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1

Identifikácia organizácie

Názov:
Sídlo:
Rezort:
Kontakt:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Matúškova 21, 833 16 Bratislava
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Tel.: 02/59 880 200, 54 775 369; Fax: 02/59 880 800
http://www.uksup.sk

Forma hospodárenia: Rozpočtová organizácia
Členovia vedenia:
Riaditeľ organizácie

Riaditelia odborov:

Ing. Anna Vitáriusová do 30.6.2007
Ing. Pavel Filkorn od 1.7.2007

Ing. František Kotvas, CSc.
Odbor agrochémie a výživy rastlín
Ing. Juraj Moško
Odbor odrodového skúšobníctva
Ing. Dušan Somorovský
Odbor vinohradníctva a vinárstva
RNDr. Mária Tatarová
Odbor osív a sadív
Ing. Alexandra Družkovská
Odbor diagnostiky
Ing. František Hrdina
Odbor ochrany rastlín
Ing. Michaela Nováčková
Odbor registrácie pesticídov
Ing. Ladislav Felsen
Odbor krmív a výživy zvierat
Ing. Juliana Schlosserová, CSc.
Odbor životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva
RNDr. Zuzana Braná
Odbor certifikácie hnojív
Ing. Ľubomír Novák
Odbor ekonomiky

Riaditelia
regionálnych odborov: Ing. Juraj Varga, CSc., ÚKSÚP regionálny odbor Zvolen,
Ing. Peter Kolenič, ÚKSÚP regionálny odbor Košice.
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2

Poslanie organizácie

ÚKSÚP je štátnou rozpočtovou organizáciou priamo riadenou MP SR.
Poslaním ústavu je výkon štátnej správy a štátnej odbornej kontroly a skúšobníctva v podmienkach
rezortu pôdohospodárstva, ako aj štátny odborný dozor nad kvalitou vstupov do poľnohospodárstva
(hojivá, pesticídy ,osivá, krmivá a pod.) ,čo vymedzujú príslušné zákony SR, alebo nariadenia ES.

3
Činnosť organizácie
A
Pôda a hnojivá
Potrebami pôdy sa zaoberajú pracovníci Odboru agrochémie a výživy rastlín a Odboru certifikácie
hnojív. Bilancia ich činnosti za hodnotený rok:
Odbor agrochémie a výživy rastlín.
Ročný plán výkonu ASP, ako hlavnej úlohy odboru, bol stanovený počtom 28 tis. odskúšaných
vzoriek pôdy. Skutočné plnenie bolo 36,55 tis. vzoriek (131%), ktoré boli odobrané z výmery
289 276 ha poľnohospodárskej pôdy. Vysoké prekročenie 1. cieľa programového rozpočtovania
považujeme za indikátor postupnej štandardizácie využívania pôdy v SR, ťažiskovo ornej. Užívateľ
pôdy pociťuje potrebu poznať chemizmus pôdy, jej pôdnu reakciu a obsah základných živín P, K, Mg
a Ca, aby mohol regulovať stratégiu drahých vstupov do pôdy v procese cieleného vápnenia
a hnojenia (pri rešpektovaní ekonomických a ekologických prahov hnojenia). Ďalšia úloha, ako
prieskum spotreby hnojív, pokryla takmer 75,6 % podiel výmery ornej pôdy, bola zahrnutá aj do
správy MP SR o stave výživy rastlín vrátane štruktúry použitých hnojív a bilancie živín
v pestovateľskej sústave SR. Databáza o spotrebe hnojív zahŕňa aj aplikáciu hospodárskych hnojív,
ktoré sú regulované Nitrátovou smernicou ES. Aj ďalšie úlohy v pokusníckej činnosti vyplývajú zo
zákona. Okrem šiestich stacionárnych, pokusy s novými hnojivami závisia od zákazok
prihlasovateľov hnojív do certifikačného procesu. Významné aktivity boli aj pri príprave noviel
právnych predpisov (zákon, vyhláška), ktoré rozširujú kompetencie ústavu nad kontrolou plnenia
ustanovení Nitrátovej smernice.
Za výkon laboratórnych činností na zákazku a za manipulačné poplatky súvisiace so
spracovaním výsledkov ASP farmárom bolo vyfakturovaných 0,971 mil. Sk.
Odbor certifikácie hnojív.
Hlavná činnosť je ustanovená zákonom č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona
č. 555/2004 Z. z. Ide o povinnú certifikáciu hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných
látok pred ich uvedením do obehu v Slovenskej republike. Certifikácia je vykonávaná na základe
žiadosti výrobcov alebo dovozcov predmetných výrobkov. Certifikačné konanie pozostáva
z posúdenia technickej dokumentácie, označovania, balenia výrobku a kompletnej analýzy
reprezentatívnej vzorky výrobku vo vlastnom skúšobnom laboratóriu akreditovanom SNAS podľa
STN EN ISO/IEC 17 025. Z výsledkov zistení je vypracovaný záverečný protokol, v ktorom sa
skonštatuje, či výrobok vyhovel alebo nevyhovel podmienkam certifikácie. V prípade kladného
výsledku je vydané rozhodnutie o certifikácii, ktoré žiadateľa oprávňuje uviesť výrobok do obehu
v Slovenskej republike. Rozhodnutie o certifikácii sa vydáva obyčajne na dobu 5 rokov. V tomto
období inšpekčné oddelenie pracoviska náhodne odoberá kontrolné vzorky a zisťuje dodržiavanie
požiadaviek uložených v certifikačnom konaní. V prípade zistených nedostatkov navrhne nápravné
opatrenia. Pracovisko vypracováva každoročne zoznam certifikovaných výrobkov, ktorý zverejňuje
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vo svojom vestníku. Okrem certifikácie
pracovisko vypracováva a posudzuje legislatívne predpisy, technické normy, súvisiace s činnosťou
pracoviska. Vypracováva dokumenty pre Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a iné
subjekty štátnej správy Slovenskej republiky.
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Náklady:
Finančnú čiastku za výkon certifikácie hradí žiadateľ o certifikáciu na základe zmluvy o dielo
uzatvorenej medzi ním a ÚKSÚP v certifikačnom konaní. Výkony sú fakturované podľa platného
cenníka ÚKSÚP.
Za rok 2007 bola fakturovaná suma:
2 014. 970,- Sk
Výkony v rámci štátnej odbornej kontroly sú financované z rozpočtu ÚKSÚP.

B
Rastliny, ich ochrana, odrody, sadivá a osivá
Úplnosť činností súvisiacich so životom rastlín zabezpečujú pracovníci Odboru ochrany rastlín,
Odboru odrodového skúšobníctva, Odboru osív a sadív, Odboru diagnostiky, Odboru registrácie
pesticídov.
Bilancia ich činnosti za hodnotený rok:
Odbor ochrany rastlín.
Ústredie v Bratislave v spolupráci s oddeleniami vo Zvolene a v Košiciach metodicky riadilo
činnosť oblastných fytoinšpektorov a inšpektorov na hraničných inšpekčných staniciach.
Odsúhlasovali sa prihlášky na množenie zemiakového sadiva, spracúval sa prehľad pozastávok,
vypracovali sa Metodiky detekčného prieskumu škodlivých organizmov na rok 2007 a Metodický
pokyn pre kontrolu konečného prijímateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci
PRV SR 2004 – 2006 opatrenia č. 5 Agroenvironment a životné podmienky zvierat pre kontroly
vykonávané v rámci Dohody o delegovaných činnostiach s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.
Ďalej sa doplnili metodiky na vykonávanie sústavnej rastlinolekárskej kontroly a vystavovania
rastlinných pasov, vypracoval sa plodinový manuál sústavnej rastlinolekárskej kontroly a doplnili sa
metodiky registrácie výrobcov, dovozcov a vývozcov.
V roku 2007 boli schválené nové legislatívne predpisy pre oblasť ochrany rastlín, a to:
- Zákon NR SR č. 295/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 193/2005 Z. z.
o rastlinolekárskej starostlivosti;
- Nariadenie vlády SR č. 493/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.199/2005
Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny
alebo rastlinné produkty v znení nariadenia vlády SR č. 245/2006 Z. z.;
- Nariadenie vlády SR č. 490/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach v znení neskorších predpisov;
- Nariadenie vlády SR č. 113/2007 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SRč. 70/2004 Z. z.
o ochrane proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiaka;
- Nariadenie vlády SR č. 119/2007 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 66/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na ochranu proti zavlečeniu hnedej hniloby
zemiaka;
- Vyhláška MP SR č. 624/2007 Z. z. o odbere vzoriek a o skladovaní prípravkov na ochranu rastlín a
iných prípravkov.
Okrem toho bola pripravená do legislatívneho procesu vyhláška MP SR o odbornom vzdelávaní,
osvedčení o odbornej spôsobilosti na predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov
a osvedčení o odbornej spôsobilosti na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných
prípravkov.
Signalizačné správy boli vydávané nasledovne:
týždenník Roľnícke noviny 67 článkov,
denník Plus jeden deň 24 článkov,
denník Pravda 25 článkov,
televízia TA3 32 relácií,
teletext televízie Markíza 32 informácií.
Ostatné články: týždenník Roľnícke noviny 3 články,
časopis Sady a vinice 1 článok.
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Vonkajšia karanténa.
Na úseku vonkajšej karantény bolo za rok 2007 prerokovaných 282 žiadostí, z toho 162 žiadostí
o registráciu výrobcov a dovozcov, 58 žiadostí o zmenu v registrácii a 52 žiadostí na zrušenie
registrácie na vlastnú žiadosť z dôvodu zániku činnosti, pre ktorú bol subjekt registrovaný, resp.
vývozcovia podľa platnej legislatívy nepodliehajú registrácii a požiadali o zrušenie registrácie.
Celkovo od roku 2003 je zrušených 133 registrácií na vlastnú žiadosť.
Za rok 2007 bolo spracovaných 27 žiadostí o udelenie oprávnenia na vydávanie rastlinných pasov a 7
žiadostí o zmenu v udelenom oprávnení na vydávanie rastlinných pasov.
Do konca roka 2007 je registrovaných 2 530 subjektov a udelených 247 oprávnení na vydávanie
rastlinných pasov. Vzhľadom na medzinárodnú fytosanitárnu normu upravujúcu pohyb drevného
obalového materiálu v medzinárodnom obchode FAO ISPM č. 15 odbor ochrany rastlín v roku 2007
zaregistroval 20 výrobcov drevného obalového materiálu s certifikovanou sušiarňou a 3 výrobcov bez
vlastnej certifikovanej sušiarne s využívaním služieb certifikovaných sušiarní. Do konca roka 2007 je
celkovo registrovaných 147 výrobcov drevného obalového materiálu, z toho 125 výrobcov drevného
obalového materiálu s certifikovanou sušiarňou podľa požiadaviek normy FAO ISPM č. 15 a 22
výrobcov bez vlastnej certifikovanej sušiarne. Pri kontrole dovozu rastlinných komodít do SR bolo
pracovníkmi fytoslužby pozastavených celkovo 131 zásielok. Išlo väčšinou o zásielky s drevným
obalovým materiálom, ktorý nespĺňal podmienky pre dovoz, ale aj osivá v poštových balíkoch.
Vrátených bolo 13 zásielok, z toho 11 s drevným obalovým materiálom a 2 poštové balíky.
Likvidácia dreveného obalového materiálu (na území SR) bola nariadená 57 zásielkam. Pri 4
zásielkach bola odobratá vzorka na laboratórny rozbor a zásielky boli následne prepustené
s informovaním importéra (určené pre iné členské štáty), 12 zásielok bolo prepustených na likvidáciu
do Českej republiky s písomným súhlasom fytoslužby Českej republiky, 44 zásielok bolo
prepustených na likvidáciu do Rakúska s písomným súhlasom fytoslužby Rakúska a jedna zásielka
bola prepustená na likvidáciu do Talianska s ich súhlasom.
Celkovo na hraničných inšpekčných staniciach bolo prehliadnutých 13 946 zásielok, z toho 4 069 pri
dovoze (92 dovoz krmovín), 103 pri vývoze, 91 v tranzite, 49 v reexporte a tovar, ktorý nepodliehal
fytokontrole, ale colná správa žiadala stanovisko fytoinšpektora pre 9 594 zásielok. V dovoze
prevládalo surové drevo – ihličnaté rezivo, smrekovec sibírsky a drevený obalový materiál.
V reexporte bol vybavovaný chmeľ, sójový extrakt, zemiakový škrob, slad a mak modrý. Vo vývoze
boli vybavené zásielky s tovarom: mak modrý, listnatá guľatina, bavlna, ovčia vlna, čaj a citrusové
plody. Okrem toho v rámci štátnej odbornej kontroly krmív fytoinšpektori odobrali vzorky zo zásielok
krmív (vika, kŕmne droždie, slnečnicový šrot, sójové bôby, olejnaté semená repky).
Vnútorná karanténa.
Významnou činnosťou oblastných fytoinšpektorov je kontrola vývozu rastlinného materiálu
a vystavovanie fytocertifikátov. Pri vývoze rastlín a rastlinných produktov nebola zo strany krajiny
príjemcu vykonaná žiadna pozastávka. Spolu bolo vystavených 5 345 fytocertifikátov, z toho na drevo
a drevný obalový materiál 2 733 fytocertifikátov. Okrem toho pri vývoze prevažoval slad a škrob.
Ďalšou činnosťou z hľadiska celoeurópskeho monitorovania škodlivých organizmov je prieskum
výskytu karanténnych škodlivých organizmov, ktorých sa v roku 2007 osobitne sledovalo 31 druhov.
Počty kontrol a skontrolovaná výmera sú uvedené v prílohe č. 3.
Na množiteľských plochách zemiakov sa pred výsadbou uskutočnil odber vzoriek zeminy na
potvrdenie neprítomnosti rakoviny zemiaka a háďatka zemiakového, ktorý bol vykonávaný
pestovateľmi za účasti fytoinšpektorov. Významnou je kontrola výskytu karanténnych bakterióz na
zemiakoch, ktorá sa systematicky vykonáva v zemiakovom sadive a podľa osobitných metodík aj
v konzumných zemiakoch.
Sústavná rastlinolekárska kontrola (SRK) bola vykonávaná v ovocných, viničových, okrasných
a lesných škôlkach. Prehľad počtu vykonaných kontrol je uvedený v prílohe č. 3.
Pre Pôdohospodársku platobnú agentúru boli v jarnom období vykonávané kontroly u subjektov,
v ktorých boli zistené nedostatky v roku 2006. Okrem toho sme kontrolovali nepoužívanie
hospodárskych hnojív v zimnom období. V druhom polroku v rámci pravidelných kontrol bolo
vykonaných 10 kontrol subjektov zapojených do programu SAPARD a 79 kontrol subjektov
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zapojených do projektov Plánu rozvoja vidieka. Okrem toho v jesennom období bolo vykonaných 480
kontrol správnej poľnohospodárskej praxe pre žiadateľov o náhradu škôd spôsobených suchom alebo
podmáčaním. Podkladmi pre vypracovávanie situačných správ boli pozorovania na pevných
a pomocných pozorovacích bodoch podľa platných metodík.
Signalizáciu vykonávali fytoinšpektori rôzne podľa svojich možností a podľa úrovne spolupráce
s agronómami a s poľnohospodárskou komorou. Dôležitou súčasťou signalizácie bolo sledovanie letu
obaľovačov jadrovín, kôstkovín a viniča vo feromónových lapačoch. Ďalej sa vykonávali kontroly
predajní malospotrebiteľských balení prípravkov na ochranu rastlín a kontroly veľkoskladov.
Odobratých bolo spolu 55 vzoriek prípravkov na ochranu rastlín, z toho 41 malospotrebiteľských a 14
veľkospotrebiteľských balení. Okrem toho sa kontrolovala správnosť funkcie postrekovačov.
Zisťovanie spotreby prípravkov na ochranu rastlín u koncových užívateľov bolo vykonané spolu
u 1 275 subjektov, ktoré zahŕňajú približne 85 % výmery poľnohospodárskej pôdy. Stále väčší dôraz
sa kladie na kontrolu koncových používateľov prípravkov na ochranu rastlín. Spolu bola vykonaná
fyzická kontrola u 1 433 subjektov za účelom kontroly vedenia evidencie, stavu skladov a skladovania
prípravkov na ochranu rastlín.
Pravidelné agrochemické skúšanie pôd bolo metodicky riadené u 895 subjektov.
V rámci zvyšovania odbornej úrovne sa fytoinšpektori zúčastnili jedného školenia, a to na tieto témy:
- legislatíva v oblasti prípravkov na ochranu rastlín,
- sústavná rastlinolekárska kontrola a rastlinné pasy,
- správna poľnohospodárska prax – problematika krmív, hnojenia a ochrany rastlín,
- monitoring škodlivých organizmov v roku 2007,
- minoritné plodiny, osvedčenie na prácu s jedmi, invázne druhy,
- pokyny k zemiakom na rok 2007,
- pokyny k prípravkom na ochranu rastlín,
- používanie Registračného informačného systému (doplňujúce školenie).
Odbor odrodového skúšobníctva.
Odbor odrodového skúšobníctva vykonáva aktivity v zmysle zákona č. 597/2006 Z. z.
o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní
množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh. Dňa 1.2.2007 vstúpilo do platnosti Nariadenie
vlády SR č.50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín. Dňa 12.6.2007 bola Legislatívnou
radou vlády schválená novela tohto nariadenia s účinnosťou od 1.7.2007. Na rokovanie pracovnej
skupiny Legislatívnej rady vlády bola predložená Vyhláška MP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o vykonávaní odrodových skúšok pestovaných rastlín, s účinnosťou od 15.8.2007.
Odbor odrodového skúšobníctva zabezpečuje vykonávanie registračných a výkonových skúšok
odrôd a ich zápis do Štátnej odrodovej knihy. Riadi skúšanie povolených odrôd z hľadiska stability
morfologických znakov a hospodárskych úžitkových vlastností. Vypracováva výsledky štátnych
skúšok odrôd a vydáva rozhodnutie o registrácii, odňatí registrácie a vylúčení odrody zo skúšok,
predĺžení odrodových skúšok, alebo predĺžení doby registrácie odrody. Vykonáva, spracováva a
aktualizuje register ovocných sadov a chmeľníc a vydáva časopis Spravodaj odrodového
skúšobníctva. Ďalej zabezpečuje odbornú spoluprácu a súčinnosť s medzinárodnými organizáciami
pôsobiacimi v oblasti odrodového skúšobníctva, so Slovenskou šľachtiteľskou a semenárskou
asociáciou, Úniou na ochranu práv nových odrôd /UPOV/ a Úradom spoločenstva pre odrody rastlín
/CPVO/. Odbor vykonáva svoju činnosť na základe plánu skúšobnej činnosti. Túto činnosť vykonáva
na 16-tich skúšobných staniciach /Ss/. Na jeseň 2006 a jar 2007 sme založili 710 pokusov s počtom
variant 15 401 na výmere 85,40 ha. Odrodové pokusy sú na výmere 62,1 ha.
Pre zasadnutie Odbornej komisie pre odrody a osivá pri MP SR (podľa zákona č.597/2006) bolo
v roku 2007 predložených 401 návrhov na zmeny v sortimentoch poľnohospodárskych plodín. Pre
právnu ochranu boli založené DUS testy v rozsahu 906 odrôd, hybridov a línii. Odbor navrhuje
odrodovú skladbu plodín pre poľnohospodársku prax a organizuje Dni otvorených dverí na
jednotlivých svojich staniciach.
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Odbor sa v rámci Prechodného fondu zapojil do projektu s názvom Vývoj softvéru pre centrálny
register odrôd, prenos dát, spracovanie a evidenciu znakov a vlastností odrôd v ich skúšobnom
procese. Predmet zákazky bol financovaný z prostriedkov EÚ v rámci programu Prechodný fond.
Projekt zabezpečí jednotný systém vstupov a výstupov o odrodách prihlásených na registráciu a
zjednotiť štatistické spracovávanie dát o odrodách získaných z meraní a pozorovaní na skúšobných
staniciach ÚKSÚP.
Zároveň bude vytvorená jedna centrálna databáza, ku ktorej bude zabezpečený jednotný prístup.
Rozpočet odboru vychádza zo štátnych prostriedkov, ktoré dostal ústav pridelené pre rok 2007. Počas
roka bola dodržaná finančná disciplína a plnenie rozpočtu bolo na úrovni plánu. Pre Skúšobnú stanicu
Vrakuňa bol zakúpený nákladný automobil na prevoz techniky a materiálu. Pre Skúšobnú stanicu
Spišské Vlachy bola zakúpená kosačka na trávne porasty. V budúcnosti bude nutné venovať zvýšenú
pozornosť obnoveniu strojového parku skúšobných staníc. Súčasný stav nezodpovedá štandardom,
ktoré sú potrebné na zabezpečovanie úloh v požadovanom rozsahu a kvalite.
V prvom polroku 2007 došlo k personálnym zmenám na odbore. Po dovŕšení dôchodkového veku bol
pracovný pomer ukončený s Ing. Sodomom a s Ing. Pinkavovou zo Skúšobnej stanice Vrakuňa, a to
ich odchodom do dôchodku. Počet pracovníkov na staniciach klesol v porovnaní s rokom 2006 o
10,5%, čo je v súlade s plánom zníženia počtu zamestnancov v štátnej správe. Od 15.11. 2007 odišla
pracovať na MPSR Ing. Beňovská, na jej miesto nastúpila Ing. Andrašková. Miesto koordinátora
skúšobných staníc obsadil Ing. Mikla.
V roku 2007 bolo registrovaných 139 odrôd domáceho i zahraničného pôvodu. Predĺženie doby
registrácie sa vykonalo pri 29 odrodách a v 23 prípadoch bola zrušená registrácia. Zamietnutá
registrácia bola dvanástim odrodám. Produkčná plocha sadov v procese verifikácie je 8944,86 ha, čo
je zníženie v porovnaní s rokom 2006 o 327,7 ha. V súčasnosti sa na odbore spracováva analýza
nákladov a tržieb jednotlivých skúšobných staníc. Cieľom tejto analýzy je dosiahnuť reálny obraz
o oprávnenosti nákladov na jednotlivé pokusy, zefektívnenie prevádzky budov a strojového parku.
Tieto podklady spolu po zohľadnení tržieb by mali byť podkladom pre plánovanie rozdelenia
finančných prostriedkov pre budúce obdobie.
Pracovníci odboru, hlavní referenti a pracovníci skúšobných staníc uverejnili 38 odborných
článkov a odprednášali 35 prednášok. Dní otvorených dverí na skúšobných staniciach sa doteraz
zúčastnilo 970 pracovníkov z praxe. V dňoch 9.7.-11.7.2007 sa pracovníci odboru zúčastnili stretnutia
zástupcov dvanástich štátov EÚ v Krakove. Na tomto stretnutí sa prerokovávali otázky harmonizácie
odrodového skúšobníctva v zúčastnených krajinách. Odbor je dlhodobo poddimenzovaný finančnými
prostriedkami na obnovu strojového parku. Tento stav je v mnohých prípadoch už na hranici
únosnosti a bude mu treba venovať zvýšenú pozornosť a jeho riešenie určiť ako jednu z priorít
ÚKSÚP v budúcom období. Taktiež bude nutné sa vážne zaoberať využitelnosťou budov na
jednotlivých staniciach. Ich kapacita prevyšuje potreby pri súčasnom stave zamestnancov, no na ich
bežnú prevádzku ide veľké množstvo finančných prostriedkov. Nedostatok financií na ich údržbu sa
negatívne prejavuje na ich stave.
Výsledky skúšania odrôd sa každoročne spracovávajú a tieto podklady slúžia pre MP SR na
pripravenie Listiny registrovaných odrôd v danom roku. Odbor vydal štyri čísla Spravodajcu
odrodového skúšobníctva a zaslali pre štáty EÚ.
Odbor osív a sadív.
Odbor osív a sadív /ďalej len OOaS/ vykonáva hlavné činnosti - evidenciu dodávateľov,
uznávanie množiteľského materiálu pestovaných rastlín na poraste, vo vzorke v laboratóriu, a
kontrolnú činnosť pri uvádzaní množiteľského materiálu na trh. Hlavnou úlohou odboru je výkon
zákona č. 597/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných
rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh. Podľa zákona č. 184/2006 Z. z.
o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe, odbor vedie evidenciu
pestovateľov a pestovateľských plôch geneticky modifikovaných rastlín, vykonáva monitoring
pestovania, zberu, skladovania, úniku geneticky modifikovaných rastlín /ďalej len GMR/ do
prostredia a odber vzoriek.
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Evidencia dodávateľov
Evidencia je podmienená získaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré pre tento účel vydáva
odbor. V súčasnosti je v evidencii dodávateľov evidovaných 493 právnických a fyzických osôb.
Uznávanie množiteľského materiálu pestovaných rastlín
Uznávanie množiteľského materiálu pozostáva z nasledujúcich častí:
- uznávanie na poraste
- odber úradných vzoriek osiva pochádzajúceho z uznaných porastov
- uznávanie vo vzorke
Uznávanie na poraste
a) množiteľské porasty poľných plodín a zelenín
Do procesu uznávania v roku 2007 bolo prihlásených 61 727,53 ha množiteľských plôch poľných
plodín a zelenín. Pred termínom prehliadok množiteľských porastov boli odhlásené množiteľské
porasty s celkovou plochou 2 293,2 ha. Predmetom uznávania boli množiteľské porasty s celkovou
plochou 57 184,172 ha, z čoho 54 891,872 bolo uznaných a 2 292,3 ha bolo neuznaných.
Uznané množiteľské plochy podľa skupín plodín:
- obilniny 49 761,5 ha
- krmoviny 44 12,8 ha
- olejniny 2 031,0 ha
- repy 7,0 ha
- zemiaky 971,0 ha
- zeleniny 0,872 ha
Podľa pravidiel OECD bolo prehliadnutých 2 713 ha.
b) viničový množiteľský materiál
- v roku 2007 viničový množiteľský materiál vyrábalo 12 dodávateľov
- na poraste bolo uznaných 2 088 290 ks selektovaných očiek viniča hroznorodého
- vo vzorke bolo uznaných 1 651 812 ks sadeníc viniča hroznorodého – z celkového počtu
3 210 500 ks zaštepených podpníkov. Z plochy 32,53 ha bolo uznaných 2 516 500 ks
podpníkových odrezkov
- inšpektori vykonali celkom 663 prehliadok
c) ovocný množiteľský materiál
- v roku 2007 ovocný množiteľský materiál vyrábalo 22 dodávateľov
- vo vzorke bolo uznaných 270 507 ks vegetatívnych podpníkov a 106 838 ks generatívnych
podpníkov
- na poraste bolo uznaných 1 180 189 ks veľkého ovocia a 150 292 ks drobného ovocia
- ovocný množiteľský materiál bol prihlásený na uznanie na ploche 116,18 ha, čo predstavuje
1 745 porastov
- inšpektori vykonali celkom 3 013 prehliadok
Vegetačné skúšky
- sú súčasťou uznávania, overujú odrodovú čistotu a odrodovú pravosť, zdravotný stav a prípadne
percento hybridnosti osiva
- vyhovujúca vegetačná skúška je jednou z podmienok uznania a certifikácie množiteľského
materiálu v systéme OECD a dovozu osiva z tretích krajín.
V roku 2007 boli založené vegetačné skúšky na hlavných odrodových staniciach /HOS/:
- HOS Vrakuňa:
poľné plodiny - 397 vzoriek, z toho 20 nevyhovovalo a 10 bolo preradených do nižšej generácie
množenia
zeleniny - 7 vzoriek
- HOS Nové Zámky: 41 vzoriek zelenín, z toho 7 nevyhovovalo a 2 sa nedali vyhodnotiť
- HOS Spišské Vlachy: 7 vzoriek ďatelinovín a tráv podľa OECD, z toho 1 nevyhovovala
8/26

- HOS Spišská Belá: 139 vzoriek zemiakov, z toho na kontrolu kvality sadiva pôvodom z iných
štátov EÚ bolo zaradených do poľných vegetačných skúšok 82 vzoriek. Bol
zistený vyšší výskyt vírusových ochorení v tomto sadive. V štyroch
prípadoch bol výskyt ťažkých vírusových chorôb /ŤVCH/ nad 10%.
S výsledkami boli oboznámení dodávatelia sadiva.
Z tuzemskej uznanej produkcie sadiva bolo vysadených 57 vzoriek
v generáciách množenia SE1 až C1. Nezaznamenali sme žiadne vyššie
rozdiely oproti výsledkom skleníkových skúšok.
Podľa systému OECD bolo hodnotených celkom 109 vzoriek.
Uznávanie vo vzorke:
- Laboratóriá BA, ZV, KE v roku 2007 analyzovali celkom 10 131 vzoriek z toho 7 483 bolo
úradne odobratých. V západoslovenskom regióne 5 002 (66,8%), v stredoslovenskom 1 748
(23,4%) a východoslovenskom 733 vzoriek (9,8%). Ostatné vzorky 2 648 – najmä pre iné
odbory kontrolného ústavu (Odbor odrôd)
- Odbor osív a sadív vydal 57 „Osvedčení o uznaní porastu na nie konečne certifikované osivo”
určené na certifikáciu v iných krajinách EÚ a ukončil certifikáciu u nie konečne certifikovaných
osív vydaním „Osvedčenia o uznaní osiva” pri 17 dávkach osiva.
- Zmesi osív krmovín a obilnín, v roku 2007 bolo zaregistrovaných 106 zmesí osív tráv a raže.
- Vydaných bolo 25 ISTA certifikátov, zníženie počtu vydaných certifikátov bolo spôsobené
nižšími požiadavkami zákazníkov. V členských krajinách ES nie sú vyžadované pre obchod
s množiteľským materiálom, potrebné sú najmä v obchodovaní s tretími krajinami.
- Dovoz z tretích krajín, v roku 2006 bolo dovezených 52,8 t osiva z krajín, ktorým bola EK
priznaná rovnocennosť.
- V roku 2007 bolo preskúšaných 65 217,8 t osiva ozimných druhov, z toho v poverených
laboratóriách 20 739,1 t osiva, čo predstavuje 31,8% z celkom preskúšaného množstva ozimín.
Jarných druhov bolo preskúšaných 39 435,6 t, z toho v poverených laboratóriách 10 412 t, čo
predstavuje 26,4%.
- V roku 2007 bolo celkom preskúšaných 104 653,4 t osiva. V porovnaní s rokom 2006 to bolo o
2, 8% viac.
- Laboratórium v Bratislave sa v roku 2007 zúčastnilo na troch kruhových testoch organizovaných
Medzinárodnou asociáciou na skúšanie osív ISTA.
máj 2007 - 3 vzorky
Panicum maximum – stanovenie čistoty, klíčivosti, TTC a prímesí iných rastlinných druhov
- október 2007 - 3 vzorky
Medicago sativa - stanovenie čistoty, vlhkosti, klíčivosti, TTC a prímesí iných rastlinných
druhov, vystavenie ISTA certifikátu
- december 2007 - 3 vzorky
Raphanus sativus - stanovenie čistoty, klíčivosti a prímesí iných rastlinných druhov
Odber vzoriek
Inšpektori odboru odobrali celkom 8 104 vzoriek, z toho inšpektori západoslovenského regiónu 4 174
vzoriek.
Certifikácia ISTA a OECD
Vydaných bolo 18 certifikátov OECD .
Kontrola uvádzania množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh
- predmetom kontroly bolo 95 predajných miest
- na laboratórny rozbor bolo odobratých 220 vzoriek
- určeným požiadavkám vyhovovalo 81,2% vzoriek
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Kontrola pre družstvo REMUNA
- v jarnej etape bola vykonaná kontrola 58 firiem
- v jesennej etape 51 firiem
Odbor diagnostiky.
Odbor diagnostiky je zodpovedný za oficiálnu štátnu laboratórnu kontrolu v súlade s platnou
legislatívou SR a EÚ. Výkony odboru sú zamerané na detekciu a identifikáciu škodlivých činiteľov
poľnohospodárskych rastlín a plodín, na genetický popis, rozlíšenie a identifikáciu odrôd rastlín, na
analýzy odrodovej pravosti a čistoty osív, sadív a merkantilu, na stanovenie prítomnosti, identifikáciu
a kvantifikáciu GMO v rastlinných komoditách a krmivách, bioproduktoch a potravinových vstupoch.
Odbor diagnostiky je aktívnym členom pracovných panelov EPPO pre bakteriológiu, nematológiu,
diagnostiku, technické zabezpečenie laboratórií a členom európskej mykologickej siete. V rámci ISTA
je nominácia v Odrodovej Komisii. Nominácia v rámci koordinačnej skupiny EC pre kooexisteniciu
GMO s konvenčným a ekologickým poľnohospodárstvom (COEX-NET Group). V rámci UPOV
v TWC a BMT group pre nové pracovné techniky. Nominovaný expert pracuje v poľnohospodárskom
výbore pre GMO v Bruseli (Standing Committee on Food Chain and Animal Health, Section on
Genetically modified food and feed) a je členom EFSA, EFSAnet. Činnosť v Európskej sieti GMO
laboratórií – ENGL (European Network of GMO Laboratories). Členstvo v Európskej
biotechnologickej federácii – sekcia za SR. Členstvo a aktívna účasť v komisiách: Pracovná komisia
pre GMO, Komisia pre chemickú bezpečnosť. Odbor je zapojený do medzinárodných kruhových,
proficienčných a validačných testov pre identifikácie GMO a na detekciu patogénov (baktérie,
háďatká, huby). Odbor bol a je riešiteľom a spoluriešiteľom fytosanitárnych projektov PHARE
a projektov na bezpečnosť potravinových vstupov od roku 1998. Cieľom bolo zosúladiť schválené
kontrolné laboratórne metódy EÚ (Council Directive, EPPO diagnostické normy a i.), doplniť novú
laboratórnu techniku na vykonávanie analýz na škodlivé organizmy (imunochemické,
mikrobiologické, biologické testy, molekulárne analýzy, kontrolu GMO v potravinových vstupoch
a živočíšnych krmivách, odrodové skúšky v oblasti genetických analýz) pre inšpekciu ÚKSÚP
(fytosanitárnu, semenársku a krmivársku). Z PHARE projektov bolo vybudované nové technologické
zariadenie – karanténny skleník pre kontrolu škodlivých organizmov rastlín v Haniske. V rámci
predvstupového holandsko-slovenského projektu bol vybudovaný technický izolát, kde sú udržiavané
za prísnych podmienok pre-basic materské rastliny indikátorových odrôd ovocných drevín. Na
základe EPPO Database on Diagnostic Expertise bol odbor diagnostiky vybraný EPPO sekretariátom
na účasti v programe zabezpečenia systému kvality diagnostických laboratórií so zameraním na
štandardizáciu postupov validácie diagnostických protokolov.
Oddelenie všeobecnej a karanténnej diagnostiky /OVKD/ BA, ZV, Vígľaš, KE a Haniska pri
Košiciach
V roku 2007 bolo na OVKD prijatých 4 900 vzoriek s počtom 79 249 vykonaných analýz na
vzorkách.
Fyziologické poruchy: nedostatočná výživa na obilninách a ovocných drevinách, všeobecne
poškodenie pesticídmi, MLO škvrnitosť na jačmeni, teplá zima a nedostatok vlahy v jarnom období
a mrazy v máji, fyziologické žltnutie ozimných obilnín a repky ozimnej, chlorózy ovocných drevín,
viniča a okrasných rastlín, poškodenie herbicídmi, slnečný úpal a ľadovec
Vírusové choroby: šárka sliviek, Prunus necrotic ringspot virus PNRSV na ovocných drevinách,
Pepino mosaic virus na rajčiakoch, vírusy zemiakov /PLRV, PVY PVM, PVX, PVS, PVA/,
zakrpatenosť na obilninách, na zemiakoch bol zistený vírus nekrotickej krúžkovitosti YN
Viroidy: viroid vretenovitosti zemiaka PSTVd v rastline rajčiaka
Baktériové choroby: Erwinia amylovora, Agrobacterium tumefaciens, Ralstonia solanacearum,
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, Pseudomonas syringae, na skládkach zemiakov
a koreňovej zeleniny (Erwinia carotovora), vo vzorkách rastlín maku siateho Xanthomonas
papavericola.
Fytofoplazmy: Aster yellows phytoplasma na vzorkách repky ozimnej a horčice, ESFY, proliferácia
jabloní, chradnutie hrušiek
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Hubové choroby: monitoring: sypavky (Mycosphaerella pini, M. dearnessii), odumieranie dubov
(Phytophthora ramorum), antraknóza jahody (Coletotrichum acutatum), monília (Monilinia
fructicola), rakovinovec zemiakový (Synchytrium endobioticum),
iné: hrdze (Puccinia spp.), antraknózy, pleseň na repke olejke (Peronospora brassicae), maku
(Peronospora arborescens), hrachu (Peronospora pisi), huby z rodu Alternaria (Alternaria brassicae,
Alternaria solani), na koreňoch kapusty bielej nádorovka kapustová (Plasmodiophora
brassicae), pleseň sivá Botrytis cinerea, na rastlinách kukurice siatej hálky sneti kukuričnej Ustilago
maydis, múčnatka trávová (Blumeria graminis), septória pšenicová (Septoria tritici), hnedá škvrnitosť
jačmeňa, pšenice a ovsa (Helminthosporium teres, H. tritici-repentis, H. avenae).
Živočíšni škodcovia: monitoring: hrčiarka gaštanová (Dryocosmus kuriphilus), strapky (Frankliniella
occidentalis, Thrips palmi), kukuričiar koreňový (Diabrotica virgifera), molica (Bemisia tabaci),
háďatko ryžové (Aphelenchoides besseyi), háďatko deštrukčné (Ditylenchus destructor), háďatko
borovicové (Bursaphelenchus xylophilus), háďatko zemiakové (Globodera rostochiensis, Globodera
pallida), iné háďatká - hrčkotvorné koreňové háďatká (Meloidogyne spp.), iné: méra hrušková (Psylla
piricola), na repke ozimnej výskyt krytonosov (Ceutorrhynchus spp.), byľomor kelový (Dasyneura
brassicae) a voška kapustová (Brevicoryne brassicae); na slnečnici roztočec chmeľový (Tetranychus
telarius) a strapky (Thysanoptera), na zeleninách poškodenie strapkami, roztočcami, molicami,
mínerkou pórovou (Napomyza gymnostoma) na cibuli, na ovocných drevinách bol výskyt vošiek
(jabloňová, čerešňová, broskyňová), piliarky slivkovej a jabloňovej, podkopáčik špirálový
(Leucoptera scitella), kvetovka jabloňová (Anthonomus pomorum), vlnovník hruškový (Eriophyes
piri) a byľomor hruškový (Dasyneura pyri), roztoče – vlnovníky boli zistené na slivke, orechu
a viniči, na jahodách roztočík jahodový (Tarsonemus fragariae) a na jabloni ojedinelá bzdôška
sietnačka hrušková (Stephanitis piri), roztočec chmeľový a roztočov (Eriophyidae) na mätonohu
trvácom, premnoženie chrobákov z čeľade liskavkovité, kováčikovité, chrustovité, premnoženie
bzdôch z čeľade bzdôškovité.
Uskutočnila sa kontrola zdravotného stavu rastlinného tovaru podľa aproximácie a implementácie
Smerníc Rady EÚ vo fytodiagnostike na ochranu územia pred zavliekaním škodlivých činiteľov
(Bursaphelenchus xylophilus) v dovážanom dreve z neeurópskej časti Ruska. Oddelenie pokračovalo
v prehliadkach zdravotného stavu testovacej škôlky, očkovanej v roku 2005, v testovaní ovocných
drevín na drevitých a bylinných indikátoroch v skleníkových podmienkach a v sledovaní prejavov
vírusov. Všetky rastliny rodu Prunus z technického izolátu boli pretestované na prítomnosť vírusov
PNRSV, PPV, PDV. Overovali sa a skúšali podmienky na vypestovanie a celkovú prípravu
indikátorových rastlín z pohľadu rôznych druhov a odrôd testovacích rastlín. Taktiež sa pokračovalo
v skúšaní metódy ozdravovania drevín metódou termoterapie v presne stanovených podmienkach
v termokomorách za zvýšenej teploty počas dňa aj noci až po hranicu 38oC. Oddelenie uzavrelo
zmluvu o spolupráci s Parazitologickým ústavom SAV v oblasti molekulárnej diagnostiky rodu
Globodera, Ditylenchus, Heterodera a Bursaphelenchus. Taktiež bola uzatvorená zmluva o spolupráci
s Prírodovedeckou fakultou, Katedrou fyziológie rastlín v oblasti baktériových chorôb zemiakov
(CMS a RS) – bakalárske a magisterské štúdium.
Oddelenie molekulárnej biológie BA /OMB/
V roku 2007 bolo na OMB prijatých a rozborovaných 996 vzoriek (110 vzoriek elektroforetické
analýzy odrôd a stanovenie odrodovej pravosti, čistoty, homogenity osív a genetické stanovenia pre
odbory odrôd a osív a sadív, 474 vzoriek GMO v odrodách, osivách, krmivách, merkantile,
bioproduktoch a potravinových vstupoch, 412 vzoriek molekulárna diagnostika fytopatogénov (RS,
CMS, EA, ESFY, stolbur a iné).
Oddelenie molekulárnej biológie je Národným referenčným laboratóriom (NRL) pre geneticky
modifikované organizmy na základe poverenia Ministra pôdohospodárstva z júla 2007, Nariadenia
(ES) č. 882/2004 EP a Rady, súvisiacich predpisov ES a zákona č. 184/2006 Z. z. o pestovaní
geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe. Je akreditované ako skúšobné
molekulárno-biologické laboratórium podľa ISO/IEC 17025: 2005 pre oblasť skúšania odrôd, osív,
sadív, merkantilu, rastlinného tovaru, bioproduktov, krmív a potravinárskych vstupov, geneticky
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modifikovaných organizmov, zdravotného stavu rastlín a rastlinných patogénov, s použitím
molekulárno-biologických skúšobných metód. OMB ako NRL spolupracuje s referenčným
laboratóriom spoločenstva CRL v oblasti svojej kompetencie, zabezpečuje poskytovanie informácií od
referenčného laboratória spoločenstva národným orgánom, je garantom nových laboratórnych metód a
metodických postupov. Národným orgánom poskytuje vedeckú a technickú pomoc pri zavádzaní
koordinovaných plánov kontrol a zúčastňuje sa na odborných rokovaniach k danej problematike na
národnej a medzinárodnej úrovni. OMB plní koordinačné, metodické, školiace a poradenské úlohy
vyplývajúce z pozície NRL vo vzťahu k tuzemským laboratóriám, umožňuje odborné stáže za účelom
harmonizácie diagnostických metód a v prípade potreby organizuje porovnávacie testy.
Poskytuje odbornú a vedeckú pomoc najmä v prípadoch sporu o výsledok laboratórneho vyšetrenia
iných laboratórií a pri kvalitatívnom a kvantitatívnom hodnotení rizika známych alebo potenciálnych
faktorov ohrozujúcich zdravie ľudí a zvierat. OMB je validovaným laboratóriom DG JRC IRMM EC
pre spolupráci s IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements) na certifikačných
štúdiách CRM v oblasti kvantifikácie DNA. Ďalej je kontaktným laboratóriom ES v oblasti Crop and
food biosecurity (Bioochrana rastlín a potravín) pre plodinový bioterorizmus.
V prílohe č. 5 uvádzame grafické a tabuľkové vyhodnotenie počtu vzoriek za rok 2007 odboru
diagnostiky BA, ZV, VI, KE a HA.
Odbor registrácie pesticídov.
Oddelenie legislatívy a oddelenie registrácie.
- v marci 2007 bol odovzdaný na MP SR na uverejnenie vo Vestníku „Zoznam registrovaných
prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov na rok 2007“. Zverejnený bol vo Vestníku MP
SR, ročník XXXIX, čiastka 4 z 27. marca 2007. V priebehu roku vyšli 3 doplnky k „Zoznamu
registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov na rok 2007“,
- oddelenie legislatívy sa podieľalo na príprave novely zákona o rastlinolekárskej starostlivosti, na
príprave nariadení vlády, v priebehu roku 2007 odboru vyšlo v zbierke zákonov:
- zákon č. 295/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej
starostlivosti, nariadenie vlády č. 88/2007, 244/2007, 408/2007, 578/2007, ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie vlády č.531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie
prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov,
- nariadenie vlády č. 316/2007, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dokumentačný súbor údajov
účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín a jednotné zásady na odborné posudzovanie
a registráciu prípravkov na ochranu rastlín,
- zamestnanci oddelenia registrácie v súlade s legislatívou a s požiadavkami EÚ sa venovali
posudzovaniu dokumentácie pre nové registrácie, rozšíreniu rozsahu použitia, vzájomnému
uznávaniu, súbežným dovozom, prolongáciám. Prehodnotených bolo 24 účinných látok a 25
prípravkov. Zabezpečovali distribúciu dokumentácie jednotlivým expertom, korešpondenciu
s držiteľmi registrácií,
- v roku 2007 boli 4 zasadnutia Odbornej komisie pre prípravky na ochranu rastlín a mechanizačné
prostriedky na ochranu rastlín,
- v roku 2007 bolo držiteľom registrácií vydaných 347 rozhodnutí o registrácii pre nové prípravky
na ochranu rastlín, ostatné prípravky boli reklasifikované, predĺžená platnosť registrácie, zmena
držiteľa registrácie, vzájomné uznávanie, rozšírená registrácia, súbežné dovozy,
malospotrebiteľské balenia, viď graf v prílohe č. 6.
- 41 prípravkom na ochranu rastlín bola zrušená registrácia v zmysle § 14 zákona č.193/2005
o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
- odbor vyfakturoval za posudzovanie dokumentácie a za správy z biologickej účinnosti poplatky
v čiastke 13 896 900,- Sk.
V dňoch 28. - 29.3. 2007 sa uskutočnilo celoslovenské školenie zamestnancov ORP. Od mája do
novembra sa realizoval na odbore Twinning light projekt z PSD Yorku „Ďalšie posilnenie systémov
pre registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktorého cieľom je dokončiť efektívnu implementáciu
smernice Rady č.91/414/EEC a súvisiacej legislatívy, najmä s účelom vytvorenia koordinačnej
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jednotky, ktorá bude dohliadať na proces registrácie“. Projekt je pokračovaním projektu Posilňovanie
kontrolných systémov v oblasti bezpečnosti potravín, ktorý bol realizovaný na odbore v priebehu
roku 2006.
Zamestnanci oddelenia registrácie pesticídov sa aktívne podieľali na príprave podkladov pre misiu
DG SANCO /7425/2007. Misia Potravinového a Veterinárneho Úradu v Dubline „Country profile“
Slovenska so zameraním na bezpečnosť potravín a krmív, zdravie zvierat, pohodu zvierat a zdravie
rastlín, na misii dňa 28.6.2007 reprezentovali odbor dvaja zástupcovia. V decembri odbor na
požiadanie Slovenskej asociácie ochrany rastlín zrealizoval seminár k problematike registrácie
prípravkov na ochranu rastlín. Nominovaní zamestnanci zastupovali ústav v rámci zahraničných
pracovných ciest na rokovaniach v Bruseli - Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat
a pracovná skupina Legislatíva pesticídov, Pracovná skupina pre poľnohospodárske otázky, Pracovná
skupina pre Minoritné používanie pesticídov, v Parme – pracovná skupina Hodnotenie pesticídov,
Expertná skupina pre fyzikálno – chemické vlastnosti, na zasadnutí EK k Rotterdamskému dohovoru
na zasadnutí CEUREG v Budapešti.
Oddelenie biologického skúšania pesticídov.
K 31. januáru 2007 prišlo na oddelenie 142 žiadostí o odskúšanie biologickej účinnosti prípravku na
jarné aplikácie a 29 žiadostí na jesenné aplikácie, 11 žiadostí bolo zamietnutých z dôvodu nedodania
vzorky v stanovenom termíne, rozsah pokusov sa potvrdzoval uzatváraním zmlúv s objednávateľmi.
Herbicídy
Nižšie plnenie plánovaných úloh pre rok 2007 v rámci referátu bolo spôsobené zrušením pokusov
firmy Agrichem (repa cukrová) a nezaložením pokusov v pšenici ozimnej (ZSK) z dôvodov
nepriaznivých klimatických podmienok.
Fungicídy
Referát insekticídov plánované úlohy v ochrane poľnohospodárskych plodín proti chorobám za rok
2007 splnil. V dôsledku negatívneho výskytu patogéna, nebolo možné vyhodnotiť pokusy:
Bratislava-prašná sneť jačmenná (jačmeň jarný), moridlá (repa cukrová), pleseň uhorková (rajčiak),
Košice-pleseň snežná, fuzária klasov (raž ozimná, pšenica ozimná, jačmeň ozimný), Zvolen-monilióza
(slivky).
Zoocídy
Nižšie plnenie plánovaných úloh pre rok 2007 v rámci referátu bolo spôsobené nedodaním
(Agrichem) resp. neskorým dodaním (Agrovita) vzoriek prípravkov do skúšok.
Biologicky aktívne látky
Referát svoje plánované úlohy za rok 2007 splnil.

C
Krmivá a výživa zvierat
Úradnými kontrolami uskutočňovanými s cieľom overenia dodržiavania potravinového a krmivového
práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá sa zaoberajú pracovníci Odboru krmív
a výživy zvierat.
Bilancia ich činnosti za hodnotený rok:
Odbor krmív a výživy zvierat.
Hlavné úlohy odboru boli plnené adekvátne k limitovaným možnostiam, (vzhľadom na dlhšie
odstávky v dôsledku problémov v zásobovaní chemikáliami a výpadkov prístrojovej techniky) so
zreteľom na plánované úlohy Národného plánu kontroly výživy zvierat. Naďalej pokračovala činnosť
registrácie krmivárskych podnikov podľa § 3 zákona NR SR č. 271/2005 Z. z., pričom zoznamy
registrovaných krmivárskych podnikov vrátane prvovýrobcov krmív sú zverejňované na webovej
stránke ústavu. V roku 2007 bolo zaregistrovaných 36 výrobcov, 47 sprostredkovateľov a 7 dovozcov
krmív a v 34 prípadoch boli urobené zmeny v osvedčeniach. V zmysle § 5 zákona č. 271/05 Z. z. bolo
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vydaných 185 ks osvedčení o odbornej spôsobilosti. V súčasnosti evidujeme 1684 prvovýrobcov a 47
dopravcov krmív. V laboratóriách odboru bolo v priebehu roka 2007 vykonaných celkove 28 953
analýz, čo predstavuje plnenie ročného plánu v priemere na 93,2%. Analyzovaných bolo celkove 1048
vzoriek finálnych kŕmnych zmesí (kompletných a doplnkových), 1030 vzoriek ostatných doplnkových
zmesí (koncentrátov a vitamíno-minerálnych zmesí) 427 vzoriek vitamino-minerálnych premixov
a premixov amínokyselín, 437 vzoriek surovín (v prevažnej miere extrahovaných šrotov a rybej
múčky). Mikroskopicky bolo vyšetrených 749 vzoriek, z toho na prítomnosť tkanív živočíšneho
pôvodu 661 vzoriek. Vzorky na prítomnosť tkanív živočíšneho pôvodu boli vyšetrované v súlade
s metódou uvedenou v Smernici EÚ 126/2003/EC a posudzované podľa Nariadenia (ES) č. 999/2001
v znení Nariadenia (ES) č. 1234/2003. Všetky vzorky odobraté pri kontrolách boli ešte pred
analyzovaním tovaroznalecky posúdené. Výsledky analýz boli vyhodnotené v súlade s platnými
predpismi a vypracované výsledné posudky.
Na ich základe, resp. aj ďalších kontrolných zistení sa v odôvodnených prípadoch uplatnili aj sankcie
voči porušovateľom v zmysle § 12, zákona č. 271/2005 Z. z., keď boli v súlade so správnym
poriadkom vydané štyri rozhodnutia, ktoré aj nadobudli právoplatnosť. Uvedenými rozhodnutiami
boli uložené pokuty v celkovej výške 250 000.- Sk, ktoré boli ku koncu roka aj splatené.
V hodnotenom období sa konštatoval celkove nepatrný nárast kvality oproti roku 2006, pričom
výraznejšie zmeny sa zaznamenali pri kŕmnych surovinách (pokles) a doplnkových zmesiach (nárast).
Zároveň však treba konštatovať, že s prihliadnutím na náhodný spôsob kontroly resp. odberu vzoriek,
prípadne zvýšenej frekvencie cielených kontrol pri zistení závažnejších nedostatkov, nemožno týmto
konkrétnym číselným rozdielom vo vykazovanej kvalite pripisovať väčší význam. V tabuľkovej
a grafickej prílohe č. 7 sú uvedené sumárne výsledky úradnej kontroly krmív členené podľa skupín,
tak ako ich člení platná legislatíva.
Na úseku kontroly priemyselne vyrábaných kompletných a doplnkových kŕmnych zmesí, vitamínovo
minerálnych zmesí, doplnkových kŕmnych zmesí, doplnkových látok, mliečnych náhrad kŕmnych
zmesí, premixov a výrobcov kŕmnych zmesí pre vlastnú potrebu bolo vykonaných 1853 kontrol.
Pracovníci inšpekcie uskutočnili 166 zásahov vo výrobe, z čoho bolo 86 pozastávok u zapracovaných
surovín a 42 závad na úseku označovania. V oblasti skladovania výrobkov bolo zistených 16 závad.
Z ostatných závad bolo 22 týkajúcich sa nedostatkov hlavne výrobnej disciplíny kontrolovaných
subjektov. Na úseku prevencie BSE bolo vykonaných 433 kontrol a súčasne odobraných 734 vzoriek.
Pozitívne bolo vyšetrených celkovo 6 vzoriek (0,89%) a z toho pre prežúvavce 1, čo predstavuje
(0,14%). Pri kontrole zisťovania prítomnosti geneticky modifikovaných organizmov v surovinách
a kŕmnych zmesiach používaných vo výžive hospodárskych zvierat bolo odobraných 68 vzoriek.
V spolupráci s PPA boli vykonané kontroly v zmysle článku 5 Dohody o delegovaní činnosti
č. 02/2005 medzi PPA a ÚKSÚP Bratislava. Kontrolovala sa úloha Chov a udržanie ohrozených
druhov zvierat. Kontrola bola vykonaná u firiem Jozef Húšťava – Zvolenská Slatina, A-REGO s.r.o.
Prešov, Andrej Blaško – Selce, Anton Žitniak – Oravský Podzámok, Ján Bariak – Hriňová, Ladislav
Salaj – Hrabušice, Ján Baláž – Babiná, Ing. Miroslav – Lužianky. Kontrolou spracovateľských
podnikov vyrábajúcich umelo sušené krmivá v roku 2007 ÚKSÚP poverila PPA, sekcia priamych
podpôr a organizácie trhu v súlade s Nariadením Rady č. 603/95, Nariadením Komisie č. 785/95
v znení neskorších doplnkov. Kontrola bola vykonaná u podnikov PPD Prašice sídlo Jacovce, PD
Blatné, Poľnohospodár a. s., Nové Zámky a PD Senica a bola spojená s odberom vzoriek. Celkovo
bolo odobratých 167 vzoriek úsuškov z množstva 4 285 920 kg.
Hlavná činnosť na úseku overovania technológii bola zameraná na posúdenie technologických liniek
a v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, ktorým sa stanovujú
požiadavky na hygienu krmív. Počas roka boli vykonané kontroly a preverené technologické linky
a dokumentácia u výroby kŕmnych zmesí a ich spôsobilosť v súvislosti so zákonom č. 271/2005
Krmivársky zákon 75 výrobcov krmív pre vlastnú potrebu. Povolenie na výrobu KZ pre vlastnú
potrebu podľa nových kritérií splnilo 482 výrobcov. Testovanie technologického zariadenia spojené
s odberom vzoriek na stanovenie miešateľnosti 1: 10 000 bolo vykonané u firmy Poľno Vtáčnik, a.s.
od výrobcu Gruber Maschinen,Ges.m.b.h. A – 4673 Gaspoltshofen a u firmy Agropodnik a.s. Trnava
na miešateľnosť 1: 100 000 od výrobcu Van Arsen Internacional B.V. Heelderveg 11,6097 EW
Panheel The Nedherlands.
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Ku koncu roka 2007 bolo zaevidovaných 1380 predajcov (obchodných prevádzok) zaoberajúcich sa
predajom krmív. Na základe odporučenia komisie EU bolo uskutočnené v dňoch od 15.3 do 16.3.2007
celoslovenské odborné školenie pracovníkov inšpekcie krmív na pracovisku ÚKSÚP regionálny
odbor Zvolen spojené so záverečným testom z prednášanej problematiky.
Na úseku výživy zvierat v roku 2007 boli realizované na Biologicko-testačnej stanici Vígľaš štyri
kŕmne pokusy, ukončené vypracovaním záverečných protokolov:
1. Overenie produkčnej účinnosti siláží z dvoch hybridov kukurice vo výkrme hovädzieho
dobytka.
Pokus bol realizovaný podľa metodiky číslo 330 v troch opakovaniach a v dvojskupinovom
usporiadaní. Cieľom pokusu bolo overiť vplyv dvoch kukuričných siláží dopestovaných z dvoch
hybridov kukurice pod označením EH 101 a EH 301 na parametre úžitkovosti vo výkrme hovädzieho
dobytka. Na základe dosiahnutých výsledkov konštatujeme pozitívny vplyv siláže hybrida EH 301 na
parametre úžitkovosti, ktorý sa prejavil vyššími priemernými dennými prírastkami živej hmotnosti
bez nepriaznivého vplyvu na zdravotný stav vo výkrme býkov slovenského strakatého plemena.
Vyššou stráviteľnosťou siláže EH 301 sme dosiahli lepšiu ekonomickú bilanciu nákladov za
spotrebované krmivá. Na základe uvedeného odporúčame využívať siláže hybrida EH 301 vo výkrme
hovädzieho dobytka.
2. Vplyv enzymatického výrobku Natugrain® TS na parametre úžitkovosti vysokoprodukčných
nosníc kŕmených kŕmnymi zmesami na báze pšenice, jačmeňa a raže.
Pokus bol realizovaný podľa metodiky číslo 337 ako dvojskupinový znáškový test v šiestich
opakovaniach. Cieľom pokusu bolo overiť vplyv enzymatického výrobku Natugrain®. TS
zapracovaného do kompletnej kŕmnej zmesi bohatej na xylany a betaglukány pre vysokoprodukčné
nosnice na parametre úžitkovosti a kvalitu vajec, v porovnaní s kompletnou kŕmnou zmesou
rovnakého surovinového zloženia, ale bez tohto enzymatického výrobku. Pokus bol metodicky
pripravený v spolupráci s Katedrou výživy zvierat SPU Nitra. Záverečná správa bola vyhotovená
v slovenskej aj anglickej verzii. Preklad anglickej verzie bol zabezpečený pracovníkom BTS Vígľaš.
Z dosiahnutých výsledkov pokusu vyplýva, že zapracovanie enzymatického prípravku Natugrain® TS
nemalo vplyv na zvyšovanie parametrov znášky. Jeho účinok sa prejavil vo výraznom znížení
spotreby krmiva, čo má veľký ekonomický dopad na rentabilitu produkcie konzumných vajec. Na
základe dosiahnutých výsledkov bolo odporučené využívať enzymatický výrobok Natugrain® TS vo
výžive vysokoprodukčných nosníc v dávke 0,008%.
3. Mikroklimatické Overenie vplyvu výrobku PA 164 AVIANCE Plus na parametre úžitkovosti
ukazovatele vo výkrme brojlerových kurčiat.
Pokus je realizovaný podľa metodiky číslo 339 ako dvojskupinový porovnávací kŕmny pokus v troch
po sebe nasledujúcich opakovaniach. Výrobca overovaného prebiotického premixu „PA 164 Aviance
Plus“ udáva nasledovné zloženie: uhličitan vápenatý, pivovarské kvasnice sušené (odhorčené),
fruktooligosacharidy (inulín) z čakanky, esenciálny olej z oregána (karvakrol chránený obdukciou)
a rastlinné saponíny pôvodom z kviláje mydlovej (Quillaja saponaria). Cieľom pokusu bolo overiť
vplyv výrobku PA 744 Aviance Plus na znižovanie tvorby amoniaku v maštaľnom prostredí a jeho
vplyv na parametre úžitkovosti vo výkrme brojlerových kurčiat. Overovaný premix doplnkových
látok bol zapracovaný do kompletných kŕmnych zmesí pokusnej skupiny, v porovnaní s kontrolnou
skupinou, ktorá bola kŕmená kompletnými kŕmnymi zmesami rovnakého surovinového zloženia, ale
bez uvedeného premixu. Z výsledkov pokusu konštatujeme pozitívny vplyv premixu PA 164 Aviance
Plus zapracovaného do kŕmnych zmesí brojlerových kurčiat. Použitím uvedeného výrobku sa zvýšila
priemerná živá hmotnosť kurčiat, výrobok zlepšuje konverziu krmiva a znižuje náklady na
vyprodukovanie jedného kilogramu prírastku živej hmotnosti vo výkrme brojlerových kurčiat. Na
základe dosiahnutých výsledkov bolo odporučené používať premix doplnkových látok PA 164
Aviance Plus v kŕmnych zmesiach pre výkrm brojlerových kurčiat v dávke 0,05 % pre jeho priaznivý
vplyv na parametre úžitkovosti, znižovanie emisií amoniaku do mikroklímy ustajnenia a znižovanie
relatívnej vlhkosti vzduchu. Slovenskej agentúre životného prostredia bolo odporučené vydať
certifikát o environmentálnom označení výrobku.
4. Vplyv úsuškov rastliny Lactuca serriola L. a plodov Rhus coriaria L. na parametre
úžitkovosti vo výkrme brojlerových kurčiat.
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Pokus bol realizovaný ako päťskupinový porovnávací kŕmny pokus v jednom opakovaní. Do pokusu
boli zaradené jednodenné, nesexované kurčatá mäsového hybrida ROSS 308 v celkovom počte 100
kusov, pričom zvieratá boli rozdelené do skupín náhodným výberom po 20 kusov v jednej skupine.
Cieľom pokusu bolo zistiť vplyv úsuškov rastliny Lactuca serriola a korenia šumak vyrobeného
z plodov rastliny Rhus coriaria na parametre úžitkovosti vo výkrme brojlerových kurčiat. Uvedené
produkty boli zapracované do kompletných kŕmnych zmesí pokusných skupín a výsledky boli
porovnané s kontrolnou skupinou, ktorá bola kŕmená kompletnými kŕmnymi zmesami rovnakého
surovinového zloženia, ale bez uvedených overovaných výrobkov. V súčasnosti prebieha spracovanie
výsledkov pokusu a vypracovávanie záverečnej správy.

D
Vinohradníctvo a vinárstvo, jeho potreby a stav na Slovensku vo vybraných
ukazovateľoch
Bilancia činnosti pracovníkov odboru vinohradníctva a vinárstva za hodnotený rok:
Odbor vinohradníctva a vinárstva.
Štátne odrodové skúšky viniča – odbor zabezpečuje ŠOS viniča a na základe ich výsledkov podáva
návrh na ich registráciu. V roku 2004 boli do ŠOS vysadené celkom 23 novošľachtení viniča, z toho
sú 4 muštové biele, 13 muštové modré a 6 stolové. So štátnymi odrodovými skúškami sa súčasne
vykonávajú aj skúšky DUS a pre právnu ochranu odrôd viniča.
Vinohradnícky register – je evidencia vinohradníkov, vinárov a obchodníkov s vinárskymi produktmi
Vinohrady sa registrujú na registračných pracoviskách kontrolného ústavu v Bratislave pre
malokarpatskú a nitriansku vinohradnícku oblasť, v Nových Zámkoch pre južnoslovenskú
vinohradnícku oblasť, v Rimavskej Sobote pre stredoslovenskú vinohradnícku oblasť
a v Michalovciach pre východoslovenskú vinohradnícku oblasť a vinohradnícku oblasť Tokaj.
V rámci SR je celkove registrovaných 21 531 ha vinohradov. Najväčšia výmera vinohradov je
registrovaná v JVO 6 028 ha, nasleduje MVO 5 926 ha, NVO 4 031 ha, SVO 2 405 ha, VVO 1 717 ha
a VOT 1 424 ha.
Celkový počet užívateľov vinohradov je 25 835.
Registrácia vinárov obchodníkov s vinárskymi produktmi prebieha na pracovisku v Bratislave.
K 31.12. 2007 bolo registrovaných 299 vinárov a 102 obchodníkov s vinárskymi produktami.
Komisia na hodnotenie vína – za sledované obdobie zasadala 33 krát a senzoricky vyhodnotila 1 876
vzoriek vín.
Preskúšanie a zatriedenie vinárskych produktov – preskúšaniu a zatriedeniu podlieha oblastné víno,
akostné víno, akostné víno s prívlastkom, akostné víno z ohraničenej vinohradníckej plochy, tokajské
víno, akostné šumivé víno V.O., akostné aromatické šumivé víno, pestovateľský sekt a víno z dovozu
z tretích krajín iné ako vína balené pre konečného spotrebiteľa. Preskúšanie vín pozostáva zo
senzorického hodnotenia, ktoré vykonáva Komisia na hodnotenie vína a z chemickej analýzy vína,
ktoré vykonáva akreditované laboratórium Skúšobňa vinárska. Na základe preskúšania kontrolný
ústav vydáva osvedčenie o zatriedení vína. V roku 2007 bolo vydaných 1 876 osvedčení o zatriedení
vína v súlade s požadovaným označením. Pri 104 vzorkách vína bolo rozhodnuté o dočasnom
pozastavení uvádzania do obehu, u 6 vzoriek bolo rozhodnuté o zákaze uvádzania do obehu a 6
vzoriek vín bolo preradených do nižšej kategórie. Vinárske produkty, ktoré podliehajú preskúšaniu
a zatriedeniu sa môžu uvádzať na trh, iba ak získali osvedčenie o zatriedení.
Štátne kontrolné číslo (ŠKČ) – sa prideľuje akostnému vínu s prívlastkom, tokajskému vínu
a akostnému vínu z ohraničenej vinohradníckej plochy balené do fliaš.
ŠKČ obsahuje údaje: rok pridelenia ŠKČ, objem fľaše, číslo osvedčenia o zatriedení vína, poradové
číslo fľaše, skratku ŠKČ a štátny znak. ŠKČ je vyhotovené ako papierová samolepka z ceninového
papiera a ako dotlač na záklopku a umiestňuje sa na ústie fľaše. V roku 2007 bolo pridelených
3 957 220 ks štátnych kontrolných čísiel.
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E
Životné prostredie a ekologické poľnohospodárstvo
Odbor životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva pokrýva činnosti štátnej správy
v oblastiach ekologického poľnohospodárstva, chemických rozboroch prípravkov na ochranu rastlín,
stanovovania reziduí pesticídov v rastlinných materiáloch a monitoringu výskytu organických
a anorganických kontaminantov v poľnohospodárskych pôdach SR:
Bilancia činností za jednotlivé oblasti za hodnotený rok 2007 sú nasledovné:
EKOLOGICKÉ POĽNOHOSPOPDÁRSTVO.
Odborné riadenie systému ekologického poľnohospodárstva v SR; výkon dozoru inšpekcie
a certifikácie bioproduktov a biopotravín na území Slovenska; povinnosti a úlohy príslušného orgánu
pre ekologické poľnohospodárstvo v SR ako členského štátu EÚ; registrácia subjektov podľa
vykonávaných činnosti v systéme ekologického poľnohospodárstva; vedenie a aktualizácia registrov
ekologického poľnohospodárstva v SR, zastupovanie SR na zasadaniach ekologického
poľnohospodárstva v európskych inštitútoch; zostavovanie zoznamov prípravkov na ochranu rastlín,
hnojív a pôdnych pomocných látok povolených do ekologického poľnohospodárstva, vedenie
databázy bioosív SR, povoľovanie konvenčných osív a konvenčných krmív do ekologického
poľnohospodárstva, zostavovanie dátových súborov o ekologickom poľnohospodárstve v SR.
Najvýznamnejšie činnosti vykonané v roku 2007 v oblasti ekologického poľnohospodárstva:
- Zorganizovanie a odborné zastrešenie celoštátneho školenia pre držiteľov registrácie v ekologickom
poľnohospodárstve (Nitra)
- Spracovanie 71 žiadateľov do systému ekologického poľnohospodárstva, zaregistrovaných 64
nových držiteľov registrácie (34 biofarmárov)
- Zorganizovanie pracovných stretnutí s inšpekčnou organizáciou Naturalis SK, s. r. o.
- Z celoštátneho registra vyradených 19 držiteľov registrácie
- Vydaných 305 rozhodnutí v oblasti ekologického poľnohospodárstva
- Registrovaných 338 držiteľov registrácie, z toho 279 biofarmárov s 122 589 ha poľnohospodárskej
pôdy
- Zavádzanie počítačového informačného systému RIS ÚKSÚP pre oblasť ekologického
poľnohospodárstva
- Plnenie úloh príslušného orgánu pre ekologické poľnohospodárstvo v SR
- Vykonanie 57 dozorov u držiteľov registrácií a v sídle inšpekčnej organizácie
- Školiaca, publikačná a prednášková činnosť
- Spoluúčasť na tvorbe nových nariadení pre ekologické poľnohospodárstvo na EÚ úrovni
- Vypracovanie a realizácia európskeho projektu pre ekologické poľnohospodárstvo (tviningový
partner : Taliansko)
- Spracovanie 239 žiadostí a vydanie 231 výnimok na používanie konvenčných osív
- Posúdenie vhodnosti využívania 58 konvenčných krmív (56 vyhovovalo)
- Posúdenie vhodnosti používania 41 čistiacich prostriedkov (35 vyhovovalo)
- Zostavenie zoznamov povolených prípravkov na ochranu rastlín, hnojív a pôdnych pomocných
látok, ako aj ich doplnkov a zverejnenie na vebstránke ústavu
- Odborná prezentácia slovenského ekologického poľnohospodárstva na svetovom fóre BIOFACH
2007 v Norimbergu, SRN
- Riešenie nesprávneho označovania bioprodukcie v spolupráci s domácimi aj zahraničnými
partnermi
- Odbery 61 vzoriek v ekologickom poľnohospodárstve (48 ÚKSÚP, Odbor ŽP a EP, 13 inšpekčná
organizácia Naturalis SK)
- Spolupráca s holandským Ministerstvom poľnohospodárstva, prírody a kvality potravín (odborná
návšteva v SR), ako aj holandskou firmou Avalon (odborná exkurzia – európsky projekt)
- Vydanie oprávnenia pre inšpekčnú organizáciu Naturalis SK, s. r. o.
- Zostavenie hlásení o stave ekologického poľnohospodárstva v SR v anglickom jazyku pre
Európske inštitúcie
- Monitoring poľnohospodárskych pôd SR na obsah organických a anorganických kontaminantov
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MONITORING POĽNOHOSPODÁRSKYCH POD SR na obsah kontaminantov:
- Rozborovanie 5617 vzoriek poľnohospodárskych a vykonaných 7315 chemických rozborov
- Zostavenie správy o monitoringu pôd SR za rok 2006
- V rámci IV. cyklu monitoringu poľnohospodárskych pôd SR odobratých 38 pôdnych vzoriek zo
zaťažených oblastí
- Spracovanie súhrnnej správy o III. cykle monitoringu poľnohospodárskych pôd SR
- Štátna odborná kontrola kvality prípravkov na ochranu rastlín rozbory pôd a rastlinných
materiálov na obsah reziduí pesticídov a priemyselných kontaminantov
KONTROLA KVALITY CHEMICKÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN
a ROZBORY POD A RASTLINNÝCH MATERIÁLOV na reziduá pesticídov:
- Celkovo vykonaných 16 550 rozborov v 6656 vzorkách pôd, rastlinných materiálov a chemických
prípravkov na ochranu rastlín
- V 37 vzorkách rastlinného materiálu a pôd vykonaných 192 analýz organických látok v rámci
servisu a kruhových testov kvality
- Rozbory 25 vzoriek bioproduktov (232 rozborov)
- Rozbory 260 pôdnych vzoriek z biofariem (2117 rozborov)
- Finalizácia Twinning light /TWL/ projektu Posilnenie kontrolných systémov v oblasti bezpečnosti
potravín (partner: PSD York)
- Zavádzanie nových analytických metód pre stanovenie reziduí pesticídov a melamínu v krmivách
- Príprava, spracovania a účasť v EÚ projekte pre kvalitu chemických laboratórií (twiningový
partner: Anglicko)
- Chemické rozbory 604 vzoriek olejnín na obsah mastných kyselín (3690 rozborov) a na obsah
glukozinolátov (2716 rozborov)
- Zavádzanie nových analytických metód pre stanovenie účinných látok a fyzikálno-chemických
vlastností prípravkov na ochranu rastlín
- Príprava a účasť na Misii EÚ za rozbory prípravkov na ochranu rastlín
- Zostavenie správy o rozboroch prípravkov na ochranu rastlín v SR za rok 2006 v anglickom
jazyku
- Posúdenie 143 analytických metód v technicky účinných látkach a v prípravkoch na ochranu
rastlín v rámci registrácie a re-registrácie prípravkov na ochranu rastlín v SR
- Rozbory 108 chemických prípravkov na ochranu rastlín (spolu 283 rozborov). 55 v rámci štátnej
kontroly kvality prípravkov na ochranu rastlín
- Účasť v celosvetových validačných chemických rozboroch pre 19 účinných látok v prípravkoch na
ochranu rastlín
- Spracovanie hlásení o činnosti v svetovej organizácii CIPAC (Card Image Public Access
Catalognes) za rok 2006 v anglickom jazyku
- Získanie Osvedčenia SLP (Good Laboratory Praxis) za plnenie kritérií, vydané SNAS Bratislava –
pre výkon štúdií v chemickej laboratórnej činnosti
VÝKON DELEGOVANÝCH ČINNOSTÍ z PPA:
- V rámci delegovaných činností PPA SR na ÚKSÚP je OŽP a EP koordinačným miestom
SAPARD na ÚKSÚP a tiež vykonávateľom kontroly u poberateľoch podpory v rámci PRV č. 5
podopatrenie č. 10 Ekologické poľnohospodárstvo.
- Vypracovanie novely metodického postupu pre výkon PPA delegovaným výkonom kontroly
u biofarmárov. Výkon 34 kontrol.
- Administrácia výkonu kontrol v rámci projektových podpôr SAPARD (pre 10 poberateľov
podpôr).
Spolupráca s MP SR, ŠVPS SR, ŠÚ SR, MŽP SR, VÚPOP, VÚP, Agroinštitút, Výskumné
centrum SR Piešťany a pod. Prednášková a publikačná činnosť na Slovensku a v zahraničí.
Účasť v TWL projektoch Európskej komisie: chemická laboratórna činnosť (Anglicko) a ekologické
poľnohospodárstvo (Taliansko).
Doplňujúce údaje z činností Odboru životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva sú
uvedené v Prílohe č. 11 tejto správy.
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4

Rozpočet organizácie
a Komentár k monitorovaniu a zdôvodnenie komentára za rok 2007

Pracovníci odboru ekonomiky zabezpečujú a riadia ekonomiku celého ústavu.
Bilancia ich činnosti za hodnotený rok:
Odbor ekonomiky. Čerpanie rozpočtu organizácie za rok 2007
ÚKSÚP v Bratislave je rozpočtová organizácia, zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Na rozpočet ÚKSÚP v Bratislave sú naviazané regionálne odbory vo Zvolene a Košiciach. Pracoviská
v Bratislave, Zvolene a Košiciach finančne zabezpečujú skúšobné stanice a hraničné inšpekčné stanice
v rámci regiónov.
1. Nedaňové príjmy
Ústav naplnil nedaňové príjmy za rok 2007 skutočnosťou 69537,64593 tis. Sk, čo je plnenie oproti
ročnému plánu 52 800 tis. Sk na 131,70%. Vyššie plnenie príjmov je z dôvodov predaja nehnuteľnosti
skúšobnej stanice v Rimavskej Sobote, vrátane bytov, neplánovaných výkonov pre zahraničných
partnerov, vyššie výkony pre tuzemských odberateľov a zvýšeným úsilím všetkých zamestnancov
ústavu. Plnenie nedaňových príjmov je uvedené v prílohe č. 8.
2. Mzdové prostriedky
Mzdové prostriedky ústav čerpal za rok 2007 v čiastke 160719,3141 tis. Sk, čím sme dosiahli čerpanie
oproti upravenému plánu 160786 tis. Sk na 99,96%. Priemerný zárobok na prepočítaný počet
zamestnancov činní vo výške 19 960,- Sk.
3. Poistné a príspevok do poisťovní
Poistné a príspevok do poisťovní ústav čerpal za rok 2007 v čiastke 55292,91 tis. Sk, čím sme dosiahli
čerpanie oproti upravenému plánu 55 303 tis. Sk na 99,99%.
4. Tovary a služby
Ústav čerpal tovary a ďalšie služby za rok 2007 v úhrnnej čiastke 69558,76628 tis. Sk oproti plánu
69 576,12 tis. Sk, čo predstavuje plnenie vo výške 99,98% z ročného plánu. Zvýšené ceny elektrickej
energie, PHM, plynu, ako aj zvýšenej rutinnej a štandartnej údržby strojov, prístrojov a zariadení sme
riešili úpravou plánu v rámci EK 630 Tovary a služby.
5. Bežné transfery
Ústav pôvodný rozpočet na tejto položke vo výške 500 tis. Sk musel, so súhlasom MP SR, upraviť
presunom finančných prostriedkov v sume 1865,88 tis. Sk z položky 620 Poistné a príspevok do
poisťovní a z položky 630 Tovary a služby na výslednú sumu 2365,88 tis. Sk z dôvodov zníženia
stavu zamestnancov o 81. Celkove sme v sledovanom období vyplatili na odstupnom a odchodnom
sumu 2364,808 tis. Sk.
6. Bežné výdavky
Bežné výdavky ústav čerpal za sledované obdobie v čiastke 287936,16828 tis. Sk oproti upravenému
ročnému plánu 288031 tis. Sk, čo predstavuje čerpanie na 99,97%.
7. Kapitálové výdavky
Ústav kapitálové výdavky čerpal v čiastke 37976,3141 tis. Sk, čo predstavuje čerpanie voči ročnému
plánu 38 000 tis. Sk plnenie vo výške 99,94 %. Splnil všetky plánované investičné akcie.
8. Výdavky spolu
Celkový rozpočet ústav čerpal skutočnosťou 325912,48238 tis. Sk oproti upravenému rozpočtu
326031 tis. Sk na 99,96%.
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Čerpanie finančných prostriedkov je v súlade s rozpočtom a zabezpečovaním odborných úloh ústavu
za vykazované obdobie.

Komentár k monitorovaniu a zdôvodnenie komentára za rok 2007
K cieľu 1: ASP (agrochemické skúšanie pôd) je inštrument priebežnej celoplošnej kontroly pôdy
štátom v 6 – ročných cykloch. Jeho výsledky indukujú potenciál parametrov pôdnej úrodnosti
(živinový režim) a ekologickej stability pôdy vo vzťahu k mobilite ťažkých kovov indikovanej
pôdnou reakciou, či obsahom karbonátov.
Primárne využitie výsledkov v agronomickej praxi slúži ako regulatív pre optimalizáciu výživy rastlín
a vápnenie pôdy s cieľom dosiahnuť udržateľnosť pôdnej úrodnosti a produkčných procesov
v agrosektore. Environmentálny aspekt sa vzťahuje na ochranu pôdy a hydrosféry a elimináciu rizík
zo záťaže rastlinných komodít cudzorodými látkami.
Ročný plán výkonu ASP hodnotený počtom analyzovaných pôdnych vzoriek bol prekročený (plnenie
na 130,54%), čo možno považovať za pozitívny signál postupnej štandardizácie pri využívaní pôdy
v SR, ktorá bola narušená transformáciou a vlastníckymi a užívateľskými vzťahmi k pôde. To našlo
odraz aj vo vyššom záujme výkonov v systéme kontroly pôdy prostredníctvom ASP.
K cieľu 2: Vyššie plnenie v sledovanom období – 268% z ročného plánu, je v dôsledku priaznivého
ročníka a jeho vplyvu na kvalitu úrody. V dôsledku dosiahnutej kvality sa znížil podiel stolových vín,
takmer celá úroda spĺňala podmienky na výrobu akostných vín, ktoré podliehajú zatriedeniu. Súčasne
sa zvýšil i podiel akostných vín s prívlastkom, ktoré vzhľadom na technológiu výroby vyžadujú dlhšie
časové obdobie pre uvádzanie na trh. Z toho dôvodu prišlo k časovému posunu pri zatrieďovaní vín
a vydávaní osvedčení o zatriedení a prevažná časť osvedčení pre tieto vína bola vydaná už v I. polroku
2007.
K cieľu 3: V sledovanom období bol plán – vydať 400 rozhodnutí o registrácií odrôd. V skutočnosti
sme urobili 401 rozhodnutí, keď na ostatnej komisii 18.12.2007 bolo z toho vykonaných 28
rozhodnutí, no ich písomná podoba bola do 30 dní, teda v januári 2008. Plnenie tohto plánu závisí od
počtu prihlásených odrôd. Toto je závislé aj od medzinárodnej legislatívy. Skúšanie ovocných drevín,
zelenín, zemiakov je na ústupe. U niektorých plodín (jačmeň, pšenica, ozimná repka, mak, slnečnica
a iné) sa čaká na rozbory, ktoré sa väčšinou vykonávajú v zariadeniach mimo ÚKSÚP v Bratislava
a pri registrácii nemožno konať bez výsledkov z týchto rozborov. Takže je v poriadku, že väčšina
konaní prebieha v mesiacoch február a marec. Zároveň navrhujeme pre budúce obdobie, aby plán
rozhodnutí na rok 2008 bol 400 a nie ako bol dlhodobo plánovaný 500, nakoľko ako už bolo
spomenuté, pri niektorých činnostiach sme obmedzení medzinárodnou legislatívou, keď
niektoré druhy možno registrovať a dovážať aj na základe výsledkov z inej členskej krajiny
EÚ.
K cieľu 4: Plnenie cieľa vydať 7000 certifikátov v roku 2007 bol splnený na 113,5%. Zvýšenie počtu
vydaných certifikátov bolo zapríčinené nárastom množiteľských plôch v roku 2007 o 15,4% oproti
predchádzajúcemu roku. V roku 2007 bolo schválených 10 Nariadení vlády SR na uvádzanie
množiteľského materiálu na trh. Zmeny, ktoré ovplyvňujú počet certifikátov, boli najmä v skupine
hustosiatych obilnín, kde sa zvýšila hmotnosť dávky hustosiatych obilnín z 25 000 kg na 30 000 kg.
Aj napriek tejto skutočnosti bol zaznamenaný zvýšený počet vzoriek oproti plánu, čo pravdepodobne
súvisí s nárastom požiadaviek na certifikované osivo pre výrobu obilnín na produkčných plochách..
K cieľu 5: V roku 2007 odbor registrácie pesticídov prekročil plnenie plánu – plán vydať 180
rozhodnutí, skutočnosť – bolo vydaných 347 rozhodnutí o registrácií prípravkov na ochranu rastlín,
plnenie 192,8%. Nárast v počte vydaných rozhodnutí bol ovplyvnený:
- veľkým počtom ukončených žiadostí o predĺženie doby platnosti registrácie prípravkov na
ochranu rastlín z roku 2006, v ktorých rozhodnutia boli vydané v období január a február
2007,
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zvýšeným počtom vydaných rozhodnutí nových registrovaných prípravkov na ochranu rastlín,
novými registráciami pre súbežný dovoz,
reklasifikáciami prípravkov,
zvýšeným množstvom žiadostí o rozšírenie rozsahu použitia,
administratívnymi zmenami od držiteľov registrácií ako napr. zmena držiteľa registrácie,
majoritná zmena, nový typ obalu, atď.

K cieľu 6: Cieľom bolo monitorovanie bezpečnosti krmovinového reťazca z hľadiska možnej
prítomnosti tkanív živočíšneho pôvodu, s osobitným zameraním najmä na krmivá určené pre
prežúvavce. Celkovo bolo analyzovaných 661 vzoriek, čo v porovnaní s plánom predstavuje plnenie
na 137,71%. Tkanivá suchozemských živočíchov boli zistené v dvoch prípadoch a to v rybej múčke
a kukuričných klíčkoch.
V prípade rybej múčky francúzskej proveniencie dovezenej prostredníctvom českého
sprostredkovateľa bol okrem pozastavenia a vrátenia suroviny, prípad nahlásený prostredníctvom
RASFF. V prípade kukuričných klíčkov domácej proveniencie bolo vykonané šetrenie tak u výrobcu
ako aj odberateľa a prijaté opatrenia na predchádzanie riziku možnej kontaminácie. Okrem týchto
dvoch prípadov boli pri kontrole finálnych zmesí zistené celkovo štyri prípady prítomnosti rybej
múčky, z toho tri prípady v zmesiach určených pre ošípané a jeden prípad v zmesi pre teľatá.
Vyšetrenia vo všetkých prípadoch boli vykonané metódou podľa Smernice 126/2003/EC a boli prijaté
opatrenia v súlade s Nariadením (ES) č. 999/2001 v znení Nariadenia č. 1234/2003.
K cieľu 7: Plnenie za sledované obdobie je na úrovni 174,18% z ročného plánu. Skutočná hodnota
merateľného ukazovateľa pozostáva popri chemických rozboroch na prítomnosť kontaminantov
životného prostredia aj z chemických rozborov olejnín na obsah kontaminantov a chemických
rozborov prípravkov na ochranu rastlín. Sú používané len vysoko kvalitné a bezpečné vstupy do
poľnohospodárstva. Celkom bolo vykonaných 8620 chemických rozborov na prítomnosť
kontaminantov životného prostredia, 302 stanovených parametrov prípravkov na ochranu rastlín
a 6406 chemických rozborov olejnín na prítomnosť kontaminantov. Tým, že odbor ŽP a EP
viacročne prekračuje plánované hodnoty, dávame návrh programovej štruktúry pre cieľ č. 7,
v ktorom chemické rozbory na prítomnosť kontaminantov životného prostredia budú oddelené
od chemických rozborov prípravkov na ochranu rastlín a olejnín – viď príloha č. 1 k cieľu č. 7.
K cieľu 8: V sledovanom období sme vydali 184 certifikátov. Plnenie za sledované obdobie je na
úrovni 65,14% z ročného plánu. Nižšie plnenie cieľa je z dôvodov, že podľa Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady č.2003/2003 o hnojivách majú hnojivá s označením „Hnojivo ES“ voľný pohyb
v rámci EÚ a teda nemusia byť v našej republike certifikované. Nakoľko sme v sledovanom období
prijali iba 242 žiadostí o certifikáciu, nemohli sme naplniť cieľ v plnom rozsahu.
K cieľu 9: V roku 2007 odbor ochrany rastlín zabezpečil 100% ochranu územia SR pred zavlečením
škodlivých organizmov z tretích krajín na hraničných inšpekčných staniciach Vyšné Nemecké, Čierna
nad Tisou a letisko M. R. Štefánika. Celkovo bolo skontrolovaných 18 234 zásielok pri dovoze, z toho
6 914 podliehalo rastlinolekárskej kontrole v zmysle Nariadenia vlády SR č. 199/2005 Z. z.
v platnom znení a pri 11 320 zásielkach, ktoré podľa legislatívy nepodliehali rastlinolekárskej
kontrole, colné orgány žiadali stanovisko kontrolného ústavu k dovážaným zásielkam. Pri vývoze na
HIS bolo skontrolovaných 60 zásielok a pri re – exporte 54 zásielok. Pre odbor krmív a výživy zvierat
boli na HIS odobraté vzorky zo 44 zásielok. V sledovanom období bolo na HIS pozastavených 110
zásielok, ktoré nespĺňali podmienky na dovoz do ES, z toho 12 zásielok nebolo vpustených na územie
ES a 93 zásielkam bolo nariadené rastlinolekárske opatrenie – likvidácia, v zmysle Nariadenia vlády
SR č. 199/2005 Z. z. §13 ods.12 písm. d), ktoré boli aj vykonané za účasti oblastných fytoinšpektorov.
K cieľu 10: Vyššie plnenie – 203,54% je z dôvodov lepších klimatických podmienok v minulom roku
a väčší dopyt na kvalitné vína.
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K cieľu 11: Cieľ bol splnený iba na 21,35%. V rámci štátnej odbornej kontroly sme odobrali150
vzoriek hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok, v ktorých sme zistili 32
nedostatkov v kvalite. Riešili sme to upozornením výrobcov a dovozcov, aby nedostatky do 2
mesiacov odstránili a opätovne sme opakovali kontrolu.
K cieľu 12: Úloha sa priebežne plní, celkové vyhodnotenie bude možné až po vyhodnotení spotreby
vápenatých hnojív na poľnohospodársky využívanej pôde začiatkom roku 2008.

5

Personálne otázky

Činnosť ÚKSÚP je zabezpečovaná odbornými útvarmi podľa organizačnej štruktúry štátnymi
zamestnancami v zmysle zákona č. 312/2001 o štátnej službe, v znení neskorších predpisov
a verejnými zamestnancami v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme
a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na základe uznesenia vlády SR č. 856/2006 "zabezpečiť 20% zníženie plánovaného počtu
zamestnancov" sme v roku 2007 zrealizovali k 1. máju 2007 zníženie plánovaného počtu 768
zamestnancov vo výške 7,42%, čo bolo 57 zamestnancov, stav zamestnancov bol 711. K 31.
decembru 2007 sme zrušili ďalších 24 funkčných miest, stav zamestnancov je 687. Celkom sme v
roku 2007 znížili počet zamestnancov o 81, čo činí 10,5%.
V I. polroku 2007 ukončilo 7 zamestnancov zvyšovanie kvalifikácie na Poľnohospodárskej
univerzite a dosiahli titul inžinier, z toho 3 z Bratislavy a 4 z Košíc. Ďalšie prehlbovanie kvalifikácie
zamestnancov a odborné školenia prebiehali podľa „Plánu školiacich aktivít na rok 2007“.
V septembri sa konal pod gesciou Inštitútu vzdelávania v Bratislave odborný seminár: „Náhrada
škody a bezdôvodné obohatenie v štátnozamestnaneckom pomere, verzus zodpovednosť za škodu
spôsobenú pri výkone verejnej moci“, na ktorom sa zúčastnilo 20 riadiacich zamestnancov. Niektorí
zamestnanci sa v II. polroku 2007 zúčastnili tréningu: „Efektívna komunikácia“ v priestoroch
Európskeho vzdelávacieho inštitútu v Bratislave. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
rozhodnutím zo dňa 6. 2. 2007 a 28. 5. 2007 zrušil rizikové práce 3. kategórie vykonávané na odbore
životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva, odbore diagnostiky a na odbore registrácie
pesticídov, vzhľadom na vybavenie laboratórií digestormi, ktorých rýchlosť prúdenia vyhovuje
požiadavkám ON 91 09 71 a vzhľadom na krátkodobú expozíciu zamestnancov za dodržania
správnych technologických postupov používania osobných ochranných pracovných prostriedkov.
Prípadné posudzovanie návrhov na rizikové práce v zmysle NV č. 357/2006 Z. z. a objektivizáciu
pracovných faktorov a pracovného prostredia bude realizovať pracovná zdravotná služba.
V I. polroku 2007 sme nerealizovali žiadne výberové konanie. V II. polroku 2007 to bolo 11
výberových konaní, z toho dve VK na miesta predstavených. Dvaja štátni zamestnanci boli preložení
na Ministerstvo pôdohospodárstva. Jeden štátny zamestnanec pôsobí na Stálom zastúpení SR
v Bruseli v prepožičanej diplomatickej hodnosti atašé od 15. apríla 2006. Aj v roku 2007 sme
uskutočnili stretnutie dôchodcov – bývalých zamestnancov ÚKSÚP, ktorých účasť v Bratislave bola
v tomto roku najväčšia za posledných 10 rokov. Taktiež robili posedenie pre dôchodcov aj skúšobné
stanice a regionálne pracoviská Zvolen a Košice.

6

Hlavné úlohy organizácie v danom roku a prehľad ich plnenia

Prehľad o plnení hlavných úloh organizácie v roku 2007 je uvedený v časti správy Komentár
k monitorovaniu a zdôvodnenie komentára za rok 2007 a v prílohe č. 8.
6.1 Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie
- Právnické osoby a fyzické osoby v poľnohospodárskej prvovýrobe, v spracovateľskom
poľnohospodárskom a potravinárskom sektore,
- Podniky a firmy podnikajúce v službách pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo,
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Výskumné ústavy, šľachtiteľské a semenárske firmy, vysoké školy, univerzity,
pracoviská,
Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Ministerstvo životného prostredia SR,
Pôdohospodárska platobná agentúra,
Štatistický úrad SR,
Samosprávne organizácie v poľnohospodárstve, SPPK, asociácie, zväzy a združenia,
Zahraničné orgány a organizácie (OECD, ÚPOV, ISTA, EPPO, IFOAM, a pod.),
Stála misia SR pri EÚ v Bruseli, Generálne riaditeľstvá DG - Sanco, DG - Agri,
Široká poľnohospodárska prax.

odborné

Informácie sú poskytované formou odborných výstupov - prehľadov, ročeniek, správ, tlačou
v odborných publikáciách a periodikách, seminároch a školeniach a taktiež prostredníctvom webovej
stránky ústavu www.uksup.sk.
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Prílohy

Príloha č. 1 : Odbor agrochémie a výživy rastlín
- (Priemerné úrody plodín stacionárnych pokusov Ss ústavu v obilných jednotkách (t.ha-1)
v rokoch 1996-2007 (6. lokalít; 12. rokov); - Porovnanie dlhodobého vývoja spotreby minerálnych
hnojív a úrod obilnín na Slovensku; - Intenzita hnojenia v SR diferencovaná podľa dávky dusíka
na úrody a vybraných plodín (priemer rokov 2001-2006).
Príloha č. 2 : Odbor certifikácie hnojív
- Číselné vyhodnotenie činnosti pracoviska je uvedené v nasledovnej tabuľke; - Počet vydaných
platných rozhodnutí o certifikácii; - Počet vykonaných analýz.
Príloha č. 3 : Odbor ochrany rastlín
- Vyhodnotenie činnosti odboru ochrany rastlín za rok 2007.
Príloha č. 4 : Odbor osív a sadív
- Množstvo uznaného osiva ozimných obilnín v roku 2007 v t; - Množstvo uznaného osiva ozimín
v roku 2007 podľa skupín plodín v t; - Uznané množiteľské plochy obilnín; - Uznané množiteľské
plochy krmovín; - Uznané množiteľské plochy olejnín a ostatných priadnych rastlín; - Uznané
množiteľské plochy riep; - Uznané množiteľské plochy zemiakov.
Príloha č. 5 : Odbor diagnostiky
- Počet prijatých a spracovaných vzoriek za jednotlivé laboratóriá OVKD Bratislava, Zvolen, Košice,
Vígľaš a Haniska v roku 2007; - Počet prijatých a spracovaných vzoriek za laboratórium OMB
Bratislava v roku 2007; - Počet prijatých a spracovaných vzoriek za jednotlivé laboratóriá OVKD
Bratislava, Zvolen, Košice, Vígľaš v roku 2007; - Počet prijatých a spracovaných vzoriek za
jednotlivé laboratóriá OVKD Haniska v roku 2007; - Grafické vyhodnotenie počtu prijatých
a spracovaných vzoriek za laboratórium OMB Bratislava v roku 2007.
Príloha č. 6 : Odbor registrácie pesticídov
- Množstvo riešených registrácií podľa mesiacov; - Oddelenie biologického skúšania pesticídov.
Príloha č. 7 : Odbor krmív a výživy zvierat
- Výsledky úradnej kontroly krmív v roku 2007; - Prehľad o plnení úloh národného plánu kontroly
krmív v roku 2007 a porovnanie s rokom 2006 : Úsek skúšania a hodnotenia akosti krmív; - Úsek
terénnej kontroly krmív; - Počet krmivárskych podnikov v registri.
Príloha č. 8 : Odbor ekonomiky
- Čerpanie rozpočtu za 01 - 12 / 2007 v tis. Sk; - Plnenie nedaňových príjmov v r. 2007; - Návrh
programovej štruktúry; - Programové rozpočtovanie pre rok 2007 - Vyhodnotenie plnenia.
Príloha č. 9 : ÚKSÚP, regionálny odbor Zvolen.
Príloha č. 10: ÚKSÚP, regionálny odbor Košice.
Príloha č. 11 : Odbor životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva
- Vývoj ekologicky obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy SR registrovanej na Odbore
životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva ÚKSÚP; - Vývoj výrobcov biopotravín na
Slovensku; - Chemické laboratórne činnosti Odboru životného prostredia a ekologického
poľnohospodárstva ÚKSÚP v roku 2007 sa členili na nasledovné rozbory:
Príloha č. 12 : Publikačná činnosť ÚKSÚP v Bratislave.
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Skratky a vysvetlivky
CPVO – Úrad spoločenstva pre odrody rastlín
DUS – DUS testy slúžia na preverovanie technických kritérií rastlinných odrôd. Technické
kritériá sú: odroda musí byť odlišná, homogénna a stála (distinctness, uniformity, stability).
DG AGRI – /Directoriate General for Agriculture and Rural Development/ Generálne riaditeľstvo pre
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
DG Sanco – Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zdravie a ochranu spotrebiteľa
EFSA – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
EPPO – Európska a stredozemská organizácia ochrany rastlín
GMO – Geneticky modifikované organizmy (Genetická modifikácia je vedomý zásah človeka do
genetickej informácie (genetického materiálu, resp. genómu) živého tvora. Zaužíval sa výraz:
geneticky modifikované (teda zmenené) organizmy, čo nie je celkom výstižné, pretože
geneticky zmenený je vlastne každý - pohlavným rozmnožovaním vzniknutý - organizmus.
V zahraničí sa používajú výrazy: genetické inžinierstvo, moderné resp. nové biotechnológie.
FOAM – International Federation of Organic Agriculture Movements (Medzinárodná federácia hnutí
ekologického poľnohospodárstva
ISTA – Medzinárodná organizácia na skúšanie osív
MP SR – Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
PPA – Pôdohospodárska platobná agentúra
PRV – Plán rozvoja vidieka
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizácia pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj najrozvinutejších štátov so silnou ekonomikou, ktoré uznávajú
hodnoty a princípy demokracie a trhovej ekonomiky).
RASFF – Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá
SAPARD– The Special ACCESSION PROGRAMME for agriculture and RURAL DEVELOPMENT
(Špeciálny predvstupový program pre rozvoj poľnohospodárstva a vidieka schválený na
roky 2000-2006, ktorý pomáhal kandidátskym krajinám v príprave na členstvo v únii
v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka).
ŠÚ SR – Štatistický úrad Slovenskej republiky
ŠVPS – Štátna veterinárna a potravinová správa
UPOV – Medzinárodná únia na ochranu práv k novým odrodám rastlín
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ÚKSÚP – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
VÚP – Výskumný ústav potravinársky
VÚPOP – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Bratislava: marec 2008
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