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POUŽITÉ SKRATKY 
 

 
AFSCA – Federálna agentúra pre bezpečnosť potravinového reťazca (z franc. Agence 

fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) 

AIS – akreditačný informačný systém  

CIPAC – Spoločná medzinárodná analytická rada pre pesticídy (z angl. Collaborative 

International Pesticides Analytical Council) 

EN – európska norma 

FAO – Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov (z angl. Food and 

Agriculture Organization of the United Nations)  

FVO – Potravinový a veterinárny úrad (z angl. Food and Veterinary Office) 

GC – plynová chromatografia (z angl. Gas Chromatography) 

GC/FID – plynová chromatografia s plameňovo-ionizačným detektorom  

HPLC – vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (z angl. High Pressure Liquid 

Chromatography) 

IEC – Medzinárodná elektrotechnická komisia (z angl. International Electrotechnical 

Commission) 

ISO – Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (z angl. International Organization for 

Standardization) 

KBÚ – Karta bezpečnostných údajov 

MSDS – bezpečnostný list (z angl. Material Safety Data Sheet) 

MT – rôzne techniky (z angl. Miscellanous techniques) 

NR SR – Národná rada Slovenskej republiky 

OECD – Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (z angl. Organisation for 

Economic Co-operation and Development) 

POR – chemický prípravok/chemické prípravky na ochranu rastlín 

SLP – správna laboratórna prax 

SNAS – Slovenská národná akreditačná služba 

STN – Slovenská technická norma 

TPŽP – Testovacie pracovisko životného prostredia 

ÚKSÚP – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 

UV – ultrafialové svetlo (z angl. Ultra Violet) 

WHO – Svetová zdravotnícka organizácia (z angl. World Health Organization) 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
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1. ÚVOD 
 

Jedným z najdôležitejších spôsobov ochrany rastlín a rastlinných produktov pred 

škodlivými organizmami, chorobami, burinami ako aj metód zlepšenia poľnohospodárskej 

výroby je používanie chemických prípravkov na ochranu rastlín.  

Prípravky na ochranu rastlín (ďalej POR) môžu mať na rastlinnú výrobu nepriaznivé účinky. 

Ich používanie môže predstavovať riziko a nebezpečenstvo pre ľudí, zvieratá a životné 

prostredie, najmä ak sa používajú nesprávnym spôsobom a ak sa uvádzajú na trh bez 

úradného testovania, resp. kontroly a autorizácie. Na trh sa môžu uvádzať a následne 

predávať len autorizované POR. Tak ako je dôležité monitorovať rezíduá pesticídov 

v potravinách, nie menej dôležité je kontrolovať parametre v jednotlivých chemických POR. 

Pre bezpečné uvedenie POR do praxe je potrebné ich testovanie pod určitým systémom 

kvality. Legislatíva SR predpisuje vykonávanie testovania POR v systéme zabezpečenia 

kvality podľa zásad Správnej laboratórnej praxe. 

 

2. LABORATÓRNE KONTROLY  
 
Postupom času sa zistilo, že prípravky pre ničenie škodlivých organizmov na rastlinách 

môžu mať i rad negatívnych vplyvov na životné prostredie, na ošetrované rastliny a na ľudské 

zdravie. Pred uvedením POR na trh musí byť preukázané, že jeho použitie je bezpečné 

a účinné. Preto je nutné robiť okrem legislatívnych opatrení aj laboratórne testovacie kontroly.  

Laboratórna kontrola chemických POR sa vykonáva v Testovacom pracovisku životného 

prostredia na Odbore laboratórnych činností na ÚKSÚP v Bratislave. Toto referenčné 

pracovisko je zamerané na úradnú kontrolu autorizovaných POR v súlade so zákonom 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. 

 

2.1 Úradná kontrola  
 

V Slovenskej republike bol v roku 1995 vytvorený tzv. systém poautorizačnej kontroly 

POR. Cieľom tohto systému je zabezpečovať: 

 účinnú kontrolu procesu uvádzania POR na trh a ich používania v zmysle platnej 

legislatívy 

 prevenciu, elimináciu a zníženie rizík súvisiacich s predajom POR (ochrana 

spotrebiteľa) 

 odhaľovanie nelegálneho obchodovania s POR (falšovanie) 

 kontrolu používania neautorizovaných POR  

 kontrolu starých POR, ktoré môžu predstavovať environmentálne záťaže 
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 zabránenie dovozu POR z tretích krajín (nelegálny dovoz)  

 kontrolu POR povolených na paralelný dovoz  

 kontrolu dodržiavania zásad správnej farmárskej praxe  

 laboratórnu kontrolu kvality POR  

Úradnú poautorizačnú kontrolu vykonávajú v zmysle zákona NR SR č. 405/2011 Z. z. 

o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov fytoinšpektori a laboratóriá 

ÚKSÚP (zodpovedný štátny orgán). Kontroly fytoinšpektorov sú zamerané na 

malospotrebiteľské predajne, všetky veľkosklady, kontroly u pestovateľov a konečných 

používateľov POR a kontroly výrobcov POR v Slovenskej republike.  

Na základe výsledkov z kontroly môže ÚKSÚP rozhodnutím podľa § 9 ods. 2 písm. l) a p) 

zákona č. 405/2011 Z. z. nariadiť: 

 zneškodnenie POR, ktoré sa stali odpadom podľa § 32 ods. 10  

 stiahnutie šarže prípravku na ochranu rastlín z trhu, ak sa v systéme kvality 

správnej laboratórnej praxe rozborom (štúdiou) zistilo, že kvalitatívne alebo 

kvantitatívne zloženie POR už nezodpovedá údajom uvedeným v dokumentačnom 

súbore údajov 

Fytoinšpektori Odboru ochrany rastlín ÚKSÚP odoberajú vzorky POR 

z veľkospotrebiteľského a malospotrebiteľského balenia a dodávajú tieto vzorky do laboratórií 

TPŽP (obrázok 1). Po prevzatí vzoriek a zaevidovaní všetkých náležitostí je vzorkám pridelené 

identifikačné číslo a sú im vyhotovené sprievodné karty. Následne sú vzorky analyzované 

v laboratóriách TPŽP. Výsledky skúšok sú zaznamenané do protokolov o skúške a odovzdané 

Odboru ochrany rastlín ÚKSÚP na ďalšie spracovanie údajov.  

Obrázok 1 Prípravky na ochranu rastlín  

                     

 

Laboratórna kontrola POR v TPŽP pozostáva z dvoch častí:  

a) analýzy účinnej látky 

b) stanovenia fyzikálno-chemických parametrov  
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2.1.1 Účinné látky  
 

Prípravky na ochranu rastlín obsahujú spravidla jednu alebo viac účinných (aktívnych) látok, 

nosnú látku (plnidlo alebo riedidlo) a pomocné látky. V súčasnosti sa na celom svete registruje 

množstvo účinných látok, ktoré sú z hľadiska chemického zloženia veľmi rôznorodé.  

Jednotlivé účinné látky sú definované vo FAO špecifikáciách. Podľa požiadaviek FAO 

musí byť obsah účinnej látky pre tuhé látky, prchavé a viskózne kvapaliny vyjadrený v g/kg 

a pre iné kvapaliny môže byť obsah účinnej látky deklarovaný buď v g/kg alebo v g/l pri             

20 ± 2°C. Tolerančné limity pre obsah účinných látok v POR sú dané v Príručke o vývoji 

a použití špecifikácií FAO a WHO pre pesticídy (z angl. Manual on development and use of 

FAO and WHO specifications for pesticides).  

Na stanovenie obsahu účinných látok sa v TPŽP používajú metódy, ktoré sú výrobcom 

predkladané k autorizácii. Tieto dôverné analytické metódy sú po odbornom hodnotení (pre 

technickú účinnú látku) zapracované do tzv. SIGNO metód.   

V Testovacom pracovisku životného prostredia sa na identifikáciu a kvantifikáciu obsahu 

účinných látok a nečistôt v POR používajú nasledovné metódy (obrázok 2):  

 vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (HPLC s UV detektorom, 2 druhy) 

 plynová chromatografia (GC FID) 

 titračné metódy     

 

Obrázok 2  Chromatografy (HPLC, GC/FID) v laboratóriu TPŽP 

 

      
 

2.1.2 Fyzikálno – chemické parametre  
 

Fyzikálno-chemické parametre určujú vlastnosti chemických POR. Aby mohol POR vykázať 

správnu účinnosť a mohol byť správne aplikovaný mal by spĺňať určité fyzikálno-chemické 

parametre.  
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V Testovacom pracovisku životného prostredia sa na stanovenie fyzikálno-chemických 

parametrov POR používajú tzv. MT metódy popísané v CIPAC knihách a STN metódy. 

Výsledky sú uvádzané v rôznych veličinách (mililitre, sekundy, hmotnostné percento) alebo 

hodnotené slovne (bez krému, bez oleja a pod.). Pre každý parameter, resp. pre danú účinnú 

látku je určená limitná hodnota z FAO špecifikácií. Pre konkrétny prípravok sú niektoré 

parametre (vzhľad, farba, zápach, hustota, pH, viskozita, a pod.) uvedené v Kartách 

bezpečnostných údajov (skratka KBÚ, alebo v anglickom jazyku MSDS).  

Z hľadiska laboratórnej kontroly chemických POR je potrebné preverovať fyzikálno-

chemické parametre. Základný preverovaný parameter je pH prípravku. Nevyhovujúce pH 

prípravku môže spôsobiť zníženie účinnosti ako aj chemickú zmenu prípravku. Pri penivosti 

sa sleduje objem peny vzniknutej pri riedení kvapalných koncentrátov. Zvýšená penivosť 

spôsobuje poškodenie resp. pretečenie nariedeného POR, zlé vyčerpanie prípravku 

z postrekovacích tankov a zníženie účinnosti prípravku. Zmáčateľnosť práškov a granúl 

odhaľuje dostatočné zmočenie prípravku. Zlá zmáčateľnosť spôsobuje zlé rozpustenie 

prípravku a plávanie jednotlivých častí na hladine kvapaliny. Jemnosť mletia odhaľuje 

hmotnostný podiel zvyšku na site. Vysoký podiel zvyšku na site môže spôsobiť upchanie 

trysiek postrekovača. Pri emulzných charakteristikách emulgovateľných koncentrátov sa 

sleduje homogénnosť prípravku a vylúčenie oleja, či krému, čo je nežiadúca vlastnosť. 

Preverujú sa aj parametre ako suspendovateľnosť (obrázok 3), spontánnosť dispergácie 

suspenzných koncentrátov a dispergovateľnosť granúl, zvyšok po vyliatí, stupeň rozpustnosti 

a stabilita roztoku, ako aj stabilita skladovania pri rôznych teplotách.  

 

Obrázok 3  Stanovenie suspendovateľnosti 

    

 

2.2 Laboratórne analýzy pre externých žiadateľov  
 

Do laboratórií TPŽP sú zasielané objednávky na analýzy POR od externých žiadateľov. Sú 

to žiadosti, ktoré sa týkajú analýz identifikácie a kvantifikácie obsahu účinnej látky v POR alebo 
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stanovení fyzikálno-chemických parametrov. Vzorky dodáva externý žiadateľ osobne do 

TPŽP, alebo môže požadovať aj oficiálny odber vzoriek POR od fytoinšpektorov z Odboru 

ochrany rastlín ÚKSÚP. Tieto analýzy sú spoplatňované podľa platného cenníka ÚKSÚP.  

 

2.3 Vyhodnotenie analýz a stanovení v roku 2016 
  
 Počet vzoriek POR dodaných do laboratórií TPŽP je závislý od úradného odberu vzoriek 

(fytoinšpektormi ÚKSÚP) a od požiadaviek externých žiadateľov. Na kompletnej laboratórnej 

kontrole sa podieľa celý tím odborných analytikov a laboratórnych pracovníkov. V jednej 

vzorke POR sa spravidla analyzuje jedna až tri účinné látky a stanovuje sa v nej minimálne 

jeden a maximálne päť fyzikálno-chemických parametrov.  

Analýzy účinnej látky nie sú rutinné, sú časovo náročné a každá analýza si vyžaduje 

individuálny prístup. Analýza jednej vzorky POR prechádza zložitým procesom a to: 

a) naštudovanie metódy, príprava kolóny, príprava štandardov, výpočty 

b) príprava mobilných fáz, pracovných a zásobných roztokov, justácia prístroja resp. 

nastavenie prístroja, kontrola meracieho systému (test suitability) 

c) verifikácia analytickej metódy 

d) samotná analýza alebo samotné stanovenie na príslušnom prístroji (HPLC, GC, pH 

meter)  

e) vyhodnotenie výsledkov (chromatogramy, výpočty) 

Stanovenia fyzikálno-chemických parametrov sú rutinné, ale sú taktiež časovo podmienené.  

Najčastejšie stanovované fyzikálno-chemické parametre POR v TPŽP sú: 

 suspendovateľnosť (gravimetricky)  hustota (pyknometricky) 

 jemnosť mletia (gravimetricky)  emulzné charakteristiky (vizuálne) 

 dispergovateľnosť (gravimetricky)  penivosť (vizuálne) 

 pH (potenciometricky)  zmáčateľnosť (vizuálne) 

 alkalita/acidita (potenciometricky)  

 

Obrázok 4  Analyzované vzorky POR 
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V laboratóriách TPŽP bolo v roku 2016 celkovo vykonaných 831 analýz (graf 2), z toho 475 

fyzikálno-chemických stanovení (graf 1), 175 analýz na kvantifikáciu obsahu účinnej látky, 169 

analýz na identifikáciu účinnej látky a 12 analýz na nečistoty v POR.  

 

Graf 1  Počet stanovení fyzikálno-chemických parametrov POR v roku 2016 

 

 
 

Celkový počet vzoriek POR dodaných na laboratórnu kontrolu bol 152 (z toho 41 vzoriek 

od externých žiadateľov). Počet nevyhovujúcich vzoriek v roku 2016 bol 6 (graf 3), z toho 3 

vzorky na úradnú kontrolu a 3 vzorky od externých žiadateľov. Nevyhovujúcich parametrov 

bolo 7, z toho 2 kvantifikácie obsahu účinnej látky a 5 fyzikálno-chemických parametrov. 

 

Graf 2  Percentuálne vyjadrenie celkového počtu analýz chemických POR v roku 2016 

 

 

V roku 2016 bolo v TPŽP vykonaných 66 verifikácií pre rôzne druhy POR (viď tabuľka 1 a 2 

v kapitole 5 Prílohy). 
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Graf 3  Počet nevyhovujúcich POR v rokoch 2000 – 2016 

 

 
 

Počet vzoriek POR dodaných na analýzu od externých žiadateľov v roku 2016 bol 41, z toho 

3 vzorky nevyhovovali požadovaným parametrom. Celkový počet analýz pre externých 

žiadateľov bol 202 (graf 4), z toho 106 fyzikálno-chemických stanovení, 49 analýz na 

identifikáciu účinnej látky a 47 analýz na kvantifikáciu obsahu účinnej látky.  

 

Graf 4  Počet laboratórnych analýz pre externých žiadateľov v roku 2016 
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3. SYSTÉM KVALITY 
 

3.1 Správna laboratórna prax 
 

Testovacie pracovisko životného prostredia je držiteľom osvedčenia o dodržiavaní zásad  

SLP pod č. G-040 od 17.05.2007, ktoré bolo vydané Slovenskou národnou akreditačnou 

službou (SNAS). Testovacie pracovisko je zaradené do Národného programu dodržiavania 

zásad SLP a je v pravidelných intervaloch preverované inšpektormi SNAS. Výsledky z analýz 

v štúdiách SLP sú akceptovateľné vo všetkých krajinách OECD.  

Z dôvodu sťahovania laboratórií a organizačných zmien ÚKSÚP bola na žiadosť 

testovacieho pracoviska platnosť osvedčenia dočasne pozastavená dňa 13.05.2015. Po 

presťahovaní laboratórií do nových priestorov bol v júni roku 2016 v TPŽP vykonaný 

mimoriadny a riadny dohľad na preverenie dodržiavania zásad SLP. Inšpekcie boli zamerané 

na tieto body zásad SLP: 

 Organizácia a personál  

 Program zabezpečenia kvality 

 Priestory a zariadenia 

 Prístroje, materiály a reagencie 

 Testovacie systémy 

 Testované a referenčné látky 

 Štandardné pracovné postupy 

 Vykonanie štúdie 

 Správa o výsledkoch štúdie 

 Ukladanie a uchovávanie záznamov, materiálov a dokumentácie 

Z posudzovaných bodov vyplynuli drobné nedostatky, resp. nesúlady so zásadami SLP. 

Nedostatky boli odstránené podľa vypracovaného harmonogramu. Harmonogram odstránenia 

nedostatkov a dôkazy o odstránení nedostatkov zaslalo TPŽP elektronicky do Akreditačného 

informačného systému SNAS (AIS). Všetky zistenia boli podrobne opísané inšpekčnou 

skupinou SNAS v jednotlivých kapitolách súhrnných správ z inšpekcií. 

Aktualizované Osvedčenie o súlade so Správnou laboratórnou praxou č. G-040 bolo udelené 

dňa 07.09.2016 a je platné do 19.05.2019 (obrázok 5).       

 

3.2 Porovnávacie testy a vývoj nových metód 
 

Testovacie pracovisko životného prostredia sa pravidelne zúčastňuje  medzilaboratórnych 

porovnávacích testov organizovanými AFSCA Belgicko. Testy sú zamerané na porovnanie 

spôsobilosti laboratória. Testovacie pracovisko dosahuje v týchto testoch vynikajúce výsledky. 
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Testovacie pracovisko životného prostredia sa podieľa na medzinárodnom vývoji nových 

analytických metód pre účinné látky POR v spolupráci s CIPAC, resp. sa pravidelne podieľa 

na medzinárodných validáciách analytických metód, ktoré sú následne publikované v CIPAC 

knihách.  

 

Obrázok 5  Osvedčenie o súlade so Správnou laboratórnou praxou č. G-040 
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4. PLÁNY A VÍZIE  
 

Keďže sa Testovacie pracovisko životného prostredia podieľa na vývoji nových metód, 

tento trend si chce zachovať aj do budúcnosti. V najbližších rokoch sa TPŽP zameria na 

analýzy rezíduí pesticídov v poľnohospodárskych komoditách a zavedie nový test 

skladovateľnosti. Testovacie pracovisko životného prostredia postupne zvyšuje počet 

analyzovaných vzoriek z úradnej kontroly POR a rozširuje metódy na stanovenie obsahu 

relevantných nečistôt podľa požiadaviek auditu FVO (s označením DG SANCO 2014-7183).  

V systéme manažérstva kvality bude testovacie pracovisko naďalej vykonávať analytické 

a fyzikálno-chemické štúdie v súlade so zásadami SLP. V rámci Odboru laboratórnych 

činností sa pracovisko v najbližšom roku plánuje pripojiť do systému akreditácie podľa          

STN EN ISO/IEC 17 025. 
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PRÍLOHY 
 

Tabuľka 1  Verifikácie POR za rok 2016 

Počet Názov POR Účinná látka Metóda Verifikácia 

1 ACCURATE DELTA 
diflufenican 

     metsulfuron-methyl  
HPLC áno 

2 ADENGO 465 SC 
isoxaflutol      

tiencarbazon-methyl   
 cyprosulfamide (safener) 

HPLC áno 

3 AFALON 45 SC linuron HPLC áno 

4 AGENT 
propiconazole     
 fenpropidin 

GC FID áno 

5 AGIL 100 EC propaquizafop HPLC áno 

6 AMISTAR azoxystrobin GC FID áno 

7 ARTEA PLUS 
propiconazole      
cyproconazole 

HPLC áno 

8 ATONIK 
o-nitrofenol Na            
 p-nitrofenol Na         

       5-nitroguaiacol Na 
HPLC áno 

9 BARCLAY GALLUP 360 glyphosate  HPLC áno 

10 BARCLAY HURLER 200 fluroxypyr HPLC áno 

11 BEETUP COMPACT 
phenmedipham     
  desmedipham 

HPLC áno 

12 BRASAN 540 EC 
dimethachlor   
 clomazone 

HPLC áno 

13 BRAVO 500 chlorothalonil GC FID áno 

14 BULLDOCK 25 EC beta-cyflutrin GC FID áno 

15 CAMIX 
s-metolachlor        
  mesotrione 

HPLC áno 

16 CETM bez účinnej látky HPLC áno 

17 CLINIC glyphosate  (glyphosate-IPA) HPLC áno 

18 COSMIC glyphosate  (glyphosate-IPA) HPLC áno 

19 CUPROCAFARO MICRO oxychlorid-Cu  (obsah  Cu) HPLC áno 

20 DETER clothianidin HPLC áno 

21 DICOHERB M 750 MCPA  HPLC áno 

22 DOMINATOR glyphosate (glyphosate-IPA) HPLC áno 

23 DOMINATOR D glyphosate (glyphosate-IPA) HPLC áno 

24 DUAL GOLD 960 EC s-metolachlor  HPLC áno 

25 FALCON 460 EC 
spiroxamine    
tebuconazole  
 triadimenol 

GC FID áno 

26 FIGARO glyphosate  (glyphosate-IPA) HPLC áno 

27 GALERA JESEŇ 
aminopyralid     

clopyralid         
 picloram 

HPLC áno 

28 GARLAND FORTE propaquizafop HPLC áno 

29 GIZMO 60 FS tebuconazole HPLC áno 

30 GLYFOGAN SUPER glyphosate  HPLC áno 

31 INFINITO SC 
fluopicolide          

  propamocarb 
HPLC áno 

32 KAPAZIN glyphosate ( glyphosate-IPA) HPLC áno 

33 KAPUT GREEN glyphosate  (glyphosate-IPA) HPLC áno 
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Tabuľka 2  Verifikácie POR za rok 2016 (pokračovanie tabuľky 1) 

Počet Názov POR Účinná látka Metóda Verifikácia 

34 KARATE ZEON 5 CS lamda-cyhalothrin GC FID áno 

35 KORZAR oxychlorid-Cu  (obsah  Cu) 
titráciou 

áno 

36 KUMULUS WG síra titráciou áno 

37 LYNX tebuconazole GC FID áno 

38 MERPAN 80 WDG captan HPLC áno 

39 MICEXANIL 
cymoxanil          

  mancozeb HPLC 
áno 

40 MIX DOUBLE  
desmedipham   

phenmedipham HPLC 
áno 

41 MIX DOUBLE FL 
desmedipham      

phenmedipham HPLC 
áno 

42 MODDUS trinexapac-ethyl HPLC áno 

43 MOSPILAN 20 SP acetamiprid HPLC áno 

44 MV-TEBUCOL tebuconazole GC FID áno 

45 NICOGAN 40 OD nicosulfuron HPLC áno 

46 ORIUS EXTRA 250 EW tebuconazole GC FID áno 

47 PENDIGAN 330 EC pendimethalin GC FID áno 

48 PROZAFOP 100 propaquizafop HPLC áno 

49 Q-BUKON tebuconazole GC FID áno 

50 QUIZ metazachlor GC FID áno 

51 RAXIL 060 FS tebuconazole GC FID áno 

52 REGLONE diquat HPLC áno 

53 ROSATE 36 glyphosate  HPLC áno 

54 ROUNDUP TURBO glyphosate (glyphosate-IPA) 
HPLC 

áno 

55 SAMURAJ lambda-cyhalotrin GC FID áno 

56 SEKATOR OD 
amidosulfuron     

iodosulfuron-methyl-sodium 
HPLC 

áno 

57 SHYFO glyphosate  HPLC áno 

58 STARANE FORTE fluroxypyr GC FID áno 

59 SULCOGAN 300 SC sulcotrione HPLC áno 

60 SULTAN TOP 
metazachlor       
quinmerac HPLC 

áno 

61 TEBUCUR tebuconazole HPLC áno 

62 THIOVIT JET síra titráciou áno 

63 TOMIGAN 250 EC fluroxypyr GC FID áno 

64 TORRO glyphosate  (glyphosate-IPA) 
HPLC 

áno 

65 TWISTER 
metamitron             

ethofumesate HPLC 
áno 

66 VERTICO trinexapac-ethyl HPLC áno 

 


