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1. Úvod a cieľ 

 

Metodický pokyn ÚKSÚP č. 4/2018 „na prihlasovanie množiteľských porastov poľných plodín 

(okrem zemiakov), zelenín a liečivých rastlín“ (ďalej len „metodický pokyn“) vydáva Ústredný 

kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“) v zmysle § 4 

písm. g) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie 

odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh 

v znení zákona č. 467/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“). 
 

Cieľom metodického pokynu je stanoviť podmienky a požiadavky na: 

  prihlasovanie množiteľských porastov na uznávanie povinných druhov poľných plodín 

(okrem zemiakov), zelenín a porastov určitých druhov pestovaných rastlín, ktorých 

odrody sa dobrovoľne registrujú (ďalej len „množiteľské porasty na uznávanie“), vrátane 

termínov na podanie prihlášok  

  pôvod osiva pre založenie množiteľských porastov pre jednotlivé skupiny plodín 
 

2. Rozsah platnosti 
 

Tento metodický pokyn platí pre inšpektorov oddelenia kontroly osív a sadív a inšpektorov 

poverených podľa § 4 písm. i) zákona (ďalej len „poverený inšpektor“) a evidovaných 

dodávateľov množiteľského materiálu. 

 

3. Skratky 
 

číslo 

ES   Európske spoločenstvo 

EÚ   Európska únia 

ha   hektár 

ISTA Medzinárodná asociácia pre skúšanie osív (International Seed Testing 

Association) 

kg   kilogram 

LRO   Listina registrovaných odrôd 

MM   množiteľský materiál 

MPRV SR  Ministerstvo pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

MZ SR  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

napr.   napríklad 

NKCO  nie konečne certifikované osivo 

NT   nová technológia  

NV   Nariadenie vlády 

OECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu (Organisation for Economic 

Co-operation and Development) 

OOaS    Odbor osív a sadív 

OOR   Odbor ochrany rastlín 

OK OS  Oddelenie kontroly osív a sadív 

OLČ - SLOS  Odbor laboratórnych činností, skúšobné laboratórium osív a sadív 

pod.                            podobne 

RP   rastlinný pas 

SR   Slovenská republika 

SVK                        referenčné číslo osivovej dávky pridelené v SR pri certifikácii podľa   

                                   OECD  
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ŠOS   štátne odrodové skúšky 

ŠČ   škodlivé činitele 

Z. z.   zbierka zákonov 

 

4. Legislatíva 

  
Požiadavky na prihlasovanie množiteľských porastov na uznávanie sú uvedené v legislatívnych 

predpisoch: 

 Nariadenie vlády SR č. 50/2007 Z.z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení 

neskorších predpisov 

 Nariadenie vlády SR č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie 

osiva zelenín na trh, v znení neskorších predpisov  

 Nariadenie vlády SR č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie 

osiva obilnín na trh, v znení neskorších predpisov  

 Nariadenie vlády SR č. 53/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie 

osiva repy na trh, v znení neskorších predpisov 

 Nariadenie vlády SR č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie 

osiva krmovín na trh, v znení neskorších predpisov  

 Nariadenie vlády SR č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie 

osiva olejnín a priadnych rastlín na trh, v znení neskorších predpisov  

 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 364/2007 Z. z. 

o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín 

v znení vyhlášky MPRV SR č. 123/2011 Z. z. 

 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 365/2007 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní odrodových skúšok pestovaných rastlín 

 Zákon č. 202/2009 Z. z. o právnej ochrane odrôd rastlín  

 Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach spoločenstva k odrodám 

rastlín, v znení neskorších predpisov 

 Rozhodnutie Rady č. 2003/17 zo 16. decembra 2002 o rovnocennosti terénnych 

inšpekcií uskutočňovaných v tretích krajinách na množiteľskom poraste pre produkciu 

osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného v tretích krajinách, v znení neskorších 

predpisov 

 Rozhodnutie Komisie 2004/842/ES z 1. decembra 2004, o vykonávacích pravidlách, 

podľa ktorých môžu členské štáty udeľovať oprávnenia na uvádzanie na trh osiva 

patriaceho do odrôd, na ktoré bola podaná žiadosť o zápis do štátneho katalógu 

poľnohospodárskych rastlinných druhov alebo zeleninových druhov v znení 

Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/320 z 3. marca 2016 

 

Súvisiace predpisy o podmienkach na vystavenie rastlinných pasov: 

 

 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o 

ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú 

smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 

2006/91/ES a 2007/33/ES  

 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2072 z 28. novembra 2019, ktorým sa 

stanovujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti škodcom rastlín, a ktorým sa 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-57
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-57
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-53
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-53
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-52
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-52
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-51
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-51
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zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie 

Komisie (EÚ) 2018/2019 

 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2313 z 13. decembra 2017, ktorým sa 

stanovujú špecifikácie formátu rastlinného pasu na premiestňovanie na území Únie 

a rastlinného pasu na uvedenie do chránenej zóny a na premiestňovanie v nej 

 

5. Všeobecné ustanovenia pre prihlasovanie množiteľských porastov 

na uznávanie 

 
5.1. Odborná spôsobilosť 

 

Prihlasovať množiteľské porasty na uznávanie môže len evidovaný dodávateľ – držiteľ 

osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 4 písm. h) zákona.  

 

Pre rastliny a rastlinné produkty, v prípade ktorých sa na premiestňovanie v rámci Únie 

vyžaduje rastlinný pas, je povinnosťou prevádzkovateľa požiadať o zápis do registra 

profesionálnych prevádzkovateľov na OOR. 

 

5.2. Predmet prihlasovania a uznávania  

 

Predmetom prihlasovania a uznávania sú množiteľské porasty založené z osiva a sadiva: 

 

a) uznaného v SR -  odroda zapísaná v Listine registrovaných odrôd (LRO) 
 

b) uznaného v EÚ - odroda zapísaná v Spoločných katalógoch odrôd poľných plodín 

a odrôd zelenín (Common catalogues) 
 

c) šľachtiteľského - odroda, pri ktorej boli skúšky v ŠOS úspešne ukončené a boli 

vypracované podklady pre návrh rozhodnutia „odrodu registrovať“, kde prebieha ešte 

administratívny proces vydania rozhodnutia o registrácii 
 

d) šľachtiteľského -  odroda prihlásená na registráciu podľa § 4 písm. a) zákona, ktorá 

už má vypracovaný úradný popis odrody, ale nemá ešte ukončené skúšky v ŠOS ( tu 

ide o tzv. predstihové množenie, kde sa osivo uzná s podmienkou, že sa môže uvádzať 

na trh až po ukončení skúšok v ŠOS a vypracovaní podkladov pre návrh rozhodnutia 
„odrodu registrovať“ 

e) šľachtiteľského - odroda prihlásená na registráciu podľa § 4 písm. a) zákona, ktorá je 

určená na pokusné účely a boli splnené všetky podmienky podľa  Rozhodnutia 

Komisie 2004/842/ES  

f) šľachtiteľského - odrody zapísanej v LRO alebo CC udržiavanej v SR alebo inom ČŠ 

EÚ 
 

g) dovezeného z tretích krajín, ak boli splnené všetky ustanovené požiadavky 

pre príslušný druh a kategóriu na základe podmienok ustanovených Rozhodnutím 

Rady č. 2003/17/ES  

 

h) odrody zapísanej v Listine OECD uznanej a množenej podľa schém OECD  
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5.3. Názvy odrôd 

 

Názvy odrôd na prihláškach pre porasty založené z uznaného osiva registrovaných odrôd  

sa uvádzajú podľa: 

 

Listiny registrovaných odrôd (uverejnená na stránke odboru odrodového skúšobníctva) 
http://www.uksup.sk/oos-listina-registrovanych-odrod/ 

 

Spoločného katalógu odrôd (uverejnený  na stránke odboru odrodového skúšobníctva) 

http://www.uksup.sk/oos-spolocny-katalog-odrod/ 

 

EÚ databázy registrovaných odrôd (uverejnená na stránke) 
http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases

_en 

Názvy odrôd na prihláškach pre porasty založené zo šľachtiteľského osiva sa uvádzajú podľa 

pracovného názvu uvedeného v čase registrácie odrody. 
 

 

6.  Prihlasovanie množiteľských porastov na uznávanie 
 

6.1 . Podrobnosti pre prihlasovanie  

 

Porasty sa prihlasujú na predpísaných formulároch, ktoré sú dostupné na OOaS: 

 

 „Prihláška na uznávanie množiteľského porastu  a Záznam a správa z prehliadky 

množiteľského porastu“  platí pre prihlasovanie všetkých poľných plodín, zelenín 

a dobrovoľne registrovaných odrôd druhov vrátane liečivých rastlín vymenovaných vo 

vyhláške MP SR č. 364/2007, okrem kukurice siatej a hybridov (vzor v Prílohe č. 1)  

 „Prihláška na uznávanie množiteľského porastu  kukurice siatej a Záznam a správa 

z prehliadky množiteľského porastu kukurice siatej“ platí pre prihlasovanie porastov 

kukurice siatej (vzor v Prílohe č. 1) 

 „Prihláška na uznávanie množiteľského porastu hybridov a Záznam a správa z 

prehliadky množiteľského porastu hybridov“ platí pre prihlasovanie všetkých druhov 

hybridov poľných plodín a zelenín, okrem kukurice siatej (vzor v Prílohe č. 1) 

 Záznam z preskúmania za účelom vystavenia rastlinného pasu pri množiteľskom 

poraste a materiáli osiva lucerny (vzor v Prílohe č. 1) 

 Záznam z preskúmania za účelom vystavenia rastlinného pasu pri množiteľskom 

poraste slnečnice (vzor v Prílohe č. 1) 

 

Vyplnené prihlášky spolu s príslušnými dokladmi (Tabuľka č. 4) na uznávanie množiteľských 

porastov sa zasielajú v jednom vyhotovení (jeden originál plus dve prepisovacie 

kópie) na OOaS. Zoznam prihlásených množiteľských porastov (Príloha č. 1) sa odovzdá           

v dvoch vyhotoveniach. Jeden exemplár je po potvrdení o príjme prihlášok obratom zaslaný 

späť dodávateľovi. 

 

 

 

http://www.uksup.sk/oos-listina-registrovanych-odrod/
http://www.uksup.sk/oos-spolocny-katalog-odrod/
http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en
http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en
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Porast  sa prihlasuje na príslušnom pracovisku OOaS podľa kraja, v ktorom sa porast nachádza, 

ako je uvedené v Tabuľke č.1. 

 

Tabuľka č. 1: Adresy pracovísk 

Prihlášky sa podávajú na: 

Poštou: 

ÚKSÚP odbor osív a sadív  

Matúškova 21, 833 16 Bratislava 

 

Osobne: 

Majerská 326/47, 900 41 Rovinka 

porasty založené v Bratislavskom, 

Nitrianskom, Trnavskom a Trenčianskom  

kraji 

 

Zoznam prihlásených množiteľských 

porastov (Príloha č. 1) musí byť ale 

zaslaný poštou na adresu ÚKSÚP 

OOaS, Matúškova 21, 833 16 Bratislava 

Skúšobná stanica ÚKSÚP 

SNP 746/99, 962 02 Vígľaš 

porasty založené v Banskobystrickom,  

a Žilinskom kraji 

ÚKSÚP odbor osív a sadív  

Letná 3, 041 39 Košice  

porasty založené v Košickom  

a Prešovskom kraji 

  

 

Porasty sa prihlasujú na uznanie zásadne v nižšej generácii množenia, než bola generácia 

uznaného osiva dodaného na založenie prihlasovaného množiteľského porastu. 

  

Poznámka: 

Ak sa na žiadosť dodávateľa preradí uznané osivo do nižšej generácie ako bol pôvodne 

uznávaný porast, nie je možné neskôr uznať osivo na „vyššiu“ (pôvodne prihlásenú a uznávanú) 

generáciu, hoci požiadavky boli preukázateľne splnené. Takéto „preradenie“ bude mať za 

následok, že v budúcnosti z takto uznaného osiva bude možné založiť porast iba v „nižšej“ 

generácii. 

Napr. dodávateľ požiada o vydanie osvedčenia o uznaní v generácii C1 a nie v generácii E, tak 

ako bolo pôvodne prihlásené a v ktorej by mohlo byť osivo uznané. Množiteľský porast 

založený z tohto osiva v ďalšom roku je možné prihlásiť len v nižšej generácii (v tomto prípade 

v následnej generácii C2). 

 

Zoznam prihlásených porastov musí obsahovať nasledovné údaje: 
 

 číslo prihlášky 

 druh 

 názov odrody 

 generáciu množenia 

 výmeru 

 adresu množiteľa 

 kraj, kde je porast založený  

 kontaktné údaje dodávateľa 

 

Po ukončení prehliadok množiteľských porastov, prípadne ďalších skúšok, OOaS vydá 

na požiadanie dodávateľovi „Osvedčenie o uznaní množiteľského porastu“, prípadne 

„Posudok o neuznaní množiteľského porastu“. 
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6.2 . Konečné termíny pre doručenie prihlášok na uznávanie 

množiteľského  porastu 
 

Prihlášky na uznávanie množiteľských porastov je možné zasielať od 01.02. príslušného 

kalendárneho roku. Posledné termíny pre doručovanie prihlášok na uznávanie množiteľských 

porastov jednotlivých plodín sú uvedené v Tabuľke č. 2., sú platné v aktuálnom roku pre 

doručenie prihlášok na uznávanie v kategóriách a generáciách ako sú uvedené v súvisiacich 

predpisoch. Za nedodržanie termínu pre doručenie prihlášok bude uložená pokuta podľa 

platného cenníka  ÚKSÚP. 

Správne vyplnenú prihlášku na uznanie množiteľského porastu je možné prijať 

vo výnimočných prípadoch aj po uvedenom termíne so súhlasom OKOS, ak je ešte vhodný čas 

na vykonanie prehliadky. 
 

Tabuľka č. 2: Termíny pre doručovanie prihlášok na uznávanie množiteľských porastov 

Termín Skupina plodín Plodiny 

do 20. 03. poľné plodiny 

oziminy: pšenica letná, pšenica tvrdá, pšenica 

špaldová, jačmeň siaty, tritikale, raž siata, 

ďatelinoviny a trávy z prvej kosby, vika siata, hrach 

siaty 

do 30.03. 
poľné plodiny, 

zeleniny 

repka olejka jarná, repica olejnatá, cesnak pažítkový, 

reďkev siata pravá, šalát siaty, špenát siaty, 

semenačky dvojročných zelenín, pekinská kapusta, 

sadzačky kelu ozimného, hrach siaty pravý, hrach 

siaty, horčica biela 

do 30. 04.  poľné plodiny  
ľan siaty, bôb obyčajný, cícer baraní, vika siata jarná, 

mak siaty 

do 05. 05. 

poľné plodiny 

facélia vratičolistá, jariny – pšenica letná, pšenica 

tvrdá, pšenica špaldová jačmeň siaty, tritikale, raž 

siata, semenačky semenných okopanín, rasca lúčna, 

proso siate 

zeleniny 

kapusta obyčajná špargľová-brokolica, cibuľa 

sadzačka, cibuľa sadbová (okrem novej technológie 

(ďalej len NT), cesnak kuchynský, fenikel obyčajný, 

kôpor voňavý, koriander siaty, kapusta obyčajná 

karfiolová-karfiol, uhorky skleníkové, valeriánka 

poľná, žerucha siata 

liečivé rastliny všetky 

do 10. 05.  
poľné plodiny, 

zeleniny 

kukurica siata, pohánka jedlá, ďatelina purpurová 

siata na jar, sója fazuľová, kukurica siata cukrová 

a pukancová 

do 05. 06.  poľné plodiny ďatelinoviny druhej kosby 

do 10. 06.  

poľné plodiny 

fazuľa obyčajná, lupina biela, slnečnica ročná, trávy 

z druhej kosby, mohár taliansky, cirok dvojfarebný, 

cirok sudánsky, tabak 

zeleniny 

ľuľok baklažánový, fazuľa záhradná, čakanka 

obyčajná siata, majorán záhradný, tekvica obrovská, 

patizón, dyňa červená, melón cukrový, paprika 

ročná, rajčiak jedlý, uhorky šalátové a uhorky 

nakladačky 

do 15. 09.  poľné plodiny sadzačky semenných okopanín – NT 
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zeleniny sadzačky zelenín – NT 

do 30. 09. poľné plodiny 

cukrová repa z predpestovanej sadzačky, repka 

olejka ozimná a ostatné ozimné druhy rodu Brassica 

sp. 
Poznámka: 

Pre uvádzanie na trh množiteľského materiálu druhov, ktoré nepodliehajú povinnej registrácii, treba postupovať 

podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 364/2007 Z. z. o vykonávaní uznávania 

a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín v znení vyhlášky MPRV SR č. 123/2011 Z. z. 

 

6.3 . Vyplňovanie prihlášky na uznávanie množiteľského porastu 

 

Prihlášky na uznávanie množiteľského porastu predkladajú dodávatelia v jednom vyhotovení 

(jeden originál plus dve prepisovacie kópie) nasledovne: 

 

 Na jednej prihláške môže byť prihlásený len 1 množiteľský porast, t. j. prihlasovaný 

porast daného druhu, odrody a generácie musí byť na jednom ucelenom pozemku, ktorý 

nemôže byť rozdelený cestou alebo inou prekážkou (potok, kanál atď.). 

 Porasty pre výrobu sadzačiek dvojročných druhov semenných okopanín a zelenín musia 

byť prihlásené každý na samostatnej prihláške. 

 Porasty pre výrobu semenačiek hybridov dvojročných druhov semenných okopanín 

a zelenín je potrebné prihlásiť jednou prihláškou, aj keď ide o samostatný výsev 

materského a otcovského komponentu. 

 Porasty tráv, ktoré sú kosené dva krát za množiteľskú sezónu na produkciu osiva treba 

prihlásiť s dvomi formulármi „Prihláška na uznávanie množiteľského porastu a Záznam 

a správa z prehliadky množiteľského porastu“ a je potrebné vykonať  prehliadku 

porastu pred každou kosbou. 

 

OOaS pri príjme prihlášky na uznávanie množiteľského porastu nevyžaduje deklarovanie 

súhlasu vlastníka odrody v súvislosti s jej obchodným využívaním. Dodávateľ nesie plnú 

zodpovednosť za porušenie vlastníckych práv k odrode vzhľadom na jej obchodné 

využívanie. 

 

6.4 . Vpisovanie údajov na prihláškach na uznávanie množiteľského porastu 

 

6.4.1. Základné údaje na prihláške 

 

 Evidenčné číslo prihlášky 

 

Evidenčné číslo Prihlášky na uznávanie množiteľského porastu dodávateľ vypisuje do kolónky 

„Evidenčné číslo prihlášky“ a generuje podľa nasledovného postupu:  

Evidenčné číslo prihlášky sa skladá zo štvormiestneho evidenčného čísla dodávateľa osiva 

a päťmiestneho poradového čísla prihlášky.  

Číslo prihlášky je súčasťou čísla dávky osiva, a preto sú pre jednotlivé skupiny stanovené 

rozmedzia poradových čísel (Tabuľka č.3).  
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Tabuľka č. 3: Generovanie čísla prihlášky 

00001 – 00499 porasty generácie SE1, línií, komponentov a u krátkeho cyklu množenia 

generácie E 

00500 – 07999 
množiteľské porasty generácií SE2, SE3, E, (okrem krátkeho cyklu) E1, 

E2, E3, C, C1, C2, C3 a H 

 

 

VZOR: 2958-00625 

      

 

evidenčné číslo dodávateľa   poradové číslo prihlášky 
 

 

 Dátum vyplnenia prihlášky 

 

Dodávateľ uvedie skutočný dátum vyplnenia prihlášky. 

 

 Voľba možnosti prehliadky 

 

Dodávateľ vyznačí jednu alebo viac možností, podľa ktorých požaduje mať množiteľský porast 

prehliadnutý a hodnotený. Na základe toho budú na vyprodukovaný množiteľský materiál 

vystavené príslušné doklady. 
 

- Prehliadka podľa predpisov SR 

 

Po prehliadke podľa pravidiel SR, ÚKSÚP OOaS vystavuje osvedčenie o uznaní 

množiteľského materiálu na jednotlivé  diely dávky. 

 

- Prehliadka podľa schém OECD 

 

Ak úradný inšpektor OKOS porast prehliada podľa schém OECD,ÚKSÚP OOaS vystavuje 

OECD certifikát podľa prideleného SVK čísla a ISTA certifikát vystavuje  odbor laboratórnych 

činností, skúšobné laboratórium osív a sadív (ďalej len „OLČ - SLOS“) . 

 

- Prehliadka podľa predpisov SR a schém OECD 
 

V prípade, že dodávateľ žiada prehliadku podľa pravidiel SR a podľa schém OECD, konečný 

doklad bude vystavený podľa žiadosti dodávateľa. 

 

- Prehliadka podľa kontraktu 
 

Pri požiadavke prehliadať porast podľa kontraktu, prehliadky a hodnotenia podliehajú 

podmienkam kontraktu a porast bude uznaný, ak bude spĺňať požiadavky príslušného  NV. 

K prihláške je potrebné priložiť kópiu kontraktu. 
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6.4.2.  Údaje o dodávateľovi a množiteľovi 

 

 Dodávateľ 

 

Uvedie sa názov dodávateľa množiteľského materiálu, pred názov dodávateľ uvedie svoje 

evidenčné číslo pridelené ÚKSÚP na základe žiadosti o evidenciu dodávateľa.  

Pojmom dodávateľ sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá 

množiteľský materiál vyrába, upravuje, skladuje alebo uvádza na trh a je zapísaná v evidencii 

dodávateľov, ktorý vedie ÚKSÚP. 
 

 Množiteľ 

 

Uvedie sa úplná adresa množiteľa, ktorú vyplní dodávateľ. Pojmom množiteľ sa rozumie 

pestovateľ, ktorý pre dodávateľa zmluvne vyrába množiteľský materiál. 

 

 Adresa 

 

Uvádza sa korešpondenčná adresa dodávateľa a množiteľa. 

 

 IČO 

 

V údajoch o dodávateľovi je potrebné uviesť aj identifikačné číslo organizácie pre presnú 

identifikáciu subjektu v prípade fakturácie. 

 

 Kontaktná osoba 

 

Uvedie sa meno zodpovednej osoby za množiteľský porast a e-mail osoby, ktorá zodpovedá 

za správnosť vyplnenia prihlášky a bude mať na starosti vyzvanie inšpektora OKOS na 

vykonanie prehliadky. 
 

 Telefón a e-mail 

 

Uvedie sa telefónne číslo a e-mail kontaktnej osoby. 

 

6.4.3. Umiestnenie množiteľského porastu  

 

V rámci umiestnenia množiteľského porastu dodávateľ vyplní údaje o kraji, okrese, 

katastrálnom území a parcele, kde je porast založený. 

 

 Kraj a okres 
 

Uvedie sa kraj a okres, v ktorom sa nachádza množiteľský porast, nie sídlo dodávateľa. 
 

 Katastrálne územie a parcela 

 

Názov pozemku, osada, farma, hospodárstvo, č. popisné, č. parcely, alebo iný údaj, ktorý 

môže čo najpresnejšie určiť umiestnenie množiteľského porastu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tieto údaje sa vzťahujú len k presnému umiestneniu množiteľského porastu. 
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6.4.4.  Identifikácia množiteľského porastu 

 

Dodávateľ vypĺňa údaje o poraste podľa následne uvedeného postupu. 

 

 Druh 

 

Uvedie sa názov druhu podľa platného botanického názvoslovia uvedeného v NV č. 50/2007 o 

registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov u povinných druhov alebo 

dobrovoľne registrovaných druhov názov uvedený v LRO. 

 

 Odroda 
 

Uvedie sa názov odrody presne tak, ako je zapísaná v LRO, v Spoločnom katalógu odrôd 

poľných plodín a odrôd zelenín.. Pri množení hybridu, sa do stredu uvedie názov finálneho 

hybridu, nad ním sa uvedie označenie materského komponentu ♀ a pod ním označenie 

otcovského komponentu ♂. Pri odrodách, ktoré sú skúšané v ŠOS (tzv. predstihovo množené 

a osivo na pokusné účely na oranžové návesky) sa uvedie pracovný názov odrody. 
 

 Kategória a generácia 
 

Dodávateľ uvedie kategóriu  a generáciu množiteľského porastu. Generácie množenia/symbol 

generácie, v ktorej sa porast uznáva je vždy o stupeň nižší než na dokladoch o pôvode osiva. 

Symbol príslušnej generácie množenia, pri kukuriciach, ktoré sa budú množiť ako základné 

osivo v generácií L, SC, je potrebné uvádzať názov linky, nie názov hybridu. Počet generácií 

a symboly pre jednotlivé druhy plodín sú uvedené v Prílohe č. 4. 

 

 Výmera 
 

Uvedie sa výmera množiteľského porastu: poľné plodiny v hektároch, zeleniny v ároch. 

Výmera sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta. 

 

6.5. Doklady na zistenie pôvodu a množstva čerpaného osiva, ktoré sú povinnou 

súčasťou prihlášky 

 

Dokladom, ktorý deklaruje pôvod osiva je taký doklad, ktorý je vystavený v zhode s pravidlami 

vyznačenými na prihláške (podľa predpisov SR, schém OECD, kontraktu); inšpektor OK OS 

vykoná prehliadku množiteľského porastu podľa požiadaviek tých predpisov, ktorým vyhovelo 

osivo, z ktorého je porast založený. 

Prílohou prihlášky je dodací list na zistenie hmotnosti čerpaného osiva na založenie porastu. 

Čerpané množstvo sa uvádza v kg pri všetkých plodinách. V prípade, že je na osivo (sadivo), 

ktoré je prihlásené do množenia, vystavených viac dokladov, osvedčení o uznaní alebo iných 

dokladov, dodávateľ uvedie čerpanú hmotnosť osiva (sadiva) z každého dokladu. 

 

6.5.1.  Porasty založené z množiteľského materiálu pôvodom zo SR 

 

Pri podávaní prihlášky na uznávanie množiteľského porastu založeného z osiva alebo sadiva 

pôvodom zo SR, na ktoré bolo vydané osvedčenie o uznaní množiteľského materiálu, 

dodávateľ do kolónky „Pôvod osiva – doklad, čerpané množstvo“ napíše číslo osvedčenia 

a čerpané množstvo, osvedčenie o uznaní k prihláške neprikladá.  
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6.5.2. Prihlasovanie množiteľských porastov do predstihového množenia zatiaľ 

neregistrovaných odrôd  

 

Prihlasovanie množiteľských porastov do predstihového množenia je možné iba dodávateľom 

oprávneným na takúto činnosť v čase, keď ním už bola podaná žiadosť na registráciu odrody 

v SR a vykonávajú sa  ŠOS. Ide teda o šľachtiteľa/vlastníka odrody, alebo jeho zástupcu alebo 

toho, kto udržiava odrodu. Porasty predstihového množenia musia spĺňať podmienky predmetu 

prihlasovania v bode 5.2 písm. c) a písm. d) a musia byť založené pod priamym dozorom 

šľachtiteľa. Osivo a sadivo z predstihového množenia môže byť uvádzané na trh až po 

registrácii odrody, t. j. až po jej zápise do LRO. V prípade, že odroda nebude registrovaná, 

osivo nie je možné uviesť na trh EÚ. Na dokladoch o uznaní osiva odrôd predstihového 

množenia (teda odrôd doteraz nezaregistrovaných) bude uvedené: „PREDSTIHOVÉ MNOŽENIE, 

NEUVÁDZAŤ NA TRH. UVÁDZAŤ NA TRH AŽ PO REGISTRÁCII ODRODY“. 

 

Pokiaľ sú prihlásené porasty založené zo šľachtiteľského osiva doteraz neregistrovanej odrody 

ako je uvedené v bode 5.2 písm. e), teda porasty sú založené  na výrobu osiva, ktoré v čase 

registrácie odrody je určené na pokusné účely podľa Rozhodnutia Komisie 2004/842/ES, musia 

byť splnené všetky podmienky, ktoré sa vyžadujú pred vydaním súhlasu s výrobou a uvedením 

na trh takéhoto osiva. Množiteľské porasty, ktoré sú predmetom prihlasovania aj 

vyprodukované osivo, musia vyhovieť požiadavkám ustanoveným v uvedenom predpise 

a osivo sa uvádza na trh výhradne na  mieste určenia v množstve schválenom v procese 

popísanej notifikácie. Takéto osivo je zabalené v obaloch s oranžovými náveskami s úradne 

pridelenými sériovými číslami návesiek.  

6.5.3.  Porasty založené zo šľachtiteľského materiálu odrôd registrovaných v LRO alebo CC 

 

Na prihláške ako pôvod osiva je potrebné uviesť slová „šľachtiteľský materiál“. 

Porasty založené zo šľachtiteľského materiálu je možné prihlásiť iba 

dodávateľom/šľachtiteľom odrody, ktorý je uvedený v LRO alebo v CC ako 

vlastník/udržiavateľ odrody. 

Pri prihlasovaní porastu na uznanie udržiavateľom odrody tak ako je zapísaný v LRO v zmysle 

NV č. 50/2007 Z.z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín, alebo iným dodávateľom, je 

potrebné doložiť Súhlas šľachtiteľa s množením odrody.  

Ak je odroda registrovaná v LRO a udržiavaná v inom členskom štáte, k prihláške na uznanie 

porastu založeného zo šľachtiteľského osiva je potrebné doložiť doklad od príslušnej autority 

o vykonávaní kontroly udržiavacieho šľachtenia a množstve vyprodukovaného osiva 

v kategórii šľachtiteľské osivo. 

Ak odroda zapísaná v CC je registrovaná a udržiavaná v inom členskom štáte EÚ, nie je možné 

porast založený zo šľachtiteľského materiálu prihlásiť do uznávacieho konania podľa EÚ 

predpisov, pokiaľ dodávateľ nepredloží doklady od registračnej autority ČŠ, kde je odroda 

registrovaná a udržiavaná, že ide o šľachtiteľský materiál z kontrolovaného udržiavacieho 

šľachtenia. 

Ak odroda zapísaná v CC je registrovaná v inom členskom štáte EÚ a je pritom udržiavaná 

v SR, prílohou prihlášky na uznávanie množiteľského porastu je osvedčenie o udržiavacom 

šľachtení odrôd pestovaných rastlín, ktorý vydáva ÚKSÚP, odbor odrodového skúšobníctva, 

ako orgán príslušný na konanie podľa § 4 písm. f) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti 

orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského 

materiálu pestovaných rastlín na trh a podľa § 4 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva 

Slovenskej republiky č. 365/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní 

odrodových skúšok pestovaných rastlín. 
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Na základe metodického pokynu č. 1/2014 vydaného odborom odrodového skúšobníctva 

pre výkon kontroly udržiavacieho šľachtenia udržiavateľ vedie dokumentáciu udržiavacieho 

šľachtenia, ktorá musí obsahovať aj údaje o výrobe všetkých generácií množiteľského 

materiálu, ktoré predchádzali množiteľskému materiálu, z ktorého udržiavateľ odrody založil 

porasty udržiavacieho šľachtenia. ÚKSÚP môže v priebehu uznávacieho konania vykonať 

kontrolu udržiavacieho šľachtenia.  

Ak záznamy v dokumentácii udržiavacieho šľachtenia budú v rozpore s prihláškami 

na uznávanie množiteľského porastu, prihláška nebude prijatá do uznávacieho konania. Ak už 

bola vykonaná prehliadka množiteľského porastu, porast bude inšpektorom  OK OS zamietnutý 

a výkon prehliadky dodávateľovi vyfakturovaný. 

 

6.5.4.  Porasty založené v ďalšom roku 

 

Pri porastoch viacročných druhov, ktoré boli prehliadnuté inšpektorom v minulom roku a pri 

semenačkách dvojročných druhov sa na miesto čísla osvedčenia o uznaní uvedie číslo prihlášky 

z minulého roku. Ak viacročný porast nebol v minulom roku prehliadnutý, je potrebné uviesť 

číslo prihlášky poslednej poľnej prehliadky s označením roku, kedy bola prehliadka 

uskutočnená. 

Údaje o hmotnosti osiva a veľkosti použitej plochy sa musia zhodovať s prihláškou 

z predchádzajúceho obdobia. Každá odchýlka musí byť dodávateľom odôvodnená 

a zdokladovaná. 

 

6.5.5.  Porasty množené podľa OECD 

 

Ako pôvod osiva na prihláške sa uvedie číslo OECD certifikátu alebo referenčné číslo dávky. 

Prílohou OECD certifikátu je aj medzinárodne platný ISTA certifikát  vystavený na totožné 

referenčné číslo dávky. K  prihláške je potrebné priložiť 1ks OECD návesky (môže byť aj 

kópia) a doklad o dovezenom množstve. Ak je na prihláške vyznačená prehliadka podľa OECD, 

daná odroda musí byť zapísaná v listine OECD a k prihlásenému porastu musí byť založená 

vstupná vegetačná skúška.(tzv. pre-control test).  

 
Listina OECD 

http://www.niab.com/oecdv2/variety  
 

 

6.5.6.  Porasty založené z množiteľského materiálu uznaného v inom ČŠ  EÚ 

 

Pôvodom osiva uvedeným na prihláške je referenčné číslo dávky, prípadne číslo platného 

certifikátu na danú dávku. Prílohou prihlášky pri prihlasovaní porastov založených z osiva 

pôvodom z iných členských štátov EÚ je úradná náveska, prípadne jej kópia alebo iný úradný 

doklad z daného členského štátu EÚ (napr. medzinárodne platný OECD certifikát a ISTA 

certifikát), ktoré potvrdzujú vyhovujúce požiadavky na poraste aj kvalitatívne parametre 

daného osiva podľa pravidiel EÚ a doklad o dovezenom množstve. 

Úradné návesky predzákladného osiva, biele s fialovým pruhom, vystavené v niektorých 

členských štátoch EÚ vyhovujú pre potreby preukázania pôvodu osiva pri prihlasovaní, aj keď 

neobsahujú text „Pravidlá a normy ES“. 

 

 

 

http://www.niab.com/oecdv2/variety
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Upozornenie: 

V prípade, keď na iných úradných dokladoch nie je uvedené v niektorom jazyku EÚ text  

„kvalita ES“ /„Pravidlá a normy ES“, prihláška bude vrátená s odôvodnením „Z predložených 

dokladov nie je zrejmé, že osivo bolo vyrobené a uznané podľa predpisov EÚ“. Ani predložený 

ISTA certifikát na danú dávku nie je možné akceptovať ako dostatočný doklad, iba ak 

potvrdzuje že osivo je vyrobené v súlade s predpismi EÚ („kvalita ES“). Takáto požiadavka sa 

nevyžaduje pri porastoch množených podľa OECD; v takomto prípade musia byť predložené 

doklady podľa OECD osivárskych schém. 

 

6.5.7.  Porasty založené z množiteľského materiálu z tretích krajín 

 

Porasty založené z množiteľského materiálu dovezeného z tretích krajín je možné prihlásiť iba 

vtedy, keď sú splnené podmienky dovozu podľa rozhodnutia Rady 2003/17/EHS a bol vydaný 

posudok úradnej vzorky o kvalite dovezeného osiva podľa EÚ predpisov. 

Pôvodom osiva uvedeným na prihláške je číslo posudku úradnej vzorky, ktorý je vydaný 

ÚKSÚP na základe Metodického pokynu č. 5/2018 podmienky dovozu množiteľského 

materiálu z krajín mimo Európskej únie, posudok  nie je prílohou k prihláške.  

 

6.5.8.  Porasty sadzačiek aj semenačiek 

 

Prihlášky porastov (sadzačiek aj semenačiek), ktoré sú množené NT musia byť zreteľne 

označené „NOVÁ TECHNOLÓGIA“ s uvedením dátumu výsevu porastu (údaj sa vyplní 

do kolónky „druh“ pod názov druhu). 

 

6.5.9.  Porasty založené z množiteľského materiálu vyžadujúcich rastlinný pas 

 

Prílohou prihlášky na uznávanie množiteľských porastov niektorých povinných druhov musí 

byť rastlinný pas podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031                        

o ochranných opatreniach proti škodlivým činiteľom rastlín. Zoznam druhov, ktoré musia byť 

označené rastlinným pasom je uvedený v Prílohe XIII nariadenia 2019/2072. Ide o druhy 

poľných plodín:  

ryža siata, lucerna siata, repka olejka, repica olejnatá, sója fazuľová, slnečnica ročná, ľan siaty, 

horčica biela  

a druhy zelenín:  

rajčiak jedlý, paprika ročná, pór pestovaný, fazuľa šarlátová, fazuľa záhradná, hrach siaty 

pravý, bôb obyčajný, cibuľa a cibuľa kuchynská nakopená a šalotka, sadivo cesnaku  

kuchynského.   

 

Pokiaľ sa prihlasujú na uznávanie podľa vyhlášky MP SR č. 364/2007 Z.z. množiteľské porasty  

určitých druhov pestovaných rastlín, ktorých odrody sa dobrovoľne registrujú, sa rastlinný pas 

vyžaduje tiež pri sadive/cibuľkách niektorých druhov okrasných a liečivých rastlín  

                                                                        

Pre potreby prihlasovania množiteľských porastov na uznávanie, kde sa vyžaduje rastlinný pas, 

je postačujúcim dokladom náveska s nápisom „ES - rastlinný pas“, ktorá je spoločným 

dokladom takéhoto osiva/sadiva pri jeho uvádzaní na trh. 

Do uznávacieho konania budú prijaté len porasty, pri ktorých sa jednoznačne preukáže, že 

porast bol založený z osiva, ktoré malo vydaný rastlinný pas.  
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6.5.10.  Porasty hybridov 

 

Pri prihlasovaní porastov hybridov platí, že komponenty na výrobu hybridov musia byť úradne 

uznané v jednom ČŠ EÚ ako základný materiál,  musia mať bielu úradnú návesku prípadne 

úradný doklad, že boli úradne uznané podľa pravidiel/noriem EÚ (uznávací list). K prihláškam 

je potrebné pre všetky komponenty priložiť úradné doklady (úradná náveska, uznávací list) a 

dodací list.  

 

6.5.11.  Porasty maku siateho a konopy siatej 

 

Pri prihlasovaní porastov maku siateho a konopy siatej je prílohou prihlášky  povolenie na 

pestovanie,  vydané  MZ SR, pre pestovateľa množiteľského porastu v zmysle zákona                    

č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch  v znení 

neskorších predpisov. 

 

6.5.12.  Porasty vyžadujúce vstupnú vegetačnú skúšku 

 

Pri prihlasovaní porastov na uznávanie  

 

- podľa pravidiel OECD, 

- hybridov obilnín a  

- hybridnej repky olejky 

 

sa preveruje, či bol vykonaný odber úradnej vzorky z osiva použitého na založenie 

množiteľského porastu, aby sa súbežne v čase produkcie osiva mohla vykonať aj vstupná  

vegetačná skúška potrebná k uznaniu takéhoto osiva.  

 

Súhrnný zoznam dokladov potrebných na doloženie k Prihláškam na uznávanie množiteľských 

porastov je uvedený v Tabuľke č. 4. 

 
Tabuľka č. 4 : Súhrnný zoznam dokladov  
 

Typ porastu / pôvod osiva 

– uvedený na prihláške 

Typ dokladu 

o pôvode 

Doklad, 

ktorý je prílohou 

prihlášky 

Porast založený z MM 

pôvodom zo SR 

dodávateľ zostáva 

nezmenený 

Číslo osvedčenia 

o uznaní 
Osvedčenie o uznaní Neprikladá sa 

Porast založený z MM 

pôvodom zo SR, ak je 

zmenený dodávateľ 

osiva 

Číslo osvedčenia 

o uznaní 
Osvedčenie o uznaní 

Prikladá sa dodací list  

a 1 ks návesky 

Porast založený 

zo šľachtiteľského 

materiálu pôvodom 

zo SR iným 

dodávateľom ako 

šľachtiteľ/vlastník 

odrody 

Napíše sa: 

šľachtiteľský 

materiál 

Súhlas šľachtiteľa 

s množením odrody 

Doklad od príslušnej 

autority o vykonávaní 

udržiavacieho šľachtenia 

Súhlas šľachtiteľa 

s množením odrody 

Doklad od príslušnej 

autority o vykonávaní 

udržiavacieho 

šľachtenia. 

Porast v ďalšom roku Číslo prihlášky 
Prihláška a záznam 

z prehliadky množ. 
Neprikladá sa 
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z predchádzajúceho 

roku 

porastu 

z predchádzajúceho 

roku. 

Porast prehliadaný 

podľa OECD 

Číslo osvedčenia 

o uznaní 

Osvedčenie o uznaní 

podľa OECD schém 

(certifikát 

OECD/náveska OECD 

Osvedčenie o uznaní-

certifikát OECD/ 1 ks 

OECD návesky a 

doklad o dovezenom 

množstve,  

Porast založený z MM 

z EÚ 

Číslo dávky, 

prípadne číslo 

platného certifikátu 

Medzinárodne platný 

certifikát/úradná 

náveska, doklad 

o dovezenom množstve 

Medzinárodne platný 

certifikát, doklad 

o dovezenom 

množstve a 1 ks 

návesky 

Porast založený 

z MM z tretích krajín 

Číslo posudku  

úradnej vzorky 

Doklad vydaný ÚKSÚP: 

Posudok úradnej vzorky 
Neprikladá sa 

 

 Predplodiny 
 

Uviesť predplodinu (predplodiny) podľa požiadaviek pre daný druh. Ak bolo na pozemku, kde 

je založený množiteľský porast v jednom roku viac predplodín, uvedú sa všetky. Dodávateľ 

zabezpečí u každého svojho množiteľa nahliadnutie do knihy honov za účelom kontroly 

predplodiny. V knihe honov musia byť za každý rok uvedené všetky druhy a odrody pestované 

na príslušnom hone. Ak inšpektor OKOS nebude mať možnosť overiť si predplodiny, 

množiteľský porast zamietne. Požiadavky na predplodiny pre jednotlivé druhy sú uvedené 

v Prílohe č. 3. 

  Množiteľ vedie knihu honov pre overenie sledu predplodín a predkladá ju inšpektorovi OKOS 

k nahliadnutiu, vzor s minimálnymi povinnými údajmi uvádzame v Prílohe č. 2. 
 

 Porast pestovaný v ekologickom systéme hospodárenia 

 

Dodávateľ túto skutočnosť vyznačí v okienku symbolom  ✓ 

 

 Prehliadka za účelom vydania rastlinného pasu 

 

Ak plodina vyžaduje úradnú prehliadku na množiteľskom poraste za účelom vydania 

rastlinného pasu, dodávateľ túto skutočnosť vyznačí v okienku symbolom ✓ 

 

Vyplnenú prihlášku dodávateľ podpíše a opečiatkuje, svojím podpisom potvrdí, že:  

- údaje uvedené na prihláške sú úplné a pravdivé 

- je oboznámený s právnymi predpismi upravujúcimi prihlasovanie množiteľského 

porastu 

- sa zaväzuje uhradiť platby za výkon poľných prehliadok množiteľského porastu podľa 

platného cenníka ÚKSÚP 

 

7. Overovanie prihlášky 

 
Ak overovateľ prihlášky (referent OOaS, ktorý vykonáva overovanie pôvodu osiva a úplnosť 

dokladov súvisiacich s prihlásením porastov) zistí, že sú údaje na prihláške na uznávanie 

množiteľského porastu nesprávne, nedostatočné, prípadne chýbajú sprievodné doklady, 

dodávateľ bude vyzvaný príslušným pracoviskom ÚKSÚP (podľa umiestnenia porastu) 



MP/OOaS/4/05/23  Strana 17 z 19 

 

na odstránenie nedostatkov v stanovenej lehote. Nedostatky je potrebné odstrániť v dostatočnom 

predstihu pred samotným výkonom prehliadky, inak porast nebude možné zaradiť 

do uznávacieho konania. 

 

8. Odhlasovanie množiteľských porastov, prehlásenie na iného  

dodávateľa 
 

Odhlásiť množiteľský porast môže len dodávateľ písomnou formou na pracovisku ÚKSÚP 

OOaS, kde bola prijatá prihláška na uznávanie množiteľského porastu do vykonania prvej 

prehliadky. Po tomto termíne bude každá žiadosť individuálne posúdená overovateľom 

prihlášky v spolupráci s inšpektorom OKOS a výsledok bude písomne oznámený 

dodávateľovi.  Porast musí byť odhlásený celý, nie je možné odhlásiť len časť porastu. 

Pokiaľ množiteľský porast v termíne prehliadky už neexistuje alebo porast nie je na pozemku 

uvedenom na prihláške, na základe záznamu inšpektora OKOS sa dodávateľovi účtujú skutočné 

náklady spojené so zabezpečením prehliadky a OOaS zašle dodávateľovi faktúru za výkon 

prehliadky. 

Množiteľský porast prihlásený jedným dodávateľom, môže byť preregistrovaný na iného 

dodávateľa, iba na základe písomnej žiadosti nového dodávateľa, ku ktorej  je potrebné priložiť 

súhlas pôvodného dodávateľa a musia byť novým dodávateľom vystavené aj nové prihlášky. 

Všetky doklady týkajúce sa ktorejkoľvek časti hodnotenia bude OOaS vydávať iba aktuálnemu 

dodávateľovi množiteľského materiálu.  

 

9.  Prehliadky množiteľských porastov  

 
Prehliadky množiteľských porastov vykonáva: 

 inšpektor OKOS alebo  

 poverený inšpektor  

 

Dodávateľ/množiteľ vyzve inšpektora OKOS na vykonanie prehliadky množiteľských 

porastov v stanovenej rastovej fáze. Zabezpečí prípravu porastu na prehliadku a jeho 

sprístupnenie. 

 

Prehliadka sa vykoná: 

- na základe výzvy dodávateľa/množiteľa v dostatočnom predstihu 

- ak je prítomný dodávateľ alebo množiteľ 

- ak je porast pripravený na prehliadku v súlade s určenými požiadavkami 

 

V prípade, ak sa na dohodnutej prehliadke dodávateľ alebo množiteľ nezúčastní, inšpektor  

OKOS vykoná prehliadku sám a uzavrie ju bez podpisu dodávateľa. Do „poznámky“ na tlačive 

Záznam a správa z prehliadky množiteľského porastu dopíše, že dodávateľ sa na dohodnutej 

prehliadke nezúčastnil. 

V prípade, že dodávateľ na dohodnutú prehliadku nepríde a porast je pre inšpektora OKOS 

nedostupný (napr. na oplotenom pozemku, nevie nájsť množiteľský porast a pod.), alebo  

sa nenachádza na uvedenej adrese množiteľa, inšpektor OKOS porast zamietne hodnotením 

3 bodmi do kolónky „Celkový stav“ s tým, že na záznam o prehliadke vypíše: „porast 

zamietnutý a presný dôvod zamietnutia“. 

Originál prihlášky a záznamu z prehliadky množiteľského porastu inšpektor OKOS alebo 

poverený inšpektor do jedného týždňa po vykonaní prehliadky zašle na ÚKSÚP OOaS. Jednu 
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kópiu prihlášky a záznamu z prehliadky množiteľského porastu zašle dodávateľovi 

množiteľského materiálu (nie množiteľovi) a jednu kópiu si založí do vlastnej agendy.  

Ak je porast hodnotený 3 bodmi, opakovanú prehliadku vykoná inšpektor OKOS len  

na základe písomnej žiadosti dodávateľa,  za prítomnosti zamestnanca ÚKSÚP OOaS. 

Inšpektor OKOS vypíše novú prihlášku a záznam z prehliadky množiteľského porastu, kde 

členovia komisionálnej prehliadky potvrdia hodnotenie svojim podpisom. 

 

Pre potreby vystavenia rastlinného pasu sa vyžaduje úradná prehliadka na množiteľskom 

poraste pri druhoch - lucerna siata, slnečnica ročná. Inšpektor OKOS po jej vykonaní vypíše 

tlačivo „Záznam  z preskúmania za účelom vystavenia rastlinného pasu podľa jednotlivých 

plodín množiteľského porastu“ za účelom vystavenia rastlinného pasu pri množiteľskom 

poraste, ak sú splnené ustanovené požiadavky v príslušných nariadeniach vlády SR.  

 

V prípade ďalších  druhov, u  ktorých sa pri uvádzaní ich osiva na trh vyžaduje rastlinný pas, 

sa musí zisťovať prítomnosť škodlivých činiteľov vo vzorke osiva odobratej na rozbor                   

v laboratóriu osív. Inšpektor OK OS a príslušný referent OOaS pri uznávaní osiva vo vzorke 

vypracujú „ Záznam z preskúmania za účelom vystavenia rastlinného pasu pri množiteľskom 

materiáli osiva“.  

Ide o druhy: ryža siata, lucerna siata, repka olejka, repica olejnatá, sója fazuľová, slnečnica 

ročná, ľan siaty, horčica biela, rajčiak jedlý, paprika ročná, pór pestovaný, fazuľa šarlátová, 

fazuľa záhradná, cibuľa zimná, hrach siaty pravý, bôb obyčajný, cibuľa a cibuľa kuchynská 

nakopená a šalotka. 

 

V prípade osiva povinných druhov sója fazuľová, slnečnica ročná a ľan siaty je potrebné 

inšpektorom OKOS odobrať ďalšiu/osobitnú úradnú vzorku na zistenie prítomnosti 

škodlivých činiteľov v príslušnom laboratóriu.  

 

Upozornenie: 

Pri prihlasovaní porastov určitých druhov pestovaných rastlín, ktorých odrody sa dobrovoľne 

registrujú, v rámci uznávania podľa požiadaviek ustanovených vo vyhláške 364/2007 Z.z, 

inšpektori OK OS nepreverujú požiadavky na vystavenie rastlinného pasu na poraste a ani 

sa neodoberajú vzorky na zistenie ŠČ vo vzorke osiva/sadiva alebo ich prítomnosť na 

množiteľskom materiáli.  

Pokiaľ sú kontrolným ústavom uznávané alebo kontrolované pri uvádzaní na trh osivá/sadivá     

a množiteľský materiál, ktorý je určený na okrasné účely alebo sú uznávané ako liečivé 

rastliny, musia byť splnené aj súvisiace požiadavky podľa nariadenia 2019/2072.  

V takomto prípade dodávateľ musí preveriť pred vystavením RP, či sú splnené ustanovené 

požiadavky podľa druhu a skupiny plodín (v časti okrasné rastliny, len rastliny na pestovanie 

alebo aj pre osivá).  

 

V samostatnom metodickom pokyne sú ustanovené pravidlá na kontrolu výroby a uvádzania na 

trh EÚ osiva zelenín v kategórii štandardné osivo a na kontrolu výroby  a  uvádzania na trh 

sadiva a sadeníc zelenín povinných druhov.  

Pri štandardnom osive zelenín druhov: rajčiak jedlý, paprika ročná, pór pestovaný, fazuľa 

šarlátová, fazuľa záhradná, cibuľa zimná, hrach siaty pravý, bôb obyčajný, cibuľa,  cibuľa 

kuchynská nakopená a šalotka aj pri sadive a sadeniciach niektorých druhov  (špargľa, cibuľa 

zimná, cesnak kuchynský, artičoky, šalát) sa bude vyžadovať vystavenie rastlinného pasu, no 

bude to na zodpovednosti dodávateľa.  
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Podmienky na prihlasovanie a uznávanie množiteľských porastov ďalších povinných druhov 

ako sú sadivo zemiakov, množiteľský materiál ovocných drevín a viniča, upravujú samostatné 

metodické pokyny. 

 

10. Záverečné a zrušovacie ustanovenia 
 

Nadobudnutím účinnosti tohto metodického pokynu sa ruší platnosť a účinnosť Metodického 

pokynu č. 4/2018 na prihlasovanie množiteľských porastov poľných plodín (okrem zemiakov), 

zelenín a liečivých rastlín " zo dňa 15.03.2022. 

 

11. Účinnosť 

 
Tento Metodický pokyn je platný dňom schválenia generálnym riaditeľom ÚKSÚP a je účinný 

od 01.03.2023. 

 

12. Prílohy 

 
Príloha č. 1:  Zoznam prihlásených množiteľských porastov 

                     Prihláška na uznávanie množiteľského porastu 

                     Prihláška na uznávanie množiteľského porastu kukurice siatej 

                     Prihláška na uznávanie množiteľského porastu hybridov 

                     Záznam z preskúmania za účelom vystavenia rastlinného pasu pri množiteľskom       

                     poraste a materiáli  osiva lucerny 

                     Záznam z preskúmania za účelom vystavenia rastlinného pasu pri množiteľskom  

                     poraste slnečnice 

 

Príloha č. 2: Vzor knihy honov s minimálnymi povinnými údajmi  

 

Príloha č. 3: Predplodiny pre jednotlivé druhy  

 

Príloha č. 4: Kategórie a generácie pre jednotlivé druhy 



ÚSTREDNÝ  KONTROLNÝ  A  SKÚŠOBNÝ  ÚSTAV 

POĽNOHOSPODÁRSKY  V BRATISLAVE 
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Príloha č. 1 

Zoznam prihlásených množiteľských porastov 

 

Dodávateľ  

 

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za správnosť údajov na prihláške: 

Meno a priezvisko: 

Číslo telefónu: 

Email: 

 

Číslo prihlášky Druh Odroda Generácia Výmera v ha Adresa množiteľa/IČO 

množiteľa  

Kraj 1)  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Poznámka: 1) vpisuje sa kraj, kde je porast založený 

 

Prevzal:                                                                                                                                                   Pečiatka a podpis dodávateľa: 

Dňa:
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PRIHLÁŠKA NA UZNÁVANIE MNOŽITEĽSKÉHO PORASTU 

*Vyhlasujem(e), že údaje uvedené na prihláške sú úplné a pravdivé a sú mi známe právne predpisy upravujúce prihlasovanie 

množiteľského porastu. Zaväzujem sa, že platby za výkon prehliadok množiteľského porastu uhradím podľa platného cenníka 

ÚKSÚP. 

                                                                   

* Podpis a pečiatka dodávateľa  ...............................................        Dátum a podpis overovateľa .....................................  

  

ZÁZNAM A SPRÁVA Z PREHLIADKY MNOŽITEĽSKÉHO PORASTU 

          
  V.................................   dňa................................. 
   …………………………      …………………………   ………………………..     ………………………………. 
    Pečiatka a podpis inšpektora          Pečiatka a podpis dodávateľa       Pečiatka a podpis množiteľa       Dátum a podpis overovateľa prihlášky

Evidenčné číslo prihlášky: Dátum vyplnenia prihlášky: 

  Prehliadka podľa:      □ predpisov SR                    □ schém OECD                                  □ kontraktu 

Dodávateľ: 

 

Adresa: 

 

 IČO: 

Kontaktná osoba: 

Telefón:  

E-mail: 

Množiteľ: 

 

Adresa: 

 

 

 

 

Kontaktná osoba: 

Telefón:  

E-mail: 

Umiestnenie množiteľského porastu 

Kraj: 

 

 

Okres: 

 

 

Katastrálne územie: 

 

 

Parcela: 

 

 

Identifikácia množiteľského porastu 

Druh: Odroda: Kategória / 

Generácia: 

Výmera[ha]: 

 

 Pôvod osiva – doklad, čerpané množstvo: 

 Predplodiny: 

 Porast pestovaný v ekologickom systéme hospodárenia:        □ Vegetačná skúška: 

        Prehliadka za účelom vydania Rastlinného pasu:                   □ 

Prehliadka č. Množiteľský porast pripravený na výkon inšpekcie:            áno   □   nie  □ 

Vyhovujú predplodiny  preverené podľa knihy honov:                                                  áno   □   nie  □ 

Dátum posledného chemického ošetrenia, účinná látka: 

Hodnotenie množiteľského  porastu Body 

Izolačná 

vzdialenosť:             

 Priestorová izolácia m:                                       áno  □  nie □       

 Izolácia  na zamedz. mech. prímesí m:               áno  □  nie  □ 

 

Celkový stav: 

 

 

 

 

Čistota  druhu:  
 

 
V / N 

Čistota  odrody: 
 

 
V / N 

Zaburinenie:   

 

Škodlivé činitele:  

 

 

 

 

Poznámka – dôvod neuznania,  preradenia: 

 

Odhad úrody:  Odhad úrody 

NKCO: 

VYHOVUJE NEVYHOVUJE Fakturácia /kód/:  

Generácia:  [ha]: [ha]: 
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                    ÚSTREDNÝ  KONTROLNÝ  A  SKÚŠOBNÝ  ÚSTAV 

          POĽNOHOSPODÁRSKY  V BRATISLAVE 

   
 

 

F/OOaS/03/02/23        1/3 

 

PRIHLÁŠKA NA UZNÁVANIE MNOŽITEĽSKÉHO PORASTU KUKURICE SIATEJ 

*Vyhlasujem(e), že údaje uvedené na prihláške sú úplné a pravdivé a sú mi známe právne predpisy upravujúce prihlasovanie 

množiteľského porastu. Zaväzujem sa, že platby za výkon prehliadok množiteľského porastu uhradím podľa platného cenníka ÚKSÚP. 

                                                                  

* Podpis a pečiatka dodávateľa  ...............................................        Dátum a podpis overovateľa .....................................  

  

ZÁZNAM A SPRÁVA Z PREHLIADKY MNOŽITEĽSKÉHO PORASTU KUKURICE SIATEJ 

                 

 

                 V..........................................,                  dňa................................. 

…………………………      …………………………   ………………………..     ………………………………. 
   Pečiatka a podpis inšpektora          Pečiatka a podpis dodávateľa       Pečiatka a podpis množiteľa       Dátum a podpis overovateľa prihlášky 

 

Evidenčné číslo prihlášky: Dátum vyplnenia prihlášky: 

 Prehliadka podľa:      □ predpisov SR                    □ schém OECD                                  □ kontraktu 

Dodávateľ: 

 

Adresa: 

 

 IČO: 

Kontaktná osoba: 

Telefón:  

E-mail: 

Množiteľ: 

 

Adresa: 

 

 

 

 

Kontaktná osoba: 

Telefón:  

E-mail: 

Umiestnenie množiteľského porastu 

Kraj: 

 

 

Okres: 

 

 

Katastrálne územie: 

 

Parcela: 

Identifikácia množiteľského porastu 

Odroda: 

CMS:  A / N  

Kategória / 

Generácia: 

Výmera[ha]: 

 

 Pôvod osiva – doklad, čerpané množstvo: 

 Predplodiny: 

 Porast pestovaný v ekologickom systéme hospodárenia:      □       Vegetačná skúška: 

 

Prehliadka č. 1 Množiteľský porast pripravený na výkon inšpekcie:                                       áno  □   nie  □ 

Predplodina kukurica:   áno  □  nie □       Porast preverený na prítomnosť vybehlíc kukurice:   áno  □   nie  □ 

Vyhovujú predplodiny preverené podľa knihy honov alebo osobitnou prehliadkou:                    áno  □   nie  □ 

Dátum posledného chemického ošetrenia, účinná látka: 

Hodnotenie množiteľského  porastu Body 

Izolačná 

vzdialenosť:             

 Priestorová izolácia m: 200 m                                       áno  □  nie □       

 Izolácia  na zamedz. mech. prímesí m: 1 m                   áno  □  nie  □ 

Celkový stav: 
 

 

 

Čistota  odrody: 

Iné odrody a zreteľne odchylné typy  %: 

♀  komponent:                              

♂  komponent: 

Prášiace rastliny  v  ♀ komponente %:                                          

V / N 

Zaburinenie:  

 

 

 

Škodlivé činitele: Ustilaginaceae sp.  

 

Poznámka – dôvod neuznania,  preradenia: 
 

 

Fakturácia /kód/:  

VYHOVUJE NEVYHOVUJE 

Generácia: [ha]: [ha]: 
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                    ÚSTREDNÝ  KONTROLNÝ  A  SKÚŠOBNÝ  ÚSTAV 

          POĽNOHOSPODÁRSKY  V BRATISLAVE 

   
 

 

F/OOaS/03/02/23        2/3 

ZÁZNAM A SPRÁVA Z PREHLIADKY MNOŽITEĽSKÉHO PORASTU KUKURICE SIATEJ 
 

 

 

Ev. číslo prihlášky: 

 

Druh: 

 

Odroda: Generácia: Výmera [ha]: 

 

 

          

V....................................,  dňa................................. 

 

 

 

 
…………………………      …………………………   ………………………..     ………………………………. 
   Pečiatka a podpis inšpektora          Pečiatka a podpis dodávateľa       Pečiatka a podpis množiteľa       Dátum a podpis overovateľa prihlášky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehliadka č. 2 

Množiteľský porast pripravený na výkon inšpekcie:                                                                     áno   □   nie  □ 

Dátum posledného chemického ošetrenia, účinná látka: 

Hodnotenie množiteľského  porastu Body 

Izolačná 

vzdialenosť:             

 Priestorová izolácia m: 200 m                                                 áno  □  nie □       

 Izolácia  na zamedz. mech. prímesí m: 1 m                             áno  □  nie  □ 

Celkový stav: 

 

 

 

Čistota  odrody: 

Iné odrody a zreteľne odchylné typy  

%: 

♀  komponent:                              

♂  komponent: 

Prášiace rastliny  v  ♀ komponente 

%:                                          

V / N 

Zaburinenie:  

 

 

 

Škodlivé činitele: Ustilaginaceae sp. 

 

 

 

 

 

Poznámka – dôvod neuznania,  preradenia: 
 

VYHOVUJE NEVYHOVUJE 

Generácia: [ha]: [ha]: 
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                    ÚSTREDNÝ  KONTROLNÝ  A  SKÚŠOBNÝ  ÚSTAV 

          POĽNOHOSPODÁRSKY  V BRATISLAVE 
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ZÁZNAM A SPRÁVA Z PREHLIADKY MNOŽITEĽSKÉHO PORASTU KUKURICE SIATEJ 
 

Ev. číslo prihlášky: 

 

Druh: 

 

Odroda: Generácia: Výmera [ha]: 

 

         

V.....................................dňa................................. 

 

 

 

 

 

…………………………      …………………………   ………………………..     ………………………………. 
   Pečiatka a podpis inšpektora          Pečiatka a podpis dodávateľa       Pečiatka a podpis množiteľa       Dátum a podpis overovateľa prihlášky

Prehliadka č. 3 

Množiteľský porast pripravený na výkon inšpekcie:                                     áno   □   nie  □ 

Dátum posledného chemického ošetrenia, účinná látka: 

Hodnotenie množiteľského  porastu Body 

Izolačná 

vzdialenosť: 

 Priestorová izolácia m: 200 m                                       áno  □  nie □       

 Izolácia  na zamedz. mech. prímesí m: 1 m                   áno  □  nie  □ 

Celkový stav: 

 

 

 

Čistota  odrody: 

Iné odrody a zreteľne odchylné typy  %: 

♀  komponent:                              

♂  komponent: 

Prášiace rastliny  v  ♀ komponente %:  

 

 

∑ %:                    za všetky prehliadky                                     V / N 

Zaburinenie:  

 

 

 

Škodlivé činitele: Ustilaginaceae sp. 

 

 

 

 

Poznámka – dôvod neuznania,  preradenia: 

 
Odhad úrody 

NKCO: 

Výška úrody 

nahlásená 

dodávateľom po 

zbere: 

VYHOVUJE NEVYHOVUJE 

Generácia: [ha]: [ha]: 
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                    ÚSTREDNÝ  KONTROLNÝ  A  SKÚŠOBNÝ  ÚSTAV 

          POĽNOHOSPODÁRSKY  V BRATISLAVE 

   
 

 

F/OOaS/04/02/20        1/3 

  PRIHLÁŠKA NA UZNÁVANIE MNOŽITEĽSKÉHO PORASTU HYBRIDOV 

*Vyhlasujem(e), že údaje uvedené na prihláške sú úplné a pravdivé a sú mi známe právne predpisy upravujúce prihlasovanie 

množiteľského porastu. Zaväzujem sa, že platby za výkon prehliadok množiteľského porastu uhradím podľa platného cenníka ÚKSÚP. 

                                                                  

                 * Podpis a pečiatka dodávateľa  ...............................................        Dátum a podpis overovateľa .....................................  

     

ZÁZNAM A SPRÁVA Z PREHLIADKY MNOŽITEĽSKÉHO PORASTU HYBRIDOV 

          

  V.....................................dňa................................. 

 

   …………………………      …………………………   ………………………..     ………………………………. 
      Pečiatka a podpis inšpektora            Pečiatka a podpis dodávateľa       Pečiatka a podpis množiteľa        Dátum a podpis overovateľa prihlášky 

Evidenčné číslo prihlášky: Dátum vyplnenia prihlášky: 

 Prehliadka podľa:      □ predpisov SR                    □ schém OECD                                  □ kontraktu 

Dodávateľ: 

 

Adresa: 

 

 IČO: 

Kontaktná osoba: 

Telefón:  

E-mail: 

Množiteľ: 

 

Adresa: 

 

 

 

 

Kontaktná osoba: 

Telefón:  

E-mail: 

Umiestnenie množiteľského porastu 

Kraj: 

 

 

Okres: 

 

 

Katastrálne územie: 

 

 

Parcela: 

 

 

Identifikácia množiteľského porastu 

Druh: Odroda: Kategória / 

Generácia: 

Výmera[ha]: 

 

 Pôvod osiva – doklad, čerpané množstvo: 

 Predplodiny: 

 Porast pestovaný v ekologickom systéme hospodárenia:      □  Vegetačná skúška: 

  Prehliadka za účelom vystavenia Rastlinného pasu:             □  

Prehliadka č. 1 Množiteľský porast pripravený na výkon inšpekcie:                áno   □   nie  □ 

Vyhovujú predplodiny  preverené podľa knihy honov:                                                áno   □   nie  □ 

Dátum posledného chemického ošetrenia, účinná látka: 

Hodnotenie množiteľského  porastu Body 

Izolačná 

vzdialenosť:             

 Priestorová izolácia m:                                       áno  □  nie □       

 Izolácia  na zamedz. mech. prímesí m:               áno  □  nie  □ 

 

Celkový stav: 

 

 

 

Čistota  druhu:  
 

 
V / N 

Čistota  odrody: 
 

 
V / N 

Zaburinenie:  

 

 

 

Škodlivé činitele:  

 

 

 

 

Poznámka – dôvod neuznania,  preradenia: Odhad úrody:  Odhad úrody 

NKCO: 

VYHOVUJE NEVYHOVUJE Fakturácia /kód/:  

Generácia: [ha]: [ha]: 
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                    ÚSTREDNÝ  KONTROLNÝ  A  SKÚŠOBNÝ  ÚSTAV 

          POĽNOHOSPODÁRSKY  V BRATISLAVE 

   
 

 

F/OOaS/04/02/20        2/3 

  

ZÁZNAM A SPRÁVA Z PREHLIADKY MNOŽITEĽSKÉHO PORASTU HYBRIDOV 

 
 

Ev. číslo prihlášky: 

 

Druh: 

 

Odroda: Generácia: Výmera [ha]: 

 

        

  

 

V.....................................dňa................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………      …………………………   ………………………..     ………………………………. 
   Pečiatka a podpis inšpektora          Pečiatka a podpis dodávateľa       Pečiatka a podpis množiteľa       Dátum a podpis overovateľa prihlášky 

 

 

 

Prehliadka č. 2 

Množiteľský porast pripravený na výkon inšpekcie:                                     áno   □   nie  □ 

Dátum posledného chemického ošetrenia, účinná látka: 

Hodnotenie množiteľského  porastu Body 

Izolačná 

vzdialenosť:             

 Priestorová izolácia m:                                       áno  □  nie □       

 Izolácia  na zamedz. mech. prímesí m:               áno  □  nie  □ 

Celkový stav: 

 

 

 

Čistota  druhu:  
 

 
V / N 

Čistota  odrody: 
odchylné typy v ♀ 

odchylné  typy v ♂ 

% fertilných  r. v ♀ 

 

 V / N 

Zaburinenie:  

 

 

 

Škodlivé činitele:  

 

 

 

 

 

 

Poznámka – dôvod neuznania,  preradenia: 

 

 

 

Odhad úrody:  Odhad úrody 

NKCO: 

VYHOVUJE NEVYHOVUJE 

Generácia: [ha]: [ha]: 
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                    ÚSTREDNÝ  KONTROLNÝ  A  SKÚŠOBNÝ  ÚSTAV 

          POĽNOHOSPODÁRSKY  V BRATISLAVE 
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ZÁZNAM A SPRÁVA Z PREHLIADKY MNOŽITEĽSKÉHO PORASTU HYBRIDOV 
 

 

Ev. číslo prihlášky: 

 

Druh: 

 

Odroda: Generácia: Výmera [ha]: 

 

        

  

    

V.....................................dňa................................. 

 

 

 

 

 

 

   …………………………      …………………………   ………………………..     ………………………………. 
    Pečiatka a podpis inšpektora          Pečiatka a podpis dodávateľa       Pečiatka a podpis množiteľa       Dátum a podpis overovateľa prihlášky

Prehliadka č. 3 

Množiteľský porast pripravený na výkon inšpekcie:                                     áno   □   nie  □ 

Dátum posledného chemického ošetrenia, účinná látka: 

Hodnotenie množiteľského  porastu Body 

Izolačná 

vzdialenosť:             

 Priestorová izolácia m:                                       áno  □  nie □       

 Izolácia  na zamedz. mech. prímesí m:               áno  □  nie  □ 

Celkový stav: 

 

 

 

Čistota  druhu:  
 

 
V / N 

Čistota  odrody: 
odchylné typy v ♀ 

odchylné  typy v ♂ 

% fertilných  r. v ♀ 

 

 V / N 

Zaburinenie: 
 

 

 

 

Škodlivé činitele:  

 

 

 

 

 

 

Poznámka – dôvod neuznania,  preradenia: 

 

 

 

Odhad úrody:  

 
Odhad úrody 

NKCO: 

VYHOVUJE NEVYHOVUJE 

Generácia: [ha]: [ha]: 
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ÚSTREDNÝ  KONTROLNÝ  A  SKÚŠOBNÝ  ÚSTAV 

         POĽNOHOSPODÁRSKY  V BRATISLAVE 

 

 

F/OOaS/46/00/20  1/1 

ZÁZNAM Z PRESKÚMANIA ZA ÚČELOM VYSTAVENIA RASTLINNÉHO PASU  

PRI MNOŽITEĽSKOM PORASTE A MATERIÁLI OSIVA LUCERNY 

č. ............ / ............ / ............ 

  

Zistené skutočnosti pri preskúmaní množiteľského porastu: 

Sledovaný škodlivý činiteľ 

Zistená 

hodnota (%, 

ks, limit) 

Vyhovuje 

legislatívnym 

požiadavkám 

Typ hodnotenia a opatrenie 

Vizuálne 

hodnotenie 

Odber vzorky na 

laboratórny rozbor   

Clavibacter michiganensis ssp. 

Insidiosus 
 *   

Ditylenchus dipsaci  *   
Ostatné karanténne choroby - *   

 

Dodatočné opatrenia pre všetky stupne množenia: 

Clavibacter michiganensis spp. insidiosus  

a) osivo má pôvod v oblastiach bez výskytu Clavibacter michiganensis spp. insidiosus, 

alebo 
 

b) plodina sa pestovala na pozemku, na ktorom sa v priebehu posledných troch rokov pred výsevom 

nevyskytovala plodina Medicago sativa L., a počas poľnej prehliadky vo výrobnej prevádzke nie sú 

pozorované žiadne symptómy Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus alebo na žiadnej plodine Medicago 

sativa L. ani na okolitých plodinách neboli počas zberu poslednej úrody pozorované žiadne symptómy tohto 

škodcu, 

alebo 

 

c) plodina patrí k odrode, ktorá bola uznaná ako veľmi rezistentná voči Clavibacter michiganensis ssp. 

insidiosus a obsah inertného materiálu v osive nepresahuje 0,1 % hmotnosti 
 

Ditylenchus dipsaci  

a) vo výrobnej prevádzke neboli počas zberu poslednej úrody pozorované žiadne symptómy Ditylenchus 

dipsaci, v priebehu posledných dvoch rokov sa vo výrobnej prevádzke nepestovali žiadne hlavné hostiteľské 

plodiny a boli prijaté primerané hygienické opatrenia, aby sa zabránilo napadnutiu miesta výroby týmto 

škodcom, 

alebo 

 

b) vo výrobnej prevádzke neboli počas zberu poslednej úrody pozorované žiadne symptómy Ditylenchus 

dipsaci a laboratórnymi testami nebol zistený žiadny výskyt Ditylenchus dipsaci na reprezentatívnej vzorke, 

alebo 
 

c) osivo bolo primerane fyzikálne alebo chemicky ošetrené proti Ditylenchus dipsaci a pri laboratórnych 

testoch reprezentatívnej vzorky sa zistilo, že je bez výskytu tohto škodcu 
 

Vyhovujúci parameter sa označí X.   

Rozhodnutie 
 

 
*   legislatívne požiadavky: Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2072, ktoré ustanovuje podrobnosti k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady     

         (EÚ) 2016/2031  a NV č. 52/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 

Dátum vykonania preskúmania: ............................................ 

 
 

.......................................................                 ...................................................      ................................................                                   
Pečiatka a podpis inšpektora                           Pečiatka a podpis dodávateľa   Pečiatka a podpis množiteľa 

Evidenčné číslo prihlášky: Dátum pridelenia inšpektorovi: 

Umiestnenie množiteľského porastu 

Kraj: 

 

 

Okres: 

 

 

Katastrálne územie: 

 

 

Parcela: 

 

 

Identifikácia množiteľského porastu 

Odroda: Kategória /Generácia alebo Trieda únie: Výmera[ha]: 
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ÚSTREDNÝ  KONTROLNÝ  A  SKÚŠOBNÝ  ÚSTAV 

         POĽNOHOSPODÁRSKY  V BRATISLAVE 

 

 

 
F/OOaS/47/00/20    1/1 

ZÁZNAM Z PRESKÚMANIA ZA ÚČELOM VYSTAVENIA RASTLINNÉHO PASU  

PRI MNOŽITEĽSKOM PORASTE SLNEČNICE 

č. ............ / ............ / ............ 

  

Zistené skutočnosti pri preskúmaní množiteľského porastu: 

Sledovaný škodlivý činiteľ 

Zistená 

hodnota (%, 

ks, limit) 

Vyhovuje 

legislatívnym 

požiadavkám 

Typ hodnotenia a opatrenie 

Vizuálne 

hodnotenie 

Odber vzorky na 

laboratórny rozbor  

Plasmopara halstedii  *   
Ostatné karanténne choroby - *   

 

Dodatočné opatrenia pre všetky stupne množenia: 

a) osivo Helianthus annuus L. má pôvod v oblastiach bez výskytu Plasmopara halstedii, 

alebo 

 

b) pri minimálne dvoch prehliadkach vykonaných vo vhodných časoch neboli vo výrobnej prevádzke počas 

vegetačného obdobia pozorované žiadne symptómy Plasmopara halstedii, 

alebo 

 

c) 

i) výrobná prevádzka bola počas vegetačného obdobia podrobená minimálne dvom poľným prehliadkam 

vykonaným vo vhodných časoch na zistenie škodcu a 

ii) najviac 5 % rastlín preukazovalo počas poľnej prehliadky symptómy Plasmopara halstedii, všetky rastliny 

preukazujúce tieto symptómy boli ihneď po prehliadke odstránené a zničené a 

iii) pri záverečnej prehliadke sa zistilo, že žiadne rastliny nepreukazovali symptómy Plasmopara halstedii, 

alebo 

 

 
 

 
 

 

d) 

i) výrobná prevádzka bola počas vegetačného obdobia podrobená minimálne dvom poľným prehliadkam 

vykonaným vo vhodných časoch a 

ii) všetky rastliny preukazujúce symptómy Plasmopara halstedii boli ihneď po prehliadke odstránené a 

zničené a 

iii) počas záverečnej prehliadky žiadne rastliny nepreukazovali symptómy Plasmopara. halstedii, 

reprezentatívna vzorka z každej dávky bola testovaná a nezistil sa výskyt Plasmopara halstedii, 

alebo 

 

 
 

 
 

 

e) osivo bolo podrobené primeranému ošetreniu, ktoré sa ukázalo byť účinné proti všetkým známym kmeňom 

Plasmopara halstedii. 

 

Vyhovujúci parameter sa označí X.   

 

Rozhodnutie 
 

 
*  legislatívne požiadavky: Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2072, ktoré ustanovuje podrobnosti k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady     

         (EÚ) 2016/2031  a NV č. 51/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 
Dátum vykonania preskúmania: ............................................ 

 

 
 

.......................................................                  ...................................................         ..................................................                  
Pečiatka a podpis inšpektora                             Pečiatka a podpis dodávateľa      Pečiatka a podpis množiteľa

Evidenčné číslo prihlášky: Dátum pridelenia inšpektorovi: 

Umiestnenie množiteľského porastu 

Kraj: 

 

 

Okres: 

 

 

Katastrálne územie: 

 

 

Parcela: 

 

 

Identifikácia množiteľského porastu 

Odroda: Kategória /Generácia alebo Trieda únie: Výmera[ha]: 

 

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


 

 

Príloha č. 2 
 

Množiteľ vedie knihu honov pre overenie sledu predplodín, ktorá musí obsahovať minimálne tieto 

údaje: 

 

 

 

VZOR: Názov honu .............................. Výmera (ha) .................................. 

             Číslo honu ................................ 
 

Rok Druh Odroda Úroda (t) Medziplodina 

2020     

2021     

2022     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 3 

 

Predplodiny pre jednotlivé druhy 

Predplodiny u obilnín 

Podľa pravidiel SR sa množiteľský porast obilnín  nesmie zakladať po predplodine rovnakého 

druhu a odrody a pole musí byť dostatočne čisté od samo-vysiatych rastlín pestovanej predplodiny 

Pri porastoch obilnín (iných ako kukurica siata a cirok) prihlásených podľa pravidiel OECD musí 

byť dodržaný odstup minimálne  2 roky medzi porastami obilnín rovnakého druhu.   

Ak sa zabezpečí uspokojivá odrodová čistota, pravidlá OECD pre obilniny nezakazujú zakladať 

na tom istom pozemku porast tej istej odrody daného druhu, musí byť však v rovnakej kategórii. 

V OECD odrodovej certifikácii nie sú zadefinované generácie v príslušnej kategórii (poznáme iba 

pred-základné, základné a certifikované osivo).  

Pravidlá OECD umožňujú založenie porastov kukurice siatej po sebe na tom istom pozemku, 

vyžadujú však v tomto prípade uskutočniť  najmenej jednu osobitnú úradnú poľnú prehliadku do 

štádia úplného zapojenia porastu s cieľom skontrolovať splnenie požiadavky, že sa na poli 

nevyskytujú samo-vysiate rastliny z predchádzajúceho porastu. 

 

 Predplodiny u krmovín 

Množiteľské porasty sa zakladajú na pozemkoch, na ktorých neboli v období predchádzajúcich 

rokoch pred ich výsevom pestované plodiny rovnakého druhu. 

Druh Kategória 
Porasty nemožno zakladať 

Počet rokov Predplodiny 

bôbovité (hrach siaty vrátane 

pelušky), lucerna, ďatelina, vika, 

fazuľa, bôb atď.) 

SE, E 
3 rovnakého druhu 

C 

Facélia  vratičolistá 
SE, E 

2 rovnakého druhu 
C 

Lipnicovité (trávy) 
SE, E 

2 rovnakého druhu 
C 

kvaka, kel kučeravý, reďkev siata 

olejná 

SE, E 
5 rovnakého druhu 

C 

 

Predplodiny u olejnín a priadnych rastlín 

Množiteľské porasty sa zakladajú na pozemkoch, na ktorých neboli v období predchádzajúcich 

rokov pred ich výsevom pestované plodiny rovnakého druhu. 

Druh Kategória 
Porasty nemožno zakladať 

Počet rokov Predplodiny 

Všetky olejniny okrem 

kapustovitých a sóje  

fazuľovej 

SE, E,C 2 rovnakého druhu  

repka olejka 
SE, E vrátane 

komponentov C, H 
5 kapustovité  

sója fazuľová SE, E, C 3 rovnakého druhu 

 kapustovité okrem repky 

olejky 
SE, E, C 5 rovnakého druhu 

 

Predplodiny u riep 

Množiteľské porasty repy cukrovej a repy kŕmnej sa zakladajú na tom istom pozemku najskôr 

po piatich rokoch od pestovania repy cukrovej, repy kŕmnej a repy šalátovej. 



 

 

Príloha č. 4 
 

Kategórie a generácie pre jednotlivé druhy 

Obilniny 

Kategória osiva Generácia množenia 

Predzákladné osivo SE1, 

Základné  osivo E1, E2, E3, L, Sc 

Certifikované osivo 

C – u druhov raž siata, lesknica kanárska, 

cirok a kukurica siata (okrem hybridov), 

H, C1, C2 

 

Slovenský názov 
Kategórie a generácie množenia 

Predzákladný Základný Certifikovaný 

Pohánka strelovitá 
SE1 

E1, E2, E3 
C1, C2 

Proso siate E 

 

Krmoviny 

Kategória osiva Generácia množenia 

Predzákladné osivo SE1, SE2, SE3 

Základné osivo E 

Certifikované osivo 

C 

C1, C2– u druhov lupina, hrach siaty vrátane 

pelušky, vika, fazuľa záhradná, bôb 

obyčajný, lucerna siata 

 

Olejniny a priadne rastliny  

Kategória osiva Generácia množenia 

Predzákladné osivo SE1 

Základné  osivo E. L, Sc 

Certifikované osivo 

C, H 

C1, C2– u druhov podzemnica olejná, konopa 

siata, ľan siaty, sója fazuľová a bavlník 

C1, C2, C3 – ľan siaty 

 

Repy 

Kategória osiva Generácia množenia 

Predzákladné osivo SE1, 

Základné  osivo E, L 

Certifikované osivo C, H 

 

Zeleniny 

Kategória osiva Generácia množenia 

Predzákladné osivo 

SE1- fenikel obyčajný 

SE2- pri druhoch hrach siaty, fazuľa 

záhradná, fazuľa šarlátová a bôb obyčajný 

Základné  osivo E, L, Sc 

Certifikované osivo C1, C2, H 

 


