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Registrácia a kontroly výrobcov          

dreveného obalového materiálu 

Ošetrenie a používanie značky musí byť autorizované 

ÚKSÚP-om.  

Technické preskúšanie sušiarne vykonáva Skúšobné 

laboratórium ÚKSÚP TSÚP v Rovinke. Autorizáciu na 

používanie značky udeľuje Odbor ochrany rastlín 

v Bratislave. Fytoinšpektor Sekcie kontroly ochrany 

rastlín vykonáva kontroly označovania, ošetrenia, 

odoberá   vzorky   dreva  v rámci   monitoringu   

škodlivých organizmov.   
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Vzory značiek používané                       

slovenskými výrobcami 

 

 

HT                                               

Heat treatment  

tepelné ošetrenie 

DH                                    

Dielectric treatment  

dielektrický ohrev 

 

Zoznam autorizovaných sušiarní 

a výrobcov je uverejnený na adrese: 

 

http://web.uksup.agroinstitut.sk/oor-

susiarne-dreva/  

 

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav 

poľnohospodársky v Bratislave 

(ÚKSÚP) 

 

Odbor ochrany rastlín 

 

 tel.: 02/59 880 246          

web: www.uksup.sk            

e-mail: ochrana@uksup.sk 

                                    

Spracoval: OOR Ing. Ivana Kurhajcová/2018 



International Plant Protection Convention – 

Medzinárodný  dohovor o ochrane rastlín je  

medzinárodnou zmluvou upravujúcou oblasť 

zdravia rastlín. Cieľom dohovoru je zabezpečovať 

spoločné  a  účinné kroky  pri  predchádzaní  

rozširovaniu a zavliekaniu škodcov rastlín 

a rastlinných produktov, ako aj primeraných 

opatrení pri boji s nimi. Dohovor sa netýka iba 

ochrany   pestovaných  rastlín a  rastlinných  

produktov, ale zasahuje aj do oblasti ochrany 

prirodzenej flóry, t. j. životného prostredia. IPPC 

združuje 180 krajín sveta vrátane Slovenska.  

Čo je to IPPC 

Medzinárodná      norma,    ktorá     popisuje    

rastlinolekárske   opatrenia   znižujúce    riziko   

zavliekania   a  šírenia   karanténnych škodlivých 

organizmov  spojených  s pohybom dreveného 

obalového  materiálu vyrobeného zo surového 

dreva  v  medzinárodnom obchode.  

Čo je to ISPM 15 

Patrí sem všetok drevený obalový materiál, ktorý 

môže byť  cestou prieniku pre škodlivé organizmy, 

ktoré predstavujú riziko hlavne pre živé stromy.   

Regulovaným  obalovým   materiálom sú:  debny,   

krabice, latkové debny,  preklady,   palety, káblové 

bubny a cievky / kotúče, ktoré sa môžu  nachádzať  

takmer v  každej  dovážanej  zásielke s ľubovoľným 

tovarom.  

Regulovaný drevený obalový materiál 

Výroba dreveného obalového materiálu a    
pomocného dreva podľa ISPM 15 zahrňuje: 

 
1. ošetrenie (tepelné ošetrenie HT, dielektrický 

ohrev – DH) schváleným certifikovaným  zariadením, 

ošetrenie methylbromidom MB.    

Ošetrenie   methylbromidom   sa vzhľadom na   

škodlivosť voči ovzdušiu  v EÚ  nepoužíva.  

2. označovanie s použitím oficiálnej značky. 

Vzor oficiálnej značky 

Značka a jej použitie 

Značka  udáva, že drevený obalový  materiál bol 

podrobený    schválenému   rastlinolekárskemu       

o šetreniu v súlade  s  normou I SPM 15.  

Značka nesmie obsahovať vo vnútri ohraničeného 

priestoru žiadne iné informácie.  

Veľkosť, použitý typ písma a pozícia značky sa môžu 

líšiť, ale jej rozmer musí byť dostatočný, aby bola 

viditeľná a čitateľná pre inšpektorov bez použitia 

vizuálnych pomôcok.  

Celé znenie ISPM 15 :  

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-

setting/ispms/#publications 

ISO kód krajiny 

Registračné číslo        

výrobcu, od kódu krajiny 

musí byť oddelené    

spojovacou čiarkou  

Kód použitého             

ošetrenia 


