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Opatrenie 

Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho 

v Bratislave č. OOR/164/2018, ktorým sa stanovujú núdzové opatrenia na 

zabránenie zavlečeniu škodlivého organizmu Spodoptera frugiperda (Smith) 

a jeho rozšíreniu 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. v znení neskorších predpisov 

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 núdzové patrenia na zabránenie zavlečeniu Spodoptera frugiperda (Smith) a jeho 

rozšíreniu na území Slovenskej republiky. Tieto opatrenia boli nariadené Európskou 

Komisiou pre územie Únie Vykonávacím Rozhodnutím Komisie 2018/638/EÚ Z 23. apríla 

2018, o opatreniach na zabránenie zavláčeniu škodlivého organizmu Spodoptera frugiperda 

(Smith) a jeho rozšíreniu v 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 sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov: 

- "špecifikované rastliny" sú plody Capsicum L., Momordica L.k Solanum aethiopicum L., 

Solanum macrocarpon L. a Solanum melongena L. a rastliny, kultúry rastlinných tkanív, 

semená a zrná druhu Zea mays s pôvodom v Afrike alebo na území amerického 

kontinentu, s výnimkou živého peľu; 

- "produkčná plocha" je vymedzená časť v mieste produkcie riadená ako samostatná 

jednotka na rastlinolekárske účely;  

- "miesto produkcie" sú akékoľvek priestory alebo súbor polí, ktoré sú prevádzkované ako 

samostatná výrobná alebo poľnohospodárska jednotka. 

 

Článok 2 

Zistenie výskytu S. frugiperda alebo podozrenie na jeho výskyt 

 

1.   Kontrolný ústav zabezpečí, aby každá osoba, ktorá má podozrenie na výskyt S. frugiperda 

na území Slovenskej republiky alebo zistí jeho výskyt, bezodkladne o tom informovala odbor 

ochrany rastlín kontrolného ústavu, tel. 02/59 88 03 45, e-mail: ochrana@uskup.sk alebo 

písomne na adresu ÚKSÚP OOR Matúškova 21, 833 16 Bratislava a poskytla mu všetky 

relevantné informácie o jeho výskyte alebo o podozrení na jeho výskyt. 

2.   Odbor ochrany rastlín kontrolného ústavu tieto informácie ihneď zaznamená. 

3.   Ak bol  odbor ochrany rastlín kontrolného ústavu informovaný o výskyte S. frugiperda 

alebo podozrení na jeho výskyt, prijme všetky potrebné opatrenia na potvrdenie tohto výskytu 

alebo podozrenia na takýto výskyt. 

4.   Kontrolný ústav zabezpečí, aby bola každá osoba na úseku rastlinolekárskej starostlivosti, 

ktorá má pod kontrolou rastliny potenciálne zamorené S. frugiperda, bezodkladne 

informovaná o výskyte S. frugiperda alebo podozrení na jeho výskyt, o jeho možných 

dôsledkoch a rizikách, ako aj o opatreniach, ktoré treba prijať. 

mailto:ochrana@uskup.sk


 

 
 

 

Článok 3 

Požiadavky na vstup špecifikovaných rastlín do Únie 

 

Špecifikované rastliny smú vstupovať do Únie len vtedy, ak spĺňajú tieto požiadavky: 

a)  musí k nim byť doložené rastlinolekárske osvedčenie uvedené v článku 13 ods. 1 bode ii) 

smernice 2000/29/ES; 

b)  musia spĺňať ustanovenia článku 4 písm. a), b), c), d) alebo e) tohto rozhodnutia. Príslušné 

písmeno sa uvedie v rastlinolekárskom osvedčení v kolónke Dodatkové vyhlásenie. V 

prípade písmen c) a d) článku 4 musí byť v rastlinolekárskom osvedčení uvedená aj 

informácia na zabezpečenie vysledovateľnosti podľa písmena c) bodu iv); 

c)  pri vstupe do Únie musia byť skontrolované odborom ochrany rastlín kontrolného ústavu 

v súlade s článkom 5 tohto rozhodnutia a nesmie byť zistený žiadny výskyt S. frugiperda. 

 

 

Článok 4 

Pôvod špecifikovaných rastlín 

 

Špecifikované rastliny musia spĺňať požiadavky stanovené v týchto bodoch: 

a)  pochádzajú z tretej krajiny, v ktorej nie je známy výskyt S. frugiperda; 

b)  majú pôvod v oblasti, ktorú príslušná národná organizácia na ochranu rastlín označila ako 

oblasť bez výskytu S. frugiperda v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre 

rastlinolekárske opatrenia; názov uvedenej oblasti musí byť uvedený v rastlinolekárskom 

osvedčení v kolónke „miesto pôvodu“; 

c)  pochádzajú z oblastí mimo oblastí uvedených v písmenách a) a b) a musia spĺňať tieto 

podmienky: 

i)  špecifikované rastliny sa pestovali v mieste produkcie, ktorá je zaregistrovaná národnou 

organizáciou na ochranu rastlín v krajine pôvodu a patrí pod jej dohľad, 

ii)  počas troch mesiacov pred vývozom boli na produkčnej ploche vykonané úradné 

kontroly a na špecifikovaných rastlinách nebol zistený výskyt S. frugiperda; 

iii)  špecifikované rastliny boli pred vývozom podrobené úradnej kontrole a zistilo sa, že 

sú bez výskytu S. frugiperda; 

iv)  počas premiestňovania pred vývozom špecifikovaných rastlín boli zabezpečené 

informácie umožňujúce ich vysledovateľnosť k produkčnej ploche; 

v)  špecifikované rastliny sa pestovali na produkčnej ploche vybavenej úplnou fyzickou 

ochranou proti zavlečeniu S. frugiperda; 
 

d)  pochádzajú z oblastí mimo oblastí uvedených v písmenách a) a b) a spĺňajú ustanovenia 

písmena c) bodov i) až iv) a boli podrobené účinnému ošetreniu na zabránenie výskytu S. 

frugiperda; 

e)  pochádzajú z oblastí mimo oblastí uvedených v písmenách a) a b) a boli podrobené 

účinnému pozberovému ošetreniu, aby sa zaručilo, že sú bez výskytu S. frugiperda, a 

ošetreniu uvedenému v rastlinolekárskom osvedčení. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Článok 5 

Úradné kontroly pri vstupe do Únie 

 

1.   Všetky zásielky špecifikovaných rastlín, ktoré vstúpili do Únie, sa musia úradne 

skontrolovať v mieste vstupu do Únie alebo v mieste určenia podľa smernice Komisie 

2004/103/ES(1). 

2.   Oddelenie kontroly ochrany rastlín sekcie kontroly kontrolného ústavu musí vykonávať 

tieto kontroly: 

a) vizuálnu prehliadku 

a 

b)     v prípade podozrenia na výskyt S. frugiperda odber vzoriek a identifikáciu zisteného 

organizmu. 

 

Článok 6 

Prieskumy S. frugiperda na území Slovenskej republiky 

 

1.   Slovenská republika na svojom území uskutočňuje každoročné prieskumy výskytu S. 

frugiperda na hostiteľských rastlinách. 

2.   Prieskumy sú vykonávané oddelením kontroly ochrany rastlín sekcie kontroly kontrolného 

ústavu. Musia pozostávať prinajmenšom z použitia vhodných pascí, ako sú feromónové 

pasce, alebo, v prípade akéhokoľvek podozrenia na zamorenie S. frugiperda, odberu vzoriek a 

identifikácie. Uvedené prieskumy musia byť založené na spoľahlivých vedeckých 

a technických princípoch a vykonávané vo vhodnom čase v roku, kedy možno zistiť výskyt S. 

frugiperda. 

3.   Kontrolný ústav oznamuje Komisii a ostatným členským štátom do 30. apríla každého 

roku výsledky prieskumov vykonaných v predchádzajúcom kalendárnom roku. 

 

Článok 7 

Dátum uplatňovania 

 

Toto opatrenie sa uplatňuje od 1. júna 2018. 

 

Článok 8 

Dátum uplynutia účinnosti 

 

Toto opatrenie sa uplatňuje do 31. mája 2020. 

 

 

 

 

V Bratislave dňa: 10.05. 2018        Ing. Peter Rusňák, PhD. 

                        generálny riaditeľ 

   

 

 

 

                                                           
1 Smernica Komisie 2004/103/ES zo 7. októbra 2004 o kontrolách zhody a fytosanitárnych kontrolách rastlín, 

rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v časti B prílohy V k smernici Rady 2000/29/ES, ktoré sa 

môžu vykonávať na inom mieste než je miesto vstupu do Spoločenstva alebo v jeho blízkosti, a ktorá špecifikuje 

podmienky týkajúce sa týchto kontrol (Ú. v. EÚ L 313, 12.10.2004, s. 16). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/AUTO/?uri=OJ:L:2004:313:TOC

