
                                                 ÚSTREDNÝ  KONTROLNÝ  A  SKÚŠOBNÝ  ÚSTAV 

                                                                   POĽNOHOSPODÁRSKY  V BRATISLAVE 

 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa (ÚKSÚP) voči dotknutej osobe (kontrolovaný subjekt): Prevádzkovateľ sa riadi pri nakladaní s osobnými údajmi dotknutých 

osôb platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (ďalej len „GDPR“). Kategória osobných údajov, ktoré sa spracúvajú pri výkone kontroly sú v bode 5 až 7. Účelom spracovania 

osobných údajov dotknutých osôb je realizácia kontrol, ku ktorým má prevádzkovateľ kompetencie. Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie 

zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods.1 písm. c) GDPR. Poučenie o právach dotknutých osôb v súvislosti s ochranou osobných údajov ako aj ďalšie 

informácie o spracovaní takýchto údajov prevádzkovateľom je možné nájsť na webovej stránke prevádzkovateľa – www.uksup.sk. 

Matúškova 21, 833 16 Bratislava tel.: + 421 2 59 880 345 E-mail: ochrana@uksup.sk  

Vyplní ÚKSÚP: 

Číslo žiadosti:  Dátum prijatia žiadosti: 

 

ŽIADOSŤ O UDELENIE OPRÁVNENIA 

používať značku a opraviť drevený obalový materiál v súlade s normou ISPM 15  

pre registrovaných prevádzkovateľov 

 
podľa článku 98 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 

o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín 
Vyplní žiadateľ 

Názov právnickej osoby alebo meno 

a priezvisko fyzickej osoby 

 

Adresa sídla 

 

IČO: Tel.: e-mail: 

Registračné číslo SK - 

 
 

Názov a adresa výrobnej 

prevádzky 

lokalizácia zariadenia 

 

 

Kontaktná osoba  

Tel.: e-mail: 

 

Žiadam o udelenie oprávnenia používať značku a opraviť drevený obalový materiál v súlade s ISPM 15 pre 

sušiareň dreva/zariadenie na ošetrovanie dreva s nasledovnými údajmi: 

 

 

 

 
K žiadosti priložte: 

- osvedčenie o technickom preskúšaní sušiarne, ktorý vydáva Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky 

v Rovinke 
 

Podmienkou udelenia oprávnenia je úspešné vypracovanie online testu, ktorý bude zaslaný na uvedenú e-

mailovú adresu. Učebný materiál je dostupný na https://www.uksup.sk/oor-susiarne-dreva. 

 

V_______________________ dňa ____________________ 

_________________________________                                                   _____________________________ 

Meno a priezvisko alebo názov žiadateľa                        Podpis žiadateľa alebo štatutárneho orgánu 

                                                                                                                           Odtlačok pečiatky žiadateľa 
 

Podanie žiadosti: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Odbor ochrany rastlín, Matúškova 21, 833 16 Bratislava 

Typ  

Výrobné číslo  

Výrobca  

Rok výroby  

http://www.uksup.sk/
https://www.uksup.sk/oor-susiarne-dreva

