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1.
Identifikácia organizácie
Názov:
Sídlo:
Zriaďovateľ:
Kontakt:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Matúškova 21, 833 16 Bratislava
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
tel.: 02/59 880 200, 54 775 369, fax: 02/59 880 800
e-mail: uksup@uksup.sk, http://www.uksup.sk

Forma hospodárenia: Rozpočtová organizácia
Členovia vedenia:
Generálny riaditeľ: Ing. Juraj Moško
Riaditelia odborov: Odbor odrodového skúšobníctva
Ing. Zuzana Hudecová
Odbor osív a sadív
RNDr. Mária Tatarová
Odbor vinohradníctva a vinárstva
Ing. Dušan Somorovský
Odbor ovocinárstva a integrovanej produkcie
Ing. Samuel Michálek
Odbor životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva
Ing. Juliana Schlosserová, CSc.
Odbor ochrany rastlín
Ing. Peter Vrabček
Odbor registrácie pesticídov
Ing. Michaela Nováčková
Odbor pôdy a výživy rastlín
RNDr. Zuzana Braná
Odbor krmív a výživy zvierat
Ing. Peter Řeháček, PhD.
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Odbor diagnostiky
Ing. Peter Vrabček do 31.03.2013 (poverený riadením odboru)
Ing. Juliana Schlosserová, CSc. od 01.04.2013 (poverená riadením
odboru)
Odbor prevádzkovo-technický
Ing. Bohumil Krajmer
Odbor ekonomický
Ing. Ladislav Vlčej – do 16.04.2013
Ing. Mária Bíziková – od 17.04.2013 do 25.09.2013 (poverená riadením
odboru )
Ing. Mária Bíziková – od 26.09.2013 riaditeľka odboru

Riaditelia pobočiek: ÚKSÚP, pobočka Zvolen
Ing. Ján Šmál
ÚKSÚP, pobočka Košice
Ing. Peter Kolenič

3

2.

Poslanie organizácie

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP) je štátnou
rozpočtovou organizáciou priamo riadenou Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky (MPRV SR). Poslaním je výkon štátnej správy, štátnej odbornej kontroly
a skúšobníctva v podmienkach rezortu pôdohospodárstva, ako aj štátny odborný dozor nad kvalitou
vstupov do poľnohospodárstva (agrochemikálie, krmivá a pod.), čo vymedzujú príslušné zákony SR
alebo nariadenia EÚ.

3.

Predmet činnosti

ÚKSÚP svoju činnosť zameriava hlavne na úsek skúšobníctva a štátnej odbornej kontroly, vykonáva
registračnú, autorizačnú, znaleckú, posudkovú, vzdelávaciu, informačnú a edičnú činnosť. Predmet
činnosti je vykonávaný v zmysle Zriaďovacej listiny Ministerstva zemědělství a výživy v Prahe č.j.
II/4-1178/68/23 zo 17.12.1968 v znení aktuálne platného rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Jednotlivé odbory ÚKSÚP vykonávajú všetky činnosti, ktoré im vyplývajú z platnej legislatívy SR
a EÚ a tiež vykonávajú delegované činnosti z PPA na základe Dohody o delegovaní niektorých
činností medzi PPA na ÚKSÚP.

4.

Činnosti organizácie

Činnosti sú zamerané na kontrolu vstupov do pôdy, cez vstupy do výroby (hnojivá, prípravky na
ochranu rastlín, krmivá, osivá a sadivá), kontrolu výživy rastlín a zvierat, riadenie systému
ekologickej poľnohospodárskej výroby , nových odrôd, pestovania autorizovaných GMO na účel
úmyselného zavádzania do životného prostredia – pestovania, kontrolu
ekologickej
poľnohospodárskej výroby, plošnú rastlinolekársku kontrolu, diagnostiku škodlivých činiteľov,
skladovanie a aplikáciu hnojív a prípravkov na ochranu rastlín, laboratórnu kontrolu kvality
chemických prípravkov na ochranu rastlín, stanovenia
rezíduí pesticídov a monitoringy
poľnohospodárskych pôd na kontaminanty, až po tvorbu legislatívnych predpisov a technických
noriem, vedenie registrov a zastupovanie záujmov SR v medzinárodných organizáciách a v orgánoch
EÚ.
ÚKSÚP je štátna rozpočtová organizácia, napojená finančnými vzťahmi na rozpočet MPRV SR.

4.1

Činnosť oddelenia kontroly a vnútorného auditu

Kontrolná činnosť oddelenia kontroly a vnútorného auditu v roku 2013 bola vykonávaná v súlade so
zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o
finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s
vnútornou smernicou č. 6/2012 o vnútornom kontrolnom systéme.
Oddelenie kontroly a vnútorného auditu plnilo úlohy aj na úseky vnútorného auditu, konkrétne
auditu výkonu úradných kontrol. Audit výkonu úradných kontrol bol vykonávaný v zmysle
nariadenia EP a Rady č. 882/2004.
4

Celkový rámec kontrolnej činnosti bol určený Plánom interných kontrol na rok 2013. Audítorská
činnosť bola vykonávaná v zmysle Programu vnútorných auditov na rok 2013.
Celkovo boli vykonané 2 vnútorné kontroly, 1 následná kontrola a 2 interné audity. Vnútorná
kontrola a interné audity boli vykonané na odboroch ÚKSÚP v Bratislave a to v závislosti od povahy
kontroly a auditu.

4.2 Výkon delegovaných činností z Pôdohospodárskej platobnej agentúry
(ďalej „PPA“) na ÚKSÚP
ÚKSÚP vykonáva úradné kontroly pre PPA v zmysle uzavretej „Dohody o delegovaní činnosti
a vzájomnej informovanosti č. 17/2012“ medzi ÚKSÚP a PPA.
Odbor vinohradníctva a vinárstva
V rámci delegovaných činností z PPA na ÚKSÚP bolo v roku 2012 vykonaných 61 kontrol v rámci
opatrenia reštrukturalizácia vinohradov.
Odbor ochrany rastlín
Prehľad kontrol vykonaných v roku 2013 pre PPA udáva nasledovná tabuľka:
kontroly pre PPA
štúdium podkladov
PRV 2007-2013
krížové plnenie
vyššia moc
kontrola pestovaných drogových rastlín (mak a konope)
odber vzoriek konope

hodiny
764
1 751
2 704
247
206
-

počet kontrol
44
199
71
60
4 vzorky

Odbor životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva
Na základe „Dohody o delegovaní činnosti č. 1/2006“, podopatrenie Ekologické poľnohospodárstvo
vykonal OŽPaEP 25 kontrol.

5. Činnosti jednotlivých odborov ÚKSÚP
5. 1

Odbor vinohradníctva a vinárstva (OVaV)

5.1.1 Legislatívny rámec činnosti
Zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona č. 198/2010 Z. z. 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 zákona č.
467/2008 Z. z.,
5

Zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane rastlín,
Nariadenie vlády SR č. 340/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci
spoločnej organizácie trhu s vínom v znení v znení neskorších predpisov,
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych
trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej
spoločnej organizácii trhov) v platnom znení,
Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania
nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné
programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore v platnom
znení,
Nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady
(ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie
informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu,
ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva,
Nariadenie Komisie (ES) č. 606/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá
uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o kategórie vinárskych výrobkov,
enologické postupy a uplatniteľné obmedzenia v platnom znení,
Nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá
vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a
zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych
výrobkov v platnom znení,
Vyhláška MP SR č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve
5.1.2 Činnosť OVaV
Vinohradnícky register
Vinohradnícky register je evidencia vinohradníkov, vinárov, obchodníkov a maloobchodníkov.
Registrácia vinohradov sa uskutočňuje na registračných pracoviskách kontrolného ústavu v
Bratislave pre Malokarpatskú a Nitriansku vinohradnícku oblasť, v Nových Zámkoch pre
Južnoslovenskú vinohradnícku oblasť, v Rimavskej Sobote pre Stredoslovenskú vinohradnícku
oblasť a v Michalovciach pre Východoslovenskú vinohradnícku oblasť a vinohradnícku oblasť
Tokaj.
V rámci SR je celkove registrovaných 18 512 ha vinohradov. Celkový počet užívateľov vinohradov
v SR je 24 262.
Plochy zaregistrovaných vinohradov podľa vinohradníckych oblastí
Vinohradnícka oblasť
Malokarpatská

Plocha (ha)
5 450,0

Južnoslovenská

4 496,0

Nitrianska

3 806,0

Stredoslovenská

2 255,0

Východoslovenská

1 509,0
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Tokaj

996,0

SR spolu

18 512,00

Registrácia vinárov, obchodníkov s vinárskymi produktmi sa vykonáva iba na pracovisku v
Bratislave. Počas roka 2013 doručilo „Žiadosť o registráciu vinára“ 41 nových vinárov. Na základe
doručených žiadostí boli títo vinári zaregistrovaní do vinohradníckeho registra, o čom im bolo
zaslané „Osvedčenie o registrácii vinára“ s prideleným registračným číslom. Počas tohto obdobia
ukončilo činnosť 10 vinárov. Aktuálne je vo vinárskom registri evidovaných 488 činných vinárov.
Za to isté obdobie doručilo „Žiadosť o registráciu obchodníka s vinárskymi produktmi“ 10 nových
obchodníkov s vinárskymi produktmi. Na základe doručených žiadostí boli urobené zmeny v registri
a noví žiadatelia boli zaradení do vinohradníckeho registra, o čom im bolo zaslané aktualizované
„Osvedčenie o registrácii obchodníka s vinárskymi produktmi“ s prideleným registračným číslom.
Počas tohto obdobia neukončil činnosť žiadny obchodník s vinárskymi produktmi. Aktuálne je vo
vinárskom registri evidovaných 163 obchodníkov s vinárskymi produktmi.
Rozhodovanie o pridelení práv na novú výsadbu muštových odrôd nebolo v roku 2013 uplatnené.
Odbor spravuje rezervu výsadbových práv, v ktorej sa nachádza 1 372 ha. Z rezervy výsadbových
práv bolo poskytnuté výsadbové právo pre 8 žiadateľov vo výmere 25,11 ha.
V roku 2013 bolo na výrobu vín s chráneným označením pôvodu, ktoré je možné uvádzať na trh vo
fľašiach iba ak je označené prideleným štátnym kontrolným číslom, osvedčené hrozno pre 172
žiadateľov v množstve 10 227 956 kg, z tohto množstva pre výrobu Tokajských vín bolo osvedčené
hrozno u 11 žiadateľov v množstve 381 775 kg.
Skúšobňa vinárska
Skúšobňa vinárska certifikovala spolu 2 185 vzoriek vína, čo predstavuje hodnotené množstvo 21
224 363 litrov. Komisia na hodnotenie vín zasadala od 1.1.2013-31.12.2013 spolu 38-krát, práca
Komisie bola operatívna a pod vedením predsedu na každom zasadnutí zhodnotili v priemere 57,5
vzoriek. Skúšobňa vinárska je akreditované skúšobné laboratórium podľa ISO 17025.
Zo všetkých vín s chráneným označením pôvodu bolo najviac akostných vín odrodových.
Certifikovali sa aj vína s pretlakom CO2 a tokajské vína. Z bielych odrôd bolo pri certifikácii najviac
zastúpené Veltlínske Zelené /2 171 679 litrov/, Rizling vlašský /1 880 447 litrov/ a Muller Thurgau
/1 52 354 litrov/. Z modrých odrôd Frankovka modrá /3 438 592 litrov/, Svätovavrinecké /1 301 056
litrov/ a Cabernet Sauvignon /1 285 068 litrov/. V nasledujúcej tabuľke sú certifikované vína
odrodové.

Výsledky certifikácie AKOSTNÝCH ODRODOVÝCH VÍN vo vinárskom roku 2012/2013
Členenie

Farba

Hodnotené
Počet
množstvo
vzoriek
v litroch

Zakázané
uvádzať do
obehu

Schválené
množstvo v
litre

%

7

litre

%

Dočasný zákaz
uvádzať do
obehu
litre

%

Inak
preradené
litre

%

AVO

AOKA

AONZ

AOVH

AOBV

AOHV

AOLV

AOSV

biele

579

8 197 861

7 852 319

95,78

-

-

345 042

4,21

500

0,01

červené

261

4 575 031

4 508 528

98,55

-

-

66 503

1,45

-

-

ružové

108

1 019 179

1 019 179

100

-

-

-

-

-

-

SPOLU

948

13 792 070

13 380 026

97,01

-

-

411 544

2,98

500

0,004

biele

18

88 583,25

88 583,25

100

-

-

-

-

-

-

červené

4

6 700

6 700

100

-

-

-

-

-

-

ružové

2

3 600

3 600

100

-

-

-

-

-

-

SPOLU

24

98 883

98 883

100

-

-

-

-

-

-

biele

276

1 321 054

1 309 004

99,09

-

-

12 050

0,91

-

-

červené

102

534 303

530 303

99,25

-

-

4 000

0,75

-

-

ružové

49

332 672

302 172

90,83

-

-

30 500

9,17

-

-

SPOLU

427

2 188 028

2 141 478

97,87

-

-

46 550

2,13

-

-

biele

331

1 293 657

1 249 317

96,57

600

0,05

43 740

3,38

-

-

červené

130

579 737

561 537

96,86

-

-

18 200

3,14

-

-

ružové

27

93 499

89 499

95,72

-

-

4 000

4,28

-

-

SPOLU

488

1 966 893

1 900 353

96,62

600

0,03

65 940

3,35

-

-

biele

42

150 303

137 893

91,74

-

-

12 410

8,26

-

-

červené

14

41 495

41 495

100

-

-

-

-

-

-

ružové

5

12 500

9 900

79,20

-

-

2 600

20,80

-

-

SPOLU

61

204 298

189 288

92,65

-

-

15 010

7,35

-

-

biele

4

4 200

4 200

100

-

-

-

-

-

-

červené

2

5 700

5 700

100

-

-

-

-

-

-

SPOLU

6

9 900

9 900

100

-

-

-

-

-

-

biele

14

13 775

13 575

98,55

-

-

200

1,45

-

-

červené

1

500

500

100

-

-

-

-

-

-

ružové

3

3 870

3 870

100

-

-

-

-

-

-

SPOLU

18

18 145

17 945

98,90

-

-

200

1,10

-

-

biele

11

6 820

6 670

97,80

-

-

150

2,20

-

-

červené

5

2 427

2 427

100

-

-

-

-

-

-

ružové

1

1 600

1 600

100

-

-

-

-

-

-

SPOLU

17

10 847

10 697

98,62

-

-

150

1,38

-

-

8

SPOLU

1 991

18 293 464

17 752 970

97,05

600

0,003

539 394

2,95

500

0,003

Najviac vzoriek bolo akostných odrodových vín /1991/ čo predstavuje hodnotené množstvo
18 239 464 l /min. rok 17 451 593 l /. Z toho Akostné vína odrodové s prívlastkom kabinetné
/AOKA/ boli certifikované v objeme 98 883 l /min. rok 118 417 l /, neskorý zber /AONZ/ boli
v objeme 2 188 028 l /min.rok 2 583 369 l /, výber z hrozna /AOVH/ bolo 1 966 893 l /min.rok 1
744 293 l /, bobuľový výber /AOBV/204 298 l /min.rok 235 228 l /, hrozienkový výber/AOHV/
9 900 l /min.rok 26 905 l /, cibébový výber/AOCV/ 0 l /min. rok 600 l /, ľadové víno/AOLV/
18 145 l /min.rok 26 738 l / a slamové víno/AOSV/ bolo hodnotených 10 847 l /min.rok 14 414 l /.
Akostných značkových vín bolo hodnotených 1 549 849 l /min. rok 1 611 396 l /.
Štátne kontrolné číslo (ďalej „ŠKČ“)
UKSUP nahlasuje počty pridelených štátnych kontrolných čísiel (ďalej len ŠKČ) pre akostné vína
s prívlastkom a tokajské vína výrobcom ŠKČ (Kasico, Vinagro, Lehor, alebo Unimpex) podľa
požiadavky fľašovateľa na výrobcu a objem spotrebiteľského obalu v ktorom bude výrobok uvádzať
na trh.
Pre vína s prívlastkom, ktoré je možné uvádzať na trh iba ak sú na obale označené ŠKČ, bolo
vydaných celkom 6 229 646 kusov ŠKČ. UKSUP pridelil nasledovné počty čísel podľa
spotrebiteľského balenia.
Počet vydaných ŠKČ vo vinár. r. 2012/2013
Druh ŠKČ (l)
0,200
0,250
0,375
0,500
0,750
SPOLU

Počet ŠKČ (ks)
2 250
9 400
67 495
543 040
5 607 461
6 229 646

Osvedčenie o pôvode vín
Pre vína určené na vývoz do tretích krajín bolo vydaných 135 osvedčení o pôvode vína.
Certifikácia osôb
Certifikačný orgán COVCO, ktorý pracuje na OVaV zabezpečil v roku 2013 v spolupráci so
skúšobňou vinárskou odborné senzorické skúšky, ktoré prebehli podľa akreditačných kritérií SNAS
podľa ISO 17024. Certifikácia osôb prebehla v 2 termínoch. Bolo preskúšaných 80 osôb a vydaných
76 osvedčení (certifikátov) pre osoby spôsobilé senzoricky hodnotiť vinárske produkty.
Registračné a výkonové skúšky
OVaV zabezpečuje vykonávanie registračných a výkonových skúšok odrôd viniča v súlade s platnou
legislatívou SR a EÚ v spolupráci s odborom odrodového skúšobníctva. V roku 2013 bolo
senzoricky hodnotených 48 vzoriek vín zo štátnych odrodových pokusov z lokality Dolné Plachtince.
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5.1.3 Ciele a prehľad ich plnenia
Kontrola údajov a aktualizácia vo vinohradníckom registri, certifikácia vinárskych produktov,
certifikácia osôb.
Cieľom je zabezpečenie aktuálnych údajov vo vinohradníckom registri potrebných pre činnosť
odboru, PPA a certifikáciu vín..
V roku 2013 bolo vydaných 471 aktualizovaných osvedčení o registrácii vinohradu, zmeny v registri
vinárov a obchodníkov s vínom boli vykonané u 61 subjektov.
Na základe poverení na kontrolu z PPA kolo vykonaných 61 kontrol pre opatrenie Reštrukturalizácia
vinohradov.
Certifikácia osôb prebehla v 2 termínoch a bolo vydaných 76 certifikátov pre osoby spôsobilé
senzoricky hodnotiť vinárske produkty.
Skúšobňa vinárska certifikovala 2 185 vzoriek vína čo predstavuje hodnotené množstvo 21 224 363
litrov. Komisia na hodnotenie zasadala od 1.1.2013-31.12.2013 spolu 38-krát, práca Komisie bola
operatívna a pod vedením predsedu na každom zasadnutí zhodnotili v priemere 57,5 vzoriek.
Pre vína s prívlastkom, ktoré je možné uvádzať na trh iba ak sú na obale označené ŠKČ, bolo
pridelených celkom 6 229 646 kusov ŠKČ.
Prílohy:
Príloha č. 1

5. 2

Odbor odrodového skúšobníctva (OOS)

5.2.1 Legislatívny rámec činnosti
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
zákona č. 467/2008 Z. z.
Vyhláška č. 365/2007 MP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní odrodových
skúšok pestovaných rastlín
Nariadenie vlády SR č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane rastlín
Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 o právach spoločenstva k odrodám rastlín
Nariadenie Komisie (ES) č. 637/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa ustanovujú vykonávacie
pravidlá týkajúce sa vhodnosti názvov odrôd poľnohospodárskych druhov rastlín a zeleniny (Ú. v.
EÚ L191/10, 23.7.2009)
Rozhodnutie Komisie č. 2004/842/ES
5.2.2 Činnosť OOS
OOS zabezpečuje vykonávanie štátnych odrodových skúšok za účelom registrácie nových odrôd.
Odrodové skúšky zahŕňajú skúšky odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti (DUS skúšky) a skúšky
hospodárskej hodnoty (výkonové skúšky - VCU) odrôd a následný zápis registrovaných odrôd do
Štátnej odrodovej knihy.
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Skúšky DUS vykonáva aj na účely udelenia právnej ochrany odrôd na území Slovenskej republiky
ale aj pre udelenie európskej právnej ochrany prostredníctvom CPVO. Každoročne spracováva
výsledky štátnych odrodových skúšok odrôd a výsledky skúšok registrovaných odrôd. Výsledky
registrovaných odrôd zverejňuje pre potreby poľnohospodárskej praxe.
Vydáva rozhodnutia o registrácii, zrušení registrácie, zamietnutí registrácie, predĺžení doby
registrácie odrody, rozhodnutia o zastavení konania o registrácii alebo o predĺžení odrodových
skúšok, rozhodnutie o zápise ďalšieho udržiavateľa, o vyškrtnutí udržiavateľa, rozhodnutie o
zastavení konania vo veci registrácie odrody. Vydáva Spravodajcu odrodového skúšobníctva, v
ktorom zverejňuje informácie o každom konaní vo veci registrácie odrody. Vedie Štátnu odrodovú
knihu, z ktorej každoročne zostavuje aktuálny výpis v podobe Listiny registrovaných odrôd, ktorú
vydáva MPRV SR vo svojom Vestníku. Ďalej zabezpečuje odbornú spoluprácu a súčinnosť s
medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti odrodového skúšobníctva, so Slovenskou
šľachtiteľskou a semenárskou asociáciou, Úniou na ochranu práv nových odrôd (UPOV) a Úradom
spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO). Systém skúšania akreditovaných rastlinných druhov na
ÚKSÚP Bratislava zodpovedá požiadavkám CPVO, čo znamená, že náš úrad môže skúšať uvedené
plodiny pre CPVO.
OOS vykonáva svoju činnosť na základe plánu skúšobnej činnosti. Túto činnosť vykonáva na 14-tich
skúšobných staniciach. Na jeseň 2012 a jar 2013 sme založili 569 pokusov na výmere 63,7 ha a
spolu so sadmi a vinohradmi je to 83,1 ha. Z uvedeného počtu je odrodových pokusov VCU a DUS
402, čo predstavuje 71 % z celkového počtu pokusov založených pokusov na skúšobných staniciach.
Centrálny register odrôd, ktorý je výsledkom projektových aktivít, je hlavnou databázou odboru a
zároveň platformou pre všetky činnosti: vytváranie pokusov, rozdelenie odrôd zaradených do
skúšania do jednotlivých sortimentov, zápis hodnotených znakov na všetkých skúšobných staniciach
a následné centrálne spracovanie a vyhodnotenie výsledkov, výstupy pre EU, spoločný katalóg,
LRO, tlač rozhodnutí, výsledkov DUS skúšok, evidencia všetkých prebiehajúcich správnych konaní.
OOS odporúča a poskytuje poradné informácie k odrodovej skladbe plodín pre poľnohospodársku
prax a organizuje Dni otvorených dverí (DOD) na jednotlivých skúšobných staniciach. V roku 2013
sa uskutočnilo 20 DOD s celkovým počtom účastníkov 1865. Plodinoví špecialisti zodpovední za
jednotlivé rastlinné druhy pravidelne publikujú v poľnohospodárskych periodikách, ako je Naše pole,
Roľnícke noviny, Záhradkár a pod. V roku 2013 bolo publikovaných 27 odborných článkov. Na
internetovej stránke je zverejňovaná Listina registrovaných odrôd platná pre daný hospodársky rok,
popisy odrôd registrovaných za posledných 5 rokov, výsledky skúšok s registrovanými odrodami,
raz za štvrť roka je zverejňovaný Spravodajca odrodového skúšobníctva
5.2.3 Ciele a prehľad ich plnenia
Registrácia odrôd
V roku 2013 bolo prijatých 464 žiadostí do odrodových skúšok za účelom registrácie nových odrôd,
čo je rovnako ako v predchádzajúcom roku. Najväčší podiel tvoria kukurice – 245 nových žiadostí.
Na predĺženie registrácie bolo prijatých 20 žiadostí, do firemných skúšok 13 žiadostí, v rámci
bilaterálnej spolupráce bolo prijatých do DUS skúšok 20 žiadostí. Samostatne založené DUS skúšky
boli na základe 8 žiadostí.
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V roku 2013 sa opäť konalo medzinárodné stretnutie krajín C4 ohľadom cezhraničnej spolupráce pre
repku ozimnú, do ktorého sú okrem Slovenska zapojené aj Česká republika, Maďarsko a Rakúsko. V
tomto roku sa stretnutie uskutočnilo na ÚKSÚP v Bratislave. Stretnutie krajín C4 bolo zamerané na
výmenu údajov týkajúcich sa spracovania výsledkov s repkou ozimnou, medzinárodného pokusu na
prezimovanie a zosúladenie metód hodnotenia znakov hospodárskej hodnoty pri repke.
Právna ochrana odrôd
V roku 2013 bolo prijatých 16 žiadostí o vypracovanie Záverečnej správy o výsledku DUS skúšok na
účely udelenia právnej ochrany v SR.
Odbor odrodového skúšobníctva, ako akreditovaný úrad na výkon DUS skúšok u určených plodín,
vykonáva na účely udelenia európskej právnej ochrany skúšanie u vybraných rastlinných druhov aj
pre organizáciu CPVO alebo CPVO preberá od našej inštitúcie výsledky skúšok DUS.
V roku 2013 bolo zo CPVO prijatých 22 žiadostí na skúšanie, spolu bolo v skúškach pre CPVO
zaradených 30 odrôd. Na základe vyžiadania CPVO prebralo od nás výsledky 23 popisov DUS
skúšok, pričom ide o druhy ako kukurica, slnečnica a ďatelinoviny.
Akreditácia CPVO
V roku 2011 bol odbor odrodového skúšobníctva akreditovaný organizáciou CPVO pre výkon
skúšok DUS pre 24 rastlinných druhov.
Konkrétna činnosť sa týkala výkonu DUS skúšok na siedmich lokalitách a to Veľké Ripňany,
Želiezovce, Veľký Meder, Nové Zámky, Beluša, Spišské Vlachy a Spišská Belá.
Na základe akreditácie a v súlade s Príručkou kvality a požiadavkami CPVO na akreditované
subjekty každoročne vykonávame interné audity na skúšobných staniciach (14), monitoringy výkonu
práce DUS referentov manažmentom odboru (7) a svedecké posúdenia DUS referentov plodinovými
špecialistami (8).
V rámci akreditovanej činnosti je nevyhnutné každoročne objednávať a dopĺňať referenčné kolekcie
odrôd plodín, pre ktoré vykonávame DUS skúšanie. V roku 2013 sme objednali 1959 odrôd u 27
rastlinných druhov. Najväčší počet bol u jačmeňa – 417 odrôd, ríbezlí – 172 odrôd a zelenín – 170
odrôd.
Na základe žiadostí sme skúšobným inštitúciám v EÚ zaslali v roku 2013 výsledky DUS skúšok a
popisy odrôd, resp. ich komponentov v celkovom počte 36.
V rámci členstva v organizácii CPVO sa zapájame každoročne do medzinárodných projektov,
kruhových testov. V roku 2013 sa odbor odrodového skúšobníctva podieľal na 3 európskych
projektoch v oblasti DUS skúšania – vytvorenie spoločnej databázy referenčných odrôd pri kukurici,
manažment referenčnej kolekcie repky olejnej a harmonizácia postupov v DUS skúšaní zemiakov.
Druhy, pre ktoré je ÚKSÚP odbor odrodového skúšobníctva poverený úradom CPVO pre výkon
skúšok DUS v rámci EÚ skúšobných inštitúcií
Názov druhu
pór
ovos nahý
ovos siaty

latinsky
ALLIUM PORRUM L.
AVENA NUDA L.
AVENA SATIVA L.
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skúšobná stanica
Nové Zámky
Spišská Belá
Spišská Belá

repka olejka
melón
reznačka laločnatá
kostrava ovčia
kostrava lúčna
kostrava červená
slnečnica ročná
rakytník rešetliakovitý
jačmeň siaty
ľadenec rožkatý
timotejka uzlatá
timotejka lúčna
ríbezľa čierna
baklažán
zemiak
ďatelina lúčna
ďatelina obrátená
trojštet žltkastý
pšenica letná
kukurica siata
kukurica cukrová
kukurica pukancová
tritikale

BRASSICA NAPUS L. emend. Metzg.
CUCUMIS MELO L.
DACTYLIS GLOMERATA L.
FESTUCA OVINA L.
FESTUCA PRATENSIS Huds.
FESTUCA RUBRA L.
HELIANTHUS ANNUUS L.
HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.
HORDEUM VULGARE L. sensu lato
LOTUS CORNICULATUS L.
PHLEUM BERTOLONII DC.
PHLEUM PRATENSE L.
RIBES NIGRUM L.
SOLANUM MELONGENA L.
SOLANUM TUBEROSUM L.
TRIFOLIUM PRATENSE L.
TRIFOLIUM RESUPINATUM L.
TRISETUM FLAVESCENS (L.) p. Beauv.
TRITICUM AESTIVUM L. emend. Fiori et
Paol.
ZEA MAYS L.
ZEA MAYS L.
ZEA MAYS L.
x TRITICOSECALE Witt.

Beluša
Nové Zámky
Spišské Vlachy
Spišské Vlachy
Spišské Vlachy
Spišské Vlachy
Veľký Meder
Veľké Ripňany
Veľké Ripňany
Spišské Vlachy
Spišské Vlachy
Spišské Vlachy
Veľké Ripňany
Nové Zámky
Spišská Belá
Spišské Vlachy
Spišské Vlachy
Spišské Vlachy
Želiezovce
Veľký Meder
Nové Zámky
Nové Zámky
Spišská Belá

Rozhodnutie Komisie 2004/842
Odbor odrodového skúšobníctva udeľuje v zmysle Rozhodnutia 2004/842 oprávnenia na umiestnenie
na trh na odrody, ktoré sú prihlásené do odrodových skúšok za účelom registrácie.
V roku 2013 bolo prijatých celkom 113 žiadostí o udelenie oprávnenia na umiestnenie na trh ešte
neregistrovanej odrody – 93 pre kukuricu siatu, 14 pre repku olejku ozimnú a 6 žiadostí pre
slnečnicu ročnú. Z tohto počtu bolo udelených 111 oprávnení – 2 žiadosti kukurice siatej boli
späťvzaté.
Celkovo OOS v roku 2013 vyfakturoval
štátne odrodové skúšky
právnu ochranu
predávanie DUS popisov
CPVO

691 789,00€ z toho za
672 205,00
4 724,00
9 580,00
5 280,00

Prílohy:
Príloha č.2
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5. 3 Odbor osív a sadív (OOaS)
5.3.1 Legislatívny rámec činnosti
-

-

-

-

-

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
zákona č. 467/2008 Z. z.
Zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej
výrobe, v znení zákona č. 78/2008 Z. z.
Vyhláška ministerstva pôdohospodárstva SR č. 364 z 12. júla 2007 o vykonávaní uznávania
a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín v znení vyhlášky
Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 123/2011
Vyhláška ministerstva pôdohospodárstva SR č. 69 zo 14. augusta 2007, ktorou sa vykonáva
zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej
výrobe
Nariadenie vlády SR č. 48/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie
množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh
Nariadenie vlády SR č. 49/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie
množiteľského materiálu viniča na trh
Nariadenie vlády SR č. 50/2007 Z. z., o registrácii odrôd pestovaných rastlín, v znení neskorších
predpisov
Nariadenie vlády SR č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva
olejnín a priadnych rastlín na trh, v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády SR č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva
krmovín na trh, v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády SR č. 53/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy
na trh
Nariadenie vlády SR č. 54/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva
a sadeníc zelenín na trh
Nariadenie vlády SR č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva
zemiakov na trh
Nariadenie vlády SR č. 56/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie
množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh
Nariadenie vlády SR č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva
obilnín na trh, v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády SR č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva
zelenín na trh, v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády SR č. 215/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú výnimky na registráciu druhov a
odrôd pestovaných rastlín, ktorým hrozí genetická erózia, a pre uvádzanie množiteľského
materiálu týchto druhov a odrôd na trh, v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády SR č. 155/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie
množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh
v znení NV SR č.280/2012

STN 46 0309 Množiteľský materiál pestovaných rastlín, Odber vzoriek
STN 46 0310 Množiteľský materiál pestovaných rastlín, Spoločné ustanovenia
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-

-

-

Rozhodnutie Rady 2003/17/ES z 16. decembra 2002 o rovnocennosti poľných prehliadok
vykonávaných v tretích krajinách na množiteľských porastoch na výrobu osiva a o rovnocennosti
osiva vyrobeného v tretej krajine, v znení neskorších predpisov
Rozhodnutie Komisie 2004/842/ES z 1. decembra 2004 o vykonávacích pravidlách, podľa
ktorých môžu členské štáty udeľovať oprávnenia na uvádzanie na trh osiva patriaceho do odrôd,
na ktoré bola podaná žiadosť o zápis do štátneho katalógu poľnohospodárskych rastlinných
druhov alebo zeleninových druhov
Rozhodnutie Komisie 2004/371/ES z 20. apríla 2004 o podmienkach umiestnenia na trh zmesi
osív určených na použitie ako krmovina
Rozhodnutie Komisie 2004/266/ES zo 17. marca 2004 o povoľovaní nezmazateľného značenia
požadovaných údajov na obaloch osiva krmovín
Nariadenie Komisie č. 217/2006 z 8. februára 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania
smerníc Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, pokiaľ ide o povolenie pre
členské štáty umožniť dočasné obchodovanie s osivom, ktoré nespĺňa minimálne požiadavky na
klíčivosť

5.3.2 Činnosť OOaS
OOaS vykonáva hlavné činnosti v zmysle platnej legislatívy. Konkrétne vedie evidenciu
dodávateľov množiteľského materiálu pestovaných rastlín a vydáva osvedčenia o odbornej
spôsobilosti dodávateľov, vykonáva uznávanie množiteľského materiálu odrôd pestovaných rastlín
na poraste, vo vzorke v laboratóriu a kontrolnú činnosť množiteľského materiálu v priebehu jeho
výroby, spracúvania, balenia a skladovania.
OOaS vedie evidenciu pestovateľov a pestovateľských plôch geneticky modifikovaných rastlín
(GMR), vykonáva kontrolu a monitoring pestovania, zberu, skladovania, úniku GMR do prostredia a
odber vzoriek v rozsahu potrebnom na výkon kontroly. OOaS ďalej kontroluje podmienky
koexistencie pestovania GMR s konvenčnou a ekologickou poľnohospodárskou prvovýrobou a je
poverenou autoritou na odborné zabezpečenie školenia o nakladaní s geneticky modifikovanými
vyššími rastlinami.
Evidencia dodávateľov
Evidencia je podmienená získaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré na tento účel odbor
vydáva. V súčasnosti je v evidencii dodávateľov evidovaných 568 právnických a fyzických osôb. V
roku 2013 bolo zaregistrovaných 18 nových subjektov.
Uznávanie množiteľského materiálu pestovaných rastlín
Uznávanie na poraste
a) množiteľské porasty poľných plodín a zelenín
Do procesu uznávania v roku 2013 bolo prihlásených 41 370, 1 ha množiteľských plôch poľných
plodín a zelenín. Pred termínom prehliadok množiteľských porastov boli odhlásené množiteľské
porasty s celkovou plochou 180,5 ha. Predmetom uznávania boli množiteľské porasty s celkovou
plochou 41 189,6 ha, z čoho bolo uznaných 39 695,7 ha a 1 493,9ha plôch bolo neuznaných.
Uznané množiteľské plochy podľa skupín plodín:
- obilniny
- krmoviny
- olejniny a priadne rastliny
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36 448,02 ha
1 963,46 ha
1 291,42 ha

- zemiaky
- zeleniny

504,32 ha
2,86 ha

Podľa pravidiel OECD bolo prehliadnutých 154 porastov, čo predstavovalo plochu 4 199,28 ha.
b) viničový množiteľský materiál
V roku 2013 prihlasovalo 8 evidovaných dodávateľov viničového množiteľského materiálu. V
uznávacom konaní bolo na úseku inšpekcie odboru osív a sadív na poraste hodnotené:
 Selektované vinohrady - na poraste bolo overených 2 619 000 ks selektovaných očiek viniča
hroznorodého v kategórii štandard.
 Podpníkové vinohrady - prihlásených bolo 25 600 krov viniča podpníkového na výmere15,59
ha.
 Sadenice viniča hroznorodého:
Prihlásené kusy:
Prihlásené kusy: 616 250 ks certifikovaného množiteľského materiálu.
K 31.12.2013 bolo uznaných 310 463 ks. Tu ešte uznávacie konanie ešte pokračuje.
Uznaných bolo 86 440 ks štandardného množiteľského materiálu. Viničový množiteľský materiál bol
v SR prihlásený na ploche 45,06 ha, čo predstavuje 184 porastov. Spolu bolo vykonaných 359
prehliadok viničového množiteľského materiálu. Na pretestovanie viniča podnikového bolo
odobratých 50 vzoriek.
c) ovocný množiteľský materiál
V SR prihlasovalo ovocný množiteľský materiál 10 evidovaných dodávateľov.
 Podpníky: uznaných vo vzorke bolo 87 887 ks vegetatívnych podpníkov a 146 686 ks
generatívnych podpníkov (k 31.12.2012)
 Výsadbový materiál:
- Výpestky veľkého ovocia na poraste bolo uznaných 1 707 215 ks.
- Výpestky drobného ovocia na poraste bolo uznaných 72 645 ks
Ovocný množiteľský materiál bol v SR prihlásený na ploche 74,95 ha, čo predstavuje
1 008 porastov.
Spolu bolo v SR vykonaných 1 815 prehliadok ovocného množiteľského materiálu.
Celkom bolo vykonaných 2 174 prehliadok ovocného a viničového množiteľského materiálu.
Vegetačné skúšky
a) vegetačné skúšky poľných plodín
Sú súčasťou uznávania, overuje sa nimi odrodová čistota, odrodová pravosť, zdravotný stav,
prípadne percento hybridnosti osiva. Vyhovujúca vegetačná skúška je jednou z podmienok uznania a
certifikácie množiteľského materiálu v systéme OECD a dovozu osiva z tretích krajín.
V roku 2013 bolo založených 596 vegetačných skúšok na odrodových staniciach:
HOS Báhoň: poľné plodiny
- 572 vzoriek
zeleniny
- 14 vzoriek
HOS Nové Zámky: zeleniny - 6 vzoriek
SS Spišské Vlachy: trávy
- 4 vzorky
Z celkového počtu 596 vzoriek, ktoré boli zaradené do vegetačných skúšok bolo vyhovujúcich 570
vzoriek, čo predstavuje 95,11 %, nevyhovovalo 25 vzoriek, čo predstavuje 4,19%, nehodnotiteľná
bola 1 vzorka, čo predstavuje 0,17 % .
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b) poľné vegetačné skúšky sadiva zemiakov
Účelom skúšok je overiť zdravotný stav, odrodovú pravosť a poľnú vzchádzavosť vzoriek
zemiakového sadiva. Skúšky slúžia pre účel kontroly kvality pozberových skleníkových skúšok a pre
odbornú prípravu inšpekcie odboru osív a sadív. Vegetačné skúšky sú zakladané na odrodovej stanici
HOS Spišská Belá.
Vysadených bolo 142 vzoriek zemiakov, z toho na kontrolu kvality sadiva pôvodom z iných štátov
EÚ bolo zaradených do poľných vegetačných skúšok 43 vzoriek. Problémy sme zaznamenali
u jednej vzorky odrody Bellarosa, kde nevzišlo až 46 % rastlín pre výskyt Bakteriálneho černanie
stoniek a u odrody Impala kde sme v dvoch vzorkách zaznamenali vyšší výskyt ŤVCH . Výsledky
boli oznámené dodávateľom. Z tuzemskej uznanej produkcie sadiva bolo vysadených 99 vzoriek v
generáciách množenia SE1 až C1. Nezaznamenali sme žiadne vyššie rozdiely oproti výsledkom
skleníkových skúšok.
c) pozberové skleníkové skúšky sadiva zemiakov
Pozberové skleníkové skúšky sú zakladané na diagnostickom pracovisku ÚKSÚP v Haniske. Z
celkovej uznanej plochy po poľných prehliadkach 504,82,51 ha, bolo odobraných 243 vzoriek. V
skleníkových skúškach bolo do konca roka 2013 uznaných 419,91 ha. Neuznaných bolo 15,8 ha. Je
potrebné ešte vysadiť a prehodnotiť vzorky z 84,91 ha.
Uznávanie vo vzorke
a) odber vzoriek
Inšpektori odboru osív a sadív odobrali celkom7 900 vzoriek.
b) uznávanie v skúšobných laboratóriách
Skúšobné laboratórium (SL) osív a sadív v roku 2013 analyzovalo spolu 7 829 vzoriek z toho 4 591
úradných:
SL Bratislava – 3 179 vzoriek celkom z toho úradných 3 102vzoriek
SL Zvolen – 1 985 vzoriek celkom z toho úradných 1 087 vzoriek
SL Košice – 2 665 vzoriek celkom z toho úradných 402 vzoriek
c) registrácia zmesí
V roku 2013 boli zaregistrované 3 trávne zmesi.
d) dovoz
V roku 2013 bol vydané dve povolenia na dovoz z tretích krajín na množiteľský materiál osiva
kukurice siatej, podľa Rozhodnutia Rady č. 2003/17/ES o rovnocennosti terénnych inšpekcií
uskutočňovaných v tretích krajinách na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a o rovnocennosti
osiva vyprodukovaného v tretích krajinách. Dovoz bol zrealizovaný v celkovom objeme 280 532,9
kg.
e) uznávanie osív vo vzorke
V roku 2013 bolo celkom preskúšaného osiva 89 240,89 t z toho uznaného bolo 82 279,02 t, to
predstavuje 86 616,78 t jarných a ozimných obilnín, olejnín a priadnych rastlín bolo preskúšaných
1 428,33 t, krmovín 1 193,44 t, riep 1,20 t a zelenín 1,14 t. Tento objem preskúšaného osiva zahŕňa
osivo jarín z úrody 2012(30 383,99 t), osivo ozimín z úrody 2013 (58 855,76 t) a zelenín (1,14 t) z
úrody 2012.
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f) uznávanie v poverených laboratóriách
V roku 2013 bol vykonaná fyzická kontrola v 2 poverených laboratóriách a tiež kontrola formou:
- kruhových testov, ktorých sa zúčastnili všetky poverené laboratória. Všetky výsledky boli v zhode
so stanovenými kritériami
- kontrol odobratých vzoriek a analýz v SL Bratislava a Zvolen. Celkovo bolo odobratých a
vyhodnotených 22,1 % vzoriek z vydaných certifikátov poverených podnikových laboratórií.
g) certifikácia podľa podmienok ISTA a OECD
V roku 2013 bolo vydaných celkom 121 ISTA certifikátov, 8 predbežných ISTA certifikátov a 85
OECD certifikátov.
Účasť v medzinárodných organizáciách
Výročné zasadnutie OECD pre osivárske schémy sa uskutočnilo 4. – 6. Jún;a 2013.
Výročné zasadnutie ISTA, hlasovanie v mene SR v otázkach navrhovaných zmien bolo 15. -18. júna
2013.
Na oboch zasadnutiach sme mali účasť.
Kontrola uvádzania množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh
a) kontrola konečne adjustovaného osiva
Pri kontrole konečne adjustovaného osiva bolo prekontrolovaných 19 dodávateľov a odobratých 85
vzoriek. Z tohto počtu bolo v 2 prípadoch zistené nesprávne použitie návesiek, chýbali niektoré
údaje. Kontrola kvality konečne adjustovaného osiva laboratórnymi rozbormi nevykazuje výrazne
rozdiely. Rozdiel sa týka len vlhkosti, čo však nie je preukazné, lebo uznávanie osiva a stanovenie
vlhkosti v kontrolovaných dieloch dávky bolo robené s väčším časovým rozdielom.
b) kontrola osiva zelenín v malom balení
Celkovo bolo prekontrolovaných 15 baliarní malých balení osív a sadív. Bola skontrolovaná
príslušná dokumentácia (doklady o uznaní, dodacie listy...). Na troch miestach sa zistilo, že v
súčasnej dobe nevykonávajú prebaľovanie do malých spotrebiteľských balení. Inšpekcia odboru osív
a sadív odobrala celkom 50 vzoriek rôznych druhov zelenín a okrasných rastlín. Z preskúšaných
vzoriek vyhovovalo požiadavkám na vlastnosti a kvalitu osiva zelenín a okrasných rastlín 40
vzoriek, čo predstavuje 80 %. Nevyhovelo 10 vzoriek, čo predstavuje 20 % (vzorky nespĺňali
požiadavky na klíčivosť) z toho ešte 4 vzorky boli v rámci hodnôt zhodnosti..
Evidencia a monitoring pestovania GMR
Inšpekcia OOaS vykonáva monitoring pre bezpečné nakladanie s modifikovanými rastlinami. V roku
2013 bolo vykonaných spolu 45 kontrol na pestovateľských plochách, z toho 15 kontrol u
pestovateľov GMR, ktorí pestovali GMR v tomto roku. Ďalej bolo vykonaných 30 kontrol pozemkov
v prvom roku po pestovaní a po dvoch rokoch po pestovaní GMR.
Celkovo bolo odobratých 10 vzoriek z produkcie kukurice siatej, ktorých porasty sa nachádzali v
minimálnych izolačných vzdialenostiach a väčších s negatívnym výsledkom prítomnosti geneticky
modifikovaných rastlín.
5.3.3 Ciele a prehľad ich plnenia
Uznávanie množiteľského materiálu odrôd pestovaných rastlín uvádzaných na trh, kontrola
množiteľského materiálu v priebehu výroby, spracovania, balenia a skladovania sú základnou
náplňou činnosti odboru. Cieľom je zamedziť používaniu osív a sadív, ovocných výpestkov, sadeníc,
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t.j. všetkého množiteľského materiálu, ktorý nespĺňa ustanovené požiadavky príslušných predpisov
na kvalitu a zdravotný stav.
V roku 2013 bolo celkom preskúšaného osiva 89 240,89 t, z toho uznaného bolo 82 279,02 t, to
predstavuje 86 616,78 t jarných a ozimných obilnín, olejnín a priadnych rastlín bolo preskúšaných
1 428,33 t, krmovín 1 193,44 t, riep 1,20 t a zelenín 1,14 t., čo je približne na rovnakej úrovni ako v
minulom roku (o 1,36% viac).
Cieľom pri výkone zákona č. 184/2006 Z. z. je zachovanie koexistencie v rámci pestovateľských
systémov, čo sa nám podarilo, nebol dôvod uložiť pokutu za nedodržanie zákona.
Celkovo odbor za rok 2013 vyfakturoval dodávateľom za svoju činnosť 261 434,74 €.
Prílohy:
Príloha č. 3

5. 4

Odbor ochrany rastlín (OOR)

5.4.1 Legislatívny rámec činnosti
- Zákon NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Vyhláška MPRV SR č. 485/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na
ochranu rastlín,
Vyhláška MPRV SR č. 487/2011 Z. z. o integrovanej ochrane proti škodlivým
organizmom a o jej uplatňovaní,
Vyhláška MPRV SR č. 488/2011 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a
opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných necieľových
organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu rastlín,
Vyhláška MPRV SR č.489/2011 Z. z. o podmienkach a postupoch pri evidencii a
kontrolách aplikačných zariadení,
Vyhláška MPRV SR č.490/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach,
požiadavkách a postupoch na uplatnenie ustanovení o leteckej aplikácii prípravkov na ochranu
rastlín a o žiadosti o povolenie leteckej aplikácie,
Vyhláška MPRV SR č.491/2011 Z. z. o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín
a nahlasovaní údajov, podmienkach a postupoch pri skladovaní a manipulácii s prípravkami na
ochranu rastlín a čistení použitých aplikačných zariadení,
Vyhláška MPRV SR č.492/2011 Z. z. o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na
ochranu rastlín.
Nariadenie vlády SR č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a
rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších
predpisov (spolu 8-krát novelizované)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach v znení
NV SR č. 177/2005 Z. z., NV SR č. 399/2006 Z. z. a NV SR č. 490/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 65/2004 Z. z. o minimálnych podmienkach na
vykonávanie rastlinolekárskej kontroly rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov
pôvodom z tretích krajín v miestach vstupu.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na
ochranu proti zavlečeniu hnedej hniloby zemiaka v znení NV SR č. 119/2007 Z. z.
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Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 68/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky
na ochranu proti rozširovaniu vybraných druhov obaľovačov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 69/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky
na dovoz a premiestňovanie určitých škodlivých organizmov, rastlín, rastlinných produktov a iných
predmetov na vedecké, výskumné alebo šľachtiteľské účely.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2004 Z. z. o ochrane proti zavlečeniu
baktériovej krúžkovitosti zemiaka v znení NV SR č. 113/2007 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 73/2004 Z. z. na ochranu proti šíreniu štítničky
nebezpečnej.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 74/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje postup pre
oznámenie o pozastavení zásielky alebo škodlivého organizmu z tretích krajín.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 507/2009 Z. z. o opatreniach proti šíreniu
rakovinovca zemiakového a háďatka zemiakového.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o štatistike pesticídov,
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na
ochranu rastlín na trh s o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.
5.4.2 Činnosť OOR
Hlavným poslaním OOR je kontrola zdravotného stavu dovážaných rastlín a rastlinných produktov
ich kontrolou na hraničných inšpekčných staniciach a kontrola zdravotného stavu rastlín a
rastlinných produktov vyprodukovaných na území SR v rámci sústavnej rastlinolekárskej kontroly na
účely vystavovania rastlinných pasov s cieľom zamedziť zavlečenie a rozširovanie škodlivých
organizmov. Ďalšou úlohou je vykonávanie signalizácie výskytu a ošetrovania proti škodlivým
organizmom, kontrola výroby, uvádzania na trh, používania, skladovania a zneškodňovania
prípravkov na ochranu rastlín, čo prispieva k zabezpečovaniu ochrany zdravia ľudí, zvierat a
životného prostredia.
Výsledky činnosti odboru využíva poľnohospodárska prax, colné orgány a dovozcovia a vývozcovia
rastlín a rastlinných produktov.
Ústredie v Bratislave v spolupráci s oddeleniami vo Zvolene a v Košiciach metodicky riadilo činnosť
oblastných fytoinšpektorov a inšpektorov na hraničných inšpekčných staniciach. Odsúhlasovali sa
prihlášky na množenie zemiakového sadiva, vypracovali sa Metodiky detekčného prieskumu
škodlivých organizmov pre rok 2013, ďalej bol vypracovaný mesačný plán vzorkovania rastlín
a prípravkov na ochranu rastlín, doplnili sa metodiky registrácie výrobcov, dovozcov a vývozcov,
aktualizoval sa Súbor metodických pokynov k poautorizačnej kontrole prípravkov na ochranu rastlín
v SR v roku 2013 a vypracovali sa Metodiky kontroly pestovania maku siateho a konope siatej,
odberu vzoriek konope siatej na určenie obsahu ∆9 tetrahydrocannabinolu pre rok 2013 a kontroly
nelegálneho pestovania maku a konope. V rámci úloh vykonávaných pre Pôdohospodársku platobnú
agentúru sa aktualizovali Metodiky kontroly krížového plnenia a Metodiky pre kontrolu opatrenia
Agroenvironmentálne platby (AEP) v rámci osi 2 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.
V roku 2013 boli na základe európskej legislatívy schválené 2 rastlinolekárske opatrenia ÚKSÚP,
a to Opatrenie na zabránenie zavlečenia a rozširovania rodu Pomacea (Perry) na území Slovenskej
republiky a Opatrenie na zabránenie zavlečenia a rozširovania Pseudomonas syringae pv. actinidiae
Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto.
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Signalizačné správy boli vydávané nasledovne: týždenník Roľnícke noviny 56 článkov, denník Plus
jeden deň 20 článkov, teletext televízie Markíza 20 informácií.
Vonkajšia karanténa
Na úseku vonkajšej karantény bolo v roku 2013 celkovo prejednaných 94 žiadostí o registráciu
výrobcov a dovozcov podľa pokynov pre registráciu podľa nariadenia vlády č. 199/2005 Z. z.
o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo
rastlinné produkty. Z toho bolo zaregistrovaných 55 nových subjektov, 33 subjektov zaslalo žiadosť
o zmenu v registrácii, a bolo vydaných 6 duplikátov osvedčenia o registrácii. Z dôvodu zániku
činnosti, pre ktorú bol subjekt registrovaný, bola registrácia zrušená 171 subjektom a 66 subjektom
bola registrácia pozastavená. Celkovo je zrušených 791 registrácii.
Vydaných bolo 16 oprávnení na vydávanie rastlinných pasov, v 6 prípadoch došlo k zmenám
v oprávneniach na vydávanie rastlinných pasov.
K 31. decembru 2013 je zaregistrovaných 2 356 subjektov a udelených 329 oprávnení na vydávanie
rastlinných pasov.
Celkovo je zaregistrovaných 180 výrobcov drevného obalového materiálu podľa požiadaviek normy
FAO ISPM č. 15, z toho: 95 aktívnych výrobcov drevného obalového materiálu s vlastnou
certifikovanou sušiarňou, 30 pozastavených vlastníkov certifikovanej sušiarne; 47 aktívnych
výrobcov bez vlastnej certifikovanej sušiarne a 8 výrobcov bez vlastnej certifikovanej sušiarne
s pozastavenou činnosťou.
Za rok 2013 bolo na HIS Čierna nad Tisou, Maťovce, Vyšné Nemecké a Bratislava-letisko pri
dovoze skontrolovaných celkom 32 636 zásielok. Rastlinolekárskej kontrole v zmysle NV SR č.
199/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov podliehalo 12 502 zásielok; k 20 134 zásielkam
nepodliehajúcim rastlinolekárskej kontrole colníci žiadali stanovisko kontrolného ústavu. Na jednu
zásielku , ktorá musí byť v rámci EÚ sprevádzaná rastlinným pasom, bol vystavený rastlinný pas. Pri
dovoze bolo na HIS skontrolovaných 509 zásielok krmív pôvodom z tretích krajín. Pri vývoze na
HIS bolo vybavených celkom 1 494 zásielok, na ktoré boli vydané fytosanitárne osvedčenia. Za rok
2013 bolo pri dovoze na HIS pozastavených celkom 77 zásielok nespĺňajúcich podmienky dovozu
do EÚ, v 3 prípadoch bolo rozhodnutím ÚKSÚP nariadené rastlinolekárske opatrenie – likvidácia,
ktorá bola vykonaná v prítomnosti príslušných oblastných fytoinšpektorov.
Na vyzvanie colníkmi bolo vo vnútrozemí a na vyclievacích poštách skontrolovaných 156 zásielok
z tretích krajín podliehajúcich kontrole, z toho 21 zásielok alebo ich častí nespĺňalo podmienky
vstupu do EU, všetky boli zlikvidované.
Vystavených bolo 23 Intra EC dokumentov na tovar smerujúci zo Slovenska do iného členského
štátu.
Vnútorná karanténa
Na úseku vnútornej karantény bolo v roku 2013 vydaných spolu 48 rozhodnutí súvisiacich
s výskytom karanténnych škodlivých organizmov. Prehľad udáva nasledovná tabuľka:
Škodlivý organizmus
Počet vydaných rozhodnutí
Spála jadrovín (Erwinia amylovora)
31
Proliferácia jablone (Apple proliferation phytoplasma)
1
Háďatká zemiakové (Globodera spp.)
5
Rakovinovec zemiakový (Synchytrium endobioticum)
1
Hrčiarka gaštanová (Dryocosmus kuriphilus)
3
Európska žltačka kôstkovín (European stone fruit
3
phytoplasma)
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Monilióza (Monilinia fructicola)
Baktériová
krúžkovitosť
zemiaka
(Clavibacter
michiganensis subsp. sepedonicus)
Hnedá hniloba zemiaka (Ralstonia solanacearum)
Spolu

1
2
1
48

Následných kontrol ako kontrola nariadených opatrení v rámci fytokontroly bolo 160, v rámci
prípravkov na ochranu rastlín 32. V rámci zisťovania inváznych druhov burín na poľnohospodárskej
pôde bolo vykonaných 71 kontrol.
Pri kontrole vývozu rastlín a rastlinných produktov bolo spolu vystavených 4 191 fytocertifikátov,
toho pre drevo a drevný obalový materiál 1 418 fytocertifikátov a pre rastliny a ostatný rastlinný
materiál 2 773 fytocertifikátov.
Pre účely registrácie nových subjektov, získania oprávnenia na vystavovanie rastlinných pasov a na
kontroly zásielok z tretích krajín poukázaných na kontrolu do vnútrozemia boli vykonané nasledovné
počty kontrol:
činnosť
nová registrácia výrobcov a dovozcov vrátane kontroly
karanténnych skladov pre potreby registrácie
oprávnenia na vystavovanie rastlinných pasov
prehliadky zásielok pri dovoze

počet kontrol
63
16
254

Podrobnosti kontroly registrovaných subjektov, rastlinných pasov u neregistrovaných subjektov
a sušiarní sú v nasledovnej tabuľke.
činnosť
kontrola registrovaných subjektov a rastlinných pasov,
okrem sušiarní
kontrola sušiarní
kontrola rastlinných pasov u neregistrovaných subjektov

počet kontrol
507
125
100

Na zastupovanie na hraničných inšpekčných staniciach sa využilo 115 pracovných dní.
V rámci sústavnej rastlinolekárskej kontroly registrovaných subjektov, najmä v ovocných,
viničových, okrasných a lesných škôlkach, boli vykonané kontroly, ktorých prehľad je uvedený
v tabuľke.
sústavná rastlinolekárska kontrola
ovocných škôlok
viničových škôlok
okrasných škôlok
lesných škôlok
priesad zeleniny

počet kontrol
60
13
47
117
1
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Ďalšou činnosťou z hľadiska celoeurópskeho monitorovania škodlivých organizmov je prieskum
výskytu karanténnych škodlivých organizmov, ktorého výsledky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

monitoring škodlivých organizmov
Anoplophora chinensis
Aphelenchoides besseyi
Bursaphelenchus xylophilus
baktériová krúžkovitosť zemiaka a hnedá hniloba
zemiaka
Ditylenchus destructor
Erwinia amylovora
európska žltačka kôstkovín
Gibberella circinata
hrčiarka gaštanová
kukuričiar koreňový
mínerky
molica tabaková
Monilinia fructicola
náhle odumieranie dubov
nosánik palmový
rakovina javora
stolbur zemiaka
strapka Palmiho
sypavky na borovici
Tilletia indica
Tuta absoluta
tracheomykózne odumieranie platanov
vírus mozaiky pepina
Epitrix
Pomacea insularum
rakovina kivi

počet kontrol
590
36
432
601
222
1 005
68
115
338
357
95
82
255
334
52
178
325
106
160
51
112
133
77
288
25
36

K monitoringu patrí aj kontrola závlahových a odpadových vôd v rámci kontroly baktériovej
krúžkovitosti zemiaka a hnedej hniloby zemiaka:
počet kontrol
17
0

kontrola závlahových vôd
kontrola odpadových vôd

Ďalej k monitoringu a kontrole spále jadrovín patrí aj kontrola kočovania včelstiev, kde bolo
vykonaných spolu 15 kontrol.
Okrem toho bol vykonávaný nepovinný monitoring škodcu Drosophila suzukii, kde bolo spolu
vykonaných 47 kontrol, ktoré boli uskutočnené výhradne na skúšobných staniciach ÚKSÚP.
V rámci kontrol nelegálneho pestovania konope bolo vykonaných spolu 80 kontrol.
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Na množiteľských plochách zemiakov sa pred výsadbou uskutočnil odber vzoriek zeminy na
potvrdenie neprítomnosti rakoviny zemiaka a háďatka zemiakového, ktorý bol vykonávaný
pestovateľmi za účasti fytoinšpektorov. Spolu bolo vykonaných 64 kontrol. Významnou je kontrola
výskytu karanténnych bakterióz na zemiakoch, ktorá sa systematicky vykonáva v konzumných
zemiakoch.
Ďalej sa vykonávala kontrola prípravkov na ochranu rastlín. Odobratých bolo spolu 41 vzoriek,
z toho 40 veľkospotrebiteľských balení a 1 vzorka malospotrebiteľské balenie prípravkov na ochranu
rastlín. V rámci kontrol konečných užívateľov bolo skontrolovaných 429 pozemných aplikačných
zariadení vrátane moričiek osiva a sadiva. Prehľad kontrol prípravkov na ochranu rastlín uvádza
nasledujúca tabuľka:
Činnosť
kontrola konečných užívateľov
z toho kontrola leteckých aplikácií
kontrola podnikov agroslužieb v oblasti prípravkov na ochranu rastlín
(subjekty vykonávajúce postreky pre iné subjekty)
kontrola veľkoskladov prípravkov
kontrola malospotrebiteľských balení prípravkov
kontrola dovozu prípravkov na ochranu rastlín z tretích krajín
kontrola úletov prípravkov na ochranu rastlín
posudzovanie žiadostí o povolenie leteckej aplikácie
poškodenia včiel pri používaní prípravkov
kontrola internetového predaja prípravkov

počet kontrol
650
32
20
36
175
30
8
60
6
3

Novou činnosťou odboru ochrany rastlín je vydávanie rozhodnutí na leteckú aplikáciu prípravkov na
ochranu rastlín v územiach s prvým stupňom ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Za
rok 2013 bolo spolu posúdených a vydaných 60 takýchto žiadostí.
Zisťovanie spotreby prípravkov na ochranu rastlín u konečných užívateľov a ich spracovanie na
účely štatistiky bolo vykonané približne zo 75 % výmery poľnohospodárskej pôdy.
Podkladmi pre vypracovávanie situačných správ boli pozorovania na pevných a pomocných
pozorovacích bodoch podľa platných metodík. Signalizáciu vykonávali fytoinšpektori rôzne podľa
svojich možností a podľa úrovne spolupráce s agronómami a s poľnohospodárskou komorou.
činnosť
pozorovanie na pevných pozorovacích bodoch
pozorovanie a odpočty hraboša poľného na požiadanie pre plošnú aplikáciu

počet
kontrol
1 484
15

Pravidelné agrochemické skúšanie pôd bolo metodicky riadené u 418 subjektov. Okrem toho bolo
vykonaných 11 kontrol skladovania a používania dusíkatých hnojív.
Prehľad ďalších úloh je uvedený v nasledovnej tabuľke:
počet
kontrol
486 vzoriek

činnosť
diagnostika vykonaná fytoinšpektormi
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komisionálne prehliadky
kontroly na požiadanie
odprednášané prednášky pre iné subjekty
prednášanie na školeniach pre aplikátorov a predajcov prípravkov

40
80
8
5

Prehľad kontrol pre Pôdohospodársku platobnú agentúru udáva nasledovná tabuľka:
kontroly pre PPA
hodiny
počet kontrol
štúdium podkladov
764
PRV 2007-2013
1 751
44
krížové plnenie
2 704
199
vyššia moc
247
71
kontrola pestovaných drogových rastlín (mak a konope)
206
60
odber vzoriek konope
4 vzorky
V rámci zvyšovania odbornej úrovne sa fytoinšpektori zúčastnili 3 školení, a to na tieto témy:
Školenie metodík krížového plnenia, monitoring škodlivých organizmov a poznávanie vybraných
škodlivých organizmov, školenie metodík PRV 2007-2013.
5.4.3 Ciele a prehľad ich plnenia
MPRV SR stanovilo úlohu zabezpečiť územie SR pred prienikom škodlivých organizmov a ich
rozširovanie v rámci SR, čo je zabezpečované kontrolou dodržiavania platnej legislatívy, napr.
v oblasti dovozu niektorých komodít, neregistrovaných odrôd, v oblasti prípravkov na ochranu
rastlín a pod. SR sa vstupom do EÚ stala chránenou zónou pre spálu jadrovín (Erwinia amylovora)
momentálne do 30.4.2016 a háďatko zemiakové (Globodera pallida) na dobu neurčitú.
Prílohy:
Príloha č. 4

5. 5
5.5.1
-

-

Odbor registrácie pesticídov (ORP)
Legislatívny rámec činnosti

Zákon č. 67/2010 o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov
na ochranu rastlín na trh s o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS,
Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov
Vyhláška MPRV SR č. 485/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
prípravkoch na ochranu rastlín
Vyhláška MPRV SR č. 117/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPRV SR
č. 485/2011 Z. z.,
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vyhláška MPRV SR č. 486/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o podmienkach, postupoch a lehotách na uplatnenie ustanovení o skúškach biologickej účinnosti,
o žiadostiach, zásadách správnej experimentálnej praxe, auditoch
a vydávaní certifikátu,
rozšírení rozsahu certifikátu alebo certifikácii,
Vyhláška MPRV SR č. 163/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPRV SR
č. 486/2011 Z. z.,
Vyhláška MPRV SR č. 487/2011 Z. z. o integrovanej ochrane proti škodlivým
organizmom a o jej uplatňovaní,
Vyhláška MPRV SR č. 488/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách
a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných
necieľových organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na
ochranu rastlín,
Vyhláška MPRV SR č.489/2011 Z. z. o podmienkach a postupoch pri evidencii
a kontrolách aplikačných zariadení,
Vyhláška MPRV SR č.490/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
podmienkach, požiadavkách a postupoch na uplatnenie ustanovení o leteckej
aplikácii prípravkov na ochranu rastlín a o žiadosti o povolenie leteckej aplikácie,
Vyhláška MPRV SR č.491/2011 Z. z. o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu
rastlín a nahlasovaní údajov, podmienkach a postupoch pri skladovaní a manipulácii
s prípravkami na ochranu rastlín a čistení použitých aplikačných zariadení,
Vyhláška MPRV SR č.492/2011 Z. z. o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na
ochranu rastlín,
Nariadenie vlády SR č. 186/2012 Z. z. o prehodnocovaní autorizovaných prípravkov
na ochranu rastlín,
Nariadenie Komisie č. 540/2011/EÚ, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a
Rady č. 1107/2009/ES, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok v platnom znení,
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 283/2013/, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh stanovujú
požiadavky na údaje o účinných látkach,
Nariadenie Komisie (EU) č. 284/2013, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh
stanovujú požiadavky na údaje o prípravkoch na ochranu rastlín,
Nariadenie Komisie č. 546/2011/EÚ, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho
parlamentu
a Rady č. 1107/2009/ES, pokiaľ ide o jednotné zásady hodnotenia a povoľovania prípravkov na
ochranu rastlín,
Nariadenie Komisie č. 547/2011/EÚ, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady č. 1107/2009/ES, pokiaľ ide o požiadavky na označovanie prípravkov na
ochranu rastlín,
Vykonávacie nariadenia Komisie, ktorými sa povoľuje členským štátom predĺžiť
dočasné autorizácie udelené pre nové účinné látky,
Vykonávacie nariadenia Komisie, ktorými sa neschvaľujú niektoré účinné látky,
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o štatistike pesticídov,
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 686/2012 z 26. júla 2012, ktorým sa členským štátom
na účely postupu obnovenia prideľuje hodnotenie účinných látok, ktorých povolenie skončí
najneskôr 31. decembra 2018,
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 844/2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa stanovujú
ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia účinných látok podľa nariadenia
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Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na
trh.
5.5.2 Činnosti ORP
ORP je v súlade s legislatívou povinný viesť zoznam autorizovaných prípravkov ochranu rastlín
a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod, ktorý sa zverejňuje najmenej raz
ročne vo vestníku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, prijímať žiadosti na
hodnotenie
účinných látok, safenerov, synergentov, adjuvantov alebo základných látok
a koordinovať proces ich hodnotenia s odbornými pracoviskami NRL, VÚVH, SHMÚ, ÚVZ SR
a CVŽV ako aj s OŽPaEP ÚKSÚP a OD ÚKSÚP, príslušnými zodpovednými orgánmi členských
štátov, Európskym úradom pre bezpečnosť potravín a Európskou komisiou na účely ich schválenia
alebo obnovenia schválenia
Prijímať žiadosti na hodnotenie
účinných látok, safenerov, synergentov, adjuvantov alebo
základných látok a koordinovať proces ich hodnotenia s odbornými pracoviskami NRL, VÚVH,
SHMÚ, ÚVZ SR a CVŽV ako aj s OŽPaEP ÚKSÚP a OD ÚKSÚP, príslušnými zodpovednými
orgánmi členských štátov, Európskym úradom pre bezpečnosť potravín a Európskou komisiou na
účely ich schválenia alebo obnovenia schválenia.
Prijímať žiadosti o autorizáciu prípravkov na ochranu rastlín, o zmeny a doplnenie autorizácie,
obnovenie autorizácie, o rozšírenie autorizácie, o predĺženie doby platnosti autorizácie, o
prehodnotenie autorizácie, o povolenie na paralelný obchod a koordinovať proces ich hodnotenia
s odbornými pracoviskami, príslušnými zodpovednými orgánmi členských štátov a Európskou
komisiou na účely ich autorizácie, zmien a doplnení autorizácie, prehodnotenia autorizácie
a povolenia na paralelný obchod.
Vypracúvať odborné stanoviská a hodnotiace správy pre oblasť identity a fyzikálno-chemických
vlastností účinných látok, safenerov, synergentov, adjuvantov alebo základných látok a prípravkov
na ochranu rastlín, ako aj analytické metódy na stanovenie účinných látok, safenerov, synergentov,
adjuvantov, ich nečistôt a rezíduí na účely schválenia účinných látok, safenerov, synergentov,
adjuvantov alebo základných látok alebo na účely autorizácie prípravkov na ochranu rastlín, zmien
a doplnení autorizácie, prehodnotenia autorizácie a paralelného obchodu.
Vydávať rozhodnutia o autorizácii prípravkov na ochranu rastlín, o zmene a doplnení autorizácie, o
predĺžení doby platnosti autorizácie, o prehodnotení autorizácie, o prebaľovaní prípravkov na
ochranu rastlín vrátane prípravkov pre neprofesionálnych používateľov, o paralelnom obchode,
o zrušení autorizácie alebo povolenia na paralelný obchod.
Viesť evidenciu a dokumentáciu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín, poskytovať údaje,
informácie a správy Európskej komisii, Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín, medzinárodným
organizáciám, príslušným orgánom členských štátov EÚ a tretích krajín.
Spolupracovať s odbornými pracoviskami a s príslušnými orgánmi členských štátov pri výmene
informácií o autorizovaných prípravkoch, pri zdieľaní výsledkov hodnotenia pri prehodnocovaní
autorizácie už autorizovaných prípravkov, organizovať pravidelné stretnutia s odbornými
pracoviskami za účelom diskusie o aktuálnych problémoch súvisiacich s autorizáciou ako aj
o plánovaných úlohách vyplývajúcich z predpisov EÚ.
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Zúčastňovať sa na odborných stretnutiach organizovaných EK, EFSA, členskými štátmi alebo
inými medzinárodnými organizáciami, vypracúvať metodické pokyny a metodiky o autorizácii
prípravkov na ochranu rastlín a povolení na paralelný obchod prípravkov na ochranu rastlín,
vypracúvať štatistické prehľady predaja prípravkov na ochranu rastlín, zabezpečovať implementáciu
legislatívy EÚ do národnej legislatívy ako aj prípravu národných legislatívnych predpisov,
zabezpečovať systém manažérstva kvality certifikácie správnej experimentálnej praxe.
Hodnotiť dokumentačné súbory údajov biologickej účinnosti prípravkov na ochranu, vydávať
povolenia na používanie prípravku na ochranu rastlín na účely výskumu a vývoja, vykonávať
skúšanie biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín podľa zásad SEP.
Prejednávať požiadavky výrobcov prípravkov na ochranu rastlín, prijímať prihlášky do skúšok,
spracúvať plány a metodiky pokusov pre jednotlivé škodlivé organizmy v rôznych
poľnohospodárskych plodinách pre celé územie SR, spracúvať výsledky zo skúšok a na požiadanie
žiadateľa spracúvať výsledky aj v programe ARM v zmysle jednotného európskeho systému.
Vykonávať činnosti v zmysle Vnútornej smernice číslo 12/2010„Systém manažérstva kvality
certifikácie SEP“
Spolupracovať s inými výskumnými ústavmi a univerzitami pri skúšaní špecifických prípravkov na
ochranu rastlín alebo pri riešení špecifických škodlivých organizmov.
Oddelenie legislatívy
Bolo zamerané hlavne na implementáciu legislatívy EÚ do národnej legislatívy, na prípravu
národných legislatívnych predpisov, zasielanie notifikácií Komisii EU, komunikáciu s EFSA
a odbornými pracoviskami.
Vypracovalo aktualizovaný zoznam menej významných použití. Sledovalo a informovalo
zamestnancov odboru a odborné pracoviská o právnych predpisoch SR a EU.
Zhromažďovalo a sumarizovalo údaje o uvedení prípravkov na ochranu rastlín na trh za účelom
štatistiky na rok 2012.
Oddelenie registrácie pesticídov
Viedlo zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín
povolených na paralelný obchod na rok 2013, ktorý bol zverejnený 12.3.2013 vo Vestníku MPRV
SR, čiastka 8. K tomuto zoznamu boli v priebehu roka 2013 na stránke www.uksup.sk priebežne (4x)
zverejňované aktuálne vydané rozhodnutia a etikety k prípravkom na ochranu rastlín.
V súlade s vyššie uvedenou legislatívou koordinovalo s odbornými pracoviskami a/alebo
registračnými autoritami členských štátov proces autorizácie, zmien a doplnenia autorizácie,
prehodnotenia autorizácie, vzájomného uznávania autorizácie, paralelného obchodu, vyhlasovalo
úplnosť dokumentácie.
Posudzovalo dokumentáciu účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín, hodnotilo identitu a
fyzikálno-chemické vlastnosti účinných látok a prípravkov, ako aj analytické metódy na stanovenie
účinných látok, nečistôt a rezíduí na účely autorizácie, zmien a doplnenia autorizácie, prehodnotenia
autorizácie, vzájomného uznávania autorizácie, paralelného obchodu (celkovo prijalo 827 rôznych
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žiadostí od žiadateľov, z toho 16 žiadostí sa týka novej autorizácie prípravkov, kde Slovenská
republika bude zonálnym hodnotiacim členským štátom.
Vydalo 519 rozhodnutí vrátane povolení paralelného obchodu prípravkov na ochranu rastlín, z toho:
Nová autorizácia, identická autorizácia, vzájomné uznávanie
66
Predĺženie platnosti autorizácie - veľkospotrebiteľské balenie
105
Predĺženie platnosti autorizácie - malospotrebiteľské balenie
12
Paralelný obchod prípravku na ochranu rastlín – na uvedenie na trh
47
Paralelný obchod prípravku na ochranu rastlín - na osobnú spotrebu
6
Prehodnotenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín
13
Nepovolenie na paralelný prípravok
40
Nepovolenie na menej významné použitie
2
Zrušenie na menej významné použitia
3
Nepredĺženie platnosti autorizácie
2
Zamietnutie žiadostí
4
Zastavenie konania
32
Zrušenie autorizácií
23
Dočasné zakázané použitie prípravku na ochranu rastlín
1
Ostané
163
Spolu
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Zabezpečovalo prehodnotenie účinných látok a prípravkov po zaradení/schválení účinnej látky,
koordinovalo hodnotenie účinných látok na úrovni EÚ.
Viedlo evidenciu a dokumentáciu autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín, poskytovalo údaje,
informácie a správy Komisii EÚ, medzinárodným organizáciám, príslušným zodpovedným úradným
orgánom členských štátov EÚ a tretích krajín, spolupracovalo s odbornými pracoviskami NRL,
VÚVH, SHMÚ, ÚVZ a CVŽV ako aj s
OOR ÚKSÚP, OŽPaEP ÚKSÚP a OD ÚKSÚP,
spolupracovalo so zahraničnými registračnými autoritami pri autorizácii, posudzovaní paralelných
prípravkov, výmene informácií o autorizovaných prípravkoch.
Organizovalo 7 rokovaní (pre-submission meeting) na ktoré boli prizvané všetky odborné
pracoviská.
Zúčastnilo sa niekoľkých telekonferencií riadiaceho výboru centrálnej zóny ako aj osobného
stretnutia so zástupcami členských štátov, prezentovalo činnosť odboru na stretnutí s partnerskou
organizáciou z Holandska CTGB, ktorá v tejto krajine plní úlohy registračnej autority obdobne ako
kontrolný ústav.
Pripravovalo 8 sub-stanovísk za oblasť fyzikálno-chemických vlastností pre stretnutia Stáleho
výboru EK (SCFCaH) ako úlohu zadanú MPRVSR
Zorganizovalo niekoľko stretnutí so zástupcami priemyslu ochrany rastlín, na ktorých boli
diskutované odborné otázky a problémy autorizačného procesu, ako aj možnosti zmeny a doplnenia
legislatívnych predpisov Slovenskej republiky v danej oblasti.
Aktívne sa zúčastnilo medzinárodnej konferencie CEUREG Forum 2013 organizovanej maďarskou
registračnou autoritou v Budapešti
Oddelenie hodnotenia biologickej účinnosti
Bolo zamerané hlavne na posúdenie dokumentácie SEP, vydávanie certifikátov o spôsobilosti na
vykonávanie skúšok biologickej účinnosti s prípravkami na ochranu rastlín podľa zásad SEP,
rozšírenie certifikátov a vykonávanie auditov
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Vydané
certifikáty
VŠS
Vígľaš Pstruša

Rozšírené
certifikáty

Rozpracované
certifikáty

Gemerprodukt
Valice
FYSE AgroLab
Koláre

ATC-Agro
Trial Center
GmbH, Rohrau,
Austria
ResearchAgro
2008 s.r.o.,
Komárno

Počet
certifikačných
auditov

Počet dozorných auditov
(a počet kontrol
overovacích pokusov)

VŠS
Vígľaš - Pstruša

Blumeria Consulting,
s.r.o Nitra
NLC Banská Štiavnica

Blumeria
Consulting,
s.r.o Nitra

ÚKSÚP Zvolen

VŠS Malý Šariš
VP Borovce
Spolu

1

5

2

1

ATC-Agro Trial Center
GmbH,
ResearchAgro 2008
s.r.o., Komárno
5

Vydávanie povolení na používanie prípravku na ochranu rastlín na účely výskumu a vývoja.
Celkovo bolo vydaných 326 rozhodnutí. Z toho:
Jar 2013
Počet
prijatých
žiadosti

Vydané rozhodnutia bez
hodnotenia odborných
pracovísk

298
Jeseň 2013
40

215

Vydané
rozhodnutia
s posudkami
odborných
pracovísk
71

Zrušené žiadosti a iné

12

40

Hodnotenie dokumentačného súboru údajov k biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín,
vydalo 153 záverečných hodnotení, 236 priebežných hodnotení, 23 pripomienok k návrhu
registračnej správy (dRR), 3 dRR vypracovalo a 7 hodnotení bolo bez pripomienok
Oddelenie skúšania biologickej účinnosti
Vykonávalo skúšanie biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín podľa zásad SEP; ktoré
bolo zamerané na
herbicídy v obilninách ozimných a jarných, v kukurici,
okopaninách,
strukovinách, olejninách, na fungicídy na skúšanie moridiel v pšenici ozimnej, jarnej, jačmeni
jarnom, ozimnom , a foliárnych aplikácií v obilninách, zemiakoch, olejninách, ovocných drevinách
a na zoocídy a rastové regulátory v obilninách, repke ozimnej, a zelenine.
Prejednávalo požiadavieky žiadateľov o skúšky, prijímalo prihlášky do skúšok.
Celkovo bolo prijatých 111 žiadostí na skúšanie biologickej účinnosti, 6 prihlášok bolo zrušených zo
strany žiadateľov a z dôvodov nedodržania zákonných podmienok bolo písomne zrušených 29
žiadostí o skúšky, čo celkovo predstavuje 9 pokusov s herbicídmi, 1 pokus s fungicídmi. Rozsah
pokusov sa potvrdzoval uzatváraním zmlúv so žiadateľmi. Vzhľadom na nepriaznivé klimatické
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podmienky počas jarného obdobia nemohli byť založené pokusy v kapuste proti slimákom
a slizniakom.
Oddelenie spracovávalo plány pokusov pre jednotlivé škodlivé organizmy v rôznych
poľnohospodárskych plodinách pre celé územie SR, spracovávalo výsledky zo skúšok a na
požiadanie žiadateľa aj v programe ARM v zmysle jednotného európskeho systému, vykonávalo
kontrolu žiadateľov o certifikát SEP na skúšanie biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín
v zmysle platných predpisov a zásad SEP.
Odbor sa aktívne zapojil do nového systému autorizácie prípravkov na ochranu rastlín formou
zonálnej spolupráce, pripravil podklady pre MPRV SR k Analýze plnenia úloh vyplývajúcich
z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín
na trh a podklady k návrhu na realizáciu nápravných opatrení uvedených v Analýze plnenia úloh
vyplývajúcich z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov
na ochranu rastlín na trh , pripomienkoval usmerňujúce dokumenty DG SANCO. Poskytol na
základe žiadostí z MPRV SR o udelenie výnimky na uvedenie prípravku na trh 11 stanovísk,
vypracoval na základe požiadaviek stanoviská k účinným látkam na Stály výbor pre potravinový
reťazec a zdravie zvierat – sekcia Legislatíva prípravkov na ochranu rastlín.
Prijal 7 žiadostí o sprístupnenie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám, 6 žiadostiam vyhovel, v 1 prípade vydal rozhodnutie o nesprístupnení informácie,
udelil pokutu vo výške 3 300 € v súlade s § 35 ods. 4 zákona 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.
Celkovo Odbor registrácie pesticídov vyfakturoval za:
autorizáciu prípravkov, biologické skúšky a certifikáciu SEP
správne poplatky
pokutu
spolu

257 435,00 €
25 806,00 €
3 300,00 €
286 541, 00 €

5.5.3 Ciele a prehľad plnenia:
Hlavným cieľom ORP je zabezpečenie plnenia úloh v súvislosti s uplatňovaním nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009/ES z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na
ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, a to najmä
autorizácia/povoľovanie prípravkov na ochranu rastlín a participácia na procese hodnotenia
účinných látok, čo prispieva k zlepšeniu dostupnosti potrebnej ochrany rastlín pre poľnohospodársku
prax. Ďalšou dôležitou činnosťou vyplývajúcou so zákona 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 skúšanie biologickej účinnosti podľa zásad správnej experimentálnej praxe, ktoré
slúžia pre autorizáciu prípravkov na ochranu rastlín, vydávanie povolení na účely výskumu a vývoja,
vydávanie certifikátov o spôsobilosti na vykonanie skúšok biologickej účinnosti prípravkov na
ochranu rastlín, spracovanie údajov pre Štatistický úrad Slovenskej republiky o objeme uvedenia
prípravkov na ochranu rastlín na trh. Plnenie činnosti je uvedené priamo v texte za jednotlivé
oddelenia ORP.
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Prílohy:
Príloha č: 5

5. 6

Odbor diagnostiky (OD)

5.6.1 Legislatívny rámec činnosti
- Zákon 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
- Zákon SR č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných
rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení neskorších
predpisov
- Zákon SR č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej
výrobe v znení neskorších predpisov
- Zákon SR č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných
organizmov v znení neskorších predpisov
- Zákon SR č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív
- Zákon SR č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe
- Nariadenie vlády SR č. 245/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 199/2005
Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre
rastliny alebo rastlinné produkty
- Nariadenie vlády SR č. 119/2007 Z. z., ktorým sa mení Nariadenie vlády SR č. 66/2004 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú opatrenia na ochranu proti zavlečeniu hnedej hniloby zemiaka
- Nariadenie vlády SR č. 67/2004 Z. z. o opatreniach proti šíreniu rakovinovca zemiakového a
háďatka zemiakového
- Nariadenie vlády SR č. 113/2007 Z. z., ktorým sa mení Nariadenie vlády SR č.70/2004 Z. z. o
ochrane proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiaka
- Nariadenie vlády SR č. 73/2004 Z. z. na ochranu proti šíreniu štítničky nebezpečnej
- Nariadenie vlády SR č. 199/2005 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu
organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov
- Nariadenie vlády SR č. 507/2009 Z. z. o ochrane proti šíreniu rakovinovca zemiakového a háďatka
zemiakového.
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradnej kontrole
krmív na zabezpečenie overenia súladu s krmivárskym a potravinárskym právom a predpismi
týkajúcich sa zdravia zvierat a starostlivosti o zvieratá,
- Nariadenie (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o geneticky
modifikovaných potravinách a krmivách, s platnosťou od 7. novembra 2003,
- Nariadenie (ES) č. 1830/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o
vysledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a vysledovateľnosti
potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov, a ktorým sa mení a dopĺňa
smernica 2001/18/ES,
- Nariadenie Komisie (ES) č. 1981/2006 z 22. decembra 2006 o podrobných pravidlách
implementácie článku 32 nariadenia (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ
ide o referenčné laboratórium Spoločenstva pre geneticky modifikované organizmy.
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- Nariadenie Komisie (ES) č. 619/2011 z 24. júna 2011, ktorým sa stanovujú metódy odberu vzoriek
a analýzy na účely úradnej kontroly krmív, pokiaľ ide o prítomnosť geneticky modifikovaného
materiálu, v prípade ktorého prebieha povoľovacie konanie alebo povolenie ktorého vypršalo.
5.6.2 Činnosť OD
Odbor vykonáva detekciu a identifikáciu škodlivých činiteľov rastlín a rastlinných produktov,
detekciu a monitoring GMO v odrodách, osivách, sadivách, krmivách, merkantile, bioproduktoch,
potravinových vstupoch a v životnom prostredí, vykonáva elektroforetické a DNA testy identifikácie
odrôd, osív a merkantilu, vykonáva posudzovanie biopesticídov pri ich registrácii v SR a pôsobí ako
akreditované NRL pre testy GMO a molekulárnu fytodiagnostiku.
Odbor vykonáva úradnú laboratórnu kontrolu škodlivých organizmov rastlín a rastlinných produktov
v zmysle zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti. Činnosť je zameraná na ochranu
SR pred šírením a zavliekaním škodlivých organizmov a na kontrolu zdravotného stavu domácej
produkcie rastlín a rastlinných produktov. Odbor vykonáva laboratórne monitoringy karanténnych a
regulovaných škodlivých organizmov v zmysle Nariadenia vlády SR č. 199/2005 o ochranných
opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné
produkty v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia vlády SR č. 507/2009 Z. z. o ochrane
proti šíreniu rakovinovca zemiakového a háďatka zemiakového.
Oddelenie všeobecnej a karanténnej diagnostiky
Diagnostická činnosť OVKD bola zameraná na vykonávanie prieskumov (monitoringov) na
prítomnosť škodlivých organizmov, ktoré sa na našom území nevyskytujú alebo sa vyskytujú len v
malej miere. Okrem monitorovaných škodlivých organizmov boli v laboratóriách diagnostikované aj
bežné fytopatogénne organizmy. Počet monitorovaných nových škodlivých organizmov má rastúcu
tendenciu.
V roku 2013 bolo na OVKD prijatých 3 471 vzoriek s počtom 52 378 vykonaných analýz.
V oblasti virológie a fytoplaziem boli v sledovanom období zistené pozitívne výskyty
monitorovaných škodlivých organizmov (ŠO): Pepino mosaic virus – 2 vzorky.
V oblasti bakteriológie boli v sledovanom období zistené pozitívne výskyty monitorovaných ŠO: EA
– 42 pozitívnych vzoriek, CMS – 4 pozitívne vzorky.
V oblasti mykológie boli v sledovanom období zistené pozitívne výskyty monitorovaných ŠO:
Synchytrium endobioticum – 4 pozitívne vzorky, Monilinia fructicola – 3 pozitívne vzorky,
Mycosphaerella pini – 2 pozitívne vzorky.
V oblasti nematológie boli v sledovanom období zistené pozitívne výskyty monitorovaných ŠO:
Globodera pallida a G. rostochiensis – 37 pozitívnych vzoriek.
V oblasti entomológie boli v sledovanom období zistené pozitívne výskyty monitorovaných ŠO:
Dryocosmus kuriphilus – 2 pozitívne vzorky a Liriomyza trifolii – 1 pozitívna vzorka.
V špecializovaných pracoviskách OVKD (Vígľaš, Haniska) sa naďalej vykonáva:
– zisťovanie životaschopnosti spórangií Synchytrium endobioticum – rakovinovca zemiakového,
– zisťovanie virulencie Synchytrium endobioticum – rakovinovca zemiakového,
– overovanie patotypu Globodera rostochiensis – háďatka zemiakového,
– prieskum pozemkov s ohniskom výskytu Synchytrium endobioticum – rakovinovca zemiakového
biologickým testom pred zrušením rastlinolekárskych opatrení,
– prieskum pozemkov s ohniskom výskytu Globodera pallida a G. rostochiensis – háďatiek
zemiakových biologickým testom pred zrušením rastlinolekárskych opatrení,
– zisťovanie rezistencie krížencov zemiakov k Synchytrium endobioticum – rakovinovcovi
zemiakovému a Globodera rostochiensis – háďatku zemiakovému,
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– štátne skúšky rezistencie odrôd zemiakov k Synchytrium endobioticum – rakovinovcovi
zemiakovému patotyp 1 a háďatku zemiakovému Globodera rostochiensis patotyp Ro1, Ro5 a
Globodera pallida patotyp Pa1, Pa3,
– identifikácia vybraných monitorovaných ŠO molekulárnymi analýzami (PCR, RT-PCR a i.) aj ako
subdodávateľsky pre iné laboratória OD-OVKD.
– testovanie ovocných drevín na drevitých indikátoroch v skleníkových podmienkach, sledovanie a
vyhodnotenie prejavov vírusov kôstkovín na listoch „virus free“ odrody broskyne (GF 305)
(podozrivé vzorky na prítomnosť vírusov PPV, PDV a PNRSV), overenie výsledkov týchto testov
s použitím metódy RT-PCR v laboratóriu.
V sledovanom období pripravili odborní pracovníci OVKD letáky o škodlivých organizmov pre
fytoinšpekciu a širokú verejnosť, ktoré sú publikované na webovej stránke ÚKSÚP a taktiež
informácie o nových a aktuálnych škodlivých organizmoch. OVKD sa taktiež venuje lektorskej
činnosti, predovšetkým školením fytoinšpekcie.
Pracovníci OVKD pokračovali v príprave na akreditáciu laboratórií spracovávaním potrebnej
dokumentácie. V rámci nominácie odborníkov v medzinárodných grémiách sa pokračovalo
v aktívnej účasti na tvorbe a pripomienkovaní normatívnych dokumentov pre oblasť fytodiagnostiky.
Oddelenie molekulárnej biológie NRL
Plán skúšobných výkonov OMB NRL na rok 2013 v oblasti fytodiagnostiky, skúšania GMO
a skúšania odrôd, osív a merkantilu bol 750 až 1000 vzoriek, skutočný výkon bol 872 skúšobných
vzoriek (viď. Tabuľka 1.). Členenie výkonov OMB NRL je uvedené v Grafe č.1. Skúšobné analýzy
sa vykonávali podľa MANCP, zákona, zmluvných spoluprác a podľa požiadaviek externých
zákazníkov a výkony pre zabezpečenie systému kvality podľa ISO/IEC 17025:2005, v nasledovných
oblastiach:
- Skúšanie a monitoring GMO v odrodách, osivách, krmivách, merkantile, bioproduktoch a
potravinových vstupoch, introdukcia a validácia nových metód.
- Molekulárna fytodiagnostika karanténnych baktérií, húb a fytoplaziem.
- Molekulárny popis a identifikácia odrôd, osív, sadív a merkantilu - elektroforetické testy a DNA
testy (SSR).
- Posudzovanie biopesticídov k registrácii na ORP ÚKSÚP. V roku 2013 OMB NRL posúdilo a
vypracovalo 2 posudky a 2 dodatky k posudkom biopesticídnych prípravkov.
- Zmluvné výkony pre SIŽP (MŽP SR) v oblasti environmentálneho monitoringu GMO a LMO
a činnosť v BCH Network of LMO Detection Laboratories (UNEP).
- Zmluvné výkony pre OUSA Bratislava (MZ SR), 1 porovnávací test génovej expresie.
- Zmluvné výkony pre EC JRC IHCP Ispra, 1 validačný test GM repky DP-073496-4 a 2
proficienčné testy GMO a činnosť v ENGL Steering Committee.
- Výkony pre systém kvality podľa ISO/IEC 17025:2005 – 26 interných auditov, Dohľad D3 SNAS,
účasť v porovnávacích a proficienčných testoch, Audit FVO DG SANCO na GMO 2013 v SR.
- Medzinárodná spolupráca s European Network of GMO Laboratories, ENGL SC, EURL GMFF
EC JRC Ispra, EC JRC IRMM Geel, EC JRC JRC Sevilla, SRS Olomouc, VURV Praha, BCH
Network of LMO Detection Laboratories, členstvo v Paneli EPPO pre diagnostiku v oblasti virológie
a fytoplaziem, pripomienkovanie novely Nariadenia (ES) 882/2004, EURLs a NRLs for Plant Pest
Diagnostics.
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Prehľad činnosti , vyplývajúcich z úloh a kompetencií OMB NRL Odboru diagnostiky
OMB NRL je národným referenčným laboratóriom pre päť skúšobných oblastí, je menované EC v
Nariadeniach (ES) 1829/2003 a 1981/2006, zákonoch SR, poverené ministrom MPSR, je zmluvným
laboratóriom EC a plní úlohy NRL v súlade s Nariadením (ES) 882/2004. Okrem skúšobnej činnosti
sa podieľa na medzinárodnej validácii metód, certifikácii CRM, organizuje kruhové testy, zúčastňuje
sa medzinárodných projektov, vypracováva súdnoznalecké posudky, atď. Od roku 2011 ma OMB
NRL flexibilnú formu akreditácie a v rámci toho prevzalo časť kompetencií SNAS.
OMB NRL pracuje ako Národné referenčné laboratórium pre diagnostiku rastlinných patogénov a
zúčastňuje sa pripomienkovania zaradenia fytodiagnostiky do novely Nariadenia (ES) 882/2004. V
marci 2012 sa zúčastnilo zakladajúceho zasadania EU Meeting on National Reference Laboratories
for Plant Pest Diagnostics and Official Analysis (DG SANCO-ANSES), ktoré sa konalo v Paríži,
Universita de Paris.
OMB NRL má zabezpečený systém kvality podľa ISO/IEC 17025:2005 pre oblasť skúšania odrôd,
osív, sadív, merkantilu, rastlinného tovaru, bioproduktov, krmív a potravinárskych vstupov,
geneticky modifikovaných organizmov, zdravotného stavu rastlín a rastlinných patogénov a
vykonávalo súvisiace činnosti.
OMB ako NRL spolupracuje s referenčným laboratóriom spoločenstva EURL GMFF v oblasti svojej
kompetencie a poskytuje informácie národným orgánom, garantuje nové laboratórne metódy a
metodické postupy. Národným orgánom poskytuje vedeckú a technickú pomoc pri zavádzaní
koordinovaných plánov kontrol, zúčastňuje sa odborných rokovaní na národnej a medzinárodnej
úrovni.
5.6.3 Ciele a prehľad ich plnenia
Oddelenie všeobecnej a karanténnej diagnostiky
Na oddelení pokračovala už zavedená činnosť a tiež sa zavádzali a optimalizovali diagnostické
metódy na ďalšie škodlivé organizmy. Analýza vývoja odboru diagnostiky bola zameraná
predovšetkým na kvalitu práce a výstupov, odbornosť jednotlivých expertov v danej problematike.
Boli vykonané laboratórne testy na potvrdenie výskytu nebezpečných karanténnych organizmov,
ktorých výskyt je už na území SR potvrdený.
V procese prípravy na akreditáciu je oddelenie všeobecnej a karanténnej diagnostiky, ktoré
intenzívne zavádza systém kvality do svojej činnosti podľa ISO/EN/STN 17025 a EPPO normy PM
7/84 „Basic requirements for quality management in plant pest diagnosis laboratories”.
Medzi ďalšie aktivity odboru patria spolupráca so zmluvnými pracoviskami a odbornými
inštitúciami pôdohospodárskeho rezortu, spolupráca s ostatnými pracoviskami ÚKSÚP pri
monitoringoch škodlivých organizmov. Oddelenie spolupracovalo tiež pri legislatívnej činnosti v
súvisiacich rezortoch. Oddelenie spolupracovalo s medzinárodnými organizáciami a tiež so
zahraničnými laboratóriami, ktoré sú zamerané na diagnostiku škodlivých organizmov v rastlinách a
rastlinných produktoch.
Oddelenie pokračuje v dohode o spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK, katedrou ekosozológie
a fyziotaktiky v oblasti diagnostiky strapiek (Thysanoptera) a katedrou fyziológie rastlín v
Bratislave, so SAV Parazitologickým ústavom v Košiciach.
Oddelenie naďalej spolupracovalo s Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV na vývoji
účinnej identifikácie kmeňov baktérie Erwinia amylovora, pochádzajúcich zo zbierky karanténnych
mikroorganizmov SLVKD Haniska.
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Oddelenie molekulárnej biológie NRL
Na úseku skúšania a monitoringu GMO vykovávalo OMB NRL kvalitatívne a kvantitatívne testy
GM rastlín (sója, kukurica, repka, slnečnica, zemiaky a iné), kvantitatívne testy GMO povolených
v EU a nepovolených a expirovanýcjh GMO podľa Nariadenia (ES) 619/2011. OMB NRL
zabezpečovalo introdukciu a validáciu nových metód (GM eventy kukurice, sóje a repky A 5547127, A 2704-12, MON 89788, Rf1, Rf2, Ms1, Topas 19/2, špecifický screening GMO, CTP2CP4ESPS, Bar, P35S-pat). OMB NRL ďalej vykonávalo kontrolu úrovne GMO kontaminácie pri
pestovaní MON 810 (koexistencia GMO) a environmentálnu kontrolu GMO pre SIŽP (MŽP SR).
Na úseku molekulárnej diagnostiky karanténnych a hospodársky významných rastlinných patogénov
v súlade s požiadavkami NV SR, Nariadení (ES) a EPPO OMB NRL vykonávalo diagnostiku
patogénych baktérií, fytoplaziem, húb a vírusov (Ralstonia solanacearum, Clavibacter
michiganensis ssp. sepedonicus, Erwinia amylovora, Agrobacterium tumefaciens, Xanthomonas
campestris pv campestris, fytoplazmy Aster yellows group p., Apple proliferation group, Elm yellows
group, Stolbur, ESFY, vírus CaMV, huby Monilinia fructicola, Phytophtora ramorum a
zabezpečovalo validáciu a introdukciu nových metód pre fytopatogény a záležitosti novely
Nariadenia (ES) 882/2004 a záležitosti NRLs a EURLs. V roku 2013 bola na OMB NRL
skompletizovaná technológia GC FAME profilingu baktérií, úloha Ex-post monitoring-u PHARE
(ÚV SR a EC, 2010).
Na úseku úradných elektroforetické testov a DNA tesov odrôd, osív, sadív a merkantilu OMB NRL
vykonávalo skúšky genotypizácie a identifikácie odrôd pšenice (T. aestivum, T. durum), jačmeňa
(Hordeum vulgare), kukurice (Zea mays), ovsa (Avena sativum), Tritikale (Triticosecale) a iných
druhov. OMB NRL uskutočňovalo aktualizáciu a doplnenie katalógov pšeníc, jačmeňov a ostatných
plodín a charakterizáciu súvisiacich IRM. OMB NRL jednalo s CPVO a GEVES France vo veci
prípravy a zapojenia OMB NRL ÚKSÚP do CPVO projektu EC na SNPs odrôd repky (Brassica
napus), SNPs = single nucleotide polymorphism.
Na úseku posudzovania biopesticídov pre registráciu na ORP ÚKSÚP, OMB NRL posúdilo a
vypracovalo 2 posudky biopesticídnych prípravkov Boni Protect a Botector a vypracovalo dodatky
posudkom prípravkov Blossom Protect a Botector.
V súlade s plánom porovnávacích testov na obdobie 2010-2014 (SNAS) sa OMB NRL v roku 2013
úspešne zúčastnilo 7 proficienčných, medzinárodných kruhových a validačných testov.
OMB NRL v apríli 2013 absolvovalo Dohľad D3 SNAS, interné audity, školenia a úlohy
vyplývajúce z flexibilnej akreditácie - bez významných nezhôd, závad a nedostatkov.
OMB NRL v septembri 2013 absolvovalo Audit FVO DG(SANCO) 2013-6820 to evaluate the
official controls of GMOs including their deliberate release into the environment in the SK, sept.
2013. Výsledky auditu FVO na OMB NRL boli dobré, neboli zistené nedostatky v systéme kvality
podľa ISO 17025:2005, ani v kvalite skúšobnej činnosti OMB NRL.
Prílohy:
Príloha č. 6

36

5. 7. Odbor životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva
(OŽPaEP)
5.7.1

Legislatívny rámec činnosti

- Zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe,
- 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. 139/1993 Z. z. o omamných látkach v znení neskorších predpisov, ktorý nadväzuje na
Nariadenie komisie (ES) č. 796/2004,
- 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,
- Zákon č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe,
- Zákon č 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon),
- Nariadenie vlády SR č. 320/2010 v znení neskorších predpisov, ktorým sa upravujú činnosti
testovacích pracovísk a činnosti inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie, audit a overenie
dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe.
- 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 v znení neskorších
nariadení,
- Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné
pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní
ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu, v znení
neskorších nariadení,
- Nariadenie 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 v znení neskorších nariadení,
- Nariadenie Rady (ES) č. 967/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
(ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov,
- Nariadenie Komisie (ES) č. 1235/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné
pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa
dovozu ekologických produktov z tretích krajín,
- Nariadenie Komisie (ES) č. 1254/2008 z 15. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
(ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES)
č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na
ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu,
- Nariadenie Komisie (ES) č. 537/2009 z 19. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.
1235/2008, pokiaľ ide o zoznam tretích krajín, z ktorých musia pochádzať určité
poľnohospodárske produkty získané ekologickou výrobou určené na obchodovanie v rámci
Spoločenstva,
- Nariadenie Komisie (ES) č. 710/2009 z 5. augusta 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES)
č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č.
834/2007, pokiaľ ide o ustanovenie podrobných pravidiel v oblasti ekologickej akvakultúry
živočíchov a produkcie morských rias,
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- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 271/2010 z 24. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES)
č. 889/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č.
834/2007 so zreteľom na logo ekologickej výroby Európskej únie,
- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 471/2010 z 31. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES)
č. 1235/2008 týkajúce sa zoznamu tretích krajín, z ktorých musia pochádzať určité
poľnohospodárske produkty získané ekologickou výrobou určené na obchodovanie v rámci Únie,
- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 344/2011 z 8. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia
Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom
na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu,
- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 426/2011 z 2. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia
Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom
na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu,
- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 590/2011 z 20. júna 2011, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia
Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z
tretích krajín,
- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1084/2011 z 27. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa
a opravuje nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania
nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických
produktov z tretích krajín,
- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1267/2011 zo 6. decembra 2011, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania
nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických
produktov z tretích krajín,
- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 126/2012 zo 14. februára 2012, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, pokiaľ ide o evidenciu a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
(ES) č. 1235/2008, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov zo
Spojených štátov amerických,
- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 203/2012 z 8. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia
Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o podrobné pravidlá pre ekologické víno,
- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 505/2012 zo 14. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa a
opravuje nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie
nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so
zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu,
- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 508/2012 z 20. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia
Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z
tretích krajín,
- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 751/2012 zo 16. augusta 2012, ktorým sa opravuje
nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia
Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z
tretích krajín,
- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 125/2013 z 13. februára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia
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Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z
tretích krajín,
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 392/2013 z 29. apríla 2013, ktorým sa mení nariadenie
(ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES)
č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na
ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu,
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 567/2013 z 18. júna 2013, ktorým sa opravuje
nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia
Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z
tretích krajín,
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 586/2013 z 20. júna 2013, ktorým sa mení nariadenie
(ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES)
č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín a
ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1235/2008, pokiaľ ide o dátum predkladania
výročnej správy,
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1030/2013 z 24. októbra 2013, ktorým sa mení
nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia
Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom
na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu,
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1364/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa mení
nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia
Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom
na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu,
Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní
prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS,
Vyhláška č. 485/2011 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín,
Vyhláška č. 117/2013 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky č. 485/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti prípravkoch na ochranu rastlín,

7.2. Činnosť OŽPaEP:
Odbor ŽPaEP vykonáva odborné činnosti s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti ekologickej
poľnohospodárskej výroby, prípravkov na ochranu rastlín resp. laboratórnej kontrolnej činnosti
týkajúcej sa prípravkov na ochranu rastlín a poľnohospodárskych pôd za účelom ochrany životného
prostredia a spotrebiteľa, zároveň je odborný garant systému ekologickej poľnohospodárskej výroby
v Slovenskej republike.
Vykonáva špeciálnu chemickú laboratórnu činnosť pre iné odborné úseky ÚKSÚP a to na stanovenie
obsahu glukozinolátov v semenách olejnín /krmív/ pre účely odboru krmív a výživy zvierat,
stanovenie obsahu melamínu vo vzorkách krmív pre zvieratá pre účely odboru krmív a výživy
zvierat a stanovenie chemických a fyzikálno-chemických parametrov prípravkov na ochranu rastlín
Ekologická poľnohospodárska výroba:
Odbor vedie register prevádzkovateľov a inšpekčných organizácií, vydáva oprávnenie súkromnej
inšpekčnej organizácii na výkon delegovanej kontroly ekologickej poľnohospodárskej výroby,
vykonáva dozor nad činnosťou oprávnenej inšpekčnej organizácie, vydáva súhlas na dovoz
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produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby dovozcovi, informuje a spolupracuje s príslušnými
orgánmi Európskej únie a príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie a s inšpekčnými
organizáciami členských štátov a iných tretích krajín.
Ďalej ukladá sankcie za porušenie pravidiel ekologickej poľnohospodárskej výroby, spracováva a
zasiela na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zoznam hnojív a pôdnych
pomocných látok, zoznam povolených prípravkov na ochranu rastlín vhodných (povolených) do
ekologickej poľnohospodárskej výroby a zoznam krmív vhodných (povolených) do ekologickej
poľnohospodárskej výroby k vydaniu.
Vykonáva s PPA delegovanú kontrolu poberateľov podpory Plánu rozvoja vidieka, podopatrenie
ekologická poľnohospodárska výroba a spracováva, zasiela a komunikuje s dátovými súbormi a
hlásenia do Európskych inštitúcií (Eurostat, AWAI, OFIS).
Chemické laboratória
Vykonávajú monitoringy poľnohospodárskych pôd SR na obsah kontaminantov organického a
anorganického charakteru, rozbory prípravkov na identifikáciu a kvantifikáciu účinných látok a
stanovenie fyzikálno-chemických parametrov prípravkov na ochranu rastlín v SR, rozbory
prípravkov na ochranu rastlín po období expirácie, hodnotenie analytických metód pre analýzu
technickej účinnej látky v prípravku na ochranu rastlín a účinnej látky v technickom materiáli a
chemické a fyzikálno-chemické štúdie v systéme kvality SLP osvedčeného č. G-040, v súlade so
Zákonom č. 405/2011 Z.z.
Výkon úradných kontrol
V oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby sa prevádza úradná kontrola činnosti oprávnených
inšpekčných organizácií, úradná kontrola činnosti inšpektorov oprávnených inšpekčných organizácií,
úradná kontrola dodržiavania pravidiel ekologickej poľnohospodárskej výroby prevádzkovateľmi,
úradná kontrola chemických a fyzikálno-chemických parametrov prípravkov na ochranu rastlín a
kontrolná činnosť v rámci delegovanej činnosti z Pôdohospodárskej platobnej agentúry a Ústredným
kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave.
V Slovenskej republike sú na výkon delegovaných činnosti v ekologickej poľnohospodárskej
oprávnené dve inšpekčné organizácie. Zo dňa 28. novembra 2011 Naturalis SK, s.r.o. (SK-BIO-002)
a zo dňa 15. decembra 2011 Biokont CZ s.r.o., (SK-BIO-003.
Monitoringy poľnohospodárskych pôd v SR
Odbor vykonáva stanovenie priemyselných kontaminantov v pôde (PCB, PAU,), stanovenie
perzistentných poľnohospodárskych kontaminantov v pôde (chlórované insekticídy, triazínové
zlúčeniny) a stanovenie obsahu ťažkých kovov (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)
(vysvetlenie skratiek: PCB – polychlórované bifenyly, PAU-polyaromatické uhľovodíky,
As-Arzén, Cd-Kadmium, Cr-Chróm, Cu-Meď, Hg-Ortuť, Ni-Nikel, Pb-Olovo, Zn-Zinok)
V rámci legislatívy ekologickej poľnohospodárskej výroby sa na úrovni EÚ OŽPaEP zúčastnil na
tvorbe 6 nových vykonávacích nariadení Komisie.
Pracovníci odboru zrealizovali externé školenie pre prevádzkovateľov v ekologickej
poľnohospodárskej výrobe v rámci PRV, školenie prevádzkovateľov v ekologickej
poľnohospodárskej výrobe v oblasti množiteľských materiálov a školenie inšpektorov oprávnenej
inšpekčnej organizácie.
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5.7.3 Ciele a prehľad ich plnenia
Ekologická poľnohospodárska výroba:
registrácia 28 nových prevádzkovateľov do systému ekologickej poľnohospodárskej výroby
v SR, zmena v registrovaných údajoch prevádzkovateľov/ inšpekčných organizácií: 400 zmien v
registri EPV, zrušenie registrácie 49 ekologických prevádzkovateľov
výkon 19 úradných kontrol v ekologickej poľnohospodárskej výrobe u prevádzkovateľov,
výkon 25 kontrol pre PPA: podopatrenie Ekologické poľnohospodárstvo
výkon 11 úradných kontrol - dozor v sídle oprávnených inšpekčných organizácií, dozor nad
činnosťou inšpektora oprávnenej inšpekčnej organizácie: 4 kontroly, udelenie 9 sankcií za porušenie
ustanovení EÚ práva a SR práva v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby
zostavovanie zoznamu povolených prípravkov na ochranu rastlín do ekologickej
poľnohospodárskej výroby: Vestník č.j. 3470/2013-620, zostavovanie zoznamu povolených hnojív a
pôdnych pomocných látok do ekologickej poľnohospodárskej výroby: Vestník č.j. 3492/2013-620 a
3 dodatky k zoznamu
vydanie 27 povolení na požitie krmív
schválenie 44 čistiacich a dezinfekčných prípravkov do ekologickej poľnohospodárskej
výroby , vydanie 51 výnimiek z pravidiel ekologickej poľnohospodárskej výroby v živočíšnej
výrobe, vydanie 1 517 výnimiek na neekologické osivá a vegetatívny materiál
K 31.12. 2013 je na Slovensku v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby registrovaných
448 prevádzkovateľov (341 s pôdou). Prehľad registrovanej výmery k 31.12.2013:

Monitoring poľnohospodárskych pôd SR na obsah organických a anorganických kontaminantov:
rozborovanie 298 vzoriek poľnohospodárskych pôd a vykonaných 3 948 chemických analýz
spracovanie výberu parciel (dielov), okresov, t.j. lokalít pre odbery pôdnych vzoriek na
laboratórne kontroly, výbery lokalít na možné zosypy (finančný krízový režim)
Úradná kontrola kvality chemických prípravkov na ochranu rastlín, rozbory pôd na obsah ťažkých
kovov, rezíduí pesticídov a organických priemyselných kontaminantov:
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celkový počet analýz v roku 2013 bol 4 981v 490 vzorkách
rozbory 130 prípravkov na ochranu rastlín (ďalej „POR)“) (stanovenie fyz. - chemických
vlastností, identifikácia a stanovenie obsahu účinných látok) v počte 686 analýz z tohto počtu
bolo 5 štúdií SLP (9 vzoriek, 33 stanovení)
chemické rozbory 55 vzoriek krmív na stanovenie na stanovenie obsahu glukozinolátov (280
rozborov) a na stanovenie obsahu melamínu (35 rozborov), screening rezíduí POR (7
rozborov) a stanovenie obsahu rezíduí POR (25 rozborov) t.j. spolu 337 rozborov
overovanie nových analytických metód pre stanovenie účinných látok podľa požiadaviek
CIPAC (ich validácia v rámci CIPAC) a fyz. - chemických vlastností prípravkov na ochranu
rastlín.
zostavenie hlásenia o rozboroch POR v SR za rok 2012 pre Európsku komisiu, spracovanie
správy o realizovaných chemických rozboroch POR v roku 2012 v pre medzinárodné orgány
za rok 2013 boli pre účely autorizácií/registrácií nových prípravkov na ochranu rastlín a tiež
pre účely prehodnotenia autorizácií/registrácií vypracované „Záverečné správy“, v rámci
ktorých boli vypracované „Odborné posudky - hodnotiace správy“ a „Odborné posudky“:
celkove bolo vypracovaných 71 „Záverečných správ“
v rámci ktorých boli vypracované „Odborné posudky - hodnotiace správy“ a „Odborné
posudky“:
a) „Odborné posudky - hodnotiace správy“: celkový počet: 69, v rámci ktorých bolo
posúdených 165 analytických metód pre analýzu technickej účinnej látky v prípravku, ich
validácií, príp. doplnkov/dodatkov, sprievodných listov.
b) „Odborné posudky“: celkový počet: 4, v rámci ktorých bolo posúdených 9 analytických
metód pre analýzu technickej účinnej látky v prípravku a pre analýzu účinnej látky
v technickej účinnej látke, ich validácií, príp. doplnkov/dodatkov, sprievodných listov,
stanovísk.
Za rok 2013 - zonálne hodnotenia
I. SR ako cMS: celkový počet: 33, v rámci ktorých bolo posúdených 68 štúdií (analytické
metódy, ich validácie, dodatky/doplnky, komentáre, ...)
II. SR ako zRMS/izRMS: celkový počet: 4, v rámci ktorých bolo posúdených 8 štúdií
(analytické metódy, ich validácie, dodatky/doplnky, komentáre, ...)
účasť v celosvetových validačných chemických rozboroch pre 5 vzoriek (10 stanovení) v POR,
výkon 5 štúdií chemických a fyzikálno-chemických v systéme SLP (spolu 51 stanovení),

Medzinárodné aktivity
spracovanie hlásenia rozborov prípravkov na ochranu rastlín za rok 2012 svetovej organizácii
CIPAC , účasť v Profeciency testing (kruhovom teste) organizovanom Belgickým kráľovstvom,
odborné komunikácie s organizáciami v SRN, Taliansku, Maďarsku, Česku, Izraeli, Rakúsku
ohľadom laboratórnych rozborov a inšpekčnými organizáciami v ČŠ EÚ (Nemecko, Rakúsko,
Holandsko, Poľsko, Maďarsko, Česko) a aj v tretích krajinách (Srbsko)
zamestnanec Odboru ŽPaEP je delegátom v Európskej komisii a Rade EÚ za SR pre
rokovania týkajúce sa ekologickej poľnohospodárskej výroby
spolupráca v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby s odborníkmi z Holandska,
Rakúska, Nemecka, Francúzska, Belgicka, Maďarska a Švédska
odborná pomoc pri tvorbe EÚ projektu IT – Macedónsko cez Európsku komisiu (projekt bol
schválený)
Európska komisia menovala Slovensko za koreportéra pre posudzovanie ekologickej
poľnohospodárskej výroby v Taiwane
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Prílohy:
Príloha č. 7

5. 8

Odbor pôdy a výživy rastlín (OPaVR)

5.8.1 Legislatívny rámec činnosti
Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov
Vykonávacia vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 338/2005 Z.
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pre odber pôdnych vzoriek, spôsobe a rozsahu
vykonávania agrochemického skúšania pôd, zisťovania pôdnych vlastností lesných pozemkov a o
vedení evidencie hnojenia pôdy a stavu výživy rastlín na poľnohospodárskej pôde a na lesných
pozemkoch
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 462/2011
Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č.
199/2008 Z. z., ktorá ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných
oblastiach.
5.8.2 Činnosť OPaVR
Hlavné činnosti sú ustanovené zákonom č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.
Ide o zabezpečenie ASP t.j. terénny prieskum pôd, odber pôdnych vzoriek, ich analýza a expedícia
analyzovaných výsledkov na poľnohospodárske podniky a tiež zabezpečovanie úloh vyplývajúcich
zo štátneho plánu na úseku Koordinovaného cieleného monitoringu (KCM) a Plošného prieskumu
kontaminácie pôd (PPKP), ako aj kontrolná činnosť nad dodržiavaním ustanovení zákona o
hnojivách v poľnohospodárskych podnikoch zameraná na skladovanie, používanie a evidenciu
hnojív a kontrolu plnenia podmienok nitrátovej smernice v poľnohospodárskej praxi.
Agrochemické skúšanie pôd (ďalej ASP) a jeho výsledky sú dôležitým faktorom stanovujúcim
vhodnosť pestovania plodín na danom stanovišti, s cielenou informáciou o potrebe vápnenia a
hnojenia monitorovaných pôd, čím sa umožňuje správna regulácia hnojív a tým aj starostlivosť o
pôdnu úrodnosť a ochranu životného prostredia.
Ďalšia hlavná činnosť je povinná certifikácia hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych
pomocných látok pred ich uvedením do obehu v Slovenskej republike. Certifikácia je vykonávaná na
základe žiadosti výrobcov alebo dovozcov predmetných výrobkov. Certifikačné konanie pozostáva z
posúdenia technickej dokumentácie, označovania, balenia výrobku a kompletnej analýzy
reprezentatívnej vzorky výrobku vo vlastnom skúšobnom laboratóriu akreditovanom SNAS podľa
STN EN ISO/IEC 17 025. Z výsledkov zistení je vypracovaný záverečný protokol, v ktorom sa
skonštatuje, či výrobok vyhovel alebo nevyhovel podmienkam certifikácie. V prípade kladného
výsledku je vydané rozhodnutie o certifikácii, ktoré žiadateľa oprávňuje uviesť výrobok do obehu v
Slovenskej republike. Rozhodnutie o certifikácii sa vydáva na dobu 5 rokov. V tomto období
inšpekčné oddelenie pracoviska náhodne odoberá kontrolné vzorky a zisťuje dodržiavanie
požiadaviek uložených v certifikačnom konaní. V prípade zistených nedostatkov navrhne nápravné
opatrenia.
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Okrem ASP, kontroly a certifikácie pracovisko vypracováva a posudzuje legislatívne predpisy,
technické normy súvisiace s činnosťou pracoviska. Vypracováva dokumenty pre Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoj vidieka Slovenskej republiky a iné subjekty štátnej správy Slovenskej
republiky.
Ďalšou cieľom je zabezpečovanie výkonu ASP, ktorým sa pravidelne zisťujú vybrané agrochemické
parametre pôdy súvisiace s pôdnou úrodnosťou, ktoré slúžia pre následné racionálne hnojenie a
optimálnu výživu rastlín. Spolu so štatistickým vyhodnocovaním spotreby hnojív, ktoré je ďalšou
úlohou odboru, je ASP nevyhnutným podkladom pre tvorbu štátnej poľnohospodárskej politiky.
V roku 2013 bolo vydaných 33 povolení na používanie sekundárnych zdrojov živín v zmysle zákona
o hnojivách. Pokusnícka činnosť zahŕňala stacionárne poľné pokusy na 6 skúšobných staniciach
ústavu, ktorých úlohou je trvale sledovať zmeny vo vývoji agrochemických parametrov pôdy pre
potvrdenie kritérií hodnotiacich živinový režim a pH pôdy.
V oblasti certifikácie hnojív pracovisko uzavrelo certifikačné konanie vydaním 74 certifikátov
Počet vydaných
certifikátov

Druh hnojiva
priemyselné hnojivá

31

organické hnojivá, organickominerálne hnojivá, pestovateľské substráty

20

pôdne pomocné látky

18

vápenaté a horečnatovápenaté hnojivá

5

Skúšobné laboratórium pôdy a hnojív vykonalo v sledovanom období spolu 1 874 analýz hnojív t.j.
173 vzoriek, z toho:
vzorky na vstupné analýzy

11

vzorky odobraté v štátnej odbornej kontrole

157

služby externým zákazníkom a subdodávky pre iné odbory ÚKSÚP

5

kontrolné analýzy ( medzilaboratórne porovnávacie skúšky, certifikované
referenčné materiály, interné štandardy, opakované kontrolné analýzy)

268

V štátnej odbornej kontrole bolo odobraných 157 kontrolných vzoriek hnojív, z toho 55 vzoriek bolo
s označením „Hnojivo ES“. Nedostatky sa zistili v 6 prípadoch a boli riešené upozornením.
Číselné vyhodnotenie činnosti pracoviska:

Číslo
úlohy

NÁZOV ÚLOHY

Ukazovateľ
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Počet

1.

1.1

1.2

1.3

2.
3.

Certifikácia hnojív podľa zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších
predpisov
Podané žiadosti na certifikáciu
Počet
82
Vypracované podmienky pre certifikáciu
Počet
71
Vypracované záverečné protokoly
Počet
74
Vydané rozhodnutia o certifikácií
Počet
74
Prijaté vzorky na vstupné analýzy
Počet
47
Štátna odborná kontrola hnojív
Odber vzoriek v rámci štátnej odbornej kontroly
Počet
157
v distribučnej sieti a u výrobcov
Kontrola dodržania podmienok certifikácie
Počet
43
Laboratórna činnosť – hnojivá
počet
Stanovenie obsahu základných živín (N, P, K, Ca, Mg)
463
analýz
Počet
Stanovenie obsahu stopových prvkov (Fe, Cu, Zn, Mn, B)
87
analýz
Stanovenie obsahu rizikových prvkov (Cd, Pb, Cr, Ni, Zn,
Počet analýz
657
Cu, Hg)
Stanovenie fyzikálno – mechanických vlastností hnojív Počet analýz
373
Ostatné analýzy bližšie nešpecifikované
Počet analýz
26
Kontrola správnosti rozborovania
(medzilaboratórne porovnávacie skúšky, opakované
Počet analýz
268
kontrolné analýzy, certifikované referenčné materiály,
interné štandardy)
Vypracovanie skúšobných protokolov
počet
173
(výstup z laboratória)
Počet vykonaných analýz celkom
počet
1874
Iné úlohy
Vypracovanie osvedčení a stanovísk
počet
15
Vypracovanie pracovných postupov, noriem,
legislatívnych predpisov, zoznamov certifikovaných
hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných
dní
160
látok
Poradenská činnosť pre výrobcov a dovozcov hnojív
dní
200
Kontrola skladovania, aplikácie a evidencie o používaní
55
počet
hnojív
Agrochemické skúšanie pôd – ASP
- preskúšaná výmera
ha
287101
- odber a spracovanie pôdnych vzoriek
vzorky
33254
- štatistické spracovanie výsledkov
dní
580
- príprava vzoriek pre OŽP a EP
vzorky
260
- príprava vzoriek na PPKP
vzorky
127
- organizácia zabezpečenia ASP
dní
200
- dynamika vývoja agrochemických vlastností
dní
30
45

3.1.
.

3.2

4.

5.

5.1

Analýza pôd z pokusov a služieb
- posudky, konzultácie, hodnotenia
dní
- typ ASP – Mehlich III
vzorky
- anorganický dusík
vzorky
- humus (Cox)
vzorky
- špeciálne metódy – klasické metódy
vzorky
- mikroelementy
vzorky
- ťažké kovy
vzorky
Analýza vzoriek rastlín
- MaE
vzorky
- Ncelk.
vzorky
Poľné pokusy
Stacionár – jačmeň jarný
pokus/var.
Sledovanie úrodnosti pôd na skúšobných staniciach
lokalita
- nádobové pokusy – kontrola účinnosti netypizovaných
nádoby
hnojív
Ostatná činnosť
- štatistika spotreby hnojív
dní
- propagačná a poradenská činnosť, školenia, články
dní
Administratíva - riadiaca a kontrolná činnosť
dní

25
1013
610
106
184
193
185
430
74
6/72
3
1/12
360
55
260

5.8.3 Ciele a prehľad ich plnenia
Hlavným cieľom odboru pôdy a výživy rastlín je kontrola dodržiavania ustanovení zákona č.
136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov ako aj
Vyhlášky MPRV SR č. 462/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MP SR č. 199/2008 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach.
Ďalším cieľom je zabezpečovanie výkonu ASP, ktorým sa pravidelne zisťujú vybrané agrochemické
parametre pôdy súvisiace s pôdnou úrodnosťou, ktoré slúžia pre následné racionálne hnojenie a
optimálnu výživu rastlín. Spolu so štatistickým vyhodnocovaním spotreby hnojív, ktoré je ďalšou
úlohou odboru, je ASP nevyhnutným podkladom pre tvorbu štátnej poľnohospodárskej politiky.
Certifikácia hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok a ich následná kontrola,
ako aj kontrola hnojív ES a vzájomne uznaných hnojív je tiež dôležitým cieľom odboru pôdy a
výživy rastlín.
Prílohy:
Príloha č. 8
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Odbor ovocinárstva a integrovanej produkcie (OOIP)

5. 9

5.9.1 Legislatívny rámec činnosti
-

-

-

-

-

-

-

-

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
zákona č. 467/2008 Z. z.
Vyhláška č.15/2009 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia a rozsahu údajov
vedených v registri ovocných sadov a chmeľníc
Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti štátnej správy pri poskytovaní podpory
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády SR č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa
programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov
Nariadenie komisie (ES) č. 885/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania
nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a iných
orgánov a zúčtovania EPZF a EPFRV.
Vyhláška č. 358/2011 ŠÚ SR, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na
roky 2011 – 2014
Zákon o štatistike č.540/2001 Z. z.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1337/2011 z 13. decembra 2011
o európskej štatistike trvalých plodín a o zrušení nariadenia Rady č. 357/79 a smernice
2001/109/ES
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie
poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky
(nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), v platnom znení.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú
podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EÚ) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia
a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny, v platnom znení.
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.
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý zakazuje pestovanie inváznych druhov.
Vyhláška 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
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5.9.2 Činnosť OOIP
Odbor ovocinárstva a integrovanej produkcie (OOIP) vykonáva činnosti, pri ktorých vedie a každý
rok aktualizuje Register ovocných sadov a chmeľníc. Hlavnou činnosťou OOIP je registrácia
pestovateľov ovocných sadov a chmeľníc a kontroly výsadieb priamo na mieste (KNM) v teréne. Pri
kontrolách na mieste (KNM) v r. 2013 overovali pracovníci odboru súlad skutočného stavu s údajmi
v registri ovocných sadov a chmeľníc. Pri kontrolách v sadoch a chmeľniciach sa overovali údaje z
registra ÚKSÚP so skutočnosťou. Vykonávala sa lokalizácia ovocných sadov podľa názvu lokality a
čísla kódu dielu produkčného bloku (KDPB), ktoré sú vedené v registri ÚKSÚP.
Pracovníci odboru spracovávali predložené údaje o odhadoch úrod, o produkcii ovocia a uskladnení
vybraných druhov ovocia, ktoré boli určené výhradne na uvádzanie na trh. Rezortné štatistické
zisťovania sa vykonávali na výkazoch, ktoré si pracovníci OOIP prevzali k termínu zisťovania na
MPRV SR.
V roku 2013 na OOIP pribudli nové činnosti vyplývajúce z právnych predpisov: vydávanie
odborných stanovísk k projektom a zjednodušenej projektovej dokumentácii na výsadbu ovocného
sadu a na výsadbu rýchlorastúcich drevín na pozemkoch prenajatých od Slovenského pozemkového
fondu a tiež k projektom pri zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku na ovocný sad.
Odbor vykonáva činnosť v oblasti informačného systému ISAMM (Informačný systém pre
monitorovanie a organizáciu poľnohospodárskych trhov), ktorý vykonáva výmeny informácií medzi
Komisiou a členskými štátmi EÚ.
Vedenie a aktualizácie registra ovocných sadov a chmeľníc
Vedenie a aktualizácia registra sa vykonáva v zmysle zákona č. 597/2006 Z.z. v znení zákona č.
467/2008 Z.z. a v súlade so systémom identifikácie poľnohospodárskych pozemkov (LPIS). Na
základe tohto zákona je v kompetencii ÚKSÚP viesť register ovocných sadov a chmeľníc,
poskytovať informácie subjektom a vykonávať kontroly na mieste pre aktualizáciu údajov v registri.
Vedenie a aktualizácia registra sa vykonáva v súlade so systémom identifikácie poľnohospodárskych
pozemkov (LPIS).
K 31.12.2013 bolo evidovaných 7378 ha ovocných sadov, z ktorých produkčná výmera je 6569 ha. Z
produkčnej plochy tvoria intenzívne sady 4696 ha, čo predstavuje 71,5 % z výmery všetkých sadov.
K 31.12.2013 bolo v evidencii registra na ÚKSÚP evidovaných 443 ovocinárskych subjektov.
Celková výmera ovocných sadov dosiahla v registri ÚKSÚP k 31.12.2013 7 378,4 ha. V tejto
výmere sú zahrnuté všetky intenzívne aj extenzívne ovocné sady s manipulačnými plochami v
Slovenskej republike. Celková výmera sa medziročne znížila oproti roku 2012 o 735,5 ha.
Produkčnú výmeru ovocných sadov tvorí 6569,0 ha, z toho intenzívne sady tvoria 4695,6 ha a
extenzívne sady 1873,4 ha. Táto výmera je vypočítaná z počtu jedincov vo výsadbe (stromov, krov,
sadeníc) a ich sponu - je to výmera bez manipulačných plôch. Produkčná výmera sa medziročne
znížila o 479,1 ha. Zníženie výmery sadov bolo zaznamenané najmä u starých extenzívnych a
opustených sadov. Vyradenie sadov z registra sa vykonáva na základe žiadosti pestovateľa, alebo pri
kontrole na mieste. Počas roka 2013 bolo vyradených 337,2 ha registrovaných ovocných sadov a na
20 KDPB. Dôvodom zníženia výmer bola likvidácia sadov samotnými pestovateľmi, alebo
nenaplnenie inej podmienky na registráciu sadu, napríklad využívanie výsadieb na iné účely ako je
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pestovanie ovocia na trh.
Štruktúra sadov podľa intenzity a produkcie ovocia k 31.12.2013
Celková výmera
v ha

Produkčná výmera
v ha

7 378,44

6 568,97

Rozdelenie sadov podľa
intenzity v ha
intenzívne
extenzívne

4 695,60
1 873,37

Výmery ovocných druhov podľa intenzity výsadby k 31.12.2013
Výmera ovocných sadov
Ovocný druh
SPOLU v ha
intenzívna v ha
extenzívna v ha
Jabloň domáca
Hruška obyčajná
Broskyňa obyčajná
Marhuľa obyčajná
Slivka domáca
Ringlota
Čerešňa vtáčia
Višňa
Ríbezľa červená
Ríbezľa čierna
Orech kráľovský
Ostatné ovocie
Celkový súčet

3448,2
167,4
572,1
219,6
619,0
21,6
250,7
48,5
92,5
369,8
312,6
447,0
6569,0

2146,9
97,0
522,0
155,5
550,7
0,7
131,4
27,7
61,7
328,7
273,2
400,2
4695,6

%
71,5
28,5

extenzívna v %

1301,3
70,4
50,0
64,1
68,3
21,0
119,4
20,8
30,8
41,1
39,4
46,9
1873,4

38
42
9
29
11
97
48
43
33
11
13
10
29

Aktuálny stav kapacity skladov v SR k 31.12.2013
K 31.12.2013 využívalo skladovacie priestory pre ovocie 100 ovocinárskych organizácií. Celková
kapacita skladov evidovaná v Registri ovocných sadov sa znížila od r. 2012 o 706 t.
Každý rok postupne dochádza v SR k poklesu skladov vetraných vzduchom, z dôvodu nevyužívania
tohto typu na skladovanie ovocia. V roku 2013 poklesli tieto sklady o kapacitu iba 18 t. Tento typ sa
využíva prevažne na krátkodobé preskladnenie ovocia. Väčší pokles bol zaznamenaný
u klimatizovaných skladov a to až o 2667 t. K 31.12.2013 bol nárast skladovacích priestorov
riadenou CA o 1340 t a so systémom ULO o 639 t.
Kapacita ovocných skladov v SR pre uskladnenie ovocia z domácej produkcie
2010
2011
Počet užívateľov, ktorí majú sklady pre ovocie
136
129
Sklad vetraný vzduchom v t
8 330
7 752
Klimatizovaný sklad v t
13 049
13 389
Klimatizovaný sklad – riadená CA v t
1 100
240
Klimatizovaný sklad – systém ULO v t
19 845
20 445
Celková kapacita skladov v SR v t
42 324
41 826
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2012
123
6 628
13261
240
20 445
40 574

2013
100
6 610
10 594
1 580
21 084
39 868

Aktuálny stav výmer chmeľníc v SR k 31.12.2013
V registri chmeľníc boli k 31.12.2013 registrované 4 chmeliarske subjekty. Medziročne sa znížil
počet chmeliarskych subjektov o 4 subjekty. Celková výmera chmeľníc dosiahla 142,21 ha. V tejto
výmere je zahrnutý porast aj s manipulačnými plochami. Produkčná výmera chmeľníc je 138,03 ha.
Celková výmera chmeľníc v SR poklesla o 80,2 ha. Pestovanie chmeľu má v súčasnej dobe veľmi
klesavú tendenciu a je otázne, či sa v budúcom období u nás bude chmeľ ešte pestovať.
Pri kontrolách na mieste sme zistili, že pestovatelia chmeľu majú problém s odbytom, pretože
súčasný trend je dovoz chmeľových esencií.
Získavanie a vyhodnotenie štátnych štatistických rezortných zisťovaní
Odbor vykonáva štatistické zisťovanie údajov o odhade úrody vybraných druhov ovocia, o
produkcii ovocia a o uskladnení jabĺk a hrušiek.
Odhady úrod uvádzajú nasledovné tabuľky:
Odhad úrody ovocia
Odhad úrody k 15.6.2013 v t
Odhad úrody k 15.9.2013 v t

Jablká
49 507,2
42 609,2

Hrušky
709,9
1 018,2

Uskladnenie jabĺk a hrušiek
Uskladnenie jabĺk a hrušiek z domácej produkcie k 1.3.2013 v t
Uskladnenie jabĺk a hrušiek z domácej produkcie k 31.10.2013 v t

Broskyne
2 590,2
--Jablká
3601,73
19 156,04

Marhule
563,9
--Hrušky
0,00
142,06

Produkcia ovocia hlavných ovocných druhov k 31.12.2013

Ovocný druh
Jabloň domáca
Hruška obyčajná
Broskyňa obyčajná
Marhuľa obyčajná
Slivka domáca a sliva
Ringlota
Čerešňa vtáčia
Višňa obyčajná
Egreš obyčajný
Ríbezľa červená
Ríbezľa čierna
Jahoda
Orech kráľovský (vlašský)
Gaštan jedlý

Produkčná výmera
rodiacich sadov v
ha
2794,5
126,6
487,0
199,3
603,4
4,5
161,6
31,1
18,4
92,7
354,5
156,0
138,5
3,3

Celková úroda v t
45949,3
983,9
2367,4
369,4
2510,6
2,9
451,2
109,8
0,1
35,6
62,3
664,1
6,3
0,3

50

Priemerná úroda v t/ha
16,4
7,8
4,9
1,9
4,2
0,6
2,8
3,5
0,0
0,4
0,2
4,3
0,0
0,1

Lieska obyčajná
0,2
0,1
0,4
Malina
11,2
6,0
0,5
Ostatné neuvedené ovocie
147,3
108,7
0,7
SPOLU
5330,0
53628,0
10,1
Administratívna kontrola a kontroly ovocných sadov a chmeľníc na mieste
Odbor vykonáva verifikáciu ovocných sadov pre aktualizáciu údajov v registri ovocných sadov.
Overovanie skutočného stavu vykonáva počas kontrol na mieste.
Odbor ovocinárstva a integrovanej produkcie vydáva výpis na základe žiadosti ako potvrdenie
o evidencii subjektu v Registri ovocných sadov. Výpisy predkladajú farmári na PPA pri predkladaní
žiadostí a projektov o získanie podpôr štátnej pomoci. Vydávanie výpisov (potvrdení) vyplýva zo
zákona č. 467/2008 Z. z. a z NV 499/2008 §37, kde prílohou k žiadosti do agroenvironmentálneho
opatrenia ods. d) je požadované potvrdenie o registrácii žiadateľa v Registri ovocných sadov.
Počet vydaných výpisov z registra ovocných sadov a chmeľníc za rok 2013 bolo 87. Administratívna
kontrola bola tak vykonaná v 87 subjektoch. Celkovo bolo v roku 2013 skontrolovaných (pri
kontrolách na mieste i administratívne) 4720,131 ha.
Údaj
Počet ovocinárskych subjektov
Celková výmera sadov v ha
Počet skontrolovaných kultúrnych
dielov (LPIS) – ovocné sady
Počet vyradených ovocinárskych
subjektov
Počet vyradených ovocných sadov
v ha
Počet vyradených kultúrnych dielov
(LPIS) – ovocné sady

Stav v registri

Kontroly na mieste

Administratívne kontroly

443

50

87

7378,44

1026,582

3693,549

---

112

---

---

9

11

---

337,156

102,575

---

20

24

5.9.3 Ciele a prehľad ich plnenia
V zmysle platnej legislatívy odbor 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.
Odbor vydáva výpis z registra ovocných sadov, ktorý sa každoročne aktualizuje v súlade so
systémom identifikácie poľnohospodárskych pozemkov. Vydávanie výpisov vykonáva v zmysle
zákona 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 zákona č. 467/2008 Z.
z. a vydávanie potvrdení výpisov vykonáva v zmysle NV 499/2008 §37, kde prílohou k žiadosti do
agroenvironmentálneho opatrenia ods. d) je požadované potvrdenie o registrácii žiadateľa v registri
ovocných sadov.
Pri vedení registra ovocných sadov sa každý rok aktualizujú údaje o ovocných sadoch a
chmeľniciach v zmysle vyhlášky č.15/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia a
rozsahu údajov vedených v registri ovocných sadov a chmeľníc, a to najmä údaje o výmerách
ovocných druhov, odrôd, roku výsadby, počte jedincov na produkčnej výmere i sponu. Register
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sadov poskytuje a uverejňuje aktualizované údaje o ucelených a súvislých výsadbách ovocných
sadov, ktoré nie sú predmetom ochrany, alebo predmetom obchodného tajomstva.
Odbor vykonáva strednodobé odhady pre určenie produkčného potenciálu výsadieb vybraných
ovocných druhov a odhady objemu produkcie a zásobovania trhu ovocnými druhmi.
Odbor poskytuje informácie orgánom štátnej správy pri rozhodovaní o poskytovaní podpory.
Odbor overuje zistené zmeny fyzickou verifikáciou v teréne. Pri kontrolách overuje stav v registri
ÚKSÚP s registrom pôdy (LPIS).
Odbor vykonáva činnosť v oblasti informačného systému ISAMM (Informačný systém pre
monitorovanie a organizáciu poľnohospodárskych trhov), ktorý vykonáva výmeny informácií medzi
Komisiou a členskými štátmi EÚ. Odbor vkladá do ISAMM údaje z oblasti chmeľu a v roku 2013
bola Ing. Helena Vargová, PhD. poverená koordináciou ISAMM za ÚKSÚP ako kľúčový užívateľ
Odbor 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
– k projektom a zjednodušenej projektovej dokumentácii pri zmene poľnohospodárskeho
druhu pozemku na ovocný sad
Prílohy:
Príloha č. 9

5. 10 Odbor krmív a výživy zvierat (OKVZ)
5.10.1 Legislatívny rámec činnosti
Zákon č. 271/2005 Z. z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 21. júna 2006 č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich
látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa
stanovujú požiadavky na hygienu krmív
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradnej
kontrole krmív na zabezpečenie overenia súladu s krmivárskym a potravinárskym právom a
predpismi týkajúcich sa zdravia zvierat a starostlivosti o zvieratá
Nariadenie Komisie (ES). č. 669/2009 z 24. júna 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie
Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri
dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie
2006/504/ES
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 996/2012 z 26. októbra 2012, ktorým sa stanovujú
osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z
Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime a ktorým sa zrušuje vykonávacie
nariadenie (EÚ) č. 284/2012
Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 23. septembra 2009 č. 380/2009 Z. z , ktorým sa
ustanovujú pravidlá na vykonávanie úradných kontrol krmív
Nariadenie (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o
geneticky modifikovaných potravinách a krmivách, s platnosťou od 7. novembra 2003
Nariadenie (ES) č. 1830/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22.septembra 2003 o
vysledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a vysledovateľnosti potravín
a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov, a ktorým sa mení a dopĺňa smernica
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2001/18/ES
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorou sa
stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných
encefalopatií
Nariadenie (ES) č. 1831/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o
doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat vrátane 319 nariadení, ktorými boli
povolené jednotlivé kŕmne doplnkové látky
Nariadenie Komisie (ES) č. 152/2009 z 27. januára 2009, ktorým sa stanovujú metódy odberu
vzoriek a analýzy na účely úradných kontrol krmív
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 z 13.júla 2009 o uvádzaní krmív
na trh a ich používaní, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1831/2003 a ktorým sa zrušujú smernica Rady 79/373/EHS, smernica Komisie 80/511/EHS,
smernice Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/EHS a 96/25/ES a rozhodnutie
Komisie 2004/217/ES
Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 2. februára 2011, ktorým sa ustanovuje zoznam
zamýšľaných použití krmív určených na osobitné nutričné účely
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 68/2013 o Katalógu kŕmnych surovín
5.10.2 Činnosť odboru krmív a výživy zvierat
Odbor zabezpečuje vykonávanie úradnej kontroly krmív v Slovenskej republike podľa úloh MPRV
SR a orgánov EÚ v oblasti dodržiavania krmivárskej legislatívy. Plní nezastupiteľnú úlohu
nezávislého kontrolného orgánu v oblasti sledovania nutričného zloženia krmív a bezpečnosti krmív.
Činnosť v oblasti legislatívy
Zoznam platných legislatívnych predpisov bol uverejnený a pravidelne aktualizovaný na webovej
stránke ÚKSÚP.
V oblasti nežiaducich látok v krmivách v priebehu roka 2013 sa európska smernica č. 2002/32/ES
bola dvakrát novelizovaná nariadeniami EÚ (č. 107/2013 a 1275/2013) a boli vydané 3 odporúčania
v súvislosti so sledovaním mykotoxínov a dioxínov. Z toho dôvodu bola pripravená konsolidovaná
verzia nariadenia vlády SR č. 438/2006 Z. z., do ktorého bola smernica č. 2002/32/ES prevzatá.
Nariadenia o autorizovaných doplnkových látkach, ktoré schvaľuje a povoľuje Európska komisia
boli pravidelne monitorované. V danej oblasti bolo Európskou komisiou v roku 2013 vydaných 49
nových nariadení a počet autorizačných nariadení ku koncu roku takto predstavoval 368 nariadení. V
súlade s krmivárskym zákonom bola pripravená aj verzia zoznamu povolených doplnkových látok,
ktorá bola uverejnená vo vestníku MPRV SR v čiastke 23/2013.
Zakázané látky a produkty uverejňuje Európska komisia nariadeniami. Oddelenie krmivárskej
legislatívy pripravilo materiál pod názvom „Doplnkové látky zakázané vo výžive zvierat“ a
„Doplnkové látky vyradené z trhu“. Aktuálna verzia je platná od 9.12.2013.
Zmeny nastali aj v legislatívnom predpise č. 152/2009 o vzorkovaní a analytických metódach
používaných na kontrolu krmív. Európska komisia zverejnila aj nové nariadenie č. 68/2013 o
Katalógu kŕmnych surovín. Metodický postup na hraničnú kontrolu krmív s účinnosťou od 15. marca
2011, ktorý bol vypracovaný k implementácii nariadenia (ES) č. 882/2004 ohľadne zvýšenej
frekvencii kontrol u niektorých kŕmnych surovín neživočíšneho pôvodu z dovozu v súlade s
nariadením (ES) č. 669/2009 bol v roku 2013 pravidelne aktualizovaný. Vo vzťahu k činnosti v
rámci Stáleho výboru pre krmivá, prebiehala spolupráca so zástupcom SR najmä pri príprave
stanovísk a dotazov pri schvaľovaní doplnkových látok resp. ohľadne ich praktického používania.
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Registrácia krmivárskych podnikov
Register krmivárskych podnikov zabezpečuje evidenciu právnických a fyzických osôb, ktoré
vyrábajú, uvádzajú na trh a používajú krmivá v rámci Slovenska a EÚ. Vykonáva činnosti súvisiace
so zápisom do registra, vyčiarknutím z registra, vydávaním osvedčení o činnosti, vydávaním
osvedčení o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby.
Terénna inšpekcia krmív (OIK)
Úradnú kontrolu krmív v roku 2013 vykonávali pracovníci OIK na základe schváleného „Súhrnného
plánu činností ÚKSÚP na rok 2013“. Inšpekčná činnosť je akreditovaná SNAS, ktorá pravidelne
vykonáva dohľad nad činnosťou inšpekcie. V decembri 2013 bol uskutočnený dohľad SNAS na
pracovisku Bratislava.
V dňoch 10.-18.9.2013 bol vykonaný audit DG SANCO 2013-6820 so zameraním na povoľovanie a
uvádzanie krmív s obsahom geneticky modifikovaných organizmov v potravinách a krmivách na trh.
Výkon úradných kontrol krmív
Úradnú kontrolu krmív z dovozu na hraničných inšpekčných staniciach (HIS) podľa príslušnej
legislatívy vykonávali pracovníci fytoinšpekcie. Za rok 2013 bol zaznamenaný dovoz krmív z tretích
krajín cez HIS Vyšné Nemecké v počte 510 zásielok v množstve 11 560,201 ton. Za rok 2013 neboli
dovezené krmivá, ktoré podliehajú kontrole podľa nariadenia (ES) č. 669/2009.
V rámci kontroly krížového plnenia v roku 2013 boli vykonané kontroly v oblasti požiadaviek
modulu PH 11 – „Bezpečnosť potravín a krmív“ v súlade s príslušnou platnou legislatívou. Celkom
bolo vykonaných 202 kontrol, z toho pracovisko Bratislava vykonalo 39 kontrol, pracovisko Zvolen
125 kontrol a pracovisko Košice 38 kontrol. Závažné porušenia legislatívy a nedostatky u
kontrolovaných subjektov v tejto oblasti neboli zistené.
Úradné kontroly krmív v krmivárskych podnikoch sa uskutočnili bez predchádzajúceho upozornenia
a boli vykonané na základe ročného plánu kontrol v súlade s jediným národným kontrolným plánom.
Frekvencia výkonu úradných kontrol je stanovená na základe analýzy rizika. Spolu za rok 2013 bolo
vykonaných 1 353 kontrol a celkovo bolo odobratých 1 382 vzoriek krmív na analýzu. V rámci
výkonu úradných kontrol inšpektori zistili 224 nedostatkov.
V roku 2013 sa zvýšený dôraz kládol na povinnosť registrácie krmivárskych podnikov, kde boli
zistené nedostatky najmä u prvovýrobcov a obchodných prevádzok (platnosť registrácie,
neregistrované všetky činnosti a pod.).
Krmivárske podniky mali nezhody pri kontrolách osvedčení o odbornej spôsobilosti fyzických osôb
(ukončenie pracovného pomeru odborne spôsobilej osoby bez náhrady, zmena činnosti krmivárskeho
podniku, na ktorú nemal krmivársky podnik odborne spôsobilú osobu a pod.).
Povinnosti krmivárskeho podniku neboli dodržané najmä vo vedení dokladov ku krmivu (označenie
v úradnom jazyku, nesprávne preklady originálnych etikiet), používanie krmív po dobe spotreby
(krmivá boli pozastavené), nedodržanie najvyšších prípustných obsahov nežiaducich látok alebo s
chybným označením, na ktorom chýbali legislatívou predpísané údaje.
Ostatné nedostatky sa týkali vedenia dokumentácie, ktorú je povinný krmivársky podnik viesť a mať
k dispozícii pri výkone úradnej kontroly.
Zvýšený dôraz sa kládol aj na kontrolu HACCP plánov, kde sa kontrolovalo ich plnenie. HACCP
plány nie sú vypracované na požadovanej úrovni a krmivárske podniky boli vyzvané k
prepracovaniu a doloženiu aktualizovaných plánov, ktoré zodpovedajú skutočnosti s vytýčením
kritických kontrolných bodov a dôkazom o ich kontrole zo strany HACCP tímu krmivárskeho
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podniku.
Špeciálne úradné kontroly krmív v krmivárskych podnikoch sa uskutočnili v roku 2013 v oblasti
zisťovania prítomnosti tkanív živočíšneho pôvodu v krmivách. Účelom kontrol bola prevencia
výskytu BSE. V oblasti používania GMO v krmivách sa kontrolovali povolené typy GMO a spôsob
označenia GMO krmiva (etikety).
Kontrola na prítomnosť tkanív živočíšneho pôvodu v krmivách: počet vykonaných kontrol 153,
počet odobratých vzoriek 120
Počet kontrol

Miesto vykonania kontroly

Počet vzoriek

Sklady dovozcov kŕmnych surovín

20

24

Sklady sprostredkovateľov kŕmnych surovín

5

8

Výrobcovia kŕmnych zmesí (komerčná výroba)

24

23

Výrobcovia kŕmnych zmesí (pre vlastnú potrebu)

44

33

Mobilné miešarne

4

6

Prepravcovia krmív (kontrola dopravných prostriedkov)

7

7

Prvovýrobcovia – farmy s chovom neprežúvavcov

3

3

Prvovýrobcovia – farmy s chovom prežúvavcov

46

16

Spolu

153

120

Pri kontrole zisťovania prítomnosti geneticky modifikovaných organizmov („GMO“) v surovinách a
kŕmnych zmesiach používaných vo výžive hospodárskych zvierat bolo odobratých 13 vzoriek.
Kontrola krmív pre spoločenské zvieratá spočívala v kontrole označenia krmív a zisťovanie pôvodu
krmív -najmä z Číny. Bolo vykonaných spolu 132 kontrol a odobratých 21 vzoriek (6 vzoriek prenos
do roku 2014) na zisťovanie prítomnosti melamínu v krmivách.
Pracovníci inšpekcie krmív vykonali 27 kontrol dodržiavania podmienok prevádzkovania verejných
skladov v spolupráci s MPRV SR a RVPS.
V rámci overovania technológii výroby krmív bola kontrola zameraná na posúdenie technologických
liniek výroby kŕmnych zmesí a ich spôsobilosť na výrobu krmív.
Úradné kontroly vykonané na základe informácie z rýchleho výstražného systému pre krmivá a
potraviny (RASFF) sa vykonávali v spolupráci so ŠVPS, resp. národným kontaktným bodom pre
RASFF.
V systéme RASFF boli v roku 2013 na Slovensku v oblasti krmív riešené nasledovné prípady:
1.
Chloramphenicol v enzymatickom prípravku do siláže. Určitá časť sa použila v
poľnohospodárskych podnikoch, zvyšnú časť slovenský krmivársky podnik vrátil nemeckému
dodávateľovi.
2.
Chloramphenicol použitý na výrobu krmiva. Zásielka sa vysledovala, krmivársky podnik
výrobok stiahol z trhu a vrátil belgickému dodávateľovi.
3.
Chloramphenicol v enzýmovom prípravku. Zásielka sa potvrdila, avšak krmivársky podnik ju
už ďalej distribuoval do ČR a Poľska.
4.
Dioxíny v kŕmnych doplnkových látkach vyrobených v Belgicku. Určitú časť slovenský
krmivársky podnik použil pri výrobe krmív a distribuoval do Maďarska, zvyšok bol vrátený naspäť
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belgickému výrobcovi.
5.
Biotoxíny v sušenom krmive pre psov zo Španielska. Počas šetrenia sa zistilo, že predmetné
krmivo týkajúce sa tohto hlásenia nebolo na Slovensko dovezené.
6.
Aflatoxíny v kukurici zo Slovenska. Celú nevyhovujúcu zásielku nemecký odberateľ vrátil na
Slovensko. Prípad stále prebieha, dodávatelia riešia vlastnícke vzťahy a reklamačné postupy súdnou
cestou.
Hodnotenie kvality krmív (ďalej len „HAK“)
Celkom v danom roku bolo zaevidovaných a vyhodnotených 1 583 vzoriek krmív.
Z tohto počtu bolo z úradnej kontroly na úseku dodržiavania deklarovaných znakov výživy,
bezpečnosti, výrobnej a technologickej disciplíny, výrobných receptúr, skladovania a označovania
vyhodnotených 1 235 vzoriek. Ďalej bolo odobraných a vyhodnotených 142 vzoriek krmív na
zistenie prítomnosti bielkovín živočíšneho pôvodu, 17 vzoriek kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí na
stanovenie GMO, 12 vzoriek krmív na zistenie prítomnosti semien Ambrósie spp., 15 vzoriek krmív
na stanovenie melamínu a 20 vzoriek kŕmnych surovín na stanovenie glukozinolátov. Výsledky
analýz boli vyhodnotené v súlade s platnými európskymi predpismi a boli na ne vypracované
posudky. Ostatných 142 vzoriek krmív tvorili vzorky pre iný účel, napr. vzorky z reklamácií, s
prekročenou dobou použiteľnosti, pre biologické testácie, pre kruhové testy, pre iné odbory ÚKSÚP,
servis a pod. Z počtu 1 235 vzoriek bolo: 377 kompletných krmív, 498 doplnkových krmív, 276
vzoriek kŕmnych surovín, 16 vzoriek doplnkových látok, 68 vzoriek premixov doplnkových látok.
Na sledovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) bolo vyhodnotených 17 vzoriek (13
vzoriek bolo odobratých v r. 2013 a 4 vzorky ešte v r. 2012). Z tohto počtu bola na GMO
vyhodnotená 1 vzorka kŕmnej zmesi ako nevyhovujúca, nakoľko na označení nebola uvedená
informácia, že krmivo obsahuje GMO (obsah GMO sóje bol > 0,9 %).
Na surovinové zloženie, prítomnosť zakázaných surovín (podľa prílohy III nariadenia ES č.
767/2009), nežiaducich látok (podľa nariadenia vlády SR č. 438/2006 Z. z.) bolo mikroskopicky
posúdených 101 vzoriek krmív. Z tohto počtu bolo 7 nevyhovujúcich.
Na stanovenie ťažkých kovov bolo vykonaných 281 analýz. Všetky výsledky boli v súlade s
požiadavkami nariadenia vlády SR č. 438/2006 Z. z. v platnom znení a neprekročili maximálne
povolené limity v krmivách.
Pri kontrole krížovej kontaminácie kokcidiostatikami zo 147 vykonaných analýz neboli zistené
prípady pozitívneho nálezu.
V kompletných krmivách sa ešte sledovala prítomnosť zakázaných a nežiaducich látok ako sú
zakázané rastové stimulátory, antibiotiká, konkrétne sa vykonalo 11 analýz na carbadox a 11 na
olaquindox, 11 analýz na bacitracín, 11 analýz na tylozín a 11 analýz na spiramycín. Pozitívny nález
nebol zistený.
Výskyt kontrolou zistených nálezov prekročenia najvyššieho prípustného obsahu mikroprvkov (Zn,
Mn, Cu) podľa nariadenia (ES) č. 1334/2003 bol zistený v 19 prípadoch. Tieto prípady boli v
posudkoch vyhodnotené ako krmivá nepoužiteľné s upozornením výrobcu resp. dodávateľa na
dodržiavanie maximálne prípustných limitov doplnkových látok. V tejto súvislosti boli voči štyrom
krmivárskym podnikom v správnom konaní prijaté osobitné opatrenia.
Na sledovanie prekračovania maximálneho limitu vitamínu A u výkrmových kategórii
hospodárskych zvierat sa vykonalo 88 analýz. Len v jednom prípade doplnkového krmiva došlo k
prekročeniu maximálneho limitu.
Vzorky určené na kontrolu bezpečnosti krmív boli vyhodnocované mikroskopicky. Celkovo bolo
vyšetrených 142 vzoriek krmív na prítomnosť tkanív živočíšneho pôvodu a 12 vzoriek na prítomnosť
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semien Ambrósie spp. Vzorky boli vyšetrované v súlade s metódou uvedenou v nariadení (ES) č.
152/2009. S pozitívnym výsledkom nebola na tkanivá živočíšneho pôvodu a tiež na prítomnosť
semien Ambrósie spp. zistená žiadna vzorka.
Na základe rozhodnutia Komisie ES-2008/757 bolo v súvislosti s podozrením výskytu melamínu
analyzovaných 15 vzoriek krmív. Všetky odobraté vzorky boli vyhodnotené negatívne, bez
prítomnosti melamínu. Vzorky odobraté v 2. polovici roka budú na tento účel analyzované v r. 2014.
Na obsah glukozinolátov bolo analyzovaných 20 vzoriek repkových extrahovaných šrotov a
repkových výliskov. Všetky stanovenia boli v súlade s nariadením vlády SR č. 438/2006 Z. z.
Vzorky odobraté v 2. polovici roka budú na tento účel analyzované v roku 2014.
Skúšobné laboratóriá – oddelenie analýzy krmív (SL-OAK)
Plánovaný počet analýz v SL-OAK na rok 2013 bol 14 270, uskutočnených bolo 9 822 analýz.
Skúšobné laboratórium je nepretržite akreditované akreditačnou službou SNAS od roku 2004 so
spôsobilosťou vykonávať fyzikálne, chemické a mikroskopické stanovenia v krmivách v počte 26
akreditovaných skúšok. Posledná reakreditácia prebehla v auguste 2011, odkedy má laboratórium
platné „Osvedčenie o akreditácii“ do októbra 2015. V tomto období doteraz prebehli dohľady a to: V
januári 2013 absolvovalo dohľad SL-OAK Zvolen. V decembri 2013 absolvovalo dohľad pracovisko
SL-OAK Bratislava.
S cieľom zlepšiť súčasný systém kvality bolo v SL-OAK Bratislava vykonaných 12 nápravných a
preventívnych činností a v SL-OAK Zvolen 3. V priebehu roka bola na SL-OAK Bratislava podaná
jedna opodstatnená sťažnosť a na pracovisku SL-OAK Zvolen bola podaná jedna neopodstatnená
sťažnosť.
Na dvoch pracoviskách SL-OAK v Bratislave a vo Zvolene boli v roku 2013 v súlade s ročným
programom interných auditov SL-OAK vykonané interné audity v počte 67. Z toho 46 auditov bolo
zameraných na preverenie prvkov systému kvality normy STN EN ISO/IEC 17025:2005 „Všeobecné
požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií“ a 21 interných auditov
zameraných na sledovanie výkonu skúšobnej činnosti vo všetkých akreditovaných skúškach. V roku
2013 sa SL-OAK zúčastnilo 9 medzinárodných porovnávacích meraní, celková úspešnosť za rok
2013 Celková úspešnosť SL-OAK v akreditovaných a v neakreditovaných stanoveniach za rok 2013
bola 97,8 %, z toho úspešnosť v akreditovaných stanoveniach bola 97,9 %.
Medzinárodná spolupráca a činnosť v štruktúrach EÚ
Počas roka prebiehala intenzívna diskusia o prehodnotení už používaných doplnkových látok,
schvaľovaní nových doplnkových látok a zmien v označovaní doplnkových látok podľa článku 10, 9
a 4 nariadenia (ES) č. 1831/2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat.
V priebehu roka bolo uverejnených 49 nových autorizačných nariadení o doplnkových látkach.
Na základe notifikovaných kŕmnych surovín sa pripravil návrh úplne nového Katalógu kŕmnych
surovín, ktorý bol zverejnený pod číslom 68/2013. Týmto katalógom sa súčasne rušil katalóg podľa
nariadenia (ES) č. 575/2011.
Komisia spracovala zmeny a doplnenia k nariadeniu Komisie (ES) č. 152/2009 z 27. januára 2009 o
stanovení metód odberu vzoriek a analýz pre účely úradných kontrol krmív týkajúcich sa osobitne
predpisov pre odber vzoriek krmív, stanovenia tkanív živočíšneho pôvodu v krmivách, ďalej návrhy
na vyradenie niektorých doplnkových látok z trhu, návrhy o možnostiach opätovného používania
niektorých spracovaných živočíšnych bielkovín na kŕmenie neprežúvavých zvierat a návrhy na
doplnenie zoznamu zamýšľaných použití diétnych krmív k smernici 2008/38/ES. Používanie
spracovaných živočíšnych bielkovín na kŕmenie zvierat je podmienené vhodnou a presnou
analytickou metódou kontroly nielen prítomnosti týchto bielkovín v krmive ale aj ich druhovej
príslušnosti.
57

Prebiehala spolupráca s členskými štátmi o implementácií podaných žiadostí doplnkových diétnych
krmív pre potravinové zvieratá s vysokou koncentráciou produktov podľa článku 32 (2) z nariadenia
ES č. 767/2009.
Školiace a vzdelávacie aktivity
V roku 2013 mala inšpekcia krmív naplánovaných 5 školiacich aktivít, hlavné témy boli:
- zdokonalenie úradných odberov vzoriek krmív v previazanosti na zásady registrácie krmivárskych
subjektov, prijaté opatrenia a zásady hodnotenia krmív,
- aktuálne problémy potravinového reťazca SR z pohľadu zistení v systéme RASFF,
- zavádzanie a používanie molekulárno-biologických metód v oblasti kontroly krmív,
- zvyšovania kvalifikácie interných audítorov pri posudzovaní podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012,
- otázky spojené s auditom FVO DG SANCO ohľadom GMO,
Odborník z oddelenia legislatívy odboru pôsobil aj ako lektor v rámci vzdelávania potravinárskych
inšpektorov ŠVPS ohľadne úradnej kontroly krmív vznikajúcich ako vedľajší produkt z výroby
potravín.
5.10.3 Ciele a prehľad ich plnenia
Pri porovnávaní nevyhovujúcich vzoriek medzi rokom 2012 a 2013 okrem premixov a doplnkových
látok došlo k zlepšeniu kvality ostatných druhov krmív (kompletné krmivá, doplnkové krmivá a
kŕmne suroviny). Celkovo došlo v kvalite krmív oproti roku 2012 k zlepšeniu o 3,8 %. Čo sa týka
národnej a zahraničnej produkcie krmív možno konštatovať, že u krmív z EÚ bolo vyššie %
nevyhovujúcich vzoriek (zahraničná produkcia - nevyhovujúcich 15,2 %) ako u krmív z domácej
produkcie (domáca produkcia - nevyhovujúcich 12,5 %).
Čo sa týka označovania bolo vyhodnotených ako nevyhovujúcich celkom 81 vzoriek. Chyby v
označení sú rôzneho charakteru. Medzi závažnejšie patrí napr. neuvedenie druhu krmiva, pre aký
druh resp. kategóriu zvierat je krmivo určené, v zložení sa uvádzajú neidentifikovateľné alebo
nepovolené kŕmne suroviny, neuvádzanie povinných údajov o zapracovaných doplnkových látkach,
uvádzanie nepovolených tvrdení a ďalšie údaje, ktoré sú v rozpore s požiadavkami európskej
legislatívy.
Uložené pokuty a osobitné opatrenia
V roku 2013 boli v súlade s krmivárskym zákonom a správnym poriadkom prijaté osobitné opatrenie
voči štyrom krmivárskym podnikom. Osobitné opatrenia boli prijaté z dôvodu porušenia požiadaviek
nariadenia (ES) č. 767/2009 týkajúcich sa povinného označovania doplnkových látok, ako aj
prekračovanie maximálnych limitov doplnkových látok – mikroprvkov a vitamínov v krmivách.
Krmivárske podniky uznali porušenie a okamžite pristúpili k náprave.
Náklady na rozbor vzoriek odoberaných v rámci úradnej kontroly, ktoré boli vyhodnotené ako
nevyhovujúce, uhradili krmivárske podniky vo výške 26 464 Eur (podľa zákona č. 271/2005 Z.z.
§14).
Prílohy:
Príloha č. 10
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6. Ekonomika činnosti ÚKSÚP
6.1 Čerpanie rozpočtu za rok 2013
ÚKSÚP je ako štátna rozpočtová organizácia napojená finančnými vzťahmi na rozpočet svojho
zriaďovateľa, ktorým je MPRV SR.
Na rozpočet ÚKSÚP sú naviazané pobočky vo Zvolene a v Košiciach. Pracoviská v Bratislave,
Zvolene a v Košiciach finančne zabezpečujú prevádzku a činnosť skúšobných staníc a
priechodových staníc v rámci svojho regiónu.
Rozpočtové prostriedky sú každoročne krátené, no rozsah úloh ÚKSÚP zostáva, alebo dokonca
narastá. Rovnako aj náklady na vstupy do rastlinnej výroby organizovanej na skúšobných staniciach
- hnojivá, pesticídy, nafta a pod. Napriek tomu , že po niekoľkých posledných rokoch, keď sa
neinvestovalo do strojového parku ani do maloparcelkovej techniky na skúšobných staniciach, v
roku 2013 sa zakúpili 2 traktory spolu v cene 75 000,00 € a 2 menšie traktory spolu v cene 52 800,00
€, stále chýba poľnohospodárska technika na staniciach. Od tejto a ďalšej techniky závisí sejba a
následne zber pokusov, ktoré sa každoročne zakladajú na staniciach na základe prijatých žiadostí a
za ktoré odbor odvádza do štátneho rozpočtu nemalé prostriedky 763 877 € . Navyše v súčasnosti
chýbajú aj finančné zdroje na opravy a údržbu.
Tak ako stúpajú náklady do rastlinnej výroby, stúpajú aj ceny chemikálií využívaných pri
laboratórnych analýzach a rovnako každoročne stúpajú aj prevádzkové náklady potrebné pri správe
majetku štátu.
Ceny vstupov pre uskutočnenie administratívnych úkonov, ktoré súvisia s faktickým výkonom
všetkých zákonných úloh, tiež nie sú zanedbateľné.
Z uvedených dôvodov je nutné venovať tejto problematike náležitú pozornosť, pretože súčasný stav
je alarmujúci a neudržateľný.
Nedaňové príjmy
Pôvodný plán nedaňových príjmov vo výške 1 841 920,00 € bol po dohode so zriaďovateľom
upravený a znížený tak na 1 149 886,00 €. Takto upravený plán bol splnený vo výške
2 073
010,91 €, t.j. na 180,28 %, resp. k pôvodnému plánu 112,55 %.
Toto plnenie je z dôvodov lepšej štruktúry objednávok na zahraničnom trhu, napr. Dow
AgroSciences SAS, RWA SLOVAKIA spol. s. r. o., PIONEER HI-BRED Slovensko spol. s r.o.,
AGROFINAL spol. s r.o., Institute of Field and Vegetable Crops, KWS SAAT AG, 1/SAATENUNION GMBH, LIMAGRAIN EUROPE a pod.
K zníženiu plánu nedaňových príjmov došlo znížením počtu sledovaných cieľov (výkonov), ktoré sú
popísané v časti 5.2 tejto správy.
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
V roku 2013 došlo k zvýšeniu pôvodne plánovaných 4 704 625,- € na mzdy, platy, služobné príjmy a
ostatné osobné vyrovnania jednak z dôvodu odchodu zamestnancov z pracovného alebo služobného
pomeru a jednak potrebou zvýšenia ohodnotenia zamestnancov, ktorí sú ohodnotení pri výkone
svojich zákonných povinností najnižšou priemernou mzdou v rezorte pôdohospodárstva. S
rozviazaním pracovného alebo služobného pomeru sú v zmysle platných zákonov spojené aj ďalšie
finančné prostriedky potrebné na vyplatenie odchodného, prípadne odstupného. Mzdové prostriedky
tak ÚKSÚP čerpal v uplynulom roku 2013 v čiastke
4 863 446,03 €, čím dosiahol čerpanie
oproti upravenému plánu celkovo vo výške 4 863 450,00 € na 99,99 %.
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Poistné a príspevok do poisťovní
Výška poistného a príspevkov do poisťovní sa odvíja od výšky miezd, platov, služobných príjmov a
ostatných osobných vyrovnaní a nakoľko v tejto položke došlo v priebehu roka 2013 k zvýšeniu aj
výška poistného a príspevkov do poisťovní musela byť adekvátne upravená.
V súvislosti s povinnosťou vyplatiť poistné a iné príspevky do poisťovní pôvodne plánovaná čiastka
vo výške 1 644 266,- € bola zvýšená na 1 724784,14 € a ÚKSÚP tak dosiahol čerpanie vo výške
99,99 %.
Tovary a služby
K potrebe zvýšenia pôvodne plánovaných 1 779 973,- € na konečnú hodnotu 1 809 573,56 € došlo v
priebehu roka 2013 aj v položke tovary a ďalšie služby. Plnenie vo výške 1 809 553,65 €
predstavovalo 99,99 % z ročného plánu.
Bežné transfery
ÚKSÚP čerpal rozpočet na tejto položke po úprave vo výške 55 876,70 € čo značne prekročilo
pôvodne plánovaných 24 761,- € z dôvodu zvýšeného vyplatenia odchodného , odstupného a PN.
Bežné výdavky
Bežné výdavky ÚKSÚP v roku 2013 čerpal na 99,99 % vo výške 8 453 658,79 € oproti upravenému
plánu 8 453 759,- €. K potrebe zvýšenia pôvodne plánovaných 8 153 625,- € došlo z dôvodov
nutného nákupu novej výpočtovej techniky, ktorá je v podmienkach ÚKSÚP potrebná pri správe
registrov, spracovávaní výsledkov činnosti jednotlivých odborných úsekov, a ktorú je potrebné
inovovať na požadovanú úroveň aj z dôvodu potrebnej komunikácie s externým prostredím.
Kapitálové výdavky
Z kapitálových výdavkov, ktoré boli pôvodne plánované na rok 2012 vo výške 248779,20 € sa v
roku 2013 čerpalo 248 599,17 € na 99,93 %. Z kapitálových výdavkov, ktoré boli plánované na rok
2013 vo výške 154859,08 € sa v roku 2013 čerpalo 154 857,89 € na 99,87%. Ďalej boli vypísané
verejné súťaže, ktoré budú ukončené začiatkom roka 2014.
Výdavky spolu
Celkový rozpočet výdavkov ÚKSÚP čerpal v roku 2013 skutočnosťou 8 608 516,68 € oproti
upravenému plánovanému rozpočtu 8 608 618,08 € na 99,99 %.
Čerpanie prostriedkov štátneho rozpočtu vyplývajúceho z uzatvorených zmlúv bolo zabezpečené tak,
že nedošlo k vzniku po lehote splatnosti uzatvorených zmlúv k 31.12.2012.
Čerpanie finančných prostriedkov je v súlade s rozpočtom a zabezpečením odborných úloh ústavu za
vykazované obdobie.
Za rok 2012 schválila PPA pre ÚKSÚP v Bratislave podporu vo forme jednotnej platby na plochu
vo výške 70 319,55 €. Uvedené mimorozpočtové zdroje boli čerpané v roku 2013 vo výške 70
301,35 na 99,97 % na jednotlivých skúšobných staniciach formou nákupu priemyselných hnojív,
PHM, na opravy a servis poľnohospodárskej techniky.
Ďalšie mimorozpočtové finančné prostriedky vo výške 2 400 € ÚKSÚP získal z EÚ pre odbor
diagnostiky v roku 2012 a tieto boli využité v roku 2013 pri nákupe prípravkov pre práce v
laboratóriu tohto odboru.
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6.2 Ciele a prehľad ich plnenia v rámci programu Potravinová bezpečnosť,
zdravie a ochrana zvierat a rastlín
Cieľ 30 Výkonom fytosanitárnej kontroly na vonkajších hraniciach EÚ zabezpečiť účinnú
ochranu štátneho územia SR pred zavlečením škodlivých organizmov rastlinného pôvodu
Za rok 2013 bolo na HIS Čierna nad Tisou, Maťovce, Vyšné Nemecké a Bratislava letisko
pri dovoze skontrolovaných celkom 32 636 zásielok. Rastlinolekárskej kontrole v zmysle NV SR č.
199/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov podliehalo 12 502 zásielok; k 20134 zásielkam
nepodliehajúcim rastlinolekárskej kontrole colníci žiadali stanovisko kontrolného ústavu. Pri dovoze
bolo na HIS skontrolovaných 509 zásielok krmív pôvodom z tretích krajín. Pri vývoze na HIS bolo
vybavených celkom 1 494 zásielok, na ktoré boli vydané fytosanitárne osvedčenia. Za rok 2013 bolo
pri dovoze na HIS pozastavených celkom 77 zásielok nespĺňajúcich podmienky dovozu do EÚ, v 3
prípadoch bolo rozhodnutím ÚKSÚP nariadené rastlinolekárske opatrenie – likvidácia, ktorá bola
vykonaná v prítomnosti príslušných oblastných fytoinšpektorov.
Na vyzvanie colníkmi bolo vo vnútrozemí a na vyclievacích poštách skontrolovaných 156 zásielok
z tretích krajín podiehajúcich kontrole, z toho 21 zásielok alebo ich častí nespĺňalo podmienky
vstupu do EU, všetky boli zlikvidované.
Cieľ 31 V rámci kontroly bezpečnosti krmivárskeho reťazca zabezpečiť analýzy vzoriek
zameraných na stanovenie kvality a ostatných ukazovateľov bezpečnosti a použiteľnosti krmív
v zmysle dodržiavania príslušných nariadení vlády SR a EÚ legislatívy v tejto oblasti
Plán na rok 2013 je analyzovať 220 vzoriek krmív v laboratóriu mikroskopie . V rámci kontroly
bezpečnosti krmivárskeho reťazca zameraných na stanovenie zložiek živočíšneho pôvodu (zžp) je
naplánovaných 150 vzoriek krmív z dôvodu dodržiavania Nariadenia (ES) 1774/2002, ktorým sa
ustanovujú zdravotné prepisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených pre ľudskú
spotrebu. Plnenie plánu za rok 2013 k 31.12.2013 je pre zložky živočíšneho pôvodu na úrovni 97, 00
% (145 vzoriek pracovisko Bratislava) z celkového počtu doručených vzoriek na mikroskopické
stanovenia t.j. 277 vzoriek.
V rámci kontroly bezpečnosti krmivárskeho reťazca sa sledovala aj prítomnosť ťažkých kovov ako
sú Pb, Cd a mikroprvkov Cu, Zn. Plnenie plánu ťažkých kovov a mikroprvkov v roku 2013 je na
úrovni 1 298 úradných kontrol (pracovisko Bratislava , Zvolen), z toho 292 vzoriek ( Pb, Cd )
a 1006 vzoriek ( Zn a Cu ).
Zdôvodnenie nesplnenia plánu: Plánovaný počet vzoriek určených na analýzy nebol splnený
z dôvodov plnenia úloh v rámci krížovej kontroly pre PPA a kvôli finančným prostriedkom
vyčlenených na PHM, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie úradných odberov vzoriek.
Cieľ 32 V rámci monitoringu životného prostredia, ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti
potravín zrealizovať chemické rozbory prípravkov na ochranu rastlín.
V roku 2013 bolo vykonaných 659 analýz v 119 vzorkách chemických prípravkov na ochranu
rastlín. V počte analýz sú zahrnuté fyzikálno-chemické analýzy, identifikácia a kvantifikácia účinnej
látky. V roku 2013 bolo rozšírené sledovanie fyzikálno – chemických parametrov (Nariadenie
európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1107/2009), vykonaných bolo 360 analýz. Vysoký záujem
bol aj u externých žiadateľov o kontrolu chemických prípravkov na ochranu rastlín, čo predstavovalo
241analýz.
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7. Personálne otázky
Činnosť ÚKSÚP je zabezpečovaná odbornými útvarmi podľa organizačnej štruktúry
štátnymi zamestnancami v zmysle zákona č. 400/2009 o štátnej službe v platnom znení;
verejnými zamestnancami v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme a
zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Od začiatku roka 2013 boli delimitovaní zamestnanci skúšobnej stanice Beluša v počte 10, ktorí boli
vedení na pobočke Zvolen, pod vedenie ÚKSÚP Bratislava.
Priemerné počty zamestnancov v roku 2013 sú uvádzané v nasledovnej tabuľke:
I. štvrťrok

II.štvrťrok

III. štvrťrok

IV. štvrťrok

celý rok 2013

prepoč.stav prepoč.stav prepoč.stav

prepoč.stav

prepoč.stav

Bratislava

314,9

324,6

331,8

323,9

323,8

Zvolen

96,5

98,7

98,8

99,0

98,2

Košice

131,4

140,6

142,8

133,7

137,1

spolu
542,8
563,9
573,4
556,6
Navýšenie počtu zamestnancov v II. štvrťroku 2013 predstavujú sezónni
zamestnanci.

559,1

V roku 2013 sme v Bratislave uskutočnili 14 výberov na voľné štátnozamestnanecké miesta
a 3 výberové konania na vedúceho zamestnanca (riaditeľ odboru prevádzkovo-technického, riaditeľ
odboru ekonomického a vedúci pre finančný plán, rozpočet a ceny).
Nástup THP zamestnancov do štátnej a verejnej služby za rok 2013 bol v Bratislave nasledovný:
prijatie do zamestnania 21 osôb, výstup 19 zamestnancov.
V priebehu roka 2013 na dobu určitú cca od apríla do októbra - novembra sme prijímali sezónnych
zamestnancov na skúšobné stanice na zakladanie, ošetrovanie a zber poľnohospodárskych pokusov,
čo bolo v prepočítanom stave v Bratislave cca 15 - 17 sezónnych zamestnancov a v Košiciach cca
15 – 18 sezónnych zamestnancov.
Z dôvodu práceneschopnosti bolo v Bratislave zaznamenaných 121 prípadov, z toho 88 žien a 33
mužov a zamestnanci vyčerpali 2359 kalendárnych dní PN. Náhrada príjmu za PN prvých 10
bola celkom vo výške 12 197 eur.
Na materskej a rodičovskej dovolenke v Bratislave bolo v roku 2013 celkom 12 zamestnankýň. Do
starobného dôchodku odišlo v roku 2013 v Bratislave 6 zamestnancov, vo Zvolene 2 zamestnanci a
v Košiciach 2 zamestnanci. Na odstupnom a odchodnom, odmene z dôvodu odchodu bolo vyplatené
celkom 40 707 eur.
ÚKSÚP umožnil vykonávať absolventskú prax 4 absolventom škôl.
Pracovný úraz sme v rámci ÚKSÚP neevidovali .
Zamestnanci sa v rámci možností zúčastňovali školení a seminárov usporiadaných v rámci
odborných úsekov ÚKSÚP, ďalej napr. školenie k zákonu o správnom konaní (MPRV SR),
vzdelávanie k tvorbe legislatívy (MPSVaR SR), k zákonu č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov, školenia zamestnancov o bezpečnosti pri práci a iné. ÚKSÚP v Bratislave umožňuje tiež
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zamestnancom štúdium anglického jazyka v kurzoch, ktoré prebiehajú na Matúškovej ul. Bratislava.
Personálne otázky ÚKSÚP pobočka Zvolen
V roku 2013 bol priemerný evidenčný stav zamestnancov vo fyzických osobách, mimo žien na RP,
k posledného dňu kalendárneho roka 98 , z toho 21 žien. Priemerný prepočítaný stav
zamestnancov bol 98,2 , z toho 21,8 žien. Manuálnych zamestnancov vrátane POP bolo 21,6.
Na kratší pracovný čas bolo zamestnaných šesť zamestnancov, z toho štyria manuálni zamestnanci.
Na rodičovskom príspevku boli 3 ženy, z toho jedna celý rok 2013 , druhá do 22.2.2013 a tretia do
27.5.2013. Na materskú dovolenku nastúpila v marci 2013 jedna zamestnankyňa a pokračuje
rodičovskou dovolenkou.
V priebehu roku nebolo realizované žiadne výberové konanie ani sme neprijali do štátnej služby
žiadneho nového zamestnanca. Do práce nastúpili na pôvodné pracovné pozície dve ženy po
ukončení rodičovskej dovolenky (jedna do VS , jedna do ŠS) a prijatá bola jedna pracovníčka na
zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky. Trvalý pracovný pomer ukončili dohodou v
r. 2013 dve zamestnankyne vo verejnej službe z dôvodu odchodu do starobného dôchodku.
Vyplatené im bolo odchodné vo výške 4-násobku funkčného platu.
Za celý rok bolo zaznamenaných 31 prípadov práceneschopnosti. Náhrada príjmu za prvých 10 dní
PN v hodinách bola 1310,5 hod. a vo finančnom vyjadrení 2619,64 eur.
Pracovný úraz sa v priebehu roka nevyskytol.
Pre rok 2013 bolo plánovaných pre verejnú a štátnu službu celkom 102 pracovných pozícií, čo bolo
aj dodržané a limit nebol prekročený.
Personálne otázky ÚKSÚP pobočka Košice
V roku 2013 bol stav zamestnancov k posledného dňu kalendárneho roka 128, z toho žien bolo 64.
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov za celý rok bol 137,1, z čoho bolo 33 manuálnych
zamestnancov na skúšobných staniciach a 4,4 pomocných pracovníkov na pobočke v Košiciach. V
roku 2013 sme mali 4 zamestnancov na kratší pracovný čas a 20 zamestnancov pracovalo na dobu
určitú, vrátane 18 sezónnych pracovníkov na skúšobných staniciach. Priemerný stav vo fyzických
osobách za rok 2013 bol 137,5 zamestnancov.
V roku 2013 nastúpilo do pracovného pomeru celkom 20 zamestnancov, z toho 18 boli sezónni
zamestnanci na skúšobných staniciach. Celkovo ukončilo pracovný resp. štátno-zamestnanecký
pomer 26 zamestnancov vrátane 18 sezónnych zamestnancov, 2 zamestnanci odišli do starobného
dôchodku.
Z dôvodu práceneschopnosti sme zaznamenali celkom 38 prípadov, z toho 28 bolo žien a 10 mužov.
Neodpracovaných bolo celkom 1214 kalendárnych dní, z toho 807 mali ženy a 407 muži. V roku
2013 sme nemali žiadny úraz.. Ako náhrada príjmu za prvých 10 dní PN bolo celkom vyplatených
3524,40 eur.
Na materskej dovolenke sme mali 2 ženy.
Zo zdravotných dôvodov pre stratu spôsobilosti vykonávať štátnu službu odišli 2 zamestnanci.
Odchodné bolo vyplatené pre 2 zamestnancov v zmysle kolektívnej zmluvy . Odstupné pre 4
zamestnancov bolo vyplatené v zmysle kolektívnej zmluvy.
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8. Hlavní užívatelia výstupov ÚKSÚP a publikačná činnosť zamestnancov
8.1 Hlavnými užívateľmi výstupov ÚKSÚP sú:
- právnické osoby a fyzické osoby v poľnohospodárskej prvovýrobe, v spracovateľskom
poľnohospodárskom a potravinárskom sektore
- podniky a firmy podnikajúce v službách pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo
- výskumné ústavy, šľachtiteľské a semenárske firmy, vysoké školy, univerzity, odborné
pracoviská
- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo životného prostredia SR
- Pôdohospodárska platobná agentúra
- Štatistický úrad SR
- samosprávne organizácie v poľnohospodárstve, SPPK, asociácie, zväzy a združenia
- zahraničné partnerské organizácie
- spolupracujúce orgány a organizácie EÚ (OECD, ÚPOV, ISTA, EPPO, IFOAM a pod.)
- Stála misia SR pri EÚ v Bruseli, generálne riaditeľstvá DG-Sanco, DG-Agri
- široká poľnohospodárska prax
Informácie sú poskytované formou odborných výstupov – prehľadov, správ, tlačou v odborných
publikáciách a periodikách, seminároch a školeniach a taktiež prostredníctvom webovej stránky
ústavu www.uksup.sk.

8.2 Publikačná činnosť zamestnancov ÚKSÚP
Prehľad publikačnej činnosti zamestnancov ÚKSÚP je uvedený v prílohe č. 11
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PRÍLOHY
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Odbor vinohradníctva a vinárstva (OVaV)
Príloha č. 1
Odrodová skladba vinohradov v SR v ha
Muštové biele
Celková
plocha

Rodiace
vinohrady

Nerodiace
do 3 rokov

Neobrábané
vinohrady

Aurelius

16,8

11,3

5,4

0,1

Bouvierovo hrozno

24,4

21,8

2,5

0,1

Breslava

33,2

33,2

0,0

0,0

Devín

153,4

143,0

9,0

1,4

Dievčie hrozno

356,4

275,1

0,5

80,8

Feteasca regala

302,5

254,3

4,1

44,1

Chardonnay

365,4

321,0

41,2

3,2

Irsai Oliver

367,2

307,3

11,7

48,2

Odroda

Milia

3,0

1,0

0,0

2,0

Müller - Thurgau

1 446,7

1 098,8

7,6

340,3

Muškát moravský

178,6

159,8

4,4

14,4

Muškát Ottonel

65,5

59,6

4,0

1,9

Neuburské

19,5

19,3

0,0

0,2

Noria

2,8

1,6

0,8

0,4

Pálava

56,2

45,6

9,8

0,8

Rizling rýnsky

903,4

707,5

45,0

150,9

Rizling vlašský

2 384,7

1 959,4

75,4

349,9

Rulandské biele

774,7

646,1

24,4

104,2

Rulandské šedé

309,6

249,8

43,2

16,6

Sauvignon

274,3

222,3

39,0

13,0

Silvánske zelené

210,7

178,7

0,0

32,0

Tramín červený

403,1

295,4

48,2

59,5

Veltlínske červené skoré

277,9

232,9

3,4

41,6

2 910,7

2 425,4

40,6

444,7

Furmint

309,4

290,6

9,2

9,6

Lipovina

177,7

166,7

6,9

4,1

Muškát žltý

73,0

66,3

6,2

0,5

12 400,8

10 193,8

442,5

1 764,5

Celková
plocha
256,0

Rodiace
vinohrady
246,6

Nerodiace do 3
rokov
5,9

Neobrábané
vinohrady
3,5

Veltlínske zelené

Spolu

Muštové biele
Odroda
Alibernet
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André

216,9

212,9

0,0

4,0

Cabernet Sauvignon

567,6

535,7

25,6

6,3

Dunaj

79,1

53,4

22,1

3,6

1 560,3

1 402,6

30,5

127,2

Modrý portugal

121,6

95,6

7,4

18,6

Neronet

41,4

40,3

1,1

0,0

Rulandské modré

243,9

216,7

23,6

3,6

Svätovavrinecké

1 134,2

1 018,1

11,7

104,4

143,5

135,4

8,0

0,1

4 364,5

3 957,3

135,9

271,3

plocha

Rodiace
vinohrady

Nerodiace do 3
rokov

Neobrábané
vinohrady

Chrupka Jalabertova

1,0

1,0

0,0

0,0

Chrupka biela

63,6

48,1

0,0

15,5

Chrupka červená

7,7

7,6

0,0

0,1

Diamant

33,2

33,2

0,0

0,0

Dora

4,8

4,8

0,0

0,0

Julski biser

11,2

11,2

0,0

0,0

Olšava

0,9

0,9

0,0

0,0

Opál

9,4

9,4

0,0

0,0

100,3

95,3

0,0

5,0

Guzaľ Kara

2,3

2,3

0,0

0,0

Vitra

0,0

0,0

0,0

0,0

Spolu

234,4

213,8

0,0

20,6

Celková
plocha
1 448,7

Rodiace
vinohrady
421,8

Nerodiace do 3
rokov
5,1

Neobrábané
vinohrady
1 021,8

63,6

48,2

0,0

15,4

1 512,3

470,0

5,1

1 037,2

Frankovka modrá

Zweigeltrebe
Spolu
Stolové

Celková
Odroda

Panonia Kincse

Zmes odrôd
Odroda
Zmes odrôd
Vinič podpníkový
Spolu
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Odbor odrodového skúšobníctva (OOS)
Príloha č. 2

Prehľad výmery skúšobných staníc OOS a založenia odrodových pokusov na skúšobných staniciach
v roku 2013
Skúšobná
stanica
Báhoň
Beluša
Nové Zámky
Veľké Ripňany
Veľký Meder
Želiezovce
Bodorová
Dolné
Plachtince
Vígľaš
Haniska
Jakubovany
Spišská Belá
Spišské Vlachy
Vranov nad

Celková
výmera Výmera v ha
Vinohrad
v ha
Sady
y
34,4
0,00
0
33,07
0,42
0
6,03
0,00
0
43,43
10,66
0
42,08
0,16
0
40,02
0,00
0
44,93
0,00
0
19,06
30,01
35,33
39,85
32,35
37,84
34,84

4,25
0,85
0,10
0,00
0,00
0,00
0,00

2,94
0
0
0
0
0
0
68

Výmera

Počet

pokusov
5,19
5,84
1,54
8,12
7,72
4,13
3,08

pokusov
41
38
30
79
36
29
29

VCU
22
27
0
24
28
27
22

DUS
0
5
12
27
4
2
0

Pokusy
pre
iné
odbory
19
2
6
1
2
0
5

4,22
3,37
4,11
4,54
4,92
3,15
3,78

40
32
39
39
45
62
30

15
21
22
25
21
25
26

10
0
0
0
6
31
0

0
11
8
12
8
4
0

Pokusy Pokusy

Topľou
Spolu

473,24

16,44

2,94

63,70
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Prehľad počtu registrovaných odrôd za obdobie 2010 – 2013
2010
2011
Kukurica
83
88
Repka
25
3
Slnečnica
20
29
Obilniny
30
33
Ostatné
19
25
Zelenina
9
7

305

2012
37
35
10
20
14
7

97

78

2013
62
21
17
22
10
6

Graf č. 1

Prehľad odrôd slovenského šľachtenia prihlásených pre udelenie európskej právnej ochrany (PO)
prostredníctvom CPVO – DUS skúšky pre udelenie PO vykonávané odborom odrodového
skúšobníctva
Dátum
Názov
prihlásenia v Žiadateľ v CPVO
odrody
CPVO
13.8.2012
CVRV Piešťany
PS Pintta

108R070 / 1799

13.8.2012

CVRV Piešťany

Madejka

108R077 / 1794

Avena nuda L.

6.3.2013

CVRV Piešťany

Hronec

210R099

Pšenica letná

Triticum aestivum L.

14.5.2013

CVRV Piešťany

PS Sunanka

210R077

Pšenica letná

Triticum aestivum L.

16.8.2013

CVRV Piešťany

Stelarka

210R076

Pšenica letná

Triticum aestivum L.

16.8.2013

CVRV Piešťany

Vladarka

210R075

Plodina slovensky

Plodina - latinsky

Pšenica letná

Triticum aestivum L.

Pšenica letná

Triticum aestivum L.

Ovos nahý
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Ćíslo žiadosti
CRO

5. 3 Odbor osív a sadív (OOaS)
Príloha č. 3
Celkovo preskúšané množstvá jarných a ozimných druhov plodín (t) za rok 2013
Skupiny plodín
Hmotnosť v t
Obilniny

86 616,78

Olejniny a priadne rastliny

1 428,33

Krmoviny

1 193,44

Repy

1,20

Zeleniny

1,14

Graf č. 1

Množstvo uznaného osiva obilnín (t) v roku 2013
Uznané osivo obilnín
Plodiny

Množstvo v t

Pšenica letná - ozimná

48 146,37

Pšenica tvrdá

678,12

Raž siata

1 867,5

Tritikale

1 126,85

Jačmeň siaty - ozimný

2 959,75

Pšenica jarná

1 262,32

Pšenica tvrdá - jarná

272,62
70

Jačmeň siaty - jarný

1 6162,8

Ovos siaty

1 649,81

Ovos nahý

161,04

Kukurica siata

6 503,7

Graf č. 2

Skúšobné laboratórium (SL) osív a sadív v roku 2013 analyzovalo spolu 7 829 vzoriek z toho 4 591 úradných:
SL Bratislava – 3 179 vzoriek celkom z toho úradných 3 102 vzoriek
SL Zvolen
– 1 985 vzoriek celkom z toho úradných 1 087 vzoriek
SL Košice
– 2 665 vzoriek celkom z toho úradných 402 vzoriek
Graf č. 3
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Uznané množiteľské plochy podľa skupín plodín (ha)
Olejniny, priadne rastliny

1 291,42

Krmoviny

1 963,46

Zemiaky

504,32

Zeleniny

2,86

Obilniny

36 448,02

Graf č. 4
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Odbor ochrany rastlín (OOR)
Príloha č. 4
Prehľad odobratých vzoriek odborom OOR udáva nasledovná tabuľka
odber vzoriek rok 2013
odber vzoriek pôdy na RZ a HZ - kontrola pozemkov
(na požiadanie sadivové zemiaky, škôlky)
odber vzoriek pôdy na RZ a HZ - prieskum
monitorované škodlivé organizmy
Anoplophora chinensis
Aphelenchoides besseyi
Bursaphelenchus xylophilus
CMS a RS
voda na RS
Ditylenchus destructor
Erwinia amylovora
európska žlatčka kôstkovín
Giberella circinata
hrčiarka gaštanová
kukuričiar koreňový
mínerky
molica tabaková
Monilinia fructicola
náhle odumieranie dubov
nosánik palmový
rakovina javora
stolbur zemiaka
strapka Palmiho
sypavky na borovici
Tilletia indica
tracheomykózne odumieranie platanov
Tuta absoluta
vírus mozaiky pepina
Epitrix
Pomaces insularum
rakovina kivi
virózy obilnín
ostatné vzorky
Drosophila suzukii
fuzariózy obilnín
fytoplazma chradnutia hrušky
fyziologické poškodenie cypruštekov
fyziologické poškodenie obilnín
fyziologické poškodenie ozimnej repky
háďatká hrčkotvorné
hnedá škvrnitosť jačmeňa
73

SPOLU
803
195
33
13
282
426
22
35
242
23
42
10
8
5
6
36
46
0
16
8
28
55
34
10
16
21
3
0
1
6
1
3
5
2
3
3
1
6

hubové choroby brečtana
choroby repky jarnej
choroby repky ozimnej
choroby slnečnice
koreňová spála hrachu
kukučina
kukurica (poškodenie koreňov)
moruša
múčnatka trávová
muškát (odumieranie)
osivo kukurice (na rozbor prítomnosti moridla)
osivo lucerny (Ditylenchus dipsaci)
osivo pšenice (hubové choroby)
piadivka jesenná
podpňovka (Armillaria)
Potato spindle tuber viroid
prezimujúci škodcovia
proliferácia jablone
pšenica (poškodenie úletom postreku)
Pythium, Fuzarium
rakytník
Ramularia, Alternaria, Botrytis
repka ozimná (fyziologické poškodenie)
ríbezľa
ríbezľa čierna
roztočík jahodový
ruža
slivka
slnečnica (poškodenie herbicídom)
smoliar borovicový (Pissodes pini)
smrek
sneti na pšenici
strapky na priesadách zeleniny
šarka slivky
tuja (poškodenie úletom prípravkov)
vektory na ozimných obilninách
víjačka papriková
vinič (alternaria a Phomopsis)
vinič (poškodenie rastovým herbicídom)
vinič (roncet)
vinič (štepy) - ESCA
vinič (virózy, strapky)
Xanthomonas campestris a Clavibacter michiganensis
na požiadanie (nešpecifikované)
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1
1
2
1
1
3
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
28
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
14

Odbor registrácie pesticídov (ORP)
Príloha č. 5
Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených
na paralelný obchod 2013

1

Autorizované prípravky na ochranu rastlín vo veľkospotrebiteľskom balení

2

Autorizované prípravky na ochranu rastlín v malospotrebiteľskom balení

3

Paralelné prípravky vo veľkospotrebiteľskom balení – povolené pre uvedenie na trh

4

Paralelné prípravky vo veľkospotrebiteľskom balení – povolené pre uvedenie prípravku na
osobnú spotrebu

5

Paralelné prípravky v malospotrebiteľskom balení – povolené pre uvedenie na trh

6

Prípravky na ochranu rastlín vo veľkospotrebiteľskom balení do spotrebovania zásob

7

Prípravky na ochranu rastlín v malospotrebiteľskom balení do spotrebovania zásob

8

Paralelné prípravky vo veľkospotrebiteľskom balení do spotrebovania zásob

9

Paralelné prípravky v malospotrebiteľskom balení do spotrebovania zásob

10

Prípravky povolené do ekologického poľnohospodárstva

11

Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín podľa účinných látok
registrovaných prípravkoch na ochranu rastlín

Prehľad skúšok biologickej účinnosti 2013
75

Herbicídy
BA1

BA2

ZV

plán

skutočnosť

%

plán

skutočnosť

%

plán

skutočnosť

%

Tem. celky

3

3

100

16

15

93,8

11

11

100

Pokusy

3

3

100

26

24

92,3

24

21

87,5

Varianty

24

24

100

247

240

97,2

224

192

85,7

KE

SR

plán

skutočnosť

%

plán

skutočnosť

%

6

5

83,3

25

23

92

9

8

88,9

62

56

90,3

75

67

89,3

570

523

91,8

Fungicídy
ZV

KE

SR

plán

skutočnosť

%

plán

skutočnosť

%

plán

skutočnosť

%

Tem. celky

8

7

87,5

7

7

100

11

10

90,9

Pokusy

10

9

90

19

19

100

29

28

96,6

Varianty

73

66

90,4

173

173

100

246

239

97,2

Zoocídy a rastové regulátory
BA

KE

SR

plán

skutočnosť

%

plán

skutočnosť

%

plán

skutočnosť

%

Tem. celky

1

0

0

5

4

80

5

4

80

Pokusy

1

0

0

10

9

90

10

10

83,3

Varianty

6

0

0

91

85

93,4

97

85

87,6
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Odbor diagnostiky (OD)
Príloha č. 6
počet vzoriek a rozborov v laboratóriách odboru diagnostiky
laboratórium
obdobie
január 2013
február 2013
marec 2013
apríl 2013
máj 2013
jún 2013
júl 2013
august 2013
september 2013
október 2013
november 2013
december 2013

Bratislava
OVKD
vz.
10
18
42
48
88
96
159
84
128
86
36
19

rozb.
41
93
230
287
426
388
716
1012
619
777
563
178

Vígľaš
OVKD

Zvolen
OVKD
vz.
4
3
33
20
34
41
31
49
35
41
16
1

rozb.
34
6
189
399
252
435
230
406
445
302
251
65

Graf č.1
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vz.
57
231
1
233
64
6
5
2
25
28
205
118

rozb.
585
772
459
1248
372
2034
449
409
106
237
261
0

Košice
OVKD
vz.
16
11
40
51
63
25
43
54
35
46
42
16

rozb.
70
132
210
280
165
149
212
317
445
432
319
150

Haniska
OVKD
vz.
17
9
15
88
21
50
91
15
153
274
188
11

rozb.
314
1458
588
777
284
190
491
169
377
469
20836
8268

Skúšobné výkony Oddelenia molekulárnej biológie NRL v roku 2013

Činnosť

Popis a stanovenie
homogenity odrôd,
stanovenie odrodovej
pravosti a čistoty osív,
genetické stanovenia
a interpretácie pre
ÚKSÚP a externých
odberateľov
(elektroforetický
fingerprinting, DNA
profiling)

Plán
počtu
Praco- vzoriek
Ukazovateľ visko

Počet analýz

BA

Počet vzoriek BA

na rok
2013

3 až 6 tisíc

50 až 100

Skutočnosť
rok 2013

%
plnenia

3660
100%

86

Poznámka

pšenica (T. aestivum, T.
durum), jačmeň (Hordeum
vulgare), kukurica (Zea
mays), ovos (Avena sativum),
Tritikale (Triticosecale) a iné

detto

100%
(+110 IRM)

Vývoj a validácia DNA a
elektrofotretických metód

Počet metód

BA

3

1

33%

príprava projektu pre metódu
SNPs pre odrody repky

Aktualizácia katalógov
pšeníc, jačmeňov a
ostatných plodín (IRM)

Počet analýz

BA

min. 500

cca 600

100%

vzorky pre účely IRM a KT

Morfometrické analýzy
obilnín

Počet vzoriek BA

-

-

-

Vývoj a validácia metód
digit. obrazovej analýzy

Počet metód

-

-

-

BA

Vývoj metód pre detekciu
GMO

Počet metód

BA

min. 2

Validácia metód pre
detekciu GMO

Počet metód

BA

min. 2

7

350%

GM eventy kukurice, sóje
a repky A 5547-127, A 270412, MON 89788, Rf1, Rf2,
Ms1, Topas 19/2

150%

Špecifický screening GMO,
CTP2-CP4EPSPS, Bar, P35Spat

100%

sója, repka, kukurica,
slnečnica, zemiaky; osivá,
krmivá, bioprodukty,
merkantil, koexistencia,
environment

3

Detekcia a kvantifikácia
GMO v osivách,
rastlinách, krmivách,
Počet vzoriek BA
merkantile,
bioproduktoch
a potravinových vstupoch,

269
(+15 valid.)

> 300
(+11 opakov.)

78

kontrola koexistencie a
ŽP, (GMO analýzy realtime PCR, RFLP, DNA
microarray)

Počet analýz

BA

>2000

4180

200%

detto

Vývoj molekulárnych
diagnostických metód

Počet metód

BA

min. 2

2

100%

Príprava GC FAME profiling
baktérií a real-time PCR EA

Validácia molekulárnych
diagnostických metód

Počet metód

BA

min. 2

50%

Pokračovanie AT

1

Baktérie RS, CMS, EA, AT,
vírusy CaMV,

274
PCR a RFLP diagnostika
patogénov

Počet vzoriek BA

(+101 CaMV)

>300

100%
(+6 opakov.)

fytoplazmy AP, PD, ESFY,
stolbur,
huby MF, PR

Posudzovanie
biopesticídov

Počet analýz

BA

>1500

~1500

100%

detto

Počet
prípravkov

BA

2

4

200%

Boni Protect, Botector,
dodatok k Blossom Protect,
dodatok k Botector

Činnosť OMB NRL

Dohľad D3 v
SMBL - SNAS
Interné audity
SMBL, PM

BA

%
Plán na Skutoč- plnenia
rok
nosť
2013
2013
1
1
100%

BA

24

26

>100%

podľa plánu IA SMBL 2013

Externé audity
SL ÚKSÚP

BA

min. 5

6

120%

podľa požiadaviek SL ÚKSÚP

Medzinárodný
audit OMB
NRL ÚKSÚP

BA

1

1

100%

Audit FVO DG(SANCO) 20136820 to evaluate the official
controls of GMOs including their
deliberate release into the
environment in the SK, 10.-18.
Sept. 2013

počet
Nár./Medzinár.

BA

0/2

1/2

150%

OUSA Bratislava, VURV Praha,
SRS Olomouc

počet
PT/MVT/CT

BA

1/1/0

3/1/0

200%

VL0212 EURL GMFF GM - DP073496-4,
VURV Praha - PAGE,
SRS Olomouc - EA,
OUSA Bratislava - GE

Ukazovateľ

Systém kvality SMBL
a OMB NRL,
ISO/IEC 17025,
Nar. (ES) 882/2004
Systém kvality SL
ÚKSÚP (ISO/IEC
17025)
Audit FVO
DG(SANCO), SK,
2013
(Nar. (ES) 1829/ 2003,
1830/2003, 178/2002,
619/2011, 882/2004 a
Smernica 2001/18/EC)
Organizovanie
kruhových testov
Účasť
v medzinárodných
porovnávacích,
validačných a
certifikačných testoch

Pracovisko

79

Poznámka

Skúšky GMO a flexibilita

Účasť v proficienčných počet
testoch

BA

3

2

66%

Kontaktné prac. EC pre
Crop Bioterrorism
Implementácia acquis
TWL, PHARE

Poverenie
MPSR a EC

BA

-

-

-

Ex-post
monitoring
PHARE 2010
Počet článkov

BA

1

1

100%

GC FAME profiling, úloha Expost monitoring 2010

BA

>1

2

200%

Účasť prac. OMB na
interných školeniach
Prednášky
Počet prac. OMB na
externých školeniach

Počet školení

BA

4

4

100%

Zborník V.SRD 2013, Best
practice document EcoB 2013
podľa ročného plánu školení

BA
Počet školení / BA

>2
> 5/5

9
9/5

400%
150%

Poradenstvo pre
externé organizácie
Činnosť v ENGL
a ENGL Steering
Committee

DNA metódy a
techniky

BA

>2

5

250%

Účasť na
zasadaniach
a vorkšopoch
ENGL SC/PM

BA

2/2

2/1

75%

2 zasadania ENGL SC, EC JRC
Ispra,
1 zasadanie ENGL PM a NRLs
Workshop EC JRC Ispra

Účasť na
Činnosť v CoexNet
Group DG SANCO EC zasadaniach /

BA

1/1

0/0

0%

Zasadanie CoexNet 2013 sa
nekonalo

Činnosť v TWG Maize
ECoB DG AGRI EC

BA

1/1

0/1

50%

Podklady pre ECoB

BA

0/1

0/1

100%

Materiály a podklady NVS EFSA,
MPRV SR

Zasadania /
prednášky

BA

2/0

2/0

100%

ÚVZ Bratislava, MZ SR

Expert/posudz
ovanie SNAS

BA

1/0

1/0

100%

RNDr. Ľ. Horváth

počet
projektov

BA

1

2

200%

počet
spoluprác
počet
spoluprác

BA

3

3

100%

BA

5

8

160%

2/1/1

2/0/1

75%

OUSA Bratislava, KT GE na 4
vzorkách po 16 génoch.
Príprava CPVO EC projektu pre
SNPs odrôd repky.
SIŽP BA, OUSA BA, EC JRC
IHCP Ispra
ENGL, ENGL SC, EURL GMFF
EC JRC Ispra, EC JRC IRMM
Geel, EC JRC JRC Sevilla,
SRS Olomouc,
VURV Praha,
BCH UNEP
Členstvo v Paneli EPPO pre
diagnostiku v oblasti virológie
a fytoplaziem; neúčasť na zasadaní
panelu;

Publikácie a podklady

(designácia v roku
2004, 2007 a 2009)

Činnosť v národnej
vedeckej skupine
EFSA pre GMO
Činnosť v Medzirezortnej Komisii pre
ChB, MZSR
Činnosť experta a
posuzodzavateľa
SNAS
Výskumné projekty
SK, EC
Zmluvné spolupráce
Medzinárodná
spolupráca

Počet

počet prac.

podklady
Účasť na
zasadaniach /
podklady
Účasť na
zasadaniach /
podklady

Činnosť v paneli EPPO Členstvo/účasť BA
pre diagnostiku vírusov na zasadaniach
/podklady
a fytoplaziem a v
EPPO Database of
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ILC 02/12 EURL GMFF,
ILC 01/13 EURL GMFF,
PT ANSES na PR – bol zrušený

UKSUP BA, V.SRD Nitra, Audit
FVO SR, 2013.
Interné školenia podľa ročného
plánu 2013
Pre zákazníkov

Diagnostic Expertise
Činnosť v Biosafety
Clearing House BCH
LMO Detection
Network, UNEP, za SR
Činnosť ako National
Reference Laboratory
for Plant Pest
Diagnostics in Official
Analysis (DG SANCO,
EPPO)

Členstvo/
podklady/
internetové
konferencie

BA

1/1/1

1/1/1

100%

Členstvo v BCH LMO Detection
Network od 2012, dokumentácia
a internet. konferencia LMO, 2013

Členstvo /
účasť na
zasadaniach

BA

1/1

1/0

50%

Pripomienkovanie novely
Nariadenia (ES) 882/2004, EURLs
a NRLs for Plant Pest Diagnostics
(DG SANCO, EPPO)

Graf 1. Štruktúra výkonov OMB NRL, 2013
(spolu 872 vzoriek)
GMO testy; 295;
34%

Testy patogénov;
381; 43%

Elektroforetické
testy odrôd a osív;
196; 23%

81

Odbor životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva
(OŽPaEP)
Príloha č. 7.
Vyhodnotenie analýz za rok na OŽPaEP za rok 2013
Počet Počet Nadlimitné Nadlimitné
vzoriek analýz
vzorky
analýzy

Druh analýzy

Typ vzorky

Ťažké kovy - Cd,Pb,Cu, Ni, Zn, Hg,
As,Cr
295
1882
PCB
50
300
Triazíny
17
51
Pôda
PAU
50
800
KCM, PPKP
CLU
60
900
Medzilaboratórna kontrola Ťažké
kovy
3
15
Pôdy spolu
298
3948
Screening
rezíduí
7
7
Úradná kontrola
Rezíduá POR
1
27
Reziduá pesticídov
Externé (servis)
Rezíduá POR
2
4
Rezíduá spolu
10
32
Melamín
35
35
Úradná kontrola
Glukozinoláty
20
280
Krmivá
Krmivá spolu
55
315
účinná latka
fyz.chem.
Typ vzorky POR Poč. vz.
analýzy
identifikácia
kvantifikácia
44
113
113
64
64
externé (servis)
úradna kontrola
66
211
211
81
75
úradná kontrola,
štúdie SLP- 5
9
33
33
9
9
štúdií
CIPAC
5
0
0
5
5
medzilaboratórna
1
7
7
1
1
kontrola
interná kontrola

5

POR spolu

130

0
364

0
166
686

6

2
156

55
0
0
0
0

88
0
0
0
0

0
55

0
88

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nevyhovu- Nevyhovujúce
júce
vzorky
parametre
1
2
2
2
0

0

0

0

0

0

1

2

4

6

Použité skratky:
PCB
Triazíny
PAU

CLU

PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153,
PCB 180
Atrazin, Prometryn, Trebutylazin, Terbutryn, Metribuzin
Fluoranten, Benzo(a)pyren, Naftalen, Acenaftylen, Acenaften, Fluoren, Fenantren, Antracen,
Pyren, Benzo(a)antracen,Chrysen, Benzo(b)Fluoranten, Benzo(k)fluoranten,
Dibenzo(a,h)antracen,Benzo(g,h,i)perylen, Indenol(1,2,3cd)pyren
DDT,DDE,DDD, α-HCH, β-HCH,γ-HCH, δ-HCH,Heptachlór, Heptachlór-epoxid, Endrin, Dieldrin,
Aldrin,
Chlórdan, Endosulfán, Suma
CLU
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Glukozinoláty

POR
SLP
CIPAC

desulfoglukoiberín, desulfoprogoitrín, desulfoepi-progoitrín, desulfoglukorafanín,
desulfoglukoalyzín, desulfoglukonapín, desulfo-4-hydroxyglukobrazicín, desulfoglukobrazikanapín,
desulfoglukobrazicín, desulfoglukonasturtín, desulf-4-metoxyglukobrazicín,
desulfoglukoneobrazicín, desulfoglukotropaeolín, desulfoglukonapoleiferín,
chemické prípravky na ochranu rastlín
Správna laboratórna
prax
Collaborative International Pesticides Analytical
Council

Ukazovatele ekologickej poľnohospodárskej výroby (EPV) pre rok 2013
UKAZOVATEĽ v EPV

ROK 2012

ROK 2013

ROZDIEL V %

Počet prevádzkovateľov v EPV

470

448

-4,91

Počet prevádzkovateľov s pôdou v EPV

362

341

-6,16

Poľnohospodárska pôda/ ha

168 602

162 029

-4,06

Orná pôda/ ha

54 264

53 181

-2,04

TTP/ ha

113 075

107 622

-5,07

Ovocné sady/ ha

1 162

1 144

-1,57

Vinohrady/ ha

101

82

-23,17

Tab.č.4: Právne pozadie prevádzkovateľov registrovaných v EPV k 31.12.2013 v %

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
SHR

družstvo

ekologický
1 rok konverzie
zber rastlín z voľnej prírody
obchodovanie

s.r.o.
3 rok konverzie
chov včiel
osivá
dovoz
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a.s.
2 rok konverzie
výroba potravín
krmivá

iné

Registrovaná výmera poľnohospodárskej pôdy a prevádzkovatelia v ekologickej poľnohospodárskej
výrobe za roky 1991 – 2013
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Počet registrovaných chovov jednotlivých druhov hospodárskych zvierat v ekologickej
poľnohospodárskej výrobe v rokoch 2010 – 2013
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Včelstvá

Ostatné

Odbor pôdy a výživy rastlín
Príloha č.8
Graf č. 1
Počet prijatých žiadostí o certifikáciu v rokoch 2009 - 2013
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Graf č. 2
Počet vydaných certifikátov v roku 2013

5
18

31

20
priemyselné hnojivá
organické hnojivá, organickominerálne hnojivá, pestovateľské substráty
pôdne pomocné látky
vápenaté a horečnatovápenaté hnojivá
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Graf č. 3
Podieľ vykonaných analýz hnojív v skúšobnom laboratóriu pôdy a hnojív v roku 2013

373

26
463

657
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Stanovenie obsahu základných živín (N, P,
K, Ca, Mg)
Stanovenie obsahu stopových prvkov (Fe,
Cu, Zn, Mn, B)
Stanovenie obsahu rizikových prvkov (Cd,
Pb, Cr, Ni, Zn, Cu, Hg)
Stanovenie fyzikálno – mechanických
vlastností hnojív
Ostatné analýzy bližšie nešpecifikované

Graf č. 4
Počet vykonaných analýz hnojív v Skúšobnom laboratóriu pôdy a hnojív v rokoch 2009 - 2013
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Ostatné analýzy bližšie nešpecifikované
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Graf č.5.
Agrochemické skúšanie pôd- preskúšaná
výmera pôd v rokoch 2009 - 2013
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Graf č.6

Počet vykonaných analýz vzoriek pôdy v
Skúšobnom laboratóriu pôdy a hnojív za roky
2009 - 2013
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Odbor ovocinárstva a integrovanej produkcie (OOIP)
Príloha č. 9
Graf č. 1

Graf č. 2
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Graf č. 3

Graf č. 4
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Pokles výmer ovocných sadov v ha v r. 2004/2013
Rok

Celková výmera
v ha

Produkčná
výmera v ha

Manipulačná plocha
v ha

Podiel manipulačnej
plochy z celkovej
výmery v %

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

11435,1
10659,1
10432,5
10064,8
9603,7
9602,4
9285,8
8926,8
7829,1
7378,4

9359,6
9329,5
9272,6
8944,9
8479,0
8505,6
8313,1
8056,8
7048,1
6569,0

2075,5
1329,6
1159,9
1119,9
1124,7
1096,8
972,7
870,0
781,0
809,5

18,2
12,5
11,1
11,1
11,7
11,4
10,5
9,7
10,0
11,0

Pokles manipulačnej plochy (roky = 2004-2013) je 1266,0 ha.

Graf č.5
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Odbor krmív a výživy zvierat (OKVZ)
Príloha č. 10
Nedostatky zistené pri výkone úradných kontrol v krmivárskych podnikoch
Prehľad zistených nedostatkov

Počet

Registrácia a schvaľovanie (§2, §4 zákona č. 271/2005Z.z.)

91

Povinnosti krmivárskeho podniku (§7 ods 2 , §6, zákona č. 271/2005Z.z.)

45

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti (§5 zákona č. 271/2005Z.z.)

23

Registrácia a schvaľovanie (§2 ods.4 písm e),zákona č. 271/2005Z.z.)

15

Registrácia a schvaľovanie (§2 ods.4 písm d),zákona č. 271/2005Z.z.)

13

Požiadavky na krmivo, uvádzanie na trh a používanie krmiva (§7 zákona č. 271/2005Z.z.)

11

Registrácia a schvaľovanie (§2 ods.4 písm. b),zákona č. 271/2005Z.z.)

10

Registrácia a schvaľovanie (§2 ods.4 písm. a),zákona č. 271/2005Z.z.)

8

Registrácia a schvaľovanie (§2 ods.4 písm. g),zákona č. 271/2005Z.z.)

4

Registrácia a schvaľovanie (§2 ods.4 písm. f),zákona č. 271/2005Z.z.)

3

Registrácia a schvaľovanie (§2 ods.4 písm. c),zákona č. 271/2005Z.z.)

1

Spolu

224

Frekvencia výskytu rizikových látok v krmivách z celkového počtu denných hlásení RASFF
Riziková látka

Frekvencia výskytu

Salmonelly

15,8

Aflatoxín

9,8

Dioxín

6,7

Chloramphenicol

4,3

Tkanivá suchozemských zvierat

2,3

DNA prežúvavcov

1,8

Kadmium

1,1

Ortuť

0,9

Arzén

0,8

GMO

0,4

Vysoký počet enterobaktérií

0,3

Prehľad činnosti oddelenia registrácie krmivárskych podnikov
Činnosť
V roku 2013

Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Spolu registrovaných osvedčení

91

Počet
68
1184

Registrácia krmivárskych podnikov

Registrácia prvovýrobcov
Registrácia výrobcov kŕmnych zmesí pre vlastnú potrebu
Registrácia predajní
Zmeny v registri krmivárskych podnikov

Schválené
krmivárske
podniky

V roku 2013
Spolu v registri

100

Registrované
krmivárske
podniky

V roku 2013

42

Spolu v registri

398

V roku 2013

249

Spolu v registri

2495

V roku 2013

16

Spolu v registri

394

V roku 2013

804

Spolu v registri

2228

V roku 2013

487

Dovoz krmív cez HIS Vyšné Nemecké
Druh
Kŕmne droždie spolu
Proso
Proso
Proso spolu
Slnečnicové pokrutiny spolu
Ľanové pokrutiny spolu
Ľan
Ľan
Ľan spolu
Slnečnica lúpaná
Slnečnica
Slnečnica spolu
Lesknica
Lesknica
Lesknica spolu
Sója
Sója
Sója spolu
Vičenec vikolistý
Vika
Vika
Vika spolu
Vlčí bôb
Kukurica spolu
Repka
Repka

Počet zásielok
46
89
32
121
55
14
22
10
32
9
1
10
2
1
3
145
3
148
6
10
1
11
1
35
3
2
92

4

Množstvo ton
1585,2
1991,352
620,496
2611,848
1206,423
296,4
481,72
219,5
701,224
192,847
21,0
213,84
45,0
22,0
67,0
3166,79
62,3
3229,09
126,34
200,0
22,04
222,43
20,6
693,49
65,6
44,1

Poznámka
RU
UA
RU
––UA
UA
UA
RU
––MD
UA
––UA
RU
––UA
MD
––UA
UA
RU
––UA
UA
UA
MD

Repka spolu
5
Pšenica
1
Pšeno
3
Hrach
2
Zrnové zvyšky alkoh.kvasenia
1
Pivovarské mláto
5
Síran meďnatý
2
Dihydrogen fosf. amónny
2
Monocalcium fosfát
6
Agidol kŕmny
1
Spolu UA
389
Spolu RU
107
Spolu MD
14
Spolu UA, RU, MD
510
Vysvetlivky: UA= Ukrajina, RU= Rusko, MD= Moldavsko

106,7
22,04
65,1
42,3
21,4
110,0
43
42
129,6
4,18
10910,774
350,18
299,247
11560,201

––UA
UA
UA
RU
RU
RU
RU
RU
RU
UA
RU
MD
–––

Vyhodnotenie počtu vzoriek podľa druhu krmiva
Druh krmiva
doplnkové krmivá
kompletné krmivá
doplnkové látky
premixy
kŕmne suroviny
Celkový počet

počet
498
377
16
68
276
1235

vyhovujúce
418
310
15
60
263
1066

nevyhovujúce
80
67
1
8
13
169

% nevyhovujúcich
16,1
17,8
6,3
11,8
4,7
13,7

Vyhodnotenie počtu vzoriek podľa typu krmivárskeho podniku
Typ krmivárskeho podniku

počet

vyhovujúce

nevyhovujúce

% nevyhovujúcich

Výrobcovia kŕmnej suroviny

58

58

0

0,0

Výrobcovia doplnkových látok,
bioproteínov, premixov
Výrobcovia kŕmnych zmesí a
doplnkových kŕmnych zmesí

27

26

1

3,7

498

426

72

14,5

3

1

2

66,7

Sprostredkovatelia, distribútori a
obchodníci

591

501

90

15,2

Výrobcovia pre vlastnú potrebu

58

54

4

6,9

1235

1066

169

13,7

Dovozcovia z tretích krajín

Celkový počet

93

Počet analýz na sledovanie GMO
Kategória
Kŕmne suroviny
Sója
Kukurica
Repka
Slnečnica
Kŕmne zmesi
Kŕmne zmesi
Spolu

Počet analýz

GMO pozitívna

GMO negatívna

Počet nevyhovujúcich

3
3
8
1

0
0
0
0

3
3
8
1

0
0
0
0

2
17

1
1

1
16

1
1

Stanovenie ťažkých kovov v krmivách
Počet stanovení

Druh krmiva
olovo

kadmium

spolu

kompletné krmivá

28

28

56

doplnkové krmivá

40

40

80

premixy

11

12

23

suroviny

53

53

106

doplnkové látky

8

8

16

140

141

281

spolu

Počet analýz na krížovú kontamináciu kokcidiostatikami
Počet stanovení
Druh krmiva

Salinomycin
át sodný

Monenenzin
át sodný

Narazí
n

Nikarbazí
n

Robenidí
n

Lasaloci
d sodný

Maduramycí
n

kompletné
krmivá

11

15

15

2

13

11

11

11

11

10
0

doplnkové
krmivá

4

5

3

0

4

4

3

3

3

29

premixy

2

2

2

0

4

2

2

2

2

18

kŕmne
suroviny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

doplnkové
látky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

spolu

17

22

20

2

21

17

16

16

16

14
7

94

Semduramycí Halofu
n
-ginon

Spolu

Vyhodnotenie vzoriek s obsahom mikroprvkov prekračujúcich najvyššie prípustné obsahy
Počet stanovení s prekročeným obsahom mikroprvkov
zinok
mangán
meď
spolu
7
1
5
13
2
0
4
6

Druh krmiva
kompletné krmivá
doplnkové krmivá
spolu

9

1

Analýzy krmív na obsah mikroprvkov a kovov
Bratislava
Zvolen
Analýzy
MPM výsledky MPM výsledky

Metóda

9

19

suma MPM suma výsledkov

iba úradná
kontrola

Cu

4

166

7

362

Cu AAS

11

528

517

Zn

4

188

11

316

Zn AAS

15

504

489

Pb

4

92

4

62

Pb GF AAS

8

154

146

Cd
4
92
4
62
Cd GF AAS
8
154
Se
0
0
0
0
Se HG AAS
0
0
As
0
0
0
0
As HG AAS
0
0
Suma:
16
538
26
802
––––
42
1340
Vysvetlivky: MPM- medzinárodné porovnávacie merania; AAS- atómová absorpčná spektrometria;
GF- AAS s grafitovou pieckou; HG-AAS s hydridovým generátorom z technických príčin
neuskutočnené;

146
0
0
1298

Porovnanie nevyhovujúcich vzoriek medzi rokom 2012 a 2013
Druh krmiva
doplnkové
krmivá
kompletné
krmivá
doplnkové
látky
premixy
kŕmne
suroviny
Celkový
počet

počet r.
2012

nevyhovujúce
r. 2012

%
nevyhovujúcich r.
2012

531

125

23,5

498

80

16,1

321

67

20,9

377

67

17,8

15

0

0,0

16

1

6,3

97

10

10,3

68

8

11,8

332

25

7,5

276

13

4,7

1296

227

17,5

1235

169

13,7

95

%
počet r. nevyhovujúce r.
nevyhovujúcich r.
2013
2013
2013

Prehľad parametrov kvality vyhodnotených vzoriek
Analytický znak

počet analýz

nevyhovujúce

dusíkaté látky

218
478

1
10

metionín

38

3

lyzín

80

2

treonín

3

0

tryptofán

4

0

tuky

136

6

celkové cukry

10

1

laktóza

15

0

škrob

26

2

vláknina

141

7

popol

26

3

popol nerozpustný v HCl

13

0

sodík

187

1

horčík

75

3

vápnik

379

21

fosfor

158

4

jód

11

0

meď

516

44

mangán

290

22

zinok

475

41

číslo kyslosti tuku

66

1

vitamín A

252

23

vitamín E

147

16

cholín

15

3

močovina

33

2

ureázová aktivita

4

1

kŕmne kokcidiostatiká

24

2

surovinové zloženie

113

7

vlhkosť

Prehľad uložených pokút a osobitných opatrení
Osobitné
opatrenia
Dátum / č. spisu
25.04. 2013
KVZ/327/2013

Uložené opatrenia

Stav riešenia

Porušenie požiadaviek nariadenia (ES) č.
767/2009 týkajúcich sa povinného označovania
doplnkových látok ako aj prekračovanie
maximálnych limitov doplnkových látok –
mikroprvkov podľa nariadenia (ES) č.
96

Právoplatné 18.05.2013
Krmivársky podnik podal správu
kontrolnému ústavu (zo dňa 3.6.2013),
kde splnil odstránenie všetkých
vytknutých nedostatkov .

25.04. 2013
KVZ/328/2013

1334/2003. Zabezpečiť správne označenie
krmiva a dodržiavať maximálne limity
doplnkových látok.
Prekročenie maximálnych limitov doplnkových
látok – mikroprvkov a vitamínov v krmive.
Zabezpečiť správne označenie krmiva
a dodržiavať maximálne limity doplnkových
látok.

25.04. 2013
KVZ/329/2013

Prekročenie maximálnych limitov doplnkových
látok – mikroprvkov a vitamínov v krmive.
Zabezpečiť správne označenie krmiva
a dodržiavať maximálne limity doplnkových
látok.

12.12. 2013
KVZ/1098/2013

Prekročenie maximálnych limitov doplnkových
látok – mikroprvkov a vitamínov v krmive.
Zabezpečiť správne označenie krmiva
a dodržiavať maximálne limity doplnkových
látok.
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Právoplatné 18.05.2013
Za krmivársky podnik sa na kontrolný
ústav dostavil výrobca tohto krmiva,
prerokovali sa všetky nedostatky
s vyhlásením, že všetky sú akceptované
a budú odstránené.
Právoplatné 21.05.2013
Krmivársky podnik sa dostavil na
kontrolný ústav, kde sa prerokovali
všetky nedostatky s vyhlásením, že
všetky sú akceptované a budú
odstránené.
Právoplatné 03.01.2014
Krmivársky podnik podal správu
kontrolnému ústavu (zo dňa
07.01.2014), kde splnil odstránenie
všetkých vytknutých nedostatkov .

Publikačná činnosť ÚKSÚP
Príloha č. 11
mesiac

odbor
OVaV

OOS

OOaS

meno

názov publikácie / článku
v novinách

RNDr. Laštincová,
Vinič a víno 1/2013
PhD.

názov publikovaného článku
Hodnotenie a Certifikácia vína vo
vinárskom roku 2011/2012
Výsledky registračných skúšok
kukurice v roku 2013
Odrody pšenice jarnej zapísané
v listine registrovaných odrôd na
Slovensku
Výsledky odrodových pokusov so
slnečnicou

Ing. Banič

Naše pole

Ing. Bučková

Roľnícke noviny

Ing. Puchríková

Naše pole

Ing. Majdeková

Slovenská
Množiteľské technológie v
poľnohospodárska
zeleninárstve a kvetinárstve
univerzita v Nitre/učebnica
Čierna hniloba mrkvy

OOR

Ing. Barok

Roľnícke noviny

Hrdza maliny a Dutosť výhonkov
špargle
Zber vrúbľov

január

Inoväť a poľadovica
Ing. Kohaut

Naše pole

RNDr. Raučinová

Naše pole

OŽPaEP

OPaVR

Ing. Gáborík

Naše pole

Ing. Banič

Roľnícke noviny

Jačmeň, pšenica - moridlá
Pšenica ozimná - aplikácia a
účinnosť fungicídov
Aplikácia fungicídov - jarná ochrana
repky
Určenie dávky dusíka pre repku
olejnú pestovanú v zraniteľných
oblastiach
Výsledky registračných skúšok
kukurice v roku 2013
Vyberáme odrody repky

OOS
február

Buriny v hustosiatych jarných
obilninách
Jačmeň jarný aplikácia a účinnosť
fungicídov,
Jačmeň ozimný aplikácia a účinnosť
fungicídov

Ing. Majdanová

Roľnícke noviny
Registrované odrody repky jarnej

OOR

Ing. Barok

Roľnícke noviny
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„Krvavé“ vošky

Deravá mrkva
Choroby šalátu
Skočky na reďkovke
Zásady používania prípravkov na
ochranu rastlín

OPaVR
OŽPaEP
OPaVR

Ing. Škuciová

Roľnícke noviny

Signalizácia pre poľné plodiny (2-x)

Ing. Kohaut

Naše pole

Buiny v repe cukrovej

Ing.Schlosserová,
CSc.
Š. Gáborík, M.
Prístavka

Biomnožiteľský materiál v
Brožúrka pre množiteľov
Slovenskej republike
Aktuálny stav agrochemických
Naše pole
vlastností pôd Slovenska
Arónia čiernoplodá "Nero" - popis
odrody

Ing. Michálek
OOaIP

Ing. Michálek,
Ing. Nováková

Sady a Vinice 1/2013

Zhodnotenie degustácie jabĺk a
hrušiek na Predvianočných
ovocinárskych dňoch v Piešťanoch

Ing. Michálek
OOS

Ing. Tokár, Ing.
Mikula

Predvianočné ovocinárske dni

Samostatná publikácia

Zemiaky - preskúšané odrody v SR
Signalizácia pre ovocie, zeleninu a
vinič (1-x)

Roľnícke noviny

Zrniarky strukovín

Ing. Barok
Hnednutie marhuľových listov

OOR

Ing. Škuciová
marec
Ing. Bartoš

OD
Ing. Darnadyová

Ing. Slosiarová

Plus 1 deň

Signalizácia pre ovocie, zeleninu a
vinič (1-x)

Roľnícke noviny

Signalizácia pre poľné plodiny (1-x)

Nový škodcovia ovocných
drevín- zborník
publikovaný na stránke
ministerstva
pôdohospodárstva
Nový škodcovia ovocných
drevín- zborník
publikovaný na stránke
ministerstva
pôdohospodárstva
Nový škodcovia ovocných
drevín- zborník
publikovaný na stránke
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Saperda candida

Drosophila suzukii

Anoplophora chinensis, A.
glabripennis, Dryocosmus curiphilus

ministerstva
pôdohospodárstva
Význam predjarného postreku
Roľnícke noviny
Ing. Barok
OOR
Plus 1 deň

apríl

ORP

OD

OOaIP

Ing. Škuciová

Roľnícke noviny

Signalizácia pre poľné plodiny (5-x)

Ing. Kohaut

Naše pole

Buriny v kukurici

Ing. Darnadyová

Aktuálne problemy v
ochrane lesa - zborník
referátov medzinárodnej
konferencie

Háďatko borovicové - nebezpečný
škodca borovíc

Ing. Michálek

Sady a Vinice 2/2013

Roľnícke noviny
Ing. Barok
Plus 1 deň

OOR

máj

ORP

Roľnícke noviny

Signalizácia pre poľné plodiny (4-x)

Ing. Kohaut

Naše pole

Buriny v zemiakoch

OD
Ing. Kárník
Ing.Schlosserová,
CSc.

Informačné letáky na
internetovej stránke
ÚKSÚP-u
Informačný leták na
internetovej stránke
ÚKSÚP-u
Roľnícke noviny
8/29.5.2013

Ing. Bučková

Roľnícke noviny

Ing. Majdanová

Roľnícke noviny-odborná
príloha
Roľnícke noviny-odborná
príloha

OOS
jún

Roľnícke noviny
OOR

Najviac pestované mutácie jabloní
v sadoch na Slovensku
Myrobalán ´Klaret´ - odborný článok
o odrode
Signalizácia pre ovocie, zeleninu a
vinič (4-x)
Signalizácia pre ovocie, zeleninu a
vinič (5-x)

Ing. Škuciová

Ing. Darnadyová

OŽPaEP

Signalizácia pre ovocie, zeleninu a
vinič (4-x)
Signalizácia pre ovocie, zeleninu a
vinič (3-x)

Ing. Barok
Plus 1 deň
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Skočky- Epitrix, Drosophila suzukii
Baktériová nekróza aktinídie
Náš bioúspech v Srbsku
Vlastnosti nových odrôd pšenice
letnej , forma ozimná zapísaných do
listiny registrovaných odrôd v roku
2013
Nové odrody ozimnej repky
registrované v roku 2013
Výsledky skúšok s reg. odrodami oz.
repky v roku 2012
Signalizácia pre ovocie, zeleninu a
vinič (4-x)
Signalizácia pre ovocie, zeleninu a
vinič (4-x)

ORP

Ing. Škuciová

Roľnícke noviny

Signalizácia pre poľné plodiny (4-x)

Ing. Kohaut

Naše pole

Buriny v slnečnici

Ing. Michálek

Sady a Vinice 3/2013

Ing. Vargová,
PhD.

Sady a Vinice 3/2013

OOaIP

Naše pole
Ing. Majdanová

Naše pole
Roľnícke noviny

OOS
Ing. Krajmer

Ing. Pavlatovská
júl
OOaS

RNDr. Tatarová

Naše pole

Agrokomplex 2013

Odrodový sprievodca
zeleniny
Odrodový sprievodca
zeleniny

Príhovor - Zameranie a činnosť
skúšobnej stanice
Popis novoregistrovaných odrôd
zeleniny

Nový čas pre ženy

Paradajky: vyberte si tradičnú sortu

Naše pole

Požiadavky na kvalitu osiva

Roľnícke noviny
Ing. Barok
Plus 1 deň

OOR

Pestovanie orecha kráľovského na
Slovensku
Malina ´Bojana´ - odborný článok a
opis odrody
Noví škodcovia ovocných drevín a
viniča
Porovnanie výkonnosti niektorých
reg. odrôd repky ozimnej
Čo nové v odrodovej skladbe
ozimnej repky
Vybrané hospodárske vlastnosti
odrôd ozimnej repky

Signalizácia pre ovocie, zeleninu a
vinič (5-x)
Signalizácia pre ovocie, zeleninu a
vinič (5-x)

Ing. Škuciová

Roľnícke noviny

Signalizácia pre poľné plodiny (5-x)

ORP

Ing. Kohaut

Naše pole

Buriny v strukovinách

OOaIP

Ing. Michálek

Čas pre ženy

Slovenské ovocie a zelenina. Prečo
sú lepšie ako z dovozu.

OVaV

august
OOS

OOaS

Journal of Chemistry and
RNDr. Laštincová, Chem. Engineering,
Proficiency testing in analysis of
PhD.
/2013/, Vol. 7, Num. 8, pp: wine products
774-778
Stručné popisy odrôd ozimnej repky
Ing. Majdanová
Naše pole
registrovaných v roku 2013
Ing. Krajmer

Chýrnik

Tradičný Deň otrvorených dverí

Ing. Pastvová

Rolnícke noviny

Skladovanie
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Obaľovač jablčný a jeho škodlivosť.
Menej známe choroby viniča.
Roľnícke noviny
Kvetovky na ovocných stromoch

Ing. Barok
OOR

Červivosť čerešní a višní

ŽPaEP

OOaIP

Plus 1 deň

Signalizácia pre ovocie, zeleninu a
vinič (1-x)

Ing. Škuciová

Roľnícke noviny

Signalizácia pre poľné plodiny (4-x)

Ing.Schlosserová,
CSc.

RTVS

Zdravie: biopotraviny

Ing. Michálek

Sady a Vinice 4/2013

´Ben Lomond´ - odborný článok o
odrode
Pestovanie višní na Slovensku

OOS

Ing. Krajmer

Záhradkár

Novinky medzi paprikami 2013
Signalizácia pre ovocie, zeleninu a
vinič (2-x)

Roľnícke noviny
september

Hrdza na ríbezliach i boroviciach

Ing. Barok
Hniloby plodov papriky a rajčín

OOR

OOS

Plus 1 deň

Signalizácia pre ovocie, zeleninu a
vinič (1-x)

Ing. Škuciová

Roľnícke noviny

Signalizácia pre poľné plodiny (4-x)

Ing. Tokár

Naše pole

Zemiakársky jarmok
Výrastky na listoch hrušiek
Hniloby cibule

Ing. Barok
október

Roľnícke noviny
Hniloby uskladnených jabĺk

OOR

Šarka slivky

OD

Ing. Škuciová

Roľnícke noviny

RNDr. Horváth

Horváth, Ľ.: (2013)
Súčasné trendy v diagnostike
Zborník V. Slovenské
rastlinných patogénov v krajinách
rastlinolekárske dni, Nitra,
EU a EPPO a aktuálny stav v SR.
9.-10. október 2013.
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Signalizácia pre poľné plodiny (2-x)

Mgr. Feketová

Rizov I., Cerez E.R.,
Feketova M. (co-author as
SK member of ECoB
TWG for Maize): (2013)
3rd Best practice
Coexistence of genetically modified
documents for coexistence maize and honey production.
of GMOs crops with
conventional and organic
farming, EC JRC IPTS,
EU 2013.
Pleseň cibuľová

Ing. Barok

Roľnícke noviny

Stonožky a mnohonožky a Červivý
mak
Proliferácia jablone

OOR

Fúzavka cesnaková

november
Ing. Škuciová

Roľnícke noviny

Signalizácia pre poľné plodiny (2-x)

OŽPaEP

Ing.Schlosserová,
CSc.

RTVS

Bio a nebio: Zaježová

OOaIP

Ing. Michálek

Sady a Vinice 5-6/2013

OVaV

RNDr. Laštincová, Vinič a víno 6/2013,
PhD.
XIII.roč., pp:201
Ing. Bučková

Roľnícke noviny
Naše pole

OOS

Vestník MP
Ing. Svorad
Vestník MP

december

Kvasný prumysl
Ing. Tokár

Ing. Barok

Naše pole

Myrobalán ´Klasik´ - odborný
článok o odrode
Overovacie skúšky slovenských a
českých odrodových vín
Vlastnosti nových odrôd pšenice
letnej , forma ozimná registrovaných
v roku 2013.
Výkonnosť odrôd cukrovej repy
Popisy novoregistrovaných odrôd
jar. a oz. jačmeňov
Popisy novoregistrovaných odrôd
cukrovej repy
Nové sladovnícke odrody jarného
jačmeňa reg. v SR
Reakcia odrôd zemiakov na počasie
v roku 2013

Roľnícke noviny

Skladovanie jabĺk

Roľnícke noviny

Škodca alebo ohrozený druh?

Roľnícke noviny

Voška maková

Roľnícke noviny

Signalizácia pre poľné plodiny (3-x)

OOR

Ing. Škuciová
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ŽPaEP
OPaVR

Ing.
VÚPOP
Schlosserová,CSc.
Annual Statistics &
Ing. Gáborík
Forecast 2013
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Kontaminácie poľnohospodárskych
pôd Slovenska
Country data and National Scenarios

