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Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 

833 16 Bratislava, Matúškova  21 

Tel.:02/59 880 200, 54 775 369, Fax: 02/59 880 800 

E- mail: uksup@uksup.sk 

 

Opatrenia na zabránenie zavlečenia a rozširovania Epitrix 

cucumeris, Epitrix similaris, Epitrix subcrinita a Epitrix tuberis na území 

Slovenskej republiky. 

 
Č.j. OOR/731 /2012 

 

 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len 

„kontrolný ústav“), ako orgán štátnej správy na úseku rastlinolekárskej starostlivosti,  

v zmysle  § 4 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 405/2011 Z.z. 

o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) 

vyhlasuje opatrenia proti zavlečeniu a rozširovaniu škodlivých organizmov Epitrix cucumeris, 

Epitrix similaris, Epitrix subcrinita a Epitrix tuberis. Tieto opatrenia boli nariadené 

Európskou Komisiou pre územie Európskej Únie Vykonávacím  Rozhodnutím Komisie 

2012/270/EÚ zo 16.mája 2012, ktoré sú záväzné pre osoby na úseku rastlinolekárskej 

starostlivosti na území Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 zákona.  

 

Článok 1 

Zákazy týkajúce sa Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix 

subcrinita (Lec.) a Epitrix tuberis (Gentner) 

 

Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) a Epitrix 

tuberis (Gentner), ďalej len „špecifikované organizmy“, nesmú byť zavlečené do Európskej 

Únie, a ani sa v nej nesmú šíriť. 

 

Článok 2 

Vyhlásené opatrenia 

 

1) Osobitné požiadavky pri dovoze hľúz do Európskej Únie 

 

1. Hľuzy Solanum tuberosum L. vrátane hľúz určených na výsadbu, ďalej len „hľuzy 

zemiakov“, ktoré majú pôvod  v tretích krajinách, v ktorých je známa prítomnosť 

jedného alebo viacerých špecifikovaných organizmov, bez toho aby boli dotknuté 

ustanovenia osobitného právneho predpisu
1)

,  musia byť sprevádzané 

rastlinolekárskym osvedčením podľa §12 zákona, v ktorom sú v kolónke „Dodatočné 

vyhlásenie“ zahrnuté informácie uvedené v bodoch 2 a 3 

 

 

 
______________________ 

1) príloha č. 3 časť A body 10, 11, 12, a príloha č.4 časť A I. kapitola body 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 

Nariadenia vlády 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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2. Rastlinolekárske osvedčenie zahŕňa informácie o tom, že: 

 

 

a) hľuzy zemiakov boli vypestované v oblasti bez výskytu škodcov zriadenej 

národnou organizáciou ochrany rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými 

normami pre fytosanitárne opatrenia, názov oblasti bez výskytu škodcu sa uvádza 

v kolónke „ Miesto pôvodu“,  

 

alebo 

 

b) hľuzy zemiakov boli umyté alebo očistené tak, aby na nich nezostalo viac ako 0,1 

% pôdy alebo boli podrobené rovnocennej metóde osobitne použitej v záujme 

docielenia toho istého výsledku a odstránenia príslušných špecifikovaných 

organizmov a zabezpečenia toho, aby neexistovalo riziko rozšírenia 

špecifikovaných organizmov. 

 

3. Rastlinolekárske osvedčenie zahŕňa informácie o tom, že: 

 

a) hľuzy zemiakov sú považované za hľuzy bez výskytu príslušných špecifikovaných 

organizmov  a akýchkoľvek  ich príznakov a neobsahujú viac ako 0,1 %  pôdy ako 

sa potvrdilo úradnou kontrolou vykonanou bezprostredne pred vývozom, 

 

b) baliaci materiál, v ktorom sú hľuzy zemiakov dovezené, je čistý. 

 

4. Pri vstupe do Európskej Únie prechádzajú hľuzy zemiakov kontrolou, ktorú vykonáva 

zodpovedný úradný orgán na mieste vstupu alebo na mieste určenia v súlade so 

smernicou Komisie 2004/103/ES s cieľom potvrdiť, že spĺňajú požiadavky stanovené 

v bodoch 1 až 3.  

 

2) Podmienky pohybu hľúz v Európskej Únii 

 

(1) Hľuzy zemiakov s pôvodom vo vymedzených oblastiach v rámci Európskej  Únie 

stanovených v súlade s článkom 5 sa môžu v rámci Európskej Únie presúvať iba za 

predpokladu, že je k ním priložený rastlinný pas vyhotovený a vydaný v súlade so 

smernicou Komisie 92/105/EHS a spĺňajú nasledujúce podmienky:  

 

a) hľuzy zemiakov boli vypestované na registrovanom mieste produkcie v súlade 

so smernicou Komisie 92/90/EHS  alebo registrovaným producentom v súlade 

so smernicou Komisie 93/50/EHS , alebo boli presunuté zo skladu alebo 

distribučného strediska registrovaného v súlade so smernicou 93/50/EHS;  

 

b) hľuzy zemiakov boli umyté alebo očistené tak, aby na nich nezostalo viac ako 

0,1 % pôdy, alebo boli podrobené rovnocennej metóde osobitne použitej v 

záujme docielenia toho istého výsledku a odstránenia príslušných 

špecifikovaných organizmov a zabezpečenia toho, aby neexistovalo riziko 

rozšírenia špecifikovaných organizmov; a 

 

c) baliaci materiál v ktorom sú hľuzy zemiakov premiestňované je čistý. 
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(2) Hľuzy zemiakov uvedené do Európskej Únie v súlade s článkom 2 z tretích krajín, v 

ktorých je známa prítomnosť špecifikovaných organizmov, sa môžu presúvať v rámci 

Európskej Únie iba za predpokladu, že je k ním priložený rastlinný pas.  

 

 

Článok 3 

Kontrola dodržiavania opatrení 

 

Kontrolu dodržiavania opatrení uvedených v článku 2 vykonáva kontrolný ústav podľa §4, §8 

a §9 zákona. Osoby na úseku rastlinolekárskej starostlivosti sú povinné v súlade s §8 odst. 1 

písm. b) zákona  bezodkladne ohlásiť všetky prípady výskytu alebo podozrení na výskyt 

uvedených špecifikovaných  organizmov na odbor ochrany rastlín kontrolného ústavu, 

tel.02/692 04 442, email: ochrana@uksup.sk,  alebo písomne na adresu ÚKSÚP OOR, 

Hanulová 9/A, 844 29 Bratislava 42.  

 

Článok 4 

Úradný prieskum 

 

1. Kontrolný ústav vykonáva úradný prieskum na území Slovenskej republiky na 

prítomnosť špecifikovaných organizmov na hľuzách zemiakov a v prípade potreby na 

iných hostiteľských rastlinách, vrátane polí na ktorých sa zemiaky pestujú. 

 

2. Kontrolný ústav oznámi každoročne do 30. apríla výsledky úradného prieskumu 

Komisii a členským štátom.  

 

3. Kontrolnému ústavu sa okamžite oznamuje akákoľvek prítomnosť špecifikovaného 

organizmu alebo akékoľvek podozrenie na jeho výskyt. 

 

Článok 5 

Vymedzené oblasti a opatrenia, ktoré sa v týchto oblastiach majú prijať 

 

Zriadenie vymedzených oblastí: 

 

(1) Ak výsledky  prieskumov uvedených v článku 4 ods. 1 alebo iné dôkazy potvrdia 

prítomnosť špecifikovaného organizmu na území Slovenskej republiky, kontrolný 

ústav  bezodkladne stanoví vymedzenú oblasť pozostávajúcu zo zamorenej zóny a 

ochrannej zóny.  

 

a) zamorená zóna zahŕňa polia, na ktorých bola potvrdená prítomnosť 

špecifikovaného organizmu, ako aj polia na ktorých sa dopestovali zamorené 

hľuzy zemiakov;  

 

b) ochranná zóna so šírkou najmenej 100 m za okrajom zamorenej zóny; ak časť 

poľa zasahuje do uvedenej šírky, celé toto pole je súčasťou ochrannej zóny. 

 

(2) V prípadoch, keď sa viacero ochranných zón prekrýva alebo sú situované blízko 

seba, zriadi sa vymedzená oblasť zahŕňajúca oblasť zloženú z príslušných 

vymedzených oblastí a oblastí medzi nimi. 
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