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Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Štatút Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave 

(ďalej len „štatút“) na základe zákonov podrobnejšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy 

Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ďalej len 

„ÚKSÚP“) ustanovuje zásady jeho činnosti, zásady jeho vnútornej organizácie. 

2. Úlohy, zásady činnosti a zásady organizácie ÚKSÚP uvedené v štatúte sú záväzné pre 

vydanie organizačného poriadku ÚKSÚP. 

3. ÚKSÚP je právnická osoba a v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene. 

4. ÚKSÚP vystupuje v správnom konaní ako správny orgán v súlade s § 1 ods. 1 zákona 

č. 71/1967 Zb. správny poriadok v znení neskorších predpisov a zmien, ak tak ustanovujú 

príslušné všeobecné záväzné právne predpisy. 

5. Sídlom ÚKSÚP je Matúškova 21, 833 16 Bratislava. 

6. Identifikačné číslo ÚKSÚP je: 00 156 582. 

 

Článok II. 

Postavenie ÚKSÚP 

 

1. ÚKSÚP je kontrolným a skúšobným pracoviskom pre poľnohospodárstvo na území 

Slovenskej republiky. Zriaďovateľom ústavu a nadriadeným orgánom je Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). 

2. ÚKSÚP je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na 

štátny rozpočet na základe § 21 Zákona číslo 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách. 

Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré mu určí 

ministerstvo v rámci svojho rozpočtu a vystupuje ako právnická osoba štátu. ÚKSÚP 

spravuje majetok štátu v súlade s platným Zákonom číslo 278/1993 Z. z. o správe majetku 

štátu v znení  neskorších predpisov. 

3. ÚKSÚP má celoslovenskú pôsobnosť s možnosťou prepojenia do medzinárodných 

programov podľa jednotlivých odborov. Na zabezpečenie výkonu vybratých činností si 

ÚKSÚP môže zriaďovať pracoviská 

 

Článok III. 

Poslanie ÚKSÚP 

 

1. ÚKSÚP má hlavné poslanie najmä v overovaní nových vedeckých poznatkov 

v poľnohospodárstve a ich priameho využívania v praxi v previazaní na Európsku úniu.  

2. ÚKSÚP zabezpečuje úlohy v oblasti kontroly a skúšobníctva pestovaných rastlín, osív, 

hnojív, krmív a prípravkov na ochranu rastlín. 

3. ÚKSÚP na svojich skúšobných staniciach vykonáva skúšky pre registráciu odrôd, 

prípravkov na ochranu rastlín a niektoré agrotechnické a výživárske skúšky 

poľnohospodárskych plodín. 

4. ÚKSÚP sa podieľa na vzdelávaní vlastných zamestnancov ale aj participujúcich 

organizácii podľa zamerania. 

5. ÚKSÚP plní tiež úlohy, ktoré sú kladené ministerstvom. 
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Článok IV. 

Hlavné úlohy ÚKSÚP 

 

1. ÚKSÚP svoju činnosť zameriava hlavne na úsek skúšobníctva a úradnej kontroly. 

2. ÚKSÚP vykonáva posudkovú, vzdelávaciu, informačnú, edičnú a propagačnú činnosť ako 

aj poskytovanie služieb vlastníkom a pestovateľom komodít. 

3. ÚKSÚP v rozsahu svojej pôsobnosti plní úlohy v oblasti: 

a) ekologickej poľnohospodárskej výroby1 

- pre účel zverejnenia vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva SR zostavuje 

zoznamy prípravkov na ochranu rastlín ako aj hnojív a pôdnych pomocných látok 

povolených do ekologickej poľnohospodárskej výroby  

- je príslušným orgánom podľa osobitných predpisov2, 

- vedie register prevádzkovateľov a inšpekčných organizácií, 

- vydáva oprávnenie inšpekčnej organizácii na výkon kontroly ekologickej 

poľnohospodárskej výroby, 

- vykonáva dozor nad činnosťou inšpekčnej organizácie, 

- registruje prevádzkovateľa a vykonáva zmeny v registri, 

- vydáva súhlas na dovoz produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby 

dovozcovi podľa osobitných predpisov2, 

- informuje a spolupracuje s príslušnými orgánmi Európskej únie a príslušnými 

orgánmi členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“) 

a s inšpekčnými organizáciami členských štátov a iných štátov, 

- ukladá sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom 

a osobitnými predpismi2 pre ekologickú poľnohospodársku výrobu. 

 

b) odrodového skúšobníctva3 

- vykonáva odborný prieskum odrody na účely udelenia šľachtiteľského osvedčenia 

a vyhotovuje správu o odbornom prieskume odrody,  

- vykonáva kontrolu udržiavacieho šľachtenia právne chránenej odrody,  

- predkladá návrhy na zrušenie alebo neplatnosť šľachtiteľského osvedčenia,  

- navrhuje zmenu názvu, ak názov nespĺňa alebo prestal spĺňať podmienky názvu 

odrody, 

- vykonáva odrodové skúšky na účely registrácie odrôd pestovaných rastlín a na 

účely predĺženia registrácie odrôd pestovaných rastlín,  

- zostavuje prehľad registrovaných odrôd s uvedením ich hospodárskych vlastností,  

- rozhoduje o registrácii, predĺžení registrácie a o zrušení registrácie odrôd 

pestovaných rastlín,  

- vedie Štátnu odrodovú knihu a zostavuje Listinu registrovaných odrôd,  

- rozhoduje o zápise udržiavateľov odrôd do Štátnej odrodovej knihy,  

- vydáva osvedčenia o šľachtení nových odrôd pestovaných rastlín a osvedčenia 

o udržiavacom šľachtení odrôd pestovaných rastlín,  

- vydáva metodiky odrodových skúšok a metodické pokyny na vykonávanie 

odrodových skúšok, 

                                                 
1 Zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov 
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách 

uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o 

zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45; Ú. v. EÚ L 165, 30. 4. 

2004), Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických 

produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20. 7. 2007). 
3 Zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín v znení neskorších predpisov 

Zákon  č.597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín 

a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení neskorších predpisov 
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- vykonáva kontrolu udržiavacieho šľachtenia odrôd pestovaných rastlín, 

 

c) osív a sadív4 

- vedie evidenciu dodávateľov a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti 

dodávateľov,  

- uznáva množiteľský materiál odrôd pestovaných rastlín, ktoré sú registrované 

v Spoločnom katalógu odrôd poľných plodín a zelenín alebo v  Štátnej odrodovej 

knihe, 

- poveruje odborne spôsobilé fyzické osoby – podnikateľov alebo právnické osoby 

vykonaním poľných prehliadok, odberom vzoriek, vykonávaním laboratórneho 

skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín, vykonáva dohľad nad 

uvedenými činnosťami a zabezpečuje odbornú prípravu a odborné skúšky na 

uvedené účely, 

- vykonáva kontrolu množiteľského materiálu v priebehu jeho výroby, spracúvania, 

balenia a skladovania,  

- kontroluje uvádzanie množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh, 

- vydáva metodické pokyny na prihlasovanie a uznávanie množiteľského materiálu 

pestovaných rastlín, 

- vedie evidenciu pestovateľov a pestovateľských plôch geneticky modifikovaných 

rastlín,  

- určuje postupy a metódy kontroly a monitoringu, inšpekcie pre bezpečné 

nakladanie s geneticky modifikovanými rastlinami,  

- vykonáva inšpekciu a kontrolu pestovateľov a pestovateľských plôch, 

- kontroluje výskyt škodcov v porastoch geneticky modifikovaných rastlín, 

 

d) autorizácie prípravkov na ochranu rastlín a adjuvantov5 

- prijíma žiadosti na hodnotenie účinných látok, safenerov, synergentov, adjuvantov 

alebo základných látok, prípravkov na ochranu rastlín, pomocných prípravkov 

koordinuje proces ich hodnotenia a vydáva rozhodnutia o: 

- autorizácii prípravkov na ochranu rastlín, autorizácii   pomocných prípravkov 

a adjuvantov,  

- udelení povolenia na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín 

a pomocných prípravkov, 

- udelení povolenia na používanie prípravku na ochranu rastlín a pomocného 

prípravku na účely výskumu a vývoja, 

- prebaľovaní prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov, 

- vypracúva odborné stanoviská a hodnotiace správy pre oblasť identity a fyzikálno-

chemických vlastností, analytických metód a biologickej účinnosti, 

- spolupracuje s odbornými pracoviskami pri plnení povinností podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov, 

- vedie zoznam autorizovaných a povolených  prípravkov na ochranu rastlín a 

zoznam menej významných použití, zoznam autorizovaných pomocných 

prípravkov a pomocných prípravkov povolených na paralelný obchod, vedecký 

výskum a na obmedzené a kontrolované použitie, 

- poskytuje údaje, informácie a správy Európskej komisii, Európskemu úradu pre 

bezpečnosť potravín, medzinárodným organizáciám, príslušným úradným 

                                                 
4 Zákon  č.597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín 

a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení 

neskorších predpisov 
5 Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 

   Zákon č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých  zákonov 
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orgánom členských štátov a tretích krajín a spolupracuje s Centrom pre chemické 

látky a prípravky a Európskou chemickou agentúrou,  

- uchováva a poskytuje informácie o prípravkoch na ochranu rastlín a uchováva 

informácie o pomocných prípravkoch,  

- schvaľuje a vydáva metodické pokyny a metodiky o autorizácii a povolení 

prípravkov na ochranu rastlín, skúšania ich biologickej účinnosti, vydávania 

certifikátu správnej experimentálnej praxe a v oblasti pomocných prípravkov,  

- vykonáva skúšanie biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín 

a pomocných prípravkov podľa zásad správnej experimentálnej praxe, 

- vydáva certifikáty o spôsobilosti na vykonávanie skúšok biologickej účinnosti 

prípravkov na ochranu rastlín podľa zásad správnej experimentálnej praxe, 

- vypracúva štatistické prehľady predaja prípravkov na ochranu rastlín a pomocných 

prípravkov a predkladá ich ministerstvu, 

 

e) ochrany rastlín6 

- registruje výrobcov rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov 

a dovozcov rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov z tretích krajín, 

- vydáva rastlinolekárskeho osvedčenia o zdravotnom stave tovaru pre export a re-

export mimo územie Európskej Únie, 

- vykonáva rastlinolekárske kontroly tovaru pri dovoze, vývoze a opätovnom 

vývoze tovaru,  

- vydáva rozhodnutí pri porušení ustanovení legislatívy o rastlinolekárskej 

starostlivosti fyzickými osobami-podnikateľmi a právnickými osobami,  

- zisťuje a vedie evidencie výskytu škodlivých organizmov,  

- vydáva signalizácie ošetrenia rastlín proti škodlivým organizmom,  

- zisťuje príčin poškodenia rastlín, rastlinných produktov návrhy nariadenia 

hromadných opatrení proti škodlivým organizmom pre orgány štátnej správy,  

- podieľa sa na aproximácii legislatívy EÚ z oblasti zdravia rastlín, 

- vykonáva poautorizačnú kontrolu prípravkov na ochranu rastlín a pomocných 

prípravkov, 

- vypracúva štatistické prehľady predaja a spotreby prípravkov na ochranu rastlín a 

predkladá ich Štatistickému úradu Slovenskej republiky, 

- vydáva rozhodnutia na leteckú aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín 

a pomocných prípravkov, 

- vypracováva obsahové zameranie modulov odborného vzdelávania v oblasti 

uvádzania prípravkov na ochranu rastlín na trh alebo pomocných prípravkov a ich 

aplikácii (ďalej len "odborné vzdelávanie"), 

- vedie zoznam držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti na uvádzanie 

prípravkov na ochranu rastlín alebo pomocných prípravkov na trh a držiteľov 

osvedčení o odbornej spôsobilosti na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo 

iných prípravkov, 

- vypracováva národný plán úradnej kontroly pre oblasť ochrany rastlín a výročnú 

správu z úradnej kontroly za predchádzajúci rok7, 

 

f) pôdy a výživy rastlín8 

- vykonáva agrochemické skúšanie pôd  a certifikáciu hnojív, pestovateľských 

substrátov a pôdnych pomocných látok, 

- vydáva certifikáty hnojív, 

                                                 
6 Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
7 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách 
8 Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov 
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- vydáva rozhodnutia o zrušení  certifikátov, 

- vydáva rozhodnutie o povolení používania sekundárnych zdrojov živín 

a kompostov, 

- vedie zoznam subjektov, ktoré uvádzajú hnojivá ES na územie SR, 

- vedie register certifikovaných hnojív  a register vzájomne uznaných hnojív, 

- vykonáva štatistické zisťovania spotreby hnojív, hospodárskych hnojív, 

sekundárnych zdrojov živín a kompostov, 

- udeľuje výnimku zo zákazu používania dusíkatých hnojív látok v zraniteľných 

oblastiach, 

- vydáva na základe výsledkov vykonanej kontroly: 

- posudok o znížení kvality hnojiva, 

- rozhodnutie, ktorým zakáže výrobu hnojiva, uvádzanie hnojiva do obehu, jeho 

používanie, aplikáciu sekundárneho zdroja živín alebo kompostu, alebo ktorým 

nariadi zneškodnenie hnojiva, 

- rozhodnutie o regulačnom opatrení, 

 

g) krmív a výživy zvierat9 

- vypracúva národný plán kontroly a pohotovostný plán, 

- vykonáva úradnú kontrolu na všetkých stupňoch výroby, spracúvania, uvádzania 

krmiva na trh a jeho používania, 

- spolupracuje s orgánmi štátnej správy vo veterinárnej oblasti a v oblasti štátnej 

kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv v oblasti krmív a medikovaných 

krmív, 

- schvaľuje a registruje krmivárske podniky, 

- vedie register krmivárskych podnikov, 

- uverejňuje najmenej raz ročne zmeny v registri a najmenej raz za päť rokov celý 

register vo Vestníku MPRV SR; tieto údaje oznamuje aj ostatným členským 

štátom Európskej únie a Komisii, 

- zapisuje do registra krmivársky podnik a vydáva osvedčenie o registrácii, 

- vyčiarkuje krmivársky podnik z registra, 

- vyhotovuje posudok o posúdení vzoriek odobraných v rámci úradnej kontroly, 

- prijíma osobitné opatrenia, 

- vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosť krmivárskeho podniku, 

- plní úlohy v systéme rýchlej výmeny informácií o bezpečnosti krmív, 

- ukladá pokuta krmivárskym podnikom za porušenie krmivárskej legislatívy, 

- vydáva potvrdenie na žiadosť odberateľa krmiva alebo kontrolného orgánu krajiny 

určenia krmiva alebo iného orgánu štátnej správy, že krmivo vyrábané alebo 

uvádzané na trh na území Slovenskej republiky spĺňa požiadavky ustanovené 

zákonom a záväznými právnymi aktmi Európskej únie a krmivársky podnik je 

zapísaný v registri, 

- zverejňuje vo vestníku zoznamy krmív vrátane doplnkových látok, najvyšších 

prípustných obsahov nežiadúcich látok, určitých kŕmnych surovín a údaje 

o krmivách povolených alebo schvaľovaných príslušnými orgánmi Európskej únie, 

 

h) vinohradníctva a vinárstva10 

- prideľuje registračné číslo vinohradu, registruje vinohrady a vedie vinohradnícky 

register, 

- rozhoduje o udelení povolenia na opätovnú výsadbu a o zmene práva na opätovnú 

výsadbu na povolenie, 

                                                 
9 Zákon č. 271/2005 Z. z. o krmivách v znení neskorších predpisov 
10 Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov 
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- rozhoduje o zmene práva na výsadbu viniča z rezervy výsadbových práv na 

povolenie, 

- eviduje povolenia na výsadbu viniča, 

- kontroluje dodržanie termínu vyklčovania vinohradníckej plochy podľa nariadenia 

(EÚ) č. 1308/2013, ktorú sa vinohradník zaviazal vyklčovať, ak má udelené 

povolenie na opätovnú výsadbu na inom pozemku alebo jeho časti, 

- rozhoduje o neoprávnenej výsadbe, 

- na základe návrhu Tokajského združenia zatrieďuje kvalifikované hony, 

- osvedčuje hrozno na účely výroby vína, ktorému sa má prideliť štátne kontrolné 

číslo, 

- vedie evidenciu hlásení o zbere hrozna, výrobe a zásobách vína a ich použití, 

- vykonáva certifikáciu vinárskych produktov pred ich uvádzaním na trh vydáva 

certifikát, alebo oznamuje dôvod neudelenia certifikátu, 

- prideľuje a odníma štátne kontrolné číslo, 

- osvedčuje na sprievodných dokladoch pôvod vína, 

- kontroluje vykonávanie činnosti vinára11, 

- vykonáva činnosti Tokajského združenia, ak bola zrušená registrácia Tokajského 

združenia, 

- ukladá pokuty a sankčné opatrenia, 

- zasiela štátnej veterinárnej a potravinovej správe kópie osvedčení o certifikácii, 

kópie vydaných rozhodnutí a informácie o vykonaných kontrolách a ich 

výsledkoch, 

- rozhoduje o schválení chránených označení, 

- vydáva odborné stanovisko k zmene druhu pozemku vinice a k odňatiu vinice 

podľa osobitného predpisu12, 

- vykonáva certifikáciu osôb spôsobilých posudzovať víno a vinárske produkty na 

základe senzorických skúšok podľa ISO 1702413, 

- je zodpovedný za odber vzoriek hrozna a ich spracovávanie za účelom analýzy 

izotopovými metódami do Analytickej databanky pre vinárske produkty Európskej 

únie, 

- je zodpovedný za udržiavanie a aktualizáciu Analytickej databanky EÚ za 

Slovenskú republiku, 

- zasiela povinné hlásenia vzťahujúce sa k vinohradníckemu registru do Európskeho 

databázového systému ISAMM, 

 

i) ovocinárstva a integrovanej produkcie14 

- vedie a každoročne aktualizuje register ovocných sadov a register chmeľníc – 

údaje o ucelených a súvislých výsadbách ovocných sadov – ovocných krov, 

sadeníc, ovocných stromov rôznych druhov a chmeľníc – chmeľových rastlín 

s vybudovanou konštrukciou na výmere najmenej 0,3 ha, 

- vydáva výpis z registra ovocných sadov a chmeľníc, ktorý sa každoročne 

aktualizuje v súlade so systémom identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, 

                                                 
11 § 9 ods. 1 písm. b), c) a f) zákona č. 313/ 2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve 
12 § 9 ods. 3 písm. a) a §17 ods. 5 písm. h) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní  poľnohospodárskej 

pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole  znečisťovania životného prostredia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.  34/2014 Z. z. 
13 Štatút Komisie na senzorické hodnotenie vína 
14 Zákon č. 597/2006 Z. z. v znení zákona č. 467/2008 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti 

registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení 

neskorších predpisov 

 Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. 

o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
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- poskytuje a uverejňuje údaje z registra ovocných sadov a chmeľníc, ktoré nie sú 

predmetom ochrany, alebo predmetom obchodného tajomstva, 

- poskytuje informácie orgánom štátnej správy pri rozhodovaní o poskytovaní 

podpory, 

- overuje zistené zmeny fyzickou verifikáciou v teréne. Pri kontrolách overuje stav 

v registri ÚKSÚP s Registrom pôdy (LPIS), 

- vykonáva strednodobé odhady pre určenie produkčného potenciálu výsadieb 

vybraných ovocných druhov, produkciu ovocia ku koncu kalendárneho roka 

a odhady objemu produkcie a zásobovania trhu ovocnými druhmi15, 

- vypracováva odborné stanoviská k projektom a zjednodušenej projektovej 

dokumentácii na výsadbu ovocného sadu na pozemkoch prenajatých od 

Slovenského pozemkového fondu, k projektom a zjednodušenej projektovej 

dokumentácii na výsadbu rýchlorastúcich drevín a k projektom a zjednodušenej 

projektovej dokumentácii pri zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku na 

ovocný sad16, 

- vykonáva činnosti v oblasti informačného systému ISAMM (Informačný systém 

pre monitorovanie a organizáciu poľnohospodárskych trhov), ktorý vykonáva 

výmenu informácií medzi Komisiou a členskými štátmi EÚ17, 

 

4. ÚKSÚP plní úlohy aj na úseku odbornej laboratórnej činnosti kde:   

- vykonáva úradnú kontrolu kvality chemických prípravkov na ochranu rastlín 

v Slovenskej republike, 

- stanovuje obsah účinných látok a kontroluje fyzikálno-chemické vlastnosti 

prípravkov na ochranu rastlín, 

- vykonáva chemické rozbory rastlín, rastlinných produktov a pôd, 

- posudzuje analytické metódy stanovovania účinných látok v prípravkoch na 

ochranu rastlín, 

- zostavuje súbory dát z vykonaných rozborov, 

- spracúva každoročné hlásenie pre Európsku komisiu o vykonaných chemických 

rozboroch  prípravkov na rastlín, 

- vykonáva chemické, fyzikálne a mikroskopické overovanie krmív 

v akreditovaných laboratóriách, 

- plní úlohy národného referenčného laboratória pre kŕmne doplnkové látky 

a tkanivá živočíšneho pôvodu v krmivách, 

                                                 
15 Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej  štatistike v znení neskorších predpisov 

Vyhláška ŠÚSR č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 

2017 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1337/2011 z 13. decembra 2011 o európskej štatistike 

trvalých plodín a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 357/79 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2001/109/ES 
16 Nariadenie vlády SR č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, 

predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení nariadenia vlády SR 

č. 363/2012 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 168/2011 Z. z. 

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o 

integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 57/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov 

Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 59/2013 Z. z., ktorou sa 

mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 508/2004 Z. z., ktorou sa 

vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 

245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
17 ISAMM - NK ES 1850/2006 a koordinácia NK ES 607/2009, NK ES 436/2009, NK ES 555/2008 
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- vykonáva analytické skúšanie vín, muštov, výrobkov na báze hrozna 

v akreditovanom laboratóriu pre účely certifikácie vinárskych produktov pred ich 

uvádzaním na trh, 

- vykonáva agrochemické skúšanie pôd, 

- vykonáva akreditované aj neakreditované skúšky hnojív, pestovateľských 

substrátov, pôdnych pomocných látok a surovín na ich výrobu pre účely ich 

certifikácie a štátnej odbornej kontroly 

- vykonáva skúšanie kvalitatívnych parametrov osív, 

- vykonáva oficiálnu štátnu  laboratórnu kontrolu poškodení rastlín a rastlinných 

produktov chorobami a škodcami v domácej prdukcií rastlín a v dovezenom 

rastlinnom materiáli, 

- v monitorovacom programe v rámci EPPO noriem pri dovoze z krajín EPPO, 

tretích krajín a monitorovaním územia SR vykonáva kontrolu škodlivých 

organizmov, ktoré sa na území SR nevyskytujú alebo ak sa vyskytujú len v určitej 

ohraničenej oblasti, 

- vykonáva skúšobnú a kontrolnú činnosť v oblasti fenotypového a genotypového 

popisu odrôd rastlín, odrodovej pravosti, homogenity a stability osív a detekcie 

ich produktov, 

- vykonáva kontrolu odrôd a osív na prítomnosť geneticky modifikovaných 

organizmov 

 

5. ÚKSÚP ďalej na základe dohody uzatvorenej medzi Pôdohospodárskou platobnou 

agentúrou o delegovaní kontrolných činností vykonáva fyzické a administratívne 

kontroly na mieste a administratívne kontroly v rámci delegovaných činností. 

 

Článok V. 

Iné úlohy ÚKSÚP 

 

1. ÚKSÚP plní aj úlohy:  

a) vo vzťahu k štátnemu rozpočtu18, 

b) pri správe majetku štátu19, 

c) na úseku kontrolnej činnosti20, vybavovania petícií21, sťažností22, podnetov 

a oznámení fyzických a právnických osôb, 

d) ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

2. ÚKSÚP zabezpečuje aj plnenie úloh, ktoré mu ako služobnému úradu vyplývajú zo 

štátnozamestnaneckých a z pracovnoprávnych vzťahov. 

 

Článok VI. 

Riadenie ÚKSÚP 

 

1. Na čele ÚKSÚP je generálny riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva zriaďovateľ – minister 

v zmysle zriaďovacej listiny. 

2. Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom ÚKSÚP, ktorý riadi jeho činnosť a je 

oprávnený konať v jeho mene.  

3. Generálny riaditeľ organizuje a riadi činnosť ÚKSÚP a zastupuje ho navonok. 

                                                 
18 Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov 
19 Zákon č. 278/2009 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 
20 Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov 
21 Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Zb. 
22 Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 
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4. Generálny riaditeľ v rozsahu svojich právomocí a tiež v súlade s platnými predpismi 

rozhoduje samostatne. 

5. Generálny riaditeľ plní zároveň funkciu vedúceho služobného úradu. Ako vedúci 

služobného úradu je oprávnený konať vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov 

a pracovnoprávnych vzťahov. 

6. Generálneho riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje riaditeľ odboru ekonomického 

vo vymedzených kompetenciách, ktoré mu generálny riaditeľ vyhradil. 

7. Riaditelia sekcií, riaditelia odborov, vedúci hospodárskej správy sú povinní konať v rámci 

svojich kompetencií a neprekračovať ich svojimi rozhodnutiami a povereniami. 

8. Vedúci oddelení sú povinní konať v zmysle Zákonníka práce, zákona o štátnej službe 

a zákona o výkone prác vo verejnom záujme a dodržiavať pokyny nadriadeného. 

 

Článok VII. 

Organizačné členenie ÚKSÚP 

 

1. ÚKSÚP sa organizačne člení na sekcie, odbory, pracoviská, samostatné oddelenia. Odbor 

sa môže ďalej členiť na oddelenia alebo referáty.  

2. V rámci organizačného členenia ÚKSÚP sa uplatňujú tieto stupne riadenia:  

a) riaditeľ sekcie, 

b) riaditeľ odboru, 

c) vedúci odboru, 

d) vedúci pracoviska, 

e) vedúci oddelenia.   

3. Vnútornú organizačnú štruktúru ÚKSÚP, rozsah pôsobnosti organizačných útvarov, 

vzájomné vzťahy organizačných útvarov, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich 

štátnych zamestnancov a vedúcich zamestnancov upravuje organizačný poriadok ÚKSÚP.  

 

Článok VIII. 

Zásady činnosti ÚKSÚP 

 

1. ÚKSÚP sa pri plnení úloh riadi Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi, právne 

záväznými právnymi predpismi, všeobecne záväznými predpismi EÚ, uzneseniami vlády 

a ministerstva, služobnými predpismi, národnými plánmi kontroly. 

2. ÚKSÚP pri plnení svojich úloh spolupracuje s ministerstvom a ostatnými ústrednými 

orgánmi štátnej správy a samosprávy. 

3. ÚKSÚP spolupracuje v rozsahu svojej činnosti s príslušnými inštitúciami a organizáciami, 

ako aj s fyzickými osobami za účelom zvyšovania efektívnosti poľnohospodárskej výroby 

v Slovenskej republike. 

4. ÚKSÚP využíva podnety a skúsenosti orgánov verejnej správy, ako aj podnety verejnosti. 

 

Článok IX. 

Zrušovacie a záverečné ustanovenia 

 

1. Zrušuje sa Štatút Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho 

v Bratislave č. R/696/2012 zo dňa 27.11.2012. 

2. V súlade s týmto štatútom vydáva generálny riaditeľ Organizačný poriadok ÚKSÚP.  

3. Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť 01.08.2016. 


