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10. Metodický pokyn č. 6/2012  
A. Uvádzanie štandardného osiva zelenín na trh 
 

Požiadavky na uvádzanie štandardného osiva zelenín na trh sú uvedené v NV č. 58/2007 Z. z., 
ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení neskorších 
predpisov (ďalej len NV) 

 
Každý dodávateľ, ktorý uvádza osivo zelením na trh je povinný dodržiavať všetky 
ustanovené požiadavky súvisiacich právnych predpisov a musí: 
a) informovať kontrolný ústav o uvádzaní množiteľského materiálu na trh (o čase začatia 

a skončenia balenia štandardného osiva),  
b) uchovávať po dobu troch rokov záznamy o všetkých dávkach štandardného osiva zelenín,  
c) odobrať vzorky osiva z každej dávky štandardného osiva zelenín uvádzaného na trh  

(aj pri každom prebaľovaní) a uchovávať ich po dobu dvoch rokov, 
d) uchovávať aspoň po dobu 2 rokov kontrolnú vzorku z osiva takej odrody, u ktorej sa 

nevykonáva udržiavacie šľachtenie. 
 

Výrobca štandardného osiva zelenín navyše musí zabezpečiť nasledujúce činnosti: 
a) oznámiť kontrolnému ústavu miesto výroby štandardného osiva zelenín,  
b) hodnotiť množiteľské porasty určené na výrobu štandardného osiva podľa požiadaviek 

prílohy č.1 NV SR 58/2007 Z. z., v znení neskorších predpisov, 
c) vykonávať analýzu štandardného osiva zelenín podľa prílohy č.2  NV SR 58/2007 Z. 

z., v znení neskorších predpisov, 
d) viesť prehľad  o výrobe štandardného osiva, 
e) uviesť vlastností štandardného osiva zelenín na ním vydanom osvedčení o pôvode 

a kvalite. 
 
Výrobca je v tejto súvislosti povinný: 

a) vytlačiť tlačivo „ Osvedčenie o prehliadke porastu na výrobu štandardného osiva „ – tieto 
si ponechá u seba za účelom vykonania prehliadky porastu. Zoznamy množiteľských 
porastov určených na výrobu štandardného osiva doručiť na odbor osív a sadív Bratislava, 
resp. na oddelenia osív a sadív Zvolen a Košice, v termínoch pre podávanie prihlášok 
uvedené v tabuľke 1, 

 
     Tabuľka 1: Termíny pre podávanie prihlášok  
Termín Plodiny 
10. 05.  
 

brokolica, cibuľa sadzačka, cibuľa sadbová (okrem novej technológie ďalej len NT), 
cesnak, fenikel, kôpor, koriander, karfiol, uhorky skleníkové, valeriánka poľná, žerucha 
siata 

15. 05.  kukurica cukrová a pukancová 
10. 06.  baklažán, fazuľa záhradná, čakanka, majorán, tekvica, patizóny, dyňa červená, melón 

cukrový, paprika zeleninová a koreninová, rajčiny, uhorky šalátové a uhorky nakladačky 
15. 09.  sadzačky zelenín – NT 
 
b) vyplnené osvedčenia z prehliadok množiteľských porastov doručiť na odbor osív a sadív 

Bratislava, resp. na oddelenia osív a sadív Zvolen a Košice. 
•     do 15. októbra – množiteľské porasty určené na výrobu osív zelenín  
•     do 31. marca – množiteľské porasty určené na výrobu sadzačiek zelenín 
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Odber vzorky, laboratórny rozbor a vystavenie dokladov o kvalite štandardného osiva 
vykoná dodávateľ v prípade, že: 

• osivá sú vyprodukované z množiteľských plôch založených na výrobu štandardného 
osiva 

• ide o preskladnené štandardné osivá z domácej produkcie. 
 
Doklady o kvalite štandardného osiva vydávané výrobcom: 
a) „Osvedčenie o pôvode a kvalite štandardného osiva“ – vystavuje sa na osivá, ktoré 

vyhovujú predpísaným požiadavkám, 
•     doklad osiva uznávaného z množiteľskej plochy označíme symbolom S  
•     doklad preskladneného štandardného osiva označíme symbolom PS 

b) „Posudok o neuznaní osiva“ – doklad o neuznaní štandardného osiva 
• z množiteľskej plochy označíme NS 
• z preskladneného štandardného osiva označíme symbolom ZS 

  
Prípadné  preradenie osiva pôvodne pestovaného ako základné alebo certifikované osivo do 
kategórie štandardné osivo oznámi výrobca písomne odboru osív a sadív alebo regionálnej 
pobočke. 

 
Kontrolný ústav náhodnými kontrolami preveruje či sú dodržané všetky ustanovené 
požiadavky na uvádzanie štandardného osiva zelenín na trh.  
Na preverenie  dodávateľom deklarovanej  kvality štandardného osiva uvádzaného na trh, 
jeho zdravotného  stavu, druhovej pravosti a odrodovej čistoty kontrolný ústav odoberá 
náhodným odberom vzorky osiva na vykonávanie následných skúšok (laboratórny rozbor, 
pripadne vegetačná skúška). Kontrola sa zameriava aj na balenie a označovanie osiva 
uvedeného na trh. 
 
Vzor číslovania  
a ) Osvedčenia o pôvode a kvalite štandardného osiva č.0510 – 00020/ S / 1 
 
Konštrukcia čísla: 
0510     =  evidenčné číslo výrobcu 
00020   =  poradové číslo 
S           =  symbol označenia uznaného štandardného osiva z množiteľskej plochy 
1           =  označenie sezóny skúšania 2010/2011 – pre výsev 2011 
0478 – 00001 / PS / 1 ( PS = symbol označenia preskladneného štandardného osiva ) 

 
b) Posudok o neuznaní osiva 
0450 – 00040 / NS / 1 ( NS = symbol označenia nevyhovujúceho štandardného osiva, ktoré 
pochádza z množiteľskej plochy) 
0507 – 00004 / ZS / 1 ( ZS = symbol označenia nevyhovujúceho preskladneného 
štandardného osiva ) 
 

Predpísaná evidencia o výrobe štandardného osiva: 
• evidencia Osvedčení o pôvode a kvalite štandardného osiva – preskladneného 

štandardného osiva – predkladá sa ÚKSÚP-u do 30.1. 
• evidencia Posudkov o neuznaní osiva – do 30.1. 
• Prehľad o výrobe štandardného osiva z množiteľských plôch – do 30.6. 
• Prehľad prolongovaného štandardného osiva – do 30.6.  
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B. Uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh 
 
 
Požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh sú uvedené v NV č. 54/2007 Z. z., 
ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh. 
 
Dodávateľ sadiva a sadeníc zelenín: 
a. zašle kontrolnému ústavu oznámenie o rozsahu výroby sadiva a sadeníc zelenín 

v dostatočnom časovom predstihu, aby bolo možné vykonať kontrolu, 
b. predloží kontrolnému ústavu vzor návesky na danú dávku. 
 
 
 
Zrušenie 
Vydaním tohto metodického pokynu sa ruší Metodický pokyn č.3/2011 zo dňa 08.2.2011. 
 
Účinnosť 
Dňom 07.2.2012 nadobúda účinnosť Metodický pokyn č.6/2012. 



  

Evidencia sadeníc zelenín 
 
Druh............................................................... Odroda ................................................................. 
Rok výroby.................................................... Množstvo.............................................................. 
Pôvod množiteľského materiálu................................................................................................... 
 
Vlastnosti sadeníc 

 Zdravotný stav 
  
Veľkosť triedenia  
Spôsob balenia  
Skladovanie  
  
  
  
 
Odberateľ Spôsob expedície Množstvo Dátum predaja 
    
    
    
    
    
 
 
 
 


