
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatok č. 1/2015 
k „ Cenníku výkonov na úseku úradnej kontroly, štátnej kontroly, 

skúšobných činností a ostatných odborných činností“  zo dňa 1.3.2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Bohumil Krajmer, v. r. 

   generálny riaditeľ 

 

 

 

 

 

č. j.:  R/468/2015 

Platný od 1.8.2015  

 

  



 

Týmto dodatkom sa Cenník výkonov na úseku úradnej kontroly, štátnej kontroly, skúšobných 

činností a ostatných odborných činností“  zo dňa 1.3.2015 mení nasledovne: 

 

Výkony Odboru registrácie pesticídov 

 

Výkony Odboru registrácie pesticídov sa vymazávajú a menia nasledovne: 

 

  Výkony odboru registrácie pesticídov  

na úseku skúšobnej činnosti 

Číslo 

položky 

Názov položky 

Suma v € 

plodina účel použitia 

  Zoocídy   

6.001 
všetky plodiny pôdne prípravky so zapracovaním

1
  klasicky: 830,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 207,00 

6.002 
všetky plodiny pôdne prípravky so zapracovaním

1
 ARM: 952,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 207,00 

6.003 
všetky plodiny 

škodcovia (1 plodina - 1 škodca - 1 prípravok - 

max 2 ošetrenia)
1
 

klasicky: 809,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 207,00 

6.004 
všetky plodiny 

škodcovia (1 plodina - 1 škodca - 1 prípravok - 

max 2 ošetrenia)1 
ARM: 931,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 207,00 

6.005 
všetky plodiny delená alebo následná aplikácia (1 škodca)

1
 klasicky: 1 046,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 207,00 

6.006 
všetky plodiny delená alebo následná aplikácia (1 škodca)

1
 ARM: 1 172,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 207,00 

6.007 
všetky plodiny morenie (nenamorené osivo)

1
 klasicky: 774,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 225,00 

6.008 
všetky plodiny morenie (nenamorené osivo)

1
 ARM: 896,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 225,00 

6.009 
všetky plodiny morenie (namorené osivo)

1
 klasicky: 736,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 225,00 

6.010 
všetky plodiny morenie (namorené osivo)

1
 ARM: 858,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 225,00 

6.011 
obilniny, olejniny 

škodcovia (1 plodina - 1 prípravok - viac 

škodcov)
1
 - položka 6.003 + 1 škodca naviac t.j. 

99 € 

klasicky: 908,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 207,00 



 

6.012 
obilniny, olejniny 

škodcovia (1 plodina - 1 prípravok - viac 

škodcov)
1
 - položka 6.004 + 1 škodca naviac t.j. 

99 € 

ARM: 1 030,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 207,00 

6.013 

všetky plodiny bio prípravky na báze mikroorganizmov
1
 250,00 

všetky plodiny 
v prípade absencie škodcov resp. zrušenia pokusu 

- úhrada nákladov 

30% zo základnej ceny 

pokusu
2
 

1
 platí pre pokus v rozsahu: kontrola + štandard + testovaný prípravok - 1 dávka; pre každú ďalšiu dávku resp. 

štandard je cena uvedená v štrukturovaných položkách cenníka 

2
 pre všetky položky cenníka 

 

  Fungicídy   

6.014 
všetky plodiny pôdne prípravky so zapracovaním

1
 klasicky: 809,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 212,00 

6.015 všetky plodiny pôdne prípravky so zapracovaním
1
 ARM: 794,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 212,00 

6.016 
všetky plodiny 

choroby (1 plodina - 1 choroba -1 prípravok - max. 

2 ošetrenia)
1
 

klasicky: 798,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 212,00 

6.017 
všetky plodiny 

choroby (1 plodina - 1 choroba -1 prípravok - max. 

2 ošetrenia)
1
 

ARM: 784,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 212,00 

6.018 
všetky plodiny 

delená alebo následná aplikácia (1 patogén)
1
 - po-

ložka 6.016 + 1 ošetrenie naviac t.j. 151 € 
klasicky: 949,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 213,00 

6.019 
všetky plodiny 

delená alebo následná aplikácia (1 patogén)
1
 - po-

ložka 6.017 + 1 ošetrenie naviac t.j. 151 € 
ARM: 935,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 213,00 

6.020 

všetky plodiny 

choroby (1 plodina - 1 prípravok - viac 

patogénov)
1
 t.j. položka 6.017 + 1 patogén naviac 

t.j. 30 € 

klasicky: 828,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 213,00 

6.021 

všetky plodiny 

choroby (1 plodina - 1 prípravok - viac 

patogénov)
1 
t.j. položka 6.017 + 1 patogén naviac 

t.j. 30 € 

ARM: 814,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 213,00 

6.022 všetky plodiny morenie
1
 klasicky: 933,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 276,00 

6.023 všetky plodiny morenie
1
 ARM: 918,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 276,00 

6.024 všetky plodiny bio prípravky na báze mikroorganizmov
1
 250,00 

6.025 všetky plodiny 
v prípade absencie choroby resp. zrušenia pokusu - 

úhrada nákladov 

30% zo základnej ceny 

pokusu
2
 



 

1
 platí pre pokus v rozsahu: kontrola + štandard + testovaný prípravok - 1 dávka; pre každú ďalšiu dávku resp. 

štandard je cena uvedená v štrukturovaných položkách cenníka 

2
 pre všetky položky cenníka 

 

  Herbicídy   

6.026 
všetky plodiny pôdne prípravky so zapracovaním

1
 klasicky: 689,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 140,00 

6.027 
všetky plodiny pôdne prípravky so zapracovaním

1
 ARM: 761,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 140,00 

6.028 
všetky plodiny buriny (1 plodina - 1 prípravok - 1 dávka)

1
 klasicky: 667,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 161,00 

6.029 
všetky plodiny buriny (1 plodina - 1 prípravok - 1 dávka)

1
 ARM: 739,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 161,00 

6.030 
všetky plodiny delená alebo následná aplikácia (max. 3 ošetrenia)

1
 klasicky: 933,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 405,00 

6.031 
všetky plodiny delená alebo následná aplikácia (max. 3 ošetrenia)

1
 ARM: 1 005,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 405,00 

6.032 

nepoľnohospodárska 

pôda 
nežiaduca vegetácia

1
 klasicky: 589,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 59,00 

6.033 

nepoľnohospodárska 

pôda 
nežiaduca vegetácia

1
 ARM: 659,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 59,00 

6.034 

poľnohospodárska 

pôda, strnisko 
buriny

1
 klasicky: 587,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 59,00 

6.035 

poľnohospodárska 

pôda, strnisko 
buriny

1
 ARM: 659,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 59,00 

6.036 
všetky plodiny desikácia, defoliácia

1
 klasicky: 627,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 99,00 

6.037 
všetky plodiny desikácia, defoliácia

1
 ARM: 699,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 99,00 

6.038 všetky plodiny 
v prípade absencie choroby resp. zrušenia pokusu - 

úhrada nákladov 

30% zo základnej ceny 

pokusu
2
 

1
 platí pre pokus v rozsahu: kontrola + štandard + testovaný prípravok - 1 dávka; pre každú ďalšiu dávku resp. 

štandard je cena uvedená v štrukturovaných položkách cenníka 

2
 pre všetky položky cenníka 

 

  Rastové regulátory a iné látky   

6.039 
všetky plodiny regulácia, stimulácia

1
 830,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 225,00 



 

6.040 
všetky plodiny zakoreňovanie

1
 300,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 225,00 

6.041 
ostatné vosky, antitranspiranty a iné pomocné látky

1
 560,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 225,00 

6.042 
strukoviny, olejniny 

lepidlá - znižovanie predzberových a zberových 

strát
1
 

830,00 

príplatok za každú ďalšiu dávku alebo štandard 225,00 

6.043 všetky plodiny v prípade zrušenia pokusu - úhrada nákladov 
30% zo základnej ceny 

pokusu
2
 

1
 platí pre pokus v rozsahu: kontrola + štandard + testovaný prípravok - 1 dávka; pre každú ďalšiu dávku resp. 

štandard je cena uvedená v štrukturovaných položkách cenníka 

2
 pre všetky položky cenníka 

 

  Aditíva, adjuvanty   

6.044 skladované plodiny inhibícia klíčenia
1
 360,00 

6.045 skladované plodiny v prípade zrušenia pokusu - úhrada nákladov 
30% zo základnej ceny 

pokusu
2
 

1
 platí pre pokus v rozsahu: kontrola + štandard + testovaný prípravok - 1 dávka; pre každú ďalšiu dávku resp. 

štandard je cena uvedená v štrukturovaných položkách cenníka 

2
 pre všetky položky cenníka 

 

  Zvláštne prípady   

6.046 všetky plodiny fytotoxicita (EPPO guideline 135)
1
 klasicky: 774,65 

6.047 všetky plodiny fytotoxicita (EPPO guideline 135)
1
 ARM: 759,00 

6.048 všetky plodiny v prípade zrušenia pokusu - úhrada nákladov 
30% zo základnej ceny 

pokusu
2
 

1
 platí pre pokus v rozsahu: kontrola + štandard + testovaný prípravok - 1 dávka; pre každú ďalšiu dávku resp. 

štandard je cena uvedená v štrukturovaných položkách cenníka 

2
 pre všetky položky cenníka 

 

  Všeobecné pravidlá   

rozbor  nad  rámec EPPO skúšok v rámci ÚKSÚPu sú  účtované  podľa cenníka ÚKSÚP  

rozbor  nad  rámec EPPO skúšok mimo ÚKSÚPu hradí zadávateľ pokusu pracovisku, ktoré rozbory realizuje 

 

na úseku ostatných odborných činností 

Číslo 

položky 
Názov položky Suma v € 

Vydanie certifikátu o spôsobilosti na vykonávanie skúšok biologickej účinnosti 

prípravkov na ochranu rastlín  
  

6.049 Prijatie a spracovanie žiadosti  85,00 

6.050 Vypracovanie 1. stanoviska 678,00 



 

6.051 Vypracovanie ďalších stanovísk 254,00 

6.052 Certifikačný audit  255,00 

6.053 Rozšírenie certifikátu a recertifikácia 330,00 

6.054 Audit  ( overovacieho pokusu, dozorný, osobitný, mimoriadny a iné) 150,00 

6.055 Vypracovanie záverečnej správy 136,00 

6.056 Vydanie certifikátu 33,00 

6.057 
Vydanie certifikátu v anglickom jazyku (vydáva sa až po vydaní 

certifikátu v slovenskom jazyku na požiadanie)  
15,00 

   
  Poplatky za autorizáciu prípravkov na ochranu rastlín   

Číslo 

položky 
Názov položky 

Suma v € 

RMS; zRMSi / cMSii 

6.058 
Kontrola prijateľnosti žiadosti pri hodnotení účinnej látky, safenera, 

synergenta na úrovni EÚ, ak je SR RMS  
127,00/- 

6.059 Hodnotenie účinnej látky na úrovni EÚ na účely schválenia 11 950,00/- 

6.060 
Hodnotenie účinnej látky na úrovni EÚ na účely obnovenia 

schválenia 
11 950,00/- 

6.061 
Hodnotenie účinnej látky na úrovni EÚ na účely obnovenia schválenia 

pre sekciu "identita a fyzikálno chemické vlastnosti účinnej látky"  
7650,00/- 

6.062 
Hodnotenie účinnej látky na úrovni EÚ na účely obnovenia schválenia 

pre sekciu "analytické metódy" 
3825,00/- 

6.063 
Hodnotenie účinnej látky na úrovni EÚ na účely obnovenia schválenia 

pre sekciu "dáta o aplikácii" 
510,00/- 

6.064 Hodnotenie safenerov a synergentov na úrovni EÚ účely schválenia 11 950,00/7 501,00 

6.065 
Autorizácia prípravku a účinnej látky na účely autorizácie podľa 

nariadenia EPaR č. 1107/2009/ES (jedna účinná látka, jedno 

použitie) 

8 052,00/3 102,00 

6.066 Hodnotenie identity, FCH
[iii]

, AM
[iv]

 - 1 účinná látka 
[1]

 424,00/- 

6.067 Hodnotenie BAD
[v]

 pre 1plodinu a škodlivý organizmus 
[2]

 848,00/- 

6.068 
(Do)Hodnotenie BAD[v] pre 1plodinu a škodlivý organizmus 

predloženého v národnom adende 
848,00/848,00 

6.069 
Pripomienkovanie zonálneho hodnotenia identity, FCH, AM pre 1 

účinnú látku 
[3]

 
-/254,00 

6.070 Pripomienkovanie zonálneho hodnotenia BAD pre 1 plodinu a škodlivý 

organizmus 
[4]

 
-/350,00 

6.071 Vzájomné uznanie autorizácie podľa nariadenia EPaR č. 1107/2009 -/1 645 

6.072 Pripomienkovanie zonálneho hodnotenia identity, FCH, AM pre 1 

účinnú látku 
3
 

-/254,00 

6.073 
Pripomienkovanie zonálneho hodnotenia BAD pre 1 plodinu a škodlivý 

organizmus 
4
 

-/150,00 

6.074 Hodnotenie ekvivalencie účinnej látky, safenera, synergenta 1 780,00/- 



 

6.075 Obnovenie autorizácie (jedna účinná látka, jedno použitie) 8 136,00/2 204,00 

6.076 Prehodnotenie prípravku – identita, FCH, AM -  1 účinná látka 
1
 424,00/254,00 

6.077 Prehodnotenie prípravku BAD pre 1 plodinu a škodlivý organizmus 
2
 848,00/280,00 

6.078 Rozšírenie rozsahu použitia na menej významné použitia minor uses 238,00/85,00 

6.079 Paralelný obchod -/289,00 

6.080 
Zmena a doplnenie autorizácie (jedna účinná látka, jedno použitie) - 

rozšírenie rozsahu použitia 
3 102,00/1018,00 

6.081 Hodnotenie biologickej účinnosti pre 1 plodinu a škodlivý organizmus 
2
 848,00/- 

6.082 (Do)Hodnotenie BAD[v] pre 1plodinu a škodlivý organizmus 

predloženého v národnom adende 
848,00/848,00 

6.083 Pripomienkovanie hodnotenia BAD pre 1 plodinu a škodlivý  

organizmus 
4
 

-/350,00 

6.084 Zmena a doplnenie autorizácie - schválenie nového obalu 1018,00/330,00 

6.085 Zmena a doplnenia autorizácie - zmena zloženia prípravku na ochranu 

rastlín (vrátane prehodnotenia vplyvu na biologickú účinnosť) 
1018,00/330,00 

6.086 
Zmena a doplnenie autorizácie 

[5]
 – doplnenie nového zdroja účinnej 

látky 
-/85,00 

6.087 
Zmena a doplnenie autorizácie – doplnenie nového výrobného zdroja 

prípravku 
-/33,00 

6.088 Zmena a doplnenie autorizácie - vzájomným uznávaním -/1 645 

6.089 Hodnotenie leteckej aplikácie prípravku 221,00/- 

6.090 
Prehodnotenie autorizácie KROK II podľa 91/414 (jedna účinná látka, 

jedno použitie) 
7 374,00/2 204,00 

6.091 Prehodnotenie identity, FCH, AM pre 1 účinnú látku 
1
 424,00/254,00 

6.092 Prehodnotenie BAD pre 1 plodinu a škodlivý organizmus
 2
 848,00/350,00 

6.093 Predĺženie platnosti autorizácie -/170,00 

6.094 
Autorizácia prípravku a novej účinnej látky na účely autorizácie 

podľa nariadenia EPaR č. 1107/2009 
8 052,00/3 102,00 

6.095 Zonálne hodnotenie FCH hodnotenie 1 účinnej látky 
1
 424,00/- 

6.096 Zonálne hodnotenie BAD pre jednu plodinu a škodlivý organizmus 
2
 848,00/- 

6.097 (Do)Hodnotenie BAD
[v]

 pre 1plodinu a škodlivý organizmus 

predloženého v národnom adende 
848,00/848,00 

6.098 Pripomienkovanie zonálneho hodnotenia FCH pre 1 účinnú látku 
3
 -/254,00 

6.099 Pripomienkovanie zonálneho hodnotenia BAD pre 1 plodinu a škodlivý 

organizmus 
4
 

-/350,00 

6.100 
Autorizácia prípravku a novej účinnej látky na účely autorizácie 

podľa §16 ods. 14 zákona č. 405/2011 Z. z. 
8 052,00/- 

6.101 Hodnotenie identity, FCH, AM - 1 účinná látka 
[6]

 424,00/- 

6.102 Hodnotenie BAD pre 1 plodinu a škodlivý organizmus 
[7]

 848,00/- 



 

6.103 

Autorizácia prípravku na ochranu rastlín pre neprofesionálnych 

používateľov ak je tento prípravok na ochranu rastlín už autorizovaný 

v SR podľa jednotných zásad (podľa nariadenia EPaR č. 1107/2009/ES) 

170,00/- 

6.104 
Autorizácia prípravku na ochranu rastlín pre neprofesionálnych 

používateľov ak tento prípravok na ochranu rastlín nie je v SR 

autorizovaný alebo je autorizovaný len na národnej úrovni 
[8]

 

8 052,00/3 102,00 

6.105 Zonálne hodnotenie FCH - hodnotenie 1 účinnej látky
 1
 424,00/- 

6.106 Zonálne hodnotenie BAD pre 1 plodinu a škodlivý organizmus
 2
 848,00/- 

6.107 Pripomienkovanie zonálneho hodnotenia FCH pre 1 účinnú látku 
3
 -/254,00 

6.108 
Pripomienkovanie zonálneho hodnotenia BAD pre 1 plodinu a škodlivý 

organizmus 
4
 

-/350,00 

6.109 

Autorizácia nízkorizikových prípravkov na ochranu rastlín, ktoré 

obsahujú látky zaradené do zoznamu účinných látok povolených pre 

ekologické poľnohospodárstvo 
[9]

 

3 984,00/1 272,00 

6.110 Hodnotenie identity, FCH, AM - 1 účinná látka 
1
 220,00/- 

6.111 Hodnotenie BAD pre 1 plodinu a škodlivý organizmus 
2
 424,00/- 

6.112 Pripomienkovanie zonálneho hodnotenia FCH pre ďalšiu účinnú látku 
3
 -/220,00 

6.113 
Pripomienkovanie zonálneho hodnotenia BAD pre jednu plodinu 

a škodlivý organizmus 
4
 

-/220,00 

6.114 
Autorizácia prípravku na ochranu rastlín podľa §5 ods. 9 vyhlášky 

č. 485/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch 

na ochranu rastlín 

85,00/- 

6.115 
Administratívneho pridelenia ďalšiho názvu v rámci novej 

autorizácie 
85,00/- 

6.116 
Spracovanie a sprístupnenie dokumentácie za účelom prehodnotenia 

žiadosti o vzájomné uznávanie 
-/85,00 

6.117 
Predhodnotenie biologickej účinnosti  k vzájomnému uznaniu 

autorizácie pre 1 plodinu a škodlivý organizmus 
-/600,00 

6.118 

Vypracovanie porovnávacieho posudzovania (národná úroveň pri 

novej autorizácii, obnovení autorizácie, zmene alebo doplnení 

autorizácie, ak prípravok obsahuje účinnú látku, ktorá sa má nahradiť 

kandidát na substitúciu)
10

 

1275,00/ 1275,00 

6.119 
Odborné zhodnotenie porovnávacieho posudzovania vypracované 

žiadateľom 
637,00 / 637,00 

6.120 Porovnanie s alternatívnym prípravkom na ochranu rastlín
11

 17,00/17,00 

6.121 Vydanie kópie rozhodnutia – 1ks 8,00/- 

6.122 Konzultácie - každá začatá hodina 17,00/- 

  

[1] Fakturuje sa zonálne hodnotenie FCH každú účinnú látku. 

[2] Fakturuje sa zonálne hodnotenie každej plodiny a škodlivého organizmu. 

[3] Fakturuje sa pripomienkovanie zonálneho hodnotenia FCH za každú ďalšiu účinnú látku. 

[4] Fakturuje sa pripomienkovanie hodnotenia každej plodiny a škodlivého organizmu. 



 

[5] V prípade zmeny týkajúcej sa viacerých prípravkov na ochranu rastlín sa účtuje len raz 

[6] Fakturuje sa zonálne hodnotenie FCH každú účinnú látku. 

[7] Fakturuje sa zonálne hodnotenie každej plodiny a škodlivého organizmu. 

[8] t.j. nie v SR autorizovaný podľa jednotných zásad (nariadenie EPaR č. 1107/2009/ES) 

[9] nariadenie Komisie č. 889/2008/ES 

[10] v prípade, že nebude potrebné vypracovanie celého porovnávacieho posudzovania, cena bude alikvótne 

znížená 

[11] fakturuje sa za každý alternatívny prípravok 

  

[i]  RMS = hodnotiaci členský štát (z anglického „Rapporteur Member State“) 

     zRMS = hodnotiaci členský štát v rámci zóny (z anglického „zonal Rapporteur Member State“) 

[ii]  cMS = pripomienkujúci členský štát (z anglického „commenting Member State“) 

[iii] Fyzikálno-chemické vlastnosti   

[iv] Analytické metódy   

[v]  Dokumentačný súbor o hodnotení biologickej účinnosti   

co-RMS = spolu hodnotiaci členský štát (z anglického „co-Rapporteur Member State“) - fakturuje sa podľa 

toho, či SK vykonáva hodnotenie zonálne ako zRMS, alebo preberá hodnotenie od zRMS 

 

  Autorizácia pomocných prípravkov 
  

Číslo 

položky 
Názov položky Suma v € 

6.123 
Posúdenie spôsobu účinku pomocného prípravku podľa § 10 ods. 4 

zákona 387/2013 
54,00 

6.124 
 Autorizácia pomocného prípravku (koordinácia, hodnotenie 

identity, fyz-chem., analytických metód, výrobného postupu, obalov, 

„účinnosti“) 

  

6.125 -          určeného na monitoring a signalizáciu 216,00 

6.126 -          bioagens 144,00 

6.127 -          adjuvanty, zmáčadlá, safenery, synergenty 424,00 

6.128 -          farbivá 72,00 

6.129 
-          určeného na  ošetrovanie alebo úpravu vzhľadu rastlín a ostatné 

pomocné prípravky 
90,00 

6.130 
Zmena a doplnenie autorizácie (koordinácia, komunikácia, 

hodnotenie, vydanie rozhodnutia) 
72,00 

6.131 
Vzájomné uznanie autorizácie (koordinácia, spracovanie žiadosti, 

vydanie rozhodnutia) 
144,00 

6.132 
Paralelný obchod (koordinácia, hodnotenie identity, vydanie 

rozhodnutia) 
144,00 

6.133 
Autorizácia pomocného prípravku pre neprofesionálneho používateľa, 

ak je tento pomocný prípravok už autorizovaný v SR  
72,00 

6.134 
Autorizácia pomocného prípravku pre neprofesionálneho používateľa, 

ak tento pomocný prípravok nie je autorizovaný v SR   
  



 

6.135 -          určeného na monitoring a signalizáciu 216,00 

6.136 -          bioagens 144,00 

6.137 -          adjuvanty, zmáčadlá, safenery, synergenty 424,00 

6.138 -          farbivá 72,00 

6.139 
-          určeného na  ošetrovanie alebo úpravu vzhľadu rastlín a ostatné 

pomocné prípravky 
90,00 

6.140 Predĺženie doby platnosti pomocného prípravku 72,00 

6.141 Vydanie kópie rozhodnutia – 1 ks 8,00 

6.142 Konzultácie – každá začatá hodina 17,00 

 

 

Výkony Odboru laboratórnych činností 

 
1) Dopĺňa sa o položku 10.057 nasledovne: 

 

10.057 
mikroskopická identifikácia necystotvorných háďatiek v rastlinách 

a rastlinných produktoch s použitím vyplavovacej metódy 
14,00 

 
2) Číslovanie položky rezerva sa mení z 10.057-10.999 na 10.058-10.999 

 

 

  

V ostatných častiach zostáva Cenník výkonov nezmenený.  Tento dodatok nadobúda platnosť 

a účinnosť dňa 1.8.2015.  


