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Článok 1 

Účel, legislatíva a cieľ 

Rastlinolekárska certifikácia sa používa na potvrdenie, že zásielka spĺňa dovozné 

rastlinolekárske požiadavky krajiny určenia a je vykonávaná národnou organizáciou na ochranu 

rastlín (ďalej „NPPO“). Rastlinolekárske osvedčenie pre vývoz alebo pre opätovný vývoz môže 

vydávať len úradná osoba, ktorá je odborne kvalifikovaná a riadne oprávnená NPPO. 

Tento metodický pokyn obsahuje informácie a postup pri vykonávaní rastlinolekárskej kontroly 

drevenej guľatiny určenej na vývoz do tretích krajín.  

Je určený registrovaným profesionálnym prevádzkovateľom s rastlinami, rastlinnými 

produktmi a inými predmetmi, ktorí žiadajú príslušný orgán o vydanie osvedčení uvedených 

v článkoch 100 - Rastlinolekárske osvedčenie pre vývoz z Únie a 102 - Osvedčenia pred 

vývozom (Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/2031 o ochranných 

opatreniach proti škodcom rastlín) a profesionálnym používateľom s prípravkami na ochranu 

rastlín. 

Úradné kontroly sa vykonávajú na základe: 

- Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2017/625 o úradných kontrolách a iných 

úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a 

krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre 

zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín; 

- Právne predpisy pre oblasť zdravia rastlín: 

- Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/2031 o ochranných opatreniach 

proti škodcom rastlín (ďalej „nariadenie 2016/2031“) a s tým súvisiace vykonávacie 

nariadenia Komisie.  

- Zákon o rastlinolekárskej starostlivosti č. 405/2011 Z. z. a o zmene zákona Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov (ďalej „zákon 405/2011“). 

Vydávanie rastlinolekárskych osvedčení sa tiež riadi podľa medzinárodných štandardov pre 

rastlinolekárske opatrenia IPPC, ktorými sú: 

 FAO ISPM 7 – Systém rastlinolekárskej certifikácie 

 FAO ISPM 12 - Rastlinolekárske osvedčenia 

Požiadavky na použitie fumigácie ako fytosanitárneho opatrenia sú uvedené v: 

 FAO ISPM 43  

Cieľom metodického pokynu je zabezpečiť jednotný postup pri úradnej kontrole vývozu 

drevenej guľatiny a vydávaní rastlinolekárskych osvedčení alebo osvedčení pred vývozom. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1560840924230&uri=CELEX:32017R0625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1560840924230&uri=CELEX:32016R2031
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-405
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
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Článok 2 

Skratky a pojmy 

SKRATKY: 

ČŠ – členské štáty Európskej únie 

EÚ – Európska únia 

FAO ISPM 5 - International Standards for Phytosanitary Measures - Medzinárodné normy pre 

rastlinolekárske opatrenia, Slovník fytosanitárnych výrazov. 

FAO ISPM 7 – International Standards for Phytosanitary Measures - Medzinárodné normy pre 

rastlinolekárske opatrenia, Systém fytosanitárneho uznávania. 

FAO ISPM 12 - International Standards for Phytosanitary Measures - Medzinárodné normy 

pre rastlinolekárske opatrenia, Rastlinolekárske osvedčenia. 

FAO ISPM 43 - International Standards for Phytosanitary Measures - Medzinárodné normy 

pre rastlinolekárske opatrenia, Požiadavky na použitie fumigácie ako fytosanitárneho opatrenia. 

IPPC – International Plant protection Convention - Medzinárodný dohovor o ochrane rastlín 

NPPO – národná organizácia ochrany rastlín, pre Slovenskú republiku ÚKSÚP v Bratislave 

OKOR - Oddelenie kontroly ochrany rastlín 

OOR – Odbor ochrany rastlín  

POR – prípravky na ochranu rastlín 

SR – Slovenská republika 

ÚKSÚP – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave  

POJMY: 

Certifikujúci úradník je akýkoľvek úradník príslušných orgánov oprávnený podpisovať 

úradné certifikáty vydávané týmito orgánmi (článok 3 „nariadenia 2017/625“). 

Rastlinolekársky inšpektor je fyzická osoba, ktorá je vymenovaná príslušným orgánom buď 

na miesto zamestnanca alebo inak, a ktorá je primerane vyškolená na vykonávanie úradných 

kontrol a iných úradných činností (článok 3 „nariadenia 2017/625“). 

Rastlinolekársky inšpektor je zároveň menovaný za certifikujúceho úradníka, nakoľko 

vykonáva rastlinolekársku kontrolu pri vývoze aj vystavuje rastlinolekárske osvedčenia na 

vývoz  (ďalej iba „inšpektor OKOR“). 

Fumigácia – ošetrenie chemickým činiteľom, pôsobiacim na komoditu úplne alebo 

z podstatnej časti v plynnom skupenstve (FAO ISPM 5). Cieľom fumigácie ako fytosanitárneho 

opatrenia je dosiahnuť úhyn škodcov pri stanovenej účinnosti  (FAO ISPM 43). 

Osvedčenie pred vývozom alebo harmonizovaný dokument – tento doklad vydáva príslušný 

orgán (NPPO) členského štátu EÚ podľa nariadenia o ochranných opatreniach proti škodcom 

rastlín na žiadosť profesionálneho prevádzkovateľa s cieľom informovať príslušné orgány ČŠ, 

že sa uplatnili určité rastlinolekárske postupy (článok 102 „nariadenia 2016/2031“). 

Prehliadka – rastlinolekárska kontrola – úradné zrakové preskúmanie rastlín, rastlinných 

produktov alebo iných regulovaných druhov tovaru s cieľom zistiť v nich prítomnosť škodcov 

a/alebo ich súlad s rastlinolekárskymi predpismi (FAO ISPM 5). 
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Príslušný orgán je ústredný orgán členského štátu zodpovedný za organizáciu úradných 

kontrol a iných úradných činností. V Slovenskej republike je príslušným orgánom „ÚKSÚP“. 

(článok 3 „nariadenia 2017/625“). 

Profesionálny používateľ a distribútor musia manipulovať s prípravkami na ochranu rastlín 

tak, aby neohrozovali zdravie ľudí ani životné prostredie. Medzi tieto činnosti patrí najmä: 

a) skladovanie, manipulácia, riedenie a miešanie prípravkov na ochranu rastlín, 

b) manipulácia s obalmi a zvyškami prípravkov na ochranu rastlín, 

c) zneškodňovanie zmesí z nádrží po aplikácii prípravkov na ochranu rastlín, 

d) čistenie použitých aplikačných zariadení (§ 8 „zákona 405/2011“). 

Profesionálny prevádzkovateľ je každá osoba, ktorá sa riadi verejným alebo súkromným 

právom a ktorá profesionálne vykonáva jednu alebo viaceré z týchto činností týkajúcich sa 

rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov a nesie za ne právnu zodpovednosť:  

a) výsadba;  

b) šľachtenie;  

c) výroba vrátane pestovania, rozmnožovania a udržiavania;  

d) uvedenie na územie Únie a premiestňovanie v rámci a z tohto územia;  

e) sprístupnenie na trhu;  

f) skladovanie, zber, odosielanie a spracúvanie (článok 2 „nariadenia 2016/2031“). 

Rastlinné produkty sú nespracovaný materiál rastlinného pôvodu a také spracované produkty, 

ktoré svojou povahou alebo spôsobom spracovania môžu predstavovať riziko rozširovania 

karanténnych škodcov. Ak sa vo vykonávacích aktoch prijatých podľa článkov 28, 30 a 41 

„nariadenia 2016/2031“ neustanovuje inak, drevo sa považuje za „rastlinný produkt“, ak spĺňa 

jedno alebo viaceré z týchto kritérií: 

a) zachovalo si celý svoj prirodzený zaoblený povrch alebo jeho časť, bez kôry alebo 

s kôrou - guľatina (ďalej len „drevo“) 

b) nezachovalo si svoj prirodzený zaoblený povrch v dôsledku pílenia, rezania alebo 

štiepenia; 

c) je vo forme štiepok, triesok, pilín, dreveného odpadu, hoblín alebo drevených zvyškov 

a nebolo spracované metódou s použitím lepidla, tepla ani tlaku alebo kombináciou 

týchto metód na výrobu peliet, brikiet, preglejok alebo drevotrieskových dosiek; 

d) je alebo má byť používané ako obalový materiál bez ohľadu na to, či sa práve používa 

na prepravu tovaru, alebo nie (článok 2 „nariadenia 2016/2031“). 

Rastlinolekárske osvedčenie / fytocertifikát je medzinárodne uznávaný úradný doklad, ktorý 

osvedčuje zdravotný stav a pôvod rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov pri ich 

vývoze, dovoze a opätovnom vývoze (§ 2 „zákona 405/2011“). 

Rastlinolekárske osvedčenie pre vývoz popisuje zásielku a vyhlásením osvedčenia, 

dodatkovým vyhlásením a záznamom ošetrenia vyjadruje, že zdravotný stav zásielky spĺňa 

dovozné rastlinolekárske požiadavky (FAO ISPM 12). 

Registrovaný prevádzkovateľ je profesionálny prevádzkovateľ zaregistrovaný v súlade 

s článkom 65 „nariadenia 2016/2031“. 

Zásielka je určité množstvo tovaru, na ktorý sa vzťahuje ten istý úradný certifikát, úradné 

potvrdenie alebo iný doklad a ktorý sa prepravuje tým istým dopravným prostriedkom 

a pochádza z toho istého územia alebo tretej krajiny (článok 3 nariadenia 2017/625“). 
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Článok 3 

Žiadosť o kontrolu vývozu 

V zmysle § 12 ods. 3 „zákona 405/2011“ je vývozca rastlín, rastlinných produktov alebo iných 

predmetov na účely vydania rastlinolekárskeho osvedčenia povinný: 

Oznámiť kontrolnému ústavu ich vývoz najmenej 48 hodín pred naložením rastlín, rastlinných 

produktov alebo iných predmetov a súčasne požiadať kontrolný ústav o vykonanie 

rastlinolekárskej kontroly, 

Oznámenie a požiadanie o rastlinolekársku kontrolu vývozca zabezpečí prostredníctvom 

podania: 

„Žiadosti o rastlinolekársku kontrolu pri vývoze rastlín, rastlinných produktov a iných 

predmetov, žiadosti o vystavenie rastlinolekárskeho osvedčenia na vývoz rastlín, rastlinných 

produktov a iných predmetov“ (ďalej iba „žiadosť o kontrolu vývozu“). „Žiadosť o kontrolu 

vývozu“ zasiela priamo inšpektorovi OKOR registrovaný prevádzkovateľ - vývozca 

(minimálne 48 hodín pred samotnou nakládkou dreva). Vývozca v žiadosti uvedie aj 

rastlinolekárske požiadavky krajiny do ktorej sa rastlinný produkt - drevo vyváža (napr. 

dodatkové vyhlásenia, požiadavky na ošetrenie). V prípade potreby aj rastlinolekárske 

požiadavky krajín, cez ktoré sa zásielka prepravuje, v štátnom jazyku alebo v anglickom jazyku.  

Rastlinolekárske požiadavky krajiny určenia vývozca zisťuje priamo v NPPO príslušnej tretej 

krajiny. Za splnenie požiadavky tretej krajiny na ošetrenia dreva fumigáciou je zodpovedný 

vývozca, resp. spoločnosť zabezpečujúca fumigáciu.  

„Žiadosť o kontrolu vývozu“ musí byť riadne vyplnená, podpísaná a opečiatkovaná 

registrovaným prevádzkovateľom – vývozcom, odoslaná poštou alebo e-mailom.  

V žiadosti je potrebné uviesť aj fakturačné údaje pre spoplatnenie rastlinolekárskej kontroly a 

/ alebo vydania rastlinolekárskeho osvedčenia. 

„Žiadosť o kontrolu vývozu“ je uverejnená na web stránke ÚKSÚP:  

https://www.uksup.sk/oor-ziadosti-a-tlaciva  

V prípade, že fumigácia naloženého kontajnera s drevom prebieha oddelene od nakládky dreva, 

túto informáciu registrovaný prevádzkovateľ – vývozca  oznámi „žiadosťou o kontrolu vývozu“ 

príslušnému inšpektorovi OKOR minimálne 48 hodín vopred. V žiadosti uvedie dátum, miesto 

a čas začiatku fumigácie.  

Článok 4 

Rastlinolekárska kontrola pri nakládke dreva 

Rastlinolekárska kontrola pri vývoze rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov do 

tretích krajín je zameraná na preverenie splnenia osobitných požiadaviek krajiny určenia a 

všetkých krajín, cez ktoré sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety prepravujú. 

https://www.uksup.sk/oor-ziadosti-a-tlaciva
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Rastlinolekársku kontrolu zásielok dreva určených na vývoz do tretích krajín vykonáva 

inšpektor OKOR na mieste, na ktorom je možné z technického aj rastlinolekárskeho hľadiska  

kontrolu vykonať. Kontrola sa vykonáva najmä na mieste produkcie alebo v skladoch, resp. 

halách. 

Príklady: 

Kontrola pri nakládke dreva + kontrola fumigácia dreva – na jednom mieste. 

Kontrola pri nakládke dreva na jednom mieste, kontrola fumigácie dreva na inom mieste. 

V prípade, že miesto vydania rastlinolekárskeho osvedčenia,  miesto kontroly alebo miesto 

fumigácie nie sú totožné (miesta sú v regióne/och iného/iných inšpektora/ov OKOR), inšpektor 

OKOR vyhotoví Záznam o vykonaní kontroly A (všeobecný) z každej kontroly. Inšpektor 

OKOR v Zázname o vykonaní kontroly A v bode 16 (popis) zrozumiteľne a čitateľne popíše 

kontrolovaný druh dreva, krajinu/y určenia, čísla skontrolovaných kontajnerov, fumigáciu (ak 

bola vykonaná), prípadne iné potrebné informácie.  

Záznam o vykonaní kontroly A označí:  

- inšpektor OKOR odtlačkom červenej okrúhlej pečiatky a svojim podpisom; 

- žiadateľ (alebo jeho zástupca) odtlačkom pečiatky a svojím podpisom.  

Inšpektor OKOR so Záznamom o vykonaní kontroly A potom vykoná nasledovné: 

- jeden exemplár odovzdá žiadateľovi; 

- druhý exemplár e-mailom odošle inšpektorovi OKOR, ktorý vystavuje súhrnné 

rastlinolekárske osvedčenie pre lodnú zásielku.  

Článok 5 

Všeobecné požiadavky na drevo určené na vývoz 

Medzi všeobecné požiadavky na drevo určené na vývoz do tretích krajín patrí napríklad: 

 Drevo pred naložením do kontajnera musí byť očistené, v zimnom období bez zvyškov 

ľadu a snehu, bez pôdy, bez rastlinných zvyškov (listy, konáre, prichytené iné rastliny).  

 Do Číny je možné dovážať drevo s kôrou aj bez kôry. Pri odkôrnenom dreve je 

tolerované maximálne 5% kôry, ponechanej na jednotlivých kmeňoch. Množstvo kôry 

však nemôže prekročiť 2% z celkového objemu dreva. Ak je požiadavka krajiny na 

úplné odkôrnenie, tak drevo musí byť odkôrnené.  

 Zásielka musí byť úplne bez prítomnosti hmyzu a karanténnych škodlivých 

organizmov. Lykožrúty (Ips spp.) sú zaradené do zoznamu karanténnych škodlivých 

organizmov Číny. V našich podmienkach sa kontroly zameriavajú aj na škodlivé 

organizmy, ktoré boli v minulosti na zásielkach slovenského dreva zachytené pri 

kontrolách v Číne a nám následne notifikované. Ide o týchto škodcov: 

Ips typographus (lykožrút smrekový) 

Ips sexdentatus (lykožrút borovicový) 
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Ips grandicollis (lykožrút) 

Sirex noctilio (píľovka smreková) 

Tetropium fuscum (fúzač sivohnedý) 

Xyleborus monographus (drvinárik pňový) 

Acanthocinus carinulatus (vrzúnik) 

 

Rastlinolekárske kontroly sú zamerané aj na ďalších škodcov listnatých drevín, ako sú napr. – 

fúzač dubový (Plagionotus arcuatus), fúzač dubinový (Plagionotus detritus), fúzač veľký 

(Cerambyx cerdo), nosánik (Gastrocercus), krasoň dvojškvrnný (Agrilus biguttatus), podôrnik 

dubový (Scolytus intricatus) a pod. 

Uvedených  škodcov možno vyhľadať na:  https://www.skodcoviadrevin.sk/ 

Drevo, ktoré je napadnuté a poškodené drevokazným hmyzom taktiež nie je možné vyvážať 

(výletové otvory,  a vývrty v dreve).  

 V zásielke nesmie byť prítomná pôda ani znečistenie dreva pôdou. Drevo musí byť bez 

poškodenia a napadnutia drevokaznými hubami, takto poškodené drevo sa nemôže 

vyvážať.  

 Zásielky nesmú obsahovať ďalšie škodlivé organizmy, ako sú napr. semená niektorých 

druhov rastlín (Ambrosia spp., Cuscuta spp.) 

 Zásielky dreva s kôrou musia byť chemicky alebo fyzikálne ošetrené (fumigácia). 

Článok 6 

Kontrola fumigácie dreva 

Kontrola fumigácie dreva pozostáva z dokladovej kontroly a z  kontroly aplikácie fumigantu 

(prípravku na ochranu rastlín – POR). 

Pri nesprávnom používaní POR nie je zabezpečená jeho účinnosť. 

Medzi povinnosti osôb na úseku rastlinolekárskej starostlivosti patrí (§ 8 „zákona 405/2011“): 

c) uvádzať na trh len autorizované alebo povolené prípravky na ochranu rastlín, používať len 

autorizované alebo povolené prípravky na ochranu rastlín podľa návodu a podmienok 

uvedených na etikete, podľa zásad správnej praxe pri ochrane rastlín a za podmienok uvedených 

v osobitnom predpise, skladovať prípravky na ochranu rastlín, manipulovať s nimi a nakladať 

s ich obalmi a zvyškami tak, aby nebolo ohrozené zdravie ľudí a životné prostredie. 

V Slovenskej republike je na účely fumigácie dreva určenej na vývoz do tretích krajín k 14. 

marcu 2023 autorizovaný POR pre profesionálnych používateľov pod obchodným názvom 

QUICKPHOS TABLETS 56 GE. Prípravok QUICKPHOS TABLETS 56 GE je podľa 

schválenej etikety klasifikovaný ako jed, čo si následne vyžaduje absolvovanie 

zodpovedajúcich školení v gescii MZ SR. Profesionálny používateľ (vedúci zamestnanec vo 

firme, ktorá fumiguje) musí mať potvrdenie o odbornej spôsobilosti vydané príslušným 

regionálnym úradom verejného zdravotníctva podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji 

https://www.skodcoviadrevin.sk/
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verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-355. 

Dokladová kontrola 

Profesionálny používateľ (aplikátor - fumigátor) predloží inšpektorovi OKOR nasledovné 

potvrdenia: 

1. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v oblasti POR Modul 02 pre vedúcich pracovníkov 

v poľnohospodárskej a lesníckej praxi, Modul 03 pre aplikátorov alebo  Modul 04 

aplikátorov v lesníctve podľa § 32 zákona č. 405/2011 Zákona o rastlinolekárskej 

starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o 

správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MPRV SR č. 492/2011 

Z. z. o odbornom vzdelávaní v oblasti POR.  

Školenia na získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti organizuje a vykonáva Inštitút 

znalostného pôdohospodárstva a inovácii: https://izpi.sk/sk/kalendar-skoleni , Národné 

lesnícke centrum vo Zvolene: https://web.nlcsk.org/?page_id=25814 alebo Slovenská 

poľnohospodárska a potravinárska komora: https://www.sppk.sk/rastlinolekarstvo . 

2. Osvedčenie o  odbornej spôsobilosti vydané príslušným regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva podľa § 16 ods. 17 a ods. 19 Zákona č. 355/2007 Z. z. pre druh činnosti 

– „Odborné využitie veľmi toxických a toxických látok a zmesí na ničenie živočíšnych 

škodcov“ Osvedčenie o odborne spôsobilosti sa musí vzťahovať aj na chemické látky 

uvedené v prílohe č. 3 k zákonu č. 355/2007 Z. z.: 

1. Kyselina kyanovodíková a jej rozpustné soli 

2. Kyselina fluorovodíková a jej rozpustné soli 

3. Akrylonitril 

4. Skvapalnený amoniak (čpavok) 

5. Metylbromid 

6. Chlórpikrín 

7. Fosforovodík a produkty, ktoré ho vylučujú 

8. Etylén oxid 

9. Sírouhlík 

10. Chlorid uhličitý 

11. Trichlóracetonitril 

Zvýraznený riadok „7. Fosforovodík a produkty, ktoré ho vylučujú“ sa týka POR Quickphos 

tablets 56 GE. 

OOR na základe údajov a informácii od inšpektorov OKOR vypracuje zoznam oprávnených 

osôb na fumigáciu dreva určeného na vývoz do tretích krajín. Zoznam bude v internom 

prostredí ÚKSÚP k dispozícií všetkým inšpektorom OKOR. 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-355
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-405
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-405
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-492
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-492
https://izpi.sk/sk/kalendar-skoleni
https://web.nlcsk.org/?page_id=25814
https://www.sppk.sk/rastlinolekarstvo
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-355
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II. Fumigácia dreva – aplikácia POR 

Fumigáciu zabezpečuje profesionálny používateľ (aplikátor-fumigátor). V prípade autorizácie 

ďalších POR určených na fumigáciu dreva, sa spôsob použitia a aplikácie POR riadi podľa 

aktuálne platnej etikety dotknutého prípravku. 

Etiketa  pre  QUICKPHOS TABLETS 56 GE  

VÝBER NAJDÔLEŽITEJŠÍCH  INFORMÁCIÍ Z ETIKETY: 

Menej významné použitie 

NÁVOD NA POUŽITIE  

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka 

drevo 

v prepravných 

kontajneroch 

drevokazný hmyz 

5 tabliet/m3  objemu 

celého kontajnera 

(5g fosfánu/m3 objemu 

kontajnera) 

- - 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU  

Drevo v prepravných kontajneroch 

Maximálny počet aplikácií: 1 x pri naskladnení kontajneru 

Spôsob aplikácie: fumigácia 

ZÁSADNE NEVLHČIŤ! Pri kontakte s vodou uvoľňuje toxický plyn. 

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných 

zdrojov zapálenia. Nefajčite. 

Minimálna doba expozície pri fumigácii vzhľadom na teplotu dreva: 

pod 10 °C fumigácia sa nevykonáva 

10-12°C...14 dní  

12-15°C...12 dní  

16-20°C...7 dní  

21-25°C...6 dní  

nad 25°C...5 dní 

Uvedená doba je minimálna, odporúča sa ju o 1-2 dni predĺžiť. Doba expozície sa počíta od 

ukončenia aplikácie prípravku. 

Prípravok aplikujte v súlade s nasledovnými podmienkami: 

1. Pred ošetrením naskladneného dreva je potrebné zabezpečiť dôkladné utesnenie 

kontajneru (všetky miesta spojov, prasklín, dvere a vetracie otvory kontajnera 

http://pripravky.uksup.sk/pripravok/detail/2404/basic-data
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vzduchotesne utesnite). Pre lepšiu účinnosť je možné použiť prikrytie kontajnera 

vzduchotesnou plachtou. Vzduchotesná plachta musí byť dôkladne prichytená na 

kontajner ešte pred samotnou fumigáciou. Po ukončení aplikácie prípravku sa dvere na 

kontajneri zatvoria a plachta na kontajneri sa iba dotesní, tak aby bola vzduchotesná po 

celom obvode kontajnera. Kontajner neprikrývajte plachtou až po vykonaní fumigácie. 

Hrozí poškodenie zdravia unikajúcim plynom z kontajnera.   

2. Kontajner zaistite pred vstupom nepovolaných osôb (t. j. osôb, ktoré nevykonávajú 

aplikáciu). Ak je možné kontajner uzamknite. 

3. Neaplikujte pri teplotách komodity pod 10°C! 

4. Neaplikujte v priestoroch, kde je nízka vlhkosť vzduchu (pod 50%)! Účinnosť 

prípravku sa výrazne znižuje. Priestor umelo nevlhčite!  

5. Prípravok sa aplikuje pred uzatvorením naskladneného kontajneru položením tabliet na 

nehorľavú podložku umiestnenú na podlahe v blízkosti dverí kontajneru. Ak je to 

možné zabezpečte aplikáciu prípravku i do zadnej časti kontajnera pri súčasnom 

dodržaní ochrany zdravia osôb vykonávajúcich aplikáciu (vhodením tabliet 

dávkovačom do kontajnera na nehorľavú podložku). Tým sa zabezpečí rovnomernejšia 

účinnosť prípravku v rámci celého kontajnera. Pri aplikácii je potrebné použiť ochranu 

dýchacích ciest (tvárová maska s vymeniteľnými filtrami na ochranu proti plynom a 

parám) a ochranný odev podľa uvedených bezpečnostných pokynov. 

6. Fľaša s tabletami sa otvára zásadne mimo kontajnera (na čerstvom vzduchu, 

v bezpečnej vzdialenosti od nechránených osôb). Hliníková fólia sa odstráni a vypustí 

sa uvoľnený plyn, ktorý sa nahromadil pod viečkom. Po vypustení sa fľaša opäť uzavrie 

plastovým uzáverom. Otvorí sa až pri aplikácii.  

7. Aplikáciu vykonávajú spoločne 2 – 3 osoby pod dohľadom ďalšej osoby mimo 

kontajnera. Odporúča sa použiť aplikátor, dávkovač prípravku (nedotýkať sa prípravku 

rukou). Obaly otvárajte opatrne, pod viečkom/uzáverom môže byť nahromadený 

fosfán. 

8. Je zakázané vlhčenie prípravku! Pri kontakte s vodou uvoľňuje toxický plyn. 

9. Zabezpečte riadne utesnenie dverí a vetracích otvorov ošetrovaného kontajnera. 

 

Ďalšie požiadavky na označenie z hľadiska ochrany zdravia ľudí pre aplikáciu 

v uzavretých prepravných kontajneroch  

 

 Objekt zaistite pred vstupom nepovolených osôb (t. j. osôb nevykonávajúcich vlastnú 

aplikáciu). 

 Objekty určené k ošetreniu musia byť viditeľne  označené zo všetkých prístupových strán: 

 
Nebezpečenstvo. Objekt sa chemicky ošetruje QUICKPHOS TABLETS 56 GE. 

Jedovatý plyn. 
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Vstup zakázaný. (S doplnením časových termínov do kedy nevstupovať. Doplniť názov, 

adresu a telefónny kontakt na firmu, ktorá fumigáciu vykonáva a zodpovedá za ňu. 

Výstraha sa odstráni až po uvoľnení objektu.) 

 Vlastná aplikácia sa vykonáva od vzdialených miest smerom k východu z objektu. 

 Odporúča sa použiť aplikátor/dávkovač prípravku (nedotýkať sa prípravku rukou). 

 Ľudia, ktorí nosia kontaktné šošovky, by nemali pracovať s týmto výrobkom. 

 Obal výrobku otvárajte opatrne, na voľnom priestranstve a jeho hornú časť otočte od vás. 

 Akonáhle je obal otvorený, všetky tablety spotrebujte v ten istý deň. 

 Po aplikácií utesnite vstupné dvere/vetracie otvory na ošetrovanom kontajneri. 

 Oprávnená osoba manipulujúca s prípravkom zabezpečí všetky potrebné preventívne 

opatrenia zabraňujúce akémukoľvek náhodnému kontaktu prípravkami s ľuďmi, náhodne 

sa vyskytujúcimi v oblasti aplikácie prípravku. 

 V prípade, že zacítite zápach cesnaku (typický pre fosfán pri vyšších koncentráciách), 

okamžite opustite priestor kontajnera, použite ochranu dýchacích ciest a pokračujte vo 

vetraní. 

Vzhľadom na teplotné obmedzenia používania POR QUICKPHOS TABLETS 56 GE 

(pod 10 °C sa fumigácia nevykonáva) je možné vykonávať fumigáciu v uzatvorených 

dostatočne priestranných halách alebo skladoch. Táto možnosť platí aj v prípade, ak 

budú na území SR schválené ďalšie POR určené na fumigáciu dreva vyvážaného do 

tretích krajín.  

Článok 7 

Fumigácia a pôvod dreva 

I. Pôvod dreva v Slovenskej republike 

Fumigáciu naloženého kontajnera na území SR je možné vykonať dvoma spôsobmi.  

1) priamo pri nakládke dreva – ak sú splnené teplotné podmienky vyžadované prípravkom 

na ochranu rastlín; 

2) v interiéroch/halách – ak teplotné podmienky vo vonkajších priestoroch nespĺňajú 

podmienky  na používanie prípravkov na ochranu rastlín. 

Zodpovednosť za fumigáciu preberá osoba, ktorá je vyškolená na vykonávanie fumigácie. 

Inšpektor fumigáciu kontroluje náhodne.  

Pôvod dreva v Slovenskej republike - fumigácia mimo územia SR 

V prípade, že fumigáciu nie je možné vykonať na území SR (napr. z dôvodu nízkych teplôt 

počas zimného obdobia) registrovaný prevádzkovateľ – vývozca zabezpečí prepravu 

skontrolovaného dreva do prístavu, kde požiada o fumigáciu v oprávnených zariadeniach (napr. 

v prístave). Po fumigácii registrovaný prevádzkovateľ - vývozca predloží inšpektorovi OKOR 
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fumigačný protokol z oprávneného zariadenia v prístave. Inšpektor OKOR má k dispozícii 

všetky podklady potrebné k vystaveniu rastlinolekárskeho osvedčenia. 

Profesionálni prevádzkovatelia – fumigátori, ktorým boli vydané osvedčenia (pozri 

Článok 6) v súlade so slovenskou legislatívou nie sú oprávnení vykonávať fumigáciu v inej 

členskej krajine EÚ, taktiež nie sú oprávnení vystavovať fumigačné protokoly z fumigácie 

v inej členskej krajine.  

II. Pôvod dreva v inej členskej krajine EÚ, fumigácia na území SR 

Tovar - drevo musí byť sprevádzané originálom osvedčenia pred vývozom s úradnou pečiatkou 

a podpisom, ktoré vydala príslušná NPPO s garanciou pôvodu. Registrovaný prevádzkovateľ - 

vývozca písomne (prostredníctvom žiadosti alebo e-mailovej správy) zašle inšpektorovi OKOR 

termín, čas a miesto fumigácie na území SR. Inšpektor OKOR vykoná kontrolu fumigácie 

a vyhotoví záznam o vykonaní kontroly A.  

Záznam o vykonaní kontroly A označí:  

- inšpektor OKOR odtlačkom červenej okrúhlej pečiatky a svojim podpisom; 

- žiadateľ (alebo jeho zástupca) odtlačkom pečiatky a svojím podpisom.  

Inšpektor OKOR so Záznamom o vykonaní kontroly A potom vykoná nasledovné: 

- jeden exemplár odovzdá žiadateľovi; 

- druhý exemplár e-mailom odošle inšpektorovi OKOR, ktorý vystavuje súhrnné 

rastlinolekárske osvedčenie pre lodnú zásielku.  

III. Pôvod dreva a fumigácia v inej členskej krajine EÚ 

V prípade, že drevo pochádza z inej členskej krajiny EÚ, registrovaný prevádzkovateľ - 

vývozca predloží inšpektorovi OKOR: 

1.  „Žiadosť o kontrolu vývozu“ - musí byť riadne vyplnená, podpísaná a opečiatkovaná 

registrovaným prevádzkovateľom – vývozcom, odoslaná poštou alebo e-mailom.  

2.  Osvedčenie pred vývozom (článok 102 „nariadenia 2016/2031“) – originál s úradnou 

pečiatkou a podpisom a uvedením informácie o fumigácii. Osvedčenie pred vývozom 

vystavuje príslušná NPPO pôvodu/nakládky dreva.  

Čísla kontajnerov uvádzané v žiadosti, musia byť uvedené aj v Osvedčení pred vývozom. Musí 

byť zachovaná vysledovateľnosť obchodných trás vyvážaného tovaru. Samostatné fumigačné 

protokoly vydané v inej členskej krajine nebudú inšpektorom OKOR uznané a inšpektor  

OKOR nevystaví rastlinolekárske osvedčenie na vývoz. 

Článok 8 

Príklady kedy inšpektor OKOR nevystaví rastlinolekárske osvedčenie 

- zásielka dreva bola ošetrená biocídnym prípravkom; 
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- zásielka dreva bola na území SR ošetrená POR, ktorý nie je autorizovaný alebo povolený 

v Slovenskej republike; 

- zásielka dreva nebola ošetrená v súlade s pokynmi na etikete autorizovaného POR; 

- zásielka pôvodom v inej členskej krajine sprevádzaná osvedčením pred vývozom, ktorého 

údaje sú nedostatočné, nekompletné (napr. nesúlad čísel kontajnerov, nie je uvedené ošetrenie 

– fumigácia);  

- zásielka nespĺňa osobitné požiadavky NPPO príslušnej krajiny. 

Článok 9 

Vystavenie rastlinolekárskeho osvedčenia alebo  osvedčenia pred vývozom 

Po splnení všetkých požiadaviek týkajúcich sa kontrol dreva pri nakládke a kontroly fumigácie 

inšpektor OKOR vystaví rastlinolekárske osvedčenie na vývoz alebo osvedčenie pred vývozom 

v zmysle platných metodických pokynov. 

Článok 10 

Vedenie záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín a nahlasovanie údajov  

evidencia spotreby POR 

Každý profesionálny používateľ (fumigátor) je povinný podľa § 35 ods. 2 zákona 405/2011 

viesť evidenciu spotreby POR s uvedením spôsobu aplikácie a miesta aplikácie a predkladať ju 

kontrolnému ústavu každoročne k 15. decembru príslušného kalendárneho roka. Vzor 

evidencie je uvedený v prílohe č. 1 k vyhláške MPRV SR č. 491/2011 Z. z. o vedení záznamov 

o prípravkoch na ochranu rastlín a nahlasovaní údajov, podmienkach a postupoch pri 

skladovaní a manipulácii s prípravkami na ochranu rastlín a čistení použitých aplikačných 

zariadení. 

Článok 11 

Spoplatnenie úradnej rastlinolekárskej kontroly 

Inšpektor OKOR spoplatňuje rastlinolekársku kontrolu a vystavenie rastlinolekárskeho 

osvedčenia alebo osvedčenia pred vývozom v súlade s platným cenníkom ÚKSÚP. Faktúru 

vystavuje podľa údajov uvedených v „žiadosť o kontrolu vývozu“. 

Článok 12 

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

Tento metodický pokyn ÚKSÚP je záväzný pre zainteresovaných profesionálnych 

prevádzkovateľov s rastlinnými produktmi a profesionálnych používateľov prípravkov na 

ochranu rastlín. Tento metodický pokyn ÚKSÚP v plnom znení ruší a nahrádza Metodický 

pokyn ÚKSÚP č. 13/2022.  

Článok 13 

Účinnosť 

Tento metodický pokyn ÚKSÚP je platný dňom schválenia generálnym riaditeľom ÚKSÚP 

a je účinný od 3. apríla 2023. 



METODICKÝ POKYN ÚKSÚP č. 7 / 2023 

Rastlinolekárska kontrola pri nakládkach dreva vyvážaného do tretích krajín 

Pokyn určený profesionálnym prevádzkovateľom s rastlinnými produktmi a profesionálnym používateľom prípravkov na 

ochranu rastlín 
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Článok 14 

Zoznam príloh 

Neoddeliteľnou súčasťou tohto metodického pokynu ÚKSÚP sú nasledovné prílohy: 

Príloha č.1: FAO ISPM 43 Požiadavky na použitie fumigácie ako fytosanitárneho opatrenia 

ISPM 43_SK 

verzia.docx
 

Príloha č. 2: Etiketa  QUICKPHOS TABLETS 56 GE  

Príloha č. 3: Vzor fumigačného certifikátu 

Vzor fumigačného 

certifikátu_finálny.docx
 

Príloha č. 4: Žiadosť o rastlinolekársku kontrolu pri vývoze rastlín, rastlinných produktov a 

iných predmetov/Žiadosť o vystavenie rastlinolekárskeho osvedčenia na vývoz rastlín, 

rastlinných produktov a iných predmetov 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa (ÚKSÚP) voči dotknutej osobe (objednávateľ): 

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“). Účelom spracovania osobných údajov dotknutých osôb je je zabezpečiť jednotný postup úradných kontrol pri dovoze rastlín, 

rastlinných produktov a iných predmetov z tretích krajín. 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 . 

http://pripravky.uksup.sk/pripravok/detail/2404/basic-data
http://www.uksup.sk/
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Prijatie 

Túto normu prijala Komisia pre fytosanitárne opatrenia na svojom štrnástom zasadnutí v apríli 2019. 

 
ÚVOD 

 

Zameranie 

Táto norma poskytuje technické usmernenie pre národné organizácie na ochranu rastlín (NPPO) o 

uplatňovaní fumigácie ako fytosanitárneho opatrenia, ktoré zahŕňa ošetrenie chemickými látkami 

majúcimi vplyv na komoditu v plynnom stave. Táto norma tiež poskytuje usmernenia pre NPPO 

týkajúce sa oprávnenia poskytovateľov ošetrenia na vykonávanie fumigácie. 

Táto norma neposkytuje podrobnosti o konkrétnych ošetreniach konkrétnymi fumigantmi. Použitie 

modifikovanej atmosféry, ak nie je v kombinácii s fumigáciou, nie je súčasťou tejto normy. 
 

Odkazy 

Táto norma sa vzťahuje na ISPM. ISPM sú k dispozícii na Medzinárodnom fytosanitárnom portáli (IPP) 

na adrese https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms. 

CPM R-03. 2017. Nahradenie alebo zníženie používania metylbromidu ako fytosanitárneho opatrenia. 

CPM Recommendation. Rome, IPPC Secretariat, FAO. Dostupné na https://www.ippc.int/en/ 

publications/84230/ (posledný prístup 27 novembra 2018). 
 

Definície 

Definície fytosanitárnych termínov použitých v tejto norme možno nájsť v ISPM 5 (Slovník 

fytosanitárnych termínov). 
 

Vytýčenie požiadaviek 

NPPO by mali zabezpečiť, aby sa fumigácia vykonávala účinne, aby kritické parametre boli na 

požadovanej úrovni v celej komodite a aby sa dosiahla stanovená účinnosť. 

Mali by byť splnené požiadavky na aplikáciu fumigácie, používanie fumigačného zariadenia a postupy 

fumigácie. Mali by sa zaviesť systémy, ktoré zabránia zamoreniu alebo kontaminácii fumigovanej 

komodity. Mali by byť splnené požiadavky na vedenie záznamov a dokumentácie, aby bolo možné 

vykonať audit, overenie alebo spätné sledovanie. 

Opisujú sa úlohy a povinnosti strán zapojených do fumigácie. NPPO sú poskytnuté usmernenia týkajúce 

sa povinností pri povoľovaní, monitorovaní a kontrole poskytovateľov ošetrenia. 

 
POZADIE 

Účelom tejto normy je poskytnúť všeobecné požiadavky/podmienky na používanie fumigácie ako 

fytosanitárneho opatrenia, konkrétne na ošetrenia prijaté podľa ISPM 28 (Fytosanitárne ošetrenia 

regulovaných škodcov). 

ISPM 28 bola prijatá s cieľom harmonizovať účinné fytosanitárne ošetrenia v širokom rozsahu okolností 

a zlepšiť vzájomné uznávanie účinnosti ošetrenia zo strany národných organizácií pre ochranu rastlín, 

za účelom uľahčenia obchodu. ISPM 28 stanovuje požiadavky na predkladanie a vyhodnocovanie 

údajov o účinnosti a iných relevantných informácií o fytosanitárnych ošetreniach a prílohy s 

konkrétnymi fumigáciami, ktoré vyhodnotila a prijala Komisia pre fytosanitárne opatrenia. 

 

 

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
https://www.ippc.int/en/publications/84230/
https://www.ippc.int/en/publications/84230/
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Fumigácia sa považuje za účinnú, ak sa v oblasti s najnižšou koncentráciou dosiahne špecifická 

koncentrácia fumigantu pri minimálnej teplote a trvaní potrebnom na dosiahnutie uvedenej účinnosti 

fumigantu v rámci fumigačného priestoru. Účinnosť procesu ošetrenia ako celku zahŕňa aj opatrenia 

uplatňované na zabránenie zamoreniu alebo kontaminácii po fumigácii. 

 
DOPADY NA BIODIVERZITU A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

V minulosti sa fumigácia vo veľkej miere používala na prevenciu zavlečenia a šírenia regulovaných 

škodcov, a preto bola prospešná pre biodiverzitu. Fumigačné plyny, ako napríklad metyl bromid 

a sulfuryl fluorid, však môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie. Napríklad je známe, že emisie 

metyl bromidu do atmosféry poškodzujú ozónovú vrstvu a sulfuryl fluorid je známym skleníkovým 

plynom. V odporúčaní CPM o nahradení alebo obmedzení používania metyl bromidu ako 

fytosanitárneho opatrenia (CPM R-03, 2017) sa zmluvné strany vyzývajú, aby podľa možnosti používali 

alternatívy. Vplyvy fumigantov na životné prostredie možno zmierniť použitím technológie deštrukcie 

(chemického rozkladu) alebo spätného zachytávania s cieľom znížiť emisie plynov. 

 
POŽIADAVKY 

 

1. Cieľ fumigácie 

Cieľom fumigácie ako fytosanitárneho opatrenia je dosiahnuť úhyn škodcov pri stanovenej účinnosti. 
 

2. Aplikácia fumigácie 

Fumigáciu vykonávajú poskytovatelia ošetrenia alebo NPPO buď v ošetrovacom zariadení, alebo na 

iných vhodných miestach (napr. v nákladných lodných priestoroch, prepravných kontajneroch, skladoch 

a pod celtovinou). 

Fumigácia sa môže vykonávať v ktoromkoľvek bode dodávateľského reťazca, napr.: 

- ako neoddeliteľná súčasť výrobných alebo baliacich operácií 

- po zabalení (napr. po zabalení komodity na expedíciu) 

- počas skladovania 

- tesne pred odoslaním (napr. na centralizovaných miestach v prístave) 

- počas prepravy 

- po príchode do dovážajúcej krajiny (pred alebo po vyložení). 

Postup fumigácie by mal zabezpečiť, aby kritické parametre (napr. koncentrácia alebo dávka, teplota, 

trvanie) boli na požadovanej úrovni v celej komodite, čo umožní dosiahnuť stanovenú účinnosť. 

Účinnosť fumigácie môžu ovplyvniť faktory, ako je obsah vlhkosti v komodite a v priestore použitom 

na fumigáciu, vlhkosť, tlak a zmeny v zložení atmosférického plynu vytvorené obalom alebo komoditou. 

Ďalšími faktormi, ktoré je potrebné zohľadniť počas fumigácie, sú prenikanie fumigantu, sorpcia 

fumigantu obalom alebo komoditou, špecifická hmotnosť fumigantu, cirkulácia fumigantu a únik z 

fumigačného priestoru. Pri cirkulácii fumigantov by sa mala zohľadniť veľkosť priestoru a rozdiely 

v usporiadaní uloženia medzi komoditami uloženými voľne v škatuliach a komoditami uloženými na 

kope. 

Niektoré fumiganty reagujú s určitými komoditami alebo materiálmi, čo je potrebné pred fumigáciou 

zohľadniť (napr. fosfín silne reaguje s meďou a inými kovmi a môže ovplyvniť elektroniku používanú 

v meracích zariadeniach alebo vo ventilátoroch). 

Postupy schválené NPPO pre aplikáciu ošetrenia by mali byť jasne zdokumentované. Tieto postupy by 

mali byť navrhnuté tak, aby sa zabezpečilo dosiahnutie kritických parametrov uvedených v pláne 

ošetrenia. Postupy by mali zahŕňať proces pred a po úprave na dosiahnutie požadovanej dávky, ak sú 

tieto procesy rozhodujúce pre ošetrenie pri dosahovaní požadovanej účinnosti proti cieľovým škodcom 

pri zachovaní kvality komodity. Mali by zahŕňať aj pohotovostné postupy a pokyny pre nápravné 
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opatrenia v prípade zlyhania ošetrenia alebo problémov s kritickými parametrami ošetrenia. 

2.1 Jednotlivé fumigačné ošetrenia 

Najčastejšie sa používajú fumigácie, pri ktorých sa používa jeden fumigant. Fumiganty na všeobecné 

použitie sa spoliehajú na spôsob účinku, ktorý je všeobecne účinný proti všetkým skupinám škodcov 

alebo proti jednej konkrétnej skupine (napr. článkonožcom, hubám, háďatkám) a všetkým alebo väčšine 

životných štádií. Plány ošetrenia pre jednorazové fumiganty sú vo všeobecnosti jednoduché a vyžadujú 

si jedinú aplikáciu na dosiahnutie požadovanej minimálnej koncentrácie počas požadovaného času, aby 

sa dosiahla stanovená účinnosť. Zoznam bežne používaných fumigantov a ich chemických vlastností je 

uvedený v prílohe 1. 

2.2 Kombinované ošetrenia 

V prípade, že jeden fumigant nedosiahne požadovanú účinnosť a tým by sa komodita stala nepredajnou, 

alebo z dôvodov hospodárnosti alebo logistiky, môže sa do plánu ošetrenia zaradiť iný fumigant alebo 

ošetrenie. 

Ďalšie ošetrenie sa môže použiť bezprostredne pred fumigáciou alebo po nej, aby sa zvýšila účinnosť 

kombinovaného ošetrenia. Napríklad ošetrenie fumigantom a ošetrenie teplotou aplikované postupne 

môže byť potrebné v prípade, že komodita je náchylná na poškodenie v dôsledku zvýšenej intenzity, 

ktorá sa vyžaduje pri jednom z ošetrení, alebo v prípade, že najodolnejšie životné štádium cieľového 

škodcu je odlišné pre rôzne ošetrenia. 

Súbežné kombinácie fumigantu s inými fumigantmi alebo iným typom ošetrenia môžu byť tiež výhodné 

z hľadiska účinnosti, tolerancie komodity, ekonomiky, vplyvu na životné prostredie alebo logistiky v 

porovnaní s ošetrením len jedným fumigantom. 

2.3 Fumigácia za osobitných podmienok 

Fumigácia sa môže vykonávať aj za týchto osobitných podmienok. 

2.3.1 Fumigácia v upravenej atmosfére 

Na zvýšenie účinnosti fumigácie sa môže použiť zvýšenie koncentrácie atmosférického oxidu uhličitého 

v priestore používanom na fumigáciu a to buď samostatne, alebo v kombinácii so zvýšením dusíka a 

znížením alebo zvýšením koncentrácie kyslíka. Zmena koncentrácie atmosférických plynov týmto 

spôsobom môže priamo zvýšiť úhyn cieľových škodcov alebo môže zvýšiť príjem vzduchu cieľovými 

škodcami, čím sa zvýši účinnosť fumigantov ako je fosfín. Zníženie koncentrácie kyslíka 

vo fumigačnom priestore (napr. nahradením nehorľavými plynmi, ako je oxid uhličitý alebo dusík) môže 

byť potrebné aj v prípade, že fumigant je horľavý, ako je to v prípade mravčanu etylnatého. 

2.3.2 Fumigácia vo vákuu 

Použitie fumigantu pri nižšom atmosférickom tlaku môže výrazne zvýšiť rýchlosť prenikania fumigantu 

do komodity, čo vedie k zvýšeniu účinnosti alebo k možnosti znížiť množstvo fumigantu alebo dĺžku 

ošetrenia. Takéto ošetrenie by sa malo vykonávať v špeciálne skonštruovaných vákuových komorách, 

ktoré sú schopné odolať zmenám tlaku a zabezpečiť minimálnu stratu vákua počas fumigácie, a s 

použitím vákuovej pumpy schopnej dosiahnuť požadovaný atmosférický tlak v požadovanom časovom 

rámci. 
 

3. Fumigačné priestory a zariadenia používané na fumigáciu 

Existuje mnoho typov a konštrukcií zariadení a fumigačných priestorov používaných pri fumigácii. Tie 

sa líšia v závislosti od typu použitého fumigantu, druhu komodity a podmienok okolitého prostredia. Na 

zabezpečenie požadovanej účinnosti fumigácie sú potrebné tieto fumigačné priestory a zariadenia. 
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3.1 Fumigačné priestory 

Fumigačný priestor by mal byť priestor, ktorý sa dá uzavrieť spôsobom, ktorý zabezpečí udržanie 

vhodných fumigačných podmienok počas celého trvania fumigácie. Príkladmi uzavretých priestorov sú 

špeciálne postavené fumigačné komory, silá, nákladné kontajnery, sklady, lodné podpalubia alebo 

plachtové „stany“. Fumigačný priestor by mal byť vyrobený z materiálov, ktoré udržiavajú primerané 

koncentrácie fumigantu počas fumigácie a zabraňujú úniku fumigantu (napr. materiály, ktoré nie sú pre 

fumigant porézne alebo absorpčné). Otvory by mali byť účinne utesnené. Pórovité povrchy, ako je 

piesok, podkladová hornina, drevo a dlažba (kamene alebo kocky) nie sú pre fumigačný priestor v tvare 

stanu vhodným podkladom. 

Všetky fumigačné priestory by mali umožňovať primeraný prístup k zariadeniam, ktoré sú potrebné na 

overenie, či sa fumigácia vykonáva správne. 

3.2 Zariadenie na fumigáciu 

Všetky zariadenia používané na meranie parametrov fumigácie by mali byť kalibrované podľa pokynov 

výrobcu a prípadne podľa špecifikácií NPPO. 

3.2.1 Dávkovacie zariadenie 

Dávkovacie zariadenie by malo umožniť kvantitatívne zavedenie fumigačného plynu do priestoru. 

Dávkovacie zariadenie zahŕňa primerane bezpečnú a zabezpečenú nádobu na skladovanie fumigantu a 

potrubia, ktoré umožňujú dodávanie fumigantu do priestoru, a malo by obsahovať zariadenie, ktoré 

môže buď merať rýchlosť alebo objem prietoku plynu do priestoru (napr. hmotnostný prietokomer 

plynu), alebo merať objem alebo hmotnostný úbytok z nádob s plynom zásobujúcich priestor (napr. váha 

alebo váhy). V niektorých prípadoch sa fumigačný plyn môže do fumigačného priestoru zavádzať vo 

forme pevnej látky (napr. tablety fosfidu horečnatého) alebo z kanistrov s definovaným objemom, ktoré 

uvoľňujú známy objem fumigantu na dosiahnutie požadovanej dávky. 

3.2.2 Odparovač plynu 

Niektoré fumiganty sa skladujú ako stlačená kvapalina v kovovej tlakovej nádobe. Uvoľnenie a 

odparenie značného množstva kvapaliny potrebného na fumigáciu pohltí značné množstvo energie. Na 

dodanie energie (vo forme tepla) počas odparovania kvapaliny na plyn sa môže použiť odparovač, aby 

sa zabezpečilo, že sa do fumigačného priestoru dostane požadované množstvo plynu. V závislosti od 

fumigantu by sa mal použiť vhodný odparovač odolný voči tlaku. 

3.2.3 Zariadenie na ohrev 

Ak je potrebné zvýšiť teplotu komodity a vzduchu vo fumigačnom priestore, nemali by sa používať 

otvorené zdroje vykurovania v kombinácii s horľavými fumigantmi alebo fumigantmi, ktoré sa 

rozkladajú pri vysokých teplotách (chemické vlastnosti fumigantov sú uvedené v prílohe 1). 

3.2.4 Zariadenie na cirkuláciu plynu 

Rovnomerná a rýchla distribúcia fumigačného plynu zavedeného do priestoru je dôležitá pre úspešnú 

fumigáciu veľkého množstva komodity, najmä pri plynoch, ktoré sa šíria relatívne pomaly. Rýchla 

cirkulácia plynu je potrebná na fumigáciu komodít podliehajúcich skaze alebo komodít, ktoré sa pri 

dlhšom pôsobení fumigantu poškodia. Pre takéto komodity by sa mal použiť jeden alebo viac 

ventilátorov vhodných na použitie s fumigantom a schopných zabezpečiť primeranú cirkuláciu plynu. 

V prípade voľne ložených komodít (napr. obilie) však nie je vždy možné použiť ventilátory. 

3.2.5 Prístroje na meranie obsahu vlhkosti 

Pri komoditách, pri ktorých má obsah vlhkosti vplyv na účinnosť ošetrenia, by sa mal merať obsah 

vlhkosti. Vlhkomer poskytuje údaje o približnom obsahu vlhkosti komodity. Keďže obsah vlhkosti sa 

zvyčajne líši v rámci komodít a medzi komoditami v tej istej dávke, vlhkomer môže merať v tolerancii 

±5 % od skutočného obsahu vlhkosti. Na meranie obsahu vlhkosti sú k dispozícii rôzne prístroje. Ich 

používanie by malo byť v súlade s pokynmi výrobcu. 
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Na zabezpečenie požadovanej účinnosti fumigácie môže byť potrebné použiť aj prístroje na meranie 

vlhkosti prostredia. 

3.2.6 Prístroje na meranie zníženého tlaku 

Ak sa fumigácia vykonáva vo vákuu, mal by sa na meranie a zaznamenávanie tlaku vzduchu alebo 

vákua, ktoré sa vytvára a udržiava počas expozície alebo testovania, používať vhodný vákuometer s 

primeranou presnosťou a citlivosťou. Medzi vhodné vákuové meradlá môže patriť jednoduchý 

manometer s U-trubicou alebo Bourdonov manometer, hoci sú k dispozícii aj špecializované 

elektronické meracie prístroje, ktoré by mali merať v rozmedzí 1 kPa od skutočného tlaku. 

3.2.7 Prístroje na meranie teploty 

Na meranie teploty vo fumigačnom priestore a prípadne aj na vonkajších povrchoch a vo vnútri 

komodity pred fumigáciou a počas nej by sa mali používať kalibrované teplomery vo vhodných 

intervaloch. Počet potrebných snímačov teploty závisí od veľkosti fumigačného priestoru. 

3.2.8 Prístroje na meranie koncentrácie plynu 

Zariadenie potrebné na meranie koncentrácie fumigantu vo fumigačnom priestore závisí od typu 

použitého plynu. Použité zariadenie by malo mať primeranú presnosť (napr. ±5 % koncentrácie 

fumigantu, ktorá sa má dosiahnuť počas celej fumigácie). Meracie zariadenia (napr. odberová sonda) 

vystavené fumigantu by mali byť vyrobené z materiálov, ktoré neabsorbujú fumigant. Sondy na odber 

vzoriek fumigantu by mali byť umiestnené čo najďalej od prívodných potrubí alebo dávkovačov 

fumigantu a v oblasti alebo oblastiach fumigačného priestoru, kde bude koncentrácia fumigantu 

pravdepodobne najnižšia. 
 

4. Postupy pri fumigácii 

Účinnosť fumigácie môže ovplyvniť množstvo faktorov. Medzi ktoré patrí koncentrácia fumigantu, čas 

expozície, vlastnosti komodity ktoré súvisia s prenikaním alebo sorpciou fumigantu, teplota komodity a 

teplota ovzdušia. Plynotesnosť fumigačného priestoru, uloženie komodity a pomer komodity (pomer 

obsadeného priestoru k celému priestoru) priamo ovplyvňujú distribúciu plynu a jeho koncentráciu 

počas fumigácie. Prívod fumigantu a cirkulačné zariadenie (ak je potrebné) by mali byť v priestore 

usporiadané tak, aby sa zabezpečilo, že sa v priestore počas fumigácie dosiahnu a udržia koncentrácie 

fumigantu požadované plánom ošetrovania. 

4.1 Nakladanie komodity/tovaru 

Pred fumigáciou by sa mala komodita naložiť do fumigačného priestoru tak, aby sa zabezpečil 

dostatočný priestor na primeranú cirkuláciu fumigantu. V niektorých prípadoch by sa na zabezpečenie 

prenikania fumigantu do komodity mali použiť separátory. V prípade ukladania na hromadu by sa mala 

zabezpečiť primeraná cirkulácia, napríklad pomocou recirkulačného systému. 

4.2 Balenie 

Ak je na komodite použitý obal, mal by mať zloženie a konštrukciu, ktoré nebránia prenikaniu fumigantu 

do komodity a zabraňujú dosiahnutiu požadovaných koncentrácií fumigantu. Ak tomu tak nie je, mal by 

sa pre fumigant nepriepustný obalový materiál alebo povlak odstrániť alebo preraziť tak, aby sa 

zabezpečil dostatočný prienik fumigantu. Perforované obaly by sa nemali prekrývať, pretože otvory sa 

môžu upchať. 

4.3 Sorpcia  

Sorpcia je proces chemického alebo fyzikálneho viazania voľného fumigantu na alebo do fumigovanej 

komodity, obalu alebo okolitého priestoru. Sorpcia obalom alebo fumigačným priestorom môže 

spôsobiť, že na ničenie škodcov nie je dostupný dostatok fumigantu. Miera sorpcie je na začiatku 

fumigácie vysoká, potom sa s postupom fumigácie postupne znižuje. Sorpcia predlžuje čas potrebný na 

odvetranie po fumigácii. 
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Olej, tuky alebo porézne či jemne mleté materiály môžu byť vysoko sorpčnými materiálmi. Vysoko 

sorpčné komodity alebo obaly by sa nemali fumigovať, pokiaľ nie je možné vykonať merania 

koncentrácie, aby sa zabezpečilo dosiahnutie požadovanej minimálnej koncentrácie. 

4.4 Stanovenie teploty fumigácie 

Teplota je pri dosahovaní požadovanej účinnosti fumigácie dôležitým faktorom, najmä preto, že 

ovplyvňuje rýchlosť výmeny plynov/dýchania cieľového škodcu. Vo všeobecnosti platí, že čím nižšia 

je teplota, tým nižšia je rýchlosť dýchania škodcu a tým vyššia je dávka fumigantu alebo trvanie 

expozície potrebnej na dosiahnutie požadovanej účinnosti. 

Teploty komodity a atmosféry v priestore by sa mali merať a zaznamenávať. Najnižšia teplota 

zaznamenaná v priestore alebo v komodite by sa mala považovať za teplotu, pri ktorej je fumigácia 

vykonaná. 

4.5 Test plynotesnosti 

Požadovaná plynotesnosť fumigačného priestoru by mala vychádzať z použitého fumigantu. V prípade 

potreby by sa pred fumigáciou (najlepšie bezprostredne pred ňou) mala vykonať skúška plynotesnosti. 

Ak má však fumigačný priestor dostatočne odolnú konštrukciu a je pravidelne používaný, testovanie 

môže byť potrebné len v intervaloch napríklad 6 alebo 12 mesiacov alebo po niekoľkých ošetreniach. 

Podmienky určuje NPPO. 

Ak plynotesnosť fumigačného priestoru nemusí byť dostatočná na zabezpečenie udržania primeraných 

koncentrácií plynu počas celého času fumigácie, plynotesnosť by sa mala určiť meraním tlakového 

polčasu (času potrebného na pokles tlaku na polovicu jeho pôvodnej hodnoty) 

4.6 Zavádzanie fumigantu 

Pri určovaní dávky by sa mala použiť minimálna teplota, ktorá sa očakáva v priestore alebo komodite 

(podľa toho, ktorá je nižšia) počas trvania ošetrenia. 

Celkové množstvo fumigantu, ktoré sa má použiť, je súčinom požadovanej dávky a objemu priestoru. 

Preto je dôležité správne zmerať objem fumigačného priestoru. Mala by sa zohľadniť nadmerná sorpcia 

alebo únik z fumigačného priestoru. 

Do priestoru by sa malo vniesť dostatočné množstvo fumigantu, aby sa zabezpečilo dosiahnutie 

požadovanej minimálnej koncentrácie uvedenej v pláne ošetrenia. Požadované množstvo fumigantu by 

sa malo vypočítať pomocou vhodného vzorca: príklady sú uvedené v prílohe 2. 

Objem fumigačného priestoru je vnútorný objem a mal by sa vypočítať osobitne pre každý fumigačný 

priestor rôzneho tvaru (príklady tvarov a vzorce na výpočet sú uvedené v prílohe 3). Objem nádob (napr. 

sudov alebo krabíc) vo fumigačnom priestore, ktoré sú vzduchotesné a neabsorbujú fumigant, sa môže 

od objemu fumigačného priestoru odpočítať. 

Ak sa vyžaduje, aby sa fumigant dostal do priestoru v plynnom stave, kvapalný fumigant sa môže 

aplikovať prostredníctvom odparovača (pozri oddiel 3.2.2). Niektoré fumiganty sa však môžu aplikovať 

ako tuhé látky, ktoré sa potom zmenia na plynné skupenstvo (pozri oddiel 3.2.1). 

4.7 Meranie a zaznamenávanie 

Ak sa meria a zaznamenáva koncentrácia fumigantu, merania by sa mali použiť na overenie, či je 

koncentrácia fumigantu vo fumigačnom priestore správna a či nedošlo k nadmernému úniku alebo 

sorpcii fumigantu. Koncentrácia fumigantu by sa mala merať a zaznamenávať s dostatočnou 

frekvenciou, aby sa zabezpečilo, že sa dosiahla a udržala požadovaná dávka a aby sa umožnili primerané 

výpočty súčinu koncentrácie a času (CT) (ak je to potrebné). Merania koncentrácie by sa mali vykonávať 

aj podľa plánu ošetrenia, aby sa zabezpečilo, že fumigant je rovnomerne rozložený v priestore počas 

celej doby ošetrenia. 
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4.7.1 Meranie a zaznamenávanie koncentrácie fumigantu 

Ak je to možné, odberové sondy na meranie a zaznamenávanie koncentrácie fumigantu by mali byť 
umiestnené na miestach, ktoré by mali byť pre fumigant najťažšie dostupné. Počet odberových sond 
potrebných na primerané meranie koncentrácie fumigantu v celom priestore závisí od objemu a 
charakteru priestoru. Účelovo postavené fumigačné komory môžu vyžadovať menej odberových sond 
ako plachtové stanové fumigačné priestory. 

V závislosti od komodity a plánu ošetrenia môže byť potrebné vo fumigačnom priestore umiestniť ďalšie 
odberové sondy. Napríklad pre prvých 300 m3 komodity sa môžu použiť minimálne tri odberové sondy, 
pričom pre komodity, ktoré sú tesne zabalené alebo ťažko priechodné, sa môžu použiť ďalšie sondy. 

4.7.2 Výpočet súčinu koncentrácie a času (CT) 

CT sa dá vypočítať rôznymi spôsobmi (príloha 4). Hodnoty CT získané zo súvislého radu meraní sa 

môžu použiť na výpočet kumulatívneho CT za celé obdobie expozície pre dané miesto, pričom sa 

zohľadní interval medzi meraniami. Počet súvislých meraní potrebných na získanie vhodného odhadu 

CT závisí od tvaru krivky dávky počas trvania ošetrenia. 

Ak odberové sondy poskytujú rôzne hodnoty koncentrácie fumigantu, kumulatívny CT by sa mal 

vypočítať na základe najnižších hodnôt. 

4.8 Ukončenie fumigácie 

Po uplynutí času ošetrenia a dosiahnutí požadovaného CT, teploty a minimálnej koncentrácie by sa 

fumigácia mala považovať za ukončenú. Za okolností, keď sa na začiatku nedosiahne minimálna CT, 

môže byť pri niektorých typoch fumigantov a fumigačných podmienkach povolené predĺženie doby 

fumigácie alebo použitie ďalšieho fumigantu, ak to umožňuje plán ošetrenia. 

Úspešnosť fumigácie možno zistiť kontrolou alebo testovaním po odvetraní, aby sa overila cieľová 

mortalita škodcov. Pri mnohých fumigáciách môže byť potrebné predĺžiť obdobie po fumigácii, kým sa 

dosiahne úhyn škodcov pri stanovenej účinnosti. 
 

5. Vhodné systémy na vykonávanie ošetrení 

Dôvera v primeranosť fumigácie ako fytosanitárneho opatrenia je založená predovšetkým na uistení, že 

ošetrenie je účinné proti cieľovému škodcovi za špecifických podmienok a že ošetrenie bolo správne 

aplikované. Systémy na vykonávanie ošetrenia by sa mali navrhnúť, používať a monitorovať tak, aby sa 

zabezpečilo, že ošetrenie sa vykonáva správne a komodity sú po ošetrení chránené pred napadnutím a 

kontamináciou. 

NPPO krajiny, v ktorej sa ošetrenie vykonáva alebo začína, je zodpovedná za zabezpečenie splnenia 

požiadaviek na takýto systém. 

5.1 Autorizácia poskytovateľov ošetrenia 

Za autorizáciu poskytovateľov ošetrenia je zodpovedná NPPO krajiny, v ktorej sa vykonáva alebo začína 

fytosanitárne ošetrenie (alebo keď sa fumigácia vykonáva počas prepravy). Toto povolenie zvyčajne 

zahŕňa schválenie zariadení na fumigáciu aj poskytovateľov ošetrenia. NPPO by mala stanoviť 

požiadavky na autorizáciu poskytovateľov ošetrenia vrátane školenia personálu, fumigačných postupov, 

primeraného vybavenia a podmienok skladovania. NPPO by mala schváliť aj špecifické postupy vhodné 

pre každé zariadenie, poskytovateľa a ošetrenie komodity. 

NPPO by mali viesť zoznam schválených poskytovateľov ošetrenia schopných vykonávať fumigáciu, 

prípadne vrátane schválených zariadení. 
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5.2 Monitoring a auditovanie 

Za monitorovanie a kontrolu fumigačných zariadení a poskytovateľov služieb je zodpovedná NPPO 

krajiny, v ktorej sa fumigácia vykonáva alebo začala. NPPO by mala viesť harmonogram auditov a 

zabezpečiť, aby tieto audity vykonávali vhodne vyškolení pracovníci. Nepretržitý dohľad nad 

fumigáciou by nemal byť potrebný za predpokladu, že postupy ošetrovania sú správne navrhnuté a 

možno ich overiť tak, aby zabezpečili vysoký stupeň integrity systému pre príslušné zariadenie, proces 

a komoditu. Monitorovanie a audity by mali byť dostatočné na to, aby sa nedostatky zistili a napravili 

okamžite. 

Poskytovatelia ošetrenia by mali spĺňať požiadavky na monitorovanie a audit stanovené NPPO. Tieto 

požiadavky môžu zahŕňať: 

- prístup pre NPPO na účely auditu vrátane neohlásených návštev 

- systém na uchovávanie a archiváciu záznamov o ošetrení a poskytovanie prístupu k nim 

- nápravné opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade nezhody 

5.3 Prevencia zamorenia po fumigácii 

Vlastník zásielky je zodpovedný za prevenciu zamorenia a kontaminácie po fumigácii a môže 

spolupracovať s poskytovateľom ošetrenia na spôsobe, ako to dosiahnuť. Mali by sa vykonať opatrenia 

na zabránenie možného zamorenia alebo kontaminácii komodity po fumigácii. Môžu sa uplatniť tieto 

opatrenia: 

- udržiavanie komodity v priestoroch bez škodcov 

- okamžité zabalenie komodity do obalu odolného voči škodcom 

- oddelenie a identifikácia ošetrených komodít 

- čo najskoršie odoslanie komodity 

5.4 Označovanie 

Komodity môžu byť označené číslami fumigačných dávok alebo inými identifikačnými prvkami (napr. 

miestom balenia a ošetrovacím zariadením, dátumom balenia a fumigácie), ktoré umožňujú spätné 

vysledovanie zásielok, ktoré nie sú v súlade s predpismi. Ak sa používajú etikety, mali by byť ľahko 

identifikovateľné a umiestnené na viditeľných miestach. 
 

6. Dokumentácia 

NPPO krajiny, v ktorej sa vykonáva alebo začína fumigácia, je zodpovedná za zabezpečenie toho, aby 

poskytovatelia ošetrenia používali schválené fumiganty, dokumentovali postupy a viedli príslušné 

záznamy, ako sú napríklad údaje o prvotnej koncentrácii fumigantu a teplote zaznamenané počas 

ošetrenia. Presné vedenie záznamov je nevyhnutné na umožnenie spätného sledovania. 

6.1 Dokumentácia postupov 

Postupy by mali byť zdokumentované, aby sa zabezpečilo, že komodity sa fumigujú dôsledne v súlade 

s plánom ošetrenia. Mali by sa stanoviť kontroly procesov a prevádzkové parametre, aby boli k dispozícii 

podrobnosti o prevádzke potrebné na autorizáciu poskytovateľa ošetrenia. Poskytovateľ ošetrenia by 

mal zdokumentovať postupy kalibrácie a kontroly kvality. Písomný dokument o postupoch by mal 

obsahovať nasledujúce informácie: 

- postupy manipulácie s komoditami pred fumigáciou, počas nej a po nej 

- kritické parametre procesu ošetrenia a prostriedky na ich meranie 

- kalibrácia a zaznamenávanie údajov snímačov teploty a plynu, snímačov vlhkosti alebo meračov 

vlhkosti 

- pohotovostné plány a nápravné opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade zlyhania fumigácie alebo 

problémov s kritickými procesmi ošetrovania 

- postupy nakladania s odmietnutými dávkami/komoditami 
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- požiadavky na označovanie (ak sa vyžaduje), vedenie záznamov a dokumentáciu 

- školenie personálu 

6.2 Uchovávanie údajov 

Poskytovateľ ošetrenia by mal viesť príslušné záznamy o každom ošetrení. Tieto záznamy by sa mali 

sprístupniť NPPO krajiny, v ktorej sa fumigácia vykonáva alebo začala, na účely auditu a overovania 

alebo spätného sledovania. 

Poskytovateľ ošetrenia by mal uchovávať príslušné záznamy o fumigácii ako fytosanitárnom opatrení 

najmenej jeden rok, aby bolo možné spätne vysledovať ošetrené dávky/komodity. Informácie o 

jednotlivých záznamoch o fumigácii môžu obsahovať tieto údaje: 

- názov fumigantu 

- identifikácia fumigačného priestoru a poskytovateľa ošetrenia 

- záznamy o testovaní tesnosti fumigačného priestoru 

- záznamy o kalibrácii zariadenia 

- fumigovaná komodita a kľúčové charakteristiky (napr. obsah vlhkosti, prítomnosť kôry, typ obalu 

atď.) 

- cieľový regulovaný škodca 

- baliareň, pestovateľ a miesto produkcie komodity 

- číslo fumigačnej dávky a iné identifikačné označenia alebo charakteristiky 

- veľkosť a objem dávky vrátane počtu kusov alebo balení 

- dátum a trvanie fumigácie a meno osoby vykonávajúcej fumigáciu 

- umiestnenie a počet sond na odber vzoriek plynu vo fumigačnom priestore 

- všetky zistené odchýlky od plánu ošetrenia 

- najnižšia teplota vzduchu a komodity 

- úrovne vlhkosti 

- záznamy o dávkovaní a koncentrácii fumigantu vrátane času odčítania 

- vypočítané objemy fumigantu (dávka fumigantu), ktoré sa pridávajú počas fumigácie 

6.3 Dokumentácia zo strany NPPO 

Všetky postupy NPPO by mali byť riadne zdokumentované a záznamy vrátane záznamov o vykonaných 

monitorovacích kontrolách a vydaných rastlinolekárskych osvedčeniach by sa mali uchovávať najmenej 

jeden rok. V prípadoch nedodržania predpisov alebo nových či neočakávaných fytosanitárnych situácií 

by sa mala na požiadanie sprístupniť dokumentácia tak, ako je opísané v norme ISPM 13 (Usmernenia 

pre oznamovanie nedodržania predpisov a núdzové opatrenia). 
 

7. Kontrola 

Kontrolu by mala vykonať NPPO vyvážajúcej krajiny a môže ju vykonať NPPO dovážajúcej krajiny, 

aby sa zistilo, či sú splnené fytosanitárne požiadavky na dovoz. Ak sa po fumigácii zistia živé necieľové 

škodce, NPPO by mala zvážiť, či ich prežitie naznačuje zlyhanie fumigácie a či môžu byť potrebné 

ďalšie fytosanitárne opatrenia. 

NPPO dovážajúcej krajiny môže tiež skontrolovať dokumentáciu a záznamy o ošetreniach vykonaných 

počas prepravy, aby zistila súlad s fytosanitárnymi požiadavkami na dovoz. 
 

8. Zodpovednosti/záväzky 

NPPO krajiny, v ktorej sa vykonáva alebo začína fumigácia, je zodpovedná za hodnotenie, schvaľovanie 

a kontrolu uplatňovania fumigácie ako fytosanitárneho opatrenia vrátane fumigácie vykonávanej 

samotnou NPPO a inými oprávnenými poskytovateľmi ošetrenia. Ak sa však fumigácia vykonáva alebo 

dokončuje počas prepravy, NPPO vyvážajúcej krajiny je zvyčajne zodpovedná za autorizáciu 
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poskytovateľa ošetrenia, ktorý fumigáciu počas prepravy vykonáva a NPPO dovážajúcej krajiny je 

zodpovedná za overenie, či bol dodržaný plán fumigácie. 

NPPO by mala v potrebnom rozsahu spolupracovať s ostatnými vnútroštátnymi regulačnými orgánmi, 

ktoré sa zaoberajú vývojom, schvaľovaním a bezpečnosťou fumigácie vrátane školenia a certifikácie 

personálu vykonávajúceho fumigáciu, autorizácie poskytovateľov ošetrenia a schvaľovania zariadení na 

ošetrenie. Mali by sa určiť príslušné povinnosti NPPO a ostatných regulačných orgánov, aby sa predišlo 

prekrývajúcim sa, protichodným, nekonzistentným alebo neodôvodneným požiadavkám. 
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Táto príloha slúži len na referenčné účely a nie je normatívnou súčasťou normy. 
 

PRÍLOHA 1: Chemické vlastnosti niektorých bežných fumigantov (pri 25 ℃) 
 

Účinná 

látka 

fumigantu 

EN/SK 

Vzorec 

Molek

ulárna 

hmotn

osť 

(g/mol) 

Bod varu 

(°C) 

(@ 1 atm) 

Špecifi

cká 

hmotn

osť 

(plyn) 

(vzduch 

= 1.0) 

Limity 

výbušnosti 

vo vzduchu 

(v/v %) 

Rozpustnos

ť vo vode 

Prepočíta

vací 

koeficient 

(mg/liter 

na ppm, 

v/v @ 1 

atm) 

Carbonyl 

sulphide/ 

Sulfid 

karbonylu 

COS 60 −50.2 2.07 12–29 
0.125 

g/100 ml 408 

Ethane dinitrile / 

Dikyán  
C2N2 52 −21.2 1.82 6–32 

Silne 

rozpustný 470 

Ethyl formate /  

Mravčan etylnatý 

CH3.CH2.COO

H 
74.08 54.5 2.55 2.7–13.5 

11.8 

g/100 ml 330 

Hydrogen 

cyanide / 

Kyanovodík  
HCN 27 26 0.9 5.6–40 Miešateľný  906 

Methyl 

bromide / 

Metyl 

bromid 

 

CH3Br 

 

95 
 

3.6 
 

3.3 
 

10–15 

3.4 

v/v % 

 

257 

Methyl iodide / 

Metyl jodid  
CH3I 

141.9

4 
42.6 4.89 nie 

1.4 

g/100 ml 172 

Methyl 

isothiocyanate / 

Metyl izokyanát 
C2H3NS 73.12 119 2.53 nie 

0.82 
g/100 ml 334 

Phosphine / 

Fosfín 

 

PH3 

 

34 
 

−87.7 
 

1.2 
 

>1.7 

0.26 

v/v % 

 

719 

Sulphur 

dioxide / 

Oxid 

siričitý 

SO2 
64.06

6 
−10 2.26 nie 

9.4 
g/100 ml 382 

Sulphuryl 

fluoride / 

Sulfuryl 

fluoride 

SO2F2 102 −55.2 3.72 nie Slabo 240 
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Táto príloha slúži len na referenčné účely a nie je normatívnou súčasťou normy. 
 

PRÍLOHA 2: Príklady vzorcov na výpočet potrebného množstva fumigantu 

Príklady vzorcov na výpočet hmotnostného a objemového množstva fumigantov sú uvedené nižšie. 

Podľa hmotnosti: 

Hmotnosť fumigantu (g) = 
objem fumigačného priestoru (𝑚3) × cieľová dávka (𝑔/𝑚3) × 100 

%   čistota fumigantu 
 

 

 

Čistota fumigantu je percentuálny podiel účinnej látky v chemickom výrobku uvedený na etikete. 

 

Podľa objemu: 

Množstvo fumigantu (ml) = (273 (𝐾) + teplota (℃)) × 

  
plynová konštanta (R) (62.363 𝐿.𝑚𝑚𝐻𝑔.𝐾−1.𝑚𝑜𝑙−1) × objem fumigovaného priestoru (L) × cieľová dávka (𝑚𝑔/L) ×100 

 atmosférický tlak (𝑚𝑚𝐻𝑔)× molekulárna hmotnosť fumigantu (𝑔/𝑚𝑜𝑙) × % čistota fumigantu 

 

Čistota fumigantu je percentuálny podiel účinnej látky v chemickom výrobku uvedený na etikete. 
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Táto príloha slúži len na referenčné účely a nie je normatívnou súčasťou normy. 
 

 PRÍLOHA 3: Vzorce na výpočet objemu geometrických tvarov 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐶 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

† Použitý vzorec poskytuje len približný objem. 

Druh 
geometrick
ého tvaru 

 
Geometrická štruktúra 

 
Vzorec pre výpočet objemu 

 
 

 
Kužeľ 

 

 

 

 
𝜋 × polomer2 × výška 

Objem = 
3 

 
 
 
 

Valec 

 

 

 
 
 

 
Objem = 𝜋 × polomer 2 × výška 

 
 
 

Kupola†
 

 
 

  Polomer A  
 

 
   

  
 

Objem = 

2 × 𝜋 × polomer 𝐴 × polomer 𝐵 × 
polomer C 

3 

 
 

 
Obdĺžnikový hranol 

 

 

 
 

 
Objem = dĺžka × šírka × výška 

 
 
 

 
Trojuholníkový 
hranol 

 

 

 
 

dĺžka × šírka × výška 
Objem = 

 
2 
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Táto príloha slúži len na referenčné účely a nie je normatívnou súčasťou normy. 
 

PRÍLOHA 4: Príklady vzorcov na výpočet súčinu koncentrácie a času (CT) 

Príklady vzorcov na výpočet súčinu koncentrácie a času sú uvedené nižšie.  

Príklad 1: CTn,n+1 = (𝑇𝑛+1 − 𝑇𝑛) × √𝐶𝑛 × 𝐶n+1 

Príklad 2: CTn,n+1 = (Tn+1 – Tn) × (Cn+Cn+1)/2 

kde: 

Tn  je čas prvého odčítania v hodinách  

Tn+1 je čas druhého odčítania v hodinách  

Cn  je hodnota koncentrácie pri Tn, v g/m3
 

Cn+1  je hodnota koncentrácie pri Tn+1, v g/m3
 

CTn,n+1  je vypočítaná hodnota CT medzi Tn  a Tn+1, v g·h/m3
 



Táto stránka je zatiaľ prázdna 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPPC 

Medzinárodný dohovor o ochrane rastlín (IPPC) je medzinárodná 

dohoda o zdraví rastlín, ktorej cieľom je chrániť pestované a voľne 

rastúce rastliny tým, že sa zabráni zavlečeniu a šíreniu škodcov. 

Medzinárodné cestovanie a obchod sú väčšie ako kedykoľvek 

predtým. Keďže ľudia a tovar sa pohybujú po celom svete, organizmy, 

ktoré predstavujú riziko pre rastliny, cestujú spolu s nimi. 

 
Organizácia 
R Do IPPC je zapojených viac ako 180 zmluvných strán. 

R Každá zmluvná strana má národnú organizáciu na ochranu rastlín (NPPO) a 

oficiálne kontaktné miesto IPPC. 

R Deväť regionálnych organizácií na ochranu rastlín (RPPO) pracuje 

na uľahčení implementácie IPPC v jednotlivých krajinách. 

R IPPC spolupracuje s príslušnými medzinárodnými organizáciami s 

cieľom pomôcť pri budovaní regionálnych a národných kapacít. 

R Sekretariát zabezpečuje Organizácia Spojených národov pre výživu a 

poľnohospodárstvo (FAO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

IPPC Secretariat 

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy Tel: 

+39 06 5705 4812 

Email: ippc@fao.org | Web: www.ippc.int 

mailto:ippc@fao.org
http://www.ippc.int/


Hlavička a názov spoločnosti vykonávajúcej fumigáciu, vrátane fakturačných údajov / Header and name of the fumigation company, 
including billing details. 

FUMIGAČNÝ CERTIFIKÁT číslo / 
FUMIGATION CERTIFICATE No.:  

 

Potvrdenie o vykonaní fumigácie podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení 
neskorších predpisov, v spoločnosti:  
Certificate of fumigation pursuant to Act No. 355/2007 Coll. on protection, support and development of public health, as 
amended, in the company: 

Názov a adresa vývozcu, IČO: 
Name and address of the exporter, business ID: 

Doplniť názov vyvážajúcej spoločnosti, pre ktorú sa fumigácia vykonala 
/ Add the name of the exporting company for which the fumigation 
has been carried out. 

Názov a adresa príjemcu: 
Name and address of consignee: 

 

Krajina určenia: 
Country of destination: 

 

Druh ošetrovanej komodity: 
Type of commodity treated: 

Napr. smreková guľatina, bukové rezivo, atď. /  E.g. spruce logs, beech 
timber. etc. 

Objem ošetrovanej komodity (v m3): 
Volume of commodity treated (in cubic metres): 

 

Krajina pôvodu komodity: 
Country of commodity origin: 

 

Označenie/číslo(a) kontajnera(ov): 
Container(s) identification/number(s): 

V prípade viacerých kontajnerov uvedených na jednom certifikáte 
o fumigácii tu treba vypísať ich čísla /  In the case of multiple 
containers listed on one fumigation certificate, their numbers must be 
listed here. 

Číslo(a) plomby: 
Seal number(s): 

 

Skúška tesnosti kontajnera: 
Container tightness test: 

ÁNO / YES NIE / NO 

Fumigácia musí byť vždy vykonaná v súlade s pokynmi uvedenými v platnej etikete k použitému autorizovanému prípravku na 
ochranu rastlín!!! 
Fumigation must always be carried out in accordance with the instructions on the valid label of the authorised plant protection 
product applied!!! 

Nameraná teplota komodity (v stupňoch Celzia): 
Measured commodity temperature (in degrees Celsius): 

 

Minimálny čas pôsobenia pri nameranej teplote 
komodity (v dňoch): 
Minimum exposure time at measured commodity 
temperature (in days): 

 

Použitý prípravok na ochranu rastlín: 
Plant protection product applied: 

 

Účinná látka a koncentrácia účinnej látky: 
Active substance and concentration of the active 
substance: 

 

Miesto a dátum vykonania fumigácie: 
Place and date of fumigation: 

Doplniť miesto a deň, kde a kedy bola vykonaná fumigácia komodity / 
Add the place and date where and when the fumigation of the 
commodity has been carried out. 

Miesto a dátum vydania certifikátu: 
Place and date of issue of the certificate: 

Doplniť miesto a deň, kde a kedy bol vydaný certifikát / Add the place 
and date where and when the certificate has been issued. 

Číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 
355/2007 Z. z.: 
Number of the certificate of professional competence 
pursuant to Act No. 355/2007 Coll.: 

 

 

 

pečiatka odborne spôsobilej osoby /    _______________________________________ 

stamp of a profesionally qualified person                         podpis a pečiatka / signature and stamp 



  ÚSTREDNÝ  KONTROLNÝ  A  SKÚŠOBNÝ  ÚSTAV 

  POĽNOHOSPODÁRSKY  V BRATISLAVE 

 

 
 

Matúškova 21, 833 16 Bratislava tel.: + 421 2 59 880 246 E-mail: ochrana@uksup.sk  
 

☐ Žiadosť o rastlinolekársku kontrolu pri vývoze rastlín, rastlinných produktov a iných 

predmetov  

☐ Žiadosť o vystavenie rastlinolekárskeho osvedčenia na vývoz rastlín, rastlinných 

produktov a iných predmetov 

Žiadosť sa podáva podľa § 12 zákona 405/2011 Z. z. a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

1. ŽIADATEĽ –  vývozca 

Meno a adresa vývozcu 

Obchodné meno právnickej osoby: 

alebo meno a priezvisko fyzickej osoby:  

Sídlo (adresa - ulica, číslo, obec, PSČ): 

Identifikácia 

IČO: 

Registračné číslo pridelené ÚKSÚP v Bratislave: SK - 

Kontaktná osoba 

Meno a priezvisko: 

Telefón:  

E-mail:  

Fakturačné údaje 

Meno a adresa: 

Obchodné meno právnickej osoby: 

alebo meno a priezvisko fyzickej osoby:  

Sídlo (adresa - ulica, číslo, obec, PSČ): 

Identifikácia 

IČO: 

DIČ: 

IBAN: 

 

2. PRÍJEMCA – deklarované meno a adresa príjemcu 

 

3. TERMÍN VÝVOZU: 

4. DÁTUM A MIESTO NAKLÁDKY: 

5. Deklarované dopravné prostriedky a spôsob prepravy (EČ automobilu, č. vagóna, č. 

kontajnera) 

 

6. Deklarované miesto vstupu 

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
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7.  ROZLIŠOVACIE ZNAKY 

a. Počet a opis balení, množstvo (kg, t, ks, m3) 

b. Názov produktu 

c. Botanický názov rastlín 

8. Rastlinolekárske požiadavky krajiny určenia – dodatkové vyhlásenie 

Uveďte v štátnom jazyku alebo v anglickom jazyku (prednostne v anglickom jazyku) 

 

 

 

9. ODMOROVACIE A/ALEBO DEZINFEKČNÉ OŠETRENIE 

a. Ošetrenie 

b. Chemická látka (účinná látka) 

c. Názov prípravku na ochranu rastlín  

d. Trvanie a teplota 

e. Koncentrácia 

f. Dátum a čas vykonania ošetrenia 

g. Miesto vykonania ošetrenia 

h. Iné doplňujúce informácie 

10. PÔVOD TOVARU: 

☐ konkrétny výrobca v SR: 

☐ z iného členského štátu EÚ – uviesť štát a firmu, predávajúcu tovar do SR: 

☐ štát mimo EÚ - uviesť štát a firmu, predávajúcu/dovážajúcu tovar do SR: 

 

 

Prílohy k žiadosti: 

Napr. potvrdenia o vykonaní testov a ošetrení požadovaných krajinou určenia, osvedčenie pred 

vývozom, faktúry, dodacie listy a pod. 

 

Žiadateľ svojím podpisom potvrdzuje, že pri fyzickej kontrole tovaru predloží rastlinolekárskemu 

inšpektorovi ÚKSÚP k nahliadnutiu nadobúdací doklad na kontrolovaný vyvážaný tovar.  

Súčasne vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé a zároveň sa zaväzujem 

oznámiť každú zmenu údajov uvedených v tejto žiadosti do 15 dní odo dňa jej vzniku. 

 

 

Miesto a dátum podania:      Podpis a odtlačok pečiatky žiadateľa 

 

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. 

http://www.uksup.sk/


Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 16207/2023

Vec: METODICKÝ POKYN ÚKSÚP č. 7 / 2023 „Rastlinolekárska kontrola pri nakládkach dreva vyvážaného do tretích 
krajín“ „Pokyn určený profesionálnym prevádzkovateľom s rastlinnými produktmi a profesionálnym používateľom 
prípravkov na ochranu...Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 21.03.2023 
08:03 Černá, Stanislava, Ing. vedúci 200 poverená 

riadením sekcie Áno Černá, Stanislava, 
Ing.  

Schválené 21.03.2023 
09:36

Kišacová, Adela, JUDr. 
Ing. vedúci 141

Referent útvaru 
Právneho odd. 
pri správnom 
konaní

Nie   

Schválené 21.03.2023 
13:42 Farkaš, Adam, Mgr. vedúci 140 riaditeľ odboru Nie   

Schválené 21.03.2023 
16:42 Gašparová, Ľuba, Ing. vedúci 110 Riaditeľka 

kancelárie GR Nie   

Schválené 22.03.2023 
09:37

Buschbacher, Štefánia, 
Ing. vedúci 100 generálna 

riaditeľka Nie   
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