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66
Výnos
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 18. júna 2002 č. 720/1/2002-100
o poskytovaní dotácií v poľnohospodárstve a potravinárstve

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
(ďalej len ”ministerstvo”) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 3 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z.
o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994
a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. ustanovuje:

§1
(1) Dotácie zo štátneho rozpočtu možno poskytnúť
v rámci programu podpory investícií v poľnohospodárstve a potravinárstve na tieto podprogramy:
a) podporu nákupu majetku od úpadcu,
b) podporu nákupu techniky a technológie.
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(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť podnikateľovi v poľnohospodárstve alebo v potravinárstve s miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ak ide
o podnikateľa, ktorý je fyzickou osobou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky na základe
žiadosti podľa § 4 a 5, ak preukáže trvanie podnikateľskej
činnosti
a) v poľnohospodárstve najmenej jeden rok,
b) v potravinárstve najmenej tri roky ako výrobca alebo dovozca potravín.

úrokovej sadzby pri úrokovom zaťažení podnikateľa najmenej jedným percentuálnym bodom úrokovej sadzby,
b) na zabudovateľnú techniku a technológiu do 40 %
celkových obstarávacích nákladov alebo do 40 %
splátky úveru poskytnutého na tento účel, najviac
však do 10 000 000 Sk,
c ) úhradu časti lízingových splátok alebo splátok
splátkového predaja do 10 % výšky skutočne realizovaných splátok v kalendárnom roku
§4

§2
(1) Na podporu nákupu majetku od úpadcu možno
poskytnúť dotáciu na úhradu časti úrokov z poskytnutých
investičných úverov od bánk a pobočiek zahraničných
bánk (ďalej len “banka”) a to najviac na úhradu desiatich
percentuálnych bodov úrokovej sadzby pri úrokovom zaťažení podnikateľa najmenej jedným percentuálnym bodom úrokovej sadzby.
(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť, len ak
úpadca je podnikateľom v poľnohospodárstve alebo
potravinárstve.
§3
(1) Na podporu nákupu novej techniky a technológie
v poľnohospodárstve možno poskytnúť dotáciu na
a) úhradu časti úrokov z poskytnutých investičných
úverov od bánk vo výške najviac desať percentuálnych bodov úrokovej sadzby pri úrokovom zaťažení podnikateľa najmenej jedným percentuálnym bodom úrokovej sadzby,
b) úhradu časti lízingových splátok alebo splátok
splátkového predaja do 10 % výšky skutočne realizovaných splátok v kalendárnom roku.
(2) Dotáciu na podporu nákupu novej techniky a technológie možno poskytnúť do výšky 40 % skutočných nákladov v kalendárnom roku, alebo do výšky 40 % splátok
úveru poskytnutého na rovnaký účel v kalendárnom roku, ak ide o novú techniku a technológiu pre
a) živočíšnu výrobu a to pre chov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, hydiny, koní a rýb,
b) kafilerické zariadenia,
c ) závlahy.
(3) Dotáciu podľa odseku 2 písm. a) možno poskytnúť
na jedno ustajňovacie miesto podľa kategórie zvierat
najviac vo výške uvedenej v prílohe č. 1, ak stav týchto
hospodárskych zvierat podľa podnikateľského zámeru
neklesne o viac ako 5 %.
(4) Na podporu nákupu technológie na výrobu kŕmnych zmesí pre hospodárske zvieratá, ktoré sa dovážajú
zo zahraničia možno poskytnúť dotáciu do 40 % skutočných nákladov, najviac 3 000 000 Sk.
(5) Na podporu nákupu novej techniky a technológie
v potravinárstve možno poskytnúť dotácie na
a) úhradu časti úrokov z poskytnutých investičných
úverov od bánk do desať percentuálnych bodov
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(1) Žiadosť o poskytnutie dotácie obsahuje, ak je podávaná podnikateľom, ktorý je
a) fyzickou osobou
1. meno a priezvisko, obchodné meno,
2. štátnu príslušnosť,
3. trvalý pobyt,
4. výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace,
b) je právnickou osobou
1. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo ak
bolo pridelené,
2. výpis z obchodného registra alebo iný doklad
vydaný príslušným orgánom preukazujúci vznik
právnickej osoby nie starší ako tri mesiace.
(2) Náležitosťami žiadosti podľa odseku 1 sú aj údaje
o
a) predpokladanej výške nákladov na realizáciu podprogramov, na ktoré sa žiada poskytnutie dotácie
a o ich finančnom krytí,
b) bankovom spojení a číslo účtu podnikateľa, na ktorý má byť poskytnutá dotácia prevedená.
(3) Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie je
a) vyhlásenie podnikateľa, že ku dňu podania žiadosti nemá nedoplatky na daniach a odvodoch a neoprávnene nepoužíva alebo nezadržiava prostriedky štátneho rozpočtu,
b) vyhlásenie podnikateľa, že nemá nedoplatky na
zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a na príspevok na poistenie
v nezamestnanosti,
c ) ročné účtovné závierky za posledné tri kalendárne
roky; ak ide o podnikateľa, ktorý podnikal menej ako
tri roky, predkladá sa ročná účtovná závierka len
za obdobie jeho podnikania,
d) podnikateľský zámer na rok východiskový a podnikateľský zámer cieľový, s výnimkou žiadosti podľa
§ 3 ods. 5; vzory podnikateľského zámeru sú uvedené v prílohách č. 2 a 3.
(4) Prílohou k žiadosti podľa § 2 ods. 1 je aj
a) vyhlásenie o tom, že podnikateľ a ani osoba jemu
blízka 1) nie je členom štatutárneho orgánu úpadcu,
b) platná úverová zmluva s bankou, v ktorej sú určené splátky úveru a úroku z úveru.

1)

§ 116 Občianskeho zákonníka.

(5) Prílohou žiadosti podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods.
5 písm. a) je aj platná úverová zmluva s bankou, v ktorej
sú určené splátky úveru a úrokov z úveru.

(3) Dotácia podľa tohto výnosu sa neposkytuje, ak
bola poskytnutá dotácia na ten istý účel podľa osobitného
predpisu 2) .

(6) Prílohou žiadosti podľa § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 5
písm. c) je aj platná lízingová zmluva alebo zmluva
o splátkovom predaji s príslušnou lízingovou spoločnosťou.

(4) Ak je poskytnutie dotácie štátnou pomocou,
vzťahuje sa na jej poskytnutie osobitný predpis 3).
§6

(7) Prílohou žiadosti podľa § 3 ods. 5 je aj rozpis investičných nákladov podľa prílohy č. 4.

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2002.
minister
P a v el K
oncoš, vv.r
.r
Koncoš,
.r..

§5

(1) Žiadosti o poskytnutie dotácií možno podať do
a) do 15. novembra bežného roka, ak ide o žiadosti
podľa § 2, § 3 ods. 1 a ods. 5 písm. a) a c),
b) do 15. mája bežného roka, ak ide o žiadosti podľa
§ 3 ods. 2, 3 a ods. 5 písm. b).
(2) Žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2002 sa
podávajú do 31. júla 2002.

2)

3)

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 3485/2/2001-100 o podpore podnikania v poľnohospodárstve (oznámenie č. 15/2002 Z.z.)
Zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení zákona
č. 434/2001 Z.z.
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Príloha č. 1
k výnosu č. 720/1/2002-100
Kategórie zvierat a výška dotácie
Kategória
a) dojnice – maštaľ
b) dojnice – technológie dojenia
1. vrátane chladenia
2. len dojáreň
3. len chladenie
4. dojenie do potrubia
c) objekt maštale s dojárňou
d) odchov, výkrm
1. kráv bez trhovej produkcie mlieka
2. teliat
f) prasnice dojčiace
g) prasnice pripúšťané a prasné
h) odchov odstavčiat do 20 kg
i) predvýkrm, výkrm a odchov
prasničiek
j) ovce a kozy
1. dojenie
2. chladenie
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Maximálna výška dotácie v Sk
6 000
10 800
9 800
1 000
2 600
8 400
2 000
3 200
16 000
4 000
1 600
1 600
800
400

Príloha č. 2
k výnosu č. 720/1/2002-100
PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA ROK VÝCHODISKOVÝ
Rastlinná výroba
pšenica ozimná
z toho potrav.
osivo
jačmeň jarný
z toho sladov.
osivo
kukurica na zrno
repka ozimná
slnečnica
sója
cukrová repa
hrozno
jablká
broskyne
marhule
zelenina (druh)
zemiaky spolu
strukoviny

ha

ha úroda

…………………
úroda v t

spotreba t

predaj t

tržby v tis.Sk

SPOLU RV
Živočíšna výroba
kravy spolu
z toho bez TP
teľatá - narodenie
teľatá v t
mladý HD
výkrm HD
mlieko v tis. l
HD spolu
prasnice
ciciaky
predvýkrm ošíp.
výkrm ošíp.
kance v t
ošípané spolu
bahnice
jahňatá
jarky
ovce spolu
kozy
kozľatá
kozy spolu
nosnice
kurčatá
brojlery
hydina spolu
Iné zvieratá

Stavy HZ

Úžitkovosť

Produkcia

predaj

tržby

SPOLU ŽV
Ostatná výroba
CELKOM
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Príloha č. 3
k výnosu č. 720/1/2002-100
PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER NA ROK CIEĽOVÝ
Rastlinná výroba
pšenica ozimná
z toho potrav.
osivo
jačmeň jarný
z toho sladov.
osivo
kukurica na zrno
repka ozimná
slnečnica
sója
cukrová repa
hrozno
jablká
broskyne
marhule
zelenina (druh)
zemiaky spolu
strukoviny

ha

ha úroda

…………………
úroda v t

spotreba t

predaj t

tržby v tis.Sk

SPOLU RV
Živočíšna výroba
kravy spolu
z toho bez TP
teľatá - narodenie
teľatá v t
mladý HD
výkrm HD
mlieko v tis. l
HD spolu
prasnice
ciciaky
predvýkrm ošíp.
výkrm ošíp.
kance v t
ošípané spolu
bahnice
jahňatá
jarky
ovce spolu
kozy
kozľatá
kozy spolu
nosnice
kurčatá
brojlery
hydina spolu
Iné zvieratá
SPOLU ŽV
Ostatná výroba
CELKOM
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Stavy HZ

Úžitkovosť

Produkcia

predaj

tržby

Príloha č. 4
k výnosu č. 720/1/2002-100
Rozpis investičných nákladov
Predmet dotácie

tis. Sk

Investičné náklady, ktoré je možné zahrnúť do predmetu
dotácie

Nákup technologických liniek a strojov pre modernizáciu základných technologických procesov
spracovania poľnohospodárskych produktov a potravín
Zariadenie priamo súvisiace s finálnou úpravou, balením a značením výrobkov vo vzťahu ku zvyšovaniu
kvality
Modernizácia chladiacich a mraziacich zariadení na skladovanie hotových výrobkov
Modernizácia chladiacich a mraziacich zariadení na skladovanie polotovarov, surovín a nedokončenej
výroby
Modernizácia tepelných spotrebičov ovplyvňujúcich kvalitu výrobkov a potravín
Výdavky na nákup a inštaláciu meracích a kontrolných prístrojov na sledovanie ukazovateľov akosti
Náklady na zabezpečenie záznamových a vyhodnocovacích prístrojov HACCP
Výdavky na súvisiaci hardware a software
Investície na zdokonalenie hygieny prevádzky (bezšpárové podklady, umývateľné steny a stropy, deliace
priečky čistej a nečistej prevádzky a pod.)
Investície na zvýšenie hygieny výroby ( bezdotykové umývadlá, mycie zariadenie a pod.)
Nevyhnutné stavebné úpravy vyvolané nákupom a inštaláciou technológie, meracích, kontrolných,
záznamových a vyhodnocovacích prístrojov
Celkom
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Výnos
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z1
1. júna 2002 č. 720/2/2002-1
00
11
720/2/2002-100
o poskytovaní dotácií na podporu zúrodňovania a ochrany pôdy

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
(ďalej len „ministerstvo“) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 16 ods.3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.325/1993 Z.z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z.z. ustanovuje:
§1
Zúrodňovanie a ochrana pôdy
Dotácie zo štátneho rozpočtu možno poskytnúť na
tieto podprogramy programu zúrodňovania ochrany pôdy:
a) vodný režim v oblasti rizosféry hospodársky významných rastlín,
b) ochrana a zveľadenie pôdy,
c ) ekologická ochrana pôdy,
d) podpora spracovania dokumentácie k ochrane
pôdneho fondu.
V o d n ý rre
e ž i m v o b l a s t i r i zzo
o s f é r y h o s p o d á r sskk y
významných rastlín
§2
Do
tácia na sstt a v b
y , sstt a v ebné úpr
a v yy,,
otácia
by
úpra
rekonštrukciu a modernizáciu
h y d r o m e l i o r a č n ýýcc h z a r i a d e n í
(1) Dotáciu na stavby, stavebné úpravy, rekonštrukciu
a modernizáciu hydromelioračných zariadení možno poskytnúť na stavebné a technicko-technologické zariadenia, ktoré majú charakter
a) melioračnej kostry odvodnenia a závlah, alebo
b) melioračného detailu odvodnenia a závlah.
(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do výšky skutočných nákladov ak ide o majetok štátu v správe
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Banská
Štiavnica (ďalej len „správca“).
(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť aj fyzickej osobe s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky hospodáriacej na pôde (ďalej len „podnikateľ“), najviac do 50 % skutočných nákladov alebo
do 80 percentuálnych bodov úrokovej sadzby.
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§3
Dotácia na prevádzku, údržbu a opravy
hlavných melioračných zariadení
vo vlastníctve štátu
(1) Dotáciu na prevádzku, údržbu a opravy hlavných
melioračných zariadení vo vlastníctve štátu a v správe
správcu možno poskytnúť na udržanie prevádzkyschopnosti hlavných melioračných zariadení závlah a odvodnenia poľnohospodárskej pôdy.
(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť správcovi až do výšky skutočných nákladov.
Ochrana a zveľadenie p
ôdy
pôdy
§4
Dotácia na úpravu pôdnej reakcie
poľnohospodárskej pôdy
melioračným vápnením
(1) Dotáciu na úpravu pôdnej reakcie poľnohospodárskej pôdy melioračným vápnením možno poskytnúť
na úhradu nákladov na obstaranie vápenatého substrátu,
jeho dopravu a manipuláciu s ním a aplikáciu na pôdu.
Dotáciu možno poskytnúť len na aplikáciu melioračnej
dávky určenej na základe agrochemického skúšania pôd.
(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť podnikateľovi do 60 % skutočných nákladov.
§5
Dotácia na zúrodnenie a obnovu trvalých
t rrá
á v nny
y c h p o rra
a st ov,
nákup technológií na oplôtkovú pastvu
(1) Dotáciu na zúrodnenie a obnovu trvalých trávnych
porastov, nákup technológií na oplôtkovú pastvu možno
poskytnúť na úhradu nákladovna likvidáciu drobného samonáletu drevín a krovín, úhradu nákladov na obstaranie
potrebnej skladby trávnych osív, herbicídov a úhradu nákladov na nákup technológie na oplôtkovú pastvu.
(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť podnikateľovi do 50 % skutočných nákladov.

§6
Dotácia na zvýšenie obsahu organických
a iných látok v piesočnatých a inak
chudobných pôdach s použitím vybraných
hmôt a technológií
(1) Dotáciu na zvýšenie obsahu organických a iných
látok v piesočnatých a inak chudobných pôdach s použitím vybraných hmôt a technológií možno poskytnúť
v závislosti od použitej technológie na úhradu nákladov
na obstaranie potrebných nakúpených komponentov,
hmôt a substrátov, ich dopravu a manipuláciu s týmito
hmotami a substrátmi, náklady na výrobu, alebo nákup
konečného substrátu a jeho aplikáciu na pôdu.

kapacít, ktoré napomáhajú ochrane a zveľadeniu poľnohospodárskeho pôdneho fondu možno poskytnúť na
úhradu nákladov na stavby, stavebné úpravy, rekonštrukciu a modernizáciu výrobných, skladovacích a aplikačných kapacít, ktoré napomáhajú ochrane a zveľadeniu poľnohospodárskeho pôdneho fondu, stavbou,
stavebnou úpravou, rekonštrukciou a modernizáciou
hnojísk, silážnych žľabov, močovkových kanalizácií, žúmp
a zásobníkov, hnojovicových kanalizácií, spevnených
plôch na uskladnenie substrátov biologického charakteru,
ktoré zamedzia kontaminácii pôdy a následne povrchovej a podzemnej vody.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť podnikateľovi do 50 % skutočných nákladov.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť podnikateľovi len na náklady rozpočtované podľa projektu na
výstavbu, dostavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení podľa odseku 1.

§7
Dotácia na melioračné podrývanie

(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť podnikateľovi do 60 % skutočných nákladov.

(1) Dotáciu na melioračné podrývanie možno poskytnúť na úhradu nákladov na melioračné podrývanie pôdy.

§ 10
Dotácia na ekologickú stabilizáciu
poľnohospodárskej pôdy poškodenej alebo
ohrozenej vodnou alebo veternou eróziou,
dlhodobým podmáčaním, prírodnými
katastrofami, alebo pôdy perspektívne
poľnohospodársky nevyužiteľnej

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť podnikateľovi do 50 % skutočných nákladov.
§8
Dotácia na likvidáciu starého porastu trvalých
kultúr pri zakladaní nových,
a l e b o rre
e k o n š t r u kkcc i i s t a r ý c h s a d o
ovv ,
v i n o h rra
ado
ovv , c h m e ľ n í c ,
plantáží drobného ovocia a porastov špargle
(1) Dotáciu na likvidáciu starého porastu trvalých kultúr pri zakladaní nových, alebo rekonštrukcii starých sadov, vinohradov, chmeľníc, plantáží drobného ovocia
a porastov špargle možno poskytnúť na úhradu nákladov
na odstránenie a likvidáciu stĺpikov, stĺpov, drôteného
vedenia, konštrukcie, ukotvenia alebo iných zariadení,
ktoré priamo slúžili likvidovanej kultúre, úhradu nákladov
na odstránenie a likvidáciu oplotenia a úhradu nákladov
na odstránenie a likvidáciu porastu starej kultúry a drobného samonáletu krovín a drevín.
(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť len na
úhradu nákladov na likvidáciu starého porastu v prípade
jeho náhrady novou výsadbou niektorej z trvalých kultúr
podľa odseku 1.
(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť podnikateľovi do 50 % skutočných nákladov.
Ekologická ochrana pôdy
§9
Do
tácia na s t a v b
y , s t a v ebné úpr
a v yy,,
otácia
by
úpra
rekonštrukciu a modernizáciu výrobných,
skladovacích a aplikačných kapacít, ktoré
napomáhajú ochrane a zveľadeniu
poľnohospodárskeho pôdneho fondu
(1) Dotáciu na stavby, stavebné úpravy, rekonštrukciu
a modernizáciu výrobných, skladovacích a aplikačných

(1) Dotáciu na ekologickú stabilizáciu poľnohospodárskej pôdy poškodenej alebo ohrozenej vodnou alebo
veternou eróziou, dlhodobým podmáčaním, prírodnými
katastrofami, alebo pôdy perspektívne poľnohospodársky
nevyužiteľnej možno poskytnúť na úhradu nákladov na
tvorbu a ochranu krajinnej zelene, realizáciu a budovanie
opatrení a zariadení proti vodnej alebo veternej erózii,
náklady na elimináciu následkov prírodných katastrof,
úhradu nákladov na rekonštrukciu alebo výstavbu poľných ciest a úhradu nákladov na budovanie vodných nádrží s chovom rýb.
(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť podnikateľovi najviac do
a) 60 % skutočných nákladov, ak ide o budovanie zariadení proti vodnej alebo veternej erózii,
b) výšky skutočných nákladov na odstraňovanie následkov prírodných katastrof,
c ) 50 % skutočných nákladov, ak ide o rekonštrukciu
a výstavbu poľných ciest,
d) 40 % skutočných nákladov, ak ide o budovanie malých vodných nádrží s chovom rýb.
Podpora spracovania dokumentácie k ochrane
pôdneho fondu
§ 1
1
11
Dotácia na vypracovanie projektu a realizáciu
opatrení na odstránenie poškodenia
poľnohospodárskej pôdy
(1) Dotáciu na vypracovanie projektu a realizáciu opatrení na odstránenie poškodenia poľnohospodárskej pôdy možno poskytnúť na úhradu nákladov spojených s vypracovaním projektu opatrení na odstránenie poškodenia
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poľnohospodárskej pôdy a na úhradu nákladov na realizáciu týchto opatrení.
(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť fyzickej
osobe alebo právnickej osobe hospodáriacej na pôde, len
ak sa odstraňuje poškodenie poľnohospodárskej pôdy
spôsobenej neznámym poškodzovateľom.
(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť až do
výšky skutočných nákladov.
§ 12
Dotácia na úhradu nákladov na vypracovanie
geometrických plánov pozemkov určených
na preradenie do l esného pôdneho fondu
(1) Dotáciu na vypracovanie geometrických plánov
pozemkov evidovaných v katastri nehnuteľností ako poľnohospodárska pôda, za účelom postupného usporadúvania stavu poľnohospodárskeho pôdneho fondu v katastri nehnuteľností a jeho zosúladenia so skutočným
stavom, možno poskytnúť na vypracovanie takýchto geometrických plánov.
(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť podnikateľovi do výšky skutočných nákladov.
§ 13
Žiadosť o dotáciu
(1) Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva príslušnému regionálnemu odboru ministerstva, ak ide o dotáciu
podľa § 2 ods. 3, 4 až 10 alebo ministerstvu, ak ide o dotáciu podľa § 2 ods. 2, 3, 11 a 12.
(2) Žiadosť o poskytnutie dotácie obsahuje
a) ak je podávaná podnikateľom, ktorý je fyzickou
osobou
1. meno a priezvisko, obchodné meno,
2. štátnu príslušnosť,
3. trvalý pobyt,
4. výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace,
b) ak je podávaná podnikateľom, ktorý je právnickou
osobou
1. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo ak
bolo pridelené,
2. výpis z obchodného registra alebo iný doklad vydaný príslušným orgánom preukazujúci vznik
právnickej osoby nie starší ako tri mesiace.
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(3) Náležitosťami žiadosti podľa odseku 1 sú aj
a) údaje o predpokladanej výške nákladov na realizáciu podprogramov, na ktoré sa žiada poskytnutie
dotácie a o ich finančnom krytí,
b) údaje o bankovom spojení a číslo účtu podnikateľa, na ktorý má byť poskytnutá dotácia prevedená,
c ) údaje o vlastníckom, nájomnom alebo užívateľskom vzťahu k pôde, na ktorej majú byť realizované opatrenia na zúrodňovanie a ochranu pôdy.
(4) K žiadosti o poskytnutie dotácie sa prikladá
a) projekt opatrenia alebo zariadenia na podporu
zúrodňovania a ochrany pôdy spracovaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou
na túto činnosť (ďalej len „projekt“);
b) vyjadrenie organizácie poverenej ministerstvom
k technicko-technologickému riešeniu projektu,
c ) vyhlásenie, že ku dňu podania žiadosti nemá nedoplatky na daniach a odvodoch a neoprávnene
nepoužíva alebo nezadržiava prostriedky štátneho
rozpočtu,
d) vyhlásenie, že nemá nedoplatky na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a na príspevok na poistenie v nezamestnanosti,
e ) doklad o schválení opatrenia orgánom ochrany
pôdneho fondu 1) .
§ 14
Ak je poskytnutie dotácie štátnou pomocou, vzťahuje
sa na jej poskytnutie osobitný predpis2).
§ 15
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2002.
minister
P a v el K
oncoš, vv.r
.r
Koncoš,
.r..

1)

2)

§ 3 ods. 1, § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
Zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení zákona
č. 434/2001 Z.z.

68
Výnos
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 1
1. júna č. 720/3/2002-1
00
11
720/3/2002-100
o poskytovaní dotácií na rozvoj vodohospodárskych investícií

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
(ďalej len „ministerstvo“) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 3 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z.z.
o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994
a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z.z. ustanovuje:
§1
Rozvojový program na rozvoj
vodohospodárskych investícií
Dotácie zo štátneho rozpočtu možno poskytnúť v rámci programu rozvoja vodohospodárskych investícií na tieto podprogramy:
a) verejnoprospešné činnosti vykonávané Slovenským vodohospodárskym podnikom, štátny podnik
(ďalej len „správca“),
b) výstavba nových vodných zdrojov a verejných vodovodov, vodovodných rozvodov, verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd a ich rekonštrukciu.
§2
Dotácia poskytovaná na verejnoprospešné
činnosti
Dotáciu na verejnoprospešné činnosti možno poskytnúť správcovi do výšky 50 % rozpočtovaných nákladov na
a) zabezpečenie ochrany pred povodňami
1. udržiavanie protipovodňových systémov,
2. udržiavanie vodných nádrží,
3. udržiavanie vodných tokov,
4. budovanie suchých poldrov,
b) prečerpanie zátopovej vody z inundačného územia 1) ,
c ) zabezpečenie plynulosti chodu ľadu
1. odsun ľadových krýh,
2. deštrukcia ľadových zábran,
d) udržiavanie plavebnej dráhy na vodohospodárskych významných vodných tokov.
§3
Dotácia na výstavbu nových vodných zdrojov
a vve
e rre
e j n ý c h vvo
odo
odo
ovv o d o
ovv , vvo
ovv o d n ý c h
r o z vvo
odo
e rre
e j n ý c h kkanalizácií
analizácií a čis t i a r n í
ovv , vve
odpadových vôd a ich rekonštrukciu

a verejných vodovodov, vodovodných rozvodov, verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd a ich rekonštrukciu možno poskytnúť obci podľa počtu obyvateľov
do výšky
a) 60 % rozpočtovaných nákladov obci s počtom obyvateľov do 500,
b) 50 % rozpočtovaných nákladov obci s počtom obyvateľov do 2000,
c ) 40 % rozpočtovaných nákladov obci s počtom obyvateľov nad 2000.
(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť, aj keď
bola na ten istý účel poskytnutá iná dotácia, ak súčet
týchto dotácií neprekročí 100 % rozpočtovaných nákladov.
§4
Žiadosť o poskytnutie dotácie
(1) Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva ministerstvu.
(2) Žiadosť o poskytnutie dotácie obsahuje identifikačné údaje správcu alebo obci a účel na ktorý sa má
dotácia poskytnúť.
(3) Náležitosťami žiadosti podľa odseku 1 sú aj
a) údaje o predpokladanej výške nákladov na realizáciu stavebných prác a s nimi súvisiacich dodávateľských prác potrebných na zhotovenie stavby 2)
a ich finančnom krytí,
b) údaje o bankovom spojení a číslo účtu správcu alebo obci, na ktorý má byť poskytnutá dotácia prevedená.
(4) K žiadosti o poskytnutie dotácie sa prikladá
a) stavebné povolenie,
b) zmluva o dielo alebo iná zmluva, z ktorej vyplýva dodanie prác pre obstarávateľa 2),
c ) projektová dokumentácia stavby 3) .
§5
S p o l o č n éé,, p r e c h o d n é a z á v e r e č n é u s t a n o v e n i a
(1) Žiadosti o poskytnutie dotácie sa podávajú v dvoch
termínoch, a to do 30. decembra predchádzajúceho roku
alebo do 30. júna bežného roku.

2)

(1) Dotáciu na výstavbu nových vodných zdrojov
1)

§ 42 zákona č. 189/2002 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).

3)

Zákon č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní prác
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 67/2001 Z.z.
§ 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
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(2) Žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2002 sa podávajú do 30. júla.

(4) Počet obyvateľov obce podľa § 3 ods. 1 sa
posudzuje podľa stavu k 31. máju 2001.

(3) Ak je dotácia štátnou pomocou, vzťahuje sa jej
poskytnutie osobitný predpis 4).

§6
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2002.

4)

12

Zákon č. 231/1997 Z.z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z.z.

minister
P a v el K
oncoš, vv.. rr..
Koncoš,

69

Výnos
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 1
1. júna 2002 č. 720/4/2002-1
00
11
720/4/2002-100
o poskytovaní dotácií na zveľaďovanie lesného fondu

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky
podľa § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej
republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších
zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. ustanovuje:
Rozvojový program zveľaďovania
lesného fondu
§1
Dotácie zo štátneho rozpočtu možno poskytnúť
v rámci programu zveľaďovania lesného fondu na tieto
podprogramy:
a) obnova, ochrana a výchova lesných porastov,
b) dlhodobý rozvoj lesného fondu,
c ) práce celospoločenského významu,
d) odborné obhospodarovanie lesov,
e ) obhospodarovanie neodovzdaných lesov 1) .
§2
Podmienky poskytnutia dotácie
Dotácie na zveľaďovanie lesného fondu podľa § 1
možno poskytnúť fyzickým osobám s trvalým pobytom
na území Slovenskej republiky, alebo právnickým osobám so sídlom v Slovenskej republike, ak obhospodarujú
lesný pôdny fond2), alebo zabezpečujú činnosti súvisiace
so zveľaďovaním lesného fondu (ďalej len “žiadateľ”).
§3
Obnova, ochrana a výchova lesných porastov
(1) Dotáciu na obnovu, ochranu a výchovu lesných
porastov možno poskytnúť žiadateľovi hospodáriacemu
v lesných prírodných podmienkach, v ktorých nevyhnutné náklady na plnenie úloh vyplývajúcich z lesných hospodárskych plánov 3) nemožno uhradiť výnosmi z lesníckych činností uvedených v tabuľke I. a II. prílohy.
(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť najviac
do výšky rozdielu medzi nevyhnutnými nákladmi a predpokladanými výnosmi z lesníckych činností, na práce
v pestovnej činnosti ktorými sú
1)

2)

3)

§ 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.
§ 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších
predpisov.
§ 2 zákona č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších
predpiso v.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

celoplošná príprava pôdy,
umelá obnova lesa,
spolupôsobenie pri prirodzenej obnove lesa,
ochrana mladých lesných porastov,
prečistky mladých lesných porastov,
ochrana lesa,
ostatné pestovné práce.
§4
Dlhodobý rozvoj lesného fondu

Dotáciu na dlhodobý rozvoj lesného fondu možno
poskytnúť najviac do výšky 80 % skutočne vynaložených
nákladov na
a) záchranua zachovanie genofondu lesných drevín,
b) ozdravné opatrenia v lesoch napadnutých škodlivými činiteľmi,
c ) opravu, údržbu a výstavbu lesnej dopravnej siete,
d) podporu ekologických technológií,
e ) odbornú vzdelávaciu a publikačnú činnosť zameranú na zvyšovanie odbornej úrovne lesníkov a užívateľov lesného fondu,
f) výskumné úlohy súvisiace so zveľaďovaním lesného fondu.
§5
Práce celospoločenského významu
(1) Dotáciu na práce celospoločenského významu
na zveľaďovanie lesného fondu možno poskytnúť na
a) zakladanie lesných porastov na pozemkoch vyhlásených podľa osobitného predpisu 2) orgánom štátnej správy lesného hospodárstva za lesné pozemky a zakladanie brehových porastov,
b) protilavínové a protierózne opatrenia,
c ) zahrádzanie bystrín,
d) obhospodarovanie lesoparkov, prímestských lesov
a lesnícky významných parkov a arboriet,
e ) zveľaďovanie genofondu lesnej zveri.
(2) Na práce celospoločenského významu podľa odseku 1 písm. b) a c) možno poskytnúť dotáciu do výšky
skutočne vynaložených nákladov. Na práce celospoločenského významu podľa odseku 1 písm. a), d) a e)
možno poskytnúť dotáciu do výšky 90 % skutočne vynaložených nákladov.
§6
Odborné obhospodarovanie lesov
Dotáciu na odborné obhospodarovanie lesov možno
poskytnúť do výšky skutočne vynaložených nákladov na
a) vyhotovovanie lesného hospodárskeho plánu,
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b) spracovanie súhrnných materiálov o lesoch Slovenskej republiky,
c ) špeciálne prieskumy lesa a monitoring na účely
odborného obhospodarovania lesa,
d) práce súvisiace s informatikou v lesníctve,
e ) úhradu nákladov súvisiacich s činnosťou odborného lesného hospodára určeného príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva 4) .
§7
Obhospodarovanie neodovzdaných

lesov

(1) Dotáciu na obhospodarovanie neodovzdaných
lesov možno poskytnúť žiadateľovi hospodáriacemu
v lesných prírodných podmienkach, v ktorých nevyhnutné náklady na plnenie úloh vyplývajúcich z lesných
hospodárskych plánov3) nemožno uhradiť výnosmi z lesníckych činností uvedených v tabuľke I. a II. prílohy.
(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť najviac
do výšky rozdielu medzi nevyhnutnými nákladmi a predpokladanými výnosmi z lesníckych činností.
§8
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Žiadosť o poskytnutie dotácie predkladá žiadateľ
Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky
v písomnej forme. Vzor žiadosti je uvedený v prílohe.
(2) K žiadosti sa prikladajú
a) stanovisko miestne príslušného orgánu štátnej
správy lesného hospodárstva 5) k poskytnutiu dotácie,
b) nákladové a výnosové prepočty pestovnej a ťažbovej činnosti za obhospodarované lesy na príslušný rok, ročné projekty pestovnej činnosti vyhotovené osobitne za každú časť lesov podľa ich užívania s odôvodnením, podľa tabuľky č. I. a II. prílohy, ak ide o dotáciu podľa § 3,
4)
5)

14

§ 13 zákona č. 100/1977 Zb.
§ 26 ods. 2 písm. h) zákona č. 100/1977 Zb.

c ) projekty na jednotlivé činnosti s odôvodnením a predpokladanými nákladmi, zadanie na vypracovanie
výskumnej úlohy s predpokladanými nákladmi, ak
ide o dotáciu podľa § 4 a § 5,
d) potvrdenie o určení vyhotovovateľa lesného hospodárskeho plánu, vrátane výmery lesov a kalkulácie nákladov, ak ide o dotáciu podľa § 6 ods.
1 písm. a),
e ) predpokladané náklady na jednotlivé činnosti, ak
ide o dotáciu podľa § 6 ods. 1 písm. b) c) a d),
f) rozhodnutie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva o určení odborného lesného hospodára
a predpokladané náklady na jeho činnosť, ak ide
o dotáciu podľa § 6 ods. 1 písm. e),
g) nákladové a výnosové prepočty pestovnej a ťažbovej činnosti za neodovzdané lesy obhospodarované žiadateľom v príslušnom roku; ročné projekty pestovnej činnosti vyhotovené osobitne za
každú časť lesov podľa ich užívania a odôvodnenia, ak ide o dotáciu podľa § 7 ods. 1.

(3) Žiadosť na poskytnutie dotácie sa podáva na
kalendárny rok.
(4) Žiadosti o poskytnutie dotácií podľa § 3 a § 7 sa
predkladajú do 31.decembra predchádzajúceho roka.
Žiadosti o poskytnutie dotácií podľa § 4 až 6 a sa predkladajú do 30. septembra bežného roka.
(5) Žiadosti o poskytnutie dotácií na rok 2002 sa
predkladajú do 31. júla 2002.
§9
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2002.

minister
P a v el K
oncoš, vv.. rr..
Koncoš,

Príloha
k výnosu č. 720/4/2002-100

ŽIADOSŤ
o poskytnutie dotácie
Žiadateľ:

...............................................................................................

Štatutárny zástupca

...............................................................................................

Adresa (sídlo):

...............................................................................................

Poštové smerové číslo:

Telefónne číslo:

Fax:

Identifikačné číslo organizácie ( IČO ) :

Bankové spojenie :
Žiadam o poskytnutie dotácie na rok ............. na účely podľa výnosu Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 720/4/2002-100

Tis. Sk
a)

obnova, ochrana a výchova lesných porastov

b)

dlhodobý rozvoj lesného fondu

c)

práce celospoločenského významu

d)

odborné obhospodarovanie lesov

e)

obhospodarovanie neodovzdaných lesov

Spolu

V …………………………… dňa ……………………………
Prílohy ( počet ) : ……
Podpis žiadateľa
Odtlačok úradnej pečiatka
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A. Základné vybrané údaje o obhospodarovanom lesnom fonde k 1.1. ..............

Názov LHC

Výmera
lesného
pôdneho
fondu

Platnosť
LHP v
rokoch

Bilancia ťažbového etátu v m
Stav holín

Decenálny predpis
podľa LHP
ihl.

list.

Doteraz vyťažené
ihl.

list.

3

Zostáva spolu

Zostáva priemerne na rok

ihl.

ihl.

list.

list.

spolu

Pozn.: Vypĺňa sa len pri požadovaní dotácií na § 3 a § 7 od ods. 1 výnosu
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Kalkulácia nákladov lesníckych činností na rok ...........

náklady

b
va plôch pre obnovu

ošná príprava pôdy
obnova lesa

pôsobenie pri
zenej obnove lesa
ovanie mladých lesných
ov
na mladých lesných
ov
ovanie mladých
h porastov

tky

Merná
jednotka

Činnosť - výkon

v tis. Sk
Množstvo

Materiálové
náklady

Odpisy
základných
prostriedkov

c

1

2

3

dreva

ulácia dreva

5

6

Réžia

7

8

9

10

11

ha
ha
ha
ha
ha
x
ha
x
x
m3
m3
m3
m3

a zvážnic

x

y a údržby lesných
ných ciest
y a údržby
ulačných skladov

x
x

ícia dreva

a štiepok

4

z toho mzdy

Vlastné
náklady
8
+10

ha

vná činnosť spolu

ovanie dreva

spolu

Priemerné
priame
náklady na
m.j. 8:1

ha

é pestovné práce

dreva

Finančné
náklady

Priame
náklady
2 až 6

ha

na lesa

vovanie lesných
ov

Pomocné činnosti

Mzdy a
ostatné
osobné
náklady

x
m3

vá činnosť spolu

x

cke činnosti spolu

x

17

Žiadateľ: ....................................
Tabuľka II.-výnosy
Druh
b
Sortiment

a
1

Výrezy I. triedy
akosti

2
3
4
5

Drevina
ihličnaté spolu
db+js+jv
bk

7

ihličnaté spolu

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Žrde Banské

16

Drevo VI. triedy
akosti
netr. vláknin.
ost. pr.
lis.
dr.

15

Surové

14

drevo

13

Úhrnom

12

Výrezy IV.
triedy akosti

11

Drevo V. tr.
akosti

10

Výrezy III. A B triedy
akosti

Výrezy II. triedy
akosti

listnaté spolu

9

Množstvo

Cena

Tržby

m3
1

Sk
2

tis. Sk
3

Druh

tis. Sk

1. Náklady (I. r.23, stĺ.11)
2. Výnosy (II., r.33, stĺ. 3)

ostatné listnaté

6

8

III. Hospodársky výsledok z lesníckych činností

Riadok

Riadok

(tis. Sk na jedno desatinné miesto)

3. Požadovaná dotácia r.2 - r.1

db+js
bk+jv
ostatné listnaté
listnaté spolu
ihličnaté spolu
db+js+jv
bk
ost. mäk. listnaté
ost. tvrdé listnaté
listnaté spolu
ihličnaté spolu
listnaté spolu
ihličnaté spolu
listnaté spolu
ihličnaté spolu
listnaté spolu
listnaté spolu
ihličnaté spolu
listnaté mäkké
listnaté tvrdé
listnaté spolu
ihličnaté spolu
listnaté spolu
ihl. + list.

32 Haluzina ozdobná a palivová
33 Lesnícke činnosti spolu r.31 až 32
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ruktúre ťažby dreva na rok ....................
Ťažba dreva podľa druhu v m3 , plocha pre obnovu (3) a plocha prebierok (6)

Obnovná

Výchovná

Mimoriadna

v rub. porast.

Náhodná
v predrubn. porast.

list.

ha

ihl.

list.

ha

ihl.

list.

ihl.

list.

ihl.

list.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Spolu
13

požadovaní dotácií na § 3 a § 7 ods. 1 výnosu
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C. Doterajšie výsledky hospodárenia:

Rok

tis. Sk

Čistý príjem z lesného hospodárenia žiadateľa (po zdanení)
v predchádzajúcich dvoch rokoch

D. Odôvodnenie žiadosti:

20

70
Doplnok
k Zoznamu po
ovv o l e n ý c h h n o j í v ,
ktoré možno použiť v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v roku 2002
č.j. 1
120/2002-620
11

Zoznam povolených hnojív, ktoré možno použiť v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v roku 2002, č.j.
1120/2002-620, uverejnený vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky v čiastke 6 z 20. marca
2002, sa dopĺňa takto:

Čl. I

1. V Čl. I bode 2 „Minerálne hnojivá“ sa v časti „Draselné hnojivá“ dopĺňa toto znenie:
NÁZOV
Draselná soľ
60 % K2O

Min. obsah živín
60 % K2O

Síran draselný

50 % K2O

Zloženie
Chlorid
draselný 60%

Výrobca
PO Bieloruskalij,
Soligorsk,
Bielorusko/ AGRO
CS a.s., Říkov,
Česká Skalice
Síran draselný Kali und Salz AG,
Kassel, SRN

Distribútor
AGRO CS Slovakia a.s.,
Lučenec

AGRO CS Slovakia a.s.,
Lučenec

2. V Čl. I bode 3 „Vápenaté a vápenatohorečnaté hnojivá“ sa dopĺňa toto znenie:
Prírodné – uhličitany / oxidy Ca a Mg
NÁZOV

Min. obsah živín
v sušine
Jemne mletý vápenec CaCO3 + MgCO3 65,0 %

Zloženie

Výrobca

Distribútor

CaCO3 +
MgCO3

VAPEX s.r.o.,
Ladmovce

VAPEX s.r.o.,
Ladmovce

Engelhard
AGRO CS Slovakia,
GmbH,
Lučenec
Ammerthal,
SRN/ AGRO CS
a.s., Říkov, Česká
Skalice, ČR
ZEOCEM a.s.,
ZEOCEM a.s., Bystré
Bystré

Vápnitý dolomit

CaCO3 + MgCO3 90,0 %
MgCO3 35,0 %

CaCO3 +
MgCO3

Mletý vápenec

CaCO3 + MgCO3 65,0 %

CaCO3 +
MgCO3
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Ostatné vápenaté hnojivá
NÁZOV
CA-PLUSvápenaté
hnojivo

Min. obsah živín
CaO 30,0%
MgO 3,0 %

Zloženie
Saturačný kal

Výrobca
Juhocukor a.s.,
Dunajská Streda

Distribútor
HAMOS s.r.o.,
Šamorín

Poznámka
Upravený
saturačný kal
vznikajúci pri
výrobe cukru

3. V Čl. I bode 4 „Organické a organominerálne hnojivá“ sa dopĺňa toto znenie:
NÁZOV
Priemyselný kompost

Zloženie
Kompost s 0,6 % N v sušine

VITAHUM
UNIVIT
Priemyselný kompost
Fermentovaný
hydinový trus
so zeolitom

Kompost s 0,6 % N v sušine
Kompost s 0,7 % N v sušine
Kompost s 0,6 % N v sušine
Hydinový trus, zeolit
s 3,5 % N,
1,3 % P,
2,1 % K,
5,0 % Ca,
0,6 % Mg v sušine
Kompost s 0,6 % N v sušine

ARKOMPOST

Výrobca
Ľupčianka s.r.o., Liptovský
Mikuláš
EBA s.r.o., Bratislava
EBA s.r.o., Bratislava
HAMOS s.r.o., Šamorín
NOVOGAL a.s., Dvory
nad Žitavou

Distribútor
Ľupčianka s.r.o., Liptovský
Mikuláš
EBA s.r.o., Bratislava
EBA s.r.o., Bratislava
HAMOS s.r.o., Šamorín
NOVOGAL a.s., Dvory nad
Žitavou

ARGUSS s.r.o., Bratislava

ARGUSS s.r.o., Bratislava

4. V Čl. I bode 5 „Pôdne pomocné látky“ sa dopĺňa toto znenie:
Bakteriálne výrobky
NÁZOV
NPPL HISTICK –
inokulant pre sóju

Zloženie
Hrčkotvorné baktérie

RIZOBIN - inokulant

Živé bunky
Rhizobium
leguminosarum

NÁZOV
BACTOMIX

Zloženie
Pôdne
mikroorganizmy
Azotobacter sp.,
Bacillus sp.
Azotobacter
chroococcum,
Bacillus
megatherium,
Azospirillium
brasiliense

AZOTER
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Účel použitia
Výrobca
Distribútor
Očkovacia látka MicroBio, Kanada /
SOYA CENTER
MicroBio Veľká Británia SLOVAKIA,
Bratislava
Očkovacia látka Selekta a.s., Praha
Agrokomp s.r.o.,
Modra

Účel použitia
Aplikácia do
pôdy

Výrobca
HUNGAROMIX Kft.,
Komárom, Maďarsko

Distribútor
AGREMIX s.r.o.,
Veľký Meder

Aplikácia do
pôdy

Arpád Pollák, Nové
Zámky, výrobňa:
Petrova Ves

Arpád Pollák, Nové
Zámky, výrobňa:
Petrova Ves

Ostatné
NÁZOV
Rašelina
vrchovisková

Zloženie
Rašelina

Rašelina

rašelina

Mulč na ruže

Drvená kôra ihličnatých
stromov

Mulčovacia kôra

Drvená kôra

Rašelina

rašelina

NÁZOV
Dekoračná kôra

Zloženie
Drvená kôra ihličnatých
stromov

Rašelina čistá

rašelina

Rašelina čistá

rašelina

Zrnitý zeolit, frakcia
1,0 – 5,0 mm
Zrnitý zeolit, frakcia
0 – 0,3 mm
Zrnitý zeolit, frakcia
0,3 – 1,0 mm

Zeolit- prírodná hornina

Zrnitý zeolit, frakcia
1,0 – 2,5 mm
Zrnitý zeolit, frakcia
2,5 – 5,0 mm
Zrnitý zeolit, frakcia
5,0 – 8,0 mm
Kôra na mulčovanie

Zeolit- prírodná hornina

Zeolit- prírodná hornina
Zeolit- prírodná hornina

Zeolit- prírodná hornina
Zeolit- prírodná hornina
Drvená kôra ihličnatých
stromov

Výrobca
Zelenobor-skij
zavod po pererabotke torfa,
Minskaja oblasť,
Žodino,
Bielorusko /
FATTIN-GER
NATURPRODUKTE
GmbH, Graz,
Rakúsko
AGRO
SUPPLIES Ltd.,
Litva
AGRO CS a.s.,
Říkov, Česká
Skalice
AGRO CS a.s.,
Říkov, Česká
Skalice
AGRO
SUPPLIES Ltd.,
Litva

Distribútor
H. S. spol. s.r.o.,
Bratislava

Poznámka
Pôdna pomocná
látka

Floracentrum, R. Füssy,
Dolný Štál

Pôdna pomocná
látka

AGRO CS Slovakia a.s.,
Lučenec

Pôdna pomocná
látka

AGRO CS Slovakia a.s.,
Lučenec

Pôdna pomocná
látka

EKOFERM, Dunajská
Streda

Pôdna pomocná
látka

Výrobca
AGRO CS a.s.,
Říkov, Česká
Skalice
SP Galičina,
Ukrajina
SP Galičina,
Ukrajina
ZEOCEM a.s.,
Bystré
ZEOCEM a.s.,
Bystré
ZEOCEM a.s.,
Bystré

Distribútor
AGRO CS Slovakia a.s.,
Lučenec

Poznámka
Pôdna pomocná
látka

Floracentrum, R. Füssy,
Dolný Štál
EKOFERM, Dunajská
Streda
ZEOCEM a.s., Bystré

Pôdna pomocná
látka
Pôdna pomocná
látka
Pôdna pomocná
látka
Pôdna pomocná
látka
Pôdna pomocná
látka

ZEOCEM a.s.,
Bystré
ZEOCEM a.s.,
Bystré
ZEOCEM a.s.,
Bystré
A. Kobera, Čerín

ZEOCEM a.s., Bystré
ZEOCEM a.s., Bystré

ZEOCEM a.s., Bystré
ZEOCEM a.s., Bystré
ZEOCEM a.s., Bystré
A. Kobera, Bratislava

Pôdna pomocná
látka
Pôdna pomocná
látka
Pôdna pomocná
látka
Pôdna pomocná
látka

Čl. II
Tento Doplnok k Zoznamu povolených hnojív, ktoré možno použiť v systéme ekologickej
poľnohospodárskej výroby v roku 2002, č.j. 1120/2002-620, uverejnený vo Vestníku Ministerstva
pôdohospodárstva Slovenskej republiky v čiastke 6 z 20. marca 2002, nadobúda účinnosť dňom
uverejnenia vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
minister
Pavel Koncoš, v.r.
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Prehľad
prípravkov na ochranu rastlín, mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ich výrobcov
a držiteľov registrácie
Doplnok
2/2002
MP SR podľa § 8 ods.4 zákona NR SR č. 471/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 285/1995 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti uverejňuje tento prehľad prípravkov na ochranu rastlín, mechanizačných prostriedkov na ochranu
rastlín, ich výrobcov a držiteľov registrácie.
1.2. V
y sv
e tlivky
kr
atky
Vy
sve
tlivky,, použité sskr
kratky
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
MP
MPD
MPR
MVK
NV
OV
P
PA
PKN
PU
SU
SB
SE
Š
TB
U LV
VG
VS
VRP
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GR

CB
OL
SL
BB
FS

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

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
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

MT
DF, WDG
FLO, FW

AS, LC

WSP

Zaradenie
podľa toxicity v zmysle Nariadenia vlády SSR č.206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu
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

podľa účinku na včely (vyhláška č.37/1963 Zb. o ochrane včiel, rýb a poľovnej zveri pri ničení škodcov prípravkami
na ochranu rastlín 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 Liptovskom
Hrádku
- - prípravok nie je klasifikovaný, alebo termín či spôsob aplikácie vylučuje zasiahnutie včiel

podľa účinku na poľovnú zver (vyhláška č.37/1963 Zb. o ochrane včiel, rýb a poľovnej zveri pri ničení škodcov
prípravkami na ochranu rastlín v znení neskorších predpisov):
ZN
NB
NP
RN
-

-

mimoriadne nebezpečný
nebezpečný
nebezpečný (zvlášť pre prežúvavce)
relatívne neškodný
prípravok nie je klasifikovaný

Podľa účinku na ryby a vodné živočíchy (vyhláška č. 37/1963 Zb. o ochrane včiel, rýb a poľovnej zveri pri ničení
škodcov prípravkami na ochranu rastlín v znení neskorších predpisov a podľa ON 46 6807 - Test akútnej toxicity na
rybách a ostatných vodných živočíchoch):
0
1
2
3
4
5
6

-

látky
látky
látky
látky
látky
látky
látky

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

Podľa triedy horľavín (STN 65 0201 Požiarne predpisy pre výrobu, manipuláciu, skladovanie a dopravu horľavých
kvapalín):
I
II
III
IV
*)
-

-

horľavina 1. triedy.(teplota vzplanutia do 21 oC)
horľavina 2. triedy (teplota vzplanutia nad 21 oC do 55 oC)
horľavina 3. triedy (teplota vzplanutia nad 55 oC do 100 oC)
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 je evidované v Ústrednom registri (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
v Bratislave, odbor skúšobníctva a kontroly, Hanulova 9/A, 844 29 Bratislava) pod ktorým bol prípravok povolený.
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 ČR (HEM č. ...).

Povolenie do konca roka
Pod uvedeným číslom sa rozumie rok, v ktorom 31. decembra skončí platnosť povolenia.
PHO1 – PHO5 - prípravok je vylúčený z použitia v ochranných pásmách zdrojov pitnej vody - pozri kapitolu Opatrenia
na ochranu zdrojov pitnej vody.
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Pod skratkami NA, DA, TM a TP sa v poznámke k rozsahu povoleného použitia prípravku rozumie:
NA

- ošetrenie následnou aplikáciou dvoch alebo viac 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 viac prípravkov, pripravenou podľa návodu v nádrži
postrekovača
- ošetrenie podľa schváleného technologického postupu

DA
TM
TP
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, resp. pokiaľ je tak uvedené v poznámke,
minimálny interval medzi termínom ošetrenia a sejbou, výsadbou alebo inou manipuláciou s kultúrou.
AT

- je časový interval daný technologickým termínom ošetrenia, ktorý je podrobne špecifikovaný v návode na
použitie,resp. 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.
V y sv
e tlivky k hla
vičk
e ttabuľky
abuľky v kkapit
apit
ole 1
.5.
sve
hlavičk
vičke
apitole
1.5.

Stĺpec č.:

Význam stĺpca:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

obchodný názov prípravku
výrobca (pôvodca)
držiteľ registrácie
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 Nariad. vlády o jedoch
zaradenie podľa triedy horľavín
registračné číslo ÚKSÚP-u
povolenie do konca roka
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
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Poznámka:
kód 1.1.1. – pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, ochranná maska s filtrom alebo izolačný prístroj, gumové rukavice
a gumová obuv
kód 1.2.1. – pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice
a gumová obuv
kód 1.3.1. – pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti
výparom, gumové rukavice a gumová obuv
kód 1.4.1. – pracovný oblek, pokrývka hlavy, zástera, respirátor proti prachu, gumové rukavice 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 s Výskumným a vzdelávacím ústavom bezpečnosti práce, Trnavská
cesta 57, Bratislava.
Prípadnú otravu spôsobenú prípravkami na ochranu rastlín môže ošetrujúci lekár konzultovať s Toxikologickým
informačným centrom v Bratislave - Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Ďumbierska 3, 831 01 Bratislava,
tel : 02-54 77 41 66.
1.4. Opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody a ďalšie obmedzenia
V 1. pásme hygienickej ochrany sú z používania vylúčené vše
všetky
tky prípravky. V ostatných ochranných pásmach je
použitie prípravkov na ochranu rastlín upravené takto (pozri použité indexy v texte):

PHO 1
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).
PHO 2
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 o), 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.
PHO 3
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).
PHO 4
Prípravky sú vylúčené z
povrchových vôd
vôd. Pokiaľ nie
pásme hygienickej ochrany.
(posudzuje miestne príslušný

použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných a
je toto pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, sú vylúčené z použitia v celom 2.
o s ti mies t zásobo
tudničnou vvodou
odou
Prípravky sa nesmú aplikovať v blízk
blízko
zásobovv aných sstudničnou
vodohospodársky orgán).

PHO 5
Prípravky sú vylúčené z použitia z celého 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných a povrchových
vôd a z 3. pásma hygienickej ochrany vodárenských nádrží
nádrží. Prípravky sa tiež nesmú aplikovať v blízkosti miest
zásobovaných studničnou vodou (posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán). Prípravky sa nesmú použiť
na pozemkoch určených na pestovanie surovín (vrátane krmív), ktoré budú použité na výrobu detskej výživy
výživy. Aplikáciu
možno podľa daných miestnych podmienok povoliť v dávke na dolnej hranici povoleného dávkovania. Aplikáciu nemožno
povoliť na pozemkoch, ktoré sú spádované k vodným tokom a vodným nádržiam.
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1.5. Abecedný zoznam prípravkov na ochranu rastlín vo veľkospotrebiteľskom balení
1
ALLY 20 WG
EKOVERT
PLUS

2
DUP

3
PHB

BIO

BIO

4
DG
KMV

5
metsulfuron
methyl
MnO2+MgSO4.
7H2O+propolis

6
20 %

7
RN

8 9 10
1 N-

11
12
02-11-0594

13
2006

14
-

-

RN

0 - -

-

2006

-

01-01-0581

2.1. Prípravky na ochranu osiva proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom
MnO2 + MgSO4 . 7H2O + propolis
EKOVERT PLUS
rozsah použitia:
jačmeň jarný

prúžkovitosť jačmeňa,
prašná sneť jačmenná

6,0 l + 6,0 l vody

AT

Poznámka: Prípravok je určený výlučne pre ekologické poľnohospodárstvo.

2.2. Prípravky proti hubovým chorobám
CuSO4 – tribázický síran meďnatý
CUPROXAT SC
rozšírenie rozsahu použitia
broskyne
rajčiak

kučeravosť broskyňových listov
pleseň zemiakov

0,7 %
0,5 %

AT
7

2.11. Prípravky proti burinám
metsulfuron methyl
ALLY 20 WG
rozsah použitia:
jačmeň jarný, jačmeň
ozimný, ovos, pšenica
jarná, pšenica ozimná, raž,
triticale
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dvojklíčnolistové buriny
metlička, dvojklíčnolistové
buriny

30 g
40 g

AT
AT

morenie

3. Predĺženie platnosti registrácie
Prípravok

Držiteľ registrácie

Registračné číslo

ART
BAS

99-11-0499
99-02-0510

Platnosť registrácie
do 31.12
2002
2002

ANS

99-02-0489

2006

Držiteľ registrácie
spotrebiteľského balenia

Držiteľ registrácie
malospotrebiteľského
balenia

Registračné číslo

Platnosť registrácie
do 31.12.

AFALON 45 SC
50, 100, 250 ml PE HD fľaše

ACS

FYS

02-MB-0535

2002

ATONIK
5 ml ampule, 50, 100, 250 ml PE
HD fľaše

ANS

FYS

02-MB-0536

2002

LONTREL 300
10 ml ampule, 50, 100, 250 ml PE
HD/PA fľaše

DAS

FYS

02-MB-0537

2002

PREVICUR 607 SL
5 ml ampule, 50, 100, 250 ml PE
HD/PA fľaše

ACS

FYS

02-MB-0538

2002

RIMON 10 EC
5, 10 ml ampule, 50, 100, 250 ml PE
HD fľaše

ART

FYS

02-MB-0539

2005

STARANE 250 EC
10 ml ampule, 50, 100, 250 ml PE
HD/PA fľaše

DAS

FYS

02-MB-0540

2006

ROVRAL FLO
5 ml ampule, 50, 100, 250 ml PE
HD/PA fľaše

ACS

FYS

02-MB-0541

2002

ZOLONE 10 EC
5, 10 ml ampule, 50, 100, 250 ml PE
HD/PA fľaše

ACS

FYS

02-MB-0542

2006

CLIOPHAR 300 SL
ACROBAT MZ WG
CHAMP FLOW

Účinná látka
clopyralid
dimetomorph
mancozeb
hydroxid Cu

4. Malospotrebiteľské balenia – nová registrácia
Prípravok
balenie
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72
Oprava
k Smernici Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
n a o c h rra
a n u p rro
o t i š í rre
e n i u š t í t n i č k y n e b e z p e č n e j ( Q u a d rra
a spidio
ott u s p e r n i c i o s u s C O M S T O C K )

Pri redakčnom spracovaní Smernice Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na ochranu proti šíreniu
as
pidio
tus per
niciosus C O M S T O C K ), ktorá bola uverejnená v čiastke 11/2002, prišlo
štítničky nebezpečnej (Quadr
(Quadras
aspidio
pidiotus
perniciosus
k chybe - vypadol článok 6 a 7. Za chybu sa ospravedlňujeme a chýbajúce články uverejňujeme.
Redakcia
Čl. 6

Čl. 7

Táto smernica nahrádza Smernicu Ministerstva zemědelství a výživy ČSSR zo dňa 1. júla 1967 o ochrane
proti šíreniu štítničky nebezpečnej.

Smernica nadobúda účinnosť dňom zverejnenia vo
Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky.
Ing. Št
.r
Štef
efan
alacka,
.r..
ef
an PPalack
alack
a, vv.r
riaditeľ odboru rastlinných komodít
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Oprava
k čiastke 10/2002, v ktorej bola uverejnená Zmena v Listine registrovaných odrôd v roku 2002

V čiastke 10/2002 - Zmeny v Listine registrovaných
odrôd bol - nie vinou redakcie - na str. 54, riadok 15
chybne uverejnený názov odrody Mahura
Mahura. Správny názov odrody je (podľa Osvedčenia o registrácii odrody
vydaného MP SR) - Mahora
Mahora.
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Žiadame zainteresovaných, aby sa riadili správnym
názvom odrody.
Redakcia

