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Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 10. augusta 2005 č. 3090/2005-100, ktorým
sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. augusta 2004
č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby
mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou
Redakčné oznámenie o oprave prílohy č. 5 oznámenia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri chránených odrôd č. 4901/2005-510 uverejneného v čiastke 17 z 27. júla 2005
Prehľad prípravkov na ochranu rastlín, mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ich výrobcov
a držiteľov registrácie - Doplnok 2/05
Podmienky na poskytovanie finančných prostriedkov na nadobudnuté skladiskové záložné listy na tovar rastlinného pôvodu z úrody roku 2005 uskladnený vo verejných skladoch

70

VÝNOS
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 10. augusta 2005 č. 3090/2005-100,
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 31. augusta 2004 č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov
Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov
s povinnou školskou dochádzkou
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 26 zákona č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore
podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. augusta 2004 č. 2108/2004-100
o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Eu-

rópskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou
dochádzkou (oznámenie č. 506/2004 Z. z.) sa mení
a dopĺňa takto:
1. V § 1 sa za slovo „spoločenstiev1)“ vkladajú
slová „pre deti v predškolských zariadeniach1a) a “.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a) § 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/
1993 Z .z. o školských zariadeniach.“.
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2. Príloha č. 1 znie:
„Príloha č.1
k výnosu č. 2108/2004-100
Zoznam mliečnych výrobkov podľa § 2 ods. 2

Poradové
číslo

1.

Názov

Tepelne ošetrené plnotučné mlieko
neochutené,voľné

2.

Tepelne ošetrené plnotučné mlieko ochutené čokoládou alebo inak, obsah minimálne 90%
hmotnosti plnotučného mlieka

3.
4.
5.

Jogurt biely

6.

Tepelne ošetrené polotučné mlieko ochutené čokoládou alebo inak, obsah minimálne 90%
hmotnosti polotučného mlieka

7.
8.

9.

Jogurt biely
Tepelne ošetrené polotučné mlieko neochutené

Tepelne ošetrené polotučné mlieko neochutené,
voľné
Tepelne ošetrené polotučné mlieko ochutené čokoládou alebo inak, obsah minimálne 90%
hmotnosti polotučného mlieka
Tepelne ošetrené nízkotučné mlieko
neochutené,voľné

Národná
podpora
Sk

Maximálna
výška úhrady
s DPH
Sk

Fakturačná
maximálna
výška úhrady
platená žiakom
s DPH
Sk

250

2,00

0,53

0,50

250

2,00

5,37

5,50

150
125
250

1,16
0,80
1,50

4,26
3,68
4,02

4,00
3,50
4,00

250

1,50

5,33

5,50

250

1,50

0,94

1,00

200

1,50

4,14

4,00

250

1,00

1,83

2,00

Kategória Merná Množstvo
jednotka
I

ml
ml

I

I
III
V
V

V
V

VII

g
g
ml
ml
ml
ml
ml

“.
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3. V prílohe č. 2 časť I znie:

6. V prílohe č. 3 časť II znie:

„I. Registračné číslo uchádzača (vypĺňané Pôdohospodárskou platobnou agentúrou)“.

„II. Údaje o prijatí žiadosti Pôdohospodárskou
platobnou agentúrou“.

4. V prílohe č. 2 časť III znie:

7. V prílohe č. 3 časť VII písmeno b) znie:

„III. Údaje o prijatí žiadosti Pôdohospodárskou
platobnou agentúrou“.

„b) vrátiť všetky mne neoprávnene vyplatené platby vrátane úrokov a sankcií podľa zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

5. V prílohe č. 2 časť VIII písmeno a) znie:
„a) vrátiť všetky mne neoprávnene vyplatené
platby vrátane úrokov a sankcií podľa zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. septembra
2005.
Zsolt Simon v . r.
minister
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REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave prílohy č. 5 oznámenia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky o uverejnení odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike
a o zmenách v registri chránených odrôd č. 4901/2005-510 uverejneného
v čiastke 17 z 27. júla 2005
Príloha č. 5 oznámenia Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o uverejnení
odrôd prihlásených k právnej ochrane v Slovenskej republike a o zmenách v registri chránených

odrôd č. 4901/2005-510 uverejneného v čiastke
17 z 27. júla 2005 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky znie:
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Príloha č.5
K oznámeniu č.4901/2005-510

Oznámenie o udelených šľachtiteľských osvedčeniach k 30.6.2005

Číslo
Šľachtiteľské
prihlášky osved. číslo

Druh

Názov

Majiteľ osvedčenia

PLANT SELECT spol. s r.o.
Hrubčice, Bedihošť
PLANT SELECT spol. s r.o.
Hrubčice, Bedihošť
PLANT SELECT spol. s r.o.
Hrubčice, Bedihošť
PLANT SELECT spol. s r.o.
Hrubčice, Bedihošť
PLANT SELECT spol. s r.o.
Hrubčice, Bedihošť
SEMPRA Praha a.s. PRAHA
HANDELMAATSCHAPPIJ VAN
RIJN b.v. EMMELOORD
HANDELMAATSCHAPPIJ VAN
RIJN b v. EMMELOORD
CEZEA - Šlechtitelská stanice, a.s.
ČEJČ
ZELSEED spol. s r. o. Horná Potôň
ZELSEED spol. s r. o. Horná Potôň
ZELSEED spol. s r. o. Horná Potôň
ZELSEED spol. s r. o. Horná Potôň
ZELSEED spol. s r. o. Horná Potôň
ZELSEED spol. s r. o. Horná Potôň
ZELSEED spol. s r. o. Horná Potôň

1588

391 Jačmeň siaty

EBSON

1587

392 Jačmeň siaty

MALZ

1641

393 Jačmeň siaty

PEDANT

1646

394 Pšenica letná

EVELINA

1645

395 Pšenica letná

INES

1360

396 Repka olejka
397 Zemiak

SLAPSKÁ STELA
INOVA

1572^

398 Zemiak

RAMOS

1246

399 Paprika ročná

SVĚTLANA

1415
1413
1414
1489
1197
1416
1589

400
401
402
403
404
405
406

Paprika ročná
Paprika ročná
Paprika ročná
Paprika ročná
Fazuľa záhradná
Kaleráb
Zeler buľvový

NOVÁ
BLAVA
PETRA
PÓLA
VIOLA
OMAR
KLEMENT

Dátum podania
prihlášky

Dátum vydania
šľacht
osvedčenia
28.2.2002
28.4.2005
28.2.2002

28.4.2005

2.9.2003

28.4.2005

27.11.2003

25.5.2005

27.11.1993

25.5.2005

25.3.1999
30.3.2001

25.5.2005
25.5.2005

9.4.2002

25.5.2005

22.12.1997

25.5.2005

10.5.2000
10.5.2000
10.5.2000
11.5.2001
20.12.1996
10.5.2000
28.8.2002

25.5.2005
25.5.2005
25.5.2005
25.5.2005
25.5.2005
25.5.2005
25.5.2005
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1231

1182
1064

1513

407

408
409

410

Slivka domáca

Kostrava trsteníkovitá
Timotejka lúčna

Tritikale

1591

411

Repka olejka

1592

412

Repka olejka

HAN1TA

Universität Hohnheim, Inštitút flir obst-,
Gemiise und Weinbau Stuttgart

30.9.1997

22.6.2005

25.7.1996

22.6.2005

KORETA

Šľachtiteľská stanica Levočské Lúky a.s.,
Levočské lúky

26.4.1994

22.6.2005

TIMOLA

Šľachtiteľská stanica Levočské Lúky a. s,
Levočské lúky
Lochow - Petkus GmbH, Bergen

10.8.2001

22.6.2005

Norddeutsche Pflanzenzucht Hans -Georg
Lembke KG Hohenlieth, Holtsee

27.11.2002

30.6.2005

Raps GbR, GRUNDHOF

27.11.2002

30.6.2005

EUROPLANT Pflanzenzucht
GmbH, Lüneburg

10.12.1998

30.6.2005

NARGESS

BALDUR
PRASKA

1341

413

Zemiak
AUGUSTA

1392

414

Zemiak

BELLAROSA

EUROPLANT Pflanzenzucht
GmbH, Lüneburg

21.12.1999

30.6.2005

1342

415

Zemiak

ANGELA

EUROPLANT Pflanzenzucht

10.12.1998

30.6.2005

1391

416

Zemiak

CAMILLA

21.12.1999

30.6.2005

1450

417

Zemiak

PRESTO

21.12.2000

30.6.2005

20.12.2001

30.6.2005

10.12.1998

30.6.2005

GmbH, Lüneburg
EUROPLANT Pflanzenzucht
GmbH, Lüneburg
EUROPLANT Pflanzenzucht
GmbH, Lüneburg
1545

418

Zemiak

STEFFI

EUROPLANT Pflanzenzucht
GmbH, Lüneburg

1340

419

Zemiak

VITARA

EUROPLANT Pflanzenzucht
GmbH, Lüneburg
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PREHĽAD
prípravkov na ochranu rastlín,
mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín,
ich výrobcov a držiteľov registrácie
Doplnok
2/05
1. Všeobecná časť
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 4 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky c. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2001 Z.z.

uverejňuje tento prehľad prípravkov na ochranu
rastlín, mechanizačných prostriedkov na ochranu
rastlín, ich výrobcov a držitelov registrácie (ďalej
len „prehľad“):

1.2. Vysvetlivky, použité skratky
Typ formulácie (úprava):
slovensky

podľa G.I.F.A.P.

AB
CS
DG

AE
CS
WG

DKV
DL
DM
DMK
DP
ED
EK
EW
FL
G
GEL
K
KKN
KMO
KMV
LP
MKD
MEK

SC
PB
FD
CG
WP
ED
EC
EW

MOV
MK
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GR

CB
OL
SL
BB
FS

LS

iné

aerosolová bombička
mikroenkapsulovaný koncentrát
granule, ktoré vytvoria dispergovaním vo vode suspenziu
(„dry flowable“)
tekutý dispergovateľný koncentrát (flowable) pre riedenie vodou
doska na natieranie lepidla
dymovnica
dispergovateľný mikroenkapsulovaný koncentrát
dispergovateľný (zmáčateľný) prášok
koncentrát pre elektrodynamickú aplikáciu
emulgovateľný koncentrát
vodná emulzia typu olej:voda
feromónový lapač / atraktant
granulát
gél
kvapalný koncentrát pre aplikáciu bez riedenia
kvapalný koncentrát pre prípravu návnad
kvapalný koncentrát pre riedenie organickými rozpúšťadlami
kvapalný koncentrát pre riedenie vodou
lepová pasca
moridlo vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu
moridlo vo forme dispergovateľného mikroenkapsulovaného
koncentrátu
moridlo typu emulzia olej vo vode
moridlo kvapalné

MT
DF, WDG
FLO, FW

AS, LC

slovensky

podľa G.I.F.A.P.

MP
MPD
MPR
MVK
NV
OV
P
PA
PKN
PU
SU
SB
SE
Š
TB
ULV
VG
VS
VRP

SS
WS
SS
RB
EO
DP
PA
TP
VP
VP
GA
GP
TB
SU
SG
SP

iné
moridlo práškové nedispergovateľné
moridlo práškové dispergovateľné
moridlo vo forme VRP
mikroemulzný vodný koncentrát
návnady
emulgovateľný koncentrát - olejová emulzia typu voda:olej
popraš alebo zásyp
náterová hmota pastovitej konzistencie
práškový koncentrát pre prípravu návnad
pásy alebo doštičky uvolňujúce účinnú látku
sáčky s práškovitým koncentrátom uvolňujúce účinnú látku
sprayová bombička
suspenzná emulzia
šampón
tabletky
špeciálna úprava prípravkov pre aplikáciu s veľmi nízkymi dávkami
vo vode rozpustné granule
vodný spray
vo vode rozpustný prášok alebo tuhý koncentrát

WSP

Zaradenie
1/ Prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú uvedené v tomto prehľade sú klasifikované podľa vykonávacieho
predpisu zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších
predpisov, ktorým je výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/
2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch (oznámenie č. 384/2002 Z.z.).
2/ Prípravky sú klasifikované a označované v zmysle predchádzajúcich predpisov. Tieto prípravky budú
v priebehu roku 2005 reklasifikované.
Klasifikácia prípravkov podľa nebezpečnosti
1/

T+
T
Xn
C
Xi
N
F+

Prípravky sú klasifikované podľa výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických
prípravkoch (oznámenie č. 384/2002 Z. z.), vydaného podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 8, § 6 ods. 7, § 7
ods. 4, § 8 ods. 10, § 14 ods. 4, § 23 ods. 4, § 24 ods. 8, § 25 ods. 9 a § 26 ods. 12 zákona č. 163/
2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Veľmi jedovatý
Jedovatý
Škodlivý
Žieravý
Dráždivý
Nebezpečný pre životné prostredie
Mimoriadne horľavý
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F
R10
E
O

Veľmi horľavý
Horľavý
Výbušný
Oxidujúci

2/ Klasifikácia podľa toxicity v zmysle nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988
Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení neskorších predpisov, ktoré bolo
nahradené nariadením vlády Slovenskej republiky č. 45/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci
s chemickými faktormi a zákonom č.163/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov:
ZNJ
OJ
Ž
S

Zvlášť nebezpečné jedy
Ostatné jedy
Žieraviny
Prípravok nie je posudzovaný ako jed alebo iná látka škodlivá zdraviu
Prípravok so senzibilizujúcimi účinkami spôsobujúci kožné alergie

Klasifikácia prípravkov z hľadiska ochrany včiel
1/ Podľa účinku na včely (príloha č. 16 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z
21. januára 2002 č. 3322/3/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu
rastlín) (oznámenie č. 224/2002 Z. z.):
Vč 1: Prípravok pre včely jedovatý
Vč 2: Prípravok pre včely škodlivý pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie
Vč 3: Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre
včely prijateľné
2/ Podľa účinku na včely (vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva
č. 37/1963 Zb. o ochrane včiel, vôd a rýb pri ničení škodcov rastlín chemickými prostriedkami v znení
neskorších predpisov):
J
Š
N
*

-

Pre včely jedovatý
Pre včely škodlivý
Pre včely relatívne neškodný
Predbežná klasifikácia do preskúšania vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby, Ústave včelárstva
v Liptovskom Hrádku
Prípravok nie je klasifikovaný, alebo termín či spôsob aplikácie vylučuje zasiahnutie včiel

Klasifikácia prípravkov z hľadiska ochrany zvierat
1/ Označenie prípravkov z hľadiska ochrany zvierat - okrem vtákov (príloha č. 16 výnosu Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2002 č. 3322/3/2001-100) (oznámenie č. 224/
2002 Z. z.):
Z 1:
Z 2:
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Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný (zvlášť pre prežúvavce)
Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný

Z 3:
Z 4:

Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný
Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre
domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

2/ Podľa účinku na poľovnú zver (vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 37/1963 Zb. v znení neskorších predpisov):
ZN
NB
NP
RN
-

Mimoriadne nebezpečný
Nebezpečný
Nebezpečný (zvlášť pre prežúvavce)
Relatívne neškodný
Prípravok nie je klasifikovaný

Klasifikácia prípravkov z hľadiska ochrany vodných organizmov
1/ Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vodných organizmov (príloha č. 16 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2002 č. 3322/3/2001-100) (oznámenie č. 224/2002
Z. z.):
Vo 1:
Vo 2:
Vo 3:
Vo 4:

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý
Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý
Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý
Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre
ryby a ostatné vodné živočíchy prijateľné.

2/ Podľa účinku na ryby a vodné živočíchy (vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného
hospodárstva č. 37/1963 Zb. v znení neskorších predpisov a ON 46 6807 - Test akútnej toxicity na
rybách a ostatných vodných živočíchoch):
0
1
2
3
4
5
6

Látky takmer nejedovaté
Látky veľmi slabo jedovaté
Látky slabo jedovaté
Látky stredne jedovaté
Látky silne jedovaté
Látky veľmi silne jedovaté
Látky mimoriadne jedovaté

Klasifikácia prípravkov z hľadiska ochrany vtákov
1/ Označenie prípravkov z hľadiska ochrany vtákov (príloha č. 16 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky z 21. januára 2002 č. 3322/3/2001-100) (oznámenie č. 224/2002 Z. z.):
Vt 1:
Vt 2:
Vt 3:

Prípravok je pre vtáky jedovatý
Morené osivo je pre vtáky jedovaté
Prípravok je pre vtáky jedovatý, nesmie byť uložený tak, aby mohol byť voľne dostupný vtákom
ako potrava
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Vt 4:
Vt 5:

Prípravok je pre vtáky škodlivý i pri neprekročení predpísanej dávky alebo koncentrácie
Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre
vtáky prijateľné

Triedy horľavín
Podľa triedy horľavín (STN 65 0201 Požiarne predpisy pre výrobu, manipuláciu, skladovanie a dopravu
horľavých kvapalín):
I
Horľavina 1. triedy.(teplota vzplanutia do 21 ºC)
II
Horľavina 2. triedy (teplota vzplanutia nad 21 ºC do 55 ºC)
III
Horľavina 3. triedy (teplota vzplanutia nad 55 ºC do 100 ºC)
IV
Horľavina 4. triedy (teplota vzplanutia nad 100 ºC do 250 ºC)
*)
Tuhá látka s možnosťou samovznietenia po zvlhnutí
Prípravok nie je horľavou kvapalinou
Registračné číslo
Registračné číslo, pod ktorým bol prípravok povolený, je evidované v Ústrednom registri (Ústredný
kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, odbor registrácie pesticídov, Matúškova 21,
833 16 Bratislava). Prípravky v minulosti povoľované pre použitie v lesníctve a vo sfére komunálnych
služieb povoľované inak ako v registračnom konaní sú uvedené ešte pod číslom Ministerstva zdravotníctva
Českej republiky (HEM č....).
PHO1 - PHO5 - prípravok je vylúčený z použitia v ochranných pásmach zdrojov pitnej vody - pozri
kapitolu Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody.
Pod skratkami NA, DA, TM a TP sa v poznámke k rozsahu povoleného použitia prípravku rozumie:
NA
DA
TM
TP

- ošetrenie následnou aplikáciou dvoch alebo viacerých prípravkov postupne po uplynutí určitého
časového intervalu podľa návodu
- delená aplikácia, dvoj- a viacnásobná aplikácia toho istého prípravku po uplynutí určitého časového
intervalu podľa návodu
- súčasné ošetrenie zmesou („tank mix“) dvoch alebo viacerých prípravkov, pripravenou podľa
návodu v nádrži postrekovača
- ošetrenie podľa schváleného technologického postupu

Dávka
- rozumie sa množstvo prípravku v kilogramoch alebo litroch určených na plochu 1 ha, pokiaľ nie je
uvedené inak
Ochranná doba
- znamená minimálny interval v dňoch medzi posledným ošetrením a zberom, alebo pokiaľ je tak uvedené
v poznámke, minimálny interval medzi termínom ošetrenia a sejbou, výsadbou alebo inou manipuláciou
s plodinou.
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AT - je časový interval daný technologickým termínom ošetrenia, ktorý je podrobne špecifikovaný v návode na použitie, alebo v Metodickej príručke na ochranu rastlín. Porast sa musí zberať len pri
technologickej zrelosti pre normálny zber. Výnimky v odôvodnených prípadoch môže povoliť miestne
príslušný orgán veterinárnej alebo hygienickej služby.
Vysvetlivky k hlavičke tabuľky v kapitole 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 a 1.11
Stĺpec č.:
1
2
3
4
4/MB
5
6
7
8
9
10
11
12
12
14
15

Význam stĺpca :
obchodný názov prípravku
strana
výrobca (pôvodca)
držiteľ registrácie velkospotrebiteľského balenia
držiteľ registrácie malospotrebiteľského balenia
úprava - typ formulácie
účinná látka – druh
účinná látka – obsah
zaradenie podľa účinku na hospodárske, domáce a voľne žijúce zvieratá
zaradenie podľa účinku na ryby a ostatné vodné živočíchy
zaradenie podľa účinku na včely
zaradenie podľa nariadenie vlády o jedoch
zaradenie podľa triedy horľavín
registračné číslo ÚKSÚP-u
deň / mesiac / rok ukončenia platnosti registrácie
obmedzenie použitia v pásmach hygienickej ochrany vôd

1.3 Bezpečnosť práce - odporúčané osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)
Kód

Ochrana hlavy
a celého tela

Kód

Ochrana tváre

Kód

Ochrana rúk a nôh

1

pracovný oblek,
pokrývka hlavy,
zástera

1

ochranná maska s filtrom,
alebo izolačný prístroj

1

gumové rukavice
gumová obuv

2

ochranný štít na tvár alebo
ochranné okuliare

3

ochranný štít na tvár alebo
ochranné okuliare,
respirátor proti výparom

4

ochranný štít na tvár alebo
ochranné okuliare,
respirátor proti prachu

Poznámka:
kód 1.1.1.
kód 1.2.1.

- pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, ochranná maska s filtrom alebo izolačný prístroj,
gumové rukavice a gumová obuv
- pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare,
gumové rukavice a gumová obuv
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kód 1.3.1.
kód 1.4.1.

- pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare,
respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumová obuv
- pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, respirátor proti prachu, gumové rukavica a gumová obuv. Zástera je z PVC alebo pogumovaného textilu.

Pri organofosforových prípravkoch a karbamátoch je potrebné v uzatvorených priestoroch a vo vysokých
plodinách (napr. slnečnica) použiť na ochranu dýchacích ciest masku s filtrom proti výparom, alebo izolačný
dýchací prístroj.
Na ochranu rúk možno použiť okrem gumových rukavíc aj rukavice z PVC.
Pri aplikácii „tank mix“ zmesi sa musia použiť OOPP zodpovedajúce najviac toxickému prípravku z
danej zmesi. Ochranné pracovné prostriedky je možné konzultovať so Strediskom pre štúdium práce
a rodiny, Špitálska 6, 812 41 Bratislava, tel : 02-5477 4166, fax : 02-4296 6633, www.sspr.gov.sk.
Prípadnú otravu spôsobenú prípravkami na ochranu rastlín môže ošetrujúci lekár konzultovať
s Toxikologickým informačným centrom v Bratislave - FNsP Bratislava, Klinika pracovného lekárstva
a toxikológie - pracovisko Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel: 02-5477 4166.
1.4 Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody a ďalšie obmedzenia
V 1. pásme hygienickej ochrany sú z používania vylúčené všetky prípravky. V ostatných ochranných
pásmach je použitie prípravkov na ochranu rastlín upravené takto (pozri použité indexy v texte):
P H O1
Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných
i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na
vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).
P H O2
Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných
vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu
časť, platí zákaz pre celé 2.pásmo). Vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany povrchových vodných
zdrojov môžu byť tieto prípravky použité za týchto podmienok:
a) prípravky sa nemôžu použiť, ak sa do 24 hodín očakávajú dažďové zrážky,
b) nesmú sa použiť vo vnútornej časti druhého PHO povrchového zdroja vôd, ktorý slúži priamo k
odberu vodárňami,
c) prípravky sa môžu používať vo vnútornej časti PHO 2. stupňa povrchových vôd za predpokladu, že
bude dodržaný 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku, alebo 10 m smerom k najbližšiemu
odvodňovaciemu kanálu a ďalej budú z ošetrenia týmito prípravkami vylúčené svahovité pozemky
(nad 15°), kde je riziko splavovania týchto prípravkov do povrchových vôd,
d) v oblasti použitia herbicídov je potrebné zabezpečiť zvýšený dohľad, prípadne sledovanie rezíduí v
indikovaných prípadoch,
e) je potrebné dôsledne prihliadať na rozsah zaburinenia a na nevyhnutnosť ošetrenia daných pozemkov.
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P H O3
Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov
podzemných vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany
rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo).
P H O4
Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov
podzemných a povrchových vôd. Pokiaľ nie je toto pásmo rozdelené na vnútornú a
vonkajšiu časť, sú vylúčené z použitia v celom 2. pásme hygienickej ochrany. Prípravky sa
nesmú aplikovať v blízkosti miest zásobovaných studničnou vodou (posudzuje miestne
príslušný vodohospodársky orgán).
P H O5
Prípravky sú vylúčené z použitia z celého 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných
a povrchových vôd a z 3. pásma hygienickej ochrany vodárenských nádrží. Prípravky sa
tiež nesmú aplikovať v blízkosti miest zásobovaných studničnou vodou (posudzuje miestne
príslušný vodohospodársky orgán). Prípravky sa nesmú použiť na pozemkoch určených pre
pestovanie surovín (vrátane krmív), ktoré budú použité pre výrobu detskej výživy. Aplikáciu
možno podľa daných miestnych podmienok povoliť v dávke na dolnej hranici. Aplikáciu
nemožno povoliť na pozemkoch, ktoré sú spádované k vodným tokom a vodným nádržiam.
1.5 Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín vo veľkospotrebiteľskom balení
Nové registrácie
1

3

4

5

6

CRUISER OSR

SYN

SYS

FS

mhiametoxam
mefenoxam
fludioxinil

7

280 g.l-1
33,3 g.l-1
8 g.l-1

8

Z4

9

10

Vo2 Vč3

11

12

-

-

13

14

05-01-0693 31.12.2010

15

-

Rozšírenie rozsahu použitia
1

3

ACTARA 25 WG
AGIL 100 EC
ALTO COMBI 420
SC
AMISTAR
ARRAT

SYN SYS WG
MA ART EC
SYN SYS SC

ARTEA 330 EC
CRUISER 35 FS
DISCUS
PULSAR 40
SILWET L-77
TOUCHDOWN
SYSTEM 4

4

5

6

7

thiametoxam
propaquizafop
carbendazim
cyproconazole
SYN SYS SC
azoxystrobin
BAS BAS WG dicamba
tritosulfuron
SYN SYS EC
propiconazole
cyproconazole
SYN SYS MKD thiametoxam
BAS BAS WG kresoxim-methyl
BAS BAS KMV imazamox
heptamethyltrisiloxan
GEE CRO EC

250 g.kg-1
100 g.l-1
300 g.l-1
120 g.l-1
250 g.l-1
500 g.kg1
250 g.kg1
250 g.l-1
80 g.l-1
350 g.l-1
500 g.kg-1
40 g.l-1
84%

SYN

360 g.l-1

modifikovaný
polyalkylenoxidom

GEE
CRO

SYS

KMV glyphosate

8

11

12

Z4
Z4
Z4

Vo4 Vč1
Vo1 Vč3
Vo2 Vč3

9

10

Xi
Xn

- 99-05-0480 31.12.2006
IV
3771
31.12.2006
3778
31.12.2005

-

Z4
Z4

Vo1 Vč3
Vo3 N

-

- 97-02-0382 31.12.2006
- 03-11-0622 31.12.2005

-

Z3

Vo2 Vč3

Xn

III 00-02-0530 31.12.2006

-

Z4
Z4
Z4
Z4

Vo4 Vo1 Vč3 Xn,N Vo2 Vč3
N
Vo1 Vč3 Xn,N III

99-01-0475
98-02-0406
03-11-0648
04-22-0657

31.12.2006
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2014

-

Z4

Vo3 Vč3

03-11-0621 31.12.2011

-

N

-

13

14

General Electric., Friendly, WV, USA
Crompton Europe Ltd., Včelárska 7, 821 05 Bratislava

13

15

2.

Rozsah povoleného použitia

2.1

Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom

thiametoxam + mefenoxam + fludioxonil
CRUISER® OSR
rozsah použitia
plodina
repka

škodlivý činiteľ
skočky

dávka.t-1
15 l

ochr.doba
AT

poznámka
morenie pred výsevom

dávka.t-1
0,2 l
0,4 l
0,6 l
8l

ochr.doba
AT
AT
AT
AT

poznámka

thiametoxam
CRUISER 350 FS
rozšírenie rozsahu použitia
plodina
zemiaky

škodlivý činiteľ
pásavka zemiaková
vošky, cikády
drôtovce
voška slamihová, drôtovce

slnečnica

2.2 Prípravky proti hubovým chorobám
carbendazim + cyproconazole
ALTO COMBI 420 SC
rozšírenie rozsahu použitia
plodina
repa cukrová
slnečnica)

škodlivý činiteľ
múčnatka repová, cerkosporióza
biela hniloba, pleseň sivá,
Phomopsis helianthii

dávka.ha-1
0,5 l
0,5 l

ochr.doba
21
AT

poznámka

slnečnica)- registrované len do 31.12.2005

propiconazole + cyproconazole
ARTEA 330 EC
rozšírenie rozsahu použitia
plodina
jačmeň jarný

14

škodlivý činiteľ
múčnatka trávová, hrdza
jačmenná, hnedá škvrnitosť
jačmeňa

dávka.ha-1
0,5 l

ochr.doba
42

poznámka

kresoxim-methyl
DISCUS
rozšírenie rozsahu použitia
plodina
egreš

škodlivý činiteľ
americká múčnatka egreša

ruža (výsadby vonku a
v skleníkoch)

múčnatka ruže, čierna
škvrnitosť listov ruže

dávka.ha-1
0,2 - 0,25 kg
(0,02 - 0,025%)
0,2 - 0,3 kg
(0,02 - 0,03%)

ochr.doba
14

poznámka

2

azoxystrobin
AMISTAR
rozšírenie rozsahu použitia
plodina
repa cukrová

škodlivý činiteľ
múčnatka repová, cerkosporióza

dávka.ha-1
1l

ochr.doba
32

poznámka

2.5 Prípravky proti živočíšnym škodcom
thiametoxam
ACTARA 25 WG
rozšírenie rozsahu použitia
plodina
tabak
slnečnica
paprika, uhorka, rajčiak

škodlivý činiteľ
vošky
voška slamihová
vošky
molica skleníková

dávka.ha-1
150-200 g
80 g
400 g
800 g

ochr.doba
14
AT
3
3

poznámka
postrek
postrek
zálievka
zálievka

2.11 Prípravky proti burinám
glyphosate (IPA)
TOUCHDOWN SYSTEM 4
rozšírenie rozsahu použitia
plodina
lesy: príprava plôch pred
výsevom a výsadbou
lesné škôlky a kultúry,
listnaté a ihličnaté dreviny

škodlivý činiteľ
nežiadúca vegetácia
jednoročné a trváce buriny
nežiadúca vegetácia
jednoročné a trváce buriny

dávka.ha-1
3 – 6 l (1,5 – 2 %)
3 – 6 l (3 – 5 %)

ochr.doba poznámka
AT
AT

medziriadková aplikácia,
ochranné kryty
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plodina
škodlivý činiteľ
celoplošné ošetrenie smreka, nežiadúca vegetácia
borovice a jedle
jednoročné a trváce buriny

dávka.ha-1
3 – 4 l (1,5 – 2 %)

ochr.doba poznámka
AT
pred pučaním, po vyzretí
letorastov

dicamba + tritosulfuron
ARRAT
rozšírenie rozsahu použitia
plodina
jačmeň jarný

škodlivý činiteľ
dvojklíčnoslistové buriny,
lipkavec

dávka.ha-1
0,15 kg

ochr.doba poznámka
AT

imazamox
PULSAR 40
rozšírenie rozsahu použitia
plodina
slnečnica
sója

škodlivý činiteľ
dávka.ha-1
dvojklíčnoslistové buriny a
1 - 1,2 l
jednoročné trávy
dvojklíčnoslistové buriny a
0,8 l + (1 l)
jednoročné trávy, výmrv slnečnice

ochr.doba poznámka
AT
len odroda Rimisol
AT

(TM) Basagran 600

propaquizafop
AGIL 100 EC
rozšírenie rozsahu použitia
plodina
škodlivý činiteľ
Lesné škôlky, lesné kultúry jednoročné a vytrvalé trávy
smlz
retardácia smlzu

dávka.ha-1
0,75 – 1,5 l
2,0 – 3,0 l
1,0 – 1,5 l

ochr.doba poznámka
AT

2.22 Tenzidy
heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidom
Silwet® L-77
rozšírenie rozsahu použitia
plodina

škodlivý činiteľ

dávka.ha-1

zlepšenie zmáčavosti postrekových kvapalín fungícídov
a insekticídov
s dávkou vody do 400 l.ha-1
0,1 l
s dávkou vody nad 400 l.ha-1
0,2 l
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ochr.doba poznámka
bez zníženia základnej dávky
fungicídu či insekticídu
AT
AT

plodina

škodlivý činiteľ

zlepšenie zmáčavosti postrekových kvapalín
morforegulátorov (s výnimkou prípravkov na báze CCC)
s dávkou vody do 400 l.ha-1
s dávkou vody nad 400 l.ha-1
jačmeň jarný, jačmeň odolné dvojklíčnolistové buriny,
ozimný, pšenica
lipkavec
jarná, pšenica
ozimná, raž, tritikale
kukurica
jednoročné a trváce trávy,
dvojklíčnolistové buriny
dvojklíčnolistové buriny a
jednoročné trávy
repa cukrová, repa
dvojklíčnolistové buriny a
kŕmna
jednoročné

dávka.ha-1

ochr.doba poznámka
bez zníženia základnej dávky
morforegulátora

0,1 l
0,2 l
0,1 l + (20-25 g)

AT
AT
AT

(TM) Granstar 75 PX

0,1 l + (307 g)
0,1 l + (30-60 g)
0,1 l + (20-25 g)

AT
AT
AT

(TM) Titus Plus WG
(TM) Titus 25 WG
(TM) Grid

0,1 l + (30 g) 3×

AT

(TM) Safari 50 WG

3. Ostatné zmeny
1. Výrobca prípravkov CHEMINOVA A/S, DK-7620 Lemvig, Dánsko, požiadal kontrolný
ústav o zrušenie zastupovania registrácií prípravkov na ochranu rastlín VINCIT F
(flutriafol 25 g/l, thiabendazole 25 g/l, reg. č. 3654, platnosť registrácie do 31.12.2006)
a ZOLONE 35 EC (phosalone 350 g/l, reg. č. 3051, platnosť registrácie do 31.12.2006)
pre držiteľov registrácií v Slovenskej republike ISAS Chemicals Slovakia s. r.o., Mýtna 23,
811 07 Bratislava a Alchem s. r.o., Hlboká cesta 1034, 905 01 Senica. Novým držiteľom
registrácie bude výrobca CHEMINOVA A/S, DK-7620 Lemvig, Dánsko. Nové registračné
číslo prípravku VINCIT F bude 05–02-0694 a prípravku ZOLONE 35 EC bude 05-050695. Doba platnosti registrácie prípravkov zostáva nezmenená.
2. Držiteľ registrácie Crompton Europe Ltd., o.z., požiadal o odsúhlasenie malej zmeny vo
formulačnom zložení prípravku ALAR 85 (úč. látka daminozide 85 %, reg. číslo 3154,
platnosť registrácie do 31.12.2005). Dôvodom minoritnej zmeny je naplnenie požiadavky
EÚ o používaní „NP/NPE free“ formulantov.
3. Držiteľ registrácie Dow AgroSciences požiadal o odsúhlasenie zmeny balenia prípravku
INTEGRO (úč. látka methoxyfenozide 240 g/l). Pôvodné balenia 1 l PET a 5 l PET, nové
balenia 1 l HDPE a 5 l PET flaše.
4. Držiteľ registrácie Syngenta Slovakia s.r.o, požiadal o odsúhlasenie malej zmeny vo
formulačnom zložení prípravku TOUCHDOWN SYSTEM 4 (úč. látka glyphasate 360 g/l,
reg. číslo 03-11-0621, platnosť registrácie do 31.12.2011). Dôvodom minoritnej zmeny je
zámena protipenivého činidla.
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5. Držiteľ registrácie Dow AgroSciences požiadal o odsúhlasenie malej zmeny vo formulačnom zložení
prípravku KERB 50 WP (úč. látka propyzamide 50 %, reg. číslo 3172, platnosť registrácie do
31.12.2005). Dôvodom minoritnej zmeny je naplnenie požiadavky EÚ o používaní „NP/NPE free“
formulantov.
6. Držiteľ registrácie Bayer spol. s r.o. požiadal o zmenu názvu prípravku RAXIL S (tebuconazole
20 g/l, triazoxid 20 g/l, reg. č. 97-01-0335, platnosť registrácie do 31.12.2006) na nový názov RAXIL
TNT. Nové registračné číslo bude 05-01-0696 s nezmenenou dobou platnosti registrácie (31.12.2006).
7. RACER 25 EC (fluorochloridone 250 g/l, reg. č. 3517, platnosť registrácie do 31.12.2007) - zmena
výrobcu prípravku a držiteľa registrácie.
Pôvodný výrobca prípravku a držiteľ registrácie Syngenta Crop Protection AG, Basel Švajčiarsko
a Syngenta Slovakia s.r.o., Rešetkova 15, 831 03 Bratislava.
Nový výrobca prípravku AGAN Chemical Manufactures Ltd, Ashdod, 77102 Izrael, člen skupiny
Makhteshim Agan Industries.
Nový držiteľ registrácie Agrovita, spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivánka pri Dunaji.
Nové registračné číslo prípravku bude 05-11-0697, doba registrácie zostáva nezmenená (31.12.2007).
8. Držiteľ registrácie BASF Slovensko spol. s r.o. požiadal o zapísanie zmeny adresy držiteľa registrácií
a zmenu adresy výrobcu registrovaných prípravkov na ochranu rastlín.
Pôvodná adresa výrobcu prípravkov na ochranu rastlín BASF AG, Ludwigshagen/Rhein, Nemecko.
Nová adresa výrobcu prípravkov na ochranu rastlín BASF Aktiengesellschaft, D-6700, Ludwigshafen,
Nemecko.
Pôvodná adresa držiteľa registrácií BASF Slovensko s.r.o., Fraňa Kráľa 35, 811 05 Bratislava.
Nová adresa držiteľa registrácií je BASF Slovensko spol. s r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2.
9. Držiteľ registrácie BASF Slovensko spol. s r.o. po•iadal o zapísanie prípravku TANGO SUPER
(reg. č. 03-02-0615, platnosť registrácie do 31.12.2005), do kapitoly 3.1 „Zoznam prípravkov pre
leteckú aplikáciu“, ktorá je súčasťou Prehľadu prípravkov na ochranu rastlín, mechanizačných
prostriedkov na ochranu rastlín, ich výrobcov a držiteľov registrácie uverejneného v čiastke 11 Vestníka
Ministerstva pôdohosspodárstva Slovenskej republiky z 18. apríla 2005 (ďalej len „vestník“). Na
základe kladného vyjadrenia expertov podľa podmienok uverejnených vo vestníku, môže byť zapísaný
do zoznamu prípravkov určených na leteckú aplikáciu na jačmeň a pšenicu.
10. Vzhľadom na to, že podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 225/2005 Z. z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh, nesmie byť na etikete prípravku
alebo obale uvedené označenie „nejedovatý“ alebo „neškodný“, komisia odporučila nahradiť uvedené
označenie termínom „riziko je prijateľné“.
11. Na zvýraznenie oblastí, na ktoré sa môžu aplikovať prípravky na ochranu rastlín letecky t.j. na
poľnohospodársku pôdu mimo oblastí chránených území, bude do „Prehľadu prípravkov na ochranu
rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín“, do kapitoly 3.1 „Zoznam prípravkov pre
leteckú aplikáciu“ vložená nasledovná veta:
Zoznam povolených prípravkov pre leteckú aplikáciu je platný pre štandardné podmienky
agrotechnickej aplikácie, avšak povolenie na leteckú aplikáciu sa nevzťahuje na chránené
krajinné oblasti alebo chránené územia.
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12. Oprava textu: ZÁPIS Z ROKOVANIA ODBORNEJ KOMISIE NA POSUDZOVANIE
VÝSLEDKOV ODSKÚŠAVANIA PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A MECHANIZAČNÝCH PROSTRIEDKOV NA OCHRANU RASTLÍN – 16.3.2005 - 1/05 - uverejnený
v čiastke 13 vestníka z 5. mája 2005, pod č. 51:
V kapitole „2.5. Prípravky proti živočíšnym škodcom“, účinná látka abamectin, VERTIMEC 018 EC
/ registračné číslo: 05-05-0680“ rozsah použitia znie:
plodina

škodlivý činiteľ

dávka.ha-1 ochr.doba poznámka

jadroviny

roztočec ovocný

1,0 l

14

V kapitole 5. „Ostatné zmeny“, bod 15 znie:
BASUDIN 10 G (diazinon 10 %, reg. č. 3192, platnosť registrácie do 31.12.2005) - zmena držiteľa
registrácie a výrobcu účinnej látky a prípravku.
Pôvodný držiteľ registrácie Syngenta Slovakia s.r.o., Rešetkova 15, 831 03 Bratislava.
Nový držiteľ registrácie Agrovita, spol. s r.o., Nádražná 28, 90028 Ivánka pri Dunaji.
Výrobca účinnej látky a prípravku bude Makhteshim Agan Chemicals, vlastník dát ostáva nezmenený
– Syngenta Crop Protection AG, Basel, Švajčiarsko.
13. Oprava textu: PREHĽAD PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN A MECHANIZAČNÝCH PROSTRIEDKOV NA OCHRANU RASTLÍN, ICH VÝROBCOV A DRŽITEĽOV REGISTRÁCIE – 2005, Vestník z 18. apríla 2005, čiastka 11, č.44
V kapitole 1.2, Klasifikácia prípravkov z hľadiska ochrany včiel;
Vč 3 znie: „Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie
je pre včely prijateľné.“
V kapitole 1.2, Klasifikácia prípravkov z hľadiska ochrany zvierat okrem vtákov;
Z 4 znie: „Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie
je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.“
V kapitole 1.2, Klasifikácia prípravkov z hľadiska ochrany vodných organizmov;
Vo 4 znie: „Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie
je pre ryby a ostatné vodné živočíchy prijateľné.“
V kapitole 1.2, Klasifikácia prípravkov z hľadiska ochrany vtákov;
Vt 5 znie: „Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie
je pre vtáky prijateľné.“
V kapitole „1.5/I Registrované chemické prípravky“ upravený text znie: „ARRAT (strana 19, stĺpec 6
a 7) tritosulfuron 25 %, KONTAKTTWIN (strana 26, stĺpec 12) III, MONCEREN 250 FS (strana
28, stĺpec 2) 56.“
Ing. Peter Šamalík, v. r.
riaditeľ odboru
rastlinných komodít
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73
PODMIENKY
na poskytovanie finančných prostriedkov na nadobudnuté skladiskové
záložné listy na tovar rastlinného pôvodu z úrody roku 2005 uskladnený vo
verejných skladoch
Intervenčná agentúra vydáva na
základe zriaďovacej listiny č. 826/2004-250 zo
dňa 8. januára 2004 na vykonanie niektorých
ustanovení
zákona
č. 144/1998 Z. z.
o skladiskovom záložnom liste, tovarovom
záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších
zákonov v znení neskorších predpisov
a v súlade so Zmluvou o pristúpení Slovenskej
republiky k Európskej únii tieto podmienky na
poskytovanie finančných prostriedkov na
nadobudnuté skladiskové záložné listy na tovar
rastlinného pôvodu z úrody roku 2005
uskladnený vo verejných skladoch (ďalej len
“podmienky“):
(1) Intervenčná agentúra (ďalej len
„agentúra“) poskytne finančné prostriedky:
a) na nadobudnuté skladiskové záložné listy
na tovar rastlinného pôvodu z úrody roku
2005 uskladnený vo verejných skladoch
formou
krátkodobých
návratných
finančných pôžičiek,
b) na úhradu časti skladovacích nákladov
ukladateľa, ktorým je len slovenský
prvovýrobca (ďalej len „prvovýrobca“).
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(2) Prvovýrobcovi sa neposkytnú
finančné prostriedky, ak má voči agentúre
záväzok po lehote splatnosti.
(3) Zmluvné strany, t. j. agentúra
a prvovýrobca, uzatvoria zmluvu o poskytnutí
finančných prostriedkov na nadobudnuté
skladiskové záložné listy na tovar rastlinného
pôvodu z úrody roku 2005 uskladnený vo
verejných skladoch (ďalej len „zmluva“).
(4) Predmetom zmluvy je päť
rastlinných komodít, z toho tri rastlinné
komodity
s nasledujúcimi
kvalitatívnymi
parametrami podľa Nariadenia Komisie (ES) č.
824/2000 zo dňa 19. apríla 2000, ktoré
stanovuje postupy pre preberanie obilnín
intervenčnými agentúrami a stanovuje metódy
analýzy pre určenie akosti obilnín (Ú. v. ES L
100, 20. 04. 2000) v znení nariadenia Komisie
č. 1068/2005 zo dňa 26. júla 2005 (Ú. v. ES L
174, 07.07.2005) (ďalej len „nariadenie“):

Kvalitatívne parametre podľa
nariadenia
A. max. vlhkosť (%)

Pšenica
obyčajná
do 14,5

Jačmeň

Kukurica

do 14,5

do 14,5

B. max. % materiálu mimo zákl.
materiálu
B1. zlomky zŕn (%)

do 12

do 12

do 12

do 5

do 5

do 10

B2.zrnové nečistoty (%)

do 7

do 12

do 5

B2b), c) iné obilniny, poškodené
škodcami (%)
B2e) zrná prehriate počas
sušenia (%)
B4. naklíčené zrná (%)

x

do 5

x

do 0,5

do 3

do 3

do 4

do 6

do 6

B5. rôzne nečistoty (%)

do 3

do 3

do 3

B5a) škodlivé cudzie semená
(%)
B5b) zrná poškodené prehriatím
(%)
B5e) námeľ (%)

do 0,10

do 0,10

do 0,10

do 0,05

x

x

do 0,05

x

x

nad 73

nad 62

x

nad 10,5

x

x

nad 220

x

x

nad 22

x

x

E. min. objemová hmotnosť
(kg/hl)
F. min. obsah bielkovín v sušine
(%)
G. Hagbergovo číslo poklesu
H. min. hodnota Zelenyho
indexu (ml)

Predmetom zmluvy sú aj ďalšie dve
rastlinné komodity podľa STN normy:
Pšenica kŕmna

STN 46 1200-2

Jačmeň kŕmny

STN 46 1200-3

(5) Suma finančných prostriedkov je
hodnota pôžičky, ktorá bude vyznačená na
skladiskovom záložnom liste (ďalej len
„list“). Agentúra bude akceptovať iba listy,
na ktorých bude vyplnená
a) hodnota tovaru minimálne 120 %
z vyhlásenej akceptačnej hodnoty. Poistná
hodnota je na listeuvedená v Sk/t príslušnej
komodity. Poistná hodnota sa uvádza na
príslušnej predtlači listu,
b) hodnota pôžičky (ako súčin akceptačnej
hodnoty a uloženého množstva, znížená o
6 % úrok za stanovené obdobie splatnosti)
podľa hodnôt v nasledujúcej tabuľke:
Rastlinná
komodita
Pšenica obyčajná

nariadenie

Jačmeň
nariadenie
Kukurica
nariadenie
Pšenica kŕmna- STN 46 1200-2
Jačmeň kŕmny - STN 46 1200-3

Akceptačná
hodnota
3.300,- Sk/t
3.300,- Sk/t
2.800,- Sk/t
2.300,- Sk/t
2.300,- Sk/t

cien jednotlivých rastlinných komodít.
Agentúra nie je tvorcom trhových cien pre
jednotlivé rastlinné komodity, na ktoré
poskytuje pôžičku.
(6)
Agentúra
poskytuje
finančné
prostriedky do maximálnej výšky čerpania
revolvingového úveru 1,7 mld. Sk.
Agentúra môže odoprieť prevziať list od
jedného prvovýrobcu, ktorý je vystavený
na viac ako 10 mil. Sk, alebo viac listov,
ktorých úhrnná suma pôžičky presahuje 10
mil. Sk a má splatnosť najmenej 60 dní.
(7) Agentúra môže odmietnuť poskytnúť
finančné prostriedky tým prvovýrobcom,
ktorí nesplatili svoje záväzky plynúce z
poskytnutých finančných prostriedkov za
tovar z úrody roku 2004 ani do troch
mesiacov od uplynutia splatnosti listu.
(8) Zmluvu na husto siate obilniny možno
uzatvoriť do 30. septembra 2005 a zmluvu
na kukuricu do 30. novembra 2005.
(9) Splatnosť listu je minimálne 60 dní
a môže byť vystavený s konečnou
splatnosťou najneskôr do 30. júna 2006.
(10) Prvovýrobca môže predčasne splatiť
pôžičku pred dňom jej splatnosti, pričom
nemá nárok na vrátenie úroku.

Agentúra môže zmeniť akceptačné
hodnoty v prípade klesajúcich trhových
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(11) Finančné prostriedky na nadobudnuté listy
sa poskytnú len do celkového objemu zdrojových
možností agentúry.
(12) Ak nebudú finančné prostriedky splatené
v platobný deň (t.j. v deň splatnosti uvedený v prvom rubopise oddeleného záložného listu alebo
v najbližší pracovný deň) a ani počas ďalších desiatich pracovných dní, agentúra môže písomne
požiadať skladovateľa, aby na uspokojenie záložnej pohľadávky predal tovar, na ktorý list znie,
alebo ho previedol do jej zásob. O uplatnení záložného práva sa upovedomí aj prvovýrobca.
(13) Agentúra na základe súhlasu zriaďovateľa
poskytne prvovýrobcovi, s ktorým má uzatvorenú
zmluvu a ktorý splnil všetky náležitosti podľa týchto
podmienok, finančné prostriedky na úhradu časti
naskladňovacích nákladov – naskladnenie - v maximálnej výške 85,70 Sk/t, okrem účelovo poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu po splatení všetkých listov, a to od augusta 2006.
(14) Prvovýrobca predkladá agentúre najneskôr do jedného mesiaca od lehoty splatnosti finančných prostriedkov žiadosť o refundáciu na
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úhradu naskladňovacích nákladov, a to písomne
spolu s dokladom o zaplatení pôžičky. Ak pôžička
nebola splatená v zmluvne stanovenom termíne
splatnosti, agentúra nevyplatí finančné prostriedky
na úhradu časti naskladňovacích nákladov.
(15) Podľa § 7 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 806/2004-100
z 13. apríla 2004 o podrobnostiach o poskytovaní
podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva (oznámenie č. 224/
2004 Z. z.) sa poskytuje čiastková úhrada úrokov
z úverov na list.
(16) Všetky dokumenty a informácie, týkajúce
sa uplatňovania podmienok, budú zverejnené
a aktualizované na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky:
www.mpsr.sk; kontaktným miestom na účely získania informácií a dohodnutia termínov podpisov
zmlúv je agentúra, p. Letenayová:
tel. 02/59266513,
fax 02/59266511,
mail natasa.letenayova@land.gov.sk.
Mgr. Peter Horváth, v. r.
riaditeľ Intervenčnej agentúry

