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Opatrenie 

Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave  

č. OOR/249/2013 na zabránenie zavlečenia a rozširovania  Pseudomonas syringae pv. 

actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto  

 
 

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 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, 

Ichikawa, Tsuyumu & Goto. Tieto opatrenia boli nariadené Európskou Komisiou pre územie 

Európskej Únie Vykonávacím Rozhodnutím Komisie 2012/756/EÚ z 5. decembra 2012, 

týkajúce sa  opatrenia proti zavlečeniu  Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, 

Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto do Európskej Únie a proti jeho šíreniu na území 

Európskej Únie a tieto opatrenia  sú záväzné pre osoby na úseku rastlinolekárskej starostlivosti 

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

 

 

Článok 1 

Núdzové opatrenia proti Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, 

Tsuyumu & Goto 

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (ďalej len 

„špecifikovaný organizmus“) nesmie byť zavlečený do Európskej Únie a ani sa nesmie na jej území 

rozširovať. 

 

 

Článok 2 

Vyhlásené opatrenia pri dovoze do Európskej Únie 

 

Živý peľ a rastliny Actinidia Lindl určené na ďalšie pestovanie, okrem osiva (ďalej len 

„špecifikované rastliny“) s pôvodom v tretích krajinách sa môžu do Európskej Únie dovážať len 

vtedy, ak spĺňajú osobitné požiadavky na dovoz. 

 

 (1) K zásielke špecifikovaných rastlín s pôvodom v tretích krajinách sa prikladá 

rastlinolekárske osvedčenie, v ktorom v kolónke „Dodatočné vyhlásenie“ je uvedené , že je 

splnený jeden z týchto bodov: 

a) špecifikované rastliny sa po celý čas pestovali v krajine, o ktorej je známe, že sa 

v nej špecifikovaný organizmus nevyskytuje 

alebo 

b) špecifikované rastliny sa celý čas pestovali v oblasti bez výskytu škodlivého 

organizmu, ktorú vzhľadom na špecifikovaný organizmus vymedzila národná 

organizácia ochrany rastlín krajiny pôvodu v súlade s Medzinárodnou normou FAO 

pre rastlinolekárske opatrenia (ďalej len „ISPM“) č. 4
1
). 

                                                 
1
) Požiadavky na stanovenie oblastí bez výskytu škodcov. ISPM č. 4 (1995), FAO 2011.  



2 

 

alebo 

c) špecifikované rastliny sa vypestovali v mieste produkcie bez výskytu škodlivého 

organizmu, ktoré vzhľadom na špecifikovaný organizmus vymedzila národná 

organizácia  ochrany rastlín v súlade s FAO ISPM č.10
2
). Špecifikované rastliny sa 

pestovali s takým stupňom izolácie a ochrany pred okolitým prostredím, ktorý 

zabraňuje prístupu špecifikovaného organizmu. Na tomto mieste sa dvakrát vykonali 

úradné kontroly  špecifikovaných rastlín v čase, ktorý je najvhodnejší na odhalenie 

príznakov infekcie počas celého vegetačného obdobia pred vývozom, a zistilo sa, že 

sú bez výskytu špecifikovaného organizmu. 

Uvedené miesto produkcie je obkolesené zónou s polomerom najmenej 500 m, 

v ktorej sa dvakrát vykonali úradné kontroly v čase, ktorý je najvhodnejší na 

odhalenie príznakov infekcie, počas celého vegetačného obdobia pred vývozom 

a všetky rastliny vykazujúce príznaky infekcie, ktoré sa odhalili počas týchto kontrol 

a všetky susediace špecifikované rastliny vo vzdialenosti do 5 m boli okamžite 

zlikvidované. 

alebo 

d) špecifikované rastliny sa vypestovali v mieste produkcie bez výskytu škodlivého 

organizmu, ktoré vzhľadom na špecifikovaný organizmus vymedzila národná 

organizácia ochrany rastlín v súlade s FAO ISPM č.10
2
). 

Uvedené miesto produkcie je obkolesené zónou s polomerom 4 500 m. Na uvedenom 

mieste produkcie a v celej tejto zóne sa dvakrát vykonali úradné kontroly v čase, 

ktorý je najvhodnejší na odhalenie príznakov infekcie, počas celého  vegetačného 

obdobia pred vývozom. Počas týchto úradných kontrol, odberu vzoriek a testovania 

nebola zistená prítomnosť špecifikovaného organizmu.  

 

(2) Ak sa poskytujú informácie uvedené v bode 1 písm. c) alebo d), rastlinolekárske 

osvedčenie obsahuje okrem toho informáciu, že je splnený jeden z týchto bodov: 

a) špecifikované rastliny pochádzajú priamo z materských rastlín vypestovaných za 

podmienok, ktoré sú v súlade s bodom 1 písm. a), b) alebo c); 

alebo 

b) špecifikované rastliny pochádzajú priamo z materských rastlín, ktoré boli podrobené 

predchádzajúcemu individuálnemu testovaniu, ktorým sa potvrdila neprítomnosť 

špecifikovaného organizmu; 

alebo 

c) špecifikované rastliny boli testované podľa plánu odberu vzoriek, ktorý umožňuje 

s 99 % spoľahlivosťou potvrdiť, že miera výskytu špecifikovaného organizmu 

v špecifikovaných rastlinách je nižšia ako 0,1 % 

 

(3) Ak sa poskytujú informácie podľa bodu 1 písm. b), v rastlinolekárskom osvedčení sa 

v kolónke „Miesto pôvodu“ uvádza názov oblasti bez výskytu škodlivého organizmu. 

(4) Špecifikované rastliny dovážané do Európskej Únie, ku ktorým je priložené 

rastlinolekárske osvedčenie sa podrobujú dôkladnej kontrole a prípadne sa testujú na 

                                                 
2
) Požiadavky, ktoré treba splniť pri zriaďovaní miest produkcie bez výskytu škodcov a lokalít produkcie bez 

výskytu škodcov  ISPM č. 10 (1999), FAO 2011.  
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prítomnosť špecifikovaného organizmu v mieste vstupu alebo v mieste určenia 

stanovenom v súlade s osobitným predpisom 
3
).  

Ak sa špecifikované rastliny dovážajú do Európskej Únie cez členský štát iný než členský 

štát určenia uvedených rastlín, zodpovedný úradný orgán členského štátu vstupu 

upovedomí zodpovedný úradný orgán členského štátu určenia. 

 

 

Článok 3 

Vyhlásené opatrenia pri pohybe špecifikovaných rastlín v rámci Európskej Únie  

Špecifikované rastliny sa môžu v rámci Európskej Únie premiestňovať len vtedy, ak spĺňajú 

nasledujúce požiadavky.  

(1) Špecifikované rastliny s pôvodom v Únii sa môžu premiestňovať v rámci Európskej Únie 

len vtedy, ak je k nim priložený rastlinný pas vyhotovený a vydaný v súlade s osobitným 

predpisom 
3
) a ak spĺňajú požiadavky uvedené v bode 2. 

(2)  

a) špecifikované rastliny sa po celý čas pestovali v členskom štáte, o ktorom je známe, 

že sa v ňom špecifikovaný organizmus nevyskytuje; 

alebo 

b) špecifikované rastliny sa po celý čas pestovali v chránenej zóne uznanej vzhľadom 

na špecifikovaný organizmus v súlade s osobitným predpisom 
4
); 

alebo 

c) špecifikované rastliny sa po celý čas pestovali v oblasti bez výskytu škodlivého 

organizmu, ktorú vzhľadom na špecifikovaný organizmus vymedzil zodpovedný 

úradný orgán členského štátu v súlade s FAO ISPM č.4
1
); 

alebo 

d) špecifikované rastliny sa vypestovali v mieste produkcie alebo lokalite bez výskytu 

škodlivého organizmu, ktoré vzhľadom na špecifikovaný organizmus vymedzil 

zodpovedný úradný orgán členského štátu pôvodu v súlade s FAO ISPM č.10
2
). 

Špecifikované rastliny sa pestovali s takým stupňom izolácie a ochrany pred 

okolitým prostredím, ktorý zabraňuje prístupu špecifikovaného organizmu. Na tomto 

mieste sa špecifikované rastliny dvakrát podrobili úradnej kontrole v čase, ktorý je 

najvhodnejší na odhalenie príznakov infekcie, počas celého vegetačného obdobia 

pred premiestnením, a zistilo sa, že sú bez výskytu špecifikovaného organizmu. 

Uvedené miesto je obkolesené zónou s polomerom najmenej 500 m, v ktorej sa 

dvakrát vykonali úradné kontroly v čase, ktorý je najvhodnejší na odhalenie 

príznakov infekcie, počas celého vegetačného obdobia pred premiestnením a všetky 

rastliny vykazujúce príznaky infekcie, ktoré sa odhalili počas týchto inšpekcií 

alebo 

 

___________________________ 
3
) Nariadenie 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. 
4
) § 14 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. 
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e) špecifikované rastliny sa vypestovali v mieste produkcie bez výskytu škodlivého 

organizmu, ktoré vzhľadom na špecifikovaný organizmus vymedzil zodpovedný 

úradný orgán členského štátu pôvodu v súlade s FAO ISPM č.10
2
). 

Uvedené miesto produkcie je obkolesené zónou s polomerom 500 m (ďalej len 

„okolitá zóna“). Na uvedenom pestovateľskom mieste a v celej okolitej zóne sa 

dvakrát vykonali úradné kontroly v čase, ktorý je najvhodnejší na odhalenie 

príznakov infekcie, počas celého vegetačného obdobia pred premiestnením. Počas 

týchto úradných kontrol, odberu vzoriek a testovania nebola zistená prítomnosť 

špecifikovaného organizmu. 

Okolitá zóna je obkolesená zónou s priemerom 4 000 m, v ktorej sa po tom, čo sa 

v celej uvedenej zóne dvakrát vykonali úradné kontroly, odber vzoriek a testovanie, a 

to v čase, ktorý je najvhodnejší na odhalenie príznakov infekcie, počas celého 

vegetačného obdobia pred premiestnením, prijali vo všetkých prípadoch zistenia 

prítomnosti špecifikovaného organizmu na špecifikovaných rastlinách eradikačné 

opatrenia. Tieto opatrenia spočívali v okamžitom zlikvidovaní infikovaných 

špecifikovaných rastlín a všetkých susediacich špecifikovaných rastlín vo 

vzdialenosti do 5 m. 

 

(3) Ak sú splnené požiadavky uvedené v bode 2 písm. d) alebo e), musia špecifikované 

rastliny okrem toho spĺňať ešte jednu z týchto požiadaviek: 

(a) špecifikované rastliny pochádzajú priamo z materských rastlín vypestovaných za 

podmienok, ktoré sú v súlade s bodom 2 písm. a), b), c) alebo d); 

alebo 

(b) špecifikované rastliny pochádzajú priamo z materských rastlín, ktoré boli podrobené 

predchádzajúcemu individuálnemu testovaniu, ktorým sa potvrdila neprítomnosť 

špecifikovaného organizmu; 

alebo 

(c) špecifikované rastliny boli testované podľa plánu odberu vzoriek, ktorý umožňuje 

s 99 % spoľahlivosťou potvrdiť, že miera výskytu špecifikovaného organizmu 

v špecifikovaných rastlinách je nižšia ako 0,1 %. 

 

(4) Špecifikované rastliny dovážané do Európskej Únie z tretích krajín sa môžu premiestňovať 

v rámci Európskej  Únie len vtedy, ak je k nim priložený rastlinný pas uvedený v bode 1. 

 

 

 

Článok 4 

Kontrola dodržiavania opatrení 

 

Kontrolu dodržiavania  opatrení uvedených v článkoch 2 a 3vykonáva 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. 02/692 04 442, email: 

ochrana@uksup.sk , alebo písomne na adresu ÚKSÚP OOR, Hanulova 9/A, 844 29 Bratislava 42.  

 

mailto:ochrana@uksup.sk
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Článok 5  

Úradný prieskum a podávanie správ 

 

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

prítomnosti špecifikovaného organizmu o na špecifikovaných rastlinách. 

 

2.  Kontrolný ústav oznámi každoročne do 31. januára výsledky úradného prieskumu Komisii 

a ostatným členským štátom.  

 

3. Kontrolný ústav bezodkladne písomne informuje Komisiu a ostatné členské štáty 

o prítomnosti špecifikovaného organizmu na časti jeho územia, v ktorej jeho prítomnosť  

nebola predtým známa.  

 

 

 

Článok 6 

Účinnosť 

 

Opatrenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia. 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa: 26. 2. 2013.     


