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Opatrenie 

Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave  

č. OOR/248/2013 na zabránenie zavlečenia a rozširovania rodu Pomacea (Perry) 

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 škodlivých organizmov rodu Pomacea (Perry). Tieto opatrenia boli nariadené 

Európskou Komisiou pre územie Európskej Únie Vykonávacím Rozhodnutím Komisie 

2012/697/EÚ z 8. novembra  2012 o preventívnych opatreniach  proti zavlečeniu rodu Pomacea 

(Perry) do Európskej Únie a proti jeho rozšíreniu v Európskej Únii 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 platí toto vymedzenie pojmov: 

a) „špecifikovaný organizmus“ znamená rod Pomacea (Perry) 

 

b) „špecifikované rastliny“ sú rastliny určené na pestovanie, okrem semien, ktoré môžu rásť len 

vo vode, alebo v pôde, ktorá je sústavne nasiaknutá vodou 

 

 

Článok 2 

Zákaz týkajúci sa rodu Pomacea (Perry) 

 

Rod Pomacea (Perry) sa nesmie zavliecť do Európskej Únie a ani rozširovať na jej území. 

 

Článok 3 

Vyhlásené opatrenia pri dovoze špecifikovaných rastlín z tretích krajín 

 

Špecifikované rastliny s pôvodom v tretích krajinách sa môžu uvádzať do Európskej Únie len 

vtedy, ak spĺňajú osobitné  požiadavky na dovoz:   

 

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia osobitného predpisu
1
), špecifikované rastliny s 

pôvodom v tretej krajine musia byť sprevádzané fytocertifikátom podľa § 12 zákona, v 

ktorom sa v kolónke „Dodatočné vyhlásenie“ uvedie, že v prípade špecifikovaných rastlín 

nebola zistená prítomnosť špecifikovaného organizmu bezprostredne predtým, ako opustili 

územie príslušnej tretej krajiny. 

 

2. Špecifikované rastliny uvádzané do Európskej Únie v súlade s bodom 1 sú na mieste vstupu 

alebo na mieste určenia stanovených v súlade  s osobitným predpisom
1
)  podrobené kontrole 

aby sa potvrdilo, že spĺňajú požiadavky stanovené v bode 1. 

 

                                                 
1
) 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. 
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Článok 4 

Vyhlásené opatrenia pri pohybe špecifikovaných rastlín v rámci Európskej Únie 

 

Špecifikované rastliny s pôvodom vo vymedzených oblastiach v rámci Európskej Únie, zriadených 

v súlade s článkom 7, sa môžu presúvať do nevymedzených oblastí v rámci Európskej Únie iba za 

predpokladu, že je k nim priložený rastlinný pas, vyhotovený a vydaný v súlade s osobitným 

predpisom
1
). 

 

 

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. 02/692 04 442, e-mail: 

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

 

 

Článok 6 

Úradný prieskum a podávanie správ 

 

1. Kontrolný ústav vykonáva úradný prieskum na poliach a vodných tokoch na území 

Slovenskej republiky na zistenie prítomnosti špecifikovaného organizmu a v prípade potreby 

na iných špecifikovaných rastlinách. 

  

2. Kontrolný ústav oznámi každoročne do 31. decembra výsledky úradného prieskumu 

Komisii a ostatným členským štátom.  

 

3. Ak sa preukáže podozrenie na prítomnosť špecifikovaného organizmu alebo ak sa jeho 

prítomnosť na poliach a vo vodných tokoch potvrdí, táto skutočnosť sa okamžite oznámi 

kontrolnému ústavu.  

 

Článok 7 

Vymedzené oblasti, opatrenia prijímané v týchto oblastiach, spôsoby informovania 

verejnosti a oznamovanie 

 

1. a) Ak sa na základe výsledkov prieskumov uvedených v článku 6 ods. 1 alebo  iných 

dôkazov zistí prítomnosť špecifikovaného organizmu na poli alebo vo vodnom toku na 

území Slovenskej republiky, kde sa predtým nenachádzal, kontrolný ústav bezodkladne 

stanoví, prípadne pozmení vymedzenú oblasť pozostávajúcu zo zamorenej zóny a ochrannej 

zóny 

 

Zamorená zóna obsahuje miesta, na ktorých bola zistená prítomnosť špecifikovaného 

organizmu. Ak je súčasťou zamorenej zóny časť obrábaného poľa, potom sa za súčasť 

zamorenej zóny považuje aj zvyšná časť poľa.  

 

Ochranná zóna je oblasť s polomerom aspoň  500 m od hranice zamorenej zóny. Táto 

ochranná zóna však pozostáva len z vodných tokov a oblastí nasiaknutých sladkými vodami. 

Ak je súčasťou zamorenej zóny časť vodného toku, ochranná zóna zahŕňa vodný tok v dĺžke 

najmenej 1 000 m v smere toku a 500 m proti smeru toku od miesta, na ktorom bola zistená 

prítomnosť špecifikovaného organizmu. 
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