
ÚSTREDNÝ  KONTROLNÝ  A  SKÚŠOBNÝ  ÚSTAV 

                    POĽNOHOSPODÁRSKY  V BRATISLAVE 

 

 

Matúškova 21, 833 16 Bratislava   tel.: + 421 2 59 880 kl.206            E-mail: zelmira.chmelarova@uksup.sk 
MP/OPH/04/00/22                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODICKÝ POKYN ÚKSÚP č. 4/2022 

 

„Agrochemické skúšanie poľnohospodárskej pôdy“ 

 

 

 

 

 

 

 
PhDr. Ján Berceli 

generálny riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Číslo záznamu: 9757/2022 

Číslo spisu: 14563/2022-211 

Dátum: 29.1.2022 

Účinnosť od: 22. 02. 2022 

Účinnosť do: na dobu neurčitú 

Vypracoval: Ing. Želmíra Chmelárová 

Za riadenie dokumentu: Ing. Želmíra Chmelárová 

Preskúmanie: december 2023 a následne každé 2 roky 

https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.realitnaunia.sk/wp-content/uploads/2015/11/znak3.jpg&imgrefurl=http://www.realitnaunia.sk/zakon-o-realitnom-sprostredkovani&docid=xDTERmM_0zWxeM&tbnid=z3wVQpgOmRjaKM:&w=150&h=150&bih=616&biw=1426&ved=0ahUKEwjV-o-zx6zPAhVHPBQKHXnjATsQxiAIAygB&iact=c&ictx=1


MP/OPH/04/00/22                                                                                                                                    Strana 2 z 18 

1. Úvod a cieľ 

Tento Metodický pokyn ÚKSÚP (ďalej len „MP“) č. 4/2022 popisuje proces výkonu agrochemického 

skúšania poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „ASPP“). Proces ASPP upravuje § 11 zákona č. 136/2000 

Z. z. o hnojivách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hnojivách“) a postup upravuje 

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 151/2016 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív 

(ďalej len „vyhláška o ASP“).  

Cieľom metodického pokynu je zabezpečiť jednotný postup pri odbere pôdnych vzoriek, ich úprave, 

prevzatí a evidencii zamestnancami Odboru pôdy a hnojív  (ďalej len „OPH“) a vyhodnotení výsledkov. 

2. Rozsah platnosti 

Tento MP č. 4/2022 platí pre všetky poľnohospodárske subjekty, obhospodarujúce poľnohospodársku 

pôdu na území Slovenskej republiky a pre zamestnancov Ústredného kontrolného a skúšobného 

ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“), zúčastňujúcich sa procesu ASPP. 

3. Pojmy a skratky 

Základné pojmy sú v súlade so zákonom o hnojivách a vyhláškou o ASP. 

3.1. Pojmy 

Agrochemické skúšanie poľnohospodárskej pôdy-pravidelné zisťovanie vybraných parametrov 

chemických vlastností pôdy, súvisiacich s pôdnou úrodnosťou, ktorého cieľom je regulovať používanie 

hnojív tak, aby sa dosiahla alebo udržala trvalá produkčná schopnosť pôdy. Na základe výsledkov ASPP 

za ucelené obdobie ÚKSÚP vypracuje sumárnu celoštátnu správu o stave sledovaných agrochemických 

parametrov v poľnohospodárskej pôde a v regionálnom členení; 

 

Hon-v poľnohospodárstve pozemok alebo súbor pozemkov, ktorý je obhospodarovaný v rámci 

osevného postupu v danom vegetačnom období rovnakým spôsobom;  

 
Kultúra- pre účely tohto MP- sa rozumie spôsob využitia a obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy, 

a to: orná pôda (OP), trvalé trávne porasty (TTP), ovocné sady, vinice, chmeľnice; 

Kultúrny diel-pre účely tohto MP- sa rozumie základná jednotka evidencie pôdy,  predstavujúca súvislú 

plochu obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy, ohraničenej prirodzenými hranicami v teréne, 

ktorými sú napr. cesta, rieka, les a pod.; 

Poľnohospodársky subjekt-pre účely tohto MP- každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá 

obhospodaruje poľnohospodársku pôdu alebo vykonáva poľnohospodársku výrobu na 

poľnohospodárskej pôde v SR; 

Poverená organizácia-fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú dohodu s kontrolným 

ústavom (podľa § 13 zákona o hnojivách) na výkon odberu pôdnych vzoriek a vydané poverenie ÚKSÚP 

na takúto činnosť; 

Pozemok-pre účely tohto MP-súvislá, presne vymedzená ohraničená časť (plocha) kultúrneho dielu 

s rovnakou kultúrou, prípadne aj plodinou, obhospodarovaná jedným poľnohospodárskym subjektom; 

Sondážna tyč-nástroj určený na odber pôdnych vzoriek pre agrochemické skúšanie pôd. Náčrt tvaru 

sondážnej tyče so škrabkou je uvedený v prílohe č. 1 Vyhlášky o ASP; 
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Sprievodná dokumentácia ASPP-pre účely tohto MP-je tvorená týmito dokumentami:  Záznam 

o odbere pôdnych vzoriek, Prehľadová mapa kultúrnych dielov a mapy jednotlivých kultúrnych dielov 

zaradených do ASPP, Súpiska pre odber pôdnych vzoriek k ASP; 

Štvorec- bližšie určenie lokality v rámci katastrálneho územia, zvyčajne zodpovedá názvu obce. 

3.2. Skratky 

ASPP   agrochemické skúšanie poľnohospodárskej pôdy 

BA  Bratislava 

KD  kultúrny diel 

KE  Košice 

MP  metodický pokyn 

MPRV SR  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

OLČ  Odbor laboratórnych činností 

OP   orná pôda 

OPH  Odbor pôdy a hnojív  

PP  poľnohospodárska pôda 

SLAP KE Skúšobné laboratórium analýzy pôdy, pracovisko Košice 

SLAPH  Skúšobné laboratórium analýz pôdy a hnojív, pracovisko Bratislava 

SPVK  Sekcia poľnohospodárskych vstupov a kontroly 

SR  Slovenská republika 

TTP  trvalé trávne porasty 

ÚKSÚP  Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 

4. Postup procesu ASPP 

Predmetom činnosti je proces ASPP od zaslania výzvy na odber pôdnych vzoriek až po spracovanie 

výsledkov a odoslanie výstupných zostáv. Priebeh procesu ASPP metodicky riadia zamestnanci OPH a 

analýzu pôdnych vzoriek zabezpečujú zamestnanci Odboru laboratórnych činností (ďalej „OLČ“) 

Skúšobného laboratória analýzy pôdy a hnojív (ďalej „SLAPH“) a Skúšobného laboratória analýzy pôdy 

pracovisko Košice (ďalej „SLAP KE“) ÚKSÚP. 

 

4.1. Výzva pre odber pôdnych vzoriek pre ASPP 

Odber pôdnych vzoriek pre ASPP sa vykonáva na všetkých poľnohospodársky využívaných kultúrnych 

dieloch s výmerou väčšou ako 2,00 ha.   

Každému poľnohospodárskemu subjektu, ktorý bol zaradený do ASPP príslušného roku, odborný 

zamestnanec OPH pripraví výzvu, ktorej súčasťou sú  podklady pre odbery pôdnych vzoriek: 

 Zoznam honov (Súpiska pre odber pôdnych vzoriek k ASP) - Príloha č. 2 tohto MP- kde sú 

uvedené počty a čísla pôdnych  vzoriek z jednotlivých kultúrnych dielov 

 Prehľadová mapa kultúrnych dielov - Príloha č. 3 tohto MP- mapy jednotlivých kultúrnych 

dielov obhospodarovaných poľnohospodárskym subjektom 

Ďalšími prílohami Výzvy sú: 
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 Záznam o odbere pôdnych vzoriek – Príloha č. 1 tohto MP- kde poľnohospodársky subjekt 

uvedie korektné identifikačné a fakturačné údaje a takto vyplnený dokument odovzdá 

s odobratými pôdnymi vzorkami 

 Tento MP v plnom znení 

Výzva je prednostne zaslaná poľnohospodárskemu subjektu prostredníctvom IS Fabasoft do 

elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 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. V prípade neaktívnej elektronickej schránky je poľnohospodárskemu subjektu 

prostredníctvom Slovenskej pošty zaslaný rovnopis výzvy s kompletnými podkladmi k odberom.  

Vo výzve - Príloha č. 4 tohto MP - je zároveň uvedený aj link na webové sídlo ÚKSÚP, kde je MP ÚKSÚP 

č. 4/2022 ASPP,  zverejnený v plnom znení aj so všetkými prílohami. 

4.2. Odber pôdnych vzoriek 

Pôdne vzorky pre ASPP je vyzvaný poľnohospodársky subjekt povinný, v súlade s ustanoveniami  §2 

ods. 2 Vyhlášky o ASP, odobrať z poľnohospodárskych využívaných pozemkov na jar (spravidla do 

31.mája) alebo na jeseň po zbere úrody (spravidla do 30. novembra) daného kalendárneho roku.  

Odber pôdnych vzoriek musí byť ukončený do termínu uvedeného vo výzve! 

Vyzvaný poľnohospodársky subjekt musí dodržať zásadu, že odber pôdnych vzoriek v teréne musí byť  

ukončený v tom ročnom období, v ktorom bol začatý. 

Odber pôdnych vzoriek zabezpečí poľnohospodársky subjekt prostredníctvom svojich zamestnancov 

(svojpomocne) alebo prostredníctvom poverených organizácií (ich zoznam je zverejnený  na webovom 

sídle OPH ÚKSÚP): https://www.uksup.sk/ophoze-registre-a-zoznamy 

Prípadné nové skutočnosti (napr. aktualizácia pôdneho fondu poľnohospodárskeho subjektu, zmeny 

vzniknuté záplavou a pod.), ktoré nastanú krátko pred odberom alebo pri samotnom odbere, je 

potrebné zohľadniť v rámci technických možností a náležite upraviť odbery a počty pôdnych vzoriek 

podľa aktuálneho stavu. Dané zmeny je potrebné oznámiť zodpovednému zamestnancovi OPH, 

prípadne doložiť potrebnými dokladmi/ potvrdeniami. 

4.2.1. Ručný odber pôdnych vzoriek 

Pôdne vzorky pre ASP sa odoberajú sondážnou tyčou (náčrt sondážnej tyče je uvedený v Prílohe č. 1 

Vyhlášky o ASP). 

Jedna pôdna vzorka pre ASP pozostáva z minimálne 30 vpichov, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené        

po ploche kultúrneho dielu. Tieto čiastkové vzorky následným premiešaním vytvoria priemernú 

(reprezentačnú) vzorku pre príslušný kultúrny diel.   

4.2.2. Odber pôdnych vzoriek na ornej pôde (OP) 

Plocha na odber jednej pôdnej vzorky pri OP (30 vpichov) predstavuje v priemere výmeru 10ha. Odber 

sa vykonáva z pôdneho profilu maximálne do hĺbky 30cm. 

4.2.3. Odber pôdnych vzoriek na trvalých trávnych porastoch (TTP) 

Plocha na odber jednej vzorky pri TTP (30 vpichov) predstavuje v priemere výmeru 20ha. Odber sa 
vykonáva do hĺbky 15cm, pričom mačinová vrstva (vrstva  bohatá na živé aj odumreté  korene                             
a korienky) sa do vzorky nezahŕňa. 
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4.2.4. Odber pôdnych vzoriek vo vinohradoch 

Plocha na odber jednej vzorky (30 vpichov)  z vinohradov predstavuje v priemere výmeru 2ha. Odber 

pôdnych vzoriek vo vinohradoch sa vykonáva do hĺbky 60cm, pričom vrchných 20cm pôdy sa do vzorky 

nezahŕňa. Vzhľadom na rozdielnosť  techniky hnojenia vo vinohradoch, je nutné jednotlivé vpichy 

umiestňovať do stredu medzi radom a brázdou a medzi dve brázdy, prípadne časť vpichov vykonať 

v radoch a časť v medziradí. Z pozemkov určených na výsadbu vinohradov sa odber pôdnych vzoriek 

vykonáva pred rigolovaním do hĺbky 60cm. 

Pri vinohradoch je vhodné odoberať vzorky z plochy vysadenej jednou odrodou viniča a jedným typom 
podpníka. 

4.2.5. Odber pôdnych vzoriek v ovocných sadoch 

Plocha na odber jednej vzorky (30 vpichov) z ovocných sadov predstavuje v priemere výmeru 3ha. 
Odber pôdnych vzoriek v ovocných sadoch sa vykonáva do hĺbky 40cm.  Pri odbere čiastkových 
pôdnych vzoriek (30 vpichov) sa z odberu vylučuje plocha pod vnútornou polovicou koruny stromu. 

4.2.6. Odber pôdnych vzoriek v chmeľniciach 

Plocha na odber jednej pôdnej vzorky (30 vpichov) z chmeľnice predstavuje v priemere výmeru 3ha. 

Odber pôdnych vzoriek z chmeľníc sa vykonáva do hĺbky 40cm, pričom vrchných 10cm pôdy sa 

do vzorky nezahŕňa. 

4.2.7  Sondážna tyč  

Sondážnu tyč pre odber pôdnych vzoriek je možné zapožičať na vybraných pracoviskách ÚKSÚP.  

Zoznam týchto pracovísk, spolu s kontaktnou osobou (zamestnancom ÚKSÚP) je zverejnený  na: 

https://www.uksup.sk/ophoze-registre-a-zoznamy. Pri zapožičaní sondážnej tyče zodpovedný 

zamestnanec poľnohospodárskeho subjektu vyplní Formulár k zapožičaniu sondážnej tyče (Formulár 

F/OPH/15/00/21) - Príloha č. 5 tohto MP. Vyplnený formulár potvrdí zodpovedná osoba za 

poľnohospodársky subjekt svojim podpisom, prípadne otlačkom pečiatky (ak subjekt používa 

pečiatku). Zároveň je dohodnutý aj termín vrátenia sondážnej tyče. V prípade vrátenia poškodenej 

sondážnej tyče alebo nevrátenia sondážnej tyče, je poľnohospodársky subjekt povinný uhradiť 

poplatok podľa platného Cenníka výkonov ÚKSÚP. 

4.3. Úprava, spracovanie a označovanie pôdnych vzoriek 

Priemerná pôdna vzorka z poľnohospodárskeho pozemku je upravená na hmotnosť 300, max. 350g. 

Papierové vrecká s pôdnymi vzorkami sú skladované otvorené, vo vzdušnej miestnosti, aby pri izbovej 

teplote (+5°C až +20°C) došlo k presušeniu pôdnych vzoriek. 

Pôdne vzorky musia byť vysušené, zhomogenizované, bez výrazných rastlinných zvyškov, rozdrvené, 

sypkej konzistencie, s pôdnymi agregátmi s veľkosťou maximálne 2mm. 

Papierové vrecká musia byť označené jednoznačne a nezameniteľne číslom vzorky (podľa Zoznamu 

honov – „Súpiska pre odber pôdnych vzoriek k ASP“) a názvom poľnohospodárskeho subjektu, resp. 

odtlačkom pečiatky poľnohospodárskeho subjektu (ak poľnohospodársky subjekt používa pečiatku). 

4.4.  Zaznačenie odberových miest 

Po ukončení odberov zodpovedná osoba za poľnohospodársky subjekt, vyznačí v Prehľadovej mape KD 

odberové miesta a označí ich príslušnými číslami pôdnych vzoriek (podľa Zoznamu honov/ Súpisky pre 

odber pôdnych vzoriek k ASP).   
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Všetky zmeny zodpovedná osoba za poľnohospodársky subjekt uvedie v Zozname honov.  V prípade, 

ak na niektorom kultúrnom diele je viac užívateľov, zodpovedná osoba za poľnohospodársky subjekt 

vyznačí aj hranicu užívania. 

Aktualizovanú Prehľadovú mapu KD  zodpovedná osoba za poľnohospodársky subjekt prefotí a kópiu 

si uschová. Zaznačené odberové miesta budú slúžiť ako podklad pri nasledujúcom vyzvaní k odberu 

pôdnych vzoriek pre ASP. Pri strate Prehľadovej mapy a potrebe vytvorenia jej duplikátu sa postupuje 

v zmysle platného Cenníka výkonov ÚKSÚP, v čase žiadosti o vydanie duplikátu. 

4.5. Aktualizácia údajov o poľnohospodárskej pôde 

Zodpovedná osoba za poľnohospodársky subjekt zaktualizuje údaje o výmere poľnohospodársky 

obhospodarovanej pôdy, zároveň zaznačí aj prípadné zmeny kultúry. 

4.6. Údaje o poľnohospodárskom subjekte 

Zodpovedná osoba za poľnohospodársky subjekt vyplní „Záznam o odbere pôdnych vzoriek“ (ďalej len 

„Záznam“). V Zázname uvedie pravdivé a kompletné informácie o poľnohospodárskom subjekte, 

o aktuálne obhospodarovanej poľnohospodárskej pôde, o kontaktnej osobe a fakturačné  údaje.  

Zodpovedná osoba za poľnohospodársky subjekt Záznam podpíše a označí otlačkom pečiatky                         

(ak poľnohospodársky subjekt používa pečiatku). 

4.7. Dodanie pôdnych vzoriek 

Pôdne vzorky poľnohospodársky subjekt dodá na miesto určené zamestnancom OPH uvedené vo 

výzve. 

Zoznam miest pre odovzdanie pôdnych vzoriek pre ASPP aj s kontaktnými údajmi na zamestnanca OPH, 

zodpovedného za prevzatie pôdnych vzoriek, je uvedený v Tabuľke  č. 1 

Tabuľka č. 1  

Miesto odovzdania 

pôdnych vzoriek 

 

Zamestnanec 

OPH 
Tel. číslo E- mail 

ÚKSÚP, OPH, 

Matúškova 21, 

833 16  Bratislava 

Ing. Želmíra  

CHMELÁROVÁ 
+421 2 59 880 206 zelmira.chmelarova@uksup.sk 

ÚKSÚP, OPH,  

SNP 746/ 99, 

962 02 Vígľaš 

Ing. Peter 

HALÁS 

+421 45 52 42 203 

+421 907 191 133 
peter.halas@uksup.sk 

ÚKSÚP, OPH, Letná 3, 

043 39 Košice 

 

Božena 

SABOLOVÁ 

+421 55 79 01 227 

+421 918 806 537  

 

bozena.sabolova@uksup.sk 

4.7.1. Dodanie pôdnych vzoriek osobne 

Zodpovedná osoba za poľnohospodársky subjekt prinesie odobraté pôdne vzorky, upravené                      

podľa požiadaviek uvedených v bode 4.3 tohto MP, spolu s kompletnou sprievodnou dokumentáciou                       

na miesto určené zamestnancom OPH uvedené vo výzve. 
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4.7.2. Dodanie pôdnych vzoriek prostredníctvom poštovej, resp. kuriérskej služby 

Zodpovedná osoba za poľnohospodársky subjekt odobraté pôdne vzorky, upravené podľa požiadaviek 

uvedených v bode 4.3 tohto MP, spolu so sprievodnou dokumentáciou, zašle prostredníctvom 

poštovej alebo kuriérskej služby, na miesto určené zamestnancom OPH uvedené vo výzve. (viď 

Tabuľka č. 2) 

Tabuľka č. 2 

Pracovisko Adresa 

Bratislava ÚKSÚP, OPH, Matúškova 21, 833 16  Bratislava 

Vígľaš ÚKSÚP, OPH, SNP 746/ 99, 962 02  Vígľaš 

Košice ÚKSÚP, OPH, ul. Letná 3, 043 39  Košice 

4.7.3. Dodanie pôdnych vzoriek prostredníctvom poverenej organizácie 

Zodpovedná osoba za poľnohospodársky subjekt dodá pôdne vzorky, odobraté poverenou 

organizáciou,  upravené podľa požiadaviek uvedených v bode 4.3 tohto MP, spolu s kompletnou 

sprievodnou dokumentáciou prostredníctvom príslušnej poverenej organizácie. 

4.8. Prevzatie pôdnych vzoriek doručených osobne, resp. poverenou organizáciou 

Zamestnanec OPH, zodpovedný za prevzatie pôdnych vzoriek, skontroluje stav pôdnych vzoriek, ich 

počet, správnosť označenia a kompletnosť sprievodnej dokumentácie. 

Ak pôdne vzorky aj sprievodná dokumentácia spĺňajú požiadavky uvedené v tomto MP, zodpovedný 

zamestnanec OPH prevezme pôdne vzorky a zároveň vyplní  „Záznam o prijatí pôdnych vzoriek ASPP“ 

(Formulár F/OPH/02/22) - príloha č. 6 tohto MP. Formulár F/OPH/02/22 podpíše zodpovedný 

zamestnanec OPH aj zodpovedná osoba  za poľnohospodársky subjekt. Jeden rovnopis alebo kópia je 

zároveň potvrdením o prevzatí/odovzdaní pôdnych vzoriek ASPP pre poľnohospodársky subjekt. 

Vyplnený formulár F/OPH/02/22 je súčasťou príslušného spisu. 

Následne je príjem pôdnych vzoriek aj sprievodnej dokumentácie zaevidovaný príslušnou podateľňou 

ÚKSÚP prostredníctvom systému Fabasoft. Papierová podoba Záznamu je označená prezentačnou 

pečiatkou OPH s aktuálnym dátum, s vyznačením počtu prijatých pôdnych vzoriek, číslom spisu 

a číslom záznamu. 

4.9. Prevzatie pôdnych vzoriek doručených poštou, resp. kuriérom 

Pôdne vzorky dodané prostredníctvom pošty, resp. kuriéra sú zaevidované na príslušnej podateľni 

ÚKSÚP a následne zamestnanec OPH, zodpovedný za prevzatie pôdnych vzoriek, skontroluje stav 

pôdnych vzoriek, ich počet, správnosť označenia a kompletnosť sprievodnej dokumentácie a vyplní 

formulár F/OPH/02/22. Vyplnený formulár F/OPH/02/22 je súčasťou príslušného spisu a kópia je 

zaslaná poľnohospodárskemu subjektu mailom. 

Záznam je označený prezentačnou pečiatkou OPH s aktuálnym dátum, s vyznačením počtu prijatých 

pôdnych vzoriek, číslom spisu a číslom záznamu. 

4.10. Neprevzatie pôdnych vzoriek 

Ak pôdne vzorky nezodpovedajú požiadavkám tohto MP,  je zodpovedný zamestnanec OPH oprávnený 

neprevziať pôdne vzorky a bezodkladne upozorniť poľnohospodársky subjekt (zodpovednú osobu), že 
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v prípade neodstránenia zistených nedostatkov bude ÚKSÚP toto konanie považovať za nesplnenie 

povinností vyplývajúcich zo zákona o hnojivách. Táto skutočnosť je uvedená aj vo formulári 

F/OPH/02/22. 

V prípade, ak boli zistené nedostatky pri pôdnych vzorkách, ktoré boli dodané poštou alebo kuriérskou 

službou, zodpovedný zamestnanec OPH do 30 dní od prevzatia zásielky s pôdnymi vzorkami upozorní 

úradným listom, príp. e-mailom,  poľnohospodársky subjekt (zodpovednú osobu)  na nesplnenie 

povinností vyplývajúcich zo zákona o hnojivách a požiada o odstránenie, prípadne nápravu zistených 

nedostatkov.  

Termín na odstránenie nedostatkov alebo nápravu nedostatkov určí odborný zamestnanec OPH podľa 

závažnosti zistení a v súlade s platnou legislatívou. 

4.11. Dodatočná úprava pôdnych vzoriek 

V prípade doručenia nedostatočne upravených vzoriek, zodpovedný zamestnanec OPH bezodkladne 

upozorní poľnohospodársky subjekt (zodpovednú osobu),  že vzorky nie sú upravené podľa bodu 4.3. 

tohto MP a potrebujú dodatočnú úpravu.  

Zodpovedná osoba za poľnohospodársky subjekt rozhodne, či si pôdne vzorky vezme späť a upraví  ich                   

podľa požiadaviek v tomto MP, alebo vzorky budú upravené zamestnancami OPH za poplatok                         

podľa platného Cenníka výkonov ÚKSÚP. V prípade súhlasu s úpravou pôdnych vzoriek zamestnancami 

OPH za poplatok, vyhotoví zodpovedná osoba za poľnohospodársky subjekt objednávku na dodatočnú 

úpravu pôdnych vzoriek ASPP a potvrdí ju  svojim podpisom a otlačkom pečiatky (ak subjekt používa 

pečiatku).  

Ak boli nedostatočne upravené pôdne vzorky dodané poštou, resp. kuriérom, zodpovedný 

zamestnanec OPH o tejto skutočnosti do 30 dní informuje poľnohospodársky subjekt (zodpovednú 

osobu) prostredníctvom úradného listu alebo e-mailom.  Zodpovedná osoba za poľnohospodársky 

subjekt môže dodať nové pôdne vzorky, prípadne zaslať objednávku na úpravu pôdnych vzoriek 

zamestnancami OPH za poplatok podľa platného Cenníka výkonov ÚKSÚP. Objednávku možno zaslať 

prostredníctvom pošty  (originál objednávky s podpisom a otlačkom pečiatky, ak subjekt používa 

pečiatku) alebo e- mailom (sken originálu objednávky s podpisom a otlačkom pečiatky, ak subjekt 

používa pečiatku). 

Zamestnanci OPH po obdŕžaní objednávky, upravia vzorky tak, aby zodpovedali požiadavkám tohto 

MP. Všetky dodatočne vykonané úpravy pôdnych vzoriek budú fakturované podľa platného Cenníka 

výkonov ÚKSÚP. 

Ak poľnohospodársky subjekt vzorky neupraví, resp. nesúhlasí s úpravou pôdnych vzoriek za poplatok 

(t. j. do 60 dní od prevzatia upozornenia nedoručí objednávku na úpravu pôdnych vzoriek za poplatok), 

sú pôdne vzorky považované za nedodané a ÚKSÚP musí konanie poľnohospodárskeho subjektu 

považovať za nesplnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o hnojivách. 

4.12. Sprievodná dokumentácia k pôdnym vzorkám ASPP 

Pre splnenie zákonnej povinnosti je potrebné k pôdnym vzorkám dodať: 

 Záznam o odbere pôdnych vzoriek – ORIGINÁL - vyplnený korektnými údajmi 

o poľnohospodárskom subjekte, poľnohospodárskej pôde, ako aj fakturačnými 

a korešpondenčnými údajmi. Záznam musí byť podpísaný a označený otlačkom pečiatky (ak 

poľnohospodársky subjekt používa pečiatku) 
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 Zoznam honov (Súpiska pre odber pôdnych vzoriek k ASP) – s uvedením prípadných zmien 

výmery, kultúry, počtu vzoriek a pod. 

 Mapy kultúrnych dielov – s vyznačením odberných miest, ako aj vyznačením vybudovaných 

ustajňovacích kapacít HZ a vybudovaných uskladňovacích priestorov pre hospodárske hnojivá 

 

4.13. Analýza pôdnych vzoriek, výsledky a ich spracovanie 

Výsledky analýz pôdnych vzoriek dodané SLAPH/SLAP KE sú spracované a štatisticky vyhodnotené 

zodpovedným zamestnancom OPH na základe kritérií uvedených v Prílohe č. 4 Vyhlášky o ASP. 

Následne zodpovedný zamestnanec OPH vytvorí výstupnú zostavu pre konkrétny poľnohospodársky 

subjekt, ktorá obsahuje: 

 Titulnú stranu s názvom poľnohospodárskeho subjektu, dátumom spracovania 

 Sumárne vyhodnotenie výsledkov podľa kultúr (priemerné hodnoty) 

 Vyhodnotenie zásobenosti na  jednotlivé kultúry (OP/TTP/vinice/ovocné sady/chmeľnice/PP) 

 Zostavu s hodnotami na jednotlivé produkčné bloky 

 Rozdelenie produkčných blokov  

 Kategorizáciu  obsahu živín 

 Kritéria hodnotenia výsledkov chemických rozborov poľnohospodárskych pôd 

Výstupnú zostavu, ktorej jednotlivé časti sú vložené ako prílohy, sú spolu s úradným listom odboru, 

odoslané poľnohospodárskemu subjektu prednostne do elektronickej schránky prostredníctvom IS 

Fabasoft. 

V prípade neaktívnej elektronickej schránky, odborný zamestnanec OPH vytvorí rovnopis a zabezpečí 

odoslanie prostredníctvom Slovenskej pošty v súlade s platnými internými pokynmi.  

4.14. Fakturácia  

Poľnohospodárskemu subjektu je následne vystavená aj faktúra na manipulačný poplatok za 
spracovanie a vyhodnotenie výsledkov analýz podľa Cenníka výkonov ÚKSÚP platného v čase 
ukončenia analýzy pôdnych vzoriek, jeho aktuálna verzia je dostupná aj na webovom sídle ÚKSÚP:  
http://www.uksup.sk/cennik-vykonov/  

V prípade dodatočnej úpravy pôdnych vzoriek a na základe objednávky poľnohospodárskeho subjektu, 
je vo faktúre zohľadnená aj položka za úpravu pôdnych vzoriek – rovnako v súlade s platným Cenníkom 
výkonov ÚKSÚP. 

Faktúra je odoslaná prednostne do elektronickej schránky poľnohospodárskeho subjektu, v prípade 
neaktívnej elektronickej schránky je poľnohospodárskemu subjektu zaslaný rovnopis prostredníctvom 
Slovenskej pošty.  

4.15. Uchovávanie a archivácia výsledkov ASPP 

Výsledky ASPP je poľnohospodársky subjekt povinný – v súlade s ustanoveniami §11 ods. 4 zákona 

o hnojivách - uschovať ako doklad o pravidelnej kontrole ním obhospodarovanej pôdy  až  do ďalšieho 

ASPP. 

ÚKSÚP vyhodnocuje výsledky ASPP a následne ich archivuje počas piatich rokov. 

 

http://www.uksup.sk/cennik-vykonov/
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5. Súvisiaca dokumentácia 

Cenník výkonov ÚKSÚP 
Fabasoft  e- GOV  Suite – používateľská príručka 
Príkazný list č. 4/ R/ 2019 Automatizovaný systém na správu registratúry Fabasoft eGOV – Suite 
Vyhláška MPRV SR č. 151/ 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o agrochemickom skúšaní pôd 
a o skladovaní a používaní hnojív 
Zákon č. 136/ 2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 305/2013 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 
 

6. Zoznam príloh 

Príloha č. 1 - Záznam o  odbere pôdnych vzoriek (vzor) 

Príloha č. 2 - Zoznam honov (Súpiska pre odber pôdnych vzoriek k ASP) 

Príloha č. 3 - Prehľadová mapa kultúrnych dielov  - vzor 

Príloha č. 4 - Výzva k odberu a dodaniu pôdnych vzoriek na ASPP (vzor) 

Príloha č. 5 - Formulár  k zapožičaniu sondážnej tyče (F/OPH/15/00/21) 

Príloha č. 6 – Záznam o prijatí pôdnych vzoriek ASPP (F/OPH/02/00/22)-vzor 

 

7. Zrušovacie ustanovenia 

Vydaním tohto MP ÚKSÚP č. 4/2022 sa ruší Metodický pokyn ÚKSÚP  č. 7/2018 „Agrochemické skúšanie 

pôd (aktualizovaný)“ zo dňa 17. 01. 2021. 

 

8. Účinnosť 

Tento MP ÚKSÚP č. 4/2022 nadobúda účinnosť dňa 22. 02. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Informačná povinnosť prevádzkovateľa (ÚKSÚP) voči dotknutej osobe: Prevádzkovateľ sa riadi pri nakladaní s 
osobnými údajmi dotknutých osôb 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“). Účelom spracovania osobných údajov dotknutých osôb je vykonanie služby až po 
doručenie výsledkov z analýz vzoriek a príslušných dokumentov zákazníkovi, ku ktorým má prevádzkovateľ 
kompetencie. Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa 
podľa čl. 6 ods.1 písm. c) GDPR. Poučenie o právach dotknutých osôb v súvislosti s ochranou osobných údajov 
ako aj ďalšie informácie o spracovaní takýchto údajov prevádzkovateľom je možné nájsť na webovej stránke 
prevádzkovateľa – www.uksup.sk“  
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Prílohy 

Príloha č. 1 -  Záznam o  odbere pôdnych vzoriek  (vzor) 

ÚSTREDNÝ  KONTROLNÝ  A  SKÚŠOBNÝ  ÚSTAV 

POĽNOHOSPODÁRSKY  V BRATISLAVE 

 

Odbor pôdy a hnojív  

 

 

Agrochemické skúšanie pôd 

ZÁZNAM  O ODBERE PÔDNYCH VZORIEK 
 

 

Kraj: názov  kraja 
Okres: názov okresu 
Poľnohospodársky subjekt:  názov poľnohospodárskeho subjektu 
Katastrálne územie:                                                                    
Rok odberu:   20xx                                                           

IČO  podniku:     xxxxxx 
IČ DPH : SKxxxxxxxx 

 
 Výmera celková Výmera preskúšaná 
Poľnohospodárska pôda ha ha 
Z toho:   
Orná pôda ha ha 
Trvalé trávne porasty ha ha 
Vinice ha ha 
Ovocné sady ha ha 
Chmeľnice ha ha 

 
Spolu bolo odobratých vzoriek:   xx ks 
Čísla nedodaných vzoriek:  
Zdôvodnenie :  
 
Adresa: 
Názov poľnohospodárskeho subjektu 
Ulica  číslo 
PSČ Mesto 
Kontaktná osoba: Meno a priezvisko 
Telefón/ mobil: +421 xxx xxx xxx 
E-mail:  

 
 

 .........................................................................  
  Podpis a odtlačok  pečiatky  
         poľnohospodárskeho  subjektu  
       

https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.realitnaunia.sk/wp-content/uploads/2015/11/znak3.jpg&imgrefurl=http://www.realitnaunia.sk/zakon-o-realitnom-sprostredkovani&docid=xDTERmM_0zWxeM&tbnid=z3wVQpgOmRjaKM:&w=150&h=150&bih=616&biw=1426&ved=0ahUKEwjV-o-zx6zPAhVHPBQKHXnjATsQxiAIAygB&iact=c&ictx=1
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Príloha č. 2 – Zoznam honov (Súpiska pre odber pôdnych vzoriek k ASP) - vzor 
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Príloha č.3 – Prehľadová mapa kultúrnych dielov  - vzor 

Prehľadová mapa kultúrnych dielov 

 

Podnik:      IČO:  
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Príloha č. 4 -  Výzva k odberu a dodaniu pôdnych vzoriek na ASPP (vzor) 
 

ÚSTREDNÝ  KONTROLNÝ  A  SKÚŠOBNÝ  ÚSTAV 
          POĽNOHOSPODÁRSKY  V BRATISLAVE 

 

Odbor pôdy a hnojív  
 

 

 

Názov poľnohospodárskeho subjektu 

Ulica číslo popisné/číslo orientačné 

PSČ  Mesto 

 

 

 

Váš list číslo / zo dňa                          Naše číslo                           Vybavuje / linka                            v Bratislave 

                   č. z.                               meno a priezvisko/klapka              DD.MM.RRRR 
                                                             č. s. 
    
            
 

Vec:  Výzva na odber a dodanie pôdnych vzoriek na agrochemické skúšanie poľnohospodárskej pôdy 
(ASPP)  

              
 

Na základe §11 ods. 3 zákona č. 136/2000 Z. z.  o hnojivách (ďalej len „zákon o hnojivách“), 
v znení neskorších predpisov,  Vás vyzývame ku splneniu povinnosti vykonať, alebo zabezpečiť, odber 
a dodanie pôdnych vzoriek na agrochemické skúšanie poľnohospodárskej pôdy (ASPP) z Vami 
obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy.  

Na základe ustanovení Vyhlášky MPRV SR č. 151/ 2016 Z. z. (ďalej len „Vyhláška o ASP“) §2 ods. 
2 ste povinní vykonať odbery pôdnych vzoriek do 31. mája / 30. novembra tohto kalendárneho roka. 

Nesplnenie tejto povinnosti je v zmysle §15 ods. 2 písm. a) zákona o hnojivách možné 
sankcionovať pokutou až do výšky 3000 eur. 

Podrobnosti o postupe odberu pôdnych vzoriek, spôsobe a rozsahu vykonávania ASPP, ako aj 
princípy chemických rozborov pôdnych vzoriek a kritériá hodnotenia výsledkov chemických rozborov 
pôdnych vzoriek z poľnohospodárskych pozemkov ustanovuje Vyhláška o ASP.  

Vo všetkých pôdnych vzorkách bude stanovená hodnota pôdnej reakcie (pH) a obsah 
prístupných foriem fosforu (P), draslíka (K), horčíka(Mg) a vo vytrvalých kultúrach (vinohrady, ovocné 
sady, chmeľnice) aj obsah vápnika (Ca). 

https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.realitnaunia.sk/wp-content/uploads/2015/11/znak3.jpg&imgrefurl=http://www.realitnaunia.sk/zakon-o-realitnom-sprostredkovani&docid=xDTERmM_0zWxeM&tbnid=z3wVQpgOmRjaKM:&w=150&h=150&bih=616&biw=1426&ved=0ahUKEwjV-o-zx6zPAhVHPBQKHXnjATsQxiAIAygB&iact=c&ictx=1
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Výsledky rozborov ASPP Vám budú dodané formou hodnotiacej správy obsahujúcej všetky 
analytické údaje pre každý poľnohospodársky pozemok so štatistickým vyhodnotením celkového stavu 
agrochemických vlastností poľnohospodárskych pozemkov a určením potreby vápnenia.  

Výsledky rozborov ASPP ste povinní uchovávať a predložiť pri kontrolách dodržiavania 
povinností ustanovených zákonom. 

Metodický pokyn ÚKSÚP č. 4/2022 je v plnom znení aj so všetkými prílohami uverejnený                   
na webovom sídle ÚKSÚP: https://www.uksup.sk/ophoze-metodicke-pokyny 

Vyzývame Vás v lehote do 30 dní od obdŕžania tejto výzvy, OPH nahlásiť predpokladaný termín 
začatia odberov pôdnych vzoriek a predpokladaný termín ich dodania.  

Zároveň Vás žiadame, aby ste si vopred telefonicky dohodli miesto aj čas dodania pôdnych 
vzoriek na nižšie uvedených kontaktoch. 

OPH je oprávnený určiť alebo upresniť miesto dodania pôdnych vzoriek. 
 

Miesto dodania pôdnych vzoriek:  
ÚKSÚP, OPH, ulica a číslo, PSČ  Mesto 
 
Kontakt pre bližšie informácie: 
Meno a priezvisko 
Telefónne číslo 
E-mail 

                    
 

Prílohy: 
 Zoznam honov (Súpiska pre odber pôdnych vzoriek k  ASP)  

 Prehľadová mapa kultúrnych dielov 

 Záznam o odbere pôdnych vzoriek  

 MP ÚKSÚP č. 4/2022 Agrochemické skúšanie poľnohospodárskej pôdy 

 

 

 

 

                                                                                                     Titul, Meno, Priezvisko 

                                                                                                                   riaditeľ Odboru pôdy a hnojív 
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Príloha č. 5 -  Formulár  k zapožičaniu sondážnej tyče (F/OPH/15/00/21) 
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Príloha č. 6 Záznam o prijatí pôdnych vzoriek ASPP (F/OPH/02/00/22) - vzor 

 

 


