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OPRAVA DREVENÉHO OBALOVÉHO MATERIÁLU 

NOVÉ POVINNOSTI PRE PREVÁDZKOVATEĽOV 

Medzinárodná norma ISPM 15 popisuje rastlinolekárske opatrenia, ktoré znižujú riziko 

zavlečenia a šírenia karanténnych škodlivých organizmov spojených s pohybom dreveného 

obalového materiálu vyrobeného zo surového dreva v medzinárodnom obchode. Ustanovuje 

medzinárodne platné pokyny na fytosanitárne ošetrovanie dreva ihličnatých a listnatých 

stromov, ktoré by mohlo slúžiť ako cesta prenosu škodcov, ktoré predstavujú riziko pre živé 

stromy. Rizikovým dreveným obalovým materiálom sa v zmysle ISPM 15 rozumejú palety, 

obkladový materiál, klietky, obalové panely, sudy, debny, nakladacie dosky, obruby 

paliet a zarážky, ktoré sa môžu nachádzať v akejkoľvek zásielke vrátane tej, ktorá za 

bežných podmienok nie je predmetom fytosanitárnych pravidiel a kontroly. Opravovaný 

drevený obalový materiál ošetrený a označený v súlade s ISPM 15 je drevený obalový 

materiál, pri ktorom bola maximálne tretina jeho komponentov odstránená a nahradená. 

Každé nahradené drevo musí byť ošetrené v súlade s normou ISPM 15. Podrobnosti 

o opravovanom drevenom obalovom materiáli sú popísané v článkoch 4.3.2. a 4.3.3 FAO 

ISPM 15. 

Opravu dreveného obalového materiálu, ktorý je ošetrený a označený v súlade s FAO ISPM 

15 budú oprávnení vykonávať iba registrovaní výrobcovia (opravári). Povinnosť 

registrácie ukladá Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach proti 

škodcom rastlín (EÚ) 2016/2031, ktoré nadobúda účinnosťou od 14. decembra 2019. 

Nariadenie nahrádza a dopĺňa aktuálne platnú rastlinolekársku legislatívu. Nové povinnosti 

pre opravárov dreveného obalového materiálu sú uvedené v nasledovných článkoch 

Nariadenia 2016/2031: 

Článok 97 - Oprava dreveného obalového materiálu na území Únie 

1. Drevený obalový materiál, ktorý je označený značkou v súlade s ISPM 15 sa smie opraviť 

len vtedy, ak sú splnené všetky tieto podmienky: 

a/ osoba vykonávajúca opravu je registrovaný prevádzkovateľ 

b/ použitý materiál a ošetrenie sú vhodné na opravu; 

c/ značka sa podľa potreby použije nanovo. 

 

Článok 98 - Oprávnenie registrovaných prevádzkovateľov, ktorí použijú značku na 

drevený obalový materiál na území Únie a dohľad nad nimi 

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

s článkom 97 udeľuje na základe žiadosti príslušný orgán (ÚKSÚP) registrovanému 

prevádzkovateľovi, ak registrovaný prevádzkovateľ spĺňa obe tieto podmienky: 

 

1/ má potrebné vedomosti na vykonanie ošetrenia dreveného obalového materiálu, dreva 

a iných predmetov v súlade s ISPM 15 

2/ má v prevádzke primerané priestory a zariadenia na vykonanie takéhoto ošetrenia. 

Oprávnenie používať značku uvedenú v súlade s ISPM 15 a opravovať drevený obalový 

materiál udeľuje na základe žiadosti príslušný orgán (ÚKSÚP) registrovanému 

prevádzkovateľovi používajúcemu drevo ošetrené v zariadení iného prevádzkovateľa 



 

za predpokladu, že spĺňa všetky tieto podmienky pre drevený obalový materiál označený 

uvedenou značkou: 

a) používa sa v ňom výhradne drevo: 

- ktoré prešlo jedným alebo viacerými schválenými ošetreniami uvedenými v prílohe 1 normy 

ISPM 15 a bolo ošetrené v zariadeniach, ktoré prevádzkuje registrovaný prevádzkovateľ 

oprávnený podľa odseku 1 tohto článku, alebo 

- ktoré prešlo jedným alebo viacerými schválenými ošetreniami uvedenými v prílohe 1 normy 

ISPM 15 v zariadení na ošetrovanie v tretej krajine, ktoré schválila vnútroštátna organizácia 

na ochranu rastlín tejto tretej krajiny; 

b) zabezpečuje sa v ňom, aby bolo možné vysledovať minulosť dreva používaného 

na uvedený účel až k dotknutým zariadeniam na ošetrovanie dreva na území Únie alebo 

k dotknutým zariadeniam na ošetrovanie dreva v tretej krajine; 

c) používa výhradne drevo uvedené, ktoré sprevádza rastlinný pas alebo nejaký iný dokument 

zaručujúci, že požiadavky týkajúce sa ošetrenia uvedené v prílohe 1 normy ISPM 15 boli 

splnené. 

Príslušný orgán (ÚKSÚP) vykonáva najmenej raz ročne dohľad nad registrovanými 

prevádzkovateľmi. V prípade zistenia, že profesionálny prevádzkovateľ nedodržiava 

požiadavky uvedené v ISPM 15 bezodkladne prijme opatrenia potrebné na nápravu, 

v prípade potreby odníme oprávnenie na označovanie a opravu dreveného obalového 

materiálu.  

 

 

 

 

Nové informácie ohľadom tejto problematiky bude ÚKSÚP zverejňovať na svojej webovej 

stránke.  
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