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1. Úvod a cieľ 

Metodický pokyn č. 15/2020 (ďalej len „MP“) popisuje proces certifikácie hnojív, pôdnych pomocných 

látok a pestovateľských substrátov (ďalej len „hnojivá“). Proces certifikácie hnojív  upravuje  § 5 zákona 

č. 136/2000 Z. z. o hnojivách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hnojivách“), ktorého 

postup sa subsidiárne spravuje zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), ak zákon o hnojivách neustanovuje inak, ktorý 

vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“), 

Odbor pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energií (ďalej len „OPHOZE“). Zároveň popisuje aj proces 

štátnej kontroly certifikovaných hnojív, v súlade s  §14 zákona o hnojivách. 

Uvádzať do obehu (podľa § 3 zákona o hnojivách) možno iba také hnojivo, ktoré bolo na základe 
výsledkov overenia jeho účinnosti, kvality, zdravotnej neškodnosti a bezpečnosti a po posúdení zhody 
certifikované a zapísané do registra certifikovaných hnojív. Ustanovenie sa nevzťahuje na hnojivo, ktoré 
spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu – Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 
2003/2003 o hnojivách a je označené slovami „hnojivo ES“, na vzájomne uznané hnojivo a na hnojivo 
poskytované v nevyhnutnom množstve na pokusné účely, výskum a vývoj. 

Cieľom metodického pokynu je popísať proces priebehu certifikácie od prijatia/ zaevidovania žiadosti, 

zahájenia  certifikačného konania, cez odber a analýzu vzoriek hnojiva, vyhodnotenie výsledkov, 

prípravu podmienok certifikácie až po vydanie certifikátu.  Rovnako podrobne je popísaný aj proces 

priebehu štátnej kontroly certifikovaných hnojív, vykonávanej v období platnosti certifikátu. 

2. Rozsah platnosti 

Tento MP platí pre všetkých žiadateľov o vydanie certifikátu hnojiva a zamestnancov ÚKSÚP 

zúčastňujúcich sa procesu certifikácie. 

Odbor registrácie pesticídov (ďalej len „ORP“) spolupracuje s OPHOZE v prípade vyžiadania 

stanoviska, či hnojivo predložené na certifikáciu nie je prípravkom na ochranu rastlín. 

Odbor kontroly pôdy a hnojív (ďalej len „OKPH“) spolupracuje s OPHOZE v prípade odberu vzoriek na 

certifikáciu a odberu vzoriek pre účely štátnej kontroly v zmysle § 14 zákona o hnojivách. 

3. Postup procesu certifikácie   

Predmetom činnosti je proces certifikácie hnojiva. Certifikáciu hnojiva vykonávajú odborní zamestnanci   

ÚKSÚP na základe žiadosti výrobcu, splnomocneného zástupcu výrobcu alebo dovozcu dovážajúceho 

hnojivo z iného štátu, ako je členský štát Európskej únie. Žiadateľom o certifikáciu môže byť aj fyzická 

osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. 

3.1. Zahájenie certifikačného konania 

Žiadosť o certifikáciu hnojiva podáva žiadateľ na tlačive vydanom ÚKSÚP osobne, poštou alebo 
prostredníctvom elektronickej schránky. Tlačivo žiadosti je dostupné na webovom sídle ÚKSÚP 
OPHOZE:  https://www.uksup.sk/ophoze-ziadosti-a-tlaciva alebo je možné oň požiadať osobne priamo 
u odborných zamestnancov OPHOZE, Matúškova 21,  Bratislava. Údaje uvedené v žiadosti musia byť 
presné, pravdivé a úplné. Vzor žiadosti je uvedený aj v Prílohe č. 3 tohto MP. 

Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o certifikáciu sú prílohy, bez nich je žiadosť o certifikáciu považovaná 

za neúplnú. 

Zoznam príloh k žiadosti o certifikáciu hnojiva: 

Príloha č. 1 – Technická dokumentácia hnojiva: 

 karta bezpečnostných údajov – musí spĺňať požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení 

smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) 

a 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), v prípade, že sa nejedná o chemické 

hnojivo alebo zmes, predloží žiadateľ údaje o všeobecnej bezpečnosti hnojiva, 

 technická resp. podniková norma výrobcu, 

https://www.uksup.sk/ophoze-ziadosti-a-tlaciva
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 výrobkový list alebo technická špecifikácia výrobcu uvádzajúca obsah jednotlivých deklarovaných 

zložiek hnojiva, ako aj mikroživiny v hnojive, vrátane obsahu rizikových prvkov a rizikových látok 

(pri živinách tiež ich formu a rozpustnosť), zrnitosť a jemnosť mletia hnojiva, 

 návrh etikety resp. príbalového letáka podľa požiadaviek ÚKSÚP uvedených v Prílohe č. 7 – návrh 

etikety prikladá žiadateľ aj v elektronickej forme na mailovú adresu: hnojiva@uksup.sk, 

 opis výrobného postupu, vrátane uvedenia surovín použitých na výrobu,  

 dokumentácia potvrdzujúca, že u výrobcu sú vytvorené výrobné a pracovné podmienky na trvalé 

dodržanie deklarovanej kvality hnojiva, (laboratórium výrobcu alebo zmluva s akreditovaným 

laboratóriom v rámci EU), 

 výsledky z preskúšania biologickej účinnosti netypizovaného hnojiva, ak ide o prvé certifikačné 

konanie, nie staršie ako 1 rok, ktoré vykonal ÚKSÚP (podľa MP ÚKSÚP č. 4/2020) alebo iná 

inštitúcia v rámci EÚ, ktorá sa zaoberá výskumnou činnosťou zameranou na výživu rastlín 

Príloha č. 2 – Doklad o skúškach horľavosti – vyžaduje sa iba v prípade, že sa jedná o tuhé hnojivo 

a obsah dusíka v hnojive je viac ako 5 hm.%. Kontakt na pracovisko, ktoré doklad o skúškach horľavosti 

vydáva, je uvedený v zozname príloh k žiadosti o certifikáciu, ktorý je súčasťou Žiadosti o certifikáciu 

hnojiva. 

Príloha č. 3 – Doklad o skúškach škodlivosti pre včely – vyžaduje sa iba v prípade, že sa jedná 

o kvapalné alebo práškové hnojivo. Kontakt na pracovisko, ktoré doklad o skúškach škodlivosti pre 

včely vydáva, je uvedený v zozname príloh k žiadosti o certifikáciu, ktorý je súčasťou Žiadosti o 

certifikáciu hnojiva. 

Príloha č. 4 – Doklad o skúške výbušnosti - vyžaduje sa iba v prípade, že  sa jedná o hnojivo na báze 

dusičnanu amónneho s vysokým obsahom dusíka, jednozložkové alebo viaczložkové, hnojivo 

s obsahom viac ako 28 hm. % dusíka vo vzťahu k dusičnanu amónnemu. Kontakt na pracovisko, ktoré 

doklad o skúške výbušnosti vydáva, je uvedený v zozname príloh k žiadosti o certifikáciu, ktorý je 

súčasťou Žiadosti o certifikáciu hnojiva. 

Príloha č. 5 – Povolenie miestne príslušnej RVPS – schválenie činnosti, prevádzkarne na 
odstraňovanie VŽP – týka sa len spracovania hnoja, výroby organických hnojív, prevádzkovania 
skladov VŽP, bioplynových staníc – transformácia vedľajších živočíšnych produktov. 

Príloha č. 6 - Doklad o zdravotnej neškodnosti výrobku – vydáva organizácia poverená Ministerstvom 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

O posúdenie zdravotnej neškodnosti hnojiva požiada zodpovedný zamestnanec OPHOZE. K žiadosti 
priloží požadovanú technickú dokumentáciu hnojiva, výsledky analýz a fakturačné údaje žiadateľa.  
Poverenou organizáciou na vydanie dokladu o zdravotnej neškodnosti hnojiva je Univerzita 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Národné referenčné laboratórium pre pesticídy (ďalej 
len „UVLF“). Na základe žiadosti OPHOZE, vypracuje zodpovedný zamestnanec UVLF doklad 
o zdravotnej neškodnosti v stanovenom termíne v 3 rovnopisoch. Jeden rovnopis zašle OPHOZE, druhý 
rovnopis spolu s faktúrou zašle žiadateľovi a tretí rovnopis si uchová pre vlastnú potrebu., 

Príloha č. 7 – Schválenie prevádzky kompostárne príslušným Okresným úradom (ďalej len OÚ) resp. 
integrované povolenie vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia (ďalej len SIŽP)– vyžaduje 
sa v prípade certifikácie kompostu, 

Príloha č. 8 – Dodatočné doklady vyžadované v prípade certifikácie netypizovaného hnojiva 

Zoznam dodatočných dokladov upresní zodpovedný zamestnanec OPHOZE žiadateľovi v závislosti 

od skupiny a druhu certifikovaného hnojiva na základe komunikácie s pracovnou skupinou na 

posudzovanie hnojív pri certifikácii, ktorá individuálne posúdi každé netypizované hnojivo.  

Žiadateľ je povinný poskytnúť OPHOZE bezodplatne potrebné vzorky hnojiva alebo umožniť ich odber 

na účel vykonania kompletnej laboratórnej skúšky. Rovnako je povinný poskytnúť ďalšie potrebné 

doklady a informácie potrebné pre certifikačné konanie (v súlade s ustanoveniami § 5, ods. 4 zákona o 

hnojivách). 

3.1.1. Odber, evidencia a analýza vzorky 

Proces odberu vzorky, potrebnej pre účely certifikačného konania závisí od toho, či sa jedná 
o certifikáciu hnojiva vyrábaného na území Slovenskej republiky alebo o certifikáciu hnojiva dovážaného 
na územie Slovenskej republiky. Samotný odber vzoriek hnojiva je popísaný v Štandardnom pracovnom 
postupe č. 2/ 2018 Odber vzoriek hnojiva (ďalej len ŠPP 2/ 2018) 
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3.1.1.1. Odber, evidencia a analýza vzorky hnojiva vyrábaného na území Slovenskej republiky 

Po odoslaní žiadosti na certifikáciu hnojiva žiadateľom, zodpovedný zamestnanec OPHOZE žiadosť 
zaeviduje a prekontroluje po formálnej stránke. Žiadosť musí byť kompletná, s výnimkou výsledkov 
analýz, posudkov a dodatočných dokladov, ktoré budú doložené neskôr v priebehu certifikačného 
konania a budú akceptované len s dátumom vystavenia alebo vypracovania, ktorý je neskorší ako 
dátum zaevidovania žiadosti o certifikáciu hnojiva na OPHOZE. 
V prípade nekompletnej, resp. neúplnej žiadosti, kontaktuje zamestnanec OPHOZE žiadateľa za účelom 
doplnenia chýbajúcich údajov. Presný postup v prípade neúplnej dokumentácie popisuje bod 3.5. tohto 
MP. 
Ak žiadosť spĺňa všetky náležitosti, zodpovedný zamestnanec OPHOZE kontaktuje vedúceho OKPH za 
účelom odberu vzorky hnojiva vo výrobnej prevádzke žiadateľa. Zodpovedný zamestnanec OPHOZE 
zašle interný pokyn vedúcemu OKPH, v ktorom mu poskytne informácie o žiadateľovi o certifikáciu 
hnojiva, názve hnojiva, adrese výrobnej prevádzky, mene zodpovednej osoby a telefonickom kontakte. 
Taktiež ho informuje o charaktere hnojiva, ktoré bude odoberať (tuhé resp. kvapalné), v prípade, že sa 
bude jednať o odber vzorky hnojiva, kde sa požadujú aj mikrobiologické analýzy, bude na túto 
skutočnosť upozornený. Zodpovedný inšpektor OKPH si dohodne so žiadateľom termín kontroly 
výrobnej prevádzky a odberu vzorky potrebnej k certifikačnému konaniu. Zodpovedný inšpektor OKPH 
odoberie dve vzorky do nádob na to presne určených, v súlade so ŠPP 2/ 2018. Vzorky hnojiva 
inšpektor OKPH zapečatí páskami, opečiatkuje (vzor pečiatky OKPH je zobrazený v Prílohe č. 2 tohto 
MP) a podpíše zástupca výrobcu a inšpektor OKPH. Spôsob zapečatenia vzorky je zobrazený v Prílohe 
č. 1 tohto MP. Inšpektor OKPH odoberie dve vzorky, ktoré označí A a B. Vzorka A – je určená na analýzu 
v laboratóriu, vzorka B –  zostáva výrobcovi, ktorý si ju uchová pre prípad potreby (napr. znehodnotenie 
vzorky a pod.) po dobu minimálne 6 mesiacov. V prípade hnojiva, kde bude požadované aj 
mikrobiologické stanovenie, inšpektor OKPH odoberie zároveň aj 5 vzoriek určených na mikrobiologickú 
analýzu. Odber týchto vzoriek je bližšie popísaný v ŠPP 2/ 2018. Zodpovedný inšpektor OKPH vyhotoví 
Záznam o odbere vzorky hnojiva na certifikačné konanie, ktorý podpíše. Vzor záznamu o odbere vzorky 
hnojiva na certifikačné konanie (formulár F/OPHOZE/10/01/18) je uvedený v Prílohe č. 4 tohto MP. 
Zodpovedný inšpektor OKPH vyplní všetky požadované údaje vo formulári a žiadateľ potvrdí odber 
vzoriek svojím podpisom. 
Zapečatenú vzorku A a v prípade mikrobiologických stanovení aj 5 vzoriek  spolu so Záznamom 

o odbere vzorky hnojiva na certifikačné konanie (formulár F/OPHOZE/10/01/18) odošle  žiadateľ na 

OPHOZE,  ÚKSÚP v Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava najneskôr do 3 dní po odbere vzoriek 

hnojiva. Zodpovedný zamestnanec OPHOZE vzorky po prevzatí zaeviduje k žiadosti o certifikáciu 

hnojiva a pridelí im čísla.  

3.1.1.2. Odber, evidencia a analýza vzorky hnojiva dovážaného na územie Slovenskej 
republiky 

Žiadateľ o certifikáciu hnojiva doručí na pracovisko OPHOZE,  ÚKSÚP v Bratislave, vzorku určenú na 

certifikáciu. Vzorka musí byť zapečatená výrobcom hnojiva, prípadne jeho dovozcom. Zodpovedný 

zamestnanec OPHOZE žiadosť spolu so vzorkou zaeviduje a pridelí jej číslo. 

3.1.1.3. Vstupná analýza vzorky 

Vstupnú analýzu odobratej vzorky hnojiva, určenej na certifikačné konanie, zabezpečuje ÚKSÚP, 

prostredníctvom vlastných akreditovaných laboratórií. V prípade, že vykonanie vstupnej analýzy nie je 

možné (z objektívnych príčin), zabezpečí zodpovedný zamestnanec OPHOZE vykonanie vstupnej 

analýzy, po dohode so žiadateľom, v inom subdodávateľskom akreditovanom laboratóriu. 

ÚKSÚP vykonáva analýzu hnojív na stanovenie obsahu živín, stanovenie obsahu rizikových prvkov, 

osobitné požiadavky na kvalitu, posudzuje fyzikálno-chemické parametre hnojiva, posudzuje či etiketa 

resp. príbalový leták obsahuje všetky povinné údaje. Rozsah a spôsob použitia certifikovaného 

hnojiva, ktoré deklaruje výrobca, je v procese certifikácie posudzovaný zodpovedným 

zamestnancom OPHOZE – referát výživy rastlín formou stanoviska.  Zodpovedný zamestnanec 

OPHOZE posúdi textovú časť etikety – dávkovanie, spôsob použitia a vhodnosť pre jednotlivé 

rastliny,  pričom berie do úvahy aj výsledky preskúšania biologickej účinnosti hnojiva. 

V prípade predĺženia platnosti certifikátu OPHOZE akceptuje aj výsledky akreditovaných laboratórnych 

skúšok z akreditovaných laboratórií na hnojivá v rámci EÚ, nie starších ako 6 mesiacov.  

Zoznam akreditovaných laboratórií na Slovensku je zverejnený na webovom sídle SNAS: 

  https://ais.snas.sk/ais/#!WebReports. 

https://ais.snas.sk/ais/#!WebReports
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3.2. Priebeh certifikačného konania 

Certifikačné konanie je konanie podľa osobitného zákona o hnojivách a vyhlášky č. 245/2005 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o certifikácii hnojív a uznávaní výsledkov laboratórnych a vegetačných 

skúšok hnojív (ďalej len „vyhláška o certifikácii hnojív“), v nadväznosti a v súlade s ustanoveniami 

Správneho poriadku, pri ktorom sa postupuje podľa stanovených Podmienok certifikácie s možnosťou 

vyjadrenia sa žiadateľa k týmto podmienkam (k podmienkam certifikácie má žiadateľ možnosť vyjadriť 

sa podľa § 33 ods. 2 Správneho poriadku v stanovenej lehote najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia, 

o čom bude žiadateľ v Podmienkach certifikácie informovaný) a vyhodnotenia, ako hnojivo týmto 

podmienkam vyhovelo, spracované formou Záverečného protokolu, ktorý tvorí, spolu s etiketou, 

neoddeliteľnú súčasť certifikátu. Kritériá na obsah živín a ťažkých kovov sú uvedené v Podmienkach 

certifikácie a miera ich splnenia je zdokumentovaná v Záverečnom protokole a zhrnutá v závere tohto 

protokolu do konštatovania, či hnojivo vyhovuje svojimi vlastnosťami podmienkam certifikácie. 

Po zaevidovaní žiadosti o certifikáciu hnojiva, zodpovedný zamestnanec OPHOZE žiadosť 

prekontroluje, či má všetky náležitosti uvedené v bode 3.1 tohto MP. 

Ak žiadosť spĺňa všetky potrebné náležitosti, odborný zamestnanec OPHOZE zašle žiadateľovi 

podmienky certifikácie hnojiva do 14 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o certifikáciu hnojiva (t. j. 

žiadosti vrátane požadovaných príloh). 

Certifikačné konanie je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka ÚKSÚP zverejneného na webovom sídle 

ÚKSÚP http://www.uksup.sk/cennik-vykonov/.  

Priebeh certifikačného konania je zobrazený v certifikačnej schéme (Príloha č. 5 tohto MP). 

3.3. Vydanie certifikátu 

Podľa § 5 ods. 5 zákona o hnojivách sa ustanovuje, že ÚKSÚP vydá certifikát hnojiva, ak sú splnené 

podmienky certifikácie podľa § 5 ods. 1 a ods. 2 zákona o hnojivách, do dvoch mesiacov odo dňa 

doručenia žiadosti o certifikáciu hnojiva.  

Zodpovedný zamestnanec OPHOZE pridelí hnojivu, ktoré prešlo procesom certifikácie jedinečné číslo 

certifikátu. Žiadateľ je povinný toto číslo doplniť do etikety, resp. príbalového letáka a používať pri 

uvádzaní hnojiva do obehu.  

Certifikát hnojiva platí 5 rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti, ak v certifikáte nie je 

stanovená kratšia doba. Ustanovenie kratšej doby musí byť v certifikáte odôvodnené. 

Nadobudnutie právoplatnosti musí byť vyznačené na certifikáte, ktorý je poslaný držiteľovi certifikátu.  

Certifikát nadobúda právoplatnosť po 15 dňoch od jeho prevzatia a ak sa žiadateľ voči nemu neodvolal.  

Certifikát môže nadobudnúť právoplatnosť dňom jeho doručenia žiadateľovi, ak sa žiadateľ vopred 

písomne alebo ústne do zápisnice vzdal možnosti odvolania sa, alebo pri osobnom prevzatí certifikátu 

písomne alebo ústne prejaví svoju vôľu o vzdaní sa odvolania, o čom sa vyhotoví zápis a pripojí sa 

k certifikátu, ktorý zostáva v evidencii na OPHOZE a je archivovaný podľa ustanovení platného 

Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu ÚKSÚP (podľa § 53 správneho poriadku - Proti 

rozhodnutiu správneho orgánu, má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ  zákon 

neustanovuje inak, alebo pokiaľ  sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice 

nevzdal.) 

Ak koniec lehoty (teda 15-ty deň)  pripadne na deň pracovného pokoja alebo na sviatok, posúva sa 

posledný deň lehoty na prvý pracovný deň a právoplatnosť certifikátu sa nadobúda až v ďalší pracovný 

deň, po dni, kedy lehota uplynula. 

Certifikát hnojiva obsahuje, okrem iného aj bod - Obmedzenia pri uvádzaní hnojiva do obehu a pri 

jeho používaní – v tomto bode môže zodpovedný zamestnanec OPHOZE stanoviť obmedzenia a 

odporúčania na základe vydaných odborných posudkov, stanovísk a odporúčaní – napr. škodlivosť pre 

včely, na základe senzorických vlastností certifikovaného hnojiva, ktoré by mohli mať za následok 

obťažovanie okolia – napr. zápach, záverov a odporúčaní z preskúšania biologickej účinnosti 

netypizovaného hnojiva, záverečného stanoviska od pracovnej skupiny na posudzovanie hnojív pri 

certifikácii a pod. 

3.3.1. Certifikát hnojiva 

Certifikát hnojiva obsahuje: 

a) číslo certifikátu, 

b) obchodný názov hnojiva alebo typ hnojiva, číslo colnej nomenklatúry, 

http://www.uksup.sk/cennik-vykonov/
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c) meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, identifikačné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba –  

 podnikateľ alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba, 

d) údaje o výrobcovi rozsahu písmena c), ak je žiadateľom dovozca, 

e) obmedzenia pri uvádzaní hnojiva do obehu a pri jeho používaní, 

f) údaje o obsahu jednotlivých zložiek, ako aj stopových prvkov v hnojive vrátane obsahu 

 rizikových prvkov, rizikových látok, formu a rozpustnosť živín, zrnitosť alebo jemnosť mletia, 

g) dátum vystavenia certifikátu, 

h) dobu platnosti certifikátu, 

i) spôsob balenia a varovné označenia hnojiva nevyhnutné z hľadiska ochrany zdravia a 

bezpečnosti ľudí, zvierat a životného prostredia. 

Vzor certifikátu je uvedený v Prílohe č. 6 tohto MP. 

Certifikát hnojiva je vytlačený na ceninovom papieri a opatrený jedinečným, nezameniteľným číslom. 

3.4. Predĺženie platnosti certifikátu 

Držiteľ certifikátu hnojiva môže písomne požiadať ÚKSÚP o predĺženie doby jeho platnosti na ďalších 

päť rokov. Žiadosť o predĺženie platnosti certifikátu hnojiva (F/OPHOZE/18/00/20) (vzor žiadosti 

je uvedený v Prílohe č. 8 tohto MP) musí byť doručená OPHOZE, ÚKSÚP najneskôr šesť 

mesiacov pred dňom skončenia platnosti certifikátu hnojiva.  

V prípade podania žiadosti o predĺženie platnosti certifikátu je hnojivo opätovne posudzované 

zodpovedným pracovníkom OPHOZE. Žiadateľ predkladá nové výsledky analýz a nové odborné 

posudky. Nejedná sa o automatické predĺženie platnosti certifikátu. 

Podľa § 6 ods.3 zákona sa na konanie o predĺženie platnosti certifikátu vzťahujú ustanovenia § 5 ods.1 

a 2 zákona o hnojivách.  

Certifikát bude vystavený kontinuálne  s nadväzujúcim dátumom platnosti a tým istým číslom certifikátu 

(t. j. ak vydaný certifikát platí do 31.08.2017, následný certifikát bude vystavený od 01.09.2017 na 5 

rokov). 

V prípade, že žiadateľ nepožiada o predĺženie platnosti certifikátu hnojiva v stanovenom čase, 

nebude mu vydaný certifikát o predĺžení platnosti pôvodného certifikátu. V takomto prípade 

žiadateľ musí požiadať o novú certifikáciu a ÚKSÚP mu vydá nový certifikát hnojiva, s novým 

číslom certifikátu, ak sú splnené podmienky certifikácie podľa §5 ods. 1 a ods. 2 zákona o 

hnojivách, do dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o certifikáciu hnojiva. 

3.5. Rozhodnutie o prerušení konania 

V zmysle § 5 ods. 2 písm. a) až  l) zákona o hnojivách, žiadosť o certifikáciu hnojiva musí obsahovať 

vyššie uvedené prílohy (bod 3.1. tohto MP).  

Ak v žiadosti chýba dokument, ktorý by žiadateľ mohol doručiť obratom, zodpovedný pracovník 

OPHOZE vyzve žiadateľa, aby dokument obratom doručil a zároveň ho upozorní, že ak dokument 

nebude doložený, certifikačné konanie bude podľa 29 ods. 1 správneho poriadku prerušené.    

Ak v žiadosti chýba viac dokumentov potrebných na certifikáciu hnojiva, zodpovedný zamestnanec 

OPHOZE, v súlade s § 29 ods. 1 Správneho poriadku, vydá Rozhodnutie o prerušení konania, v ktorom 

stanoví lehotu na odstránenie nedostatkov podania (t. j.  žiadateľ musí v stanovenom termíne doplniť 

k žiadosti požadovanú dokumentáciu) a zároveň ho upozorní, že ak dokument nebude doložený, 

certifikačné konanie bude podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku zastavené. Po predložení 

príslušnej dokumentácie bude zodpovedný zamestnanec OPHOZE v konaní vo veci, v zmysle § 29 ods. 

4 správneho poriadku, pokračovať.  

3.6. Rozhodnutie o zastavení konania 
V prípade, že účastník konania na základe výzvy zodpovedného zamestnanca OPHOZE a prerušenia 

konania neodstránil nedostatky svojho podania v stanovenej lehote, považuje sa jeho konanie za 

nesplnenie podmienok certifikácie v zmysle ustanovení § 5 ods. 6 zákona o hnojivách. Následne 

ÚKSÚP rozhodne o zastavení konania a zodpovedný zamestnanec OPHOZE zašle žiadateľovi toto 

rozhodnutie doporučeným listom do vlastných rúk s doručenkou resp. prostredníctvom elektronickej 

schránky. 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať zo strany účastníka certifikačného konania odvolanie podľa § 53 

a § 54 správneho poriadku na ÚKSÚP do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie možno podať aj 
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prostredníctvom  elektronickej schránky ÚKSÚP v zmysle zákona  č. 238/ 2017 Z. z. o elektronickej 

podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

e-Governmente) v znení neskorších predpisov. 

3.7. Rozhodnutie o zamietnutí certifikácie  

V prípade, že po vykonaní vstupnej analýzy odobratej vzorky hnojiva na certifikáciu (označenej 

písmenom A) výsledky laboratórnych skúšok obsahu jednotlivých deklarovaných zložiek nepotvrdili 

zhodu s obsahom deklarovaných zložiek alebo obsah rizikových prvkov a látok prekračuje zákonom 

stanovené limity, je možné zopakovať analýzy, pričom sa použije odobratá a zapečatená vzorka 

označená písmenom B, ktorá zostala uložená u výrobcu. Ak sa opätovne preukážu nevyhovujúce 

výsledky, zodpovedný zamestnanec OPHOZE vydá Rozhodnutie o zamietnutí certifikácie podľa  § 5 

ods.6  zákona o hnojivách, pretože žiadateľ nesplnil podmienky certifikácie. 

V prípade, že zodpovedný zamestnanec OPHOZE zhodnotí, že hnojivo, ktoré chce žiadateľ certifikovať 

by mohlo byť prípravkom na ochranu rastlín, zašle elektronicky požiadavku a technickú dokumentáciu 

riaditeľovi ORP na posúdenie. Technickou dokumentáciou sa rozumie: presné zloženie, etiketa a 

mechanizmus účinku produktu. Odborní zamestnanci ORP posúdia do 10 pracovných dní od prijatia 

požiadavky, či sa jedná o prípravok na ochranu rastlín. 

Riaditeľ ORP stanovisko zašle elektronicky zodpovednému zamestnancovi OPHOZE. Ak je 

v stanovisku uvedené, že sa nejedná o prípravok na ochranu rastlín, pokračuje sa v certifikácii hnojiva. 

Ak je odborným zamestnancom ORP posúdené, že je to prípravok na ochranu rastlín, zodpovedný 

zamestnanec OPHOZE certifikáciu nevykoná. Následne odborný zamestnanec OPHOZE vystaví 

osvedčenie, že prípravok nepodlieha certifikácii (§1 ods. 4 vyhlášky o certifikácii hnojív) a zároveň 

žiadateľa upozorní, že musí požiadať o autorizáciu prípravku na ochranu rastlín na ORP ÚKSÚP.  

Obdobný postup je pri výrobkoch, pre ktoré pracovná skupina na posudzovanie hnojív pri certifikácii vo 

svojom stanovisku s odôvodnením skonštatovala, že výrobok nemožno považovať za hnojivo a nie je 

možné ho zaradiť medzi hnojivá. 

3.8.  Rozhodnutie o zrušení certifikátu 

ÚKSÚP zruší certifikát hnojiva v troch prípadoch: 

a) na základe písomnej žiadosti držiteľa certifikátu – v tomto prípade je možné už vyrobené 

hnojivo uvádzať do obehu počas jeho doby použiteľnosti  

b) ak sa štátnou odbornou kontrolou (§ 14 zákona o hnojivách) zistí, že hnojivo nespĺňa 

požiadavky uvedené v certifikáte hnojiva 

c) ak je hnojivo prípravkom na ochranu rastlín 

Ak bol certifikát zrušený z dôvodu uvedeného v bode  b) alebo c), hnojivo sa nesmie uvádzať do obehu 

po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zrušení certifikátu. V rozhodnutí o zrušení certifikátu 

zodpovedný zamestnanec OPHOZE určí, či má hnojivo z obehu stiahnuť žiadateľ, ktorému bol certifikát 

vydaný alebo či sa má zlikvidovať podľa osobitného predpisu (Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch              

a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

3.9. Nové certifikačné konanie 

V prípade, že počas platnosti certifikátu dôjde k zmene: 

 obchodného názvu hnojiva, 

 adresy umiestnenia výrobnej prevádzky, 

 údajov o obsahu jednotlivých zložiek, ako aj stopových prvkov v hnojive vrátane 
obsahu rizikových prvkov, rizikových látok, forme a rozpustnosti živín, zrnitosti alebo 
jemnosti mletia, 

je žiadateľ povinný tieto skutočnosti bezodkladne oznámiť OPHOZE  ÚKSÚP a požiadať o novú 
certifikáciu. 
Zmena obchodného mena žiadateľa, obchodného mena výrobcu, dovozcu (v prípade zlúčenia 
spoločností a pod.), ako aj zmena balenia podlieha oznamovacej povinnosti. K písomnému oznámeniu  
je potrebné doložiť aktualizovanú etiketu. Tieto zmeny budú administratívne spracované v lehote 30 dní 
a bude vystavený nový certifikát. 
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3.10. Štátna odborná kontrola certifikovaných hnojív 

V priebehu platnosti certifikátu hnojiva je žiadateľ povinný zabezpečiť trvalé dodržanie kvality 

certifikovaného hnojiva. Nezávisle od tejto požiadavky, vykonáva aj ÚKSÚP v zmysle § 14 zákona 

o hnojivách, štátnu odbornú kontrolu certifikovaných hnojív. Štátnu odbornú kontrolu certifikovaných 

hnojív vykonáva OPHOZE v spolupráci s OKPH a Skúšobným laboratóriom analýzy pôdy a hnojív (ďalej 

len „SLAPH“). 

Inšpektor OKPH odoberie na základe plánu kontrol ,vypracovaných OPHOZE, vzorku hnojiva u výrobcu 

alebo v distribučnej sieti (podľa § 14 ods. 2 písm. a) a b) zákona o hnojivách).  Inšpektor OKPH odoberie 

tri vzorky, ktoré sú označené A, B a C. Vzorka A – je určená na analýzu v laboratóriu, vzorka B –  

zostáva kontrolovanému subjektu, ktorý si ju uchová pre prípad potreby (napr. v prípade nevyhovujúcich 

výsledkov) a vzorka C, ktorú archivuje OPHOZE po dobu minimálne 6 mesiacov odo dňa vyhotovenia 

záznamu o odbere hnojiva. V prípade hnojiva, kde bude požadované aj mikrobiologické stanovenie, 

inšpektor OKPH odoberá zároveň aj 5 vzoriek určených na mikrobiologickú analýzu. Odber týchto 

vzoriek je bližšie popísaný v ŠPP 2/ 2018. Vzor pečiatky OKPH je uvedený v Prílohe č.2 tohto MP. 

Inšpektor OKPH vyhotoví Záznam o odbere vzorky hnojiva, ktorý podpíše. Vzor záznamu o odbere 

vzorky hnojiva (formulár F/OPHOZE/14/00/20) je uvedený v Prílohe č. 9 tohto MP. Inšpektor OKPH 

vyplní všetky požadované údaje vo formulári. Uvedie v ňom zistené skutočnosti, ktoré by mohli byť 

dôležité pri posudzovaní a vyhodnocovaní výsledkov štátnej odbornej kontroly. Všetky zmeny a opravy 

vykonané v tlačive riadne odôvodní a potvrdí svojím podpisom a podpisom kontrolovaného subjektu.  

K záznamu o odbere vzorky hnojiva doloží všetky požadované dokumenty – etiketu, resp. príbalový 

leták, ktorý sa skutočne nachádza na obale hnojiva ( z tohto dôvodu vyhotoví aj fotografiu obalu hnojiva) 

a kartu bezpečnostných údajov. Zástupca kontrolovaného subjektu potvrdí odber vzoriek a prevzatie 

zapečatenej úradnej vzorky označenej písmenom B svojím podpisom.  

Zapečatenú odobratú vzorku A aj vzorku C spolu so Záznamom o odbere vzorky hnojiva (formulár 

F/OPHOZE/14/00/20) a požadovanými prílohami doručí inšpektor OKPH na OPHOZE ÚKSÚP, v 

Bratislave, Matúškova 21, 833 16 Bratislava najneskôr do 3 dní po odbere vzoriek hnojiva. Zodpovedný 

zamestnanec OPHOZE vzorky zaeviduje. Odborný zamestnanec OPHOZE na základe podmienok 

certifikácie a ďalších dôležitých údajov v spise k danému hnojivu vypracuje pokyny pre laboratórium 

určené na vykonávanie skúšok pre štátnu odbornú kontrolu – SLAPH. Vedúci zamestnanec SLAPH  po 

ukončení skúšok a vyhodnotení nameraných výsledkov, vypracuje Protokol o skúške, s jedinečným 

a nezameniteľným označením, ktorý doručí odbornému zamestnancovi OPHOZE. Zodpovedný 

zamestnanec OPHOZE porovná výsledky analýz s parametrami hnojiva, ktoré sú určené podmienkami  

certifikácie, posúdi zhodu etikety,  resp. príbalového letáka so schválenou etiketou,  resp. príbalovým 

letákom a vypracuje Protokol o kontrole hnojiva. Protokol o kontrole hnojiva obsahuje identifikačné údaje 

hnojiva, číslo certifikátu ÚKSÚP, jeho platnosť, údaje o držiteľovi certifikátu, o výrobcovi hnojiva a bližšie 

podrobnosti o odbere hnojiva inšpektorom OKPH. Vzor Protokolu o kontrole je uvedený v Prílohe č. 10 

tohto MP (F/OPHOZE/19/00/20). 

Zároveň v Protokole o kontrole hnojiva odborný zamestnanec OPHOZE posúdi zhodu alebo nezhodu s 

podmienkami certifikácie ako aj  zhodu etikety resp. príbalového letáka so schválenou etiketou, resp. 

príbalovým letákom. 

V prípade zhody - odošle jeden rovnopis Protokolu o kontrole hnojiva držiteľovi certifikátu a druhý 

rovnopis založí do spisu k certifikácii príslušného hnojiva. 

V prípade nezhody postupuje podľa nižšie uvedeného postupu: 

Pri menej závažných a ľahko odstrániteľných nedostatkoch zašle zamestnanec OPHOZE držiteľovi 

certifikátu „Upozornenie“, v ktorom určí lehotu na odstránenie nedostatkov. Zároveň držiteľa certifikátu 

upozorní, že po uplynutí tejto lehoty bude hnojivo opätovne podrobené štátnej odbornej kontrole, ale 

analýzu hnojiva už bude hradiť držiteľ certifikátu. Vzorku odoberie inšpektor OKPH na základe pokynov 

zamestnanca OPHOZE a bude opätovne zanalyzovaná a posúdená.  

Ak je zistená závažná nezhoda s podmienkami certifikácie, zamestnanec OPHOZE začne správne 

konanie vo veci zrušenia certifikátu hnojiva podľa §7 zákona o hnojivách. Držiteľ certifikátu má možnosť 

vyjadriť sa písomne k zistenej nezhode v zákonom stanovenej lehote. Zamestnanec OPHOZE zároveň 

v rozhodnutí o zrušení certifikátu hnojiva podľa §7 odseku 1 písm. b) zákona o hnojivách určí, či má 

hnojivo stiahnuť z obehu ten, komu bol certifikát hnojiva vydaný alebo či sa má zlikvidovať podľa 

platného zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. 
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Ak zamestnanec OPHOZE pri evidencii odobranej vzorky hnojiva zistí, že hnojivo nie je certifikované, 

začne správne konanie o uložení pokuty: 

a) podľa §15 ods. 2 pism. d) zákona o hnojivách voči podnikateľovi v pôdohospodárstve, že 

používal necertifikované hnojivo. 

b) podľa §15 ods. 4 zákona o hnojivách voči výrobcovi alebo dovozcovi, ktorý uviedol do obehu 

hnojivo, ktoré nebolo certifikované podľa § 5 zákona o hnojivách 

3.11. Sťažnosti, podnety 

Postup pri sťažnostiach a podnetoch je v súlade s pokynmi a postupmi popísaný vo Vnútornej smernici 

č. 1/2018 „Príjem, evidencia a vybavovanie sťažností a petícií.“  

4. Súvisiaca dokumentácia 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivách 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a 

zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení 

nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) 

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

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 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 

Vyhláška č. 245/2005 Z. z. Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o certifikácii hnojív a uznávaní výsledkov laboratórnych a vegetačných skúšok hnojív 

Cenník ÚKSÚP 

Štandardný pracovný postup č. 2/2018  Odber vzoriek hnojiva 

Vnútorná smernica č. 1/2018 Postup pri vybavovaní sťažností a petícií 

Vnútorná smernica ÚKSÚP č. 4 / 2015   Riadená dokumentácia ÚKSÚP   

Metodický pokyn ÚKSÚP č. 4 / 2020  o preskúšaní biologickej účinnosti hnojív, 

Formulár F/OPHOZE/10/01/18 Záznam o odbere vzorky hnojiva na certifikačné konanie 

Formulár F/OPHOZE/14/00/20 Záznam o odbere vzorky hnojiva 

Formulár F/OPHOZE/17/00/20 Žiadosť o certifikáciu hnojiva 

Formulár F/OPHOZE/18/00/20 Žiadosť o predĺženie platnosti certifikátu  

Formulár F/OPHOZE/19/00/20 Protokol o kontrole hnojiva 

5. Skratky 

OKPH  Oddelenie kontroly pôdy a hnojív 

OPHOZE Odbor pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energií 

ORP  Odbor registrácie pesticídov 

OÚ  Okresný úrad 

RVPS  Regionálna veterinárna a potravinová správa  

SLAPH  Skúšobné laboratórium analýzy pôdy a hnojív 

ÚKSÚP  Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky  v Bratislave 

UVLF  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

SIŽP  Slovenská inšpekcia životného prostredia 

VŽP  Vedľajší živočíšny produkt     
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6. Prílohy 

Príloha č. 1 Vzor zapečatenia odobratej vzorky na certifikáciu hnojiva 

 

 

Príloha č. 2 Vzor pečiatky OKPH 
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Príloha č. 3 Vzor žiadosti o certifikáciu hnojiva (F/OPHOZE/17/00/20) 
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Príloha č. 4  Vzor Záznamu o odbere vzorky hnojiva na certifikačné konanie 
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Vykoná: 

 

1. žiadateľ o certifikáciu 

2. poverený zamestnanec  

    OPHOZE 

3. poverený zamestnanec  

    OPHOZE 

4. poverený zamestnanec  

    OPHOZE 

5. poverený zamestnanec  

    OPHOZE 

6. poverený zamestnanec  

    OPHOZE 

7. žiadateľ o certifikáciu  

8. poverený zamestnanec  

    OPHOZE 

9. poverený zamestnanec  

    OPHOZE 

10. poverený inšpektor OKPH 

11. poverený inšpektor OKPH 

12. poverený zamestnanec  

      OPHOZE 

13. poverený zamestnanec  

      OLČ 

14. poverený zamestnanec  

      OLČ 

 

 

1. Žiadosť 

o certifikáciu 

hnojiva 

10. Odber vzorky 

2. Zaevidovanie 

žiadosti  

11. Záznam 

o odbere vzorky 

9.Vypracovanie 

podmienok 

certifikácie 

14.Protokol o 

skúške 
13.Analýza 

vzorky 

12. Určenie 

skúšobného 

laboratória 

6. Rozhodnutie 

o prerušení 

konania  

Pokračovanie 

Príloha č. 5 

Certifikačná schéma 

nie 

4. Žiadosť 
úplná 

áno 

nie 5. Doplnenie  
žiadosti  

3.Posúdenie 

žiadosti  
7.Doplnenie 

Žiadosti, príp.  
spracovanie 

novej Žiadosti  
 

áno 

Do 14 dní od 

prijatia úplnej 

žiadosti  

8.Zastavenie 

konania  
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16.Spracovanie 

pripomienok 

15.Súhlas 

žiadateľa s 

podmienka

mi  

20.Vypracovanie 

záverečného 

protokolu 

17. Posúdenie 

zhody 

Pokračovanie 

22. Vystavenie 

certifikátu 

21. Záverečný 

protokol 

19. Rozhodnutie 

o zastavení 

konania 

Vykoná: 

 

15. žiadateľ o certifikáciu 

16. poverený zamestnanec  

      OPHOZE 

17. poverený zamestnanec  

      OPHOZE 

18. poverený zamestnanec  

      OPHOZE 

19. poverený zamestnanec  

      OPHOZE 

20. poverený zamestnanec  

      OPHOZE 

21. poverený zamestnanec  

      OPHOZE 

22. poverený zamestnanec  

      OPHOZE 

23. generálny riaditeľ ÚKSÚP 

24. poverený zamestnanec  

      OPHOZE 

25. poverený zamestnanec  

      OPHOZE 

26. poverený zamestnanec  

      OPHOZE 

 

24. Vystavenie 

faktúry 

23. certifikát 

25. Zaslanie 

certifikátu a faktúry 

žiadateľovi 

26. 

ARCHÍV 

Koniec 

áno 

nie 

áno 

nie 
18. Zhoda s 

podmienkami 
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Príloha č. 6 – Vzor certifikátu 
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Príloha č. 7 – Požiadavky ÚKSÚP na textovú časť etikety 

 

- Údaje o výrobcovi vrátane zahraničného výrobcu a o dovozcovi, a to uvedením mena, 
priezviska, miesta trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa alebo obchodného mena, 
sídla, ak ide o právnickú osobu, 

- Obchodný názov hnojiva, 

- Typ hnojiva, 

- Chemické a fyzikálne vlastnosti výrobku  

(základné živiny v poradí určenom vyhláškou 577/2005 Z. z. , sekundárne živiny, hodnota pH, 

granulácia atď.) Obsah živín sa udáva v hmotnostných %. 

V prípade hnojiva, ktoré obsahuje dusík, musí byť uvedené v etikete, aký je skutočný obsah 

dusíka. Tento údaj je dôležitý pre poľnohospodára za účelom výpočtu správnej aplikačnej dávky 

pre pestované plodiny., 

- Vizuálne znaky hnojiva (farba, pach, skupenstvo), 

- Údaje o obsahu  rizikových prvkov a rizikových látok: Uvedie sa veta „Obsah rizikových prvkov 

a rizikových látok neprekračuje limity platné v SR“., 

- Stálosť kvapalín, 

- Mrazuvzdornosť a špecifické požiadavky na skladovanie a aplikáciu, 

- Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 

- Rozsah a spôsob použitia hnojiva (návod na použitie, dávkovanie atď.), 

- Hmotnosť alebo objem obalovej jednotky alebo dodávky, 

- Dátum výroby alebo číslo výrobnej šarže, 

- Dátum minimálnej trvanlivosti, 

- V prípade škodlivosti pre včely je potrebné uviesť upozornenie na aplikáciu presne podľa 

vystaveného posudku Ústavu včelárstva, Liptovský Hrádok, 

- Bezpečnostné upozornenia, pokyny pre prvú pomoc a upozornenia k bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci, ktoré sú uvedené v odbornom posudku na zdravotnú neškodnosť hnojiva pre 

ľudí vydanom organizáciou poverenou MPRV SR, 

- Varovné označenie (piktogramy) hnojiva nevyhnutné z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti 

ľudí a zvierat a ochrany životného prostredia, 

- Číslo certifikátu ÚKSÚP:  

 

 

 

 

 

 

S poskytnutými údajmi dotknutých osôb bude nakladané v súlade platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (ďalej len „GDPR“).  
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Príloha č. 8 Vzor žiadosti o predĺženie platnosti certifikátu hnojiva (F/OPHOZE/18/00/20) 
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Príloha č. 9 Vzor záznamu o odbere vzorky hnojiva na štátnu odbornú kontrolu (F/OPHOZE/14/01/20) 
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Príloha č. 10 Vzor protokolu o kontrole hnojiva (F/OPHOZE/19/00/20) 
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Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 33957/2020

Vec: Metodický pokyn č. 15/2020 - Certifikácia hnojív, pôdnych pomocných látok a pestovateľských substrátov

Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 11.09.2020  
08:14

Maggioni Brázová, Ildikó, 
PhDr. vedúci 210 riaditeľka odboru Nie   

Schválené 11.09.2020  
08:56

Kišacová, Adela, JUDr. 
Ing. vedúci 151

Vedúci útvaru 
Právneho odd. 
pri správnom 
konaní

Nie   

Schválené 14.09.2020  
13:04 Kiklica, Peter, Mgr. vedúci 270 riaditeľ odboru Nie   

Schválené 14.09.2020  
16:13 Michálek, Samuel, Ing. vedúci 200

riaditeľ sekcie 
odborných 
činností

Nie   

Schválené 16.09.2020  
09:02 Řeháček, Peter, Ing. vedúci 300 riaditeľ sekcie Nie   

Schválené 28.09.2020  
13:06 Bukovská, Daniela, Ing. vedúci 400 riaditeľka sekcie Nie   

Schválené 29.09.2020  
09:51 Šimšíková, Miriam, Ing. vedúci 130

Vedúci útvaru 
kontroly a 
interného auditu

Nie   

Schválené 30.09.2020  
11:08 Korec, Štefan, Ing. vedúci 500 riaditeľ sekcie Nie   

Schválené 01.10.2020  
18:20 Gašparová, Ľuba, Ing. vedúci 110 Riaditeľka 

kancelárie GR Nie   
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