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1. Úvod a cieľ 

 

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“) vo svojej 

pôsobnosti podľa zákona č. 136/2000 Z.z. o hnojivách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o hnojivách“), podriadenú Vyhlášku MP SR č. 245/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

certifikácii hnojív a uznávaní výsledkov laboratórnych a vegetačných skúšok hnojív v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „vyhláška č. 245/2005 Z. z.“) a Vyhlášku MP SR č. 577/2005 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú typy hnojív, zloženie, balenie a označovanie hnojív, analytické metódy skúšania hnojív, 

rizikové prvky, ich limitné hodnoty pre jednotlivé skupiny hnojív, prípustné odchýlky a limitné hodnoty 

pre hospodárske hnojivá (ďalej len „vyhláška č. 577/2005 Z. z.“), vydáva toto Dodatočné usmernenie  

(ďalej len „Usmernenie“), ktorým určuje minimálne požiadavky na predkladanú dokumentáciu 

k uznaniu výsledkov z preskúšania biologickej účinnosti netypizovaného hnojiva vykonaných pre účely 

certifikácie, ak ich vykonala inštitúcia zaoberajúca sa výskumnou činnosťou zameranou na výživu 

rastlín.   

 

Cieľom Usmernenia je určenie minimálneho rozsahu a výpovednej hodnoty po obsahovej stránke  

dokumentácie vypracovanej a dokladujúcej výsledky z vegetačných skúšok hnojiva vykonaných pre 

účely certifikácie.  

 

2. Rozsah platnosti 

 

Usmernenie je určené pre žiadateľov o certifikáciu, ktorí k žiadosti o certifikáciu dokladujú výsledky z 

preskúšania biologickej účinnosti netypizovaného hnojiva (prvé certifikačné konanie). Žiadateľ môže 

byť výrobca, splnomocnený zástupca výrobcu alebo dovozca dovážajúci hnojivo z iného štátu, ako je 

členský štát Európskej únie a zároveň fyzická osoba - podnikateľ resp. právnická osoba. 

 

3. Použité skratky 

 

MP SR  Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky 

ÚKSÚP   Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 

 

4. Dokumentácia 

 

Predkladaná dokumentácia ako výsledky z biologickej účinnosti hnojiva pozostáva zo: 

- záverečnej správy z preskúšania biologickej účinnosti hnojiva, 

- hodnoverného dokumentu, oprávňujúceho alebo určujúceho inštitúciu v pôsobnosti a činnosti 

v oblasti výskumu zameranej na výživu rastlín (napr. verejne dostupného zdroja - Výpis z Obchodného 

registra na internete). 
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5. Náležitosti Záverečnej správy 

 

Záverečná správa z preskúšania biologickej účinnosti hnojiva musí obsahovať: 

- identifikačné údaje žiadateľa o certifikáciu hnojiva, 

- identifikačné údaje inštitúcie, ktorá vykonala preskúšanie, 

- metodológiu preskúšania biologickej účinnosti hnojiva, ktorá sa riadi podľa zásad: 

a) biologické skúšky a overovacie testy spôsobu a rozsahu použitia hnojiva sa vykonávajú na 

poli, v skleníku, vo vegetačnej hale, laboratóriu alebo ich kombinácií, 

b) hnojivo sa testujú na tých rastlinách, pre ktoré sú určené, 

c) z charakteru, spôsobu a rozsahu použitia hnojiva sa odvodzuje výber druhu skúšky a lokalita, 

dĺžka testovania, metódy skúšania a hodnotené parametre, 

d) do biologických skúšok sa vždy zaraďuje najmenej jeden kontrolný porovnávací variant, 

e) pri biologických skúškach majú testované varianty najmenej štyri opakovania, 

f) ďalej musí obsahovať názov hnojiva (poprípade pracovný názov), obsahy jednotlivých 

deklarovaných zložiek, návrh etikety / príbalového letáka, 

g) poprípade aj iné skutočnosti, ktoré priamo vplývajú na rozsah skúšok, preskúšania alebo 

overovacích testov hnojiva, 

- výsledky zo sledovaných parametrov, hodnotenie výsledkov sledovaných parametrov, porovnanie 

výsledkov sledovaných parametrov s kontrolným porovnávacím variantom, 

- dátum vyhotovenia záverečnej správy, meno a priezvisko osoby, ktorá vyhotovila záverečnú správu, 

- záverečné ustanovenie s odporúčaním poprípade odôvodnením. 

 

6. Súvisiaca dokumentácia 

Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov, 

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 245/2005 Z. z., z 13. mája 2005, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o certifikácii hnojív a uznávaní výsledkov laboratórnych a 
vegetačných skúšok hnojív v znení neskorších predpisov 

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 577/2005 Z. z. z 23. mája 2005, ktorou 
sa ustanovujú typy hnojív, zloženie, balenie a označovanie hnojív, analytické metódy skúšania hnojív, 
rizikové prvky, ich limitné hodnoty pre jednotlivé skupiny hnojív, prípustné odchýlky a limitné hodnoty 
pre hospodárske hnojivá v znení neskorších predpisov, 

Organizačný poriadok ÚKSÚP 
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