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Opatrenie na prevenciu zavlečenia a rozširovania viroidu vretenovitosti 
zemiakov na území Slovenskej republiky.

Č. k.: OOR / 1575 / 2007

Ústredný kontrolný a  skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej  len „kontrolný ústav“) 
vyhlasuje v zmysle § 25 písm. l) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/2005 Z. z. o 
rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 295/2007 Z. 
z.  (ďalej  len  „zákon“)  nasledovné  opatrenia  proti  rozširovaniu  škodlivého  organizmu  Potato 
spindle tuber viroid, spôsobujúceho viroidnú vretenovitosť zemiakov (ďalej len „PSTVd“). Tieto 
opatrenia  boli  nariadené  Európskou  Komisiou  pre  územie  Európskeho  spoločenstva 
Rozhodnutím č.  2007/410/ES z 12.júna 2007 a sú záväzné pre fyzické a  právnické osoby na 
území Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona.

Článok 1
Vyhlásené opatrenia

Osobitné požiadavky na dovoz špecifikovaných rastlín

1. Bez  ohľadu  na  ustanovenia  osobitného  právneho  predpisu1),  zásielky  rastlín  rodu 
Brugmansia  Pers.  a druhu  Solanum jasminoides Paxton  určené  na pestovanie,  vrátane 
osiva (ďalej len „špecifikované rastliny“) pôvodom z tretích krajín, dovážané na územie 
Slovenskej republiky,  musia byť sprevádzané rastlinolekárskym osvedčením podľa § 7 
zákona,  ktoré  v časti  „Dodatočné  vyhlásenie“  potvrdzuje,  že  špecifikované  rastliny 
pochádzajú  a boli  trvale  pestované  v mieste  produkcie,  ktoré  je  registrované  úradnou 
organizáciou ochrany rastlín príslušnej tretej krajiny a táto organizácia nad nimi vykonáva 
dohľad,

a)  v krajinách, v ktorých nie je známy výskyt PSTVd, alebo

1) Príloha č.  1  časť  A bod 2 písm. e)  a príloha č.  4  časť  A I.  kapitola  bodu 25.6 Nariadenia  vlády Slovenskej  republiky č.  199/2005 Z. z. 
o ochranných  opatreniach  proti  zavlečeniu  a rozširovaniu  organizmov  škodlivých  pre  rastliny  alebo  rastlinné  produkty  v znení  neskorších 
predpisov.
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b) v oblastiach bez výskytu PSTVd2), alebo
c) ak boli  všetky partie  špecifikovaných rastlín  pred  svojim premiestňovaním podrobené 

testovaniu a bolo zistené, že sú bez výskytu PSTVd, alebo
d) ak boli pred premiestňovaním špecifikovaných  rastlín všetky materské rastliny, z ktorých 

špecifikované rastliny pochádzajú,  testované a bolo zistené, že sú bez výskytu PSTVd 
a po  ukončení  testov  boli  v tomto  mieste  produkcie  udržované  také  podmienky 
pestovania, ktoré zabezpečovali, že tieto materské rastliny a špecifikované rastliny zostali 
pred svojim premiestňovaním bez výskytu PSTVd.

2. Špecifikované rastliny musia byť pri dovoze na územie Európskeho Spoločenstva (ďalej 
len „Spoločenstvo“) podrobené vo vstupnom mieste dovoznej rastlinolekárskej kontrole 
podľa § 7 zákona a §§ 10 a 11 Nariadenia vlády SR č. 199/2005 Z.z. v znení neskorších 
predpisov. Súčasťou kontroly je testovanie na prítomnosť PSTVd.

Premiestňovanie špecifikovaných rastlín v rámci Spoločenstva

3. Všetky  špecifikované  rastliny,  ktoré  majú  pôvod  v  Spoločenstve  alebo  sú  v súlade 
s bodmi  1.  a  2.  dovezené  do  Spoločenstva,  pri  premiestňovaní  na  území  Slovenskej 
republiky a členských štátov Európskej  únie musia byť  sprevádzané rastlinným pasom 
podľa § 2 písm. i) zákona, vystavenom v súlade s ustanoveniami § 8 zákona  a §§ 6 a 7 
Nariadenia  vlády Slovenskej  republiky č.199/2005 Z.  z.  v znení  neskorších predpisov, 
ktorý  potvrdzuje,  že  špecifikované  rastliny  boli  trvale  alebo  od  svojho  dovozu  do 
Spoločenstva pestované v mieste produkcie:

a) v členskom štáte, v ktorom nie je známy výskyt PSTVd, alebo
b) v oblasti bez výskytu PSTVd3), alebo
c) ak  boli  všetky  partie  špecifických  rastlín  pred  svojim  premiestňovaním  podrobené 

testovaniu a bolo zistené, že sú bez výskytu PSTVd, alebo
d) ak  boli  pred  premiestňovaním špecifických  rastlín  všetky  materské  rastliny,  z ktorých 

špecifikované rastliny pochádzajú,  testované a bolo zistené, že sú bez výskytu PSTVd 
a po  ukončení  testov  boli  v tomto  mieste  produkcie  udržované  také  podmienky 
pestovania, ktoré zabezpečovali, že tieto materské rastliny a špecifikované rastliny zostali 
pred svojim premiestňovaním bez výskytu PSTVd.

4. Ustanoveniam  bodu  3.  nepodliehajú  špecifikované  rastliny  v malých  množstvách 
určených pre majiteľov alebo prijímateľov na použitie na nekomerčné účely, pokiaľ nehrozí 
riziko šírenia PSTVd.

2) Táto oblasť musí byť stanovená v krajine pôvodu úradnou organizáciou ochrany rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými štandardami pre 
fytosanitárne opatrenia vydanými v rámci Medzinárodných dohôd o ochrane rastlín,  revidované a schválené rezolúciou 12/97 z 29. zasadania 
Konferencie  Organizácie spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v novembri 1997 – v kolónke miesto pôvodu sa uvádza 
oblasť bez výskytu PSTVd.


3) Táto oblasť musí byť stanovená zodpovednou  úradnou organizáciou ochrany rastlín členského štátu v súlade s príslušnými medzinárodnými 
štandardami pre fytosanitárne opatrenia vydanými v rámci Medzinárodných dohôd o ochrane rastlín.




Článok 2
Kontrola dodržiavania opatrenia

Dodržiavanie opatrení uvedených v článku 1 kontroluje kontrolný ústav podľa § 7 a § 25 zákona.

Článok 3
Účinnosť

Opatrenia uvedené v článku 1 vstupujú do platnosti dňom 27.11. 2007 a účinnosť nadobúdajú 
dňom zverejnenia na www.uksup.sk 

.

V Bratislave dňa: 26.11.2007 Ing. Pavel Filkorn
Riaditeľ
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