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1. Skratky  

DNK – delegované nariadenie Komisie (EÚ) 

EPV – ekologická poľnohospodárska výroba, 

ES – Európske spoločenstvo, 

EÚ – Európska únia,  

GMO – geneticky modifikované organizmy, 

IO – oprávnená „súkromná inšpekčná organizácia“, nezávislá súkromná organizácia, ktorá 

vykonáva úradné kontroly a iné úradné činnosti (certifikáciu) v oblasti ekologickej 

poľnohospodárskej výroby v súlade s ustanoveniami nariadenia (EÚ) 2018/848 a zákona č. 

282/2020 Z. z., oprávnená IO pre systém EPV v SR (§4, písm. g zákona) 

MP – metodický pokyn ÚKSÚP, 

nariadenie 2018/848 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 

2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej 

poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, 

nariadenie 2017/625 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 

2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie 

uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné 

podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 

1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení 

Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 

2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 

91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o 

úradných kontrolách)  

OFIS – Informačný systém Komisie pre ekologické poľnohospodárstvo (Organic farming 

information systém) 

OOEPV – Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby, 

POR – prípravky na ochranu rastlín, 

RV – rastlinná výroba, 

SR – Slovenská republika,  

ÚK – úradná kontrola 

ÚKSÚP – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, 

VNK 2021/279 – Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/279 z 22.februára 2021, ktorým 

sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2018/848 o kontrolách a iných opatreniach na zabezpečenie vysledovateľnosti a dodržiavania 

súladu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovania produktov ekologickej 

poľnohospodárskej výroby v znení neskorších predpisov, 

VNK – vykonávacie nariadenie komisie (EÚ), 

zákon – zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v platnom znení 

2. Vymedzenie pojmov 

Metodický pokyn – zdokumentovaný spôsob vykonávania určenej činnosti vydaný OOEPV, 

ÚKSÚP pre potreby zjednotenia a usmernenia činností, ktoré vykonávajú IO alebo 

prevádzkovatelia EPV v rámci Slovenskej republiky, 

Nedodržiavanie súladu - je nedodržiavanie súladu s nariadením 2018/848 alebo 

nedodržiavanie súladu s delegovanými alebo vykonávacími aktmi prijatými v súlade 

s nariadením 2018/848 (čl. 3 ods. 57 nariadenia 2018/848), 

Opatrenia predbežnej opatrnosti - sú opatrenia, ktoré majú prijať prevádzkovatelia na 

každom stupni výroby, prípravy a distribúcie s cieľom zabrániť kontaminácii produktmi alebo 

látkami, ktoré nie sú povolené na používanie v EPV v súlade s nariadením 2018/848, a zabrániť 

zmiešaniu produktov EPV s neekologickými produktmi (čl. 3 ods. 5 nariadenia 2018/848), 
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Prevádzkovateľ - je fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za zabezpečenie dodržiavania 

nariadenia 2018/848 na každom stupni výroby, prípravy a distribúcie, ktoré sú pod jej kontrolou 

(čl. 3 ods. 13 nariadenia 2018/848,), 

Preventívne opatrenia - sú opatrenia, ktoré majú prevádzkovatelia prijať na každom stupni 

výroby, prípravy a distribúcie s cieľom zabezpečiť zachovanie biodiverzity a kvality pôdy, 

opatrenia na prevenciu a kontrolu škodcov a chorôb a opatrenia, ktoré sa majú prijať na 

zamedzenie negatívnym vplyvom na životné prostredie a na zdravie zvierat a rastlín (čl. 3 ods. 

4 nariadenia 2018/848),  

Príslušný orgán - ústredný orgán členského štátu zodpovedný za organizovanie úradných 

kontrol v oblasti EPV, v súlade s ustanoveniami nariadenia 2018/848 alebo akýkoľvek iný 

orgán, na ktorý bola táto právomoc prenesená; prípadne zahŕňa aj zodpovedajúci orgán tretej 

krajiny (čl. 3 ods. 3 nariadenia 2017/625). V SR je v zmysle § 2 písm. b) zákona týmto orgánom 

ÚKSÚP. 

Riziko – je funkcia pravdepodobnosti nepriaznivého vplyvu na zdravie ľudí, zvierat alebo 

rastlín, na dobré životné podmienky zvierat alebo na životné prostredie v dôsledku 

nebezpečenstva a závažnosti tohto pôsobenia (čl. 3 ods. 24 nariadenia 2017/625), 

Stupeň výroby, prípravy a distribúcie - je ktorýkoľvek stupeň počnúc prvovýrobou produktu 

EPV až po jeho skladovanie, spracovanie, prepravu a predaj alebo dodávku konečnému 

spotrebiteľovi, v relevantnom prípade aj označovanie, reklama, dovoz, vývoz a 

subdodávateľské činnosti (čl. 3 ods. 50 nariadenia 2018/848). 

3. Účel a rozsah pôsobnosti 

Jednou zo základných zásad v EPV je hodnotenie rizika a prípadné využitie opatrení 

predbežnej opatrnosti a preventívnych opatrení. Kategorizácia prevádzkovateľov podľa 

rizikovosti je povinnosťou IO, na ktoré bola prenesená povinnosť vykonávať úradné kontroly 

a iné úradné činnosti v systéme EPV.  

V rámci platných právnych predpisov sa povaha a frekvencia kontrol určuje na základe 

rizika nedodržiavania súladu a pravdepodobnosti nedodržiavania súladu počas celého procesu 

na všetkých stupňoch výroby prípravy a distribúcie ustanovených v systéme EPV. Pri určení 

frekvencie vykonania úradných kontrol sa zohľadňujú minimálne tieto prvky: 

a) typ, veľkosť a štruktúra prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov; 

b) trvanie obdobia, počas ktorého boli prevádzkovatelia a skupiny prevádzkovateľov 

zapojení do EPV, prípravy a distribúcie; 

c) výsledky kontrol vykonaných v súlade s čl. 38 nariadenia 2018/848 a to minimálne 

na dva roky; 

d) časové obdobie príslušné pre vykonávané činnosti; 

e) kategórie produktov; 

f) typ, množstvo a hodnota produktov a ich vývoj v čase; 

g) možnosť zmiešania produktov alebo kontaminácie nepovolenými produktmi alebo 

látkami; 

h) skutočnosť, že prevádzkovatelia alebo skupiny prevádzkovateľov uplatňujú 

odchýlky od pravidiel alebo výnimky z nich; 

i) kritické body nedodržiavania súladu a pravdepodobnosť nedodržiavania súladu na 

každom stupni výroby, prípravy a distribúcie; 

j) subdodávateľské činnosti. 

Tento MP stanovuje základné princípy vyhodnocovania rizika IO a nastavenie systému 

kontrol vykonávaných IO v EPV. Týmto MP sa riadia IO v SR. 

4. Druhy kontrol  

Vstupné preverenie – je ÚK (v súlade s §6 zákona) vykonávaná na základe požiadavky 

žiadateľa o registráciu do EPV, na overenie splnenia podmienok na vstup do systému EPV. 

Tiež je ÚK, vykonávaná u už registrovaného prevádzkovateľa na overenie splnenia podmienok 

na registráciu v prípade registrácie novej činnosti/miesta výkonu činnosti, alebo v prípade RV: 
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kontrola nových doteraz neregistrovaných pôdnych dielov. IO vykoná vstupné preverenie 

najneskôr do 60 dní od prijatia žiadosti a podpísania zmluvy na výkon vstupného preverenia. 

Výsledok kontroly (záznam zo vstupného preverenia), spolu s odporúčaním na registráciu pošle 

v písomnej, alebo v elektronickej podobe žiadateľovi do 15 dní od výkonu kontroly. V prípade 

RV je súčasťou odporúčania aj zoznam pôdnych dielov s príslušnou užívanou výmerou a 

kultúrou, ktoré IO odporúča zaregistrovať do EPV. 

Fyzická inšpekcia na mieste (Ročná kontrola) – je ÚK vykonávaná minimálne raz za 

kalendárny rok u všetkých registrovaných prevádzkovateľov podľa typu registrácie, pričom 

je nutné prihliadať na súlad s čl. 38 ods. 3 nariadenia 2018/848. Jedná sa o komplexné 

preverovania zhody s platnými právnymi predpismi pre EPV. Všetci prevádzkovatelia 

a skupiny prevádzkovateľov (s výnimkou prevádzkovateľov, ktorí predávajú balené produkty 

EPV priamo konečnému spotrebiteľovi alebo používateľovi pod podmienkou, že nevyrábajú, 

nepripravujú, neskladujú takéto produkty inak ako v súvislosti s miestom predaja ani 

nedovážajú takéto produkty z tretej krajiny alebo nezadali takéto činnosti vo forme zákazky 

inému prevádzkovateľovi (čl. 34, ods. 2 nariadenia 2018/848)) sa podrobia overovaniu súladu 

aspoň raz za rok. Inšpekcia môže byť ohlásená aj neohlásená. Avšak podľa čl. 9 ods. 4 

nariadenia 2017/625 úradné kontroly majú byť až na prípady, kedy by inak kontrolu 

nebolo možné vykonať, vykonávané bez ohlásenia vopred. Pri výkone fyzickej inšpekcie je 

nutné vychádzať z analýzy rizika konkrétneho prevádzkovateľa/skupiny prevádzkovateľov 

a fyzická inšpekcia sa vykonáva v najvhodnejšom období vzhľadom na zameranie a činnosť 

prevádzkovateľa v EPV. IO vypracujú písomné záznamy o každej vykonanej kontrole, ktorú 

vykonávajú na overenie súladu s nariadením 2018/848 – (inšpekčná správa na každú oblasť 

zvlášť). 

Fyzická inšpekcia na mieste je vykonaná aj pri prechode prevádzkovateľa 

z predchádzajúcej IO do novej IO, vrátane plnenia stanovených požiadaviek na prenos 

kontrolného spisu v súlade s čl. 9 ods. 4 VNK 2021/279. 

Následná kontrola – je ÚK, ktorá je zameraná na overenie plnenia nápravných opatrení 

prevádzkovateľom uložených IO v nadväznosti na predchádzajúcu vykonanú ÚK, vrátane 

preventívnych opatrení v závislosti na type a povahe preukázaných nedostatkov.  

Cieľom následnej kontroly je kontrola odstránenia nedostatkov, zistených 

v súvislosti  s predchádzajúcimi kontrolnými činnosťami, metódami a technikami. Následná 

kontrola na overenie plnenia nápravných opatrení by sa mala uskutočniť vo vhodnom časovom 

odstupe po vykonanej ÚK, so zohľadnením potrebného času na odstránenie preukázaného 

nedodržiavania súladu prevádzkovateľom. Pri kontrole sa zameria na skutočnosť, či nedošlo 

k pretrvávaniu nesúladu a jeho presahu na ďalšie činnosti. Avšak ak je to možné, následná 

kontrola na uložené opatrenie by sa ma uskutočniť ešte v tom istom roku ako bolo opatrenie 

uložené. 

Dodatočná kontrola – je ÚK, vykonávaná v zmysle čl. 38 ods. 4 písm. b) a d) nariadenia 

2018/848 a  čl. 7 písm. b) a e) VNK 2021/279, jedná sa spravidla o neohlásenú kontrolu 

založenú na analýze rizika. Vykonáva sa minimálne u 10 % prevádzkovateľov, s ktorými má 

IO uzavretú zmluvu; a v prípade skupiny prevádzkovateľov minimálne u 5 % 

prevádzkovateľov, ktorí sú členmi skupiny prevádzkovateľov, minimálne však u 10 členov. Ak 

má skupina prevádzkovateľov 10 členov alebo menej, tak sa skontrolujú všetci členovia. 

Prednostne sa vykonáva tento druh kontroly u prevádzkovateľov EPV s vyššou úrovňou 

rizika. 

Cielená kontrola – je ÚK, vykonaná cielene podľa potreby a platných interných postupov 

IO, napr. na základe podaní, podnetov, anonymné podania, odstúpení s cieľom preverovania, 

cielené kontroly na danú činnosť a produkt a podobne alebo na požiadanie prevádzkovateľa 

(napr. na overenie súladu cieľom vydania certifikátu, na overenie legislatívnych podmienok na 

skrátenie konverzie...). Taktiež sa jedná o kontroly, ktoré je potrebné vykonať vzhľadom na 
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porušenie legislatívnych požiadaviek (napr. nevyhovujúce výsledky analyzovaných vzoriek, 

hlásenie OFIS a podobne), výkon kontroly na základe požiadavky príslušného orgánu alebo 

Komisie. 

 

Ďalej kontroly môžu byť ohlásené alebo neohlásené: 

Ohlásená kontrola – preukazným spôsobom vopred oznámená kontrola prevádzkovateľovi. 

Kontroly na mieste sa môžu oznámiť/ohlásiť vopred pod podmienkou, že sa neohrozí účel 

kontroly.  

Neohlásená kontrola– vopred neoznámená kontrola. V súlade s  čl. 7 písm. a) VNK 2021/279 

musí byť minimálne 10 % všetkých kontrol vykonávaných podľa čl. 9 ods. 4 nariadenia 

2017/625 uskutočnených bez oznámenia vopred. 

 

Odber vzoriek v rámci kontrol – odber vzoriek odborne spôsobilou osobou IO, s následnou 

analýzou odobratej vzorky v určených úradných laboratóriách. Odber vzoriek je vykonaný na 

základe rizikovej analýzy v súlade s čl. 9 ods. 4 a čl. 14 písm. h) nariadenia 2017/625, pričom 

v súlade s čl. 7 písm. c) a d) VNK 2021/279 odberu vzorky podlieha minimálne 5 % počtu 

kontrolovaných prevádzkovateľov, resp. minimálne 2 % členov každej skupiny 

prevádzkovateľov. K odberu vzorky môže dôjsť aj v prípade podozrenia počas výkonu 

kontroly, na základe podnetov, podaní, odstúpení, alebo v prípade monitoringu, či iných 

nariadených odberov vzoriek. Všetky odobraté vzorky sa analyzujú výlučne v určených 

úradných laboratóriách SR, ktorých zoznam je zverejnený na webovom sídle ÚKSÚP. 

5. Analýza rizika, jej tvorba, vyhodnocovanie a aplikácia v EPV 

 Podľa čl. 9 nariadenia 2017/625, čl. 38 (prihliadnuc aj na čl. 40) nariadenia 2018/848 a čl. 

7 VNK 2021/279 sa povaha, frekvencia a druh kontrol určuje na základe posúdenia 

a vyhodnotenia rizika, podľa podozrenia nedodržiavania súladu a preukázaného 

nedodržiavaniu súladu ustanovených v platnej legislatíve v EPV. V každom prípade 

sa všetci prevádzkovatelia a skupiny prevádzkovateľov (s výnimkou 

prevádzkovateľov, ktorí predávajú balené produkty EPV priamo konečnému spotrebiteľovi 

alebo používateľovi pod podmienkou, že nevyrábajú, nepripravujú, neskladujú takéto 

produkty inak ako v súvislosti s miestom predaja ani nedovážajú takéto produkty z tretej 

krajiny alebo nezadali takéto činnosti vo forme zákazky inému prevádzkovateľovi (čl. 34, 

ods. 2 nariadenia 2018/848)) podrobia overovaniu súladu aspoň raz za rok;  

 zmyslom analýzy rizika je prevencia nedodržiavania súladu v EPV; 

 IO musí mať vypracovanú vlastnú analýzu rizika prevádzkovateľov s ktorými má 

platnú zmluvu na výkon ÚK, ktorá je základom plánovania kontrol v EPV a zároveň je 

základom na plánovanie odberov vzoriek v EPV u prevádzkovateľov (čl. 40 ods. 1 písm. 

a) bod i nariadenia 2018/848). V analýze rizika sú zapracované požiadavky uvedené v čl. 

38 ods. 2 nariadenia 2018/848. Pri zmene IO prevádzkovateľom (resp. skupinou 

prevádzkovateľov), musí nová IO v súlade s čl. 9 ods. 4 VNK 2021/279 zapracovať do 

svojej analýzy rizika zistenia predchádzajúcou IO, ako je to uvedené v záznamoch 

prevádzkovateľa (resp. skupiny prevádzkovateľov)aj. 

 Na základe analýzy rizika musí IO zaraďovať prevádzkovateľov minimálne do 3 

skupín rizika (nízkej, strednej, vysokej). 

 IO predkladajú príslušnému orgánu vopred na schválenie v zmysle čl. 40 ods. 1 písm. a) 

nariadenia 2018/848: 

a) svoj postup vyhodnotenia rizika, v ktorom sa má najmä určiť, na akom základe sa 

určuje intenzita a frekvencia overovania dodržiavania súladu prevádzkovateľmi a 
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skupinami prevádzkovateľov, ktorý má vychádzať z prvkov uvedených v čl. 9 

nariadenia 2017/625 a čl. 38 nariadenia 2018/848, a ktorý sa má dodržiavať pri 

ÚK prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov; 

b) štandardný kontrolný postup, ktorý má obsahovať podrobný opis kontrolných 

opatrení, ktoré sa IO zaväzuje uplatňovať vo vzťahu k prevádzkovateľom a 

skupinám prevádzkovateľov, ktorí podliehajú jej kontrolám; 

c) zoznam opatrení, ktoré sa majú uplatňovať na prevádzkovateľov a skupiny 

prevádzkovateľov v prípade podozrenia na nedodržiavanie súladu alebo v prípade 

preukázaného nedodržiavania súladu. Zoznam opatrení je v súlade so spoločným 

katalógom opatrení vydaný príslušným orgánom; 

d) mechanizmy na účinné monitorovanie úloh ÚK a iných úradných činnosti 

vykonávaných v súvislosti s prevádzkovateľmi a skupinami prevádzkovateľov a 

mechanizmy na podávanie správ o uvedených úlohách. 

IO tieto dokumenty predkladá príslušnému orgánu každoročne najneskôr do 31.01. 

príslušného kalendárneho roka, prvýkrát však do 30.04.2022. Následne IO oznámi 

príslušnému orgánu každú zmenu vyššie vymenovaných prvkov uvedených v bodoch a) 

až d) do 10 dní od ich zmeny;  

 

 IO vykonávajú ÚK všetkých prevádzkovateľov počas celého procesu na všetkých stupňoch 

výroby, prípravy a distribúcie na základe analýzy rizika a s vhodnou frekvenciou, v súlade 

s čl. 9 nariadenia 2017/625 na overenie dodržiavania súladu s nariadením 2018/848, pričom 

zohľadnia okrem prvkov uvedených v čl. 9 nariadenia 2017/625: 

- riziká spojené so zvieratami a s tovarom, 

- činnosť vykonávajúcu prevádzkovateľom,  

- miesto výkonu činnosti alebo prevádzok,  

- používané výrobky, postupy, materiál a látky, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť, 

neporušenosť a bezchybnosť potravín alebo bezpečnosť krmív, prípadne môžu 

negatívne ovplyvniť životné prostredie,  

- akékoľvek informácie, ktoré naznačujú pravdepodobnosť toho, že by spotrebitelia 

boli uvedení do omylu, najmä pokiaľ ide o povahu, identitu, vlastnosti, zloženie, 

množstvo, trvanlivosť, krajinu, alebo miesto pôvodu, spôsob výroby alebo produkcie 

potravín alebo krmív, 

- záznamy prevádzkovateľov z minulosti, pokiaľ ide o výsledky ÚK vykonaných 

u prevádzkovateľov, 

- spoľahlivosť a výsledky vlastných kontrol, ktoré vykonali prevádzkovatelia alebo 

tretia strana na ich žiadosť, v náležitom prípade vrátane súkromných systémov 

zabezpečenia kvality, a to na účely zistenia dodržiavania pravidiel EPV, 

- akékoľvek informácie, ktoré by mohli naznačiť nedodržiavanie pravidiel EPV 

aj tieto prvky: 

- typ, veľkosť a štruktúra prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov; 

- trvanie obdobia, počas ktorého boli prevádzkovatelia a skupiny prevádzkovateľov 

zapojení do EPV, prípravy a distribúcie (napr. nový prevádzkovateľ); 

- výsledky vykonaných kontrol (minimálne za dva roky); 

- časové obdobie príslušné pre vykonávané činnosti; 
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- kategórie produktov; 

- typ, množstvo a hodnota produktov a ich vývoj v čase; 

- možnosť zmiešania produktov alebo kontaminácie nepovolenými produktmi alebo 

látkami; 

- skutočnosť, že prevádzkovatelia alebo skupiny prevádzkovateľov uplatňujú 

odchýlky od pravidiel alebo výnimky z nich; 

- kritické body nedodržiavania súladu a pravdepodobnosť nedodržiavania súladu na 

každom stupni výroby, prípravy a distribúcie; 

- subdodávateľské činnosti, 

- prestup prevádzkovateľa od inej IO.  

- celkový obraz celého podniku (prepojenie na iných prevádzkovateľov/podniky 

hospodáriacich v tom istom areáli),  

- spektrum podávaných žiadostí o certifikáciu a ich časté zmeny, 

- situovanie pôdnych dielov, kedy môže nastať určitá forma kontaminácie prirodzenou 

cestou (priemysel v okolí, prevládajúce vetry, inundačné územie) alebo 

kontamináciou spôsobenou ľudskou činnosťou (úlet nepovolených látok, priesak 

nepovolených látok z priľahlej prevádzky), 

- častí výskyt v medzinárodných sporov - OFIS, 

- zmena inšpekčnej organizácie prevádzkovateľa. 

 

 Pri analýze a vyhodnocovaní rizika, na základe ktorého IO vykonáva dodatočné kontroly, 

v prvom rade neohlásené, sa musia brať nevyhnutne do úvahy (Príloha č. 1):  

- výsledky predchádzajúcich kontrol; 

- množstvo príslušných produktov; 

- riziko zámeny produktov. 

Výsledky predchádzajúcich kontrol – v rámci tohto kritéria sa IO zameria na: výsledky 

z predchádzajúcich kontrol (minimálne za dva roky), ktoré vykonala: IO, pričom si 

zohľadní aj prevádzkovateľom vykonané kontroly, tzv. samokontrolu (v určitých 

prípadoch sa posudzujú aj interné systémy zabezpečenia kvality za účelom zistenia 

dodržiavania pravidiel EPV), ako aj výsledky kontrol vykonaných treťou stranou na 

základe žiadosti prevádzkovateľa; 

Množstvo príslušných produktov – v rámci tohto kritéria sa IO zameria na vykonávané 

činnosti prevádzkovateľa a množstvá vyprodukovaných a zobchodovaných produktov 

(hmotnostná bilancia); 

Riziko zámeny produktov – v rámci tohto kritéria sa IO zameria na paralelné 

hospodárenie prevádzkovateľa v EPV a konvenčnom hospodárstve, skladovanie 

konvenčných a ekologických produktov v spoločnom sklade, ako aj pri obchodovaní, 

spracovaní, balení a označovaní. 

 

 v EPV sú však aj činnosti/situácie, ktoré musia byť vždy zohľadnené ako 

predstavujúce vysoké rizikovo: 

- odstúpenia na príslušný orgán za účelom udelenia sankcie v prípadoch preukázania 

nedodržiavania súladu, ktoré má vplyv na integritu produktov,  
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- neumožnenie kontroly IO (okrem neohlásenej k),  

- nadmerná produkcia dusíka nad 170 kg/ha poľnohospodárskej pôdy, 

- použitie nepovolených vstupov do EPV (napr. POR, hnojivá, osivá, nákup 

neekologických zvierat bez povolenia), 

- použitie GMO,  

- použitie hormónov a ich derivátov, rastových stimulátorov 

- použitie ionizujúceho žiarenia 

- hydroponická výroba 

- použitie chemických syntetických repelentov pri vytáčaní medu 

- klamlivé označenie neekologických produktov pojmom odkazujúcim na EPV,  

- nedostatočne vedená/nevedená evidencia na prevádzke, podľa ktorej sa nedá ukončiť 

kontrola ani po vykonanej následnej inšpekcii, 

- účastník v medzinárodných sporov (OFIS): zistené podozrenie nedodržiavania súladu 

alebo preukázané nedodržiavanie súladu. 

6. Zoznam príloh 

Príloha č. 1  

7. Záverečné ustanovenie 

Týmto MP sa riadia IO v SR. Tento MP nahrádza MP 15/2019 zo dňa 31.07.2019.  

8. Súvisiace dokumenty 

---- 

9. Účinnosť 

Tento MP 08/2022 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia. 
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Príloha č. 1  

 

Príklady niektorých rizikových kritérií, ktoré je potrebné zohľadniť pri vyhodnocovaní 

analýzy rizika IO a zadefinovaní rizikových faktorov v nadväznosti na množstvo príslušných 

produktov a riziko zámeny produktov. 

 
 Kritérium 

Rastlinná  

výroba 

- Vyprodukované množstvo plodín/Ročný obrat (aktuálne alebo 

predchádzajúce obdobie) 

- Druhy plodín 

- Celková výmera kultúry  

- Registrované kultúry: orná pôdy, trvalé trávne porasty, Vinič, Sad  

- Použitie povolených vstupov do EPV, 

Živočíšna 

výroba 

- Počet kusov zvierat 

- Počet druhov zvierat 

- Vyprodukované množstvo živočíšnych produktov 

- Počet udelených výnimiek v EPV (zásahy na zvieratách, krmivá alebo 

kŕmne doplnkové látky, umiestnenie neekologických zvierat do EPV)  

- Problémy v živočíšnej výrobe (vysoká úmrtnosť, brakovanie, množstvo 

nútených porážok, choroby zvierat, technický stav maštalí a pod.) 

Zber voľne 

rastúcich rastlín 

- Plochy využívané k zberu  

- Stálosť biotopu a zachovanie druhov 

- Použitie nepovolených látok na pozemkoch, kde sa vykonáva zber 

(sledovanie príznakov pri fyzickej kontrole) 

Chov včiel 

- Počet rodín včelstiev 

- Produkcia medu 

- Použité materiály 

Pestovanie húb 
- Produkcia a množstvo húb 

- Typ substrátu  

Výroba  

osív z EPV 

- Množstvo osív 

- Druhy osív 

- Morenie osív (použité moridlá prípravky na ochranu rastlín, ...) 

Výroba  

potravín z EPV 

- Množstvo komodít 

- Druhy komodít 

- Spôsob spracovania (použité konzervačné a prídavné látky, postupy,...) 

- Neekologické vstupy 

- Skladovanie surovín/produktov 

Výroba  

krmív z EPV 

- Množstvo krmív 

- Druhy krmív 

- Spôsob spracovania (použité konzervačné a prídavné látky, postupy,...) 

- Neekologické vstupy 

Príprava  

- Bilancia 

- Vysledovateľnosť  

- Množstvo kusov výrobkov 

- Počet druhov výrobkov 

Dovoz 

Vývoz 

Distribúcia/Umi

estnenie na trh, 

Skladovanie 

- Množstvo produktov/počet zásielok 

- Počet druhov produktov 

- Vydané certifikáty na produkciu 

- Označenie produkcie (šarža/lot) 

- Oddelenie skladových priestorov 

- Riziko zámeny BIO, konverznej a konvenčnej produkcie 

- Čistenie a dezinfekcia skladový priestorov a transportov 

- Subdodávky 
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Príklady niektorých rizikových kritérií, ktoré je potrebné zohľadniť pri vyhodnocovaní 

analýzy rizika IO a zadefinovaní rizikových faktorov v nadväznosti na výsledky 

predchádzajúcich kontrol.  

 
Prevádzkovateľ Činnosť Kritérium 

Všetky kategórie Pre všetky činnosti 

-Zistené nezrovnalosti a porušenia u prevádzkovateľa 

- Výsledky vlastných kontrol prevádzkovateľa  

- Podnety a sťažnosti na prevádzkovateľa, ktoré boli 

opodstatnené 

- Zmena a časté striedanie IO 

- Výskyt v medzinárodných sporoch (OFIS) 

 


