
 

 

 

 
 

č .j. OOR/188/2015         v Bratislave 20. marca 2015 

 

UPOZORNENIE NA POUŽÍVANIE FALOŠNÝCH ZNAČIEK IPPC NA OBALOCH Z DREVA 

A NEOPRÁVNENÉ POUŽÍVANIE CUDZÍCH REGISTRAČNÝCH ČÍSIEL  
 

 Na základe podnetu od zaregistrovaného výrobcu dreveného obalového materiálu a paliet 

s certifikovanou sušiarňou, ktorý oznámil, že bolo neoprávnene použité jeho registračné číslo na 

drevenom obalovom materiáli, ktorý nebol vyrobený jeho prevádzkou, Odbor ochrany rastlín odporúča 

nasledovné. 

 

Vzhľadom na veľmi ťažkú a nespoľahlivú cestu pátrania po výrobcoch, ktorí môžu neoprávnene 

používať registračné čísla zaregistrovaných certifikovaných sušiarní odporúčame zákazníkom, ktorí pre 

svoje účely nakupujú drevený obalový materiál a palety, aby tento tovar kupovali iba od výrobcov, 

ktorí sú uverejnení na stránke www.uksup.sk v sekcii odbor ochrany rastlín. Uverejnené sušiarne 

a výrobcovia obalov a paliet z dreva podliehajú pravidelným rastlinolekárskym kontrolám, ktoré sú 

vykonávané minimálne jeden krát do roka.  

 

Používaním dreveného obalu označeného falošnou značkou sa vývozca vystavuje riziku, že jeho 

zásielka pri vstupnej rastlinolekárskej kontrole: 

- nebude vpustená na územie krajiny určenia (zásielka sa vráti späť); 

- na vstupnom mieste bude náležite ošetrená; 

- alebo preložená. 

Vo všetkých prípadoch na náklady vývozcu, pretože takáto zásielka nespĺňa dovozné podmienky.  

 

Nákupom dreveného obalového materiálu a paliet priamo od zaregistrovaných sušiarní a výrobcov sa 

môžete vyhnúť zbytočným komplikáciám, ktoré by mohli nastať v prípade, že by v obalovom materiáli, 

ktorý nebol riadne tepelne ošetrený, boli na strane odberateľskej krajiny nájdené nejaké formy živých 

škodcov.  

 

V zmysle § 9 ods. 2 bodu g) Zákona NR SR 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 je 

zakázané používať neregistrované sušiarne a sušiarne bez osvedčenia o technologickej 

spôsobilosti podľa § 11 ods. 1. 

 

V zmysle § 39 ods. 1 bodu e) Zákona NR SR 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 

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave uloží fyzickej osobe – 

podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu od 600 eur do 3300 eur, ak označí obalový materiál 

a obaly z dreva, ktoré boli sušené neregistrovanou sušiarňou alebo sušiarňou bez osvedčenia 

o technologickej spôsobilosti podľa § 11 ods. 1 tohto zákona.  

 

Prípadné otázky môžete adresovať na: 

ÚKSÚP odbor ochrany rastlín, Matúškova 21, 833 16 Bratislava 

Tel. 02/59 880 246, Ivana.Kurhajcova@uksup.sk, Marta.Magdolenova@uksup.sk  

 

        Ing. Peter Vrabček  

       riaditeľ odboru ochrany rastlín 
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