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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 

„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“ (ďalej iba „žiadosť o kontrolu vývozu“) zasiela „inšpektorovi 

OKOR“ registrovaný prevádzkovateľ - vývozca minimálne 48 hodín pred samotnou nakládkou 

dreva. „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 

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; 

https://www.uksup.sk/oor-ziadosti-a-tlaciva
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- druhý exemplár e-mailom odošle „inšpektorovi OKOR“, ktorý vystavuje súhrnné 

rastlinolekárske osvedčenie pre lodnú zásielku.  

Článok 5 

Všeobecné požiadavky na drevo určené na vývoz 

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). Za splnenie 

uvedených požiadaviek je zodpovedná spoločnosť zabezpečujúca nakládku dreva.  

 Napríklad 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) 

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). 

https://www.skodcoviadrevin.sk/
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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,  z toho dôvodu „inšpektor 

OKOR“ nemôže informácie o ošetrení dreva uviesť v rastlinolekárskom osvedčení. 

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 1. 

septembru 2022 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 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

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

I. 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 a 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 Agroinštitút 

v Nitre: https://agroinstitut.sk/sk/kalendar-skoleni alebo Národné lesnícke centrum vo Zvolene: 

https://web.nlcsk.org/?page_id=25814  

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 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-355
https://web.nlcsk.org/?page_id=25814
https://web.nlcsk.org/?page_id=25814
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-405
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-492
https://agroinstitut.sk/sk/kalendar-skoleni
https://web.nlcsk.org/?page_id=25814
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-355
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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. 

II. Kontrola fumigácie dreva – aplikácia POR 

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. 

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

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. 
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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. 

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 

Pôvod dreva v Slovenskej republike 

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

počas zimného obdobia) registrovaný prevádzkovateľ – vývozca zabezpečí prepravu 
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skontrolovaného dreva do prístavu, kde požiada o fumigáciu v oprávnených zariadeniach 

(priamo v prístave). Po fumigácii registrovaný prevádzkovateľ - vývozca predloží 

„inšpektorovi OKOR“ 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.  

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.  

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);  

- v zásielke je prítomná pôda alebo znečistenie dreva pôdou, drevo poškodené a napadnuté 

drevokaznými hubami; 

- v zásielke sú ďalšie škodlivé organizmy, napr. semená niektorých druhov rastlín (Ambrosia 

spp., Cuscuta spp.). 

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.  
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Článok 13 

Účinnosť 

Tento metodický pokyn ÚKSÚP je platný dňom schválenia generálnym riaditeľom ÚKSÚP 

a je účinný od 24.10.2022 

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.s 

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


Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 51326/2022

Vec: METODICKÝ POKYN ÚKSÚP č. 13 / 2022 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 19.09.2022 
12:41

Buschbacher, Štefánia, 
Ing. vedúci 200 riaditeľka sekcie Nie   

Schválené 20.09.2022 
11:09 Kišacová, Adela , JUDr. vedúci 140 poverená 

riadením útvaru Áno Kišacová, Adela, 
JUDr. Ing.  

Schválené 23.09.2022 
12:51 Fuseková, Marianna, Ing. vedúci 130 poverená 

riadením odboru Nie   

Schválené 26.09.2022 
16:55 Gašparová, Ľuba, Ing. vedúci 110 Riaditeľka 

kancelárie GR Nie   

Schválené 27.09.2022 
14:30 Berceli , Ján, PhDr. vedúci 100 Generálny 

riaditeľ Nie   
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