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I. 

 

Organizačný poriadok Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave 

(ďalej len „ÚKSÚP“) zo dňa 1.2.2023 č.z. 14149/2023, č.s. 18762/2023-140 sa mení nasledovne: 

 

1. Článok 2 ods. 2 sa nahrádza novým znením ktoré znie: 

 

2) Zoznam organizačných útvarov 

 

100  GENERÁLNY RIADITEĽ 

101  sekretariát GR 

110  kancelária GR 

120  osobný úrad 

130  útvar interného auditu, kontroly a kvality 

140  odbor organizačno – právny 

200  SEKCIA POĽNOHOSPODÁRSKYCH VSTUPOV A KONTROLY  

210  odbor pôdy a hnojív 

220  odbor ochrany rastlín 

221 oddelenie vnútornej karantény 

222 referát kontroly prípravkov 

223 referát vonkajšej karantény 

230  odbor krmív a výživy zvierat 

240  odbor osív a sadív 

250  odbor registrácie pesticídov 

251 oddelenie autorizácie POR a legislatívy 

252 oddelenie skúšania biologickej účinnosti  

253 oddelenie hodnotenia biologickej účinnosti, certifikácia GEP 

260  odbor kontroly   

2610 oddelenie kontroly pôdy a hnojív 

2620 oddelenie kontroly ochrany rastlín 

2621 referát vnútornej kontroly 

2622 referát vonkajšej hraničnej kontroly 

2630 oddelenie kontroly osív a sadív 

2640 oddelenie kontroly krmív a výživy zvierat 

300  SEKCIA RASTLINNEJ VÝROBY A SKÚŠOBNÍCTVA 

310  odbor vinohradníctva, vinárstva a ovocných sadov 

             311 oddelenie registra sadov a chmeľníc 

320  odbor ekologickej poľnohospodárskej výroby 

330  odbor odrodového skúšobníctva 

331 oddelenie VCU 

332 oddelenie DUS 

340  odbor výkonu skúšobníctva 

350 skúšobné stanice ZSK 

351 Báhoň 

352 Beluša 

353 Nové Zámky 

354 Veľký Meder 

355 Veľké Ripňany  

356 Želiezovce 

360 skúšobné stanice SSK 

361 Bodorová 

362 Dolné Plachtince 

363 Vígľaš 

370 skúšobné stanice VSK 
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371 Haniska 

372 Jakubovany 

373 Spišská Belá 

374 Spišské Vlachy 

375 Vranov nad Topľou 

400  SEKCIA LABORATÓRNYCH ČINNOSTÍ 

410 odbor laboratórnych činností  

411 manažér kvality 

413 SL osív a sadív BA 

414 SL osív a sadív Vígľaš 

415 SL analýzy krmív 

417 SL analýzy pôdy KE 

418 SL analýzy pôdy a hnojív BA 

419 SL analýzy vína 

420 SL diagnostiky škodlivých organizmov Vígľaš 

421 SL diagnostiky škodlivých organizmov BA 

422 SL diagnostiky škodlivých organizmov Haniska 

423 oddelenie molekulárnej biológie 

424 SL analýzy pesticídov 

425 skúšobné laboratórium mikrobiológie 

430 technický a skúšobný ústav pôdohospodársky  

431 analytické laboratórium tuhých palív a biomasy 

432 skúšobné laboratórium TSÚP 

500 SEKCIA EKONOMIKY A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

510 odbor ekonomiky a verejného obstarávania 

             511 oddelenie hospodárskej správy 

             512 oddelenie autodopravy 

530  odbor informatiky 

 

2. Článok 53 ods. 2 sa nahrádza novým znením, ktoré znie: 

 

2) Členenie odboru ekonomiky a verejného obstarávania: 

 

- oddelenie hospodárskej správy 

- oddelenie autodopravy 

 

3. Článok 54 ods. 1 sa nahrádza novým znením, ktoré znie: 

 

1) Hlavné činnosti oddelenia hospodárskej správy: 

 
a) koordinuje a riadi technické práce, opravy a údržby objektov na ÚKSÚP, 

b) zabezpečuje komplexné činnosti súvisiace s požiadavkami jednotlivých organizačných útvarov 

na nákup hnuteľného majetku ÚKSÚP, zabezpečuje evidenciu a vyraďovanie hnuteľného 

majetku ÚKSÚP, 

c) zabezpečuje komplexné činnosti súvisiace s požiadavkami jednotlivých organizačných útvarov 

na nákup tovarov pre potreby ÚKSÚP,  

d) v úzkej spolupráci s jednotlivými organizačnými útvarmi a vedúcimi skúšobných staníc, 

zabezpečuje nákup materiálu, strojov a zariadení pre skúšobné stanice a podľa príslušnej 

technickej špecifikácie pre daný nákup, 

e) v spolupráci s odborom organizačno - právnym zabezpečuje evidenciu vlastníckych vzťahov k 

pôde, 

f) v spolupráci s odborom organizačno - právnym zabezpečuje agendu nájmov bytov  

na pracoviskách ÚKSÚP, 

g) zabezpečuje inventarizáciu pôdy a pripravuje podklady pre Slovenský pozemkový fond,  
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h) koncepčne a systémovo sa podieľa na tvorbe opatrení súvisiacich s prevádzkovo-technickým 

zabezpečením ÚKSÚP, 

i) zabezpečuje komplexné činnosti a úlohy spojené so zmluvnými vzťahmi s dodávateľmi vody, 

plynu a elektriny a s tým súvisiace služby, 

j) eviduje zmluvné vzťahy s dodávateľmi vody, plynu a elektriny a s tým súvisiace služby,  

k) zabezpečuje činnosti na úseku krízového riadenia a ochrany, úseku bezpečno-technickej služby 

a ochrany pred požiarmi a úseku odpadového hospodárstva, 

l) zabezpečuje a vykonáva úlohy v oblasti investičnej činnosti, vrátane nákupu techniky, tovarov, 

materiálov a služieb, v oblasti energetiky, mechanizácie a technického rozvoja,  

m) archivuje investičnú dokumentáciu k jednotlivým nehnuteľnostiam ÚKSÚP – stavby,  

n) spracováva plán materiálových zásob a zabezpečuje ich dodávku,  

o) zabezpečuje materiálno - technické zásobovanie jednotlivých organizačných útvarov ÚKSÚP, 

p) zodpovedá za skladovanie, evidenciu materiálových zásob. 

 

4. Za článok 54 sa vkladá nový článok 54a, ktorý znie: 

 

Článok 54a 

Oddelenie autodopravy 

 

1) Hlavné činnosti oddelenia autodopravy: 

 

a) vedie agendu autodopravy, vykonáva administratívne práce spojené s vedením vozového 

parku ÚKSÚP, evidenciu spotreby PHM a ďalšie činnosti súvisiace  

s prevádzkou vozového parku ÚKSÚP, navrhuje stratégie na zvýšenie efektívnosti dopravy, 

b) vypracovanie a vedenie evidencie dohôd o zverení a o používaní služobných motorových 

vozidiel, 

c) vypracovanie podkladov pre poistenie služobných motorových vozidiel, spolupráca 

s poisťovňami, hlásenie poistných udalostí, 

d) zabezpečenie opráv a údržby služobných motorových vozidiel, pravidelných servisných 

prehliadok, technických a emisných kontrol, 

e) spolupráca pri príprave interných riadiacich aktov a pripomienkových konaní v rámci 

autodopravy, 

f) správa korešpondencie v systéme Fabasoft, 

g) práca v systéme CES, 

h) správa monitorovacích zariadení GPS, 

i) správa palivových kariet. 

 

 

 

II. 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom ÚKSÚP a účinnosť dňa 

01.03.2023. 
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300 SEKCIA RASTLINNEJ 

VÝROBY A SKÚŠOBNÍCTVA 

 400 SEKCIA LABORATÓRNYCH 
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210 Odbor pôdy a hnojív  

410 Odbor laboratórnych 

činností    

250 Odbor registrácie 

pesticídov    
252 Oddelenie skúšania biologickej účinnosti  

330 Odbor odrodového 

skúšobníctva   

 260 Odbor kontroly 

2620 Oddelenie kontroly 

ochrany rastlín 

2640 Oddelenie kontroly 

krmív a výživy zvierat 

2621 Referát vnútornej kontroly   

2622 Referát vonkajšej hraničnej 

kontroly   

331 Oddelenie VCU  

320 Odbor ekologickej 

poľnohospodárskej výroby  

311 Oddelenie registra sadov a chmeľníc   

332 Oddelenie DUS   

310 Odbor vinohradníctva, 

vinárstva a ovocných 
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340 Odbor výkonu 

skúšobníctva 

222 Referát kontroly prípravkov     

414 SL osív a sadív  Vígľaš 

251 Oddelenie autorizácie POR a legislatívy  

417 SL analýzy pôdy KE 

 

420 SL diagnostiky škodlivých 

organizmov Vígľaš 

424 SL analýzy pesticídov    

 

423 Oddelenie molekulárnej biológie 

 

422 SL diagnostiky škodlivých 

organizmov Haniska 

350 

Skúšobné 
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Skúšobné 
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Skúšobné 
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351  Báhoň  

352 Beluša  

411 Manažér kvality   

353 Nové Zámky  

354 Veľký Meder  

355 Veľké Ripňany 
 
 
 

356  Želiezovce 

375 Vranov nad 

Topľou  

371  Haniska  

372 Jakubovany  

373 Spišská Belá  

374 Spišské Vlachy  

361  Bodorová 

 362 Dolné Plachtince  

 363 Vígľaš  

 2610 Oddelenie kontroly 

pôdy a hnojív   

253 Oddelenie hodnotenia biologickej 

účinnosti, certifikácia GEP  

221 Oddelenie vnútornej karantény  

223 Referát vonkajšej karantény    

413 SL osív a sadív  BA 

 

415 SL analýzy krmív   

 

418 SL analýzy pôdy a hnojív  BA 

419 SL analýzy vína   

 

421 SL diagnostiky škodlivých 

organizmov  BA 

 

432 Skúšobné laboratórium TSÚP 

431 Analytické laboratórium 

tuhých palív a biomasy 

430 Technický a skúšobný ústav 

pôdohospodársky 
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a verejného 

obstarávania 

 

  

425 SL mikrobiológie 

511 Oddelenie hospodárskej správy 

412 Metrológia   

1.3.2023 

512 Oddelenie autodopravy 


