
 

 

č .j. OOR/187/2015        v Bratislave 20. marca 2015 

 

Označovanie obalového materiálu z dreva - informácie pre výrobcov drevených obalových 

materiálov a sušiarne dreva. 

 

Registrácia a následné kontroly výrobcov a sušiarní: 

ÚKSÚP - odbor ochrany rastlín vedie register slovenských výrobcov oprávnených na výrobu 

a označovanie obalového materiálu z dreva podľa FAO Normy ISPM 15, 2009. Registrácii 

podliehajú fyzické alebo právnické osoby, ktorých predmetom podnikania je výroba a sušenie 

obalového materiálu a obalov z dreva.  

Fytoinšpektori odboru ochrany rastlín pri pravidelných ročných kontrolách zaregistrovaných 

výrobcov drevených obalových materiálov a sušiarní dreva zaznamenávajú prípady 

nesprávneho označovania podľa FAO Normy ISPM 15, 2009. Z toho dôvodu dávame do 

pozornosti nasledovné informácie: 

 

Zistené nedostatky pri označovaní dreveného obalového materiálu: 

 

1. vedľa označenia HT (tepelne ošetrené) je uvedené aj DB („debarked“ - odkôrnené), podľa 

aktuálnej FAO Normy ISPM 15, 2009, bez ohľadu na typ ošetrenia musí byť použité odkôrnené 

drevo, takže uvádzanie skratky DB je zbytočné. Označenie DB sa používalo podľa starého 

znenia normy ISPM 15.  

 

Výrobcovia, ktorí majú vyrobené raznice s uvedením DB môžu takéto raznice používať 

i naďalej, ale v prípade, že raznice budú z dôvodu poškodenia meniť odporúčame, aby už 

skratku DB raznica neobsahovala. Novo zaregistrovaní výrobcovia si musia dať raznicu vyrobiť 

so správnymi údajmi (pozri vzor pre Slovensko). 

 

Príklady nesprávneho označovania: 
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2. vedľa označenia HT (tepelne ošetrené) je uvedené aj KD (kiln drying) sušenie v peci, čo je 

taktiež nesprávne správne má byť iba HT; 

 

3. kombinácia všetkých troch predchádzajúcich teda: HT- KD-DB; 

 

 
 

4. nedostatočne viditeľný rámček okolo značky, alebo registračné číslo. 

 

 
 

 

Schválené označenie a ošetrenia dreveného obalového materiálu v súlade s ISPM 15 

 

ISPM 15 je medzinárodná norma vydaná FAO, ktorá stanovuje rastlinolekárske požiadavky pre 

drevený obalový materiál používaný v medzinárodnej doprave. Význam ISPM 15 spočíva v 

znížení rizika zavlečenia alebo rozšírenia škodlivých organizmov prostredníctvom obalového 

materiálu z dreva, pri jeho premiestňovaní v rámci medzinárodného obchodu. Obalový materiál 

z dreva je väčšinou vyrábaný zo surového dreva, ktoré nemusí byť vždy dostatočne spracované 

a ošetrené, aby sa odstránili alebo zničili škodlivé organizmy, ktoré môže drevo obsahovať. 

Z tohto dôvodu sa obalový materiál z dreva považuje za vstupnú bránu s veľmi vysokým 

rizikom zavlečenia a šírenia škodlivých organizmov. 

Výroba obalového materiálu z dreva podliehajúceho ISPM 15, zahrňuje tri základné aktivity: 

výrobu, ošetrenie a označenie. Tieto tri aktivity môžu byť vykonané jedným registrovaných 

subjektom s certifikovanou sušiarňou (tzn. výrobca vyrobí, ošetrí aj označí WPM) alebo môže 

byť výrobný proces rozdelený medzi dva subjekty (tzn. jeden subjekt drevo ošetrí 

v certifikovanej sušiarni a druhý vyrobí WPM a označí ho znakom). 
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Výroba a metódy ošetrenia obalového materiálu z dreva. 

Pre výrobu obalového materiálu z dreva (WPM – Wood Packaging Material) bez ohľadu na typ 

ošetrenia musí byť použité odkôrnené drevo. Norma uvádza aj toleranciu zvyšku kôry.  

Tepelné ošetrenie - metóda HT (heat treatment): je jedinou schválenou medzinárodne 

uznávanou metódou používanou na Slovensku. Obalový materiál z dreva by sa mal zohriať 

podľa programu s presným vymedzením teploty a času ošetrenia, v rámci ktorého sa po dobu 

aspoň 30 nepretržitých minút musí dosiahnuť teplota min. 56 ºC (vrátane jeho jadra). Sušenie v 

peci (kiln drying, KD), chemická impregnácia pod tlakom (Chemical Pressure Impregration, 

CPI), alebo iné ošetrenie sa za HT považujú do tej miery, do akej spĺňajú požiadavky kladené 

na HT. 

Fumigácia methyl bromidom MB (methylbromid fumigation): je to metóda, ktorá využíva 

chemickú látku metylbromid. Na území viacerých krajín EÚ vrátane Slovenska je túto látku 

zakázané používať vzhľadom na Montrealský protokol a limity používania látok znečisťujúcich 

ozónovú vrstvu. 

 

Označenie podľa ISPM 15: 

Označovanie schválenou značkou ISPM 15 by malo zaručovať, 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. Tvar a poradie čísiel výrobcu 

určí zodpovedná organizácia ochrany rastlín.  

Kód ošetrenia: je skratka podľa typu ošetrenia (HT – tepelné ošetrenie). Kód ošetrenia sa 

uvádza buď na samostatnej úrovni po kóde krajiny a kóde výrobcu alebo je uvedený až po kóde 

krajiny a kóde výrobcu a je oddelený pomlčkou, ak je na rovnakej línii s týmito kódmi. 

Vzor – pre Slovensko  

 

 

 

 

 

SK – 0000 

 

HT 
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Aplikácia značky: Veľkosť, typ písma a pozícia značky môžu byť rôzne. Značka musí byť 

dostatočne veľká, viditeľná a čitateľná pre inšpektora bez použitia optických pomôcok. Musí 

mať podlhovastý alebo štvorcový tvar, musí obsahovať hranicu vertikálnej línie oddeľujúcej 

symbol od kódov. Na uľahčenie používania šablón, malé medzery v čiarach môžu byť 

prítomné. Žiadne iné informácie sa v rámci hraníc značky nemajú uvádzať. Ak budú uvedené 

ďalšie informácie alebo znaky (napr. ochranná známka výrobcu, logo a pod.) sú považované za 

užitočné pre ochranu používania značky na národnej úrovni, ale tieto informácie môžu byť 

uvedené iba mimo značky.  

Značka musí byť: čitateľná, trvanlivá a neprenosná, umiestnená na viditeľnom mieste, najlepšie 

na dvoch protiľahlých stranách dreveného obalu. Nesmie byť nakreslená ručne, taktiež sa 

neodporúča používanie červenej alebo oranžovej farby, ktorými sa označujú nebezpečné látky.  

 

Špecifické požiadavky na opravovaný alebo reparovaný obalový materiál z dreva v súlade 

s ISPM 15. 

 

V prípade, ak je obalový materiál z dreva (napr. palety) používaný viac krát, bol vyrobený 

a označený v súlade s ISPM 15 a nebol následne opravovaný alebo reparovaný – nemusí byť pri 

opätovnom používaní znovu ošetrený a označený.  

V prípade, ak nejaká časť obalového materiálu bola odstránená a nahradená novou drevenou 

časťou (pri opravách a reparácii), tento nový diel musí byť ošetrený a označený v súlade 

s ISPM 15. Po opravách obalového materiálu sa môže stať, že má obal viac označení, čo 

sťažuje identifikáciu pôvodného výrobcu. Z tohto dôvodu je nutné odstrániť pôvodné značky 

(napr. prekrytím farbou alebo zbrúsením) a celý obalový materiál znovu ošetriť a označiť 

v súlade s ISPM 15 a to len registrovaným a oprávneným výrobcom obalového materiálu 

z dreva.  

 

 

Podrobnejšie informácie ohľadom obalového materiálu z dreva a registrácii výrobcov a sušiarní 

nájdete na www.uksup.sk . 

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  

 

http://www.uksup.sk/
mailto:Ivana.Kurhajcova@uksup.sk
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