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NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/2031

z 26. októbra 2016

o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 

74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES
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ŠKODCA

Karanténny škodca Únie

Prioritný škodca

Karanténny škodca pre chránenú zónu

Regulovaný nekaranténny škodca Únie
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Karanténni škodcovia

4

Odbor ochrany rastlín                                                                                                       ochrana@uksup.sk                                                              Ing. Ivana Horváthová                          27.11. 2019

Ivana.Horvathova@uksup.sk



Vymedzenie pojmu KARANTÉNNI ŠKODCOVIA

Karanténny škodca:

I. Má stanovenú identitu

5

Taxonomické zatriedenie na úrovni druhu alebo prípadne vyššej či nižšej 

taxonomickej úrovni

II. Nevyskytuje sa na území, alebo ak sa vyskytuje nie je široko rozšírený (výskyt iba v obmedzenej

časti, resp. zriedkavý, nepravidelný, izolovaný a občasný výskyt)

III. Škodca dokáže preniknúť, usídliť sa, šíriť sa

IV. Preniknutie, usídlenie a šírenie karanténneho škodcu by malo neprijateľný hospodársky, 

environmentálny alebo sociálny vplyv
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IV. Preniknutie, usídlenie a šírenie karanténne škodcu by malo neprijateľný hospodársky, 

environmentálny alebo sociálny vplyv

straty na úrode

účinky na stromy 

na uliciach, 

na parky

účinky na zisky 

výrobcu

náklady na 

eradikáciu
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Vymedzenie pojmu KARANTÉNNI ŠKODCOVIA

Karanténny škodca:

I. Má stanovenú identitu

7

Taxonomické zatriedenie na úrovni druhu alebo prípadne vyššej či nižšej 

taxonomickej úrovni

II. Nevyskytuje sa na území, alebo ak sa vyskytuje nie je široko rozšírený (výskyt iba v obmedzenej

časti, resp. zriedkavý, nepravidelný, izolovaný a občasný výskyt)

III. Škodca dokáže preniknúť, usídliť sa, šíriť sa

IV. Preniknutie, usídlenie a šírenie karanténneho škodcu by malo neprijateľný hospodársky, 

environmentálny alebo sociálny vplyv

V. Sú k dispozícii uskutočniteľné a účinné opatrenia na zabránenie preniknutia, usídlenia a šírenia 

karanténneho škodcu.

Odbor ochrany rastlín                                                                                                       ochrana@uksup.sk                                                              Ing. Ivana Horváthová                          27.11. 2019

Ivana.Horvathova@uksup.sk



Karanténni škodcovia  Únie
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- karanténny škodca pre územie Únie a zároveň škodca, ktorý je zapísaný do zoznamu 
karanténnych škodcov Únie.

- Karanténneho škodcu Únie nemožno zavliecť na územie Únie, ani ho v rámci neho 
premiestňovať, rozmnožovať, či uvoľňovať.

9Vymedzenie pojmu KARANTÉNNI

ŠKODCOVIA ÚNIE
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 Je známy zoznam karanténnych 

škodcov Únie (nie je pridelené číslo)

 Zahŕňa zhruba 230 karanténnych 

škodcov Únie

 Niektoré nemajú v našich podmienkach 

hostiteľov (citrusy), nemajú možnosť 

sa tu usídliť (klimatické podmienky)
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Škodcovia, ktorých výskyt je známy na území Únie

Škodcovia, ktorých výskyt nie je známy na území Únie
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Rok 2020 - Prieskumy

Monitoring v roku 2020
Baktérie:

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus

(CMS -baktériová krúžkovitosť zemiaka)

Huby:

Phytophthora ramorum

Škodcovia:

Rhagoletis fausta
Háďatká

Globodera spp.

Fytoplazmy

Grapevine flavescence dorée 

phytoplasma 
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VIACROČNÉ PROGRAMY PRIESKUMOV A

ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ

Viacročný program prieskumov obsahuje:

- Cieľ prieskumu,

- Rozsah každého prieskumu, pokiaľ ide o dotknutú oblasť a časový horizont, cieľových 
škodcov, rastliny a komodity,

- Metodika prieskumov a riadenie kvality vrátane opisu postupov vizuálnej prehliadky, odberu 
vzoriek a testovania, ako aj ich odborné odôvodnenie,

- Načasovanie, frekvencia a počet plánovaných vizuálnych prehliadok, vzoriek a testov,

- Metóda zaznamenávania zhromaždených informácií a podávanie správ o nich.
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ŠKODCOVIA NEZAPÍSANÍ DO ZOZNAMU

KARANTÉNNYCH ŠKODCOV ÚNIE

V prípade úradného potvrdenia výskytu škodcu na území Slovenskej republiky, ktorý nie je 
zapísaný v zozname karanténnych škodcov Únie, ale podľa vyhodnotenia SR spĺňa kritériá na 
zapísanie do tohto zoznamu, SR ihneď prijme opatrenia na jeho eradikáciu.

Ak sa takýto škodca vyskytne v zásielke rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, 
ktoré by boli dovezené na územie SR alebo sa v rámci nej premiestňovali, SR prijme potrebné 
opatrenia na zabránenie preniknutia daného škodcu na územie Únie, jeho usídlenie a šírenia sa 
v ňom. 

Výskyt takéhoto škodcu SR oznámi Komisii a ostatným členským štátom. Na základe tohto 
oznámenia Komisia ďalej prešetruje, či je škodca vhodný pre zapísanie do zoznamu 
karanténnych škodcov Únie.
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Prioritní škodcovia
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sú karanténne pre územie Únie

majú najzávažnejší:

HOSPODÁRSKY VPLYV

ENVIRONMENTÁLNY VPLYV

SOCIÁLNY VPLYV

15
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PRIORITNÍ ŠKODCOVIA



ZOZNAM PRIORITNÝCH ŠKODCOV
(DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1702)
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Agrilus anxius Agrilus planipennis Anoplophora chinensis Anoplophora glabripennis

Anthonomus eugenii Aromia bungii Bactrocera dorsalis Bursaphelenchus 

xylophilus
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ZOZNAM PRIORITNÝCH ŠKODCOV
(DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1702)

Dendrolimus sibiricus Popillia japonica Rhagoletis pomonella

Spodoptera frugiperda Thaumatotibia leucotreta Xylella fastidiosa
(Pierceova choroba)
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ZOZNAM PRIORITNÝCH ŠKODCOV
(DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1702)

Anastrepha ludens
Bactericera cockerelli Bactrocera zonata

Candidatus Liberibacter spp.

(Huanglongbingová choroba citrusov)
Conotrachelus nenuphar Phyllosticta citricarpa



PRIESKUMY NA ZISTENIE VÝSKYTU

PRIORITNÝCH ŠKODCOV
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 Dostatočný počet vizuálnych kontrol

 Odber vzoriek

 Testovanie 



POHOTOVOSTNÉ PLÁNY, SIMULAČNÉ CVIČENIA, 
AKČNÉ PLÁNY TÝKAJÚCE SA PRIORITNÝCH

ŠKODCOV

POHOTOVOSTNÝ PLÁN

- plán s informáciami o rozhodovacích procesoch, postupoch a protokoloch, ktoré sa majú dodržiavať,
ako aj o minimálnych zdrojoch, ktoré majú byť k dispozícii a o postupoch na sprístupnenie ďalších
zdrojov v prípade úradne potvrdeného výskytu prioritného škodcu alebo podozrenia na jeho výskyt.

TERMÍN: do 4 rokov od stanovenia zoznamu prioritných škodcov

DOSTUPNOSŤ: internetová stránka ÚKSÚP–u

SIMULAČNÉ CVIČENIA

- realizácia pohotovostných plánov v praxi

AKO ČASTO: legislatíva neuvádza

TERMÍN: v primeranom časovom období – podľa vývojového cyklu prioritného škodcu alebo škodcov, 
resp. podľa rizika, ktoré tento škodca alebo títo škodcovia predstavujú
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AKČNÉ PLÁNY

– využívajú sa až po úradnom potvrdení prioritného škodcu v našej krajine. Obsahuje:

I. Opatrenia na eradikáciu daného škodcu,

II. Opatrenia na zamedzenie šírenia daného škodcu,

III. Časový harmonogram na vykonanie týchto opatrení,

IV. Opis koncepcie a organizácie prieskumov,

V. Stanovenie počtu vizuálnych prehliadok,

VI. Počet vzoriek, ktoré sa majú odoberať a laboratórnych testov, ktoré sa majú vykonať,

VII. Metodiky, ktoré sa majú uplatniť pri prieskumoch, odoberaní vzoriek a testovaní.

Zasiela sa dotknutému subjektu.
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POHOTOVOSTNÉ PLÁNY, SIMULAČNÉ CVIČENIA, 
AKČNÉ PLÁNY TÝKAJÚCE SA PRIORITNÝCH

ŠKODCOV



INFORMÁCIE O PRIORITNÝCH ŠKODCOCH
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 www.uksup.sk
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 informačné letáky, články v novinách a časopisoch

INFORMÁCIE O PRIORITNÝCH ŠKODCOCH



Oznamovacia povinnosť a opatrenia
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1. PODOZRENIE alebo ZISTENIE VÝSKYTU KARANTÉNNEHO ŠKODCU ÚNIE

25
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Profesionálni 

prevádzkovatelia
Ihneď Príslušný orgán

2. ODBER VZORIEK A LABORATÓRNY VÝSLEDOK

OPATRENIA

OPATRENIA, KTORÉ MUSIA IHNEĎ PRIJAŤ

PROFESIONÁLNI PREVÁDZKOVATELIA
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3. PROFESIONÁLNY PREVÁDZKOVATEĽ V PRÍPADE POTREBY IHNEĎ PRIJME PREDBEŽNÉ OPATRENIA S CIEĽOM

ZABRÁNIŤ USÍDLENIU A ŠÍRENIU ŠKODCU

4. PO POTVRDENÍ VÝSKYTU KARANTÉNNEHO ŠKODCU ÚNIE:

Profesionálny prevádzkovateľ:

 Konzultuje opatrenia s ÚKSÚP-om,

 Prijme opatrenia v súlade s pokynom,

 Odstráni škodcu z dotknutých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ako aj z 

priestorov daného prevádzkovateľa, pozemkov, pôdy, vody alebo z iných napadnutých 

prvkov, ktoré sú pod jeho kontrolou,

 Pokiaľ nebude iný pokyn, prevádzkovateľ BEZODKLADNE z trhu stiahne rastliny, 

rastlinné produkty a iné predmety, ktoré sú pod kontrolou daného prevádzkovateľa a na 

ktorých by sa škodca mohol vyskytovať,

 Poskytne na žiadosť všetky informácie, ktoré sú relevantné pre verejnosť.
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Profesionálny prevádzkovateľ
Ak už nie sú pod jeho 

kontrolou

I. Informuje osoby v obchodnom reťazci, ktorým boli

tieto rastliny, rastlinné produkty a iné predmety

dodané o výskyte škodcu,

II. Poskytne im usmernenia o opatreniach, ktoré je

potrebné prijať počas prepravy príslušných rastlín,

rastlinných predmetov a iných predmetov,

III. Stiahne uvedené rastliny, rastlinné produkty alebo iné

predmety.
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(ak nemá od ÚKSÚP-u iný pokyn)
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OPATRENIA, KTORÉ MAJÚ PRIJAŤ OSOBY INÉ AKO

PROFESIONÁLNI PREVÁDZKOVATELIA (FYZICKÉ

OSOBY)

1. PODOZRENIE alebo ZISTENIE VÝSKYTU KARANTÉNNEHO ŠKODCU ÚNIE

Každá osoba Ihneď Príslušný orgán

Oznámenie môže byť:

 Telefonicky

 E-mailom (ochrana @uksup.sk),

 Písomne,

 Osobne.

Sú potrebné informácie o tomto výskyte, ktoré má osoba k dispozícii (miesto výskytu)
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Osoby iné ako profesionálni prevádzkovatelia:

Konzultácia opatrení, ktoré je potrebné prijať

Prijatie opatrení na zabránenie šíreniu daného škodcu 

 odstránenie škodcu z dotknutých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, prípadne z 

priestorov danej osoby
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OPATRENIA, KTORÉ MAJÚ PRIJAŤ OSOBY INÉ

AKO PROFESIONÁLNI PREVÁDZKOVATELIA
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KEDY NIE JE NUTNÉ OZNAMOVAŤ

VÝSKYT ŠKODCU?

V prípade výskytu karanténneho škodcu Únie zisteného v zamorenej zóne vymedzenej 
oblasti na zamedzenie šírenia týchto škodcov

V prípade výskytu karanténneho škodcu Únie zisteného v zamorenej zóne vymedzenej 
oblasti, na ktorú sa vzťahujú opatrenia na eradikáciu, pre ktoré je potrebných 8 alebo viac 
rokov, a to počas prvých 8 rokov
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INFORMÁCIE O VÝSKYTE KARANTÉNNYCH ŠKODCOV

ÚNIE, KTORÉ POSKYTUJE ÚKSÚP PROFESIONÁLNYM

PREVÁDZKOVATEĽOM
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INFORMÁCIE O VÝSKYTE PRIORITNÝCH

ŠKODCOV , KTORÉ POSKYTUJE ÚKSÚP
Informovanosť verejnosti o opatreniach, ktoré ÚKSUP prijal a ktoré plánuje prijať a o všetkých
opatreniach, ktoré majú prijať príslušné kategórie profesionálnych prevádzkovateľov alebo iné osoby.

Po úradnom potvrdení výskytu karanténneho škodcu Únie v rámci Slovenskej republiky, alebo u iného

členského štátu, ÚKSÚP zabezpečí, aby profesionálni prevádzkovatelia, ktorých rastliny, rastlinné

produkty alebo iné predmety by mohli byť ohrozené, boli bezodkladne informovaní o výskyte

karanténneho škodcu Únie. Komisia vytvorí a pravidelne aktualizuje verejne dostupný zoznam

všetkých oznámení, ktoré jej boli doručené o objavujúcich sa škodcoch v tretích krajinách.
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INFORMÁCIE O VÝSKYTOCH
KARANTÉNNYCH ŠKODCOV ÚNIE A O

PRIORITNÝCH ŠKODCOCH
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 www.uksup.sk, články v novinách a časopisoch



ÚKSÚP + Komisia
• Zasielanie výsledkov prieskumov (správy pre EK)

• Nahrávanie notifikácií do systému EUROPHYT

6. 12. 2019www.uksup.sk
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 výskyt karanténneho škodcu Únie, 

ktorého výskyt nebol predtým v 

Slovenskej republike známy, 

 výskyt karanténneho škodcu Únie na 
našom území v zásielke rastlín, 

rastlinných produktov alebo iných 
predmetov, ktoré boli uvedené na územie 
Únie, majú sa naň uviesť alebo ktoré sa v 

rámci neho premiestňujú.

 Oznámenie podáva ÚKSÚP 

prostredníctvom elektronického 

oznamovacieho systému EUROPHYT



Eradikácia karanténnych škodcov Únie
(OPATRENIA SA VYKONÁVAJÚ BEZ OHĽADU NA TO, ČI SA ŠKODCA VYSKYTUJE VO

VEREJNÝCH ALEBO SÚKROMNÝCH PRIESTOROCH!)
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Nárazníková zóna

Vymedzená oblasť

Nárazníková
zóna

Zamorená zóna
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Zamorená zóna

všetky rastliny, o ktorých je známe, že boli 

napadnuté daným škodcom

všetky rastliny, ktoré preukazujú prejavy alebo 

symptómy možného napadnutia týmto škodcom

všetky ostatné rastliny, ktoré pravdepodobne sú 

alebo by mohli byť kontaminované alebo napadnuté 

týmto škodcom vrátane rastlín, ktoré by mohli byť 

napadnuté vzhľadom na ich náchylnosť na tohto 

škodcu a ich umiestnenie   v blízkosti napadnutých 

rastlín, alebo spoločný zdroj výroby, ak je známy, s 

napadnutými rastlinami alebo rastlinami, ktoré z nich 

boli vypestované

pozemky, pôda, vodné toky alebo iné prvky, ktoré 

boli napadnuté alebo by mohli byť napadnuté daným 

škodcom
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Nárazníková zóna

Vymedzená oblasť

Nárazníková
zóna

Zamorená zóna

Nárazníková zóna je vedľa

zamorenej zóny a obklopuje ju.

Jej veľkosť je primeraná

vzhľadom na riziko šírenia

daného škodcu zo zamorenej

zóny prirodzeným spôsobom

alebo v dôsledku ľudskej činnosti

vykonávanej v zamorenej zóne a

jej okolí.

Ak sa však riziko šírenia škodcu

zo zamorenej zóny odstráni alebo

zníži na prijateľnú úroveň

prostredníctvom prirodzených

alebo umelých prekážok,

NEVYŽADUJE sa stanovenie

nárazníkovej zóny.
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Ak ÚKSÚP vzhľadom na povahu dotknutého škodcu, rastliny, rastlinného produktu alebo iného
predmetu a miesto, kde bol zistený, po prvom posúdení dospeje k záveru, že daný škodca môže byť
odstránený ihneď, tento príslušný orgán môže rozhodnúť o tom, že nestanoví vymedzenú oblasť.

V tomto prípade sa vykoná prieskum s cieľom určiť, či boli napadnuté aj iné rastliny alebo rastlinné
produkty. Na základe tohto ÚKSÚP určí, či existuje potreba stanoviť vymedzenú oblasť.
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V prípade, že sa má vymedzená oblasť rozšíriť na územie iného členského štátu, Slovenská
republika, ihneď kontaktuje členský štát, na ktorého územie sa má vymedzená oblasť rozšíriť s
cieľom umožniť tomuto členskému štátu, aby prijal všetky primerané opatrenia.
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PRIESKUMY A ÚPRAVY

VYMEDZENÝCH OBLASTÍ

PRIESKUMY: Aspoň raz ročne

Úprava hranice zamorených zón, nárazníkových zón a vymedzených oblastí

Zrušenie vymedzenej oblasti a ukončenie príslušných opatrení na eradikáciu = ak je oblasť 
bez výskytu škodcu pri splnení dvoch podmienok:

I. Prieskum preukáže, že škodca sa v danej oblasti nevyskytuje

II. Výskyt škodcu v tejto vymedzenej oblasti sa nezistil počas dostatočne dlhého 
obdobia
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Pri úprave alebo zrušení vymedzenej oblasti sa berie do úvahy:

Vývojový cyklus škodcu 

a vektora

Výskyt hostiteľských 

rastlín
Ekologické a klimatické 

podmienky

Pravdepodobnosť 

úspešnosti opatrení na 

eradikáciu



SLOVENSKÁ REPUBLIKA V PRÍPADE POTREBY MÔŽE UPLATŇOVAŤ PRÍSNEJŠIE OPATRENIE

PROTI KARANTÉNNYM ŠKODCOM ÚNIE A ŠKODCOM NEZAPÍSANÝCH DO ZOZNAMU

KARANTÉNNYCH ŠKODCOV ÚNIE.
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Prieskumy na zistenie výskytu 
karanténnych škodcov chránenej zóny
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KAŽDOROČNE SA VYKONÁVA PRIESKUM KAŽDEJ CHRÁNENEJ ZÓNY, POKIAĽ IDE O

VÝSKYT DANÉHO KARANTÉNNEHO ŠKODCU CHRÁNENEJ ZÓNY. 
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Erwinia amylovora (spála jadrovín)



Ďakujeme za pozornosť

6. 12. 2019www.uksup.sk
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