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1. 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 (ďalej
len „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 rozhodnutím číslo 4572/2008250 zo dňa 01.12.2008
• Štatútom schváleným MP SR rozhodnutím č. 805/2009-250 zo dňa 04.02.2009
• Rozhodnutím o autorizácii č. A1/2009/800/008557/03256 zo dňa 03.12.2009 vydaným
Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako notifikovanej osobe
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 osvedčeniami
o akreditácii vydanom Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) na základe plnenia
požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005 EN a normy 45011:1998 v oblasti:
• skúšok poľnohospodárskych, potravinárskych a lesníckych strojov Osvedčenie
o akreditácii č. S-097, platné do roku 17.07.2016
• certifikácie strojov určených pre poľnohospodárstvo, lesníctvo a potravinársky
priemysel Osvedčenie o akreditácii č. P-005, platné do 03.05.2016
• Ministerstvom školstva SR vydané Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum
a vývoj, platné do roku 2015.
TSÚP Rovinka má zavedený, udržiavaný a funkčný systém manažérstva kvality, ktorý spĺňa
požiadavky normy STN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2008 v rozsahu Skúšanie,
certifikácia, výskum a poradenská činnosť, potvrdený certifikátom reg. č. 78-245071-10 od
Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p. CERTITECH - akreditovaný certifikačný orgán
systémov manažérstva, platný do 14.06.2012.

1.1 IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie: Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106
(v skrátenej forme TSÚP)
Sídlo organizácie: Rovinka, PSČ 900 41
Právna forma organizácie: Príspevková organizácia od 01. 01. 2002
Zriaďovateľ:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej

3

IČO:
Kontakt:

republiky (skrátene MPRV SR)
31827951
tel.: ++421-2-45980 280-3
fax: ++421-2-45980 524
e-mail: sekretariat@tsup.sk

Riaditeľ organizácie:

Ing. Peter Rusňák

Členovia vedenia:
Vedúci skúšobného laboratória:
Vedúca ekonomického oddelenia
a hospodárskej správy:
Vedúci certifikačného orgánu
na produkty:
Vedúci laboratória aplikovaného
výskumu, technológií a poradenskej
činnosti:

Ing. Marián Ježík
Ing. Lenka Denková
Ing. František Lavčák, CSc.
Ing. Štefan Pepich, PhD

Pohľad na hlavnú budovu TSÚP Rovinka
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Hlavné činnosti:
Podľa zriaďovacej listiny vydanej Ministerstvom pôdohospodárstva SR a autorizačných
oprávnení udelených od Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len
„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 poverenej organizácie v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti
podľa zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov
- evidencie typov aplikačných zariadení,
- kontrol technického stavu aplikačných zariadení,
- posudzovanie obalov prípravkov na ochranu rastlín,
- skúšky sušiarní dreva pre tepelnú úpravu drevného obalového materiálu
podľa požiadaviek predpisu FAO ISPM č. 15,
• 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,
• 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 spracovaným v rámci podporných programov podľa
požiadaviek Pôdohospodárskej platobnej agentúry,
• zúčastňovanie sa na tvorbe technickej politiky rezortu,
• zabezpečovanie fakultatívnych požiadaviek MPRV SR 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,
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•

•
•
•
•

•
•

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,
účasť na tvorbe a činnosti integrovaného informačného systému vedecko-technických
informácií rezortu pôdohospodárstva a spolupráca pri spracovávaní koncepčných
podkladov a dokumentov týkajúcich sa využívania poľnohospodárskej biomasy na
energetické účely,
vypracovanie komplexnej analýzy vplyvu biopalív vo vzťahu k trvalej udržateľnosti od
pestovania surovín cez spracovanie až po ich výrobu,
spolupráca v rámci stanovenia kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá a stanovenie
kvality biopalív,
transfer poznatkov poľnohospodárskeho výskumu producentom a užívateľom
poľnohospodárskej biomasy na energetické účely, špecializovaná poradenská činnosť,
koncepčná, prognostická, expertízna a projektová činnosť,
zabezpečenie činnosti „Centra pre poľnohospodársku biomasu“, ktorého hlavnými
aktivitami sú:
- realizácia cieľov a zámerov vyplývajúcich z Koncepcie rozvoja poľnohospodárstva
na roky 2007-2013 pre odbor rastlinných komodít sekcie poľnohospodárstva
MPRV SR,
- analyzovanie a vyhodnocovanie dôsledkov implementácie integrovaného klimatickoenergetického balíčka za Slovenskú republiku, návrh možnosti účinnej podpory
environmentálnych technológií a produktov balíčka,
- dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja produkcie a využívania biomasy, ktoré
vyplýva zo slovenského Akčného plánu využívania biomasy na roky 2008-2013, ako
aj z Akčného plánu pre biomasu v EÚ z roku 2005,
- zavádzanie technológií, prípravy a energetického využívania biomasy do praxe, ktoré
vyplýva zo Stratégie vyššieho využitia OZE v SR z roku 2007,
príprava podkladov pre spracovávanie noriem a legislatívy v oblasti predmetu činnosti,
poradenské a vzdelávacie aktivity v predmete pôsobnosti ústavu.

2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
Základným poslaním TSÚP
je podpora realizácie
technickej politiky
v agropotravinárskom sektore v oblasti poľnohospodárskych, potravinárskych a lesníckych
strojov a v oblasti vedecko-výskumných a ostatných odborných činností smerujúcich
k udržaniu a tvorbe efektívnych a environmentálnych výrobných technológií.
Technická politika v oblasti mechanizácie:
•
Ochrana spotrebiteľa pred nebezpečnými výrobkami v súlade so zákonom č. 264/1999
Z. z. v znení neskorších predpisov (certifikácia, posudzovanie zhody a skúšanie určených
výrobkov a činnosť notifikovanej osoby NO 1300 v štruktúre ES).
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Technická politika v oblasti ostatných odborných činností:
•
Výkony delegované zákonom č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti
a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov (do 26.11.2011 zákon č. 193/2005 Z. z.) – evidencia
typov a kontroly aplikačných zariadení, posudzovanie obalov prípravkov na ochranu rastlín,
skúšky sušiarní dreva podľa požiadaviek predpisu FAO ISPM č. 15).
•
Výkony podľa zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení
neskorších predpisov – odborné posudky k technológiám liehovarníckych závodov.
•
Merania a posudková činnosť v oblasti bezpečnosti práce, dopravnej bezpečnosti,
elektrickej bezpečnosti, ergonómie, pre rozhodnutia orgánov štátnej správy a odborného
dozoru.
Technická politika v oblasti vedecko-výskumných činností:
•
Projektovanie moderných progresívnych strojových technológií pre perspektívne
pestovateľské a chovateľské technológie v rastlinnej a živočíšnej výrobe, na základe výsledkov
výskumných úloh.
•
Udržiavanie v aktuálnosti agrotechnické a zootechnické požiadavky na stroje
a zariadenia technologických liniek výrobných procesov v agrorezorte na základe moderných
poznatkov vedy a techniky.
•
Podporovanie
rozvoja
technológií
precízneho
a konkurencieschopného
poľnohospodárstva výskumnou činnosťou.
•
Koordinovanie výskumných činnosti s cieľom podpory využitia obnoviteľných zdrojov
energie hlavne poľnohospodárskej biomasy za účelom splnenia požiadaviek 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.
•
V zmysle zriaďovacej listiny zabezpečiť činnosť „Centra pre poľnohospodársku
biomasu“ s cieľom napomáhať tvorbe koncepcií, legislatívy a zavádzania nových technológií
energetického využívania biomasy do praxe.
•
Technicko-normalizačnou činnosťou pôsobením v technicko-normalizačných
komisiách,
tvorbou a implantáciou slovenských technických noriem, harmonizáciou
zahraničných noriem a smerníc.
•
Poradensko-informačnou
činnosťou
pre
poľnohospodársku
prvovýrobu,
poľnohospodárske, potravinárske a lesnícke strojárenstvo, obchodné organizácie, SPPK a
združení pôsobiacich
v oblasti agrosektoru vytvárať podmienky implantácie vedeckovýskumných poznatkov a legislatívnych opatrení do výrobnej praxe.
•
Medzinárodnou spoluprácou s partnerskými organizáciami v zahraničí urýchliť
a skvalitniť transfer nových vedeckých poznatkov do výrobných podmienok slovenského
poľnohospodárstva.
•
Riešením výskumných a ostatných odborných činností TSÚP v koordinácii a spolupráci
s Technickou fakultou SPU Nitra, Technická univerzita Zvolen a slovenskými centrami
poľnohospodárskeho výskumu v Nitre a Zvolene.
Technická politika v oblasti normalizačnej činnosti:
•
Činnosť v príslušných technicko-normalizačných komisiách.
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3. KONTRAKT MEDZI TSÚP ROVINKA A MPRV SR A JEHO
PLNENIE
Prehľad úloh:
Úloha č.1: Plnenie činností v zmysle zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti
a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov
Úloha č. 2: Inovatívne a progresívne technológie transformácie biomasy neohrozujúce
produkciu potravín a sumarizácie údajov z hľadiska krátkodobej a dlhodobej stratégie
využívania biomasy na energetické účely
Úloha č. 3: Inventarizácia používanej techniky v poľnohospodárstve Slovenskej republiky
a technicko- exploatačné ukazovatele vybraných druhov strojov
Výsledky riešenia úloh:
Úloha č. 1: Plnenie činností v zmysle zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej
starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov
Riešiteľ:
Ing. Marián Ježík
Gestor:
Ing. Katarína Beňovská
Výsledky riešenia úlohy podľa jednotlivých oblastí uvedených v metodike:
1. Evidencia typov aplikačných zariadení
V súlade s § 29 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR
SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov“ (ďalej len
„zákon“) a vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka č. 489/2011
Z. z. o podmienkach a postupoch pri evidencii a kontrolách aplikačných zariadení (ďalej len
„vyhláška“), je vytvorená a permanentne aktualizovaná databáza evidencie typov aplikačných
zariadení v dvoch súboroch:
• evidované typy aplikačných zariadení uvedené na trh výrobcami, dovozcami, alebo
distribútormi,
• individuálne obstarané, vyrobené alebo technicky rekonštruované aplikačné zariadenia
Od 02.01.2013 - 30.11.2013 bolo do zoznamu evidovaných typov zapísaných 6 typov
aplikačných zariadení. Zoznam evidovaných typov aplikačných zariadení aktuálny
k 31.12.2013 bude zaslaný na MPRV SR k zverejneniu vo vestníku.
K dátumu 30.11.2013 je evidovaných celkom 272 všetkých typov aplikačných zariadení
v nasledujúcich kategóriách:
Zoznam evidovaných typov aplikačných zariadení k 30.11.2013:
- ťahaný plošný postrekovač
- nesený plošný postrekovač
- ťahaný rosič
- nesený rosič
- nadstavbový plošný postrekovač a rosič
- samohybný plošný postrekovač a rosič
- malý motorový postrekovač a chrbtový, fúrikový a iný rosič

84
67
25
26
5
22
7
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-

zariadenie na leteckú aplikáciu
7
morička osív a sadby
12
aplikačné zariadenie pripevnené na vlak
0
aplikačné zariadenie pripevnené na výsevný alebo sadiaci stroj
0
iné aplikačné zariadenie
2
používané aplikačné zariadenie technicky rekonštruované alebo
0
prestavané a znovu uvedené na trh
Zoznam evidovaných typov individuálne obstaraných, vyrobených alebo technicky
rekonštruovaných aplikačných zariadení k 30.11.2012:
- ťahaný plošný postrekovač
3
- nesený plošný postrekovač
1
- ťahaný rosič
3
- nesený rosič
1
- nadstavbový plošný postrekovač a rosič
0
- samohybný plošný postrekovač a rosič
0
- malý motorový postrekovač a chrbtový, fúrikový a iný rosič
0
- zariadenie na leteckú aplikáciu
1
- morička osív a sadby
3
- aplikačné zariadenie pripevnené na vlak
0
- aplikačné zariadenie pripevnené na výsevný alebo sadiaci stroj
0
- iné aplikačné zariadenie
3
- používané aplikačné zariadenie technicky rekonštruované alebo
0
prestavané a znovu uvedené na trh
2. Kontroly aplikačných zariadení
Databáza sa priebežne doplňuje z protokolov v listovej forme, ktoré sú zasielané z
jednotlivých kontrolných staníc k archivácií. TSÚP v období od 01.11.2012 do 31.10.2013
zabezpečil prostredníctvom 13 kontrolných staníc (viď príloha č. 1) celkom 730 kontrol
aplikačných zariadení. Z toho 605 postrekovačov, 100 rosičov, 5 zariadení na leteckú aplikáciu
a 20 moriček osív a sadby. Do programového systému EPOS boli k 31.10.2013 zapracované
kompletné údaje zo všetkých dodaných protokolov o kontrole. Celkom ide o spracovanie
údajov z 7 319 protokolov o kontrolách, doručených do TSÚP kontrolnými stanicami od
01.01.2003 (začiatok zákonom stanovenej kontrolnej činnosti na území SR) do 31. 10. 2012.
3. Posudzovanie technických vlastností obalov prípravkov na ochranu rastlín
V dôsledku potreby sofistikovanejšieho prístupu k písomne archivovaným dátam
zaznamenaným v odborných posudkoch obalov, uzáverov obalov a etikiet prípravkov na
ochranu rastlín, alebo iných prípravkov bol spracovaný súbor relevantných dát v elektronickej
forme za obdobie aktívnych výkonov TSÚP v tejto oblasti, t. j. od 01.11.2004 do 30.11.2013.
Pre elektronické spracovanie bol vytvorený jednoduchý interný program TSÚP, ktorý využíva
dostupné technické možnosti komerčného užívateľského programu Exel. K 30.11.2013 boli
v elektronickej forme spracované databázy zo 401 odborných posudkov v písomnej forme
archivovaných v TSÚP. Elektronický záznam obsahuje tieto údaje: poradové číslo, žiadateľ,
IČO, názov prípravku, výrobca, obal, číslo úlohy, číslo odbornej služby, dátum vystavenia.
4. Odborné posudzovanie sušiarní dreva
TSÚP spracovol súbor relevantných dát v elektronickej forme za obdobie aktívnych výkonov
TSÚP v tejto oblasti, t. j. od 01.01.2004 do 30.11.2012. V tomto roku bol doplnený o dáta
z obdobia od 01.12.2012 do 30.11.2013. Pre elektronické spracovanie bol vytvorený
jednoduchý interný program TSÚP, ktorý využíva dostupné technické možnosti komerčného
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užívateľského programu Exel. K 30.11.2013 boli v elektronickej forme spracované databázy
zo 463 odborných posudkov v písomnej forme archivovaných v TSÚP. Na základe oznámenia
Ústredného a kontrolného ústavu pôdohospodárskeho (ďalej len „ÚKSUP“)
č. OOR/329/2007 z 12.03.2007 sú odborné posudky a osvedčenia vydávané s dvojročnou
platnosťou. Od 01.04.2007 do 30.11.2013 bolo z vyššie uvedeného dôvodu vykonaných
celkom 274 opakovaných posúdení technologických zariadení sušiarní dreva po uplynutí doby
platnosti pôvodného osvedčenia vydaného na základe odborného posudku. Elektronický
záznam obsahuje tieto údaje: poradové číslo, žiadateľ, IČO, názov a typ sušiarne, miesto
objektu, výrobca, číslo osvedčenia, dátum vydania osvedčenia, platnosť osvedčenia, opakovaná
kontrola (číslo osvedčenia a dátum).
5. Inventarizácia aplikačných zariadení
TSÚP Rovinka zabezpečuje inventarizáciu aplikačných zariadení na základe:
• vlastných podkladov zistených z protokolov o kontrolách aplikačných zariadení v
období od 01.01.2003 do 31.10.2013
• podkladov získaných UKSUP pri jeho kontrolnej činnosti v súlade s Národným plánom
fytokontroly na rok 2012. K 31. 10. 2013 boli z fytoinšpekčnej činnosti doručené
podklady k 911 aplikačným zariadeniam.
Celkom bolo z podkladov TSÚP a UKSUP do inventarizácie zaradených k 31. 10. 2013
3 462 aplikačných zariadení, z toho je:
• 2 832 plošných postrekovačov
• 481 rosičov
• 107 moričiek osív a sadby
• 42 zariadení na leteckú aplikáciu
Tabuľkový výstup (v elektronickej aj listovej forme) z inventarizácie aplikačných zariadení
obsahuje:
• vlastníka (držiteľa) aplikačného zariadenia
• kategóriu aplikačného zariadenia
• typ aplikačného zariadenia
• rok výroby (rok obstarania) aplikačného zariadenia
• údaj, či je (nie je) predmetný typ aplikačného zariadenia v zozname evidovaných typov
podľa § 29 zákona
• údaj, či bola (nebola) v období od 01. 01. 2003 vykonaná na aplikačnom zariadení
kontrola v súlade s § 30 zákona.
Úloha č.2: Inovatívne a progresívne technológie transformácie biomasy neohrozujúce
produkciu potravín a sumarizácia údajov z hľadiska krátkodobej a dlhodobej stratégie
využívania biomasy na energetické účely
Riešiteľ:
Ing. Štefan Pepich, PhD.
Gestor:
Ing. Ján Vajs
Cieľ úlohy - cieľom úlohy bolo vypracovať analýzu vhodných inovatívnych technológií
energetickej premeny biomasy v podmienkach Slovenska, ktoré budú využívať produkty,
medziprodukty a odpady v poľnohospodárskej výroby, ktoré nie sú priamo využívané na
produkciu potravín. Bola spracovaná ich identifikácia, kvantifikácia a energetický potenciál
z hľadiska krátkodobej i dlhodobej stratégie využívania biomasy na energetické účely.
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Výsledky riešenia úlohy: riešenie úlohy prebiehalo v súlade so schválenou metodikou a
vyhodnotené, namerané a získané údaje boli spracované do grafov a tabuliek a zapracované do
záverečnej správy. Úloha bola zameraná hlavne na:
• zisťovanie aktuálnych výmer pestovania jednotlivých poľnohospodárskych plodín
produkujúcich biomasu, či už priamo alebo ako vedľajší produkt (silážna kukurica do
BPS, repka, slnečnica, zrnová kukurica, husto siate obilniny atď.), úrod biomasy
a následne celkovej produkcie a jej energetického potenciálu
• zisťovanie
produkcie
a energetického
potenciálu
odpadovej
biomasy
v poľnohospodárstve ale aj v komunálnej sfére
• zisťovanie výhrevnosti a spalného tepla jednotlivých druhov odpadovej biomasy, ktorú
ešte nemáme v databáze (merania fyzikálnych vlastností v laboratóriách TSÚP) napr.
podrvené olivové kôstky
• údaje o aktuálnom stave využívania biomasy a OZE na energetické účely v SR
z pohľadu negatívnych pohľadov na ich vplyv na zvyšovanie cien elektriny (URSO –
KVET)
• spracovávanie údajov o najmodernejších technológiách transformácie biomasy
(pyrolýza, akumulácia energie v palivových a vodíkových článkoch)
Získané a vyhodnotené údaje boli spracované do záverečnej správy.

Úloha č. 3:
Inventarizácia používanej techniky v poľnohospodárstve Slovenskej
republiky a technicko- exploatačné ukazovatele vybraných druhov strojov
Riešiteľ:
Ing. Kristína Muráňová, PhD.
Gestor:
Ing. Ján Vajs
Číslo úlohy: 2 kontraktu č. 356/2012-510/MPRV SR
Cieľom úlohy - cieľom úlohy bolo vykonať inventarizáciu používanej techniky v rastlinnej a
živočíšnej výrobe vo vybranom súbore podnikov a na základe dosiahnutých výsledkov
spracovať analýzu vekovej a výkonovej štruktúry vybraných druhov strojov a na základe
zistených prevádzkovo-ekonomických údajov pri používaní vybraných druhov strojov,
obilných kombajnov, traktorov a samohybných rezačiek, stanoviť priemerné dosahované
výkonnosti, náklady na prevádzku a dopad na výrobné náklady.
Výsledky riešenia úlohy: riešenie úlohy sa realizovalo podľa vecného a časového
harmonogramu definovaného v metodike, ktorá bola vypracovaná a schválená v priebehu
februára 2013. Inventarizácia používanej techniky v poľnohospodárskych podnikoch
Slovenskej republiky (vybraných podľa kritérií veľkosti podniku a to ak výmera
poľnohospodárskej pôdy je viac ako 50 ha alebo podnik má viac zamestnancov ako 20) bola
realizovaná podľa stavu k 31.12.2012 dotazníkovým prieskumom. Vzor a obsah dotazníka je
totožný s dotazníkom použitým aj v predchádzajúcich rokoch. Veková štruktúra strojov sa
posudzovala v štyroch vekových kategóriách: 0 – 4 roky, 4 – 8 rokov, 8 – 12 rokov a nad 12
rokov. Jednotlivé typy strojov boli v dotazníku rozdelené podľa základných technických
parametrov. Pre zabezpečenie kontinuity výsledkov inventarizácie s predchádzajúcimi
výsledkami podobných úloh a z hľadiska zabezpečenia objektívnosti pri vyhodnocovaní a
deklarovaní výsledkov a prognóz ďalšieho vývoja, sme pri vykonaní inventarizácie
spolupracovali s regionálnymi poľnohospodárskymi a potravinárskymi komorami v SR
v Trenčianskom kraji. Celkovo bolo spracovaných 83 dotazníkov z 92 oslovených
poľnohospodárskych podnikov, čo predstavuje 90,2%.
Z výsledkov vyplýva, že situácia vo vekovej štruktúre poľnohospodárskej mechanizácie sa
oproti predchádzajúcim rokom výrazne nezmenila. V rastlinnej výrobe je vo vekovej kategórii
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nad 8 rokov, čo je prognózovaná životnosť strojov, až 77 % mechanizačných prostriedkov
používaných v slovenskom poľnohospodárstve. V živočíšnej výrobe je situácia podobná a
v tejto vekovej kategórii je 75 % všetkej používanej mechanizácie.

4. VYHODNOTENIE CIEĽOV A ČINNOSTI ORGANIZÁCIE TSÚP
4.1 SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM A CERTIFIKAČNÝ ORGÁN
K hlavným činnostiam TSÚP patrilo aj v roku 2013 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). Činnosť skúšobné laboratória a certifikačného orgánu v roku 2013
zabezpečovalo 8 pracovníkov.
4.1.1 OBLASŤ AUTORIZOVANÝCH VÝKONOV
TSÚP realizoval na základe autorizačného rozhodnutia ÚNMS SR podľa 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 v rozsahu podľa § 11 ods. 1.
(certifikácia, posudzovanie zhody, posudzovanie činnosti súvisiacich s výrobou určeného
výrobku, skúšanie určených výrobkov).
TSÚP je autorizovaný ÚNMS SR ako SKTC-106 na nasledujúce nariadenia vlády SR:
• NV SR č. 436/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení
neskorších predpisov,
• 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 v znení neskorších predpisov,
• 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 v znení neskorších predpisov.
Výkony skúšobníctva v rámci TSÚP boli realizované prostredníctvom akreditovaného
skúšobného laboratória (Osvedčenie o akreditácii č. S-097 s platnosťou do 17.07.2016)
a akreditovaného certifikačného orgánu na výrobky (Osvedčenie o akreditácii č. P-005
s platnosťou do 03.05.2016). Akreditáciu týchto subjektov vykonala a osvedčila Slovenská
národná akreditačná služba.
PLNENIE: Služby v rámci skúšobníctva sú vykonávané pre zákazníkov na základe ich žiadosti
a sú fakturované vo výške skutočných nákladov TSÚP vynaložených pri ich zabezpečení.
Výška hodinovej sadzby za výkony skúšobníctva je 26,00 €.
Prehľad výkonov skúšobníctva v autorizovanej oblasti za rok 2013:
• v zmysle NV SR č. 436/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení
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neskorších predpisov a NV SR č. 449/2007 Z.z. ktorým sa dopĺňa 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, bolo spracovaných 8 súborov technickej dokumentácie,

4.1.2 OSTATNÉ ČINNOSTI TSÚP V RÁMCI VÝKONOV SKÚŠOBNÍCTVA
A CERTIFIKÁČNÝ ORGÁN
Boli vykonávané v súlade so zriaďovacou listinou (MP SR) a v súlade s autorizáciou
ústredných orgánov štátnej správy (MDPT SR, MZ SR).
PLNENIE: V roku 2013 boli v TSÚP spracované odborné posudky, služby a vydané certifikáty
v tejto štruktúre:
K technológiám liehovarníckych závodov (liehovary, pálenice, likérky, rafinérie liehu
a pod.) bolo vypracovaných na základe zákona č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na
trh v znení neskorších predpisov
29 odborných posudkov. (Činnosť v zmysle
Zriaďovacej listiny č. 4572/2008-250 z 01.12.2008.)
V rámci testov pre typové schvaľovanie zvláštnych vozidiel, resp. jednotlivo vyrobených
alebo dovezených vozidiel z komodity poľnohospodárskych strojov podľa zákona č. 725/2004
Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov, bolo vypracovaných 183 správ z testu typov vozidiel. V rámci nich bolo
vypracovaných 376 Základných technických opisov (ZTO). (Činnosť v zmysle poverenie
MDPT SR č.k. 114177/2008-ŠDÚ/z.32037z 02.07.2008. Dňa 10.05.2010 bolo vydané MDPT
SR – Rozšírenie notifikácie technickej služby overovania vozidiel.)
V súlade so zákonom č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov bolo TSÚP a ním poverenými pracoviskami vykonaných:
• 730 kontrol aplikačných zariadení, z toho 605 postrekovačov, 100 rosičov, 20 moričiek
osív a 5 zariadení na leteckú aplikáciu
• 76 kontrol sušiarní dreva v súlade s FAO ISPM č. 15, z toho 5 nových a 56
opakovaných
• 0 posúdení obalov a etikiet prípravkov na ochranu rastlín
Certifikačný orgán vydal 1 certifikát TSÚP na žiadosť výrobcu.
4.1.3 NOTIFIKOVANÉ VÝKONY
Vstupom Slovenskej republiky do EÚ, t. j. dňom 01. 05. 2004 je TSÚP 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 2006/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 17. mája 2006 o strojových
zariadeniach a o zmene a doplnení Smernice 95/16/ES,
• smernica 2000/14/ES 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,
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•

smernica Rady 2006/95/ES z 12. decembra 2006 o harmonizácii právnych predpisov
členských krajín, týkajúcich sa elektrických zariadení určených pre používanie v rámci
určitých limitov napätia. (kodifikované znenie).

PLNENIE:
V roku 2013 bolo pre potreby výrobcov v SR a zahraničí vykonaných celkom 6 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. 2006/42/ES - strojové zariadenia,
• č. 2 - Pracovná skupina NO SR pre smernicu EÚ č. 2006/95/ES - 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 (Slovenský ústav technickej normalizácie - 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.
SR má 10 notifikovaných osôb v rámci EÚ (väčšina členských štátov má 1 až 2), preto
z ekonomických dôvodov nie je možné, aby sa zástupcovia všetkých notifikovaných osôb
zúčastňovali porád notifikovaných osôb v Bruseli. Zmyslom pracovných skupín je prenos
informácií z koordinačných porád prostredníctvom predsedu pracovnej skupiny, ktorý sa ich
zúčastňuje.
V roku 2013 sa konali dve európske koordinačné porady notifikovaných osôb, na ktorých sa
okrem iného prejednávali otázky zosúladenia 10 smerníc EÚ s Rozhodnutím EP a Rady
č. 768/2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh, harmonizované normy
k smernici o strojových zariadeniach, revízia smernice 2000/14/ES, informácie o zasadnutí
trhového dohľadu, informácie z druhého rokovania pracovnej skupiny VG 14 a správy
o činnosti vertikálnych skupín notifikovaných osôb.
Pracovná skupina pre strojové zariadenia sa v roku 2013 stretla 3 krát. Pracovná skupina pre
emisie hluku ? krát. Členovia boli informovaní o jednaniach európskych koordinačných porád,
prejednávali sa harmonizované normy k smernici a aktuálne otázky posudzovania zhody.

4.2

LABORATÓRIUM APLIKOVANÉHO VÝSKUMU, TECHNOLÓGIÍ
A PORADENSKEJ ČINNOSTI

Činnosť tohto laboratória zabezpečuje 5 zamestnancov. Hlavnou činnosťou je výskumná
práca spojená s riešením úloh kontraktu. Okrem tejto činnosti sa pracovníci laboratória
venovali aj nasledovným činnostiam.
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Riešenie úloh spojených s projektmi v rámci Európskych finančných mechanizmov
a národných podporných mechanizmov:
1. Realizácia projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika
– Slovenská republika 2007 – 2013, projekt HUSK/1101/1.2.1/0358 „Získavanie
energie pre malé obce pomocou pyrolýzy zo zmesi poľnohospodárskych vedľajších
produktov a odpadov.
2. Príprava podkladov pre realizáciu projektov v rámci Environmentálneho fondu:
• Environmentálne- výchovná knižná publikácia - Využívanie biomasy pri
výrobe tepla a elektriny
• Environmentálne- výchovný film o možnostiach využitia biomasy na
energetické účely v podmienkach Slovenska
• Vytvorenie centra pre propagáciu obnoviteľných zdrojov energie
Spracovávanie koncepčných, legislatívnych a hodnotiacich materiálov pre MPRV SR:
Vypracovali sa a pripomienkovali nasledujúce koncepčné, legislatívne a hodnotiace materiály
pre MPRV SR:
• správa
o plnení
„Dlhodobej
stratégie
využitia
poľnohospodárskych
a nepoľnohospodárskych plodín na priemyselné účely“,
• Pripomienky k návrhu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore rozvoja
vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
(EPFRV)
• Podklady na prípravu plánu prioritných aktivít medzinárodnej ekonomickej spolupráce
a prezentácie rezortu v zahraničí v roku 2014 za TSÚP Rovinka
• Pripomienky k návrhu energetickej politiky SR
• spracovanie Zaťaženia poľnohospodárskej techniky v ha na stroj vo vybraných
kategóriách podľa poslednej pasportizácie,
• Pripomienky k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore rozvoja
vidieka
• Pripomienky k materiálu: Koncepcia rozvoja výroby elektriny z malých obnoviteľných
zdrojov energie v SR
• Informácia o spolupráci TSÚP Rovinka so strednými školami
• Stanovisko k materiálu: Návrh Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných
zdrojov
• Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore rozvoja
vidieka
• Spracovanie zoznamu výrobcov elektriny z bioplynu – poľnohospodárske BPS v
prevádzke
• výpočet odhadovej výšky pomoci poľnohospodárom vzhľadom na nové legislatívne
predpisy v oblasti dopravy po verejných komunikáciách,
• spracovanie podkladových materiálov o možnej spolupráci TSÚP s partnermi
z Nórska,
• správa o plnení Uznesenia vlády SR č. 130/2008, ktorým bol schválený Akčný plán
využívania biomasy na roky 2008 – 2013. Cieľom Akčného plánu je jasne a zreteľne
poukázať na význam biomasy, jej dostupnosť a reálne možnosti využitia na Slovensku,
problémy, ktoré súvisia s praktickým využívaním biomasy a plnením stanoveného
záväzku pre Slovensko v oblasti OZE. Súčasťou Akčného plánu sú aj podporné
systémy pre zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov na trhu,
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•

analýza systému podpory obnoviteľných zdrojov energie a návrh na jej prehodnotenie,
ktorú predložilo MH SR, ktorá má byť zapracovaná do novely zákona č. č. 309
o podpore obnoviteľných zdrojov energie.

Ďalej sú pracovníci TSÚP členmi pracovnej skupiny pre problematiku biomasy, riadenou
generálnym riaditeľom sekcie poľnohospodárstva a komisie riadenou generálnym riaditeľom
sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR ak aj členmi skupiny odborníkov,
ktorí pripravujú novelu zákona o hnojivách s cieľom zaradiť biokal z bioplynových staníc
( BPS) a popol z biomasy do skupiny organických hnojív.
Laboratóriá na analýzy tuhých palív z biomasy pracujú aj na základe získaného Osvedčenia
o oprávnení používať pečiatku subjektu evidovaného v Združení slovenských laboratórií
a skúšobní. Analytické laboratórium pre biomasu a biopalivá v roku 2013 uskutočnilo celkovo
29 analýz fyzikálnych a chemických vlastností tuhých palív z biomasy na ktoré vydalo
Osvedčenia.
V poradenskej činnosti TSÚP Rovinka ako jeden z hlavných spracovateľov Akčného plánu
využívania biomasy, a zároveň ako Centrum pre výskum biomasy, sa svojou činnosťou snaží
napĺňať ciele a závery tohto koncepčného materiálu. V oblasti poradenstva uskutočnil
nasledovné aktivity:
• odborné poradenstvo pri aktualizácii a doplnení poznatkov z oblasti výskumu OZE
v rámci nového vyučovacieho odboru na stredných odborných poľnohospodárskych
školách „Bioenergetika“,
• konzultácie so zástupcami praxe o možnostiach využívania biomasy na energetické
účely, technologických linkách na pestovanie, spracovanie a energetické využitie
biomasy.
• spracovanie štúdií uskutočniteľnosti realizácie poľnohospodárskych bioplynových
staníc
4.3. PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZAMESTNANCOV TSÚP
Publikačná činnosť bola zameraná na spracovávanie výskumných správ, štúdií a na
publikácie v odborných ale aj populárnych periodikách:
Rusňák P., Pepich Š., Muráňová K., 2013. Súčasnosť a perspektívy poľnohospodárskych
bioplynových staníc na Slovensku, In: Slovgas č. 2/2013, Bratislava, ISSN 1335-38532013
Rusňák P. a kol. 2013. Inovatívne a progresívne technológie transformácie biomasy
neohrozujúce produkciu potravín a sumarizácia údajov z hľadiska krátkodobej a dlhodobej
stratégie využívania biomasy na energetické účely. Metodika výskumnej úlohy, 8 strán, TSÚP
Rovinka, 2013
Rusňák P. a kol. 2013. Analýza stavu používanej techniky v poľnohospodárstve Slovenskej
republiky a technicko-exploatačné ukazovatele vybraných druhov strojov. Metodika výskumnej
úlohy, 13 strán, TSÚP Rovinka, 2013
Rusňák P. a kol. 2013. Plnenie činností v zmysle zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej
starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov. Metodika výskumnej úlohy, 7 strán, TSÚP Rovinka, 2013
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Rusňák P., Pepich Š. 2013. Koncepcia rozvoja poľnohospodárskych bioplynových staníc na
Slovensku. Koncepčný materiál pre MPRV SR, 21 strán, TSÚP Rovinka
Pepich Š., Rusňák P. 2013. Inovatívne a progresívne technológie transformácie biomasy
neohrozujúce produkciu potravín a sumarizácia údajov z hľadiska krátkodobej a dlhodobej
stratégie využívania biomasy na energetické účely, výskumná správa, 32 strán, TSÚP Rovinka,
2013
Muráňová K., Rusňák P. 2013. Analýza stavu používanej techniky v poľnohospodárstve
Slovenskej republiky a technicko-exploatačné ukazovatele vybraných druhov strojov.
Výskumná správa, 39 strán, TSÚP Rovinka, 2013
Ing. Ježík M.: Prednáška predajcom poľnohospodárskej techniky na tému: “Prevádzka
zvláštnych vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách“. Komárno, november 2013.

4.4

VZDELÁVANIE, SEMINÁRE, ŠKOLENIA A LEKTORSKÁ ČINNOSŤ

Účasť pracovníkov TSÚP Rovinka na školeniach, seminároch a ostatných vzdelávacích
podujatiach v r. 2013 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 semináre pracovníkov TSÚP
Ing. Peter Rusňák
Zasadnutie obecného zastupiteľstva Plavecký Štvrtok k problematike vybudovania bioplynovej
stanice v obci, Plavecký Štvrtok 17.01.2013, prednáška a prezentácia na tému: „Bioplynová
stanica a jej vplyv na okolie“.
Odborný seminár organizovaný firmou AgriSem so zameraním na pestovanie energetického
ciroku. Lednice 08.02.2013, prednáška a prezentácia na tému: Pestovanie energetických plodín
v podmienkach Slovenska.
Otváracia konferencia pre program SK07 Zelené inovácie v priemysle, v rámci rozvojového
program Nórskeho kráľovstva, 11.04.2013, Bratislava, prednáška a prezentácia na tému
„Východisková situácia na Slovensku v oblasti spracovania biomasy a príležitosti, ktoré prináša
program Zelené inovácie v priemysle“.
Zasadnutie Pracovnej skupiny pre oblasť poľnohospodárskej biomasy a jej energetického
využitia MPRV SR, Bratislava 29.05.2013, prednáška a prezentácia na tému: “Využívanie
poľnohospodárskej biomasy na výrobu bioplynu a biometánu.“
Ing. Pepich Štefan, PhD.
Seminár o drevoplyne v rámci riešenia medzinárodného projektu INREN, Drevo šliape na plyn
v regionálnych teplárenských zariadeniach. Dolnorakúska poľnohospodárska komora, St.
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Pölten, 21.02.2013, prednáška a prezentácia na tému: „Zásobovanie poľnohospodárskych
podnikov energiou na Slovensku, miesto pre bioplyn?“
Odborná konferencia Bioplyn a biometán, organizovaná Slovenskou plynárenskou agentúrou,
Bratislava 03.04.2013, prednáška a prezentácia na tému: „Súčasnosť a perspektívy
poľnohospodárskych bioplynových staníc“.
Ing. Muráňová Kristína, PhD.
Odborný seminár ako sprievodný program medzinárodného veľtrhu AGROKOMPLEX 2013,
„Biomasa zdroj energie“, Nitra, 23.-24.08.2013, prednáška a prezentácia na tému:
„Technológie výroby tepla a elektriny z poľnohospodárskej biomasy spaľovaním“.
Ing. František Lavčák, CSc.
Svetový deň normalizácie. SÚTN. 2013.
Seminár k aplikácii normy EN ISO/IEC 17065. SNAS Brataislava, 2013.
Ing. Marián Ježík
Zasadnutie kalibračného združenia. Bratislava, 2013.
4.5 ČINNOSŤ V TECHNICKEJ NORMALIZÁCII
TSÚP sa zúčastňuje ako člen na práci v profesijne príslušných technických komisiách pre
normalizáciu:
• TK č. 25
Poľnohospodárske a lesnícke stroje
• TK č. 28
Ochrana ovzdušia
• TK č. 63
Potravinárske stroje
• TK č. 107
Posudzovanie zhody
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
Potravinárske stroje. Bezpečnosť a hygiena
• CEN/TC 334
Zavlažovacie zariadenia
• ISO TC 23/SC 19
Traktory a poľnohospodárske a lesnícke stroje. Elektronizácia
poľnohospodárstva.
4.6 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 9001:2009 / EN ISO 9001:2008 zdokumentovaný certifikátom reg.
č. 78-245071-10 vydaným TSÚ Piešťany š.p., CERTITECH - akreditovaný certifikačný orgán
systémov manažérstva s platnosťou do 14.06.2012.
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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 03.05.2016.
• Skúšobné laboratórium: podľa normy ISO/IEC 17025:2005, Osvedčenie o
akreditácii
č. S-097 platné do 17.07.2016.
• TSÚP: Dňa 04.12.2009 bolo Ministerstvom školstva SR vydané Osvedčenie
o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj s platnosťou na 6 rokov.
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 2013 bolo udržiavať a aktualizovať systémy kvality,
zabezpečiť úspešný priebeh kontrolných dohľadových auditov.

4.7 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
TSÚP Rovinka v priebehu roku spolupracoval a realizoval aktivity v rámci programu
cezhraničnej spolupráce s Rakúskou republikou – INREN financovaného z EFRD. Projekt
INREN (Intelligent Use of Renewable Energy) bol zameraný na inteligentné využívanie
obnoviteľných zdrojov energie s pôsobnosťou v Rakúsko – slovenskom hraničnom regióne.
Začiatkom roku 2013 partneri projektu ukončili riešenie a pracovali len na ukončovacích
prácach zameraných na uzavretie projektu.
TSÚP Rovinka v roku 2013 sa podieľal ako partner aj na riešení projektu Program
cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013, Opatrenie:
HUSK/1101/1.2.1/0358, s názvom: Získavanie energie pre malé obce pomocou pyrolýzy zo
zmesí poľnohospodárskych vedľajších produktov a odpadov. V rámci riešenia projektu sa
vypracovali metodiky merania hladiny hluku technologickej linky na spracovanie biomasy a jej
energetické využitie v pyrolýzeri, meranie hladiny hluku technologickej linky na spracovanie
biomasy a analýza vzoriek biomasy z technologického zariadenia v Kolárove.

5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
TSÚP je príspevková organizácia, ktorá hospodári na základe vyrovnaného rozpočtu.
Hlavnú časť príjmovej strany rozpočtu tvoria finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu.
Ostatné zdroje tvoria príjmy za výkon odborných činností, ktoré TSÚP Rovinka vykonáva
v zmysle aktualizovanej zriaďovacej listiny platnej od 01.01.2007 t.j. certifikačné činnosti,
kontroly strojov a zariadení, prenájmy a ostatné služby.
Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu
V súlade s vládnym návrhom zákona o štátnom rozpočte na rok 2013, ktorý bol v Národnej
rade SR schválený dňa 13.12.2012 zákonom NR SR č. 438/2012, vedenie ministerstva na
svojom rokovaní dňa 21.12.2012 schválilo záväzné ukazovatele pre TSÚP Rovinka v objeme
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228 611 EUR. Dňa 21.12.2013 bol schválený dodatok č.1 ku kontraktu č.356/2012-510 vo
výške 48 899 EUR. Celkový objem záväzných ukazovateľov činí 277 510 EUR.

Schválený rozpočet na jednotlivé úlohy kontraktu je
tabuľke. Úlohy „Kontraktu uzatvoreného medzi MPRV
financované z prostriedkov štátneho rozpočtu boli splnené
prešli záverečnou oponentúrou podľa záväznej kalkulácie
realizácie v poľnohospodárskej praxi a potreby MPRV SR.

podrobne rozpísaný v nasledujúcej
SR a TSÚP Rovinka“, ktoré boli
na 100 % . Všetky úlohy kontraktu
jednotlivých úloh s možnosťou ich

Názov úlohy

Schválený
rozpočet na
úlohu

Inovatívne a progresívne technológie transformácie biomasy
neohrazujúce produkciu potravín a sumarizácia údajov
z hľadiska krátkodobej a dlhodobej stratégie využívania
biomasy na energetické účely

91 440,00

Upravený
rozpočet
na
úlohu/čerpanie
91 440,00

Inventarizácia používanje techniky v poľnohospodárstve SR
a technicko exploatačné ukazovatele vybraných druhov
strojov

128 913,00

128 913,00

Plnenie činností v zmysle zákona č. 405/2011 Z.z. o
rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR
č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov

57 157,00

57 157,00

277 510

277 510

SPOLU
Analýza príjmov/výnosov

Organizácia dosiahla celkové výnosy za rok 2013 vo výške 682 250 EUR. Podrobne sú
rozpísané v nasledujúcej tabuľke:
PRÍJMY
/VÝNOSY
Transfer zo ŠR
bežný
Prenájom
Certifikácia
Ostatné
SPOLU

SCHVÁLENÝ

UPRAVENÝ

SKUTOČNOSŤ

228 611

277 510

277 510

31 000
140 000
75 000
474 611

31 000
140 000
75 000
523 510

36 866
236 537
131 337
682 250

20

Analýza výdavkov/nákladov
Náklady celkom za rok 2013 dosiahli úroveň 674 217 EUR. Podrobná štruktúra nákladov je
v tabuľke nižšie:
Náklady
Náklady na hlavnú činnosť príspevkovej
organizácie
Spotrebované nákupy
z toho spotreba materiálu
spotreba energie
Služby
z toho opravy a udržiavanie
cestovné
náklady na reprezentáciu
ostatné
Osobné náklady
z toho mzdové
sociálne poistenie a náklady
Dane a poplatky
Odpisy
Finančné náklady
Ostatné náklady

2013 v EUR
609 272
71 752
50 909
20 843
74 476
30 434
4 261
2 760
37 021
352 421
235 437
116 984
3 372
101 837
1 817
3 597

Náklady na vedľajšiu činnosť v roku 2013 predstavovali celkom 64 945 EUR.
TSÚP Rovinka dosiahla v roku 2013 kladný výsledok hospodárenia pred zdanením vo
výške 8 032,53 EUR t.j. po zdanení 6 506,35 EUR.
Vedľajšou činnosťou organizácie je prenájom kancelárskych a ostatných priestorov, ktoré
organizácia dočasne nevyužíva na svoju činnosť a sú dočasne prebytočným majetkom. Celkové
výnosy z tejto činnosti dosiahli 36 866 EUR.
Zrealizovaný bol odpredaj prebytočného majetku štátu vo výške 36 111 EUR.
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6 PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ORGANIZÁCIE
Organizačná štruktúra TSÚP
Riaditeľ TSÚP
001
Akreditovaný
certifikačný orgán pre
certifikáciu produktov

Manažér kvality

Ekonomický útvar
- personalistika
- vnútorná správa

Asistentka riaditeľa

Akreditované
skúšobné laboratórium
002

Akreditované laboratórium
aplikovaného výskumu, technológií
a poradenskej činnosti
003

V oblasti personálneho manažmentu sa pokračovalo v procese racionalizácie využívania
ľudských zdrojov . K 31.12.2013 pracovalo v TSÚP 21 pracovníkov. Z toho 1 riaditeľ TSÚP, 1
pracovník certifikačného orgánu pre certifikáciu produktov, 1 pracovník oddelenia
manažmentu kvality, 8 pracovníkov skúšobného laboratória, 5 pracovníkov laboratória
aplikovaného výskumu, technológií a poradenskej činnosti, 5 pracovníkov oddelenia
ekonomiky a hospodárskej správy.

Rok
2012
2013

Priemerný evidenčný počet zamestnancov TSÚP Rovinka
prepočítaný (FO)
skutočný stav
22,43
24
21,18
21

V rolu 2013 bolo z TSÚP uvoľnených 9 pracovníkov, z ktorých 1 bol skúšobný pracovník, 3
pracovníčky ekonomického oddelenia, 1 výskumný pracovník, 1 pracovník certifikačného
orgánu a 3 pracovníci hospodárskej správy. Prijatý do pracovného pomeru bol 1 pracovník
hospodárskej správy a 1 pracovníčka výskumu sa vrátila po rodičovskej dovolenke.
Veková štruktúra pracovníkov TSÚP bola k 31.12.2013:
do 30 rokov
od 30 – 40 rokov
od 41 – 50 rokov
Od 51 – 60 rokov
Od 61 – 66 rokov

2 pracovníci
4 pracovníci
3 pracovníci
8 pracovníci
4 pracovníci

10 %
19 %
14 %
38 %
19 %

K 31. 12. 2013 spolu 21 pracovníkov.
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Z prehľadu vekovej štruktúry vyplýva, že najväčšiu kategóriu tvoria pracovníci nad 50 rokov.
V roku 2013 organizácia nezamestnávala pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

7 DLHODOBÉ CIELE HLAVNÝCH ČINNOSTÍ TSÚP
Na dosiahnutie dlhodobých cieľov bude TSÚP vykonávať nasledovné činnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poskytovať odborné služby v oblasti mechanizácie poľnohospodárstva, potravinárstva
a lesníctva,
rozvíjať v rámci zákona o rastlinolekárskej starostlivosti činnosti v oblasti technických
kontrol postrekovačov, rosičov, moričiek, leteckých aplikačných prostriedkov
a posudzovania obalov chemických prípravkov na ochranu rastlín,
poskytovať odborné poradenstvo v oblasti integrovanej prevencie znečisťovania
životného prostredia,
rozvíjať činnosť TSÚP ako notifikovanej osoby (notified body) v spoločenstvách EÚ
s cieľom podpory exportu slovenských výrobcov ako aj poskytovaním služieb pre
subjekty z krajín mimo EÚ,
aktívnym prístupom spracovania odborných posúdení inovatívnosti investícií do
techniky a technológií podporovať možnosť čerpania podporných prostriedkov z fondov
EÚ,
aktívnym prístupom sa podieľať na komplexnom programe rozvoja využívania
poľnohospodárskej biomasy ako obnoviteľného zdroja energie v podmienkach SR
v náväznosti na uznesenia vlády SR o obnoviteľných zdrojoch energie,
podieľať sa na riešení vedecko-výskumných úloh vyhlásených v rámci štátneho
programu rozvoja vedy a techniky alebo uzatvorených kontraktov s objednávateľmi,
v spolupráci s SPPK a ZPDaOS rozvíjať intenzívnejšiu informačnú a poradenskú
činnosť v oblasti právneho povedomia užívateľov techniky a ekonomiky využívania
poľnohospodárskej techniky,
rozširovať medzinárodnú spoluprácu s cieľom účasti TSÚP na riešení nových vedeckotechnických projektov,
vytvárať ponuky a predpoklady využitia poznatkov, technického vybavenia a skúseností
pracovníkov TSÚP pri odbornej a praktickej výučbe na stredných poľnohospodárskych
školách s technickým zameraním.

8 SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
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, ergonómie a ekonomiky prevádzky techniky
• pri energetickom využívaní biomasy
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Výrobcovia techniky, dovozcovia a distribútori techniky pri riešení podkladov posudzovania
zhody v záujme ochrany užívateľa výrobkov pred nebezpečnými výrobkami.
Orgány štátnej správy
• MPRV SR v oblasti mechanizácie poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva,
v oblasti legislatívy v rámci rastlinolekárskej starostlivosti, povoľovania prevádzok
výrobní a skladovania liehu a v oblasti tvorby koncepcií a technickej politiky rezortu,
pri riešení úloh energetického využívania biomasy
• Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v rámci typového
schvaľovania zvláštnych vozidiel k prevádzke po pozemných komunikáciách.
Slovenská poľnohospodárska univerzita a stredné odborné poľnohospodárske školy.
Orgány samosprávy (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora - ďalej len
„SPPK“),
združenia
pôsobiace
v agropotravinárskom
sektore
(Agrion,
Zväz
poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností Slovenskej republiky - ďalej len
„ZPDaOS“, Agrobioenergia a pod.)

9 ZÁVER
TSÚP v roku 2013:
• zabezpečil splnenie 3 úloh kontraktu uzatvoreného s MPRV SR v objeme 277 510 Eur.
Výsledky boli publikované v odbornej tlači (Moderná mechanizácia, Roľnícke noviny,
Agrobioenergia) ako aj využité na školeniach a seminároch organizovaných pre
pracovníkov prvovýroby v smerovaní využitia biomasy, precízneho poľnohospodárstva,
ekonomického využívania techniky,
• v rámci skúšobného laboratória a akreditovaného certifikačného orgánu rozvinul
činnosť notifikovanej osoby (notified body) č. 1300 v spoločenstvách EÚ hlavne
v záujme domácich výrobcov poľnohospodárskych
a potravinárskych strojov
posudzovaním zhody a prípravy podkladov pre označenie výrobkov CE pre uľahčenie
ich exportu,
• plne rozvinul 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 41 sušiarní dreva,
• pre podporu využívania poľnohospodárskej biomasy v SR realizoval prednášky
a prezentácie na odborných podujatiach a medzinárodných konferenciách. Ťažiskom
boli medzinárodný veľtrh AGROKOMPLEX 2013 Nitra, medzinárodný veľtrh
RACIOENERGIA 2013 a celá rada ďalších podujatí,
• pokračoval v rozvoji činností pravidelného kontrolovania aplikátorov na ochranu rastlín
a cez zriadené testovacie pracoviská celoplošne v SR otestovali spolu 730 aplikátorov
z toho: 605 ks postrekovačov, 100 rosičov, 5 zariadení na leteckú aplikáciu a 20
moričiek osív, výsledkom bolo zníženie spotreby chemických prípravkov cca 10 %
a zlepšenie kvality aplikácie na cca 25 % ošetrovanej plochy,
• 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,
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•

v rámci skvalitnenia výrobkov uvádzaných na trh a zaistenia ochrany užívateľa pred
nebezpečnými výrobkami TSÚP vydal 1 certifikáty TSÚP, 6 súborov technickej
dokumentácie pre výrobcov v SR a vykonal 1021 odborných posúdení a služieb,
• zabezpečil aktívnu účasť v rámci prednáškovej, publikačnej a poradensko-vzdelávacej
činnosti pracovníkov TSÚP na odborných podujatiach a prispievanie do vedeckých
odborných časopisov a dennej tlače a na internet v počte 8 príspevkov.
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 kvalitné 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.
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Príloha č. 1

Zoznam zriadených kontrolných staníc pre výkon kontrol aplikačných zariadení
tel.: 02/45980906, 45980281
Kontrolná stanica č. 01
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky,
fax: 02/45980524
SKTC-106
mail.: tsup@tsup.sk
900 41 Rovinka,
Rozsah pôsobnosti: Plošné postrekovače a rosiče
mob.: 0905932746
Kontrolná stanica č. 02
František Greguš – AFG
919 01 Suchá nad Parnou
tel.: 031/5529232, 5597131
Kontrolná stanica č. 03
OLIVEX spol. s r.o. Kukučínova 457/32
mail: olivex@olivex.sk
929 01 Dunajská Streda
Rozsah pôsobnosti: Plošné postrekovače a rosiče
tel.: 048/4193505-6
Kontrolná stanica č. 04
GREENPON s. r. o.
mail: agrio@agrio.sk
Družstevná 381, 976 33 Poniky
Rozsah pôsobnosti: Plošné postrekovače a rosiče
tel.: 047/4371103, 4371458, fax: 047/4371244
Kontrolná stanica č. 06
Agrochemický podnik, a. s. 985 56 Tomášovce,
mail: achp@mail.t-com.sk
Rozsah pôsobnosti: Plošné postrekovače a rosiče
tel./fax.: 036/6399006, 007
Kontrolná stanica č. 07
EKOSYSTEM Ing. Jozef Šimončič
mail: ekosystem@stonline.sk
Maďarovská 77
935 87 Santovka
Rozsah pôsobnosti: Plošné postrekovače a rosiče
tel./fax.: 058/7883640, 41
Kontrolná stanica č. 08
AgraBat s. r. o., Rožňavská baňa 184
mail: agrabat@stonline.sk
048 01 Rožňava
Rozsah pôsobnosti: Plošné postrekovače
tel.: 056/6798620, mob.: 0905 900 885
Kontrolná stanica č. 09
AGROTIM-ÚPOR Pavol Timko,
Zemplínská Nová Ves, 076 16 Úpor
mail: agrotim@isternet.sk
Rozsah pôsobnosti: Plošné postrekovače
mob.: 0915918842
Kontrolná stanica č. 10
PD - servis s. r. o. Veľký Šariš
Sabinovská 33, 082 21 Veľký Šariš
Rozsah pôsobnosti: Plošné postrekovače
Tel.: 043/5320832
Kontrolná stanica č. 11
OBTULOWICZ s. r. o.
mob.: 0905524191
Kukučínova 204
mail: obtulowicz@stonline.sk
027 43 Nižná
Rozsah pôsobnosti: Plošné postrekovače a rosiče
tel.: 035/7739190, fax: 035/7739191
Kontrolná stanica č. 13
KomAgrartechnik, s. r. o.,
mail: komagrar@stonline.sk
Hlavná 1444, 946 32 Marcelová
Rozsah pôsobnosti: Plošné postrekovače
tel.:/fax: 02/63824709
Kontrolná stanica č. 14
Ing. Pavel SOKOL,CSc.-FALCO,
mob.: 0903474808
Rovniankova 20, 851 02 Bratislava
email: info@balony-falco.sk
Rozsah pôsobnosti: Letecké aplikačné zariadenia
tel: 0907127650
Kontrolná stanica č. 15
STS Levice, s. r. o.
fax: 036/6314344
Konopná 3062/4, 934 05 Levice
email: kuruc@naex.sk
Rozsah pôsobnosti: Moričky osív
Pozn.: V súčasnosti vykonáva kontrolnú činnosť 13 kontrolných staníc. Kontrolné stanice s č. 05 a 12 boli zrušené.

26

