
 

 

Opatrenie 

Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho 

v Bratislave č. OOR/992/2014 na zabránenie zavlečenia a rozširovania 

pôvodcu náhleho odumierania dubov (Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock a Man int Veld sp. nov.) na území Slovenskej republiky 
 

 

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 škodlivého organizmu Phytophthora ramorum Werres, De 

Cock a Man int Veld sp. nov.. Tieto opatrenia boli nariadené Európskou Komisiou pre územie 

Európskej Únie Rozhodnutím Komisie 2002/757/ES z 19. septembra 2002 v znení 

Rozhodnutia Komisie 2004/426/ES z 29. apríla 2004 v znení Rozhodnutia Komisie 

2007/201/ES z 27. marca 2007 v znení Vykonávacieho Rozhodnutia Komisie 2013/782/EÚ 

z 18. decembra 2013 s cieľom zabrániť zavlečeniu organizmu Phytophthora ramorum 

Werres, De Cock a Man int Veld sp. nov. do Únie a jeho rozšíreniu a tieto opatrenia sú 

záväzné pre osoby na úseku rastlinolekárskej starostlivosti na území Slovenskej republiky 

podľa § 8 ods. 1 zákona. 

 

Článok 1 

Vymedzenie pojmov 

 

Na účely tohto opatrenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov: 

 

1. „škodlivý organizmus“ znamená Phytophthora ramorum Werres, De Cock a Man int 

Veld sp. nov.; 

 

2. „náchylné rastliny“ sú rastliny, okrem plodov a osiva, Acer macrophyllum Pursh., 

Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., 

Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursh., 

Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L., 

Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula 

purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis 

virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus 

nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera 

hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. 

ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, 

Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga 

menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L. okrem Rhododendron 

simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. 

Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia 

californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh. a Viburnum spp. L.; 
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3. „náchylné drevo“ je drevo Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica (Spach) 

Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. a Taxus brevifolia 

Nutt.; 

 

4. „náchylná kôra“ je izolovaná kôra Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica 

(Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. a Taxus 

brevifolia Nutt. 

 

Článok 2 

Zákaz týkajúci sa Phytophthora ramorum 

 

Zavlečenie a rozširovanie v rámci Slovenskej republiky európskych alebo neeurópskych 

izolovaných kmeňov škodlivého organizmu sa zakazuje. 

Náchylnej kôre pôvodom zo Spojených štátov amerických sa vstup na územie Slovenskej 

republiky nepovolí. 

 

Článok 3 

Vyhlásené opatrenia 

 

Dovoz z tretích krajín 

Náchylné rastliny a náchylné drevo sa môžu dovážať na územie Slovenskej republiky iba 

vtedy, ak spĺňajú nasledujúce mimoriadne rastlinolekárske opatrenia: 

 

Náchylné rastliny 

1. Náchylné rastliny pochádzajúce zo Spojených štátov amerických musí pri dovoze na 

územie Slovenskej republiky sprevádzať rastlinolekárske osvedčenie, ktoré: 

a) uvádza, že náchylné rastliny pochádzajú z oblastí bez výskytu neeurópskych 

izolovaných kmeňov škodlivého organizmu. Meno oblasti sa uvedie v 

rastlinolekárskom osvedčení v kolónke „miesto pôvodu“ 

alebo 

b) sa vydá po úradnom overení, že v mieste pestovania sa počas úradných kontrol 

rastlín vrátane laboratórneho testovania akýchkoľvek podozrivých príznakov, 

vykonávaných od začiatku posledného úplného vegetačného obdobia, nepozorovali na 

žiadnej náchylnej rastline žiadne príznaky neeurópskych izolovaných kmeňov 

škodlivého organizmu. 

Ďalej sa osvedčenie môže vydať, iba ak sa po odbere reprezentatívnej vzorky potvrdí, že 

náchylné rastliny sú bez výskytu škodlivého organizmu. V osvedčení v kolónke „dodatočné 

vyhlásenie“ musí byť uvedené „bez výskytu neeurópskych izolovaných kmeňov 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock a Man int Veld sp. nov.“. 
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2. Dovezené náchylné rastliny uvedené v bode 1 sa môžu premiestňovať v rámci 

Slovenskej republiky a ostatných členských štátov Európskej únie, iba ak sú sprevádzané 

rastlinným pasom vydaným v súlade s ustanoveniami smernice 92/105/EHS, potvrdzujúcim 

kontroly uvedené v bode 1. 

3. Od 1. novembra 2002 sa môžu rastliny určené na vysadenie Viburnum spp., Camellia 

spp. a Rhododendron spp., okrem Rhododendron simsii Planch, okrem semien, pochádzajúce 

z tretích krajín okrem Spojených štátov amerických, dovážané na územie Slovenskej 

republiky, premiestňovať v rámci Slovenskej republiky a ostatných členských štátov 

Európskej únie, iba ak sú sprevádzané rastlinným pasom vydaným v súlade so smernicou 

Komisie 92/105/EHS. 

 

Náchylné drevo 

1. Náchylné drevo pochádzajúce zo Spojených štátov amerických sa môže dovážať na 

územie Slovenskej republiky, iba ak je sprevádzané  rastlinolekárskym osvedčením, ktoré: 

a) uvádza, že drevo pochádza z oblastí bez výskytu neeurópskych izolovaných 

kmeňov škodlivého organizmu. Názov oblasti sa musí uviesť v osvedčení v kolónke 

„miesto pôvodu“  

alebo 

b) sa vydalo po úradnom overení, že drevo sa odkôrnilo a že: 

i) bolo zhranené tak, aby sa úplne odstránil oblý povrch alebo 

ii) podiel vody v dreve nepresahuje 20 % vyjadrených ako percento sušiny 

alebo 

iii) drevo sa dezinfikovalo horúcim vzduchom alebo horúcou vodou 

alebo 

c) v prípade reziva so zvyšnou kôrou alebo bez, ak je dôkaz značky „Kiln-dried“, 

„KD“ alebo inej medzinárodne uznávanej značky, ktorá sa vyznačila na drevo alebo 

jeho obal v súlade s aktuálnym obchodným použitím, je zrejmé, že drevo podstúpilo 

sušenie typu „kiln- drying“ na menej než 20 % obsahu vlhkosti, vyjadrené ako 

percento suchej hmoty v čase spracovania, dosiahnuté vhodným časom a teplotným 

režimom. 

2. Odkôrnené rezivo zo stromov Acer macrophyllum Pursh a Quercus spp. L. s 

pôvodom v Spojených štátoch amerických sa môže do 30. novembra 2016 dovážať na územie 

Slovenskej republiky bez rastlinolekárskeho osvedčenia uvedeného v bode 1, ale musí spĺňať 

nasledujúce podmienky:  

a) drevo musí byť vyrobené v piliarskych závodoch alebo spracované v príslušných 

zariadeniach, ktoré na účely účasti na programe „Drying Sawn Hardwood Lumber 

Certification Program“ (ďalej len „program“) schválilo a overilo americké združenie 

US National Hardwood Lumber Association (NHLA); 
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b) drevo musí byť vysušené v sušiarni tak, aby jeho výsledná vlhkosť vyjadrená v 

percentách sušiny bola nižšia ako 20 %, čo sa dosiahne vhodným časovým a 

teplotným režimom;  

c) keď je splnená podmienka stanovená v bode b), určený úradník piliarskeho závodu 

uvedeného v bode a) pripevní štandardnú identifikačnú oceľovú sponu na každý balík, 

alebo sa táto spona upevní na každý balík pod jeho dohľadom. Na každej 

identifikačnej spone je vyrazené označenie „NHLA – KD“ spolu s jedinečným číslom 

prideleným každému balíku;  

d) aby sa zabezpečilo splnenie podmienok stanovených v bodoch b) a c), drevo musí 

byť podrobené systému kontroly, ktorý je stanovený v rámci programu a ktorý zahŕňa 

kontrolu pred odoslaním a monitorovanie v schválených piliarskych závodoch 

vykonávané nezávislými externými audítormi s kvalifikáciou a oprávnením na tento 

účel. Úrad pre inšpekciu zdravia zvierat a rastlín Ministerstva poľnohospodárstva 

Spojených štátov vykonáva príležitostné kontroly pred odoslaním a každých šesť 

mesiacov vykonáva audity záznamov a postupov NHLA súvisiacich s programom, a to 

u nezávislých externých audítorov, v piliarskych závodoch a príslušných zariadeniach, 

ktoré sú zapojené do programu;  

e) k drevu musí byť priložený štandardný certifikát „Certificate of Kiln Drying“, ktorý 

zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe 1 tohto opatrenia, vyhotovený osobou alebo 

osobami oprávnenými zúčastniť sa na tomto programe a schválený inšpektorom 

NHLA. Certifikát „Certificate of Kiln Drying“ musí byť riadne vyplnený a musí 

zahŕňať informácie o objeme odkôrneného reziva v doskových stopách (board feet) a 

metroch kubických. V certifikáte musí byť uvedený celkový počet balíkov a každé 

identifikačné číslo spony pridelené týmto balíkom. 

 

Pohyb v rámci Európskej únie 

Rastliny určené na pestovanie Viburnum spp., Camellia spp. a Rhododendron spp., okrem 

Rhododendron simsii Planch, okrem semien s pôvodom v  Slovenskej republike a ostatných 

členských štátoch Európskej únie, sa môžu v rámci  Slovenskej republiky a ostatných 

členských štátov Európskej únie premiestniť len ak je k ním priložený rastlinný pas a: 

 

a) rastliny pochádzajú z oblastí, o ktorých je známe, že sa v nich nevyskytuje škodlivý 

organizmus,  

alebo 

b) žiadne príznaky výskytu škodlivého organizmu sa v mieste pestovania na rastlinách 

nespozorovali od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu, pri úradných 

kontrolách, vrátane laboratórneho testovania podozrivých príznakov, vykonaných 

aspoň dvakrát počas vegetačného obdobia vo vhodnom období, keď sú rastliny v 

období aktívneho rastu; pri intenzite týchto kontrol sa zohľadnia jednotlivé systémy 

produkcie rastlín, 
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Pestovatelia týchto rastlín majú povinnosť zaregistrovať sa v súlade s ustanoveniami § 11 

zákona. 

Zaregistrovaní pestovatelia sú povinný oznámiť každý podozrivý výskyt alebo potvrdenú 

prítomnosť škodlivého organizmu v mieste pestovania príslušnému oblastnému 

fytoinšpektorovi odboru ochrany rastlín kontrolného ústavu. 

 

Článok 4 

Opatrenia na eradikáciu 

 

1. V prípadoch, ak sa na rastlinách v mieste produkcie zistia príznaky škodlivého 

organizmu, vykonajú sa vhodné opatrenia zamerané na vyhubenie škodlivého organizmu 

pozostávajúce aspoň z nasledujúcich postupov: 

a) zničenie napadnutých rastlín a všetkých náchylných rastlín v okruhu 2 m od 

napadnutých rastlín vrátane pridružených rastových médií a zvyškov rastlín; 

b) v prípade všetkých náchylných rastlín v okruhu 10 m od napadnutých rastlín a 

všetkých zvyšných rastlín z napadnutého miesta: 

— rastliny zostanú v mieste produkcie, 

— dodatočne sa vykonajú úradné kontroly najmenej dvakrát počas troch mesiacov po  

     prijatí eradikačných opatrení, keď sú rastliny v období aktívneho rastu, 

— počas uvedených troch mesiacov sa nevykoná žiadne ošetrenie na potlačenie  

     symptómov škodlivého organizmu, 

— u rastlín sa pri úradných kontrolách nezistil škodlivý organizmus; 

c) všetky ostatné náchylné rastliny na základe tohto zistenia podliehajú častým 

úradným kontrolám v mieste produkcie a počas týchto kontrol sa u nich nezistil výskyt 

škodlivého organizmu; 

d) prijali sa vhodné rastlinolekárske opatrenia na ploche na pestovanie v okruhu 2 m 

od napadnutých rastlín. 

 

2. V prípadoch, v ktorých výskyt škodlivého organizmu na rastlinách sa zistí na inom 

mieste, ako je miesto pestovania, kontrolný ústav prijme primerané opatrenia, aby sa škodlivý 

organizmus aspoň zadržal. V rámci toho sa prípadne vymedzí dotknutá plocha, na ktorej sa 

opatrenia vykonajú. 

 

Článok 5 

Kontrola dodržiavania opatrení 

 

Kontrolu dodržiavania opatrení uvedených v článkoch 3 a 4 vykonáva kontrolný ústav podľa 

§ 4, § 8 a § 9 zákona. Osoby na úseku rastlinolekárskej starostlivosti sú povinné v súlade s § 8 

ods. 1 písm. b) zákona bezodkladne ohlásiť všetky prípady výskytu alebo podozrení na výskyt 

uvedeného špecifikovaného organizmu na odbor ochrany rastlín kontrolného ústavu, tel. 

02/59 880 345, e-mail: ochrana@uksup.sk, alebo písomne na adresu ÚKSÚP OOR, 

Matúškova 21, 833 16 Bratislava. 

 

 

mailto:ochrana@uksup.sk
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Článok 6 

Úradný prieskum a podávanie správ 

 

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

zistenie prítomnosti škodlivého organizmu Phytophthora ramorum Werres, De Cock a Man 

int Veld sp. nov. a dôkazov zamorenia hostiteľských rastlín daným organizmom. 

 

2. Kontrolný ústav oznámi každoročne do 1. decembra výsledky úradného prieskumu 

Komisii a ostatným členským štátom.  

 

3. Kontrolný ústav môže na území Slovenskej republiky prijať primerané opatrenia 

s cieľom úradného sledovania premiestňovania náchylných rastlín, aby sa zistilo, či spĺňajú 

podmienky uvedené v tomto opatrení. 

 

4. Kontrolný ústav písomne informuje Komisiu a ostatné členské štáty o uplatňovaní 

výnimky dovozu odkôrneného reziva zo stromov Acer macrophyllum Pursh a Quercus spp. L. 

s pôvodom v Spojených štátoch amerických, ktorá umožňuje  do 30. novembra 2016 dovážať 

na územie Slovenskej republiky rezivo bez rastlinolekárskeho osvedčenia ale s certifikátom 

„Certificate of Kiln Drying“. V prípade výnimky kontrolný ústav každoročne do 15. júla 

poskytne informácie Komisii a ostatným členským štátom o počte zásielok dovezených v 

predchádzajúcom roku. O každej zásielke, ktorá nespĺňa podmienky vstupu je potrebné 

informovať Komisiu a ostatné členské štáty najneskôr dva dni po dátume jej zadržania. 

 

Článok 7 

Účinnosť 

 

Opatrenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia. 

 

Týmto opatrením sa ruší platnosť Opatrenia na ochranu proti zavlečeniu a rozširovaniu 

Phytophthora ramorum Werres, De Cock a Man int Veld sp. nov. na území Slovenskej 

republiky č. k.: OOR/37/2008 zo dňa 11.1.2008. 

 

 

 

 

V Bratislave dňa: 23.9.2014      Ing. Bohumil Krajmer 

            generálny riaditeľ
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Príloha č.1 

Vzor certifikátu “Certificate of Kiln Drying” 
 

Agreement No. 07-8100-1173-MU  
Cert #. xxxxx-xxxxx 

 
CERTIFICATE OF KILN DRYING 

 
Sawn Hardwood Lumber 

 
Lumber Kiln Dried by Consignee 

 
Name of Company: Name:  
Address: Address:  
City/State/Zip: City/State/Zip:  
Phone: Country:  
Order #: Port: 

 
Invoice #: Container #:  
Customer PO#: 

 
Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus 

sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry 

Kiln Operators Manual and is bark free. 
 

Description of Consignment: 
 

Botanical Name of wood: 
 

List species, thickness, grade of various items contained in shipment: 
 

Bundle Numbers Clip ID Numbers Board Footage Cubic Meters 
 
 
 

 
Totals: # Bundles BdFt Cubic Meters: 

 
(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of 
the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by 

that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the 
Department with respect to this certificate.) 

 
AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION 

 
Name (print) ___________________________________________   Title  _________________________________ 

 
I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and is 

bark free. 
 

Signature  ____________________________________________________ Date _________________________________ 

 NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION 

Name (print) Authorized signature Title Date 
 

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518 | Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818|Fax 901-347-0034 | 

www.nhla.com 
 

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK“ 


