VESTNÍK
Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky

Ročník XXXIV

10
10.. december 2002

Čiastka 23

O b s a h:
99. Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 25. novembra 2002 č. 2953/2002100, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre mlieko
100. Zoznam klasifikátorov jatočných ošípaných, ktorí sú oprávnení vykonávať klasifikáciu jatočných
ošípaných (Doplnok k vestníku č. 18 z 22. 8. 2002)
101. Zoznam povolení na dovoz neregistrovaných odrôd osív a sadív vydaných od 1. júla do 30. novembra
2002
102. Prehľad prípravkov na ochranu rastlín, mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ich výrobcov
a držiteľov registrácie - Doplnok 3/2002

SMERNICE A POKYNY

99
Výnos
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 25. novembra 2002 č. 2953/2002-100,
ktorým sa vydáva trhový poriadok pre mlieko

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo”) podľa § 8 ods. 1 zákona č. 491/2001 Z.z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
(1) Tento trhový poriadok pre mlieko upravuje
a) predmet organizovania trhu s kravským mliekom
(ďalej len “trh”),

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

okruh účastníkov trhu,
opatrenia na organizovanie trhu,
kvalitatívne kritéria,
realizáciu cenovej regulácie,
realizáciu cenového monitoringu,
podmienky a spôsob uskutočnenia kvotácie,
obdobie uplatňovania opatrení na organizovanie
trhu.

(2) Tento trhový poriadok pre mlieko sa nevzťahuje
na tých výrobcov, ktorí vyrábajú kravské mlieko len
pre vlastnú spotrebu.
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§2
Predmet organizovania trhu
Predmetom organizovania trhu sú
a) surové kravské mlieka podľa osobitného predpisu 1) ,
b) výrobky z kravského mlieka podľa prílohy č. 1.
§3
Účastníci trhu
Účastníkmi trhu sú podnikatelia 2), ktorí majú zapísané v predmete činnosti výrobu, nákup, spracúvanie, skladovanie alebo predaj kravského mlieka
a výrobkov z neho v tuzemsku a zahraničí.
§4
Opatrenia na organizovanie trhu
Trh sa reguluje
a) cenovou reguláciou podľa osobitného predpisu 3) ,
b) kvótou predaja kravského mlieka,
c ) uhrádzaním cenových rozdielov pri vývoze a dovoze výrobkov z kravského mlieka,
d) dotáciami na skladovanie, dopravu, spracúvanie
a úpravu výrobkov z kravského mlieka,
e ) dotáciami a mimocenovými nástrojmi,
f) licenciami na vývoz a licenciami na dovoz podľa
osobitného predpisu 4) ,
g) opatreniami na ochranu domácej výroby podľa Dohody Svetovej obchodnej organizácie o ochranných opatreniach,
h ) opatreniami podľa osobitných predpisov 5 ) .
§5
Kvalitatívne kritériá
(1) Kvalitu surového kravského mlieka určeného
na výrobu konzumného mlieka a mliečnych výrobkov
hodnotia centrálne skúšobné laboratóriá 6) akreditované podľa odseku 3.
1)

2)
3)

4)

5)

6)
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§ 135 a 143 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 678/2001-100 o požiadavkách na
zabezpečovanie zdravotnej neškodnosti a hygienickej
bezchybnosti živočíšnych produktov (Oznámenie č. 104/
2001 Z. z.).
§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Vyhláš ka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení
neskorších predpisov.
Napríklad zákon č. 214/1997 Z.z. o ochranných opatreniach pri dovoze, zákon č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení
zákona č. 361/2000 Z. z., § 4 ods. 1 zákona č. 491/2001
Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami.
§ 6 ods. 2 písm. n) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektor ých zákonov.

(2) Surové kravské mlieko musí spĺňať najmenej
znaky kvality mlieka podľa osobitného predpisu 1) .
(3) Zaradenie surového kravského mlieka do jednotlivých tried kvality a stanovenie obsahu tuku, obsahu bielkovín, inhibičných látok a teploty tuhnutia vykonáva spracovateľ na základe výsledkov centrálneho skúšobného laboratória. Jeho zaradenie do tried
kvality podľa obsahu somatických buniek a celkového
počtu mikroorganizmov sa vykonáva takto:
a) trieda kvality Q
1. počet somatických
buniek
najviac 300 tis./1ml,
2. celkový počet
mikroorganizmov
najviac 50 tis./1ml,
b) trieda kvality I
1. počet somatických
buniek
najviac 400 tis./1ml,
2. celkový počet
mikroorganizmov
najviac 100 tis./1ml.
.
(4) Odber vzoriek a rozbor kravského mlieka na
účely určovania mesačnej ceny dodávky kravského
mlieka a vyhodnocovanie plnenia kvóty sa vykonáva
najmenej dvakrát mesačne.
§6
Cenová regulácia
(1) Minimálne cena surového kravského mlieka
dodávaného na mliekarenské ošetrenie a spracovanie na účely cenovej regulácie vychádza z
a) objektivizovaných nákladov výroby zisťovaných z
reprezentatívneho súboru výrobcov mlieka s progresívnou úžitkovosťou,
b) výsledkov sledovania vývoja vstupov a kvantifikácie dosahov ich cenových zmien na výrobné
náklady mlieka.
(2) Objektivizované náklady podľa odseku 1 písm.
a) vypracúva Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva a predkladá ich Intervenčnej poľnohospodárskej agentúre Slovenskej republiky.
§7
Realizácia cenového monitoringu
(1) Účastníci trhu poskytujú informácie 7) prostredníctvom štátnych štatistických výkazov a rezortných
štatistických výkazov podľa prílohy č. 2.
(2) Monitoring nákupných cien kravského mlieka
a odbytových cien mliečnych výrobkov sa vykonáva
v mesačných intervaloch.
(3) Zber, spracovanie a analýzu dát vykonáva organizácia poverená ministerstvom.

7)

§ 9 ods. 1 zákona č. 491/2001 Z. z.

§8
Podmienky a spôsob uskutočnenia kvotácie

(2) Mliečny rok začína 1. júla bežného roka a končí
30. júna nasledujúceho roku.

Podmienky a spôsob uskutočnenia kvotácie sú
ustanovené v zásadách administratívneho a organizačného zabezpečenia systému kvót na mlieko, ktoré
sú uvedené v prílohe č. 2 .

§ 10
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

§9
Obdobie uplatňovania opatrení na
organizovanie trhu
(1) Opatrenia na organizovanie trhu podľa § 4
písm. a), c) až h) sa uplatňujú počas mliečneho roka.

Minister
Zsolt Simon, vv.. rr..
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Príloha č. 1
k výnosu č. 2953/2002-100

VÝROBKY Z KRAVSKÉHO MLIEKA
Kód HS CS (harmonizovaného systému
Colného sadzobníka)
a) 0401

Popis tovaru
mlieko a smotana, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný cukor alebo iné
sladidla,

b) 0402

mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce
prídavok cukru alebo iných sladidiel,

c) 0403 10 11
až 39
0403 90 11
až 69
d) 0404

jogurt, kyslé mlieko, cmar, smotana, kefir a iné fermentované alebo acidofilné
mlieka a smotany,
tiež koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla, alebo
ochutené, alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao,
srvátka, tiež koncentrovaná alebo obsahujúca pridaný cukor alebo iné sladidla;
výrobky skladajúce sa z prírodných zložiek mlieka, tiež obsahujúce pridaný
cukor alebo iné sladidla, inde nešpecifikované ani nezahrnuté,
maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka;
nátierky z mliečnych tukov s obsahom tuku väčším ako 75% ale menším než 80
%
syry a tvaroh,

e) ex0405
f) 0406
g) 1702 19 00
h) 2106 90 51
i) ex2309

ostatné cukry, vrátane laktózy a laktozového sirupu bez prísady aromatických
prípravkov alebo farbiva, obsahujúci v sušine 99% alebo viac hmotnosti laktózy
vyjadrenej ako bezvoda laktóza.
laktózové sirupy
prípravky používané na výživu zvierat:
prípravky a krmivá obsahujúce sušené odstredené mlieko s obsahom väčším ako
45 % ale menším ako 80 %.

Príloha č. 2
k výnosu č.2953/2002-100

Zásady administratívneho a organizačného zabezpečenia
systému kvót na mlieko

I.

Stanovenie individuálnych kvót mlieka

1. Mliekom sa rozumie surové kravské mlieko vyrobené na území Slovenskej republiky.
2. Individuálnou mliečnou kvótou je súčet dodávkovej mliečnej kvóty a kvóty priameho predaja.
3. Individuálnou dodávkovou mliečnou kvótou je
množstvo mlieka, ktoré má výrobca právo predať
odbytovej organizácií alebo spracovateľom v priebehu kvótového roka.
4. Výrobcom mlieka je fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť
na území Slovenskej republiky a predáva surové
kravské mlieko odbytovej organizácii alebo spracovateľom, alebo predáva mlieko a mliečne výrobky priamo spotrebiteľom.
5. Odbytovou organizáciou je právnická osoba, ktorá
nakupuje a predáva neupravené surové mlieko
a nie je spracovateľom podľa bodu 7.
6. Individuálna dodávková mliečna kvóta sa stanovuje na základe referenčného obdobia, ktoré je
určené na obdobie od 1. januára 2002 do 31. decembra 2002 pre stanovenie referenčnej výšky
kvóty a stanovenie referenčnej tukovosti dodávaného mlieka na kvótový rok.
7. Spracovateľom mlieka je fyzická osoba alebo
právnická osoba, ktorá nakupuje surové kravské
mlieko alebo mliečne výrobky a predáva ich spracované podľa osobitného predpisu 1 )
8. Kvótovým rokom je obdobie od 1. apríla bežného
roka do 31. marca nasledujúceho roka.
9. Na obdobie od 1. januára 2003 do 31. marca 2003
sa ustanovuje výrobcom mlieka kvóta vo výške
25 % pridelenej ročnej kvóty roku 2002.
10. Individuálna kvóta priameho predaja sa stanovuje
v objeme predaja mlieka a mliečnych výrobkov
v prepočte na objem surového mlieka a spotreby
tukov, ktor ý producent predal priamo spotrebiteľovi v období od 1. januára 2002 do 31. decembra
2002.
1)

Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

11. Individuálnou kvótou priameho predaja je množstvo mlieka a mliečnych výrobkov prepočítané na
ekvivalentné množstvo surového kravského mlieka, ktoré výrobca môže predať priamo spotrebiteľovi v priebehu kvótového roka.
12. Objem mlieka a mliečnych výrobkov individuálnej
kvóty priameho predaja mlieka sa prepočíta na
množstvo surového kravského mlieka koeficientmi podľa vzoru uvedeného v časti A tejto prílohy.
13. Individuálnu mliečnu kvótu prideľuje agentúra výrobcovi na základe jeho žiadosti, ktorá sa doručí
agentúre do 31. januára 2003. Žiadosť obsahuje
náležitosti uvedené v časti B tejto prílohy.
14. Intervenčná poľnohospodárstva agentúra Slovenskej republiky (ďalej len “agentúra”) do 30 dni odo
dňa doručenia žiadosti určí individuálnu mliečnu
kvótu pre prvovýrobcu.
II. Žiadosť o zvýšenie pridelenej kvóty alebo pridelenie novej individuálnej mliečnej kvóty zo
štátnej rezervy
1. Žiadosť o zvýšenie stanovenej individuálnej mliečnej kvót y, alebo pridelenie novej individuálne j
mliečnej kvóty zo štátnej rezervy mliečnej kvóty
na nasledujúci kvótový rok, žiadateľ doručí agentúre najneskôr 30 dni pred začiatkom kvótového
roka. Žiadosti doručené po tomto termíne sa považujú za žiadosti o zvýšenie alebo pridelenie novej individuálnej mliečnej kvóty zo štátnej rezervy
mliečnej kvóty na bezprostredne nasledujúci kvótový rok. Žiadosť obsahuje náležitosti podľa vzoru
uvedeného v časti C a D tejto prílohy.
2. Štátnou rezervou mliečnej kvóty je nerozdelená
časť štátnej mliečnej kvót y, určená na zvyšovanie
stanovených individuálnych mliečnych kvót a na
stanovenie nových individuálnych mliečnych kvót.
3. Zvýšenie stanovenej individuálnej mliečnej kvóty
nesmie presiahnuť 15 % individuálnej mliečnej
kvóty, ktorú má výrobca mlieka pridelenú k dátumu
podania žiadosti.
4. Agentúra posúdi, či žiadosť o zvýšenie určenej individuálnej mliečnej kvóty a nové žiadosti o stanovenie individuálnej mliečnej kvóty zo štátnej rezervy mliečnej kvóty spĺňajú požadované náležitosti,
a to v čase 15 dni pred začiatkom kvótového roku.

5

5. Agentúra po prerokovaní so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou rozhodne o požiadavkách žiadateľov o zvýšenie stanovenej individuálnej mliečnej kvóty alebo pridelenie
novej individuálnej mliečnej kvóty zo štátnej rezervy mliečnej kvóty do štyroch mesiacov po skončení kvótového roku.
6. Agentúra uspokojí požiadavky žiadateľov podľa
bodu 5 do výšky štátnej rezer vy mliečnej kvót y.
Ak súhrn žiadostí o zvýšenie alebo pridelenie novej individuálnej mliečnej kvóty presiahne objem
štátnej rezer vy mliečnej kvót y, žiadosti sa uspokoja pomerne.
III. Zníženie individuálnej mliečnej kvóty
1. Ak v kvótovom roku výrobca mlieka nevyčerpal
individuálnu mliečnu kvótu, zníži agentúra počínajúc kvótovým rokom nasledujúcim po kvótovom
roku, kedy k nevyčerpaniu došlo, jeho individuálnu
mliečnu kvótu o pomernú časť vypočítanú podľa
bodu 2. Agentúra zníženie nevykoná, ak dodávka
mlieka výrobcovi poklesla v dôsledku nepredvídaných katastrofálnych dôvodov (napr. závažne
hromadné ochorenie zvierat, úhyn dojníc, záplavy
a pod.) a ten túto skutočnosť ihneď oznámil a vydokladoval agentúre.
2. Agentúra zníži výrobcovi individuálnu mliečnu kvótu podľa bodu 1 v objeme o
2.1. 50 % z nevyčerpanej časti individuálnej mliečnej kvóty, ak výrobca v kvótovom roku vyčerpal
individuálnu mliečnu kvótu k 31. marcu kalendárneho roka na 80 až 90 %,
2.2. 75 % z nevyčerpanej časti individuálnej mliečnej kvóty, ak výrobca v kvótovom roku vyčerpal
individuálnu mliečnu kvótu k 31. marcu kalendárneho roka na 70 až 79 %,
2.3. celú nevyčerpanú časť individuálnej mliečnej
kvót y, ak výrobca v kvótovom roku vyčerpal
individuálnu mliečnu kvótu k 31. marcu kalendárneho roka na menej ako 70 %.
3. Agentúra rozhodne o znížení individuálnej mliečnej
kvóty do 90 dní po skončení kvotového roku.
IV
V..

P rre
e v o d i n d i v i d u á l n y c h m l i e č nny
y c h k vvó
ót

1. Nový výrobca, ktorý pokračuje v produkcii mlieka
a je účastníkom trhu, požiada agentúru o pridelenie individuálnej mliečnej kvóty.
2. Prevod individuálnej mliečnej kvóty je účinný odo
dňa, kedy bola doručená písomná žiadosť a oznámenie o prevode stanovenej kvóty alebo jej časti
na nového výrobcu, a ak výrobca spĺňa podmienky podľa § 3.
3. Agentúra po overení žiadosti prevedie individuálnu
mliečnu kvótu na nového výrobcu.
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V. Zmena individuálne
o v e j mliečne
ót
y
individuálnejj dodávk
dodávko
mliečnejj kv
kvót
óty
alebo jej časti na individuálnu kvótu priameho
predaja a naopak
Individuálnu dodávkovú mliečnu kvótu alebo jej
časti možno v priebehu kvótového roka zmeniť na individuálnu kvótu priameho predaja a naopak, najneskôr 60 dni pred začiatkom nasledujúceho kvótového
roka. Zmena sa stáva účinnou dňom doručenia písomného oznámenia výrobcu mlieka agentúre o zmene
individuálnej dodávkovej mliečnej kvóty alebo jej časti
na individuálnu kvótu priameho predaja a naopak.
VI. E v i d e n c i a a i n f o r m á c i e v ý r o b c u m l i e k a
1. Výrobca mlieka po uplynutí každého kalendárneho
mesiaca informuje agentúru o predaji mlieka
a mliečnych výrobkov. Informácie poskytuje prostredníctvom štátneho štatistického výkazu Poľ 112 Mesačný výkaz o živočíšnej výrobe a predaji
živočíšnych výrobkov. Prijatím individuálnej mliečnej kvóty výrobca mlieka dáva súhlas Štatistickému úradu Slovenskej republiky na mesačné
poskytovanie individuálnych údajov vo výkaze Poľ
1-12 pre potreby agentúry, ktorá za ochranu individuálnych údajov zodpovedá.
2. Výrobca mlieka do 30 dni po skončení kvótového
roku zasiela agentúre informáciu o plnení kvóty
potvrdenú odberateľmi podľa vzoru uvedeného v časti E tejto prílohy.
3. Výrobca mlieka uchováva najmenej po dobu piatich rokov evidenciu tykajúcu sa jednotlivých kvótových rokov podľa jednotlivých mesiacov v rozdelení na individuálnu dodávku mlieka a priamy
predaj.
4. Výrobca mlieka informuje o výške pridelenej individuálnej dodávkovej kvóty a jej zmene zmluvných spracovateľov mlieka alebo odbytovú organizáciu.
5. Pri zmene spracovateľa mlieka v priebehu kvótového roka, výrobca mlieka dokladuje novému
spracovateľoví objem predaného mlieka predchádzajúcim spracovateľom v období kvótového
roka.
VII. Evidencia a informácie spracovateľa
1. Spracovateľ mlieka po uplynutí každého kalendárneho mesiaca informuje agentúru o nákupe
a predaji mlieka a mliečnych výrobkov. Informácie
poskytuje prostredníctvom výkazu ministerstva
ML 6-12 Mesačný výkaz o nákupe mlieka a smotany a výrobe mliečnych výrobkov, ktoré pre potreby agentúry poskytuje ministerstvo.
2. Spracovateľ zašle agentúre do 40 dni po uplynutí
kvótového roku informáciu o

2.1.

2.2.

plnení individuálnych dodávkových mliečnych
kvót v členení, ktorí presiahli individuálnu dodávkovú mliečnu kvótu a ktorí neprekročili individuálnu dodávkovú mliečnu kvótu podľa
vzoru uvedené v časti F tejto prílohy, a
súčte dodávok mlieka od výrobcov, odbytových
združení a iných spracovateľov a objemu mlieka spracovaného na základe zmluvy pre iných
spracovateľov; za tým účelom vedie oddelenú
evidenciu.

3. Spracovateľ mlieka vedie zoznam dodávateľov
mlieka vrátane všetkých údajov a dokladov podľa
bodu 1 a 2 a uchováva ich po dobu piatich rokov.
4. Spracovateľ mlieka priebežne informuje producenta o naplňovaní jeho individuálnej dodávkovej mliečnej kvóty alebo jej časti. Pri zmene
spracovateľa mlieka v priebehu kvótového roku,
spracovateľ mlieka eviduje individuálnu dodávkovú kvótu nového výrobcu vo výške rozdielu individuálnej dodávkovej kvóty a dodaného mlieka
do termínu zmeny spracovateľa mlieka.
VIII. Evidencia a informácie odbytovej organizácie
1. Odbytová organizácia zašle agentúre do 40 dni
po uplynutí kvótového roku informácie, ktorých
štruktúra je uvedená v časti G tejto prílohy.
2. Odbytová organizácia informuje všetkých odberateľov mlieka o kvóte a dodávkach mlieka od jednotlivých výrobcov mlieka.
3. Odbytová organizácia vedie zoznam dodávateľov
mlieka a odberateľov mlieka a uchováva všetky
údaje po dobu najmenej piatich rokov.

X. Štátna
IX.

mliečna kvóta

1. Súčet individuálnych mliečnych kvót a rezervy v kvótovom roku nesmie presiahnuť objem 983,8 mil.
litrov, t. j. 1,013 316 ton surového kravského mlieka (štátna mliečna kvóta).
2. Štátnou mliečnou kvótou je súčet objemu produkcie surového kravského mlieka predaného spracovateľom alebo odbytovým organizáciám a spotrebiteľom priamo v priebehu kvótovaného roka
a štátnej rezer vy.
3. Ministerstvo pred začiatkom príslušného kvótového roku oznamuje výšku štátnej rezervy mliečnej kvóty vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
X . Prekročenie individuálnej mliečnej kvóty
Agentúra schvaľuje príspevky za prekročenie individuálnej mliečnej kvóty vo výške 115 % vyhlásenej
minimálnej ceny mlieka. Pri výpočte príspevkov sa
prihliada u každého výrobcu mlieka na priemer tučnosti predaného mlieka alebo jeho ekvivalentu porovnaný s referenčnou tučnosťou jeho produkcie, ak
a) je rozdiel tukovosti pozitívny, predané množs tvo
mlieka alebo jeho ekvivalentu sa zvýši o 0,18 %
na každý 0,1 gramu zvýšeného obsahu tuku na 1 kg
mlieka,
b) je rozdiel tukovosti negatívny, predané množstvo
mlieka alebo jeho ekvivalentu sa zníži o 0,18 %
na každý 0,1 gramu zníženého obsahu tuku na 1 kg
mlieka.
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VZOR

Časť A
Spôsob prepočtu mlieka a mliečnych výrobkov na objem surového kravského mlieka

Mlieko

1 kg

Maslo
Smotana
Tvrdé syry
Čerstvé a biele syry
Jogurt
Tvaroh

1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg

0,97 litra surového kravského mlieka
1 l mlieka sa rovná 1,03 kg
23,2 litrov surového kravského mlieka
7,5 litrov surového kravského mlieka
10,0 litrov surového kravského mlieka
7,0 litrov surového kravského mlieka
1,2 litra surového kravského mlieka
7,0 litrov surového kravského mlieka
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VZOR
Časť B
Žiadosť o pridelenie individuálnej mliečnej kvóty
1.Obchodná firma (u fyzickej osoby
meno žiadateľa)

2.Podnikateľský subjekt (fyzická alebo
právnická osoba)

3.Sídlo (u fyzickej osoby trvalý pobyt)

4.Identifikačné číslo

5.Okres (číslo okresu)

6.Telefon

7.Fax

8.Adresa elektronickej pošty (E-mail)

9.Meno kontaktnej osoby

10.Miesto podnikania (ak nie je zhodné
s trvalým pobytom

11.Stav dojníc k 1.1.2003

12.Registračné číslo žiadosti
(vyplní agentúra)

13.

Rok 2002

Údaje o predaji mlieka v roku 2002

Mlieko predané spracovateľom alebo odbytovým organizáciam
Množstvo v kg

Tukovosť v %

Bielkoviny v %

Číslo dokladu

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
Spolu rok
Potvrdenie dodávky mlieka v roku 2002 spracovateľom:
Podpis:

14 Predaj mlieka spracovateľom spolu za rok 2002
v kg :
o tukovosti:

Odtlačok pečiatky

15. Požadovaná individuálna dodávková kvóta v kg.

16.Predaj mlieka a mliečnych výrobkov priamo spotrebiteľovi v kg
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Rok 2002

Mlieko

Smotana

Maslo

Jogurty

Biele syry

Tvrdé
syry

Tvaroh

Číslo
dokladu

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November

December
Spolu

Spolu

V prepoč. na
mlieko v kg.
Počet tukov.
jednotiek
% obsahu tuku

x

x

x

17. Množstvo predaného mlieka a mliečnych výrobkov
spolu priamo spotrebiteľom v prepočte na mlieko:
v kg:
o tukovosti:

x

x

x

x

18. Požadovaná individuálna mliečna kvóta priameho
predaja v kg.:

19. Požadovaná individuálna
dodávková kvóta v kg:

20. Požadovaná individuálna kvóta
priameho predaja v kg:

21. Požadovaná individuálna
mliečna kvóta v kg:

V

Podpisy štatutárnych zástupcov
(právnická osoba)
Podpis žiadateľa (fyzická osoba)

Odtlačok pečiatky (u právnickej
osoby vždy)

22.Pridelená individuálna
dodávková kvóta v kg.:

23.Pridelená individuálna kvóta
priameho predaja v kg.:

24.Pridelená individuálna mliečna
kvóta v kg.:

referenčný obsah tuku:

referenčný obsah tuku:

referenčný obsah tuku:

Dňa:

Vyplní agentúra

V

Potvrdenie agentúry (podpis, odtlačok pečiatky)

Dňa:
Prílohou tejto žiadosti je výpis z obchodného registra, alebo živnostenský list a zoznam fariem s chovom dojníc
s uvedením registračného čísla fariem.
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VZOR
Časť C
Žiadosť o zvýšenie pridelenej individuálnej mliečnej kvóty
1.Obchodná firma (u fyzickej osoby
meno žiadateľa)

2.Podnikateľský subjekt (fyzická alebo
právnická osoba)

3.Sídlo (u fyzickej osoby trvalý pobyt)

4.Identifikačné číslo

5.Okres (číslo okresu)

6.Telefon

7.Fax

8.Adresa elektronickej pošty (E-mail)

9.Meno kontaktnej osoby

10.Miesto podnikania (ak nie je zhodné
s trvalým pobytom

11. Registračné číslo žiadosti
(vyplní agentúra)

12.Výška individuálnej dodávkovej
kvóty v okamžiku podania žiadosti
v kg:

13.Výška kvóty priameho predaja v 14.Výška individuálnej mliečnej
okamžiku podania žiadosti v kg:
kvóty v okamžiku podania žiadosti
v kg:

15.Požadované zvýšenie
individuálnej dodávkovej kvóty v
kg.:

16.Požadované zvýšenie kvóty
priameho predaja v kg:

17.Požadované zvýšenie
individuálnej mliečnej kvóty v kg:

V

Podpisy štatutárnych zástupcov
(právnická osoba)
Podpis žiadateľa (fyzická osoba)

Odtlačok pečiatky (u právnickej
osoby vždy)

Dňa:

Vyplní agentúra
18.Pridelená individuálna
dodávková kvóta v kg:

19.Pridelená individuálna kvóta
priameho predaja v kg:

20.Pridelená individuálna
mliečna kvóta v kg:

referenčný obsah tuku v %:

referenčný obsah tuku v %:

referenčný obsah tuku v %:

V

Potvrdenie agentúry (podpis, odtlačok pečiatky)

Dňa:
Súčasťou tejto žiadosti je výpis z obchodného registra alebo živnostenský list a jej odôvodnenie.
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VZOR
Časť D
Žiadosť o pridelenie novej individuálnej mliečnej kvóty
1.Obchodná firma (u fyzickej osoby
meno žiadateľa)

2.Podnikateľský subjekt (fyzická alebo
právnická osoba)

3.Sídlo (u fyzickej osoby trvalý pobyt)

4.Identifikačné číslo

5.Okres (číslo okresu)

6.Telefon

7.Fax

8.Adresa elektronickej pošty (E-mail)

9.Meno kontaktnej osoby

10.Miesto podnikania (ak nie je zhodné
s trvalým pobytom

11. Registračné číslo žiadosti
(vyplní agentúra)

12.Požadovaná individuálna
dodávková kvóta v kg:

13.Požadovaná kvóta priameho
predaja v kg:

14.Požadovaná individuálna
mliečna kvóta v kg:

V

Podpisy štatutárnych zástupcov
(právnická osoba)
Podpis žiadateľa (fyzická osoba)

Odtlačok pečiatky (u právnickej
osoby vždy)

Dňa:

Vyplní agentúra
18.Pridelená individuálna
dodávková kvóta v kg:

19.Pridelená individuálna kvóta
priameho predaja v kg:

20.Pridelená individuálna
mliečna kvóta v kg:

referenčný obsah tuku v %:

referenčný obsah tuku v %:

referenčný obsah tuku v %:

V

Potvrdenie agentúry (podpis, odtlačok pečiatky)

Dňa:
Súčasťou tejto žiadosti je výpis z obchodného registra alebo živnostenský list a jej odôvodnenie.
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VZOR
Časť E
Informácia výrobcu mlieka o predaji mlieka a mliečnych výrobkov
po skončení kvótového roku
1.Obchodná firma (u fyzickej osoby
meno žiadateľa)

2.Podnikateľský subjekt (fyzická alebo
právnická osoba)

3.Sídlo (u fyzickej osoby trvalý pobyt)

4.Identifikačné číslo

5.Okres (číslo okresu)

6.Telefon

7.Fax

8.Adresa elektronickej pošty (E-mail)

9.Osoba zodpovedná za vyplnenie
informácie

10.Miesto podnikania (ak nie je zhodné
s trvalým pobytom

11. Registračné číslo informácie
(vyplní agentúra)

12. Predaj surového mlieka spracovateľom a odbytovej organizácii (odberateľom)
Názov odberateľa
Identifikačné Kvóta v kg Objem predaného Prekroč.
Neplnenie Potvrdenie
číslo
refer. obsah mlieka
kvóty
kvóty
odberateľa
tuku
v
kg
v
kg
kg
tukovosť
..............
v%
1.
2.
3.
Spolu

Druh výrobku

Mlieko
Smotana
Maslo
Prírodné a biela syry
Tvrdé syry
Jogurt
Tvaroh
Spolu

13. Predaj mlieka a mliečnych výrobkov priamo spotrebiteľom
Prep Objem Ekvivalent mlieka Kvóta v kg Prekroč.
Neplnenie Číslo
koef. predaja
refer. obsah kvóty
kvóty
dokladu
(v kg,l)
v kg
v kg
v kg
tukovos tuku
ť v % ................
1,0
7,5
23,2
7,0
10,0
1,2
7,0
x

14.Množstvo predaného surového
mlieka spracovateľom a odbyt. org.
v kg:

15.Množstvo predaného mlieka
16.Množstvo predaného mlieka
a mliečnych výrobkov v ekvivalente spolu v kg:
mlieka v kg:
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17. Kvóta v kg:

18. Prepočet predaného mlieka na
referenčný obsah tuku v kg:

19. Prekročenie / Neplnenie
kvóty v kg:

Podpisy štatutárnych zástupcov
(právnická osoba)
Podpis výrobcu (fyzická osoba)

Odtlačok pečiatky (u právnickej
osoby vždy)

Potvrdenie agentúry
(podpis)

Odtlačok pečiatky

refer. obsah tuku v %
V
Dňa

V
Dňa
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VZOR
Časť F
Informácia spracovateľa mlieka o nakúpenom, predanom a spracovanom surovom
kravskom mlieku po skončení kvótového roka
1.Obchodná firma (u fyzickej osoby
meno žiadateľa)

2.Podnikateľský subjekt (fyzická alebo
právnická osoba)

3.Sídlo (u fyzickej osoby trvalý pobyt)

4.Identifikačné číslo

5.Okres (číslo okresu)

6.Telefon

7.Fax

8.Adresa elektronickej pošty (E-mail)

9.Osoba zodpovedná za vyplnenie
informácie

10.Miesto podnikania (ak nie je zhodné
s trvalým pobytom

11. Registračné číslo informácie
(vyplní agentúra)

Názov výrobcu.

1.
2.
Spolu

Názov výrobcu.

1.
2.
Spolu

Názov výrobcu

12. Nákup surového mlieka v kg od producentov, ktorý prekročili kvótu
Identifikačné
Kvóta v kg Skutočne
Obsah tuku
Prep.
Prekročenie
číslo
nakúpené
v%
množstvo
kvóty v kg
mlieko
mlieka
na
v kg
ref.
skutoč. refer. obsah
tuku

x

13. Nákup surového mlieka v kg od producentov, ktorý neprekročili kvótu
Identifikačné
Kvóta v kg Skutočne
Obsah tuku
Prep.
Neplnenie
číslo
nakúpené
v%
množstvo
kvóty v kg
mlieko
mlieka
na
v kg
ref.
skutoč. refer. obsah
tuku

x
14. Nákup surového mlieka v kg od odbytových organizácií
Identifikačné
Kvóta v kg Množstvo
Obsah tuku
Prep.
Prekročenie
číslo
nakúpeného
v%
množstvo
/Neplnenie
mlieka v kg
ref.
skutoč. mlieka na kvóty v kg
refer. obsah
tuku

1.
15

2.
Spolu

Názov výrobcu.

x
15. Nákup surového mlieka v kg od iných spracovateľov
Identifikačné čísl
Množstvo
Obsah tuku
nakúpeného mlieka
(%)
v kg

Obsah bielkovín
(%)

1.
2.
Spolu

Názov výrobcu.

16. Predaj surového mlieka v kg iným spracovateľom
Identifikačné číslo
Množstvo pred.
Obsah tuku
mlieka v kg
(%)

Obsah bielkovín
(%)

1.
2.
Spolu
17. Množstvo nakúpeného
surového kravského mlieka
spolu v kg
V
Dňa:

V

18. Množstvo predaného surového
kravského mlieka spolu v kg

19. Množstvo spracov. surového
kravského mlieka spolu v kg

Podpisy štatutárnych zástupcov
(právnická osoba)
Podpis výrobcu (fyzická osoba)

Odtlačok pečiatky (u právnickej
osoby vždy)

Potvrdenie agentúry
(podpis)

Odtlačok pečiatky

Dňa:
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VZOR
Časť G
Informácia odbytovej organizácie o nakúpenom a predanom surovom kravskom
mlieku po skončení kvótového roku
1.Obchodná firma (u fyzickej osoby
meno žiadateľa)

2.Podnikateľský subjekt (fyzická osoba 3.Sídlo (u fyzickej osoby trvalý pobyt)
alebo právnická osoba)

4.Identifikačné číslo

5.Okres (číslo okresu)

6.Telefon

7.Fax

8.Adresa elektronickej pošty (E-mail)

9.Osoba zodpovedná za vyplnenie
informácie

10.Miesto podnikania (ak nie je zhodné
s trvalým pobytom

11. Registračné číslo informácie
(vyplní agentúra)

Názov výrobcu.

1.
2.
Spolu

Názov výrobcu.

1.
2.
Spolu

Názov odberateľa

Identifikačné
číslo

12. Nákup surového mlieka v kg od producentov
Kvóta v kg Množstvo
Obsah tuku
nakúpeného
v%
mlieka v kg
refer.
skutoč.

Prep.
Prekročenie
množstvo
/ Neplnenie
mlieka na kvóty v kg
refer. obsah
tuku

x
13. Nákup surového mlieka v kg od inej odbyt. organizácie
Identifikačné
Kvóta v kg Množstvo
Obsah tuku
číslo
nakúpeného
v%
mlieka v kg
refer.
skutoč.

Prep.
Prekročenie
množstvo
/Neplnenie
mlieka na kvóty v kg
refer. obsah
tuku

x

Identifikačné
číslo

14. Predaj surového mlieka spracovateľom
Kvóta v kg Množstvo
Obsah tuku
predaného
v%
mlieka v kg
refer.
skutoč

Prep.
Prekročenie
množstvo
/Neplnenie
mlieka
na kvóty v kg
refer. obsah
tuku

1.
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2.
3.
Spolu

Názov odberateľa

15. Predaj surového mlieka inej odbytovej organizácii
Identifikačné Kvóta
Množstvo
Obsah tuku
číslo
v kg
predaného
v%
mlieka v kg
refer. skutoč.

Prep.
množstvo
mlieka na
refer. obsah
tuku

Prekročenie
/Neplnenie
kvóty v kg

1.
2.
3.
Spolu
16. Kvóta nakúpeného a predaného surového
kravského mlieka spolu v kg

17. Množstvo nakúpeného a predaného surového
kravského mlieka spolu v kg

18. Prepočet nakúpeného a predaného kravského
mlieka na referenčný obsah tuku
v kg.:

19.Prekročenie / Neplnenie
kvóty v kg:

V
Dňa:

V

Podpisy štatutárnych zástupcov
(právnická osoba)
Podpis výrobcu (fyzická osoba)

Odtlačok pečiatky (u právnickej
osoby vždy)

Potvrdenie agentúry
(podpis)

Odtlačok pečiatky

Dňa:
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100

Zoznam
klasifikátorov jatočných ošípaných, ktorí sú oprávnení vykonávať klasifikáciu jatočných ošípaných
(Doplnok k ve
stníku č. 18 z 22. 8. 2002
vestníku
2002))

Dňom 15. mája 2002 nadobudla účinnosť vyhláška
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
č. 239/2002 Z.z. o klasifikácii jatočných ošípaných.
Podľa § 6 tejto vyhlášky získali osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon klasifikácie jatočných ošípaných títo klasifikátori:

14.

Ing. Dušan Angelovič - Dubovická Roveň 12,
082 71 Lipany

15.

Ing. Ivan Pivník - Tržná 1/8, 979 01 Rimavská
Sobota

16.

Boris Holec - Benkova 30, 949 11 Nitra

Igor Slivka - Novohradská ul., 990 01 Veľký
Krtíš

17.

Kristián Hajnovič - Bíňa 103, 943 56 Bíňa

2.

Branislav Holec - Kmeťova 3, 949 11 Nitra

18.

3.

Jana Brezulová - Kočín 96, 922 04 Kočín,

19.

Zoltán Peseky - Kukučínov 78, 935 54 Kukučínov
Miroslav Kučera - Záhradná 191, Lučenec

4.

Karol Bujna - Turčianska 531/39, 972 13 Nitrianske Pravno

20.

Ján Meixner - Poľná 40, 931 01 Šamorín

21.

Ján Darida - Školská 992/5, 931 01 Šamorín,

5.

Ing. Jana Majtánová - Pažitie 954/23, 907 01 Myjava

22.

Ing. Bystrík Matajzík - Lipová 9, 949 01 Nitra

1.

6.

MVDr. Vladimír Bistiak - Kubínska 1103/2, 010
01 Žilina

7.

MVDr. Cyril Krasnovský - Dvorkinova 22, Košice III, 040 03 Košice

8.

Karol Janovič - Sereďský mäsový priemysel,
Bratislavska 385, 926 00 Sereď

9.

Marcela Kočišová - Ľ. Zúbka 17, 841 03 Bratislava

10.

Ladislav Štofila - Granč - Petrovce 74, 053 05
Granč-Petrovce

11.

Ing. Oto Štefanovič - Na Hlinách 34, 917 01
Tr na va

12.

Andrej Spišiak - Novomestská 42/39 Sereď,
926 00 Sereď

13.

Ing. Josef Buchtela - Internátna 49, 974 04 Banská Bystrica

Klasifikátor podľa § 4 hore citovaného zákona
označuje jatočne opracované telo ihneď po klasifikácii
pečiatkou, ktorá obsahuje triedu kvality a pečiatkou,
ktorá obsahuje identifikačné číslo klasifikátora (identifikačné číslo klasifikátora je číslo, ktoré má uvedené
v osvedčení o odbornej spôsobilosti na klasifikáciu
jatočných ošípaných). Pečiatky sú svetlozelenej farby
v rozmeroch 1,5 x 2,5 cm. Protokol o klasifikácii obsahuje pečiatku s menom klasifikátora a jeho identifikačným číslom. Pečiatka klasifikátora je modrej
farby a okrúhleho tvaru.

Ing. Ladisla
Ladislavv Dobos , vv.. rr..
zastupujúci predstaveného generálneho
riaditeľa sekcie poľnohospodárstva,
potravinárstva a obchodu
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101

Zoznam
povolení na dovoz neregistrovaných odrôd osív a sadív
vydaných od 1. júla do 30. novembra 2002

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 40 ods. 3 zákona Národnáej rady
Slovenskej republiky SR č. 291/1996 Z. z. o odrodách
a osivách vydalo tieto povolenia:
1. Povolenie č. 6359/2002-510 z 8. 7. 2002 pre Monsanto Slovakia, s. r. o. Bratislava na dovoz neregistrovaných osív ozimnej repky MLCH-081 (Carisma), hybrid Extra, hybrid Executive.
2. Povolenie č. 8808/2002-510 zo 7. 8. 2002 pre
Osivo, a. s. Zvolen na pestovanie neregistrovanej
odrody ozimného jačmeňa Tiffany.
3. Povolenie č. 8471/2002-510 z 8. 8. 2002 pre Orag
Slovakia, s. r. o. Bratislava na dovoz neregistrovanej zmesi tráv Agrostis Green, HR 704.
4. Povolenie č. 8807/2002-510 z 13. 8. 2002 pre Osivo, a. s. Zvolen na množenie neregistrovanej odrody ozimného jačmeňa Tiffany pre zahraničného
odberateľa.
5. Povolenie č. 8809/2002-510 z 13. 8. 2002 pre Osivo, a. s. Zvolen na dovoz neregistrovanej odrody
raže Wiandi pre zahraničného odberateľa.
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6. Povolenie č. 10025/2002-510 z 19. 9. 2002 pre
Monsanto Slovakia, s. r. o. Bratislava na dovoz neregistrovanej odrody repky olejnej MSP 04.
7. Povolenie č. 10026/2002-510 z 19. 9. 2002 pre
Monsanto Slovakia, s. r. o. Bratislava na dovoz neregis trovaných odrôd ozimnej pšenice Charger,
Clever.
8. Povolenie č. 10027/2002-510 z 19. 9. 2002 pre
Monsanto Slovakia, s. r. o. Bratislava na dovoz neregistrovanej odrody ozimnej pšenice Charger.
9. Povolenie č. 10118/2002-510 zo 4. 11. 2002 pre
Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s r. o. Prievidza na dovoz neregistrovaných odrôd čiernych
ríbezlí Titania, Triton.

Ing. Ladisla
Ladislavv Dobos, vv.. rr..
zastupujúci predstaveného generálneho
riaditeľa sekcie poľnohospodárstva,
potravinárstva a obchodu
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Prehľad
prípravkov na ochranu rastlín, mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ich výrobcov
a držiteľov registrácie
Doplnok
3/2002
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

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
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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 s vve
e tlivky k hla
e ttabuľky
abuľky v kka
a p i ttole
ole 1
hlavv i č kke
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 mas ku 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
tky prípravky. V ostatných ochranných pásmach
V 1. pásme hygienickej ochrany sú z používania vylúčené vše
všetky
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 p o d z e m n ý c h 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 použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných a
povrchových vôd
vôd. Pokiaľ nie je toto pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, sú vylúčené z použitia v
o ssti
ti mies
celom 2. pásme hygienickej ochrany. Prípravky sa nesmú aplikovať v blízk
blízko
miestt zásobo
zásobovv aných s tudničnou
v o d o u (posudzuje miestne príslušný 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
v ý ž i v yy. 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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Predĺženie platnosti registrácie
Prípravok

Držiteľ
registrácie.

Účinná látka, obsah

Registračné
číslo

Povolenie
Do 31.12

ISS
quizalofop-P-ethyl 50 g.l-1 99-11-0506
2006
ISC
MCPA
500 g.l-1 00-11-0544
2006
2005
MON glyphosate
360 g.l-1 99-11-0471
ACS
chlorothalonil 375 g.l-1 99-02-0502
2006
propamocarb-HCl 375 g.l-1
COSMOS 500 FS
ACS
fipronil
500 g.l-1 99-01-0501
2006 CYPERKILL
-1
25 EC ANS
cypermethrin 250 g.l
99-05-0478
2006 DOMARK 10 EC
OPA
tetraconazole 100 g.l-1
99-02-0476
2006
HORIZON 250 EW
BAY tebuconazole 250 g.l-1
99-02-0486
2006
HUSAR
ACS
iodosulfuron-methyl 5 % 99-11-0484
2006
mefenpyr-diethyl 15 %
CHAMP FLOW
ANS
hydroxid Cu
24,4 %
99-02-0489
2006
LEGEND 300
ISS
clopyralid
300 g.l-1 99-11-0505
2006
MEGANO
ISS
dicamba 480 g.l-1 99-11-0507
2006
ORION 30 EC
ANS
alanycarb
300 g.l-1 99-05-0477
2006
PROPONIT 840 EC
ANS
propisochlor
840 g.l-1 99-11-0509
2006
ROUNDUP KLASIK
MON glyphosate
360 g.l-1 99-11-0472
2005
SEKATOR
ACS
amidosulfuron 5 %
99-11-0482
2006
iiodosulfuron-methyl 1,25 %
mefenpyr-diethyl 12,5 %
VITAVAX 2000
UNI
carboxin200 g.l-1 99-01-0474
2006
thiram
200 g.l-1
ALMERA
AMINEX 500 SL
BRONCO
CASOAR

Malospotrebiteľské balenie – predĺženie platnosti registrácie
Prípravok

Držiteľ registrácie
spotrebiteľského balenia

balenie

ALIETTE 80 WP
10 g, 50 g obalová fólia s vložkou
Al

ACS

Registračné číslo
Držiteľ reg.
malospotrebiteľ
ského balenia
FLS

95-MB-0100

2006

Ostatné zmeny
1.

Držiteľ registrácie Sanachem Slovakia LTD. požiadal o zmenu nasledujúcich obchodných názvov
prípravkov na ochranu rastlín:

Pôvodný obchodný názov prípravku
Flotrazin 50 SC
Salto 50 EC
Cyprin 10 EC
Agripur 40 SL

Obsah účinnej látky
atrazine 500 g/l
alachlor 480 g/l
cypermethrin 100 g/l
MCPA 400 g/l

Nový – požadovaný názov
Sanzin 50 SC
Sanala 50 EC
Sancyper 10 EC
Sanapur 40 SL

2.

Brestanid (reg.č. 93-02-0036) držiteľ registrácie Aventis CropScience CR/SR s.r.o. požiadal o
zrušenie registrácie v celom rozsahu povolenia. K zrušeniu registrácie pristúpil na základe
rozhodnutia Európskej komisie 2002/479/EC o nezaradení fentinhydroxidu do Annexu I podľa
91/414 EEC.

3.

Betanal Progress OF (reg.č. 95-11-0254) držiteľ registrácie Aventis CropScience CR/SR s.r.o.
požiadal o zmenu názvu prípravku na Betanal expert. Betanal expert nové reg. č.: 02-11-0595

Platnosť
registrácie
31.12.
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do

4.

Desormone Liquid 60 SL (reg.č.3781) zmena držiteľa registrácie pôvodný AVENTIS CropScience
CR/SR s.r.o., nový držiteľ registrácie F&N Agro Slovensko s.r.o.

5.

V zmysle Výnosu MP SR 3322/3/2001-100, § 7 ods.3, písmeno a, nie je možné registrovať
prípravky na malospotrebiteľské balenia, ktoré sú zaradené ako mimoriadne horľavé, veľmi
horlavé, horľavé, veľmi jedovaté.
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