreteno bez zrna
kukurica-zrno
rakyta-drevo
pelety z pasienkovej zmesy
pšenica-zrno
konope technické
kukurica-slama
repka-slama
tritikale-slama
lúčne seno
pšenica-slama
tritikale-zrno
sója-slama
pšenica-celá rastlina

Výhrevnos
ť
v MJ.kg-1
26,40
20,62

Spalné
teplo
v MJ.kg-1
27,67
21,86

Obsah
popola
v%
3,1
6,1

19,62
19,48
19,17
18,84
18,75
18,61
18,51
18,27
18,06
17,94
17,92
17,84
17,44
17,34
17,34
17,29
17,21
17,18
17,16
17,11
16,49
16,49
16,48
16,37
16,35
16,26
16,22

20,94
20,77
20,43
20,12
19,97
19,89
19,80
19,54
19,33
19,20
19,19
19,13
18,73
18,63
18,64
18,54
18,64
18,46
18,33
18,36
17,78
17,75
17,92
17,67
17,65
17,48
17,50

2,4
1,2
4,3
2,6
6,6
1,2
2,1
1,6
4,1
1,8
3,2
1,8
2,5
1,6
1,2
2,9
9,5
1,6
10,4
4,6
6,9
4,5
5,5
5,7
1,9
7,2
2,7

50%

jačmeň-slama
topinambur-slama
hrach-slama
tritikale-celá rastlina
tabak-stonky
amarantus-slama
slnečnica-slama
hnedé uhlie

16,06
16,02
16,01
16,00
15,94
15,14
13,16
12,05

17,36
17,19
17,30
17,25
17,16
16,28
14,31
-

5,7
11,4
6,1
4,4
7,1
13,5
12,9
-

Tabuľka 3 Teploty taviteľnosti popola vybraných druhov poľnohospodárskej biomasy
Vzorka
Jačmenná slama
Pšeničná slama
Repková slama
Pšeničné zrno
Marhuľové drevo
Uhlie
Kukuričná slama
-

-

TS v °C
659
612
633
612
1 035
1 260
796

TA v °C
783
767
665
727
1 328
1 280
886

teplota spekania ( deformácie ) popola TS,
teplota mäknutia popola
T A,
teplota tavenia popola
TB,

teplota tečenia popola

TB v °C
923
1 044
1 452
772
1 421
1 360
1035,5

TC v °C
1 118
1 257
1 460
792
1 439
1 500
1059

TC

Tabuľka 4 : Chemická analýza popola
Obsah
SiO2
R2O3
CaO
MgO
Fe2O3
P2O5
Al2O3
Mn3O4
SO3
Na2O + K2O
Fe celkové

jednotka

Slama pšeničná

Slama jačmenná

Slama repková

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

22,5
5,6
9,25
4,12
0,63
3,80
0,79
0,11
2,8
22,0
0,44

19,6
3,75
11,5
3,95
0,29
1,24
0,34
0,06
3,0
24,1
0,20

19,7
3,75
20,8
3,88
0,17
2,77
0,26
0,04
2,8
17,4
0,12
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Tabuľka 5: Namerané hodnoty a typické fyzikálne a chemické hodnoty pre nepoužitú slamu
s a bez nevýznamného množstva zrna ( podľa CEN/T S14961)
Parameter

popol

jednotka

Al
Ca

% m/m
daf
MJ/kg
daf
MJ/kg
daf
% m/m
daf
% m/m
daf
% m/m
daf
% m/m
daf
% m/m
daf
% m/m
daf
% m/m
daf
mg/kg d
mg/kg d

Fe
K

Spalné teplo
qV,gr,daf.
Výhrevnosť
qp,net,daf
Uhlík, C
Vodík, H
Kyslík, O
Dusík, N
Síra, S
Chlór, Cl
Fluór, F

Slama z pšenice a jačmeňa
Typická
hodnota
5

Typické
rozmedzie
2 - 10

19,8

Slama z repky olejnej
Namerané
hodnoty
5,7

Typická
hodnota
5

Typické
rozmedzie
2- 10

18,5- 20,5

19,8

18,5 až 20,5

18,5

17,5- 19,5

18,5

17,5 až 19,5

49

46 -51

50

47- 53

48,87

6,3

6,0- 6,6

6,3

6,0- 6,6

5,56

43

40 -46

43

40- 46

44,70

0,5

0,2- 1,6

0,8

0,3-1,6

0,78

0,1

<0,05- 0,2

0,3

<0,05 – 0,8

0,09

0,4

<0,1 – 1,2

0,5

<0,1 – 1,2

1,26

700

Do 700
8 000- 20
000
Do 500
2 00026 000
300-2 200

500
1 000
1 000

Do 3 000
300-2 700
100-3 000

< 0,1
0,1
10

< 0,1- 0,5
<0,05-0,30
1- 60

0,7
<0,1
7,6

2

1- 10

2,2

0,02
1,0

<0,02- 0,05
0,2- 4,0

4,3

2,0

1,0- 13,0

<3,2

10

5- 20

12,9

49,16 pš
49,55 jač
5,64 pš
5,73 jač
44,46 pš
43,92 jač
0,68 pš
0,70 jač
0,06 pš
0,10 jač
0,60 pš
2,53 jač

Namerané
hodnoty
6,9

0,0005
50
4 000

Do 700
2 000- 7000

50
165 000

mg/kg d
mg/kg d

100
10 000

100
10 000

Mg
Mn
Na
P
Si

mg/kg d

700

Do 500
2 00026000
400- 1 300

mg/kg d
mg/kg d
mg/kg d

500
1 000
10 000

Do 3 000
300- 2 900
10 000-20
000

Ti
As
Cd
Cr

mg/kg d
mg/kg d
mg/kg d
mg/kg d

< 0,1
0,1
10

< 0,1- 2,0
<0,05-0 ,30
1- 60

Cu

mg/kg d

2

1- 10

Hg
Ni

mg/kg d
mg/kg d

0,02
1,0

<0,02- 0,05
0,2- 4,0

Pb
V
Zn

mg/kg d
mg/kg d
mg/kg d

0,5
3
10

0,1- 3,0
3- 60

0,3
< 0,1
<5,4 pš
7,5 jač
3,2 pš
5,4 jač
<3,2 pš
5,2 jač
<3,2
12,9 pš
25,7 jač
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3.4 Inventarizácia používanej techniky pre rastlinnú a živočíšnu
Inventarizácia používanej techniky sa uskutočnila k 31.12.206 na súbore 94 subjektov,
z ktorých bolo 18 súkromne hospodáriacich roľníkov (SHR), 24 obchodných spoločností
(s.r.o.), 6 akciových spoločností (a.s.) a 46 družstevných podnikov (PD).
Subjekty vybraného súboru hospodárili na poľnohospodárskej pôde (p.p.) o celkovej
výmere:
96 238,67 ha, z toho
orná pôda 65 173,45 ha
a trvalé trávne porasty 28 912,49 ha.
Výsledky inventarizácie používanej techniky vo vybranom súbore podnikov z regiónov
Trenčín, Považská Bystrica, Prievidza, Bánovce nad Bebravou a Partizánske naznačujú, že
dlhodobo sa zhoršujúci trend vekovej štruktúry používanej techniky sa zastavil.
Prvotné výsledky inventarizácie strojov pre rastlinnú výrobu sú spracované v prílohe 1
záverečnej správy. Celkom bolo analyzovaných 6200 ks strojov, z toho bolo vo veku do 4
rokov 435 ks strojov, vo veku 4 – 8 rokov bolo 340 ks strojov, vo veku 8 – 12 rokov bolo 500
ks strojov a najviac bolo 4925 ks strojov vo veku nad 12 rokov. V percentuálnom vyjadrení je
to do 4 rokov – 7,02 %, 4 – 8 rokov – 5,48 %, 8 – 12 rokov – 8,06 % a nad 12 rokov – 79,44
%.
Veková štruktúra strojov používaných v rastlinnej výrobe, graf 1, poukazuje na
skutočnosť, že k 31.12.2006 bol podiel strojov vo veku do 8 rokov 12,5 %, ( v roku 2005 bol
podiel 11,6 % a v roku 2004 bol 10,1 %) a podiel strojov starších ako 8 rokov bol 87,5%
( v roku 2005 bol 88,4 % a v roku 2004 bol 89,9).
Prvotné výsledky inventarizácie strojov pre živočíšnu výrobu sú v prílohe 2 správy. DO
analýzy bolo zaradených 533 ks strojov a veková štruktúra ukazuje, že vo veku do 4 rokov
bolo 89 ks strojov a zariadení, čo je 16,7 %, vo veku 4 – 8 rokov bolo 121 ks strojov – 22,7
%, vo veku 8 – 12 rokov bolo 144 ks strojov – 27,02 % a nad 12 rokov bolo 179 ks strojov, čo
je 33,58 %.
Podiel strojov a zariadení vo veku do 8 rokov pre živočíšnu výrobu, pozri graf 2,
k 31.12.2006 bol 39,4 %, ( v roku 2005 bol 45,5 % a v roku 2004 bol 41,9 %) a nad 8 rokov
bol podiel strojov a zariadení 60,6 % ( v roku 2005 bol 54,5 % a v roku 2004 bol 58,1 %).
Použité rozdelenie vekových skupín strojov pri stanovovaní vekovej štruktúry nezodpovedá,
podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, dobe odpisovania strojov a zariadení
v poľnohospodárstve, keď hranica odpisovania bola stanovená na 6 rokov (príloha 2 zákona).
Z hľadiska dlhodobého sledovania vekovej štruktúry a kontinuity porovnávania výsledkov
však bolo ponechané staré členenie vekovej štruktúry.

graf 1

Veková štruktúra strojov pre RV

Do 4 rokov
7,02

Veková skupina podiel v %

4 - 8 rokov
5,48

8 - 12 rokov
8,06

nad 12 rokov
79,44

Veková štruktúra strojov

7,02

5,48
8,06

79,44

Do 4 rokov

4 - 8 rokov

8 - 12 rokov

nad 12 rokov

Vypracoval: TSÚP Rovinka
graf 2

Veková štruktúra strojov v ŽV
Veková skupina podiel v %

Do 4 rokov
16,70

4 - 8 rokov
22,70

8 - 12 rokov
27,02

nad 12 rokov
33,58

Veková štruktúra strojov

16,70
33,58

22,70

27,02

Do 4 rokov

4 - 8 rokov

8 - 12 rokov

Vypracoval: TSÚP Rovinka
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nad 12 rokov

Z hľadiska používania jednotlivých druhov strojov, sú najviac využívané
poľnohospodárske traktory, ktoré slúžia ako energetický prostriedok pri všetkých pracovných
operáciách rastlinnej výroby a v živočíšnej výrobe. Pri traktoroch sme zaznamenali najväčšie
zmeny jednak v celkovom počte, vo vekovej ale aj výkonovej štruktúre.
Analýza výsledkov inventarizácie používaných traktorov vo vybranom súbore podnikov
k 31.12.2006 ukazuje, že vo veku do 4 rokov bolo 6,5 % traktorov, vo veku 4-8 rokov bolo
3,1 %, vo veku 8-12 bolo 5,8 % a nad 12 rokov bolo 84,6 % traktorov. To znamená, že do 8
rokov bolo spolu 9,6 % ( v roku 2005 - 8,7 %) a 90,4 % traktorov bolo starších ako 8
rokov ( v roku 2005 – 91,3 %). V roku 2004 bolo do 8 rokov 6,7 % a starších ako 8 rokov
bolo 93,3 %. Môžeme konštatovať že veková štruktúra traktorov sa v posledných rokoch
začína zlepšovať.
Analýza
výkonovej
štruktúry
používaných
traktorov
potvrdila
výsledky
z predchádzajúcich rokov, to znamená pokračujúce zvyšovanie podielu výkonových tried nad
100 kW, ktorý v roku 2006 dosiahol 23,2 % všetkých traktorov. V roku 2005 sme zistili
podiel tejto skupiny traktorov 21,8 % a v roku 2004 to bolo 21,6 %. Výsledky analýzy
používaných traktorov sú v tabuľke 6.
Štruktúra traktorov podľa veku a výkonových tried
Veková skupina

Výkon. Skupina
do 40 kW
40-59 kW
60-79 kW
80-99 kW
100-119
kW
nad 120
kW
Spolu

Ks
%
ks
%
ks
%
ks
%
ks
%
ks
%
ks
%

do 4 r.
ks
%
0
0
9
11,4
17
21,5
13
16,5
8
10,1
32
40,5
79
100

0
1,5
14,2
9,8
6,5
20,1
6,5

4-8 r.
ks

%

0
0
4
10,8
5
13,5
5
13,5
6
16,2
17
46,0
37
100

0
0,7
4,2
3,8
4,9
10,7
3,1

Tabuľka č. 6

8-12 r.
ks
%
0
0
14
19,7
10
14,1
3
4,2
18
25,4
26
36,6
71
100

0
2,4
8,3
2,3
14,6
16,4
5,8

Nad 12 r.
Ks
%
92
9,0
560
54,6
88
8,6
111
10,8
91
8,9
84
8,1
1026
100

100
95,4
73,3
84,1
74
52,8
84,6

Spolu
ks

%

92
7,6
587
48,4
120
9,9
132
10,9
123
10,1
159
13,1
1213
100

100
100
100
100
100
100
100

Vypracované na základe výsledkov výskumných prác TSÚP Rovinka.
Z analýzy vekovej štruktúry je zrejmé, že najväčší podiel strojov je vo vekovej skupine nad
12 rokov. Nadväzne na túto analýzu bol spracovaný i vývoj priemerného veku vybranej
skupiny strojov, tabuľka 7 a grafické znázornenie tohto vývoja, graf 3.
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Vývoj priemerného veku vybraných poľnohospodárskych strojov
pre rastlinnú výrobu
Tabuľka č. 7
Typ stroja

Rok
1995
11,19
11,47
9,85
10,53
8,4
8,69
9,8
8,76
11,07
8,85
10,39
12,15
8,08
10,72

Kolesové traktory
Kombajny
Lisy
Rezačky samohyb.
Postrekovače
Sejačky
Pluhy
Žacie lišty
Samozberacie vozy
Rozmetadlá PH
Rozmetadlá MH
Prívesy traktorové
Obrac. – zhrňovač
Nakladače

2000
12,47
12,08
12,1
12,21
9,56
10,2
11,38
12,81
12,52
10,52
12,49
13,33
8,97
12,38

2003
13,6
13,1
13,1
13,6
10,6
11,9
12,4
11,5
14,0
11,0
14,1
14,6
9,8
13,3

2004
13,9
13,1
12,3
13,7
11,0
12,1
12,5
11,3
14,1
11,7
14,1
14,6
9,9
13,4

2005
13,8
12,7
12,2
13,1
10,7
11,7
12,6
11,2
13,8
11,6
14,4
14,8
9,9
13,2

2006
13,6
12,7
11,7
12,8
11,0
12,1
12,6
10,9
13,8
11,5
13,7
14,7
9,6
11,5

Prameň TSÚP Rovinka: Vypracovaný na základe výsledkov výskumných prác
Vypracoval: TSÚP Rovinka

Od roku 1995, kedy sa uskutočnila prvá inventarizácia používanej techniky, sa zvýšil
priemerný vek u väčšiny strojov v priemere o 2,9 roka, pozri graf 3.
graf 3

priemerný vek (r )

Vývoj priemerného veku vybranej skupiny strojov
13,5
13,0
12,5
12,38

12,0
11,64

11,0

11,64

10,91

10,5

9,5

12,90

12,13

11,5

10,0

13,20 13,10
12,60

9,99

9,0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Vypracoval: TSÚP Rovinka
rok sledovania
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Ako vyplýva z grafu 3, vývoj priemerného veku vybranej skupiny strojov dosiahol
maximálnu hodnotu v r. 2004 – 13,2 roka. V roku 2005 sa priemerný vek znížil na 13,1 roka
a v roku 2006 sa znížil na 12,9 roka. V prípade, že aj v roku 2007 bude zaznamenaný pokles
priemerného veku strojov, môžeme konštatovať, že nastáva pozitívny trend v obnove
techniky.
3.4.1

Správa o stave v poľnohospodárskej
technických služieb

mechanizácii

a o výsledkoch

práce

Od roku 1997 sme pravidelne predkladali na poradu vedenia MP SR správu o stave
mechanizácie. V roku 2006 bola predkladaná takáto správa o stave k 31.12.2005. V uznesení
z tejto porady bola zrušená povinnosť predkladať každoročne takúto správu. Preto pri riešení
tejto úlohy sme postupovali tak, že keď boli spracované výsledky inventarizácie k 31.12.2006
tieto boli postúpené generálnemu riaditeľovi sekcie poľnohospodárstva, list č. 50/2007/524 zo
dňa 31.7.2007. Podľa našich informácií generálny riaditeľ využil údaje z informácie
v internom pracovnom kontakte s členmi vedenia MP SR.
Ďalej bol v zmysle úloh MP SR na rok 2007
spracovaný materiál „Návrh
administratívneho zjednodušenia a používania označenej a daňovo zvýhodnenej motorovej
nafty v poľnohospodárstve“, príloha 5. Materiál bol prejednaný na porade rady ministra pre
pôdohospodársku politiku v marci 2007, následne bol doplnený v spolupráci s VÚEPP.
Vzhľadom na rozpornosť názorov a pripomienok členov rady, nebol prijatý.
3.5 Akčný plán rozvoja biomasy
Energia je kľúčom v podpore Európe pri dosahovaní cieľov zameraných na rast, pracovné
miesta a trvalo udržateľný rozvoj. Vysoké ceny ropy zameriavajú pozornosť na zvyšujúcu sa
závislosť Európy na dovoze energie.
Bolo potrebné aby Únia na túto výzvu výrazne reagovala. Hlavní predstavitelia štátov a vlád
Únie v októbri 2005 na neformálnom samite v Hampton Court potvrdili dôležitosť
energetickej politiky v reagovaní na výzvy globalizácie. Zohľadňujúc túto skutočnosť
Komisia uskutočňuje dôkladné prehodnotenie svojej energetickej politiky s troma hlavnými
cieľmi:
- konkurencieschopnosť
- trvalo udržateľný rozvoj
- bezpečnosť dodávok
Akčný plán rozvoja biomasy je materiál, ktorý má k týmto cieľom napomôcť. Je to
oznámenie Komisie zo 7. decembra 2005 a má slúžiť ako návod na vypracovanie národných
akčných plánov.
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Komisia predkladá svoj akčný plán v tomto širšom kontexte integrovanej a súvislej
energetickej politiky a najmä podpory obnoviteľných energetických zdrojov.
Akčný plán využívania biomasy predstavuje koordináciu postupných krokov energetického
využitia biomasy. Prvý koordinovaný krok stanovuje opatrenia na podporu využívania
biomasy pri vykurovaní, pri výrobe elektrickej energie a v doprave, po ktorých nasledujú
prierezové opatrenia týkajúce sa zásobovania biomasou, financovania a výskumu. Dopĺňa ho
všeobecné hodnotenie vplyvu na životné prostredie a ekonomiku. Akčný plán využívania
biomasy je vypracovaní v súlade so Stratégiou vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov v SR.
Dôraz na vypracovanie akčných plánov položilo aj jarné zasadnutie Európskej rady.
Predsedovia vlád a hlavy štátov dosiahli v oblasti energetiky a klímy politickú dohodu
predovšetkým v stanovení záväzných strednodobých cieľov v oblasti redukcie skleníkových
plynov (20 % do roku 2020 v porovnaní s rokom 1990), úspor energie (20 % z plánovanej
spotreby na rok 2020), zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov energie na celkovej
spotrebe energie (20 % do roku 2020) a podielu biopalív na celkovej spotrebe benzínu a nafty
v doprave (minimálne 10% do roku 2020).
Základným cieľom Akčného plánu využívania biomasy v horizonte do roku 2015 s ohľadom
na schválený materiál Stratégia vyššieho využitia OZE v SR je naplniť cieľ v oblasti
využívania biomasy pre rok 2015. Na dosiahnutie tohto cieľa tento materiál má rozpracované
nasledujúce ciele:
-

Zhodnotenie fyzickej dostupnosti biomasy,
Určene priorít využívania biomasy,
Informačná kampaň,
Podpora vedy a výskumu,
Podpora investícii a budovania PPP pre energetické využívanie biomasy,
Legislatíva.
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Priority energetického
využívania biomasy

5.2.1 Sektor vykurovania
a výroby elektriny

5 2 2 Výroba biopalív

5.2.1.1 Rezort pôdohospodárstva
I. generácia biopalív
5.2.1.2 Dodávka biomasy a energie na trh

do roku 2010
po roku 2010
II. generácia biopalív

5.2.1.6 Dodávka bioplynu do siete

Rezort pôdohospodárstva
V rezorte pôdohospodárstva využitie biomasy prioritne na krytie svojich energetických
potrieb s cieľom zníženia nákladov na energie a predaj energie (tepelnej , elektrickej).
Podpora cez štrukturálne fondy MP SR:
- Zariadenia na produkciu paliva na báze poľnohospodárskej a lesnej biomasy
(bioetanol, MERO, FAME, rastlinný olej, peletizačné a briketovacie lisy),
- Zariadenia na výrobu tepla,
- Výstavba bioplynových staníc.
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Čiastkový cieľ 1:
Zariadenia na produkciu paliva na báze poľnohospodárskej a lesnej biomasy
Pre podporu trhu s biomasou vybudovať v rezorte pôdohospodárstva technologické linky na
spracovanie paliva na báze poľnohospodárskej a lesnej biomasy vo forme štiepky, peliet,
brikiet, rastlinných olejov a kvapalných biopalív.
Čiastkový cieľ 2:
Zariadenia na výrobu tepla
pri zabezpečovaní tepelnej energie pre poľnohospodárske a lesnícke podniky vybudovať
ročne minimálne 30 tepelných zariadení na efektívne spaľovanie biomasy s priemerným
inštalovaným výkonom 300 kW, čo predstavuje investičné náklady okolo 200 mil. Sk.
Čiastkový cieľ 3:
Výstavba bioplynových staníc
Prioritou je využívanie exkrementov hospodárskych zvierat. Pre kombinovanú výrobu tepla a
elektriny vybudovať ročne minimálne 15 bioplynových staníc s priemerným inštalovaným
výkonom 500 kW, čo predstavuje očakávanú podporu investičných nákladov okolo 500 mil.
Sk. Podporované budú BPS efektívne využívajúce aj vyrobené teplo.
Dodávka biomasy a energie na trh
Biomasa vo forme pevného paliva znamená jej energetické využitie formou palivového dreva,
štiepky, brikety alebo pelety. Pre rozvoj využívania je potrebné naplniť nasledujúce ciele:
- vytvoriť trh s biomasou (štandardizácia),
- rozvinúť pestovanie energetických plodín,
- využívať dosiaľ nevyužívanú lesnú dendromasu.
Z celkového energetického potenciálu ponúka rezort pôdohospodárstva na trh s biomasou
1 mil. ton poľnohospodárskej biomasy vhodnej na spaľovanie (slama, drevný odpad), okolo
3,2 mil. ton lesnej biomasy a odpadov z drevospracujúceho priemyslu.
Biomasa vo forme pevného paliva na energetické účely by sa mala využívať v poradí v týchto
zariadeniach:
- teplárne s výrobou elektriny,
- teplárne a výhrevne v systéme CZT,
- kotly v domácnostiach,
- tepelné elektrárne (bez využitia tepla).

- 29 -

Výroba biopalív
V oblasti biopalív je stanovený záväzný cieľ 10% biopalív v doprave do roku 2020, ktorý sa
má dosiahnuť nákladovo efektívnym spôsobom. Záväzný charakter tohto cieľa je primeraný
pod podmienkou, že výroba bude trvalo udržateľná a postupne budú komerčne dostupné
biopalivá druhej generácie a že sa zodpovedajúcim spôsobom bude meniť a dopĺňať smernica
o kvalite palív, aby sa umožnila dostatočná miera miešania.
Informačná kampaň
Využiť kampaň na informovanie zákazníkov o prínose biomasy. Organizovanie stretnutí
poľnohospodárov s výrobcami tepla. Vytvorenie informačných brožúr.. Samostatnú kapitolu
by mala tvoriť samostatná kampaň pre farmárov, zameraná na rýchlorastúce dreviny,
bioplynové stanice či produkciu biopalív, ako potenciálne možnosti diverzifikácie aktivít
a investičný potenciál. Súčasťou kampane by mal byť aj komplexný poradenský servis
zameraný na technickú asistenciu a pomoc pri príprave investičných zámerov
prostredníctvom siete pracovísk a expertov.
Podpora vedy a výskumu
Veľmi dôležitú úlohu pri rozvoji využívania biomasy na energetické účely zohráva
koordinovaná a finančne nepoddimenzovaná vedecká výskumná a poradenská činnosť,
ktorá hrá vo vyspelých krajinách EÚ kľúčovú rolu v zavádzaní nových biotechnológií.
Pri realizácii návrhu programu využívania pôdohospodárskej biomasy do roku 2013, sa počíta
s riešením aj s podporou pre výskum využívania jednotlivých druhov biomasy najmä
aplikovaný výskum. V roku 2004 bolo prijaté uznesenie vlády, na základe ktorého sa mal
vytvoriť samostatný tematický okruh v rámci rozšírenia štátneho programu „Uplatnenie
progresívnych princípov výroby a premien energie“. Tento mal riešiť problematiku
využívania biomasy v hospodárstve SR v rokoch 2006 – 2008. Plnenie tohto uznesenia sa
nepodarilo realizovať v dôsledku krátenia finančných prostriedkov na riešenie štátneho
programu „Uplatnenie progresívnych princípov výroby a premien energie“.
Je nevyhnutné vytvoriť samostatný štátny projekt „Výskum a vývoj technológií pestovania,
spracovania a využívania biomasy na energetické účely“, ktorý bude riešiť vývoj
progresívnych spôsobov výroby energie z biomasy, s rozpočtovým nákladom 30 – 40 mil. Sk
ročne v období 2007 – 2013, celkom cca 210 – 280 mil. Sk.
Navrhovaný štátny projekt je v súlade s „Dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej
politiky do roku 2015“, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 766 z 12. septembra 2007.
Cieľ štátneho projektu je v súlade so schválenými vecnými prioritami výskumu a vývoja,
uvedenými v kapitole 6 dlhodobého zámeru.

- 30 -

3.6 Vypracovanie metodiky pre energeticky sebestačnú farmu
Cieľom riešenia úlohy bolo vypracovať metodiku energetiky sebestačnej farmy v závislosti
od potenciálnych zdrojov biomasy a od podnikateľského zámeru poľnohospodárskeho
subjektu. Vychádzali sme pritom zo zahraničných skúseností farmárov v krajinách EÚ, najmä
Dánska a Nemecka.
V našej práci sme podľa zvoleného metodického postupu vypracovali analýzu možnosti
využitia biomasy na energetické využitie. Zamerali sme sa na využitie odpadovej biomasy
z rastlinnej výroby ako náhrady za klasické palivo, zemný plyn, na výrobu tepla a v druhej
alternatíve na spracovanie biomasy zo živočíšnej výroby (exkrementy) na bioplyn a následne
na elektrickú energiu a teplo. Výsledky analýz vo všetkých troch podnikoch, PD Čachtice, PD
Očová a RaVOD Pata preukázali, že podniky sú schopné riešiť problematiku energetickej
sebestačnosti z vlastných zdrojov biomasy, najmä v alternatíve náhrady zemného plynu na
výrobu tepla (vykurovanie objektov, sušenie plodín) a aj v alternatíve náhrady spotreby
elektrickej energie. Predpokladom je investičná činnosť a vybudovanie nových (resp.
rekonštrukcia) zariadení na využívanie biomasy, ako sú kotolne a príslušenstvo, na výrobu
tepla alebo vybudovanie bioplynových staníc na výrobu elektrickej energie a tepla.
Jednoduchými ekonomickými úvahami sme preukázali jednoznačne, že budovanie
takýchto zariadení je ekonomicky efektívne so zaručenou návratnosťou investícií.
Dôležitým poznaním, ktoré vyplynulo z analýzy troch podnikov, bola skutočnosť, že pri
výrobe tepla spaľovaním biomasy je potreba biomasy cca 10 až 15 % z celkovej produkcie
biomasy ročne. To znamená, že prevažná časť vyprodukovanej biomasy sa dostane späť do
pôdy ako organická hmota. V prípade PD Čachtice sa do pôdy dostane 3,81 t.ha-1 (okrem
strniska a koreňového systému, v prípade PD Očová sa všetka slama obilovín spotrebuje v ŽV
a na spaľovanie spotrebujeme len 10 % slamy z repky (kukurica) i tak sa späť do pôdy
dostane biomasa (repka a kukurica) o hmotnosti asi 3000 ton ročne, čo je cca 1,5 t.ha-1 ornej
pôdy. V prípade RaVOD Pata predstavuje spotreba biomasy na spaľovanie necelých 13 %
(439 t) a na využitie ako organická hmota do pôdy zostáva 1,35 t.ha-1 ornej pôdy.
Popri týchto hodnotách môžeme počítať aj s odpadmi zo ŽV, či už vo forme maštaľného
hnoja, hnojovice alebo biokalu (v prípade realizácii BPS).
Medzi perspektívne možnosti využívania zdrojov biomasy je výroba a využitie rastlinného
oleja na energetické účely, najčastejšie na pohon dieselových motorov.
Na vybranom podniku odskúšali v pokusnej prevádzke výrobu repkového oleja z vlastnej
produkcie a v konečnom štádiu jeho využitie na pohon traktorov. Celé technologické
zariadenie pozostáva zo zásobníka semena repky (ZJ-15), 2 lisovacie zariadenia, zberné
a skladovacie nádrže (1000 l), čerpadlo a filtračné zariadenie. Po filtrácii sa získa čistý
repkový olej, ktorý sa bez ďalšej úpravy používa na pohon traktorov. Traktory boli upravené
na tzv. dvojnádržový systém, nafta – rastlinný olej a ich prevádzka má osobitný pracovný
režim na prepájanie prívodu paliva z jednotlivých nádrží. Produkcia repkového oleja dosahuje
nasledovné výsledky:
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z 1000 kg repkového semena sa vyprodukuje:
360 kg repkového oleja – ako biopalivo,
610 kg repkových výliskov – ako krmivo,
30 kg sedimenta (kalu) – na spaľovanie.
Ak výrobná cena 1000 kg repkového semena predstavuje vlastné priame náklady 8350,- Sk,
realizačná cena repkových výliskov je á 6,- Sk.kg-1, spolu 3660,- Sk, realizačná cena
sedimenta á 1,- Sk.kg-1, spolu 30,- Sk, potom výrobná cena 1 kg repkového oleja vychádza na
3,09,- Sk.kg-1. Tieto údaje sú len orientačné, neobsahujú náklady na lisovanie, amortizáciu
zariadenia a ďalšie ekonomické hodnoty. Odhadná výrobná cena 1 kg čistého repkového oleja
nepresiahla 10,- Sk. Podmienkou je vlastná produkcia repkového semena.
Na tomto podniku prebieha overovanie celého technologického riešenia výroby repkového
oleja a jeho využitia na pohon traktorov. Po ukončení a vyhodnotení overovacieho pokusu
bude možné deklarovať závery a ekonomické prínosy tohto riešenia.
A. Zisťovanie produkčných parametrov:
Vychádzame z dlhodobého podnikateľského zámeru podniku, ktorý bude obsahovať
výmery plôch pestovaných plodín, predpokladané alternatívy pestovaných plodín, výnosy
plodín, ďalej bude obsahovať zámery podniku v živočíšnej výroby, počty chovaných
hospodárskych zvierat, technológie chovu a kategórie zvierat.
Predpokladom zabezpečenia výrobného procesu je spotreba základných energetických
vstupov ako sú elektrina, zemný plyn, motorová nafta, prípadne ďalšie palivá (uhlie, drevo).
Tieto základné údaje podniku nám ukážu aj kritické podmienky, ktoré ovplyvňujú výrobné
náklady podniku a tým aj ekonomické ukazovatele výrobného procesu. Analýza týchto
podmienok nám obyčajne aj naznačí, ktorý problém chceme riešiť ako prvý pri riešení
energetickej sebestačnosti podniku či farmy.
B. Analýza zdrojov biomasy.
Pred návrhom technického riešenia je potrebné stanoviť zdroje biomasy a energetický
potenciál. Podľa druhu biomasy môžeme stanoviť fyzikálno-mechanické vlastnosti,
výhrevnosť, možnosti dodávok, dopravné vzdialenosti, spôsoby zberu, spracovania,
skladovania a možnosti ďalšej úpravy nevyhnutnej pre energetické využitie.
Dôležitým hodnotením je garancia produkcie a dodávok biomasy na dlhé časové obdobie,
prípadne možnosti náhrady za iný zdroj. Tieto údaje sú dôležité z hľadiska ekonomických
analýz investičného zámeru.
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C. Návrh energetického využitia biomasy.
Vychádzame z prvotných údajov podnikateľského zámeru, spotreby energie, zdrojov
biomasy a energetického potenciálu. Zvolíme si alternatívy riešenia energetického využitia
biomasy (spaľovanie, bioplyn, výroba a využitie rastlinného oleja ...) a spracujeme si štúdiu
realizovateľnosti danej alternatívy. Túto štúdiu na patričnej odbornej úrovni môžu vyhotoviť
akreditované pracoviská alebo projektové inštitúcie s hodnovernými referenciami. Ak štúdia
preukáže výhodnosť navrhovanej alternatívy, nastupuje návrh technického riešenia využitia
biomasy na energetické účely.
Návrh technického riešenia si vyžaduje poznať súčasný stav výroby strojových zariadení
pre zvolenú alternatívu, technické parametre vybraných druhov zariadení, ich vzájomnú
náväznosť a požiadavky na úpravu biomasy ako paliva alebo vsádzky do BPS, prípadne iné
požiadavky. Návrh technického riešenia musí počítať aj so zariadeniami, ktoré spracovávajú
resp. využívajú novú formu energie (výmenníky, kogeneračné jednotky, prestavby motorov
a pod.).
Súčasťou návrhu technického riešenia budú aj ekonomické vyhodnotenia, prínosy a riziká.
Bude potrebné analyzovať aj dopady, ktoré spôsobí spotrebovanie niektorých druhov biomasy
(napr. slama), na zmenu kvality výrobných procesov. Napríklad dopady, ktoré vzniknú
spaľovaním biomasy na obsah organickej hmoty v pôde a pod.
D. Podmienky realizácie navrhovaného riešenia
Každá realizácia projektu energetického využívania biomasy sa uskutočňuje v danom
legislatívnom a ekonomickom prostredí. Je dôležité poznať všetku legislatívu, ktorá stanovuje
podmienky projektovania, výstavby a prevádzkovania takýchto zariadení, podmienky
bezpečnosti prevádzky, ochrany zdravia a životného prostredia. Je potrebné poznať
požiadavky na kvalitnú a bezpečnú obsluhu, ktorá zaistí optimálny režim prevádzky
a využívania týchto zariadení.
Z ekonomického hľadiska si musíme uvedomiť, že najmä výstavba BPS je investične
veľmi náročná, rádove desiatky až stovky milióna Sk. Preto musíme mať istoty, že bude
zabezpečená dodávka surovín na dlhé časové obdobie, garantovaná cena výstupu energie a na
dlhé časové obdobie tak, aby bola zaručená návratnosť investície.
Na realizáciu energetických zariadení je možné využiť nenávratnú podporu z programov
schválených v rámci EÚ. Na obdobie 2007 – 2013 je to Program rozvoja vidieka.
Navrhovaný postup pri rozhodovaní a využívaní biomasy na energetické účely, body A až
D, umožňuje zabezpečovať postupne sebestačnosť v spotrebe energie poľnohospodárskeho
podniku.

- 33 3.7
Technické možnosti podpory precízneho poľnohospodárstva z hľadiska
udržateľného rozvoja, ochrany životného prostredia a zdrojov spodných vôd.

V predloženej správe bolo analyzované prihnojenie uniformným spôsobom pomocou
medziriadkovej plečky a variabilným spôsobom pomocou využitia N - Senzora
a rozhadzovača hnojiva na sledovanom pozemku, na západnom Slovensku v PD Blatné.
Vybraný pozemok bol rozdelený na približne dve rovnaké časti a to 11,57 ha uniformná
časť a 9,64 ha variabilná časť. Stav porastu bol sledovaný na troch odberných miestach
uniformnej, ako aj variabilnej časti pozemku. Zámerom poľnohospodárskeho podniku
v Blatnom bolo vypestovať kukuricu na zrno odrody Amantha.
Z dielčích záverov tejto správy možno skonštatovať, že na variabilnej časti pozemku sa
dosiahla úspora na hnojive pri kvalitatívnom hnojení 6,68 kg.ha-1, čo predstavuje čiastku
44,09 Sk.ha-1 .
Výnos na uniformnej časti pozemku predstavoval váhu 40,1 t a výnos na variabilnej časti
pozemku predstavoval 45,14 t, pri priemernej vlhkosti 16 %. Po prepočítaní na 14 % vlhkosť
to bolo na uniformnej časti 4,311 t.ha-1 a variabilnej časti 4,514 t.ha-1.
Na variabilnej časti pozemku bol vyšší výnos o 0,203 t.ha-1, t. j. 4,71 % pri 14 % vlhkosti.
Pri aktuálnej nákupnej cene, za ktorú PD Blatné malo zmluvne dohodnutý predaj kukurice na
zrno 7000 Sk.t-1, by to predstavovalo čiastku 1 421 Sk.ha-1, čo by na výmere 9,64 ha variabilnej časti pozemku predstavovalo sumu 13 698 Sk.
Čo sa týka stavu porastu bolo dosiahnuté vyššie množstvo biomasy využiteľnej na
energetické využitie, t. j. priemerná hmotnosť biomasy rastliny bola vyššia o 0,056 kg, čo pri
množstve jedincov 66 666,7 ks.ha-1, by predstavovalo vyššiu hmotnosť biomasy o
3 734 kg.ha-1.
Priemerné hmotnosti biomasy nadzemnej časti
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Suma celkom

Priemer celkom

Pri vyhodnotení koľko rastlinnej hmoty by bolo zapracovanej do pôdy, by pri priemernej
hmotnosti koreňa jednej rastliny na variabilnej časti bola vyššia o 0,038 kg, čo pri množstve
jedincov 66 666,7 ks.ha-1, predstavovalo vyššiu hmotnosť biomasy o 2 534 kg.ha-1.
Priemerná hmotnosť koreňov
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Úplne na záver je treba skonštatovať, že na dosiahnuté výsledky mal vplyv veľmi
nepriaznivý klimatický rok, čo malo vplyv hlavne na dosiahnuté výnosy a aj na stav
a množstvo porastu – biomasy.
3.8 Príprava výhľadovej štúdie pre koncepciu rozvoja poľnohospodárstva časti
„Technika a mechanizácia“ v rámci stratégie rozvoja národného hospodárstva na roky
2020 – 2030
Spracovanie výhľadovej štúdie je uskutočnené na základe vedeckej analýzy súčasného
stavu techniky v porovnaní s predchádzajúcim obdobím a zohľadnením smerovania
konštrukčných riešení techniky pre nasledovné obdobia.
Výhľadová štúdia využíva poznatky a skúsenosti v oblasti smerovania vývoja techniky
pracovníkov TSÚP ako aj MF SPU v Nitre získané sledovaním vývoja a výskumu
poľnohospodárskej techniky na základe vlastných prác ako aj analýzou súčasných vedeckých
poznatkov odborných pracovísk, ako aj vývojových konštrukčných kancelárií popredných
svetových výrobcov techniky.

- 35 -

Metodika spracovania výhľadovej štúdie zohľadňuje dopady budúcich klimatických
zmien na technické prevedenie a technologické vybavenie liniek v rastlinnej a živočíšnej
výrobe, ako aj požiadavky vyplývajúce z ekologického a precízneho poľnohospodárstva pri
zohľadňovaní ochrany pôdy a životného prostredia ako aj dosahovania prijateľných
ekonomických výsledkov z poľnohospodárskych výrobných činností.
Metodika stanovila špecifikáciu prognostických oblastí v nasledovnej štruktúre:
Traktory a poľnohospodárska doprava
Technika v rastlinnej výrobe pri pestovaní:
- obilovín
- okopanín
- krmovín na ornej pôde
- technických plodín a olejnín
- trvalých trávnych porastov
- energetických plodín
Špecifikácia prierezových činností:
- stroje na spracovanie pôdy
- stroje na sejbu a sadenie
- stroje na hnojenie
- stroje na chemickú ochranu
- stroje na zber
Technika v živočíšnej výrobe pri chove:
- hovädzieho dobytka
- ošípaných
- hydiny
- oviec
Špecifikácia prierezových činností:
- stroje a zariadenia na kŕmenie a napájanie
- stroje a zariadenia na manipuláciu s hnojom a výkalmi
- stroje a zariadenia na dojenie
- ventilačné a klimatizačné zariadenia
Technika a zariadenia v oblasti využívania biomasy na energetické účely:
- stroje a zariadenia na využitie biomasy spaľovaním
- stroje a zariadenia na využitie biomasy výrobou bioplynu
- stroje a zariadenia na výrobu biomasy určenej na biopalivá

- 36 Kmeňové stavy a potreba strojov na zabezpečenie produkcie rastlinnej a živočíšnej výroby.

Stanovenie počtov strojov k cieľovému obdobiu v jednotlivých prognózovaných oblastiach.
Pre komplexné racionálne smerovanie rozvoja poľnohospodárskych výrobných činností je
nevyhnutné využívať prognózy spracované na základe vedeckých analýz vo všetkých
výrobných činnostiach rezortu ako aj v oblastiach ochrany životného prostredia, rozvoja
vidieka, udržateľnosti a tvorby krajiny ako aj rozvoja výrobných síl.
Základným činiteľom, ktorý rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje úroveň
poľnohospodárskej výroby je mechanizácia zakotvená v technologických výrobných linkách
pozostávajúcich zo strojných a technických zariadení vybavených automatizačnými
a robotizačnými prvkami.
V oblasti racionálneho využívania tejto mechanizácie bude zohrávať rozhodujúcu úlohu
ľudský faktor, pripravenosť integrovaného manažérskeho systému založeného na informačnej
previazanosti všetkých účastníkov poľnohospodárskych výrobných systémov.
Vývojové trendy mechanizácie poľnohospodárskej techniky budú smerovať do:
- plnenia požiadaviek vysokovýkonného biologického a živočíšneho materiálu,
- zohľadňovania ochrany pôdy, spodných vôd, ovzdušia a životného prostredia
všeobecne,
- zabezpečenia produkcie bezpečných potravín pre ľudí a krmív pre zvieratá,
- zabezpečenia ochrany zdravia a života obsluhujúceho personálu techniky
a zvyšovania kvality pracovných podmienok,
- vytvorenia podmienok ekonomického prevádzkovania techniky,
- rozvoja poľnohospodárskej energetiky t.j. využitia poľnohospodárskej biomasy na
energetické účely,
- rozvoja automatizácie a robotizácie výrobných procesov,
- eliminovania negatívnych dopadov klimatických zmien,
- systémov presného poľnohospodárstva zohľadňujúcich individuálne požiadavky
jedincov pestovaných rastlín a chovaných zvierat.
Doteraz spracovávané prognostické materiály vzťahujúce sa k rozvoju poľnohospodárstva
neobsahujú vývoj a prognózy v oblasti poľnohospodárskej techniky.
Spracovaný materiál tvorí v rámci prípravy pre spracovávanie rozvojových koncepcií
a stratégie rozvoja národného hospodárstva respektíve poľnohospodárstva, základný materiál
pre oblasť technika a mechanizácia poľnohospodárstva.

- 37 3.9 Predpoklady vybudovania modelovej bioplynovej stanice na výrobu biometánu ako
kvalitatívne vyššieho stupňa využitia biomasy

Výroba bioplynu z exkrementov hospodárskych zvierat, z odpadov, z kalov čističiek
odpadových vôd alebo zo zelenej biomasy je dnes dobre známa a v zahraničí aj značne
rozšírená. Bioplyn vyrobený anaeróbnou fermentáciou organických látok obsahuje 55 až 65
% metánu a zbytok tvorí z podstatnej časti kysličník uhličitý a nežiadúce zbytkové plyny ako
sírovodík resp. oxidy dusíka. Tento bioplyn sa využíva na ohrev alebo najčastejšie na pohon
upravených piestových motorov, ktoré sú pripojené ku elektrogenerátoru a vyrábajú
elektrickú energiu. Odpadové teplo sa používa na ohrev vlastného fermentora a prebytky sa
v lepšom prípade používajú na vykurovanie objektov alebo sa odvádzajú do ovzdušia. Takáto
výroba elektrickej energie je pomerne málo účinná a je investične náročná. Pripojene výstupu
generátora na verejnú rozvodnú sústavu vyžaduje zložité administratívne postupy a vyžaduje
pomerne zložité technické zabezpečenie. Už dlhú dobu existujú vo svete pokusy zvýšiť obsah
metánu v bioplyne na úroveň blížiacu sa k 100 % a odbúrať nežiadúce prímesi - to je vyrobiť
takzvaný „biometán“. Pokusy v minulosti využívali rôzne princípy zvyšovania koncentrácie
metánu a i keď boli technicky riešiteľné boli ekonomicky neefektívne. V súčasnosti
s nárastom ceny zemného plynu a s rozvojom techniky začína byť otázka výroby biometánu
znova aktuálna a v zahraničí prebiehajú prevádzkové pokusy, o ktorých sa zmieňujú zdroje
hlavne z Nemecka, Švédska a z Rakúska. Úpravou bioplynu na biometán, ktorý vlastnosťami
zodpovedá kvalite zemného plynu sa umožní využiť plynárenské siete na dodávku biometánu
do miesta spotreby, kde sa dá využiť celoročne aj odpadné teplo, resp. sa dá biometán použiť
ako CNG na pohon vozidiel.
Cieľom riešenia bolo získať informácie o investičných nákladoch a prevádzkových nákladoch
na zariadenie umožňujúce zvýšenie koncentrácie metánu a odstránenie prímesí v bioplyne.
Porovnať zistené údaje s predpokladanými nákladmi v slovenských podmienkach. Porovnať
efektivitu výroby elektriny klasickým spôsobom v bioplynovej stanici s výrobou biometánu
a jeho predajom ako náhradu za zemný plyn pomocou rozvodných plynárenských sieti, resp.
vybudovaním alebo oddelením lokálnej rozvodnej plynárenskej siete. Formulovať
podmienky, za ktorých by bola výroba biometánu efektívna.
Dôvodom riešenia je fakt, že výroba biometánu sa javí ako zaujímavý spôsob zúžitkovania
zelenej hmoty alebo organických odpadov v podmienkach Slovenska, kde je dosiahnutá
nadpriemerná úroveň plynofikácie vidieka. V súčasnosti je zemný plyn hlavným
energetickým nosičom na vykurovanie a varenie v domácnostiach. S poklesom živočíšnej
výroby je okrem využitia odpadov dostatok plôch na pestovanie zelenej hmoty ako suroviny
na výrobu bioplynu resp. biometánu.
Pri riešení úlohy sme sa zamerali na sledovanie zdrojov informácií a publikácií o výrobe
biometánu. Nadviazanie kontaktov a jednanie s výskumnými pracoviskami v SRN a Rakúsku,
ktoré sa problematikou biometánu zaoberajú. Pokúšali sme sa o návštevu pokusných
pracovísk a posúdenie konkrétnych podmienok výroby biometánu. Získavanie dostupných
údajov z činnosti pokusných zahraničných prevádzok. Formulovanie podmienok výberu
najvhodnejšieho spôsobu využitia biomasy a podmienok pre efektívnu výrobu biometánu
v podmienkach Slovenska.
- 38 V správe sa uvádzajú dostupné údaje o prevádzkach na výrobu biometánu v zahraničí.
Popisujú sa jednotlivé metódy úpravy a náklady na výrobu 1 m3 biometánu. Podľa veľkosti
zariadenia, druhu substrátu a metódy úpravy sa tieto náklady môžu pohybovať v rozmedzí

0,5 až 1 Euro. Na Slovensku bude v roku 2008 cena zemného plynu 13 až 14 SK/ m3 podľa
sadzby, t.j. ca. 35 C/ m3.Z toho vyplýva, že náklady na zušľachťovanie bioplynu na
biometán sú podľa rôznych autorov rozdielne, ale v každom prípade vyššie ako cena zemného
plynu. Je predpoklad, že s rozšírením použitia zariadení na zušľachťovanie sa budú využívať
typové zariadenia a cena takých zariadení klesne, čo sa prejaví aj na cene za 1 kWh enrgie
obsiahnutú v biometáne. Započítanie vedľajších celospoločenských prínosov pri výrobe
biometánu – rozvoj regiónov, zvýšenie zamestnanosti, likvidáciu odpadov, zníženie importu
zemného plynu, atď., robí túto problematiku zaujímavou a perspektívnou.
Zo všetkých porovnaní vyplýva, že bioplyn a následne biometán poskytuje najvyššie
energetické zhodnotenie pestovateľskej plochy. Využitie geneticky modifikovaných rastlín
nie je technologickou prekážkou.
Ani maximálne možné využitie biometánu, dokonca ani všetkej dostupnej biomasy však
nenahradí výrobu energie z fosílnych palív. V ďalekej budúcnosti môže potreby energie
pokryť pravdepodobne len atómová energia s prispením obnoviteľných zdrojov bez emisií
skleníkových plynov. Vízie sa čoraz viac prikláňajú k výrobe a využitiu vodíka ako hlavného
energonosiča. Prechod na vodíkovú energetiku vyžaduje gigantické investičné náklady
a vyriešenie mnohých technologických problémov. Spočiatku budú na výrobu vodíka použité
aj fosílne palivá – plyn, ropa a uhlie, ktoré sa tzv. reformáciou rozložia na vodík a uhlík. Táto
metóda vyžaduje značnú energiu ale podstatne menšiu ako priama elektrolýza vody.
Biometán môže spočiatku poslúžiť ako obnoviteľný zdroj dostupnejšieho vodíka na
reformáciu.
Výroba biometánu je jedna z najefektívnejších ciest výroby vysokohodnotného paliva resp.
pohonnej látky s využitím lokálnych zdrojov. Bolo by veľmi prínosné, keby sa podarilo na
základe praktických zahraničných skúseností postaviť takúto bioplynovú stanicu s výrobou
biometánu na Slovensku, kde by sa ukázalo či je tento smer bioenegetiky perspektívny
v našich podmienkach a odhalili by sa cesty na prekonanie rôznych administratívnych
prekážok.
Zo zahraničných skúseností vyplýva, že by bolo treba možno viac pozornosti
a peňazí venovať rozvoju technológií na produkciu biometánu ako na výstavbu dnes bežných
bioplynových staníc dodávajúcich kontinuálne el. energiu do siete. Výroba biometánu
predstavuje technologicky vyšší stupeň využitia biomasy ako výroba el. energie z bioplynu.
Na vzorovej BPS s produkciou biometánu by mohli vyrásť odborníci na obsluhu, ktorí by
zaškoľovali ďalších záujemcov o výstavbu a prevádzkovanie takýchto zariadení.
Údaje o dosiahnutých nákladoch na výrobu 1 kWh energie obsiahnutej v biometáne sú len
informatívne. Technológia zušľachťovania je stále vo vývoji a z diskusií s výrobcami
zariadení vyplynulo, že sa stále vynakladá veľa prostriedkov na sledovanie procesu
zušľachťovania a náklady na prístroje sa započítavajú do celkových nákladov. Všetky
zariadenia na biometán sú vlastne unikátne a po typizácii, ktorá sa už prejavuje v zariadeniach
na bioplyn, náklady určite klesnú.
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Možnosti používania rastlinných olejov pri pohone vznetových motorov
používaných v poľnohospodárskej a lesníckej výrobe

Cieľom riešenia úlohy bolo overiť možnosti používania rastlinných olejov, ako paliva
vznetových motorov poľnohospodárskych a lesných traktorov z nasledovných hľadísk:
-

legislatívnych a právnych predpisov
technického riešenia doplnkových zariadení a možností montáže na používané
traktory v SR
prevádzkovania v bežných výrobných podmienkach
možnosti dostupnosti výroby, skladovania a manipulácie rastlinných olejov ako paliva
vplyvu používania rastlinných olejov ako paliva na výkon eventuálne životnosť
motora
ekonomiky prevádzky

Z pozorovaní a vykonaných meraní na vybranom poľnohospodárskom podniku, či zo
skúseností zahraničných pracovísk
je možné konštatovať, že vznetové motory
poľnohospodárskych traktorov je možné prestavať na kombinovaný pohon motorová
nafta/rastlinný olej. Prestavbu motora by však malo vykonať len autorizované pracovisko, aby
prestavba splnila účel, pre ktorý sa prevádzkovateľ traktora rozhodol prestavbu vykonať t.j.
úsporu finančných prostriedkov. Žiadny z výrobcov však dosiaľ neschválil rastlinný olej ako
vhodné palivo pre svoje motory. Preto akýkoľvek podobný zásah prevádzkovateľa do
konštrukcie bez konzultácie a výrobcom traktora sa robí na vlastné riziko jeho užívateľa.
Výhodou však je, že repkový olej ako palivo pre vznetový motor traktora si môže
poľnohospodársky podnik v potrebnom množstve a prijateľnej kvalite vyrobiť vlastnou
činnosťou. Takto vyrobený rastlinný olej je navyše oslobodený od spotrebnej dane, ak je
využívaný len pre vlastné účely subjektu, čo umožňujú slovenské legislatívne predpisy.
Istou nevýhodou používania repkového oleja je fakt, že sa pre pohonnú jednotku skracuje
servisný interval výmeny motorového oleja na 150 Mh oproti nafte 250 Mh. K výmene
palivových filtrov, či už ide o pohon traktora na naftu alebo na repkový olej pristupujú
v školskom hospodárstve v približne rovnakých intervaloch po 500 Mh. Výmeny motorových
olejov a palivových filtrov si podnik vykonával sám vo vlastných priestoroch. Zabezpečil si
tiež z finančného hľadiska výhodný nákup doporučených motorových olejov a palivových
filtrov.
Pri nízkom zaťažení motora sú v jeho valcoch nepriaznivé podmienky pre dokonalé
spaľovanie rastlinného oleja, čo nepriaznivo vplýva na životnosť motora vplyvom ukladania
karbónu. Je vhodné používať repkový olej len pri plnom zaťažení motora a naopak pri
štartoch a prejazdoch, kedy je motor pod nízkym zaťažením je vhodné palivový systém
prepnúť na naftu.
Počas meraní v oboch režimoch (nafta/repkový olej) sme zaznamenali na meraných
úsekoch len mierne vyššiu spotrebu repkového oleja oproti nafte na jednotku obrobenej
plochy (rozdiel v priemere 0,40 l.ha-1 resp. 0,75 l.Mh-1). Pri ročnej spotrebe 27 400 litrov
repkového oleja by jeho hodnota pri 10 Sk.l-1 bola 274 000 Sk.
- 40 Ak by v našom podniku na pohon používali len naftu jej použité množstvo cca 26 000 litrov
by malo pri jednotkovej cene 24 Sk.l-1 hodnotu 624 000 Sk (v prípade červenej nafty).

Spotreba nafty na 1 ha plochy bola pri danej operácii 11,42 l čo pri jednotkovej cene 24
Sk.l-1 predstavuje hodnotu 274 Sk. Ak bol ako palivo pri danej pracovnej operácii použitý
repkový olej jeho spotreba na 1 ha plochy bola 11,77 l čo pri jednotkovej cene 10 Sk.l-1
predstavuje hodnotu 117,70 Sk, t.j. úspora finančných prostriedkov na pohonné hmoty 156,30
Sk.ha-1 spracovanej plochy.
Počas prevádzky od prestavby palivového systému sledovaného traktora v roku 2006 po
dnešok sa nevyskytli na sledovanom traktore žiadne poruchy komponentov motora, ktoré
prichádzajú s repkovým olejom do priameho kontaktu ani iné závady.
Podľa doložených záznamov v čase od 26.02.2007 do 21.11.2007 vo vybranom
poľnohospodárskom podniku celkovo spálených 27 400 litrov repkového oleja. Pri jeho
priemernej výrobnej cene 10 Sk/liter predstavuje jeho hodnota 274 tis. Sk.
Prevádzkové sledovania spotreby repkového oleja v zahraničí, ktoré vykazovali nárast
spotreby až o 25 % v porovnaní so spotrebou nafty sa pri našich pokusoch nepotvrdili.
Z týchto údajov sa dá povedať, že prestavba vykonaná v sledovanom poľnohospodárskom
podniku bola prínosom, i keď je potrebné častejšie vykonávať výmeny motorového oleja
i olejových filtrov. Zvyšuje sa tiež sebestačnosť a podniku od stále drahšej nafty.
Pre presnejšie zistenia údajov o spotrebe repkového oleja ako paliva vznetových motorov
poľnohospodárskych traktorov je potrebné v budúcnosti vykonať dlhodobé merania a
sledovania. Dôležité je tiež sledovanie prevádzkovej spoľahlivosti techniky a zaznamenať
a vyhodnotiť výskyt možných porúch u traktorov s kombinovaným spôsobom pohonu
nafta/repkový olej.
Ďalej je potrebné overiť možnosti použitia pohonnej hmoty ostatných rastlinných olejov
(slnečnica) ako aj overiť vplyv rôznej kvality rastlinných olejov z dôvodu odrodovej skladby,
pestovaných podmienok resp. úrovne technológie jeho spracovania.
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4. ČINNOSTI ORGANIZÁCIE A JEJ NÁKLADY

TSÚP v roku 2007 vykonával činnosti v zmysle aktualizovanej zriaďovacej listiny od
01.01.2007. Interne boli tieto činnosti delené na riešenie úloh Kontraktu medzi MP SR
a TSÚP, certifikačné činnosti, kontroly strojov a zariadení, prenájmy a ostatné služby.
Za jednotlivé činnosti bola nasledovná fakturácia:
Ukazovateľ - príjmy
v tis. Sk
Kontrakt s MP SR
12 276
Certifikačné a skúšobné činnosti
6 232
Úlohy RVT
0
Predaj HIM
82
Ostatné výkony (odpis pohľadávok) a
služby
5 507
Prenájmy NIM, HIM majetku
2 831
Celkom
26 928

Tabuľka č. 8
% podiel z celkovej fakturácie
45,6
23,1
0
0,3
20,5
10,5
100,00

5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Základné ekonomické informácie
V roku 2007 bol organizácii TSÚP Rovinka priznaný bežný transfer vo výške 11 844 tis. Sk,
ktorý bol vecne krytý zmluvami na riešenie úloh v zmysle kontraktov pre MP SR.
Okrem toho boli organizácii priznané rozpočtovým opatrením č.14/2007 prostriedky vo výške
432 tis. Sk na realizáciu zvýšenia platov zamestnancov v súlade s nariadením
vlády SR č.238/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf
zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v súlade s uzatvorenou kolektívnou
zmluvou vyššieho stupňa na rok 2007.
Súčasne sa týmto rozpočtovým opatrením zabezpečujú aj prostriedky na poistné a príspevok
zamestnávateľa do poisťovní.
Hospodárenie organizácie:
Výnosy – príjmy
26.927.776,- Sk
Náklady spolu
26.876.710,- Sk
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zisk – strata
+ 51.066,- Sk

- 42 Príjmy z vlastnej činnosti organizácie TSÚP splnila na 113,1 % vo všetkých oblastiach
činností TSÚP vyplývajúcich zo Zriaďovacej listiny aktualizovanej k 4.1.2007

pod evid. čís. 654/2007-250 zo dňa 4.1.2007. Vyšším podielom na plnení vlastných príjmov
sa podieľali nasledovne: útvar skúšobníctva a certifikácie o cca 76 tis. Sk, ďalej ekonomický
úsek a hospodárska správa výnosy z prenájmov o cca 849 tis. Sk a úsek výskumu
a poradenstva o cca 646 tis. Sk za úlohy z oblasti poradenstva mimo pracovných úloh
zabezpečovaných na Kontraktoch uzatvorených medzi TSÚP Rovinka a MPSR.
Zvýšené príjmy za prenájom boli zabezpečené po vykonanej rekonštrukcii priestorov
zrušeného bytu a funkcie domovníka, ktoré TSÚP ukončil v I. štvrťroku 2007 a tým sa
uhradili aj náklady za rekonštrukciu priestorov pre nájomníka Záchrannú a dopravnú
zdravotnícku službu.
Ďalším zdrojom upraveného rozpočtu príjmov ako aj výdavkov bolo poistné plnenie živelnej
prírodnej pohromy zo dňa 21.6.2007, ktorá zničila 2/3 plechovej strechy a vyžiadala si
náklady na opravu strechy v čiastke 1,1 mil. Sk.
V rámci poistnej zmluvy s poisťovňou Kooperatíva TSÚP riešilo náklady dodávateľa stavby
formou poistného plnenia zatiaľ len do 60 % celkových nákladov na opravu a dodávky
materiálu. O ďalších požiadavkách poistného plnenia ďalej rokujeme a formou odvolávok
predkladáme doplňujúce podklady pre ukončenie úhrady zostávajúcej časti poistného
plnenia.
Výšku príjmov ako aj výdavkov vo výkaze ziskov a strát ovplyvnil aj zriaďovateľom
odsúhlasený odpis premlčaných a nedobytných pohľadávok z rokov 1991-1998
v súlade s § 6 a § 6a zákona NR SR čís. 278/93 Z.z. o správe majetku štátu, ktoré sa
premietli vo forme ostatných výnosov v skupine príjmov a v odpise pohľadávok čo je
súčasťou celkových nákladov, ktoré neovplyvnili hodnotu zisku a celkového hospodárenia
organizácie v roku 2007.
Z uvedených dôvodov organizácia TSÚP venovala veľkú pozornosť znižovaniu
materiálových nákladov a energií, kde čerpanie celkových nákladov bolo ovplyvnené
zvýšenými odpismi ZP predovšetkým ukončenou rekonštrukciou administratívnej budovy
ako aj nákupom prístrojovej techniky meracieho reťazca skúšobného laboratória.
V roku 2007 TSÚP podľa ročných výkazov čerpalo celkové náklady pod plánovanú úroveň
upraveného rozpočtu v čom sa hlavne prejavili úsporné opatrenia organizácie.
Finančné prostriedky na zahraničné aktivity pracovných ciest boli poskytnuté len
v nevyhnutnej miere na úlohy a akcie, ktoré sa dotýkali výkonov skúšobníctva a
certifikácie, úloh v oblasti využívania biomasy ako aj ostatných úloh VaV s prínosmi,
ktoré sú zároveň realizované vo výkonoch organizácie a v spracovaných úlohách v rámci
Kontraktov pre MPSR.
Úlohy „Kontraktov uzatvorených medzi MP SR a TSÚP Rovinka“, ktoré boli
financované z prostriedkov štátneho rozpočtu boli splnené na 100 %.
Všetky úlohy prešli záverečnou oponentúrou podľa záväznej kalkulácie jednotlivých
úloh s možnosťou ich realizácie v poľnohospodárskej praxi.
- 43 Plnenie ukazovateľov programového rozpočtu TSÚP plnil v časti programu 0910603
„Kontrola strojov a zariadení“ nasledovne:

-

Úlohy boli splnené tak ako je uvedené v prílohe č.5
Ukazovateľ zníženia množstva chemických prípravkov aplikovaných na ochranu
rastlín, kde plán určoval 340 ton a plnenie skutočnosti v roku 2007 bola 372 ton
Plán počtu zrealizovaných technických kontrol bol stanovený na 640, v skutočnosti
bolo v roku 2007 vykonaných 719 technických kontrol

V oblasti majetku ako aj jeho zhodnocovania sa situácia v roku 2007
vyvíjala priaznivo. Majetok štátu organizácia TSÚP v roku 2007 zhodnocovala
priebežne formou údržby, obnovy a nákupom.
Problémom organizácie v oblasti majetku bola havária strechy budovy následkom
živelnej havárie zo dňa 21.6.2007, kde víchrica s dažďom zničila 2/3 plechovej strechy
na administratívnej budove, ktorá bola realizovaná v rámci rekonštrukcií nadstavby
budovy v roku 2005.
Z uvedených dôvodov organizácia zabezpečila urýchlenú opravu, kde finančné prostriedky
sa zabezpečovali z poistného plnenia poisťovne, ktoré do dnešného dňa nie je finančne
doriešené.
Z vlastných finančných zdrojov boli v roku 2007 zabezpečené niektoré nákupy
prístrojovej techniky, technického a hardwarového vybavenia v súlade s plánom
modernizácie ústavu:
-

-

nákup – výmena multifunkčnej techniky FAX L100
zakúpenie kalového čerpadla pre odpadovú kanalizáciu, poškodeného po
živelnej prírodnej havárie
doplnenie inštalovaného antivírusového programu NOD – 32/07
predĺženie – pokračovania ďalšej licencie EVI-NOR, aktualizácia STN
výmenným spôsobom sa zabezpečila renovácia autoparku pre potreby skúšobníctva
a prevádzky, kde organizácia obnovila 2 ks dopravných prostriedkov z roku 1989
a 1992 za rovnako funkčné ojazdené motorové vozidlá s neskorším rokom
výroby 2003 a 2004 za primeraný doplatok z prevádzkových prostriedkov
ďalšie úhrady niektorých prác, ktoré vyplynuli z havárie z dôvodu živelnej pohromy
na opravu strechy, ako sú provizórne zakrytie strechy plastovou fóliou pred ďalšími
škodami z titulu aktuálnych dažďov. Náklady na zdvíhaciu techniku na orezávanie
vysokých stromov okolí AB1 a ďalšie práce, ktoré TSÚP neuhradila z poistného
plnenia poisťovňa Kooperatíva.

- 44 Problémom organizácie naďalej zostáva vývoj úhrady pohľadávok, ale predovšetkým
tých pohľadávok, ktoré sú po lehote splatnosti dlhšej ako 1 rok.
U týchto pohľadávok vynakladáme maximálne úsilie a finančné prostriedky na získanie
úhrady týchto pohľadávok rôznymi platnými formami.

Tieto finančné prostriedky TSÚP chýbajú na vlastnú prevádzku, ako aj na základný rozvoj
organizácie a zabezpečenie ďalších výkonov skúšobníctva a certifikácie.
Riešenie nedobytných pohľadávok v roku 2007 TSÚP realizoval v spolupráci
s príslušnými útvarmi MPSR, kde na základe súhlasu zriaďovateľa – vedúceho služobného
úradu čís. 2248/2006-250 boli odpísané nedobytné pohľadávky za roky 1991 – 1998
v súlade s § 6a ods. 6 zákona Národnej rady SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu
v znení neskorších predpisov, kde ďalšie vymáhanie by bolo pre organizáciu neúspešné
alebo nehospodárne.
Vykonaným opatrením sa znížil objem nedobytných pohľadávok TSÚP na prijateľnú
úroveň, ktorú naďalej budeme spravovať v súlade s ust. § 6 a § 6a hore uvedeného
zákona čísl. 278/93 Z.z. o správe majetku štátu.
Čerpanie nákladov ovplyvnili tieto skutočnosti :
Oproti rozpočtu organizácie na rok 2007 bola dosiahnutá úspora v spotrebe energií,
keď sa prejavili úsporné opatrenia najmä v spotrebe plynu na kúrenie ako aj elektrickej
energie.
Úspora bola dosiahnutá aj v čerpaní nákupov na kancelársky nábytok a ostatné
vybavenie kancelárií a prevádzkových priestorov, ktoré TSÚP zabezpečilo pri dokončení
rekonštrukcie administratívnej budovy AB1 v závere roka 2005.
V roku 2007 zatiaľ neboli realizované žiadne výmeny energeticky vykurovacích
jednotiek plynových kotlov, na ktoré nás upozornila technická kontrola pri pravidelnej
revízii plynových zariadení z titulu morálnej a fyzickej opotrebovanosti, ako aj
z úsporných opatrení a tým aj znížením spotreby plynu na priame vykurovanie.
Do plánu obnovy na rok 2008 TSÚP zaradil prípravu a výber dodávateľa aspoň
2 ks vykurovacích kotlov na tepelné vykurovanie.
V nákladoch sa premietli aj zvýšené osobné náklady z titulu platnosti nariadenia vlády SR
č.238/2007, ktorým sa zvýšili stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme. Uvedenou úpravou platových taríf ako aj priaznivým vývojom
hospodárenia organizácie v roku 2007 vzrástol priemerný zárobok pracovníka TSÚP oproti
plánovanej výške na 104,6 %.
Prehľad plnenia ukazovateľov štátneho rozpočtu za rok 2007 charakterizujú nasledovné
prílohy.
Zostávajúce finančné prostriedky , ktoré TSÚP nečerpala v celkových nákladoch
podľa upraveného rozpočtu do 31.12.2007, tieto boli účelovo presunuté do 1. štvrťroku
2008 pre zabezpečenie základných funkcií ústavu v januári a februári 2008.
- 45 Výkony a náklady organizácie TSÚP Rovinka v tis. Sk boli v roku 2007 nasledovné :
Tabuľka č. 9

tis. Sk

Výkony :
Výkony za predaný
tovar a služby
Výnosy z prenájmu
Ostatné výnosy + odpis
pohľadávok
Úroky
Tržby z predaja HIM
Prostriedky ŠR
/transfer, rozpočtové opatrenia/
Výkony celkom :

%
plnenia

Index
Skutočnosť
2007/2006

Rozpočet
2007

Skutočnosť
2007

Skutočnosť
2006

5 510

6 232

7 960

113,1

78,3

1 982

2 831

1 508

142,8

187,7

1 834

5 506

448

300,2

0

0
30

1
82

0
11

12 276

12 276

21 632

4 299
2 250
13 269
9 700
1 814

0
273,3

0
745,5

11 499

100,0

106,8

26 928

21 426

124,5

125,7

4 304
1 336
13 345
9 385
2 925

4 079
2 176
13 061
9 209
3 095

100,1
59,4
100,6
96,8
161,3

105,5
61,4
102,2
101,9
94,5

Náklady :
Materiálové náklady
Služby
Osobné náklady
Z toho : mzdy a platy
Odpisy HIM a NIM
Ostat. náklady + zost.cena HIM
Odpis pohľadávok
Náklady celkom :
Hospodársky výsledok

0

122

0

0

0

0

4 845

0

0

0

22 411
- 985

124,3
0

21 632
0

26 877
+ 51

- 46 Stav a skladba vlastného a cudzieho majetku najvýstižnejšie charakterizuje súvaha:
aktíva v tis. Sk

rok 2007

rok 2006

Tabuľka č. 10
index %

119,9
0

dlhodobý nehnuteľný majetok
dlhodobý hmotný majetok
Neobežný majetok spolu
Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok
Prechodné účty aktív
Obežný majetok spolu
Majetok spolu

33 669
33 645
33 669
2 337
4 930
0
7 267
40 936

35 284
35 276
35 284
7 706
3 503
0
11 209
46 493

2007/2006
95,4
95,4
95,4
30,3
140,7
0
64,8
88,1

Pasíva v tis. Sk
Majetkové fondy
Finančné fondy
Hospodársky výsledok
Vlastné zdroje krytia majetku
Krátkodobé záväzky
Prechodné účty pasív
Cudzie zdroje spolu
Pasíva celkom

37 431
2 848
+ 51
40 330
67
539
606
40 936

43 900
2 472
- 1 248
45 124
885
484
1 369
46 493

85,3
115,2
0
89,4
75,7
111,4
44,3
88,1

- 47 Ekonomiku plnenia úloh Kontraktu uzavretého s MP SR na riešenie rozvojových úloh rezortu vyjadruje tabuľka:
Tabuľka č. 11

Náklady obstarania
v tom:
priame materiálne náklady
kooperácia
Náklady spracovania
v tom: priame mzdy
ost. priame náklady
z toho: odvod 38 %
režijné náklady
v tom: materiálové
rež.osob.nákl.
odpisy
ostat. rež.nákl.
Cena VTP celkom
z toho: štátny rozpočet
iné a zdroje
rozdiel

Špecifikácia
a stanovenie fyzikálnomechanických
a chemických vlastností
vybraných druhov
poľnohospodárskej
biomasy ako zdroja na
výrobu tuhých palív

Akčný plán rozvoja
Inventarizácia
používanej techniky pre biomasy
rastlinnú a živočíšnu
výrobu vo vybranom
súbore podnikov

Monitorovanie
vydávaných smerníc
EÚ, pripomienkovanie
návrhov NV SR
a aplikácia aktuálnych
predpisov vzťahujúcich
sa k problematike
techniky
a mechanizácie
v oblastiach bezpeč.
a ochrany zdravia,
dopravnej bezpeč.,
hygieny práce
a ochrany životného
prostredia

Zabezpečenie činnosti
plnenia požiadaviek
zákona
o rastlinolekárskej
starostlivosti

Rozp.
650

Skut.
650

Rozp.
1 100

6
9
264
193
3
68
371
0

6
0
264
189
3
72
380
0

11
17
440
320
5
115
627
0

8
16
450
326
2
122
624
0

15
22
607
430
7
170
855
0

26
0
603
436
2
165
871
0

12
18
535
385
15
135
735
0

0

45

0

94

0

108

650
650
0
0

650
650
0
0

1 100
1 100
0
0

1 100
1 100
0
0

1 500
1 500
0
0

1 500
1 500
0
0

Skut.
1 100

Rozp.
1 500
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Skut.
1 500

Rozp.
1 300

Skut.
1 300

Rozp.
2 000

Skut.
2 000

31
18
478
343
5
130
773
0

20
30
810
570
10
230
1 140
0

35
40
806
563
29
214
1 119
0

0

98

0

157

1 300
1 300
0
0

1 300
1 300
0
0

2 000
2 000
0
0

2 000
2 000
0
0

Ekonomiku plnenia úloh Kontraktu uzavretého s MP SR na riešenie rozvojových úloh rezortu vyjadruje tabuľka:
Pokračovanie tabuľky č. 11

Náklady obstarania
v tom:
priame materiálne náklady
kooperácia
Náklady spracovania
v tom: priame mzdy
ost. priame náklady
z toho: odvod 38 %
režijné náklady
v tom: materiálové
rež.osob.nákl.
odpisy
ostat. rež.nákl.
Cena VTP celkom
z toho: štátny rozpočet
iné a zdroje
rozdiel

Predpoklad
vybudovania
modelovej bioplynovej
stanice na výrobu
biometánu ako
kvalitatívne vyššieho
stupňa využitia
biomasy

Možnosti používania
rastlinných olejov pri
pohone vznetových
motorov používaných
v poľnohospodárskej
a lesníckej výrobe

Vypracovanie
metodiky pre
energeticky sebestačnú
farmu

Technické možnosti
podpory precízneho
poľnohospodárstva
z hľadiska
udržateľného rozvoja,
ochrany životného
prostredia a zdrojov
spodných vôd

Príprava výhľadovej
štúdie pre koncepciu
rozvoja
poľnohospodárstva
časti „Technika
a mechanizácia“
v rámci stratégie
rozvoja národného
hospodárstva na roky
2020-2030

Rozp.
1 600

Rozp.
1 300

Skut.
1 300

Rozp.
894

Skut.
894

Rozp.
750

Skut.
750

Rozp.
750

Skut.
750

Skut.
1 600

16
25
650
465
10
175
909
0

10
14
676
450
55
171
900
0

13
19
526
380
6
140
0
0

7
0
532
385
2
146
761
0

9
13
363
250
5
108
509
0

6
14
367
248
25
94
507
0

7
11
304
220
4
80
428
0

114
0
321
219
19
83
315
0

7
11
304
220
4
80
428
0

4
22
327
225
16
86
397
0

0

110

0

98

0

65

0

55

0

55

1 600
1 600
0
0

1 600
1 600
0
0

1 300
1 300
0
0

1 300
1 300
0
0

894
894
0
0

894
894
0
0

750
750
0
0

750
750
0
0

750
750
0
0

750
750
0
0
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6 . PERSONÁLNE OTÁZKY
Činnosť TSÚP SKTC-106 Rovinka je realizovaná v rámci 6 organizačných jednotiek.
Úsek riaditeľa:
- štatutárne zastrešuje organizáciu, so sekretariátom zabezpečujúcim personálnu agendu,
právnu agendu a sekretariát certifikačného orgánu.
Odbor skúšobníctva:
- zabezpečuje výkony v rámci skúšania poľnohospodárskych, potravinárskych a lesníckych
strojov sústredené v akreditovanom skúšobnom laboratóriu a činnosti vyplývajúce
z akreditácií získaných od orgánov štátnej správy.
Odbor ekonomiky
- zabezpečuje ekonomické činnosti organizácie a vnútornej správy.
Odbor Európskej integrácie a noriem:
- zabezpečuje tvorbu, pripomienkovanie, harmonizáciu a používanie noriem a zákonných
predpisov v rámci integračných procesov. Zabezpečuje archivačnú, knižničnú
a reprografickú činnosť spojenú s prekladateľskými a informačnými službami.
Odbor aplikovaného výskumu technológie a poradenskej činnosti:
- zabezpečuje realizáciu aplikovaného výskumu v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby
a energetiky v rámci agrosektoru, riadi poradenské činnosti v rámci poradenského centra
TSÚP
Certifikačný orgán na výrobky:
- zabezpečuje proces posudzovania zhody a certifikácie určených výrobkov v zmysle zákona
technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.
V priebehu roka 2007 TSÚP priebežne plnila zabezpečenie plnenia bodu C.15 Uznesenia
vlády SR č. 856/2006 o znižovaní počtu zamestnancov v rozsahu stanovenom MP SR v pomere
o 5 % t.j. 2 pracovníkov v roku 2007 a ďalších 5 % t.j. 2 pracovníkov najneskôr do 31.03.2008.

- 50 Pracovné zaradenie zamestnancov TSÚP k 31. 12. 2007
Tabuľka č. 12
Zaradenie
počet
riaditeľ TSÚP
1
námestník pre skúšobníctvo
1
námestník pre aplikovaný výskum technológii a poradenstva
1
vedúci ekonomického oddelenia
1
vedúci oddelenia Európskej integrácie a normalizácie
1
vedúci referent Európskej integrácie a normalizácie
1
vedúci certifikačného orgánu
1
certifikačný orgán
1
vedúci skúšobného oddelenia
2
skúšobník
9
výskumný pracovník
6
samostatný referent pre personálnu agendu a vedenie sekretariátu
1
samostatný účtovník
1
ekonomický pracovník
2
správca počítačovej siete
1
registratúra- informatik- archivár, reprografia
2
zamestnanec vnútornej správy
7
Celkový počet pracovníkov: 39
V priebehu roka 2007 odišli 2 zamestnanci a na dobu určitú do konca roka 2007 boli prijatí 2
zamestnanci.
V súčastnosti máme 6 zamestnancov na dobu určitú a 2 zamestnancov na skrátený pracovný
úväzok.
Veková štruktúra zamestnancov TSUP k 31. 12. 2007
do 20 r.
0

21 r. – 30 r.
1

31 r. – 40 r.
5

41 r. – 50 r.
9

Tabuľka č. 13
51 r. – 60 r.
nad 61 r.
16
8

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov TSUP k 31. 12. 2007
VŠ
17

BC
0

ÚSO
10

ÚS
5

Tabuľka č. 14
SO
5

ZS
2

- 51 Vzdelávanie, semináre, školenia, publikačná a komerčná činnosť:
Účasť pracovníkov TSÚP Rovinka na školeniach, seminároch a ostatných vzdelávacích
podujatiach v r. 2007 bola zameraná hlavne na potreby permanentného vzdelávania
pracovníkov v oblasti akreditácií, autorizácií, metrológie, bezpečnosti práce, hygieny práce,
dopravy, ochrany životného prostredia, systémov kvality, nových vedeckých poznatkov
v oblasti techniky a technológií v agropotravinárskom sektore.
Školenia a vzdelávanie pracovníkov TSÚP
•

Odborný seminár – strojové zariadenia a emisie hluku zariadení používaných vo
vonkajšom prostredí TSÚ Piešťany, 26.06. – 27.06.2007
Prednáška na Agrokomplexe Nitra – 24.10.2007 „Nová legislatíva z hľadiska typového
schvaľovania vozidiel
Prednáška na Slovenské rastlinolekárske dni – 22.11.2007 na SPÚ Nitra „Súčasný stav
vo vykonávaní kontrol mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín
Pracovné stretnutie kontrolných staníc na výkon kontroly mechanizačných prostriedkov
na ochranu rastlín dňa 24.04.2007 na TSÚP Rovinka
Seminár: „Povinná aktualizačná príprava elektrotechnikov“, MIPEL CULTUS
Bratislava, 29.03.2007
Školenie inšpektorov NIP k Smernici LVD, ÚNMS SR, Svit, 02.-03.05.2007
AGROFORUM Bioenergia, Agrokomplex Nitra, 17.08.2007
Odborný seminár pri príležitosti Dňa skúšobníctva, ÚNMS SR Herľany, 25.-26.09.2007
Odborný seminár AGROSALÓN, AX Nitra, 24.10.2007
Odborný seminár: „Aktuálne otázky posudzovania, preukazovania a vzájomného
uznávania zhody ...“, SOPK, Kerametal Bratislava, 13.11.2007

Publikačná činnosť:

Ježík M., Lavčák F.:
- Performance of regular inspections of sprayers, In Mitteilungen
aus der Biologischen für Land-und Forstwirtschaft Berlin – Dahlem, Second
European Workshop on Standardised Procedure for the Inspection of Sprayers in
Europe, Straelen, Germany, 10.-12.04.2007, s. 137-138
Lavčák F.:
- Prednáška - Možnosti náhrady zemného plynu biometánom, In Odborný
seminár „Využívanie poľnohospodárskej biomasy“, Diskusné fórum na
AGROKOMPLEXE 2007, Nitra 17.08.2007
- Prednáška - Legislatívne zmeny v posudzovaní zhody, In Odborný seminár
„Moderná technika ...“, AGRION A TSÚP Rovinka, AGROSALÓN Nitra, 24.10.2007
- Možnosti náhrady zemného plynu biometánom, In. Moderná mechanizácia
v poľnohospodárstve, č. 1/2008, s. 14-15

- 52 Ing. Zacharda F.:, Ing. Pepich Š.:
- Aktuálne problémy stavu a využívania poľnohospodárskej techniky – Nové trendy
v racionalizácii poľnohospodárstva, 31.1.2007,
Trenčianske Teplice – pre NZ 22.2.2007, Veľký Meder – pre KN
- Aktuálna situácia v oblasti využitia poľnohospodárskej biomasy na Slovensku,
ISBF 2007 Bratislava, 19. a 20.2.2007
- Technologické linky pestovania a spracovania poľnohospodárskej biomasy na
energetické účely, Nitra, 18.8.2007
- Možnosti zvýšenia podielu energetickej sebestačnosti farmy, AGROKOMPLEX Nitra,
18.8.2007
- Analýza zdrojov a energetického potenciálu v závislosti od výrobného zamerania firmy,
AGROKOMPLEX Nitra, 18.8.2007
- Hodnotenie stavu používanej techniky v rastlinnej výrobe po vstupe do EÚ,
Agrosalón 2007, Nitra, 25.10.2007
- Potenciál poľnohospodárskej a lesníckej biomasy. Ekonomické a legislatívne
predpoklady rozvoja bioenergetiky. The potencial of agricultural and forest biomass.
Economic and legislative assumes bioenergy deverlopment. Valné zhromaždenie
SAPV, Nitra, 5.12.2007
- Využitie obnoviteľných zdrojov energie – poľnohospodárskej biomasy na energetické
účely, Predvianočný ovocinársky deň, SVOŠ Modra, 12.12.2007
- Produkcia a energetický potenciál poľnohospodárskej biomasy v SR,
Ing. František Zacharda, CSc., Ing. Štefan Pepich, VI. International Slovak Biomass
Forum – ISBF 2007 19. a 20.2.2007, Bratislava
- Možnosti riešenia energetickej sebestačnosti poľnohospodárskej farmy,
Zemědělska technika a biomasa 2007, Praha, november 2007, VÚZT Praha
Medzinárodné vedecké konferencie:
-

Medzinárodná konferencia: „Zabezpečenie budúcich energetických potrieb obnoviteľné zdroje ...“, Federálne ministerstvo potravín, poľnohospodárstva a ochrany
spotrebiteľa, Norimberg, 05.-06.03.2007
Medzinárodná konferencia: „SPISE 2“, BBA Braunschweig, Straelen, 10.-12.04.2007
XV. medzinárodná konferencia Skúšanie a certifikácia ÚNMS SR, Štrbské Pleso,
18.-19.04.2007
Sympózium: „Bioplynové technológie“, Lipsko, IEU AHK Deutsch-Slovakische
Industrie und Handelskammer, 05.-07.11.2007
Medzinárodná konferencia: “Bioplyn – biometán“, Lipsko, 06.-07.08.2007
Odborný seminár: „Švédsky seminár o Bioenergii“, Crowne Plaza, Bratislava,
02.10.2007
Konferencia: „Zemědelská technika a biomasa“, VÚZT Praha, 20.-21.11.2007
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Medzinárodné odborné konferencie s vystúpením pracovníkov TSÚP:
-

Produkcia a energetický potenciál poľnohospodárskej biomasy v SR,
Ing. František Zacharda, CSc., Ing. Štefan Pepich, VI. International Slovak Biomass
Forum – ISBF 2007 19. a 20.2.2007, Bratislava
Možnosti riešenia energetickej sebestačnosti poľnohospodárskej farmy,
Zemědělska technika a biomasa 2007, Praha, november 2007, VÚZT Praha
Technologické linky pestovania a spracovania poľnohospodárskej biomasy na
energetické účely, Nitra, 18.8.2007
Možnosti zvýšenia podielu energetickej sebestačnosti farmy, AGROKOMPLEX Nitra,
18.8.2007
Analýza zdrojov a energetického potenciálu v závislosti od výrobného zamerania firmy,
AGROKOMPLEX Nitra, 18.8.2007

Domáce semináre a školenia s vystúpením pracovníkov TSÚP:
-

-

Prednáška na Agrokomplexe Nitra – 24.10.2007 „Nová legislatíva z hľadiska typového
schvaľovania vozidiel
Prednáška na Slovenské rastlinolekárske dni – 22.11.2007 na SPÚ Nitra „Súčasný stav
vo vykonávaní kontrol mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín
Pracovné stretnutie kontrolných staníc na výkon kontroly mechanizačných prostriedkov
na ochranu rastlín dňa 24.04.2007 na TSÚP Rovinka
Školenie inšpektorov NIP k Smernici LVD, ÚNMS SR, Svit, 02.-03.05.2007
AGROFORUM Bioenergia, Agrokomplex Nitra, 17.08.2007
Prednáška - Možnosti náhrady zemného plynu biometánom, In Odborný
seminár „Využívanie poľnohospodárskej biomasy“, Diskusné fórum na
AGROKOMPLEXE 2007, Nitra 17.08.2007
Prednáška - Legislatívne zmeny v posudzovaní zhody, In Odborný seminár
„Moderná technika ...“, AGRION A TSÚP Rovinka, AGROSALÓN Nitra, 24.10.2007
Potenciál poľnohospodárskej a lesníckej biomasy. Ekonomické a legislatívne
predpoklady rozvoja bioenergetiky. The potencial of agricultural and forest biomass.
Economic and legislative assumes bioenergy deverlopment. Valné zhromaždenie
SAPV, Nitra, 5.12.2007
Využitie obnoviteľných zdrojov energie – poľnohospodárskej biomasy na energetické
účely, Predvianočný ovocinársky deň, SVOŠ Modra, 12.12.2007

Jazyková príprava pracovníkov TSÚP
Prípravy z anglického jazyka sa zúčastnili celkom 3 pracovníci z toho 2 v pokročilom
štúdiu a 1 začiatočník.
Odborná príprava
1 pracovník pokračuje v externom doktorantskom štúdiu v SPU Nitra.
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7. CIELE ORGANIZÁCIE A PREHĽAD ICH PLNENIA
7.1 Skúšobníctvo a certifikácia
K základným činnostiam Technického a skúšobného ústavu pôdohospodárskeho (ďalej
TSÚP) v Rovinke patrilo aj v roku 2007 skúšobníctvo, v rámci ktorého boli realizované hlavne
služby v oblasti skúšania a posudzovania zhody výrobkov z komodít určených pre agrosektor
pred ich uvedením na trh (do používania).
Tieto služby boli určené tak pre domácich výrobcov, ako aj dovozcov (distribútorov
poľnohospodárskej potravinárskej a lesníckej techniky).
7.1.1 Oblasť autorizovaných výkonov
Tieto činnosti v oblasti tzv. autorizovaných výkonov realizoval TSÚP na základe
autorizačného výmeru ÚNMS SR podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001
Z. z. a zákona č. 254/2003 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu podľa § 11 ods. 1.:
a) certifikácia, posudzovanie zhody, posudzovanie činnosti súvisiacich s výrobou určeného
výrobku,
b) vykonávanie inšpekcie
c) skúšanie určených výrobkov
Autorizované výkony TSÚP zabezpečuje v medziach nasledujúcich NV SR:
- NV SR č. 310/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia,
- NV SR č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa
používajú v určitom rozsahu napätia, vrátane novely NV SR č. 449/2007 Z.z.
- NV SR č. 222/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody, emisií, hluku zariadení používaných vo
vonkajšom priestore, vrátane novely NV SR č. 26/2006 Z.z.
7.1.2 Notifikované výkony
Vstupom Slovenskej republiky do EU, t. j. dňom 01. 05. 2004 je Technický a skúšobný
ústav pôdohospodársky potvrdenou notifikovanou osobou s prideleným identifikačným
číslom 1300 (confirmation of notification is a Notified Body with an assigned identification
number 1300) pre nasledujúce smernice:
- smernica 98/37/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. júna 1998 o zbližovaní
právnych predpisov členských krajín, týkajúcich sa strojových zariadení.
Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 on the
approximation of the laws of the Member States relating to machinery.
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-

smernica 2000/14/EH Európskeho parlamentu a Rady z 8. mája 2000 o zbližovaní
právnych predpisov členských krajín, týkajúcich sa emisií hluku v prostredí,
pochádzajúcich zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve.
Directive 2000/14/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the
approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the
environment by equipment for use outdoors.

-

smernica Rady 2006/95/EC z 12. decembra 2006 o harmonizácii právnych predpisov
členských krajín, týkajúcich sa elektrických zariadení určených pre používanie v rámci
určitých limitov napätia. (kodifikované znenie)
Directive 2006/95/EC of the Europeam Parliament and of the Conncil of 12December 2006 on
the harmonization of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for
use within certain voltage limits. (Codified version)

Účelom týchto činnosti je zabezpečenie ochrany užívateľa tzv. určených výrobkov (t. j.
výrobkov s potenciálnou možnosťou ohrozenia užívateľa) v rámci globálneho trhu EU pred
prípadným nebezpečenstvom ohrozujúcim jeho zdravie, majetok, životné prostredie, teda je to
činnosť v záujme oprávnených celospoločenských záujmov.
7.1.3 Ostatné činnosti TSÚP v rámci výkonov skúšobníctva
V rámci skúšobníctva vykonával TSÚP v r. 2007 aj nasledujúce odborné a špecializované
služby (neautorizované činnosti, resp. činnosti v tzv. neregulovanej oblasti a činnosti
autorizované ústrednými orgánmi štátnej správy mimo zákona o technických požiadavkách na
výrobky a o posudzovaní zhody):
- meranie funkčných a bezpečnostných parametrov strojov a zariadení pre
agropotravinársky komplex,
- meranie a vyhodnocovanie hygienických a ergonomických parametrov strojov v oblasti
hluku a vibrácií,
- meranie a posudzovanie elektrických zariadení stacionárnych strojov,
- technické preskúšanie sušiarní dreva pre tepelné ošetrenie obalového dreva podľa
predpisu FAO ISPM č. 15/2002,
- vydávanie odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia v rámci
agropotravinárskych technológií v zmysle zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia
v znení neskorších predpisov a vyhlášok MŽP SR č. 705, 706/2002 Z.z. a 408/2003 Z.z.
- koordináciu, riadenie a metodickú správu technických kontrol strojov a zariadení pre
chemickú ochranu rastlín v rámci Slovenskej republiky podľa zákona č. 193/2005 Z. z.
o rastlinolekárskej starostlivosti,
- vedenie zoznamu (registra) mechanizačných prostriedkov na chemickú ochranu rastlín
podľa § 15 zákona č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti,
- meranie a posudzovanie dopravnej bezpečnosti pre typové schvaľovanie
poľnohospodárskych a lesníckych strojov patriacich do kategórie vozidiel
používajúcich verejné dopravné komunikácie podľa zákona č. 315/1996 Z.z.
o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a Zákona č.
725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách a Metodického pokynu MDPT SR č. 3/2004,
- vydávanie odborných stanovísk k technológiám liehovarníckych zariadení podľa zákona
na č. 467/2002 Z .z. o obehu liehu v znení neskorších zmien,
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-

-

vydávanie odborných stanovísk k obalom, uzáverom balenia, ku kompatibilite
prípravku na ochranu rastlín s obalovým materiálom a k postupom čistenia
mechanizačného prostriedku podľa Výnosu MP SR č. 3322/3/2001-100 z 21. 1. 2002 v
znení Výnosu MP SR č. 1968/2004-100 z 21. 7. 2004 a Výnosu MP SR č. 357/2004100 zo 17. 1. 2005,
overovanie meradiel tlaku, otáčok, času a dĺžok,
ostatný metrologický servis pre kontrolné stanice mechanizačných prostriedkov na
ochranu rastlín,
poradenskú a informačnú činnosť v oblasti skúšobníctva.

Výkony skúšobníctva v rámci TSÚP boli realizované prostredníctvom akreditovaného
skúšobného laboratória a akreditovaného certifikačného orgánu na výrobky. Akreditáciu
týchto subjektov vykonala a osvedčila Slovenská národná akreditačná služba (Osvedčenie
o akreditácii č. S-097 s platnosťou do 17.3.2008). Bola vykonania reakreditácia certifikačného
orgánu (Osvedčenie o akreditácii č. P-005 s platnosťou do 05.06.2011).
Činnosť skúšobníctva v autorizovanej aj neautorizovanej oblasti a akreditovaného
certifikačného orgánu zabezpečovalo celkom 9 pracovníkov, čo predstavuje 27 % z kmeňového
stavu zamestnancov TSÚP.
Služby v rámci skúšobníctva sú vykonávané pre zákazníkov na základe ich žiadosti v rámci
písomne dohodnutých zmluvných podmienok a fakturované v úrovni zmluvne dohodnutých
cien. Poplatky za vykonávanie pravidelných kontrol mechanizačných prostriedkov na ochranu
rastlín sú stanovené jednotným cenníkom pre všetky kontrolné stanice pracujúce na území
Slovenskej republiky. Prehľad výkonov skúšobníctva v autorizovanej oblasti za rok 2007 je v
nasledujúcej tabuľke.
Výkony v autorizovanej (regulovanej) oblasti za rok 2007:

Posudzovanie zhody podľa § 12 zákona o zhode
- určené výrobky podľa jednotlivých NV (smerníc ES)
Smernica 98/37/ES
Tabuľka č. 15
NV SR č.310/2004 Z. z. a NV
308/2004 Z.z.
Postup
posudzovania
zhody podľa
§ 12 1)

Tuzemsko

ods. 3 (a)

13

Stroje, LVD
Počet výstupov [ks]
EÚ

Dovoz z tretích
krajín
2

∑
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Typ výstupu 2)

Záverečný protokol

Určené
výrobky

Činnosť CO
Počet podaných žiadostí

Iné ako
určené
výrobky
47

Počet zamietnutých žiadostí

23

Počet vydaných certifikátov celkovo
Počet vydaných ES certifikátov (typu, zhody, návrhu)
Počet vydaných „dobrovoľných“ certifikátov

23

Počet zrušených certifikátov

-

Počet nepotvrdení zhody

-

Priemerná dĺžka certifikačného procesu [dni]

60

Výška hodinovej sadzby za výkony skúšobníctva je 600,- Sk.
Výkony skúšobníctva TSÚP v oblasti odborných a špecializovaných služieb (neregulovaná
oblasť) za rok 2007
V roku 2007 bolo v TSÚP spracovaných celkom 1 163 odborných služieb v tejto štruktúre:
45 - odborné posudky k technológiám liehovarníckych závodov (liehovary, pálenice,
likérky, rafinérie liehu a pod.), vykonané na základe zákona č. 467/2002 Z .z.
o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších zmien.
(Činnosť v rámci autorizácie zriaďovateľa, t. j. MP SR)
163 - odborné služby v rámci skúšok dopravnej bezpečnosti jednotlivo vyrobeného,
alebo dovezeného vozidla z komodity poľnohospodárskych strojov podľa zákona
č. 725/2004 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších
zmien, vykonávacej vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z. z. a príslušných
nariadení vlády SR.
(Činnosť v rámci autorizácie MDPT SR).
1-

odborná služba v rámci typových skúšok krytia elektrických zariadení a
ostatných meraní elektrotechnických parametrov strojov a zariadení

6 -

technické merania hygienicko-ergonomických parametrov strojov a zariadení

126 -

posúdenie obalu prípravku na ochranu rastlín podľa zákona č. 193/2005 o
rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších zmien a podľa Výnosu MP SR
č. 3322/9/2001/100 v znení neskorších predpisov
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pravidelné kontroly mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín podľa

zákona č. 193/2005 Z. z. v znení neskorších zmien o rastlinolekárskej
starostlivosti vykonaných TSÚP Rovinka a ním poverenými pracoviskami v SR
75 -

technické preskúšanie sušiarni dreva z hľadiska požiadaviek FAO ISPM č. 15
a NV SR č. 75/2004 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu
a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty

7.2 Plnenie úloh stanovených pre TSÚP v rámci nových cieľov pre rok 2007 v oblasti
skúšobníctva
Cieľ:

Obhájiť a rozvinúť činnosť TSÚP ako notifikovanej osoby (notified body) č. 1300 v
podmienkach spoločného trhového priestoru po vstupe SR do Európskej únie.

Plnenie: Úloha v oblasti obhájenia NO č. 1300 po 1.5.2004 splnená (viď kap. č. 7.1.2 tejto
správy).
Úloha v oblasti rozvinutia činnosti NO č.1300 priebežne plnená.
TSÚP ako notifikovaná osoba pre smernice EÚ č. 98/37/ES, 2006/95/EC a 2000/14/EH
poskytuje slovenským ale aj zahraničným výrobcom možnosť získať ES certifikát zhody na
výroby, ktoré to vyžadujú. Zároveň ako organizácia, ktorá má akreditované skúšobné
laboratórium a akreditovaný certifikačný orgán, môže poskytovať slovenským výrobcom
pomoc pri zostavení súboru konštrukčnej a technickej dokumentácie ako podkladu pre
vyhlásenie zhody na poľnohospodárske, potravinárske a lesnícke stroje. Svoju spoluúčasť na
zostavovaní podkladov pre vyhlásenie zhody môže potvrdiť certifikátom na iný ako určený
výrobok.
V roku 2007 bolo pre slovenských výrobcov vykonaných celkom 26 výkonov súvisiacich s
deklaráciou zhody pre EÚ - prípravou dokumentácie pre vyhlásenie zhody a označenie CE.
V záujme zabezpečenia aktívnej účasti TSÚP ako notifikovanej osoby v rámci skupiny
notifikovaných osôb EÚ je TSÚP zapojená v nasledujúcich pracovných skupinách
Notifikovaných osôb Slovenskej republiky (NO SR):
- č. 1 - Pracovná skupina NO SR pre smernicu EÚ č. 98/37/ES - strojové zariadenia
- č. 2 - Pracovná skupina NO SR pre smernicu EÚ č. 2006/95/EC - elektrické zariadenia
pracujúce v určitom rozsahu napätia
- č. 3 - Pracovná skupina NO SR pre smernicu EÚ č. 2000/14/ES - emisie hluku,
zariadení používaných vo vonkajšom priestore.
Činnosť pracovných skupín NO SR bola a je zameraná na:
- zabezpečovanie jednotného výkladu požiadaviek príslušných smerníc,
- zapojenie NO SR do činnosti v rámci pracovných skupín notifikovaných orgánov EÚ,
- zapojenie do spolupráce v oblasti technickej normalizácie v rámci aktivít národného
normalizačného orgánu ( SÚTN), resp. nadnárodných normalizačných organizácií
(CEN, CENELEC),
- spoluprácu s orgánmi štátnej a verejnej správy, orgánmi dohľadu a dozoru, združeniami
výrobcov, predajcov a spotrebiteľov,
- pripomienkovanie noviel smerníc EÚ.
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Cieľ: Zabezpečiť výkony overenia technicko - technologickej spôsobilosti sušiarní dreva
lokalizovaných v SR pre tepelné ošetrenie drevného obalového materiálu podľa
medzinárodnej fytosanitárnej normy FAO ISPM č.15, upravujúcej pohyb drevného
obalového materiálu v medzinárodnom obchode (International standards for
phytosanitary measures ISPMs - No. 15 " Guidelines for regulating Wood Packing
Material in International Trade").
Plnenie: Úloha priebežne plnená.
V rámci poverenia Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu
poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) TSÚP metodicky pripravil spôsob overenia a technicky
vykonal v kalendárnom roku 2007 preskúšanie 75 sušiarní dreva na základe žiadostí
subjektov zaoberajúcich sa výrobou, alebo úpravou drevného obalového materiálu.
Cieľ: Zabezpečiť vykonávanie kontrol mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín
v zmysle § 16 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
Plnenie: Úloha priebežne plnená.
V roku 2007 bol v súlade s vyššie uvedenou legislatívou prostredníctvom TSÚP
Rovinka (osoba pre túto činnosť ustanovená zákonom č. 193/2005 Z.z.) a ním
osvedčených 16 - tich kontrolných staníc zabezpečovaný výkon kontrol
mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín na základe požiadania ich držiteľov.
V období od 1.1.2007 do 31.12.2007 prešlo v Slovenskej republike kontrolami celkom
747 ks mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín z toho 620 plošných
postrekovačov, 99 rosičov, 6 leteckých aplikačných zariadení a 22 moričiek osív.
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Zoznam zriad. kontrolných staníc pre výkon kontrol mech. prostriedkov na ochranu
rastlín
Tabuľka č. 16
Kontrolná stanica č. 01
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky,
SKTC-106, 900 41 Rovinka,
Ing. Marián Ježík, Ing. Jozef Sasko
Rozsah pôsobnosti: Plošné postrekovače a rosiče
Kontrolná stanica č. 02
TESTSERVIS s. r. o. č. 27, 919 27 Suchá nad Parnou
Ing. Ladislav Gergeli
Rozsah pôsobnosti: Plošne postrekovače
Činnosť KS ukončená k 31.12.2007
Kontrolná stanica č. 03
OLIVEX spol. s r.o. Kukučínova 457/32
929 01 Dunajská Streda, Kantor Oliver-riaditeľ
Rozsah pôsobnosti: Plošné postrekovače a rosiče
Kontrolná stanica č. 04
AGRIO postrekovače s.r.o. Horná 249,
976 33 Poniky, Ing. Králik Milan-konateľ
Rozsah pôsobnosti: Plošné postrekovače a rosiče
Kontrolná stanica č. 05
Agrochemický podnik a.s. fax: 032/6522992
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Ing. Ježík Alojz, p. Zverbík
Rozsah pôsobnosti: Plošné postrekovače a rosiče
Kontrolná stanica č. 06
Agrochemický podnik, a. s. 985 56 Tomášovce,
p. Hano D. Ing. Jozef Gibala – riaditeľ
Rozsah pôsobnosti: Plošné postrekovače a rosiče
Kontrolná stanica č. 07
EKOSYSTEM Ing. Jozef Šimončič, Maďarovská 77
935 87 Santovka
p. Balková 0907065116
Rozsah pôsobnosti: Plošné postrekovače
Kontrolná stanica č. 08
AgraBat s. r. o., Rožňavská baňa 184, 048 01
Rožňava, Ing. Gabriel Bátori
Rozsah pôsobnosti: Plošné postrekovače
Kontrolná stanica č. 09
AGROTIM-ÚPOR Pavol Timko,
Zemplínská Nová Ves, 076 16 Úpor
Rozsah pôsobnosti: Plošné postrekovače
Kontrolná stanica č. 10
PD . servis s. r. o. Veľký Šariš
Sabinovská 33, 082 21 Veľký Šariš
Ing. Sabol Viliam,Ing. Šimon Peter
Rozsah pôsobnosti: Plošné postrekovače
Kontrolná stanica č. 11
OBTULOWICZ s. r. o.
Kukučínova 204
027 43 Nižná, František Obtulovič
Rozsah pôsobnosti: Plošné postrekovače a rosiče

tel.: 02/45980906, 45980181
fax: 02/45980524
mob.: 0905568984
mail.: sktc_106@sktc-106.sk
tel.: 033/5580290, fax.: 033/5531469
mob.: 0905 835 387
IČ DPH: SK2020168018
tel.: 031/5529232, 5597131
p. Lelkes 0903 769 493
mail: olivex@olivex.sk
IČ DPH: SK2020366293
tel.: 048/4193505-6
mob.: 0905 626 077
IČ DPH: SK2020091909
mail: agrio@agrio.sk
tel.: 032/6522992
mob.: 0905 644 236
mail: jezik@achptrencin.sk
mail: zverbik@achptrencin.sk
IČ DPH: SK2020383838
tel.: 047/4371103, 4371458, fax: 047/4371244
mob.: 0903 955 050
mob. 0907682476 (Hano)
mail: achp@mail.t-com.sk
IČ DPH: SK2020464842
tel./fax.: 036/6399006, 007
mail: ekosystem@stonline.sk
mob.: 0905618449
IČ DPH: SK1020380119
tel./fax.: 058/7883640, 41
mob.: 0905 944 844
mail: agrabat@stonline.sk
IČ DPH: SK201368448
tel.: 056/6798620, mob.: 0905 900 885
mob.: 0905763777 (Timko mladší)
mail: agrotim@isternet.sk
IČ DPH: SK1020694411
mob.: 0915918842
mob.: 0905319316
mob.: 0915918842
IČ DPH: SK2021796777
fax.: 043/5320832
mob.: 0905524191
IČ DPH: SK2020425066
mail: obtulowicz@stonline.sk
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Kontrolná stanica č. 12
PD Vlára Nemšová, Družstevná 18
914 41 Nemšová
Ing. Jozef Kvašňovský,Ing. Dušan Galko
Rozsah pôsobnosti: Plošné postrekovače
Kontrolná stanica č. 13
KomAgrartechnik, s. r. o.,
Hlavná 1444, 946 32 Marcelová
Ing. Zoltán Lampert
Rozsah pôsobnosti: Plošné postrekovače
Kontrolná stanica č. 14
Ing. Pavel SOKOL,CSc.-FALCO,
Rovniankova 20, 851 02 Bratislava
Rozsah pôsobnosti: Letecké aplikačné zariadenia
Kontrolná stanica č. 15
Ing. Štefan KURUC – STS Levice
Konopná 4, 934 05 Levice
Rozsah pôsobnosti: Moričky osív
Kontrolná stanica č. 16
AGROPODNIK a. s.
Chovateľská 2,917 01 Trnava
Ing. Miroslav Argay
Rozsah pôsobnosti: Plošné postrekovače

IČ DPH: SK 2020383288
tel.: 032/6588315, 238
mob.: 0905652537
mob.: 0907771028, 032/6588315
email: rastlinna@pdvlara.sk
tel.: 035/7739190, fax: 035/7739191
mob: 0905682065
IČ DPH: SK 2020159702
mail: komagrar@stonline.sk
tel.:/fax: 02/63824709
mob.: 0903474808
email: info@balony-falco.sk
IČO: 1748405
tel: 0907127650
fax: 036/6314344
email: kuruc@naex.sk
IČO: 37 424 050
tel.: 033/5446475, 481
fax: 033/5504761
mob.: 0905133410
IČO: 31420494
IČ pre DPH: SK2020391197
mail: argay@agptt.sk

7.2.1 Nové ciele TSÚP v oblasti skúšobníctva pre rok 2008
V rámci reakreditačného procesu, ktorý skúšobné laboratórium absolvuje v roku 2008
zabezpečiť rozšírenie akreditovaných meraní pre pokrytie štrnástich smerníc EÚ, resp. NV SR,
využívaných pri typovom schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných kolesových traktorov,
pásových traktorov, prívesov za tieto vozidlá, samohybných pracovných strojov, prípojných
pracovných strojov ku kolesovým traktorom k premávke na pozemných komunikáciách podľa
zákona č. 725/2004 Z.z. v znení neskorších zmien.
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7.3
7.3.1

Plnenie úloh stanovených pre TSÚP Rovinka v rámci nových cieľov v oblasti
výskumu a poradenstva
Správa o stave poľnohospodárskej mechanizácie a o výsledkoch práce technických
služieb

Od roku 1997 sme pravidelne predkladali na poradu vedenia MP SR správu o stave
mechanizácie. V roku 2006 bola predkladaná takáto správa o stave k 31.12.2005. V uznesení
z tejto porady bola zrušená povinnosť predkladať každoročne takúto správu. Preto pri riešení
tejto úlohy sme postupovali tak, že keď boli spracované výsledky inventarizácie k 31.12.2006
tieto boli postúpené generálnemu riaditeľovi sekcie poľnohospodárstva, list č. 50/2007/524 zo
dňa 31.7.2007. Podľa našich informácií generálny riaditeľ využil údaje z informácie v internom
pracovnom kontakte s členmi vedenia MP SR.
Ďalej bol v zmysle úloh MP SR na rok 2007 spracovaný materiál „Návrh administratívneho
zjednodušenia a používania označenej a daňovo zvýhodnenej motorovej nafty
v poľnohospodárstve“, príloha 5. Materiál bol prejednaný na porade rady ministra pre
pôdohospodársku politiku v marci 2007, následne bol doplnený v spolupráci s VÚEPP.
Vzhľadom na rozpornosť názorov a pripomienok členov rady, nebol prijatý.
7.3.2

Návrh administratívneho zjednodušenia a používania farebne označenej a daňovo
zvýhodnenej motorovej nafty v poľnohospodárstve, ktorý bol predložený v novembri
2006 vedením MP SR.

Činnosť TSÚP v oblasti zjednodušenia systému používania farebne označenej a daňovo
zvýhodnenej motorovej nafty v poľnohospodárstve pokračovala v roku 2007 na základe záveru
vyplývajúceho z 32 porady vedenia MP SR konanej dňa 06.12.2006, ktorý uložil sekcii
poľnohospodárstva a obchodu prepracovať návrh v zmysle diskusie porady vedenia konkrétne
zvážiť prevzatie systému používaného v ČR, respektíve spracovať ďalšie návrhy a dohodnúť
s MF SR možnosť riešenia danej problematiky novelizáciou zákona o spotrebnej dani
z motorovej nafty.
Upravený a doplnený materiál bol opätovne predložený do programu 10 porady vedenia MP
SR konanej dňa 10.04.2007, kde bolo rokovanie k predloženému materiálu prerušené s tým, že
opätovne bude problematika prejednaná na výjazdovom rokovaní vedenia dňa 17.04.2007
s predchádzajúcim pracovným rokovaním v termíne do 16.04.2007 určeným k doriešeniu
problematiky stanovenia limitov „Červenej nafty“.
Ďalšie činnosti v uvedenej problematike neboli realizované nakoľko sa neuskutočnilo
spomínané pracovné rokovanie ako aj skutočnosť, že problematika nebola zaradená do
programu výjazdového rokovania vedenia MP SR.
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V oblasti poradenskej činnosti sa ústav podieľal na príprave vzdelávacieho programu pre
stredné odborné školy poľnohospodárske. Pod vedením odborných útvarov MP SR
v spolupráci so Združením vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka EUROPEA SLOVAKIA, pripravilo vzdelávací projekt pre stredné odborné školy. Obsah
projektu je vypracovaný v spolupráci k krajinami EÚ - Francúzskom, Belgickom, Španielskom
a Estónskom. Na Slovensku sa bude projekt realizovať v piatich stredných odborných školách
pôdohospodárskeho zamerania. Jeho absolventi budú uplatniteľní ako stredoškolské kádre
v oblasti bioenergetiky pre poľnohospodárstvo a komunálnu sféru.
V apríli 2007 bola vládou SR schválená „Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov
energie v SR“ a v uznesení k tomuto dokumentu bolo uložené pripraviť návrh zákona o OZE.
Ústav sa touto problematikou zaoberá už niekoľko rokov, preto v prípravnom konaní sme
vypracovali paragrafové znenie tej časti návrhu zákona, ktorá sa dotýka rezortu
pôdohospodárstva. Hlavné požiadavky rezortu sú:
- stanovenie pevnej výkupnej ceny elektriny,
- stanovenie garantovanej doby platnosti výkupu elektrickej energie na 15 rokov,
- povinnosť výkupu elektriny z biomasy.
Naše návrhy boli postúpené na MH SR, ktoré je predkladateľom zákona, ale doteraz nebol
žiadny návrh predložený. Termín na vypracovanie zákona bol posunutý do 31.03.2008.
7.4 Činnosť v technickej normalizácii
TSÚP zabezpečuje vedenie dvoch technických komisií pre normalizáciu, v rámci ktorých sa
podieľa na preberaní európskych noriem do sústavy STN.
- TK č. 63
Potravinárske stroje,
- TK č. 25
Poľnohospodárske a lesnícke stroje.
Okrem toho sa TSÚP ako člen zúčastňuje na práci v ďalších profesijne príslušných
technických komisiách pre normalizáciu:
- TK č. 107
Posudzovanie zhody,
- TK č. 28
Ochrana ovzdušia,
- TK č. 33
Cestné stroje.
V rámci harmonizácie technických normalizačných komisií s technickými komisiami
európskej normalizačnej inštitúcie CEN a medzinárodnej inštitúcie ISO je TSÚP povereným
pracoviskom za SR – riešiteľom medzinárodnej spolupráce na základe zmlúv so SÚTN
s týmito normalizačnými komisiami CEN a ISO:
CEN/TC 153
CEN/TC 334
ISO TC 23/SC 19

Potravinárske stroje. Bezpečnosť a hygiena
Zavlažovacie zariadenia
Traktory a poľnohospodárske a lesnícke stroje. Elektronizácia
poľnohospodárstva.

- 64 7.5 Účasť na technickej politike rezortu

TSÚP sa zúčastňuje na tvorbe politiky rezortu prostredníctvom viacerých oblastí:
- zúčastňovali sme sa na príprave Akčného plánu využitia biomasy na roky 2008-2013
- pripravili sme metodiku na pravidelné kontroly techniky na aplikáciu pesticídov
v súlade so Zákonom o rastlinolekárskej starostlivosti
- zúčastňujeme sa pripomienkovania návrhov nariadení vlády a zákonov a prenosu
legislatívnych predpisov do praxe v rámci kontraktu (viď kapitola 3)
- vykonávame kontroly a vydávame posudky pre prvospracovateľov energetických
plodín
- sme jednou z odborných organizácií, ktorá vydáva vyjadrenia k inovatívnosti investícií
pre žiadateľov o nenávratný príspevok z Programu rozvoja vidieka pre PPA.
7.6 Systém manažérstva kvality svojej činnosti
TSÚP priebežne udržiava systémy svojich činností smerujúce k zabezpečeniu požiadaviek
na plnenie kvalitatívnych kritérií smerujúcich k plneniu požiadaviek svojich zákazníkov.
Dôkazom týchto činností je vybudovaný, zdokumentovaný a zavedený systém manažérstva
kvality podľa STN EN ISO 9001:2001 zdokumentovaný certifikátom č. 04/72/06 vydaným
certifikačným orgánom pre manažérstvo kvality VUSAPL Nitra.
Pracoviská TSÚP dlhodobo pracujú podľa európskych noriem pre laboratóriá, certifikačné
orgány a výskumné ústavy. Podľa týchto noriem sú akreditované Slovenskou akreditačnou
službou SNAS:
- Certifikačný orgán pre certifikáciu produktov podľa normy EN 45011:1998,
Osvedčenie o akreditácii č. P-005 platné do 05.06.2011
- Laboratórium aplikovaného výskumu, technológií a poradenskej činnosti podľa normy
ISO/IEC 17025:2005, Osvedčenie o akreditácii č. S-135 platné do 14.08.2011
- Skúšobné laboratórium podľa normy ISO/IEC 17025:2005, Osvedčenie o akreditácii č.
S-097 platné do 17.03.2008
Na základe uvedených prístupov riešenia kvality TSÚP vykonáva všetky svoje základné
činnosti uvedené v tejto správe ako aj činnosti notifikovanej osoby v EU reg. číslo 1300.
Z tohto dôvodu cieľom TSÚP na rok 2007 je udržiavať a aktualizovať systémy kvality,
zabezpečiť úspešný priebeh kontrolných dohľadových auditov.
Pokračovať v príprave systému kvality podľa modelu výnimočnosti EFQM ako aj príprave
akreditácie inšpekčného orgánu.

- 65 7.7 Trvalé ciele štandardných činností TSÚP

-

vytvárať podmienky poskytovania odborného poradenstva v oblasti integrovanej
prevencie znečisťovania životného prostredia,
rozvinúť činnosť TSÚP ako notifikovanej osoby (notified body) v spoločenstvách EU
s cieľom podpory exportu slovenských výrobcov ako aj poskytovaním služieb pre
subjekty z krajín mimo EU,
rozpracovať komplexný program rozvoja využívania poľnohospodárskej biomasy ako
obnoviteľného zdroja energie v podmienkach SR v náväznosti na uznesenie vlády SR
o obnoviteľných zdrojoch energie,
v spolupráci s SPPK a ZPDaOS rozvinúť intenzívnejšiu informačnú a poradenskú
činnosť v oblasti právneho povedomia užívateľov techniky a ekonomiky využívania
poľnohospodárskej techniky,
vytvoriť ponuky a predpoklady využitia poznatkov, technického vybavenia a skúseností
pracovníkov TSÚP pri odbornej a praktickej výučbe na stredných poľnohospodárskych
školách s technickým zameraním,
podieľať sa hlavnými činnosťami na riešení vedecko-výskumných úloh vyhlásených
v rámci štátneho programu VT alebo uzatvorených kontraktov s objednávateľmi,
rozšíriť medzinárodnú spoluprácu s cieľom účasti TSÚP na riešení nových vedeckotechnických projektov,
iniciatívnym plnením svojich činností potvrdiť opodstatnenosť a úlohu vedeckovýskumného potenciálu v rozvoji rezortu pôdohospodárstva s následným zohľadnením
jeho postavenia,
rozvinúť v rámci zákona o rastlinolekárskej starostlivosti činnosti v oblasti technických
kontrol rosičov, moričiek, leteckých aplikačných prostriedkov a posudzovania obalov
chemických prípravkov na ochranu rastlín,
aktívnym prístupom spracovania odborných posúdení inovatívnosti investícií do
techniky a technológií podporiť možnosť čerpania podporných prostriedkov z fondov
EU.
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8. HODNOTENIE A ANALÝZA VYVOJA ORGANIZÁCIE V DANOM

ROKU
8.1 TSÚP zabezpečil splnenie 10 úloh kontraktu uzatvoreného s MP SR v objeme 11,844 mil.
Sk. Výsledky boli publikované v odbornej tlači (moderná mechanizácia, Roľnícke noviny)
ako aj využité na školeniach a seminároch organizovaných SPPK pre pracovníkov
prvovýroby v smerovaní využitia biomasy, precízneho poľnohospodárstva, ekonomického
využívania techniky.
8.2 V priebehu roka skúšobné laboratórium a akreditovaný certifikačný orgán rozvinul činnosť
notifikovanej osoby (notifid body) č. 1300 v spoločenstvách EU hlavne v záujme
domácich výrobcov poľnohospodárskych a potravinárskych strojov posudzovaním zhody
a prípravy podkladov pre označenie výrobkov CE pre uľahčenie ich exportu.
8.3 Rozvinul plne činnosť v zmysle fytosanitárneho opatrenia FAO ISPM č. 15 upravujúceho
pohyb drevného obalového materiálu v medzinárodnom obchode pre umožnenie exportu
tovarov z SR. Uskutočnil odborné posúdenie 75 sušiarní dreva.
8.4 Rozpracoval komplexný program rozvoja využívania biomasy, ktorý slúžil k spracovaniu
„Metodiky učebných osnov predmetu Biomasa na energetické účely pre stredné odborné
poľnohospodárske školy a učilištia.“
8.5 Pre podporu využívania poľnohospodárskej biomasy v SR realizoval TSÚP prednášky
a prezentácie na odborných podujatiach a medzinárodných konferenciách.
-

-

Odborný seminár AGROSALÓN, AX Nitra, 24.10.2007
AGROFORUM Bioenergia, Agrokomplex Nitra, 17.08.2007
Prednáška - Možnosti náhrady zemného plynu biometánom, In Odborný
seminár „Využívanie poľnohospodárskej biomasy“, Diskusné fórum na
AGROKOMPLEXE 2007, Nitra 17.08.2007
Možnosti náhrady zemného plynu biometánom, In. Moderná mechanizácia
v poľnohospodárstve, č. 1/2008, s. 14-15
Aktuálna situácia v oblasti využitia poľnohospodárskej biomasy na Slovensku,
ISBF 2007 Bratislava, 19. a 20.2.2007
Technologické linky pestovania a spracovania poľnohospodárskej biomasy na
energetické účely, Nitra, 18.8.2007
Potenciál poľnohospodárskej a lesníckej biomasy. Ekonomické a legislatívne
predpoklady rozvoja bioenergetiky. The potencial of agricultural and forest biomass.
Economic and legislative assumes bioenergy deverlopment. Valné zhromaždenie
SAPV, Nitra, 5.12.2007
Využitie obnoviteľných zdrojov energie – poľnohospodárskej biomasy na energetické
účely, Predvianočný ovocinársky deň, SVOŠ Modra, 12.12.2007
Produkcia a energetický potenciál poľnohospodárskej biomasy v SR,
Ing. František Zacharda, CSc., Ing. Štefan Pepich, VI. International Slovak Biomass
Forum – ISBF 2007 19. a 20.2.2007, Bratislava
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-

Možnosti riešenia energetickej sebestačnosti poľnohospodárskej farmy,
Zemědělska technika a biomasa 2007, Praha, november 2007, VÚZT Praha

-

Medzinárodná konferencia: „Zabezpečenie budúcich energetických potrieb obnoviteľné zdroje ...“, Federálne ministerstvo potravín, poľnohospodárstva a ochrany
spotrebiteľa, Norimberg, 05.-06.03.2007
Sympózium: „Bioplynové technológie“, Lipsko, IEU AHK Deutsch-Slovakische
Industrie und Handelskammer, 05.-07.11.2007
Medzinárodná konferencia: “Bioplyn – biometán“, Lipsko, 06.-07.08.2007
Odborný seminár: „Švédsky seminár o Bioenergii“, Crowne Plaza, Bratislava,
02.10.2007
Konferencia: „Zemědelská technika a biomasa“, VÚZT Praha, 20.-21.11.2007
Možnosti zvýšenia podielu energetickej sebestačnosti farmy, AGROKOMPLEX Nitra,
18.8.2007
Potenciál poľnohospodárskej a lesníckej biomasy Ekonomické a legislatívne
predpoklady rozvoja bioenergetiky. The potencial of agricultural and forest biomass.
Economic and legislative assumes bioenergy deverlopment. Valné zhromaždenie
SAPV, Nitra, 5.12.2007

8.6 Pokračoval v rozvoji činností pravidelného testovania postrekovačov na ochranu rastlín.
Zriadené testovacie pracoviská celoplošne v SR otestovali 620 ks postrekovačov, 99
rosičov, 6 leteckých aplikačných zariadení a 22 moričiek osív, výsledkom bolo zníženie
spotreby chemických prípravkov cca 10 % a zlepšenie kvality aplikácie na cca 25 %
ošetrovanej plochy.
8.7 TSÚP sa nepodarilo presadiť vedecko-technický projekt v rámci štátneho programu
v oblasti obnoviteľných zdrojov energie z dôvodu nedostatočnej podpory VT v SR.
8.8 V uplynulom roku TSÚP prípravou pracovníkov, meracej techniky, organizačnými
opatreniami a finančným zabezpečením cestou kontrolných a dohľadových auditov zaistil
platnosť získaných osvedčení od SNAS v oblastiach skúšobníctva, výskumu a certifikácie.
8.11 V rámci skvalitnenia výrobkov uvádzaných na trh a zaistenia ochrany užívateľa pred
nebezpečnými výrobkami TSÚP vydal 23 certifikátov, 8 záverečných správ a vykonal
1 163 odborných posúdení a služieb.
8.12 V rámci prednáškovej, publikačnej a poradensko-vzdelávacej činnosti sa pracovníci
TSÚP aktívne zúčastnili 31 odborných podujatí a spracovali do vedeckých odborných
časopisov a dennej tlači celkom 14 príspevkov.

- 68 8.13 TSÚP je v súčasnosti organizáciou s vysokým inštitucionálnym a odborným kreditom
potvrdeným autorizačnými a akreditačnými osvedčeniami relevantných autorít
v národnom i európskom meradle.

V rezorte pôdohospodárstva patrí TSÚP k inštitúciám, ktorá reálne vlastní vysoké
know-how v oblasti skúšobníctva, aplikovaného výskumu, technickej normalizácie
a poradenstva. Táto skutočnosť je podporená odborným a duševným potenciálom
personálu, adekvátnym prístrojovým, materiálovým a priestorovým vybavením, ako aj
dlhodobo vedeným knižničným archívom technickej a normalizačnej agendy v oblasti
poľnohospodárskej mechanizácie, potravinárskych a lesníckych strojov, ktorý je podľa
nášho názoru rozsahom, obsahom a perspektívne reálnou možnosťou využitie v rezorte
pôdohospodárstva jedinečným.
Tieto duševné a fyzické hodnoty prezentujúce majetok štátu je potrebné udržiavať
a naďalej rozvíjať v záujme ďalšieho skvalitnenia poskytnutie vedecko-technickej
podpory účastníkom výrobných procesov agropotravinárskeho komplexu v záujme
plnenia strategických cieľov Koncepcie rozvoja poľnohospodárstva.

- 69 9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV
9.1 Prvovýrobcovia v agropotravinárskom sektore
- v rámci poradenstva pri smerovaní a realizovaní svojich výrobných činností
- pre získanie potrebných rozhodnutí, odborných posudkov a podkladov pre
dokladovanie svojich žiadostí pre orgány štátnej správy pre prevádzku techniky
a výrobných technológií v oblastiach bezpečnosti práce, dopravnej bezpečnosti,
životného prostredia, prevádzkovania výrobní liehu, ergonomie a ekonomiky prevádzky
techniky
9.2 Výrobcovia techniky, dovozcovia a distribútory techniky pri riešení podkladov
prehlasovania zhody v záujme ochrany užívateľa výrobkov pred nebezpečnými výrobkami.

9.3 Orgány štátnej správy
- MP SR v oblasti legislatívy v rámci rastlinolekárskej starostlivosti, povoľovania
prevádzok výrobní a skladovania liehu a v oblasti tvorby koncepcií a technickej politiky
rezortu
- MŽP SR v integrovanej kontrole životného prostredia, posudky v oblasti ochrany
ovzdušia
- MDPT SR v schvaľovaní technickej spôsobilosti k prevádzke po pozemných
komunikáciách poľnohospodárskej techniky
9.4 Poľnohospodárska univerzita a stredné odborné poľnohospodárske školy.
9.5 Orgány samosprávy (SPPK), združenia pôsobiace v agropotravinárskom sektore (Agrion,
ZDRaOS, Agrobioenergia a pod.)

