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UVÁDZANIE APLIKAČNÝCH ZARIADENÍ NA OCHRANU 

RASTLÍN DO OBEHU V SR (NA TRH, DO POUŽÍVANIA) 
 

V zmysle zákona NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a Vyhlášky Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka č. 489/2011 Z. z. o podmienkach a postupoch pri evidencii a kontrolách 

aplikačných zariadení musí byť každé aplikačné zariadenie na profesionálne použitie ochrany rastlín 

zapísané do zoznamu aplikačných zariadení. Zápisu nepodliehajú len aplikačné zariadenia používané na 

ochranu rastlín a rastlinných produktov určených na osobnú spotrebu a aplikačné zariadenia určené na 

vedecké, výskumné a výstavné účely. 

Zoznam aplikačných zariadení na základe poverenia Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

vedie Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, pracovisko Technický a skúšobný ústav 

pôdohospodársky v Rovinke (ďalej ÚKSÚP-TSÚP Rovinka). 

Na základe vyššie uvedeného legislatívneho rámca je každý majiteľ aplikačného zariadenia povinný 

požiadať o zápis aplikačného zariadenia do Zoznamu evidovaných typov aplikačných zariadení (ďalej 

len zoznam). 

K žiadosti o zápis je potrebné doložiť: 

 výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace 

 návod na obsluhu aplikačného zariadenia v slovenskom jazyku 

 opis typu aplikačného zariadenia 

 vyhlásenie žiadateľa o splnení technických a fytosanitárnych požiadaviek na aplikačné zariadenia 

 vyhlásenie o zhode 

 osvedčenie o vnútroštátnom typovom schválení vozidla 

 

Uvedené dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie na stránke: 

https://www.uksup.sk/tsup-rastlinolekarstvo-aplikacne-zariadenia-obaly-susiarne-dreva 

Zápis aplikačného zariadenia do zoznamu je bezplatný a majiteľ aplikačného zariadenia dostane od 

ÚKSÚP-TSÚP Rovinka Potvrdenie o zápise aplikačného zariadenia do zoznamu. 

Každé aplikačné zariadenie používané profesionálne podlieha okrem zápisu do zoznamu aj pravidelným 

kontrolám (zákon 405/2011 §30 Z. z.). Kontroly aplikačných zariadení zabezpečuje ÚKSÚP-TSÚP Rovinka 

a ním poverené kontrolné stanice (zoznam kontrolných staníc je uverejnený na stránke ÚSKÚP). 

Podľa súčasnej platnej legislatívy musí byť každé nové aplikačné zariadenie skontrolované aspoň 

jedenkrát v lehote do 5 rokov a potom minimálne každé 3 roky.  

V prípade poškodenia, úpravy alebo opravy musí byť aplikačné zariadenie podrobené kontrole bezprostredne 

po vykonaní opravy alebo rekonštrukcie. 

Porušenie týchto povinností je v zmysle zákona č. 405/2011 §39 Z. z. sankcionované až do výšky   

3 300 €. 

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na:  

jaroslav.domanik@uksup.sk, 02/32 78 63 16, 0917 213 458 

zuzana.domanikova@uksup.sk, 02/59 88 03 26 
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