
 

 

 

 

 

Upozornenie pre vývozcov tovaru, ktorý sa prepravuje na drevenom 

obalovom materiáli do USA 
 

 

Vzhľadom na opakujúce sa a pribúdajúce problémy pri vývozoch tovarov všetkých druhov 

prepravovaných na drevenom obalovom materiáli do USA, upozorňujeme vývozcov, aby na 

prepravu používali iba kvalitný obalový materiál, ktorý spĺňa požiadavky medzinárodnej normy 

ISPM 15. Medzi drevený obalový materiál patria: bedne, krabice, latkové bedne, preklady, 

palety, káblové bubny a cievky / kotúče a iné pomocné drevo. Tieto materiáli sa môžu 

vyskytovať takmer v každej vyvážanej zásielke, vrátane zásielok, ktoré bežne nepodliehajú 

rastlinolekárskej prehliadke.  
 
Drevený obalový materiál je často vyrobený zo surového dreva, ktoré nemusí byť spracované 

alebo ošetrené postačujúcim spôsobom k odstráneniu alebo zahubeniu škodlivých organizmov. 

Z toho dôvodu sa stáva cestou prieniku pre zavliekanie a šírenie karanténnych škodlivých 

organizmov. Význam prísnych rastlinolekárskych kontrol spočíva v zamedzení zavliekania 

nepôvodných – druhov škodlivých organizmov.  

 

Rastlinolekárska služba USA pri kontrole dreveného obalového materiálu, ktorý nespĺňa 

rastlinolekárske požiadavky krajiny postupuje veľmi radikálne. Nevyhovujúce zásielky 

pozastavuje a vracia späť do krajiny pôvodu (vývozu) na náklady vývozcu. Z uvedeného 

dôvodu upozorňujeme vývozcov, aby pred vývozom dbali na dôkladné splnenie požiadaviek 

medzinárodnej normy ISPM 15. Podľa tejto normy musí byť drevený obalový materiál, vrátane 

pomocného dreva: 

 

 tepelne ošetrený (kód ošetrenia – značka HT) pri minimálnej teplote 56 °C pri minimálnej 

dobe trvania 30 minút dosiahnutej nepretržite v celom profile dreva (vrátane jeho jadra). 

K dosiahnutiu týchto parametrov môžu byť vhodné rôzne zdroje energie alebo spracovania.  

 

 správne a čitateľne označený medzinárodne schváleným logom. Značka musí byť 

umiestnená na viditeľnom mieste, musí byť jednoznačne čitateľná, nesmie sa použiť 

červená ani oranžová farba. Pri väčších obaloch je vhodné urobiť označenia na viacerých 

miestach. Dôvodom na vrátenie zásielky môže byť aj zlá čitateľnosť a nedostupnosť 

označenia.  

 

 

 



 

 
 

Označenie podľa ISPM 15: 

Označovanie schválenou značkou ISPM 15 zaručuje, že drevený obalový materiál bol 

podrobený schválenému ošetreniu. Značka sa skladá zo symbolu, kódu krajiny, kódu výrobcu 

a kódov jedného zo schváleného ošetrenia (HT alebo MB).  

Symbol: tvar symbolu sa musí presne podobať uvedenému vzoru a musí byť umiestnený 

naľavo od ostatných údajov. Symbol je ochranná známka Medzinárodného dohovoru o ochrane 

rastlín (IPPC), ktorý pripravuje medzinárodné normy pre fytosanitárne opatrenia.  

Kód krajiny: musí byť v tvare ISO kódu, tzn. dve písmená (vo vzore uvedený ako „XX“, ISO 

kód Slovenska je „SK“) kód krajiny musí byť od kódu výrobcu oddelený pomlčkou (SK-) 

Kód výrobcu: je jedinečné číslo pridelené národnou organizáciou ochrany rastlín (na 

Slovensku ÚKSÚP – odbor ochrany rastlín) výrobcovi obalového materiálu z dreva, ktorý 

požiadal o zápis do registra a spĺňa podmienky zaregistrovania. 

Kód ošetrenia: je skratka podľa typu ošetrenia (HT – tepelné ošetrenie, MB – ošetrenie methyl 

bromidom) vo vzore je uvedený ako „YY“.        

 

 vzor – pre Slovensko  

 

 

 

 

        všeobecný vzor  

Opravovaný, znovu použitý, recyklovaný drevený obalový materiál musí byť taktiež znovu 

ošetrený a opätovne označený.   

 

USA požadujú, aby v obalovom materiáli neboli prítomné žiadne škodlivé organizmy a taktiež 

 nesmú byť prítomné ani žiadne príznaky napadnutia. Príznaky napadnutia sú: požerky od 

drevokazného hmyzu, výletové otvory, komôrky, chodbičky, zvyšky mŕtveho hmyzu a pod. Ak 

americká fytoslužba nájde takéto príznaky vracia tovar späť na náklady vývozcu. Zároveň 

odporúčame, aby na obaloch nebola prítomná žiadna kôra (aj keď ISPM 15 povoľuje určitú 

toleranciu). Z uvedeného vyplýva, že aj keď obalový materiál bude riadne označený podľa 

ISMP 15, ale budú sa na ňom nachádzať príznaky napadnutia hmyzom, zásielka bude vrátená 

späť.  

 

 

 

 

 

 

 

XX – 0000 

 

YY 

 

 

SK – 0000 

 

HT 



 

 
 

VÝVOZCOM ODPORÚČAME NA VÝVOZ DO USA POUŽÍVAŤ IBA: 

 

 kvalitný obalový materiál vyrobený zo zdravého dreva; 

 

 obalový materiál musí byť správne a čitateľne označený podľa ISPM 15, registrovaným 

výrobcom; 

Zoznam zaregistrovaných výrobcov dreveného obalového materiálu a sušiarní nájdete na 

http://web.uksup.agroinstitut.sk/oor-susiarne-dreva/  

 

 na obalovom materiáli sa nesmú nachádzať žiadne príznaky napadnutia drevokazným 

hmyzom, ani mŕtvy hmyz; 

 

 obalový materiál má byť bez prítomnosti kôry.  

 

v Bratislave 4. februára 2016 

Ing. Ivana Kurhajcová, ivana.kurhajcova@uksup.sk , ochrana@uksup.sk  
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