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Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave je štátnou

rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

ÚKSÚP zodpovedá za výkon úradnej kontroly a štátnej odbornej kontroly

vstupov do poľnohospodárstva (hnojivá, odrody, osivá a množiteľský materiál,

prípravky na ochranu rastlín, krmivá), ako aj v oblasti vinohradníctva,

vinárstva, ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby, za účelom

zabezpečenia zdravých a bezpečných zdrojov pre výrobu potravín a krmív

a ochranu zdravia ľudí, zvierat, rastlín a životného prostredia.

Identifikácia organizácie
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 úradná kontrola, štátna odborná kontrola

 skúšobníctvo

 vydávanie rozhodnutí, certifikátov, osvedčení, oznámení, oprávnení, výpisov,
stanovísk, odborných posudkov v príslušných oblastiach

 vedenie a aktualizácia registrov (hnojív, odrôd, dodávateľov množiteľského
materiálu, pestovateľov GMR, vinohradov, vinárov a obchodníkov
s vinárskymi produktmi, ovocných sadov a chmeľníc, prípravkov na ochranu
rastlín, krmivárskych podnikov, dovozcov a výrobcov rastlinných komodít,
prevádzkovateľov v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, oprávnených
inšpekčných organizácii v ekologickej poľnohospodárskej výrobe)

 autorizácia prípravkov na ochranu rastlín (POR), pomocných prípravkov,
hodnotenie účinných látok, safenerov a synergentov

Hlavné činnosti



 monitoring škodlivých organizmov, vrátane vzorkovania pôdy, rastlín,
rastlinných produktov a iných predmetov

 rastlinolekárska kontrola

 agrochemické skúšanie pôd (ASP), stanovenie pôdnej reakcie a obsahu živín

 výkon príslušného orgánu pre ekologickú poľnohospodársku výrobu

 vedecko-výskumná činnosť strojov a technologických liniek vhodných na 
energetické a priemyselné využitie poľnohospodárskej biomasy (Výskumné 
centrum potenciálu biomasy)

 znalecká, posudková, projektová, vzdelávacia, prednášková, poradenská,
edičná a propagačná činnosť
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Strednodobý výhľad a priority

• zaviesť a vyhlásiť vlastný systém manažérstva kvality
• stabilizovať pôdu v užívaní ÚKSÚP na zabezpečenie úloh súvisiacich so skúšobníctvom a odrodovými skúškami
• riešiť závažné problémy s existujúcimi informačnými systémami organizácie
• v oblasti informačnej bezpečnosti zabezpečiť činnosti súvisiace s plnením požiadaviek zákona o kybernetickej

bezpečnosti a súvisiacimi predpismi
• zabezpečiť modernizáciu strojového parku za účelom skvalitnenia a zefektívnenia činností v poľnom skúšobníctve

(agrotechnika a zber plodín) a doplniť chýbajúce vybavenie funkčného zavlažovacieho systému na skúšobných
staniciach za účelom zníženia deficitu pôdnej vlahy

• zabezpečiť vybavenie hraničných kontrolných staníc tak, aby spĺňali minimálne požiadavky na miesta vstupu
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/625 o úradných kontrolách a iných úradných
činnostiach aj v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby

• upraviť platové triedy terénnych inšpektorov
• vytvorenie nových pracovných miest z dôvodu legislatívnych zmien v oblasti ekologickej poľnohospodárskej

výroby
• zabezpečiť investície do revízie a opráv budov v správe ÚKSÚP
• v oblasti laboratórnych činností rozšíriť a akreditovať ukazovatele v oblasti ochrany zdravia rastlín (diagnostika

škodlivých činiteľov)
• zabezpečiť rekonštrukciu laboratória na analýzu prípravkov na ochranu rastlín a následne rozšíriť ukazovatele na

stanovenie POR
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Organizačná schéma ÚKSÚP

Generálny riaditeľ

Kancelária generálneho riaditeľa

Odbor ekonomiky

Odbor hospodárskej 
správy

Oddelenie registratúry 
a podateľne

Osobný úrad

Sekcia odborných činnostíSekcia kontroly

Odbor ochrany rastlín

Odbor pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov 
energií

Oddelenie kontroly        
osív a sadív

Oddelenie kontroly 
krmív a výživy zvierat

Oddelenie kontroly 
ochrany rastlín

Oddelenie kontroly 
pôdy a hnojív

Odbor osív a sadív

Odbor vinohradníctva a vinárstva

Odbor krmív a výživy zvierat

Sekcia ekonomiky a hospodárskej 
správy

Sekcia skúšobníctva 
a laboratórnych činností

Odbor odrodového skúšobníctva

Odbor ovocinárstva a ekologickej 
poľnohospodárskej výroby

Odbor registrácie pesticídov

Odbor laboratórnych 
činností

Odbor výkonu 
skúšobníctva

Samostatné oddelenie nákupu 
a verejného obstarávania
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Technický a skúšobný 
ústav pôdohospodársky

Oddelenie kontroly a interného 
auditu

Oddelenie právne

Oddelenie informatiky
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Politika kvality, vnútorný kontrolný systém

Vnútorná kontrolná činnosť  - nakladanie s prostriedkami rozpočtu

Hlavný cieľ 
udržať za primeraných nákladov vysoko odbornú úroveň výkonu 

úradných kontrol, štátnych odborných kontrol a skúšobníctva

Zameranie
zefektívnenie  a skvalitnenie výkonu úradných kontrol na 

zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva
a pravidiel pre zdravie zvierat, zdravie rastlín a pre prípravky

na ochranu rastlín

Výkon auditov efektívnosti úradných kontrol, štátnej odbornej 
kontroly a systémov kvality
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Sekcia odborných 
činností

Odbor 
vinohradníctva 

a vinárstva

Odbor ochrany 
rastlín

Odbor krmív 
a výživy zvierat

Odbor osív a sadív Odbor ovocinárstva
a ekologickej 

poľnohospodárskej 
výroby

Odbor registrácie 
pesticídov

Odbor pôdy, 
hnojív 

a obnoviteľných 
zdrojov energií

Odbor odrodového 
skúšobníctva



• agrochemické skúšanie pôdy (ASP) – v druhom odberovom roku XIV. cyklu ASP bolo analyzovaných 27 113 pôdnych vzoriek,
ktoré reprezentovali 247 550,35 ha poľnohospodárskej pôdy SR

• poľné pokusy – sledovanie úrodnosti pôd – v spolupráci so skúšobnými stanicami ÚKSÚP, OPHOZE vypracováva plán hnojenia
pre skúšobné stanice ÚKSÚP

• poľné pokusy – stacionárne hnojárske pokusy – realizované na skúšobných staniciach ÚKSÚP so zameraním na zhodnotenie
vplyvu intenzity hnojenia základnými živinami na úrody plodín, pôdnu úrodnosť a zmeny agrochemických vlastností pôd

• odborné posudky – vypracovaných 87 odborných posudkov k rozborom pôdy – služba pre širokú verejnosť

• hnojivá – vydaných 41 certifikátov; 142 povolení na používanie sekundárnych zdrojov živín
a kompostov; 136 zápisov do zoznamu vzájomne uznaných hnojív

• štatisticky vyhodnotené hlásenia o spotrebe hnojív od 6-962 subjektov, t.j. 1-694 717 ha poľnohospodárskej pôdy

• odborné stanoviská – vypracovanie 6 odborných stanovísk k inovatívnosti, 2 odborné stanoviská k úspore vody
a 1 stanovisko ku kritériu udržateľnosti využívania biomasy

• vyhodnotenie kontrol pôdy a hnojív – pri 478 kontrolách bolo zistených 211 porušení, začatých 24 správnych konaní,
udelených 13 pokút, dané 4 regulačné opatrenia, odobratý 1 certifikát hnojiva a daných 187 nápravných opatrení
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Oblasť pôdy, hnojív
a obnoviteľných zdrojov energií
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Rozdelenie výmery  poľnohospodárskej 

pôdy preskúšanej v ASP v roku 2020
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Orná pôda TTP Vinice Ovocné sady Chmeľnice
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Kultúra Výmera (ha)

orná pôda 200 445,86

trvalé trávne porasty (TTP) 45 917,28

vinice 498,93

ovocné sady 671,30

chmeľnice 16,98

Spolu 247 550,35
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1,39% 6,87%

14,29%

40,29%

18,72%

16,78%

1,66%

Kategórie pôdnej reakcie (pH) % zastúpenie v roku 2020

Extrémne kyslá Silne kyslá Kyslá Slabo kyslá Neutrálna Alkalická Silne alkalická

- V kategórii extrémne kyslá
až kyslá pôdna reakcia
sa nachádzalo 22,55 %
analyzovaných pôdnych
vzoriek

- odporúčanie – úprava pH
vápnením a používaním
vápenatých hnojív
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Oblasť pôdy, hnojív
a obnoviteľných zdrojov energií
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Odborné stanoviská OPHOZE k posúdeniu inovatívnosti, úspory vody a kritéria udržateľnosti 
využívania biomasy pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok projektov PPA

INOVATÍVNOSŤ

ÚSPORA VODY

UDRŽATEĽNOSŤ VYUŽÍVANIA 
BIOMASY
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ÚKSÚP vedie register výrobcov a dovozcov rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov:

• registrovaných 1 772 subjektov

• kontrola zdravotného stavu dovážaných rastlín a rastlinných produktov na HKS
– skontrolovaných bolo 14 365 zásielok

• kontrola zdravotného stavu rastlín a rastlinných produktov vyprodukovaných na území SR:

• sústavná rastlinolekárska kontrola množiteľských porastov – odobratých 415 vzoriek
od pestovateľov a 64 vzoriek pôdy zo škôlok

• vydávanie fytocertifikátov pri kontrole vývozu rastlín a rastlinných produktov do tretích krajín –
15 371 rastlinolekárskych osvedčení

• v rámci vnútornej karantény bolo vydaných 9 rozhodnutí súvisiacich s výskytom karanténnych
škodlivých organizmov

• úradná kontrola POR – odobratých 69 vzoriek, 1 367 kontrol

• vydávanie rozhodnutí na leteckú aplikáciu POR - spolu posúdených a vydaných 15 rozhodnutí

• kontrola nelegálne pestovaných rastlín maku a konope – 126 kontrol

14Oblasť ochrany rastlín



VONKAJŠIA KARANTÉNA

• skontrolovaných bolo celkom 14 365 zásielok (HKS Čierna nad Tisou, HKS Vyšné Nemecké

a Bratislava – letisko), rastlinolekárskej kontrole podliehalo 20 483 zásielok

• pri vývoze na HKS bolo vybavených celkom 10 zásielok, na ktoré boli vydané rastlinolekárske
osvedčenia

• pri dovoze bolo pozastavených celkom 29 zásielok nespĺňajúcich podmienky dovozu do EÚ

• v rámci kontroly uplatňovania medzinárodnej normy pre fytosanitárne opatrenia FAO ISPM č. 15,
(drevený obalový materiál) bolo pri dovoze odobratých spolu 151 vzoriek, ktoré boli analyzované
na výskyt Háďatka borovicového (Bursaphelenchus xylophilus), všetky vzorky boli negatívne

• vo vnútrozemí a na vyclievacích poštách bolo skontrolovaných 17 zásielok z tretích krajín
podliehajúcich kontrole, z toho 5 zásielok nespĺňalo podmienky vstupu do EÚ, nevyhovujúce
zásielky boli vrátené späť do krajiny pôvodu
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VNÚTORNÁ KARANTÉNA

V roku 2020 bolo diagnostikovaných 7 pozitívnych vzoriek s výskytom karanténnych škodcov Únie, proti 
ktorým bolo vydaných 7 rozhodnutí s nariadenými rastlinolekárskymi opatreniami:

• prvýkrát bol potvrdený výskyt nového nekaranténneho škodcu vrtivky rešetliakovej (Rhagoletis
batava) v obci Plaveč a regulovaného nekaranténneho škodcu Dickeya solani v obci Spišská Belá

• pri kontrole vývozu rastlín a rastlinných produktov bolo vystavených 15 371 rastlinolekárskych 
osvedčení  a 3 osvedčenia pred vývozom na tovar smerujúci zo Slovenska do iného členského štátu 
EÚ

20. 5. 2021www.uksup.sk
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Oblasť ochrany rastlín

Škodlivý organizmus Počet pozitívnych vzoriek Počet vydaných rozhodnutí

Clavibacter sepedonicus (baktériová krúžkovitosť zemiaka) 3 2

stiahnutie a likvidácia výpestkov z predajne - 1

Globodera spp. (háďatko zemiakové) 2 2

Erwinia amylovora (spála jadrovín) 2 2

Spolu 7 7



Oblasť ochrany rastlín

• úradné kontroly POR sa vykonávajú
na každom stupni ich životného
cyklu (výroby, uvádzania na trh,
skladovania, manipulácie,
používania a zneškodňovania)

• v roku 2019 bolo celkom vykonaných
1 343 úradných kontrol POR

• celkový počet odobratých úradných
vzoriek POR 69

• celkový dovezený objem POR
do a cez SR bol 522 189 (kg/lit)

20. 5. 2021www.uksup.sk
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• úradná kontrola krmív v krmivárskych podnikoch – 1.713 kontrol,
odobratých 850 úradných vzoriek krmív, zistených 246 nedostatkov,
udelených 245 nápravných opatrení

• úradná kontrola krmív z dovozu na HKS - 176 zásielok (kŕmne suroviny)

• kontrola v rámci krížového plnenia – v oblasti modulu PH 4 „Bezpečnosť
potravín a krmív“ – 126 kontrol

• úradné kontroly na základe informácie z rýchleho výstražného systému
pre krmivá a potraviny (RASFF) – 1 kontrola

• hodnotenie kvality krmív – odobratých 983 vzoriek na dodržiavanie
deklarovaných znakov výživy, technologických postupov, bezpečnosti,
skladovania a označovania

20. 5. 2021www.uksup.sk
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Oblasť krmív a výživy zvierat 



Oblasť krmív a výživy zvierat 

Register krmivárskych podnikov v roku 2020
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Činnosť Počet

Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
v roku 2020 78

spolu registrovaných osvedčení 1 763

Registrácia krmivárskych podnikov

schválené
krmivárske podniky

v roku 2020 2

spolu v registri 125

registrované
krmivárske podniky

v roku 2020 54

spolu v registri 645

Registrácia prvovýrobcov
v roku 2020 174

spolu v registri 4 288

Registrácia výrobcov kŕmnych zmesí 
pre vlastnú potrebu

v roku 2020 5

spolu v registri 387

Registrácia predajní
v roku 2020 156

spolu v registri 3 396

Zmeny v registri krmivárskych podnikov v roku 2020 369



Registrácia predajní

Oblasť krmív a výživy zvierat 

Nedostatky zistené pri výkone úradných kontrol v roku 2020

Inšpekčné práce (okruhy kontroly) Zistené nezhody

registrácia / schválenie kontrolovaného subjektu 158

doklad o odbornej spôsobilosti  27

dovoz krmív z tretích krajín 0

registrácia / schválenie dodávateľov krmív 3

skladový poriadok  18

kontrola výrobného zariadenia a vybavenia 4

prvotná kontrola systému HACCP 4

organizačný poriadok 2

plán kontroly kvality okrem prvovýroby a prepravy  6

dokumentačný poriadok 3

reklamačný poriadok a systém sťahovania krmiva z distribučnej siete 0

informácie o krmivách 21

Spolu 246
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Vyhodnotenie vzoriek podľa druhu krmiva
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Oblasť vinohradníctva a vinárstva
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• Vedenie vinohradníckeho registra a jeho aktualizácia:
- vysadených je 15 080 ha vinohradov,
- evidovaných je 690 činných vinárov a 250 obchodníkov s vinárskymi produktami

• Osvedčovanie hrozna pre výrobu vína s chráneným označením pôvodu: 7 235 018 kg hrozna

• Certifikácia vína pred uvádzaním na trh: preskúšaných bolo 2.015 vzoriek,
čo predstavuje 21 369 089 l vína; z toho schválené množstvo bolo 20 717 274 l vína (96,9%)

Aktuálne vysadená plocha viničom v SR - 15 080 ha:

Malokarpatská
27%

Južnoslovenská
29%

Nitrianska
20%

Stredoslovenská
12%

Východoslovenská
5%

Tokaj
7%Malokarpatská 

vinohradnícka oblasť
4 034,0 ha Južnoslovenská

vinohradnícka oblasť
4 318,0 ha

Nitrianska 
vinohradnícka oblasť

3 055,0 ha Stredoslovenská 
vinohradnícka oblasť

1 795,0 ha

Východoslovenská 
vinohradnícka oblasť

773,0 ha Vinohradnícka oblasť 
Tokaj

1 105,0 ha



• Vydaných bolo 1 896 certifikátov, 96 rozhodnutí o dočasnom zákaze uvádzania
do obehu, 3 zákazy uvádzať na trh a 7 rozhodnutí o preradení
do nižšej kategórie

• Z celkového objemu certifikovaných vín bolo
- z bielych muštových odrôd hodnotených spolu 13 006 287 l vína
- z modrých muštových odrôd bolo hodnotených 5 183 600 l vína

• Prideľovanie štátneho kontrolného čísla (ŠKČ) na základe výsledkov certifikácie vín
s chráneným označením pôvodu (akostné vína s prívlastkom a tokajské vína),
čo predstavuje – 5 667 710 ks kontrolných čísiel

• Osvedčovanie pôvodu vína na vývoz do tretích krajín (Čína, Japonsko, USA, Švajčiarsko,
ostrovy v Tichom oceáne) – 51 vývozných dokumentov
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• Vykonávanie certifikácie osôb na hodnotenie vinárskych produktov
vydaných bolo 10 certifikátov spôsobilosti na senzorické posudzovanie
vín a vinárskych produktov 

• Delegované činnosti pre PPA 
ÚKSÚP vykonáva kontrolu reštrukturalizácie vinohradov
a pre potreby PPA poskytuje údaje z vinohradníckeho registra 

• V roku 2020 bolo vykonaných spolu 176 kontrol, z toho:

- 79 kontrol pred schválením žiadosti o podporu
na reštrukturalizáciu vinohradov

- 19 kontrol ukončenia opatrenia vyklčovanie
- 78 kontrol ukončenia projektu reštrukturalizácie vinohradov

20. 5. 2021www.uksup.sk
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Vinársky register – evidovaných: 690 činných vinárov
250 obchodníkov s vinárskymi produktmi
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Vinohradnícka oblasť Počet subjektov
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• uznávanie množiteľského materiálu odrôd pestovaných rastlín

• bolo prihlásených 41 685,22 ha množiteľských plôch: predmetom uznávania
boli množiteľské porasty s celkovou plochou 41 032,70 ha, z toho uznaných bolo
40 547,54 ha a neuznaných 485,16 ha
• evidencia dodávateľov množiteľského materiálu pestovaných rastlín: 561 subjektov

• vegetačné skúšky (overenie odrodovej čistoty, pravosti, zdravotného stavu):
428 vzoriek (421 vzoriek poľných plodín a 7 vzoriek zelenín)

• certifikácia: vydaných 5.101 dokladov o uznávaní, 89 OECD certifikátov,
465 osvedčení o vegetačnej skúške

• kontrola nežiaducej prítomnosti GMO v osive dovezeného z tretích krajín: úradne
bolo odobratých 34 vzoriek - všetky výsledky analýz boli negatívne

• v roku 2020 nebola pestovaná geneticky modifikovaná kukurica v SR
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Uznané množiteľské plochy v roku 2020
40 547,54 ha 

Obilniny 28 414,44 ha

Olejniny 
Priadne rastliny

6 295,07 ha

Krmoviny 5 490,32 ha

Zemiaky 347,71 ha

Oblasť osív a sadív
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množiteľský materiál ovocných drevín

množiteľský materiál ovocných drevín prihlásilo 9 evidovaných dodávateľov
uznávali sa:

- výpestky drobného ovocia – uznaných bolo 58 504 ks
- výpestky veľkého ovocia – uznaných bolo 1 363 914 ks

množiteľský materiál viniča

množiteľský materiál viniča prihlásilo 8 evidovaných dodávateľov.
V uznávacom konaní boli na poraste hodnotené:

- selektované vinohrady, kde bolo overených 40 450 krov,
čo predstavovalo 982 200 ks selektovaných očiek viniča 
hroznorodého v kategórii štandard

- podpníkové vinohrady, kde bolo prihlásených 48 680 krov viniča 
podpníkového na výmere 28,73 ha

- uznaných bolo 22 960 ks v kategórii štandardný 
množiteľský materiál

Oblasť osív a sadív



Oblasť ovocinárstva a ekologickej 
poľnohospodárskej výroby

Oblasť ovocinárstva

• vedenie a aktualizácia registra ovocných sadov a registra  chmeľníc - 471 ovocinárskych
a 1 chmeliarskeho užívateľa

• k 31.12.2020 bolo registrovaných 6 271,20 ha ovocných sadov a 38,41 ha chmeľníc

• kontroly ovocinárskych a chmeliarskych subjektoch na mieste – 57 kontrolovaných užívateľov
na výmere 496,90 ha

• vydané výpisy z registra ovocných sadov a chmeľníc na žiadosť užívateľa - 23 z registra ovocných 
sadov

• odborné stanoviská k projektom pre výsadbu ovocných sadov, výsadbu rýchlorastúcich drevín
a pre zmenu druhu pozemku na ovocný sad – 41 odborných  stanovísk

• štátne štatistické rezortné zisťovania: odhady úrody ovocia k 15.6., 15.9.
produkcie ovocia k 31.12.      výkaz o uskladnení jabĺk a hrušiek k 1.3., 31.10. a 31.12.

20. 5. 2021www.uksup.sk
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Oblasť ovocinárstva a ekologickej 
poľnohospodárskej výroby
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Oblasť ekologickej poľnohospodárskej výroby  

ÚKSÚP vedie: 

• register prevádzkovateľov EPV - registrovaných 1 037 prevádzkovateľov

• register súkromných inšpekčných organizácií - registrované 3 inšpekčné organizácie

• databázu bioosív a udeľuje výnimky na použitie neekologického osiva alebo množiteľského materiálu 
v EPV (prijatých bolo 480 žiadostí o vydanie výnimky, z toho bolo 13 žiadostí zamietnutých)

Výkon úradných kontrol v EPV: 

• kontroly pre PPA - 18 kontrol na mieste 

• 3 kancelárske audity, 12 svedecké audity a 12 dohľadových auditov 

• súkromné inšpekčné organizácie vykonali: 
Naturalis SK, s.r.o. (SK-BIO-002) – 1 099 kontrol
Biokont CZ  s.r.o. (SK-BIO-003) – 207 kontrol
EKO-CONTROL SK s.r.o. (SK-BIO-004) – 80 kontro
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Štruktúra registrovanej pôdy v ekologickej poľnohospodárskej výrobe k 31.12.2020

Celková registrovaná plocha pôdy v systéme EPV ku 31.12.2020 bola 222 896,05 ha.

V porovnaní s rokom 2019 výmera pôdy v EPV narástla o 11,97 %.

Oblasť ovocinárstva a ekologickej 
poľnohospodárskej výroby

Poľnohospodárska pôda 
v EPV

Poľnoh. pôda 
celkom

(ha)

Orná pôda
(ha)

TTP
(ha)

Sady
(ha)

Vinohrady
(ha)

Ekologická výmera
181 742,14 60 782,84 119 186,32 1634,08 138,90

Výmera v konverzii 41 153,91 14 809,13 26 022,78 194,48 127,52

Spolu
222 896,05 75 591,97 145 209,10 1 828,56 266,42



K 31.12.2020 bolo v systéme EPV registrovaných 1037* prevádzkovateľov (859 v roku 2019):

* Každý prevádzkovateľ môže vykonávať viacero činností v systéme EPV
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poľnohospodárskej výroby

Činnosť prevádzkovateľa Počet v roku 2019 Počet v roku 2020

Rastlinná výroba 567 698

Živočíšna výroba 435 521

Prevádzkovateľ zbierajúci voľne rastúce rastliny a ich časti z voľnej prírody 7 9

Chov včiel 20 28

Pestovanie húb 1 1

Akvakultúra 0 0

Výrobca potravín 100 114

Výrobca osív 11 13

Výrobca krmív 12 13

Iný spracovateľ (označovanie, uchovávanie) 41 45

Dovozca 44 57

Vývozca 19 26

Iný prevádzkovateľ (obchodovanie, skladovanie, preprava) 238 269



• autorizácia POR, zmeny a doplnenia autorizácie, predĺženie doby platnosti autorizácie,
prehodnotenie autorizácie – 1 194 žiadostí, 1 540 rozhodnutí

• vedenie zoznamu autorizovaných POR a POR povolených na paralelný obchod

• do skúšok boli prijaté prihlášky do 42 pokusov biologickej účinnosti POR:

- 18 herbicídnych pokusov s 190 variantmi 

- 21 fungicídnych pokusov s 222 variantmi 

- 3 pokusov pre zoocídy a rastové regulátory s 32 variantmi 

• vydávanie certifikátov o spôsobilosti na vykonávanie skúšok biologickej účinnosti s POR
podľa zásad správnej experimentálnej praxe (ZSEP)

• spracovanie údajov pre Štatistický úrad SR o objeme uvedenia prípravkov na ochranu
rastlín na trh
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Od roku 2011 je účinné Nariadenie EÚ 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh,
s vplyvom na zvýšený počet autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín v SR o takmer polovicu

Oblasť autorizácie prípravkov 
na ochranu rastlín



• 361 žiadostí o registráciu odrody

• 108 žiadostí o predĺženie registrácie odrodám

• 74 žiadostí do firemných skúšok

• 7 žiadostí: DUS skúšky pre kontrolné úrady a žiadateľov

• 113 žiadostí: prevzatie výsledkov DUS skúšok skúšobnými
úradmi

• 46 žiadosti CPVO o prevzatie výsledkov

• 13 žiadostí na priame vykonanie DUS testov pre CPVO

• zostavenie Listiny registrovaných odrôd a vedenie Štátnej 
odrodovej knihy

• akreditácia úradom CPVO pre výkon DUS skúšok pre 29  
rastlinných druhov – na rok 2020 bola plánovaná 3. reakreditácia, 
z dôvodu pandémie sa presúva na rok 2021
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• v rámci výkonu DUS skúšok: účasť v medzinárodných R&D CPVO projektoch (výskum & vývoj)

• spolupráca s úradmi akreditovanými CPVO pri

- vytváraní spoločnej referenčnej kolekcie odrôd u kukurice siatej a repky olejky

- harmonizácii postupov v DUS skúšaní  zemiakov

- tvorbe databázy popisov a fotografií odrôd u melóna cukrového

- pri DUS testovaní  kukurice cukrovej a pukancovej – spolupráca s holandským 
skúšobným úradom
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Sekcia kontroly

Oddelenie kontroly osív a sadív

Oddelenie kontroly krmív

Oddelenie kontroly ochrany rastlín

Oddelenie kontroly pôdy a hnojív

Referát vonkajšej hraničnej 
kontroly       

Referát vnútornej kontroly                     



Kontrola pôdy a hnojív

• počet kontrol vykonaných za rok spolu: 674

- z toho 141 kontrol krížového plnenia

Najčastejšie zistenia v oblasti štátnych odborných kontrol:

• nedôsledné vedenie evidencie (tzv. kniha honov), plán hnojenia a uvádzanie do obehu necertifikovaných 
hnojív

Najčastejšie zistenia v oblasti kontrol krížového plnenia:

• nedôsledné vedenie evidencie (tzv. kniha honov), plán hnojenia a nedostatočné kapacity na skladovanie 
hospodárskych hnojív
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Zistenie Počet Výsledok kontroly

modul PH1, 
otázka č.1.1 2

subjekt nedodržal požiadavky na objem skladovacích kapacít pre 
jednotlivé druhy hospodárskych hnojív

modul PH1, 
otázka č.1.5 2

subjekt neviedol presnú prvotnú evidenciu o striedaní plodín, 
agrotechnike a hnojení pozemkov v zmysle § 6 vyhlášky MPRV SR č. 
151/2016 Z. z.

modul PH1, 
otázka č.1.6 3

subjekt nemal vedenú požadovanú evidenciu – plán hnojenia

Spolu 7



Kontrola ochrany rastlín
Vnútorná kontrola

• počet kontrol vykonaných za rok spolu: 37 963 

• počet vykonaných kontrol v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti - 35 868
- Najčastejšie zistenia v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti: boli vydané rastlinolekárske opatrenia
vo forme rozhodnutia; vo väčšine prípadov sa jednalo o prirodzený vývoj v prírode a nie o pochybenie
na strane kontrolovaného subjektu.

• počet kontrol – prípravky na ochranu rastlín (POR) – 1 367
- Najčastejšie zistenia v oblasti POR: pri výkone poautorizačnej kontroly POR u konečných používateľov
boli zistenia v oblasti skladovania, chýbali osvedčenia o odbornej spôsobilosti, používanie starých
a neautorizovaných POR. U dovozcov boli najčastejšie porušenia v rámci dodržiavania pravidiel dovozu
POR z tretích krajín. Pri predaji malospotrebiteľských balení boli najčastejšie porušenia súvisiace
s predajom po dátume platnosti autorizácie prípravku a chýbajúce osvedčenie.
- Počet odobratých vzoriek POR za rok 2020:

42

celkový počet odobratých úradných vzoriek moreného osiva / sadiva 30

celkový počet odobratých úradných vzoriek POR 69

celkový počet odobratých úradných vzoriek rastlín na rozbor rezíduí POR 8

Spolu 107



Kontrola ochrany rastlín 
Vnútorná kontrola

• počet kontrol pre PPA - kontroly dodržiavania požiadaviek krížového plnenia v rámci „zelenej oblasti“ –
728

• V rámci krížového plnenia sú vykonávané kontroly v nasledujúcich oblastiach: 
- životné prostredie, zmeny klímy, dobré poľnohospodárske podmienky pôdy; - vodné zdroje - Modul DPEP 3 
- Ochrana podzemných vôd proti znečisteniu; - verejné zdravie, zdravie zvierat a rastlín - Modul PH10 -
Používanie prípravkov na ochranu rastlín.

• V rámci delegovaných kontrol sú vykonávané kontroly v rámci jednotlivých častí:
- časť B.2: Platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie (greening -
ekologizačná platba), oblasť ekologického záujmu (ďalej len „EFA“); - časť C: Viazané priame platby; časť E: 
Platby v rámci sústavy NATURA 2000 na poľnohospodársky pozemok (trvalý trávny porast) - Územie 
európskeho významu (ďalej len „ÚEV“); - časť F: Platba pri zaradení do agroenvironmentálno-klimatického 
opatrenia (ďalej len „AEKO“); - oblasť Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat.
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Prehľad zistení Počet zistení

modul DPEP3 – Ochrana podzemných vôd proti znečisteniu 1

modul PH10 – Používanie prípravkov na ochranu rastlín 1

Platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie (tzv. greening) 14

Viazané priame platby 6

Platba pri zaradení do agroenvironmentálno-klimatického opatrenia (AEKO) 36



• počet kontrolovaných zásielok podliehajúcich kontrole za rok spolu: 14 365
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Vonkajšia hraničná kontrola

Zistenie Počet Výsledok kontroly

WPM – nesplnenie osobitných požiadaviek - bez označenia 
podľa ISPM č. 15  5

vrátenie 

montovaná stavba z ihličnatého dreva – chybne vyplnený 
fytocertifikát 1

odopretie vstupu - zásielka uvoľnená po doručení nového 
fytocertifikátu

ihličnaté rezivo
– nesprávne dodatočné prehlásenie

3
odopretie vstupu - zásielky uvoľnené po doručení nového 
fytocertifikátu

drevo z jaseňa – nesprávne / chýbajúce / neúplné 
dodatočné prehlásenie; prekročenie platnosti 
fytocertifikátu

8

odopretie vstupu  - zásielky uvoľnené po doručení nového 
fytocertifikátu

jablká – nesprávne / chýbajúce dodatočné prehlásenie 
6

odopretie vstupu – zásielky uvoľnené
po predložení nového fytocertifikátu 

citrusy – neúplný fytocertifikát (bez dodatočného 
prehlásenia)

1
odopretie vstupu - zásielka uvoľnená
po doručení nového fytocertifikátu

poľnohospodárske stroje – traktory – bez sprievodného 
fytocertifikátu

4
vrátenie 

súčasti poľnohospodárskych strojov – bez sprievodného 
fytocertifikátu

1
vrátenie 

Spolu 29



Kontrola osív a sadív

• počet kontrol vykonaných za rok spolu: 21 935

Najčastejšie zistenia:

- porušenia v oblasti kontroly označovania dielov dávok v skladoch osív, 

- porušenia predaja viničových podpníkov týkajúce sa označenia náveskami,

- pri prehliadkach porastov boli zistené nedostatky pri evidencii predplodín, veľkosti parciel
a rozdelení parciel ako aj označenie porastov a nedodržanie izolačných vzdialeností,

- pri kontrole nie konečne certifikovaného osiva (ďalej len „NKCO“) boli zistené porušenia 
týkajúce sa hmotnosti dávky, pri vývoze.
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Kontrola krmív a výživy zvierat

• počet kontrol vykonaných za rok spolu: 1 713 

• 126 kontrol krížového plnenia a 6 kontrol verejných skladov krmív z poverenia MPRV SR

• Najčastejšie zistenia v oblasti výkonu úradných kontrol:

- 158 porušení - pri povinnosti registrácie a schválení KP (platnosť registrácie, neregistrovanie 
všetkých činností a pod.),

- 21 porušení – pri uvádzaní povinných informácií o krmivách, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na 
trh (označovanie krmív, nedodanie etikiet v úradnom jazyku, nesprávny preklad originálnych etikiet, 
nedostatočné označenie, chýbajúce legislatívou predpísané údaje),

- 27 porušení - zistených pri kontrole osvedčenia o odbornej spôsobilosti,

- 18 porušení - zistené pri kontrole skladového poriadku,

- 6 porušení – zistených pri pláne kontroly kvality krmiva, 

- 3 porušenia - zistené pri kontrole registrácie dodávateľov krmív, 

- 3 porušenia - pri kontrole dokumentačného poriadku.
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Kontrola krmív a výživy zvierat

• Najčastejšie zistenia v oblasti kontrol krížového plnenia: (modul PH4 Bezpečnosť
potravín a krmív)

- porušenia v oblasti registrácie kontrolovaného subjektu, skladového poriadku a vedenia
dokumentácie od dodávateľov a registrácia dodávateľov krmív.

Zistenie Počet Výsledok kontroly

modul PH4, otázka č. 1.2

2

prijaté opatrenie na splnenie zákona č. 271/2005 

modul PH4, otázka č. 1.4

4

prijaté opatrenie na splnenie zákona č. 271/2005, § 2

Spolu 6



20. 5. 2021www.uksup.sk

48

Sekcia skúšobníctva 
a laboratórnych činností 

Odbor výkonu 
skúšobníctva

Technický a skúšobný 
ústav pôdohospodársky

Odbor laboratórnych 
činností



Odbor laboratórnych činností

• Skúšobné laboratórium analýzy krmív – akreditované skúšky v súlade s ISO/IEC 17 025:2017,
zamerané na analýzu vzoriek krmív

• Skúšobné laboratórium osív a sadív - výsledky skúšok sú podkladom pre vystavenie Osvedčení
o uznaní množiteľského materiálu, pri vývoze osiva sú podkladom pre vystavenie medzinárodných
ISTA certifikátov, ktoré potvrdzujú semenársku kvalitu osiva; pri certifikácii podľa systému OECD
sú výsledky podkladom pre vystavenie OECD certifikátov potvrdzujúcich pravosť osiva
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Skúšobné
laboratórium

počet vydaných 
ISTA certifikátov

počet
analyzovaných vzoriek

z toho úradných  
vzoriek

z toho neúradných  
vzoriek

Bratislava 70
+ 161 predbežných 

certifikátov a duplikátov

3 576 3 476 100

Vígľaš - 2 629 1 651 978

Matrica Druh analýzy Počet prijatých vzoriek Počet analýz

krmivá
štátna odborná kontrola 738 4 150

služby pre externých zákazníkov 45 198

MPS zabezpečenie kvality výsledkov 16 168

Spolu 799 4 516



• Skúšobné laboratórium analýzy pôdy a hnojív – predmetom činnosti sú pôdne a rastlinné vzorky
za účelom monitoringu pôd v rámci agrochemického skúšania pôd; činnosť je zároveň zameraná
na analýzu vzoriek pôdy, hnojív, pestovateľských substrátov, pôdnych pomocných látok, kompostov a
surovín určených na ich výrobu a sekundárnych zdrojov živín

• Skúšobné laboratórium analýzy vína - oprávnené vykonávať úradné analýzy v sektore vinohradníctva
a vinárstva; akreditovaná činnosť spočíva vo výkone analytického rozboru vzoriek vín, na základe
žiadosti o certifikáciu vín, o chemické analýzy muštov a vín nepodliehajúce certifikácii a analýzy pre
izotopovú databanku SR
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vína podliehajúce 
certifikácii

mušty a vína 
nepodliehajúce certifikácii

z toho mušty a vína pre 
izotopovú databanku SR

iné Spolu

počet vzoriek 1 137 58 34 161 1 390
počet analýz 13 510 755 578 63 14 906

Matrica Účel analýzy Počet vzoriek Počet analýz

pôda agrochemické skúšanie pôdy v SR, služby pre externých zákazníkov, služby interné   
13 427 57 456

hnojivá
štátna odborná kontrola, vstupné analýzy pre certifikačné konanie hnojív, služby pre 
externých zákazníkov, služby pre interných zákazníkov      

158 3 602

rastliny štátna kontrola, služby interné 89 1256

MPS zabezpečenie kvality výsledkov (pôda, hnojivá, rastliny) 13 857

Spolu 13 687 63 171 



• Oddelenie molekulárnej biológie – zabezpečuje kontrolu kvality a bezpečnosti v oblasti molekulárno-
biologického skúšania rastlín, rastlinných komodít, krmív, bioproduktov, potravinových vstupov, fytodiagnostiky
rastlín a rastlinných produktov, kontroly GMO, kontroly pestovania GMO a environmentálneho monitoringu
GMO; je NRL pre GMO a škodce rastlín so zameraním na baktérie, vírusy, viroidy a fytoplazmy, huby a riasovky,
hmyz a roztoče

- celkový počet vykonaných vzoriek 860 a 8 191 analýz, z toho 128 vzoriek na GMO, 710 vzoriek na
fytodiagnostiku a 22 vzoriek na elektroforetické stanovenie odrodovej identity a homogenity odrôd, osív
a merkantilu

• Skúšobné laboratórium diagnostiky škodlivých organizmov - Oddelenie všeobecnej a karanténnej
diagnostiky – zamerané na detekciu a identifikáciu škodlivých činiteľov rastlín a rastlinných produktov - NRL pre
škodce so zameraním na vírusy a viroidy, baktérie, huby a riasovky, háďatká a hmyz a roztoče

- celkový počet vykonaných vzoriek 2 924 a 35 655 analýz
• Skúšobné laboratórium analýzy pesticídov Testovacie pracovisko životného prostredia – zabezpečuje činnosti

v oblasti úradnej kontroly prípravkov na ochranu rastlín, úradnú kontrolu krmív na obsah rezíduí pesticídov,
polychlórovaných bifenylov (PCB), melamínu a doplnkových látok a analýzu polyaromatických uhľovodíkov
(PAH), PCB a ich kongenérov v pôde a v rastlinnom materiáli

- celkove bolo v roku 2020 analyzovaných 313 vzoriek, v ktorých bolo stanovených 7 178 ukazovateľov
a vykonaných spolu 9 930 analýz
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• Z počtu 14 skúšobných staníc ÚKSÚP je 1 špecializovaná
na zeleninu, 1 na ovocné druhy a 1 na vinič hroznorodý.
Okrem odrodových pokusov sa na staniciach vykonávajú
aj doplnkové pokusy, agrotechnické pokusy a firemné
pokusy.

• Pokusy a skúšky boli vykonávané na skúšobných
staniciach na výmere 69,3 ha s celkovým počtom
pokusov 544. Spolu s pokusmi špeciálnych plodín -
druhov ovocia, zelenín a viniča bolo založených 84,67
ha.

• Na skúšobných staniciach sa uskutočnili 3 podujatia
„Dní otvorených dverí“ s celkovým počtom účastníkov
154.
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Odbor výkonu skúšobníctva



• skúšobné laboratórium

- rastlinolekárska starostlivosť – vykonaných kontrol 216

- skúšky sušiarní dreva (FAO ISPM 15/rev. 2009) na ničenie škodlivých organizmov v obalovom
materiáli a obaloch z dreva – vykonaných skúšok 45

- overovanie činnosti technickej služby kategórie „A“ overovania vozidiel, systémov, komponentov
a samostatných technických jednotiek – vykonaných komplexných testov 201

- posúdenie technológií liehovarníckych závodov vydávanie vyjadrení autorizovanej osoby
k technologickým častiam liehovarníckych závodov - 56

- zisťovanie faktorov životného a pracovného prostredia v oblasti merania emisií a imisií hluku
a vibrácií – vykonaných skúšok 1

• analytické laboratórium tuhých palív a biomasy

- poskytuje kvalitné a kompletné laboratórne služby súvisiace s činnosťou v pôdohospodárstve,
prioritne vykonáva analýzy tuhých biopalív vyrobených z lesnej alebo poľnohospodárskej biomasy
alebo z recyklovateľných materiálov
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Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky



• Odbor odrodového skúšobníctva (OOS) - 583 rozhodnutí a 
oprávnení

• Odbor ochrany rastlín (OOR) - 553 rozhodnutí a osvedčení

• Odbor registrácie pesticídov (ORP) - 1 540 rozhodnutí

• Odbor osív a sadív (OOaS) – 6 796 certifikátov a osvedčení

• Odbor krmív a výživy zvierat (OKVZ) - 779 rozhodnutí, 
certifikátov a osvedčení

• Odbor pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energií (OPHOZE) -
298 rozhodnutí a certifikátov

• Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby 
(OOEPV) - 1 397 oznámení a rozhodnutí

• Odbor vinohradníctva a vinárstva (OVV) - 3 713 osvedčení a 
rozhodnutí
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Jednou z priorít je stabilizácia a posilnenie personálneho obsadenia 
s primeraným finančným ohodnotením

Priemerný počet zamestnancov 561
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Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Počet
zamestnancov

659 612 584 556 554 550 541 552 548 547 561

Ľudské zdroje

Skončenie
pracovného 
pomeru (SPP)

SPP dohodou SPP trvalým 
preložením do 
iného 
služobného 
úradu

SPP v skúšobnej 
dobe

SPP výpoveďou
zo strany 
zamestnanca

SPP starobný 
dôchodok

SPP úmrtím SPP 
organizačnými 
zmenami 

68 28 3 2 2 13 1 11



Veková štruktúra zamestnancov   Vzdelanostná štruktúra zamestnancov 
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Ľudské zdroje

15%

52%

33%

20 - 35 rokov 36 - 55 rokov 56 rokov - viac

36,5 %

63,5 %

Stredoškolské a iné vzdelanie Vysokoškolské vzdelanie
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Rozpis rozpočtu ÚKSÚP a jeho čerpanie

Schválený Upravený Skutočnosť
% 

plnenia

Príjmy 3 646 500,00 3 646 500,00 4 302 069,04   117,98

Výdavky spolu 12 771 804,00 17 125 995,88   15 489 666,90   90,45

610 – mzdy 7 802 835,00 8 398 225,00 8 392 740,90 99,93

620 - odvody 2 770 006,00 3 047 895,63 3 047 584,05 99,99

630 - tovary, služby

z toho podpora RV
2 089 963,00

-
3 394 756,66

-
3 393 667,54

-
99,97

640 - transfery 109 000,00 154 446,71 154 446,71 100,00

700 - kapitálové 0,00 2 130 671,88   501 227,70   23,52
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Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov

• Príjmy z hlavnej činnosti – t.j. za výkon úradnej a štátnej odbornej kontroly vstupov
do poľnohospodárskej prvovýroby a výkon laboratórnych činností a skúšobníctva
v objeme 4 302 069,04 EUR.

• Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov bolo v objeme 14 998 439,20 EUR.

• Priemerný evidenčný počet zamestnancov za rok 2020 bol 561. Na mzdy bolo vyplatených
8 392 740,90 EUR.

54%

20%

22%

1% 3%

Výdavky za rok 2020

610 - mzdy

620 - prísp.do poisťovní

630 - tovary a služby

640 - bežné transfery

700 - Kapitálové výdav.
spolu

1% 1%

72%

26%

0%

Príjmy za rok 2020

 210 - z vlastníctva majetku

222 - pokuty a penále

223 - poplatky za služby

231 -z predaja kap.aktív

290– ostatné príjmy



Kapitálové výdavky boli vyčerpané v objeme 501 227,70 EUR, v tom:

• investičné akcie

- rekonštrukcie objektov v správe ÚKSÚP:
﮳ rekonštrukcia kotolne na vykurovanie novým médiom (zemným plynom) 

s dopojením na existujúci rozvod plynu v areáli Matúškova 21 Bratislava
﮳ rekonštrukcia objektov skúšobnej stanice Haniska

• nákup osobných motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov

• nákup zariadenia na skúšanie brzdového systému v rámci areálu TSÚP Rovinka
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Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov



60Danubius Gastro – Bratislava
23. - 26. 01. 2020

ÚKSÚP 

• prezentácia činnosti v oblasti 
vinohradníctva a vinárstva, 
registrácie odrôd viniča 
hroznorodého a v oblasti 
ekologickej poľnohospodárskej 
výroby a ovocinárstva



Ďakujeme za pozornosť
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