
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. 

 

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU PROFESIONÁLNYCH 

PREVÁDZKOVATEĽOV 

s rastlinami, rastlinnými produktmi a inými predmetmi 

Žiadosť sa podáva podľa článkov 65 a 66 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ)                      

č. 2016/2031 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín a Zákona o rastlinolekárskej 

starostlivosti č. 405/2011 

Vyplní žiadateľ 
 

Názov právnickej osoby alebo 
 

meno a priezvisko fyzickej osoby  

  

  

 

 

 

  

IČO: DIČ: IČ DPH: 

 

 
 

Adresa sídla 

alebo miesto 

trvalého pobytu 

 

 

 

 

  

PSČ:  

Okres:  

Tel.: e-mail: 

 

 
 

Štatutárny orgán alebo 

splnomocnená osoba 

žiadateľa 

 

 

 

 

Kontaktná adresa, ak je 

iná ako adresa sídla 

 

 

 

Tel.: e-mail: 
 

 

 

 

 

 
 

Vyplní ÚKSÚP 

  

Evidenčné číslo 

  

  

  
Dátum prijatia  

 žiadosti 

  

  

  

Kontroloval  
 

 Meno a priezvisko 

  

  
 

 Dátum 

  

 

  

 Podpis 

  

 
 

  

  

Správny poplatok 

  

  

  

 

  

Registrácia platná 

od 

  

  
 

 

Svojim podpisom zároveň udeľujem ................................................................(meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu) plnomocenstvo 

na zastupovanie v konaní o registrácii výroby, dovozu, vývozu a internetového predaja rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov 

*a na všetky právne i *ostatné úkony súvisiace s týmto konaním. 

 
* nehodiace sa prečiarknite 

 

V_______________________________dňa ___________________ 

 

_________________________________                          _____________________________ 

Meno a priezvisko alebo názov žiadateľa                  Podpis žiadateľa alebo štatutárneho orgánu 

                                                                                                                 Odtlačok pečiatky žiadateľa 

 

Týmto podpisom udelené plnomocenstvo v plnom rozsahu prijímam. 

 

 

V_______________________________dňa ___________________                    ________________________ 

 

                                                                                                                                       Podpis splnomocnenca 

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

 

http://www.uksup.sk/
https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.realitnaunia.sk/wp-content/uploads/2015/11/znak3.jpg&imgrefurl=http://www.realitnaunia.sk/zakon-o-realitnom-sprostredkovani&docid=xDTERmM_0zWxeM&tbnid=z3wVQpgOmRjaKM:&w=150&h=150&bih=616&biw=1426&ved=0ahUKEwjV-o-zx6zPAhVHPBQKHXnjATsQxiAIAygB&iact=c&ictx=1


1. Pracoviská a prevádzky, na ktorých sa pestujú rastliny alebo vyrábajú rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré podliehajú rastlinolekárskej kontrole, alebo 

v ktorých sa tieto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety skladujú alebo sa s nimi inak manipuluje. 

Číslo 

prevádzky 
Názov Adresa Kontaktná osoba Typ prevádzky* Telefón/email 

1 

     

2 

     

3 
     

4 

     

5 
     

6 

     

7 
     

8 
     

 

 

* Napríklad pestovateľská plocha, škôlka, matečnice, skleník, sklad, triedička, baliareň, sušiareň dreva, drevovýroba, spoločný sklad, distribučné stredisko a iné prevádzkové 

priestory (aj , ak sa nachádzajú v inom okrese ako je sídlo žiadateľa). 

 



2. ZAMERANIE ČINNOSTI 

Ak zameranie činnosti zahŕňa viac ako jednu činnosť, zameranie činnosti a predmet činnosti (bod 4) vyplňte  

pre každú činnosť na samostatný list. (zodpovedajúci údaj označte ) 

☐ výroba (pestovanie, drevovýroba) 

☐ spoločné sklady / distribučné strediská 

☐ obchodníci s tovarom podliehajúcim pasovej povinnosti 

☐ dovoz z tretích krajín 

☐ vývoz 

☐ internetový predaj 

☐ iné (výskumné a šľachtiteľské ústavy, univerzity, botanické záhrady, vymedzené oblasti a iné) 

 

3. UDELENIE OPRÁVNENIA 
 

I. Žiadam o  udelenie oprávnenia: 

 

☐ na vydávanie rastlinných pasov pre rastliny, rastlinné produkty a iné predmety 

☐ na vydávanie rastlinných pasov pre chránené zóny 

 

Vyplňte a priložte: 

– Žiadosť o udelenie oprávnenia na vydávanie rastlinných pasov 

- vzor/vzory vlastných rastlinných pasov 

 

 

II. Žiadam o  udelenie oprávnenia používať značku a opravovať drevený obalový materiál 

v súlade s normou ISPM 15 pre: 

 

☐ sušiareň dreva 

☐ výrobu dreveného obalového materiálu 

☐ opravu dreveného obalového materiálu 

 

Vyplňte a priložte: 

Sušiareň / poskytovateľ ošetrenia dreva 

☐ Žiadosť o udelenie oprávnenia používať značku a opraviť drevený obalový materiál v súlade 

s normou ISPM 15 

☐ osvedčenie o technickom preskúšaní sušiarne 

 

Prevádzkovateľ, ktorý nevlastní certifikované zariadenie / sušiareň na ošetrovanie dreva 

☐ Žiadosť o udelenie používať značku a opravovať drevený obalový materiál v súlade s normou 

ISPM 15  

☐ zmluvu o dodávke dreva/reziva ošetreného v súlade s normou ISPM 15 na výrobu/opravu 

dreveného obalového materiálu 

 

III. Žiadam o  udelenie oprávnenia: 

☐ vydávať osvedčenia v súlade s článkom 99 

 

Správny poplatok 16,50 € 

☐ potvrdenie o úhrade správneho poplatku prikladám k žiadosti 

☐ neprikladám potvrdenie o úhrade správneho poplatku, žiadam o vystavenie platobného predpisu 

 

 



4. PREDMET ČINNOSTI 

*množiteľský materiál body d) e) j) l) v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu 2016/2031 o ochranných opatreniach proti 

škodcom rastlín 

 
1. okrasné rastliny 01 kvety A rezané kvety a okrasná zeleň ☐ 

B črepníkové rastliny ☐ 

C ☐ 

D akváriové rastliny ☐ 

02 množiteľský materiál (sadenice, rezky, meristémové kultúry) ☐ 

2. okrasné 

dreviny 

01 množiteľský materiál* (osivo, vrúble, očká, podpníky, meristémové kultúry) ☐ 

02 výpestky ☐ 

03 rezané časti rastlín ☐ 

3. ovocné 

dreviny 

01 množiteľský materiál* (osivo, vrúble, očká, podpníky, meristémové kultúry) ☐ 

02 výpestky ☐ 

4. lesné 

dreviny 

01 množiteľský materiál* (osivo, vrúble, rezky, podpníky, meristémové kultúry) ☐ 

02 výpestky ☐ 

5. vinič 01 množiteľský materiál* (osivo, vrúble, podpníky, meristémové kultúry) ☐ 

02 výpestky ☐ 

6. priesady zeleniny ☐ 

7. zemiaky sadivové 01 na bežné plochy ☐ 

02 na ďalšie množenie ☐ 

8. sadenice jahôd ☐ 

9. ostatné 01 drevo A drevo ☐ 

B drevený obalový materiál ☐ 

02 ovocie 

a zelenina 

A čerstvé ovocie a zelenina ☐ 05 kávové bobule čerstvé, 

nepražené 
☐ 

B zemiaky konzumné ☐ 06 strukoviny, olejniny ☐ 

C zemiaky na spracovanie ☐ 07 čajové listy čerstvé ☐ 

D čerstvé pletacie  rastlinné materiály  ☐ 08 A substráty a rašelina ☐ 

E čerstvé rezané časti bylín a vňate, čerstvé 

koreniny 
☐ B samostatná kôra ☐ 

03 orechy , oriešky, arašidy ☐ 09 osivo 

04 obilniny A obilie potravinárske ☐ A osivo kvetín vrátane cibúľ 

a hľúz 
☐ 

B obilie kŕmne ☐ 
B osivo zelenín vrátane cibúľ na 

bežné plochy 
☐ 

C pohánka a ostatné obilniny ☐ 
C osivo zelenín vrátane cibúľ na 

ďalšie množenie 
☐ 

10. iné D osivo poľných plodín na bežné 

plochy 
☐ 

E osivo poľných plodín na ďalšie 

množenie 
☐ 

F ostatné osivá ☐ 

 

4. Nákup rastlinného materiálu 

☐ od domáceho výrobcu ☐ z krajín Európskej únie ☐ z tretích krajín 

 

5. Uvádzanie do obehu v rámci 

☐ Slovenskej republiky ☐ krajín Európskej únie ☐ tretích krajín 

 

6. Rastliny a rastlinné produkty dodávate (predávate) 

☐ do veľkoobchodnej siete ☐ do maloobchodnej siete ☐ konečnému spotrebiteľovi 

☐ množiteľovi, ktorý sa profesionálne zaoberá výrobou množiteľského materiálu 

☐ pestovateľovi, ktorý sa profesionálne zaoberá rastlinnou výrobou 

 


