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Prípravky na ochranu rastlín

Uvádzanie na trh a používanie prípravkov na ochranu rastlín je
regulované sektorálnou legislatívou a zároveň súvisí – priamo
alebo nepriamo – s právnymi predpismi v oblastiach iných politík,
ako sú ochrana verejného zdravia, vodohospodárska politika,
poľnohospodárska politika alebo ochrana životného prostredia.



NAP (2012)

Prvý NAP bol prijatý 26. novembra 2012 a obsahoval analýzu
súčasného stavu, kvalitatívne ciele a návrhy opatrení na zníženie rizík
pochádzajúcich z používania prípravkov na ochranu rastlín na zdravie ľudí
a na životné prostredie.

Na základe skúseností z implementácie nariadenia (ES) č. 1107/2009
a smernice 2009/128/ES ako aj na základe analýzy plnenia úloh uvedených
v NAP prijatom v roku 2012 je tento aktualizovaný s cieľom dosiahnutia trvalo
udržateľnej ochrany rastlín a zároveň vysokej ochrany zdravia ľudí a životného
prostredia.

REŚTRUKTURALIZÁCIA, AKTUALIZÁCIA

+  VYHODNOTENIE



Vyhodnotenie plnenia NAP (2012)
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Vyhodnotenie plnenia NAP 2012 k 31.decembru  2018

Výsledok: pozitívny

ALE 

ostali otvorené úlohy, nesplnené úlohy, nové výzvy 

(prenesené do úloh revidovaného NAP)

MPRV SR, MŽP SR
ÚKSÚP, ÚVZ SR, VÚVH, SHMÚ, NLC-LOS, NPPC
ŠVPS
NIP, NTIC
MV SR
SAOR



Ciele revidovaného NAP

V súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 

2016 – 2020

zabezpečenie kvalitnej a zdravej poľnohospodárskej produkcie,
vyváženosť medzi ekonomickým a ekologickým spôsobom 
hospodárenia,
adaptácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na zmenu 
klímy,
zvýšenie ochrany zdrojov pitných vôd a zabezpečenie ich optimálneho 
stavu
ochrana verejného zdravia
ochrana včiel a iných opeľovačov, 
ochrana divo žijúcich živočíchov a vodného prostredia
podpora precízneho poľnohospodárstva, 
podpora ekologického poľnohospodárstva,
podpora nechemických metód ochrany rastlín.



Účinné látky 
- stav v roku 2019/2017

868 (63,5%)/
820 (61,2%)
neschválených

1366 (1339) účinných látok 
evidovaných v roku 2019 (2017)

466 (34,1%)/
491 (39,7%)
schválených

32 (2,3%)
28(2,1%)

hodnotenie 
prebieha



Pesticídne látky schválené
v EÚ versus autorizované v SR

Schválené 
v EÚ 

2017/2019
Autorizované 

v SR %

herbicídy 123/116 82/83 67/72

insekticídy 109/101 35/44 32/44

fungicídy 157/156 81/95 52/61

baktericídy 9/13 1/5 11/38

akaricídy 39/38 11/15 28/40

atraktanty 40/37 0/0 0/0



Účinné látky a prípravky v SR

Rok Počet 

autorizovaných 

prípravkov

Počet 

autorizovaných 

účinných látok

Rok Počet 

autorizovaných 

prípravkov

Počet 

autorizovaných 

účinných látok

1993 856 364 2005 545 242

1994 877 350 2006 473 223

1995 931 351 2007 459 212

1996 969 382 2008 487 218

1997 625 385 2009 500 218

1998 655 335 2010 516 213

1999 692 318 2011 441 204

2000 674 298 2012 470 215

2001 662 262 2014 619 221

2002 564 237 2015 647 223

2003 585 268 2016 723 225

2004 596 246 2018 772 233

Redukcia počtu schválených účinných látok v rámci EÚ ovplyvnila počet autorizovaných účinných
látok a s tým súvisiaci počet autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín v SR s dosiahnutým
minimom v roku 2011. V roku 2019 evidujeme 241 autorizovaných účinných látok.
Významný nárast počtu paralelných prípravkov – z 33 v r. 2008 na 166 v r. 2018 (uvedenie na trh)



Problémové oblasti

konvenčné poľnohospodárstvo, zásady IPM

minoritné použitia (špecifický problém)

ekologické poľnohospodárstvo

lesné hospodárstvo

neprofesionálne použitia

nepoľnohospodárske použitia

.........  verejné priestranstvá

(Ne) dostatočné spektrum 
účinných látok + 

manažment rezistencie



Navrhované opatrenia

Zosúladenie pokynov na etiketách!

Koordinácia žiadateľov a vzájomná spolupráca!

Zefektívnenie autorizačného procesu, re-registrácie 
(novelizácia vyhlášky 485/2011 Z. z. a vyhlášky 486/2011 Z. z.)

Podpora autorizácie nízkorizikových prípravkov  a menej 
významných použití

Podpora propagácie základných látok



Úradné kontroly

Kontrola prípravkov na ochranu rastlín 2012 2013 2014 2015 2016 2017

kontrola koncových - profesionálnych  používateľov prípravkov 693 650 508 553 385 374

- z toho kontrola leteckých aplikácií prípravkov 15 32 15 4 13 14

kontrola agroslužieb v oblasti prípravkov (podniky vykonávajúce aplikácie pre iné 

subjekty)
10 20 15 30 10 20

kontrola veľkoskladov prípravkov a veľkoobchodných reťazcov (Hornbach , Baumax, 

Tesco)
81 36 38 52 19 18

kontrola malospotrebiteľských balení prípravkov pri ich predaji 167 175 212 234 222 203

kontrola dovozu prípravkov z tretích krajín 2 30 62 50 39 51

kontrola úletov prípravkov pri ich aplikácii 16 8 5 9 11 18

posudzovanie žiadostí a vydanie povolenia leteckej aplikácie prípravkov 59 60 77 59 97 57

kontrola poškodenia včiel pri aplikácii prípravkov 0 6 0 0 1 2

kontrola internetového predaja prípravkov 0 3 10 15 5 6

kontrola pozemných aplikačných  zariadení, moričiek osiva a sadiva 333 429 316 217 125 137

kontrola výrobcov prípravkov 0 0 3 1 1 0

kontrola prípravkov pri ich aplikácii 0 0 21 20 17 14

kontrola prípravkov v rámci krížového plnenia 177 199 232 203 224 190

Celkovo 
1 553 1 648 1 514 1 447 1 169 1 104

Porovnanie počtu kontrol prípravkov na ochranu rastlín  v SR v rokoch 2012 – 2017



Spolupráca v oblasti kontrol

 V roku 2018 - vypracovaná spoločná metodika ÚKSÚP, PP SR a FS SR na výkon
kontrol dovozu a prepravy prípravkov na ochranu rastlín s cieľom identifikácie
ilegálneho obchodu ( = v roku 2018 zaistených celkovo 980 kg ilegálnych
prípravkov pôvodom z Ukrajiny + ďalšie záchyty v roku 2019, v spolupráci
s držiteľmi autorizácií prípravkov verifikované zdroje ilegálnych prípravkov,
dokázané falšovanie prípravkov)

 SAOR - praktický dokument „Falšované a ilegálne prípravky“, spolu s DVD,
posterom a listovkou, ktorými upozorňuje na riziká, vyplývajúce z používania
falšovaných a ilegálnych prípravkov.

 Kriminalita v oblasti životného prostredia



Obsolentné pesticídy

Rok Množstvo v kg

2007 215 244,00

2008 198 814,00

2009 132 532,87

2010 117 254,23

2011 61 366,40

2012 47 599,70

2013 47 291,70
2014 43 288,03
2015 42 608,53
2016 42 148,53
2017 41 577,94

Prehľad stavu skladovaných obsolentných prípravkov na ochranu rastlín  v SR



Navrhované opatrenia
v oblasti kontrol

 vytvorenie databáz kontrolovaných subjektov a elektronického systému pre plánovanie,
riadenie a evidenciu kontrol za účelom stanovenia rizikovosti a prepojenia s výsledkami iných
odborov (pôda, hnojivá, krmivá a podobne) a iných štátnych organizácii, elektronizácia
kontrolných formulárov,

 zvýšenie počtu úradných kontrol u profesionálnych používateľov každoročne o 15 % a zameranie
sa na kontrolu pri samotnom výkone aplikácie,

 zosúladenie úradných kontrol prípravkov na ochranu rastlín u koncového používateľa (farmári)
s kontrolami krížového plnenia pre PPA,

 kontrola moreného osiva a sadiva (kontrola obchodovania, označovania v súlade s čl. 49
nariadenia (ES) č. 1107/2009 a používania – údaje o spotrebe),

 modernizácia analytického vybavenia laboratórií na kontrolu kvality prípravkov a zavedenie
profilových analýz,

 zabezpečenie účasti zástupcov colníkov a polície na pravidelných školeniach fytoinšpektorov,

 dobudovanie knižnice spektier autorizovaných a povolených prípravkov na ochranu rastlín
na prístroji RAMAN,

 zlepšenie spolupráce jednotlivých zložiek štátnej správy pri došetrovaní prípadov porušenia
platnej legislatívy a vzájomnom informovaní o záveroch vyšetrovania,

 posilnenie spolupráce s držiteľmi autorizácií pri identifikácii ilegálneho obchodu s prípravkami
na ochranu rastlín.



Navrhované opatrenia 
v oblasti používania

 zabezpečenie informovanosti projektantov a navrhovateľov verejnej zelene o možnostiach
výberu vhodnej druhovej skladby za účelom predchádzania výskytu škodlivých organizmov,

 zabezpečenie úpravy technických noriem pre zakladanie okrasnej zelene, napríklad „STN 83
7010 Ochrana prírody: Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie“, ktorá
upravuje starostlivosť, udržiavanie a ochranu stromov, rastúcich mimo lesného pôdneho fondu v
zastavanom území obce,

 vypracovanie usmernenia a informačnej brožúry pre obecné úrady o škodlivých organizmoch
a používaní prípravkov na ochranu rastlín na verejných priestranstvách a vo verejnej zeleni
z hľadiska špecifikovania rizík a následne tieto zapracovať do všeobecne záväzných nariadení
mestských a obecných úradov o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na ich území,

 zabezpečenie systému špecifických školení pre pracovníkov údržby a ochrany verejnej zelene.

 zvyšovanie povedomia profesionálnych používateľov pesticídov v poľnohospodárstve, v lesnom
hospodárstve a v iných oblastiach používania prípravkov na ochranu rastlín (verejná zeleň,
železnice) ako aj neprofesionálnych používateľov.

 zavedenie informačného systému o plánovaných aplikáciách prípravkov na ochranu rastlín
na verejných priestranstvách a vo verejnej zeleni,

 vytvorenie „bezpesticídnych zón“ na verejných priestranstvách a v osobitných oblastiach

 Odborné vzdelávanie!!!



Navrhované opatrenia  
v oblasti zdrojov pitných vôd

 prehodnotenie kritérií PHO a OP,

 vypracovanie zoznamu prípravkov povolených v chránených vodohospodárskych
oblastiach – plánované rozšírenie a aktualizácia

 vypracovanie usmernenia pre používanie prípravkov na ochranu rastlín
v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ochranných pásmach pitných vôd,
v zraniteľných a citlivých oblastiach, v nárazníkových zónach pri vodných tokoch,
v chránených územiach (mokrade),

 pravidelná aktualizácia metodiky „Odporúčaný postup pri zisťovaní a hodnotení
pesticídov a ich metabolitov v pitnej vode a v jej zdrojoch“,

 zlepšenie identifikácie území PHO pre farmárov cez systém LPIS,

 zvýšenie povedomia farmárov v oblasti dodržiavania ochranných vzdialeností od
zdrojov vôd pri používaní prípravkov vrátane využitia agrotechnických opatrení,

 zintenzívnenie spolupráce v oblasti výmeny informácii o kontrolách a
monitoringoch a ich výsledkoch, o opatreniach na zníženie rezíduí pesticídov
v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a v pitných vodách medzi
kompetentnými inštitúciami.



NPPC  (ÚVč) - ochrana  včiel

V priebehu rokov 2014 – 2017 - nahlásených 8 incidentov poškodenia včelstiev, spôsobených nesprávnou
aplikáciou prípravkov na ochranu rastlín pri ošetrovaní porastov repky olejnej – v šiestich prípadoch šlo
o porušenie zásad správnej aplikácie podľa § 2 ods. 6 vyhlášky MPRV SR č. 488/2011 Z. z. (aplikácia tank-
mixov), nedodržanie návodu na použitie, aplikácia počas dňa (počas letového času včiel), keď v poraste kvitnúcej
repky ozimnej včely zbierali peľ a nektár, v jednom prípade bolo zistené poškodenie včelstiev spôsobené
postrekom kvitnúceho porastu repky zmesou hnojív DAM390 a hnojiva s obsahom medi (výpadok včelstiev –
lietaviek - nastal vplyvom prekrytia materského feromónu). V poslednom prípade bolo oslabenie včelstiev
spôsobené pravdepodobne vírusovými chorobami.

AKTUÁLNE - UVč

 vytvoril a udržiava toxikologicko-informačné centrum pre pestovateľov aj včelárov, kde prijíma a vybavuje
každoročne viac ako 90 telefonických informácií k správnej aplikácii prípravkov na ochranu rastlín
s ohľadom na ochranu včiel a ostatných opeľovačov poľnohospodárskych plodín i voľne rastúcich
entomofilných rastlín,

 vypracoval v rámci vzdelávania poľnohospodárskych subjektov používajúcich prípravky
na ochranu rastlín texty do príručky správnej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín s dôrazom na
minimalizáciu negatívneho dopadu na včely a iné opeľovače,

 sa každoročne podieľa na vzdelávaní chovateľov včelstiev – asistentov úradných veterinárnych lekárov;
v období rokov 2015 – 2017 viac ako 1500 účastníkov kurzov absolvovalo aj prednášky z oblasti ochrany
včelstiev pri používaní prípravkov na ochranu rastlín v poľnohospodárskej výrobe,

 vypracoval pre chovateľov včiel v spolupráci s odborom na úseku environmentálnej trestnej činnosti úradu
kriminálnej polície postup pri zistení úhynu alebo poškodenia včelstiev s podozrením na negatívny vplyv
účinkov prípravkov na ochranu rastlín a vzor hlásenia incidentu.



Navrhované opatrenia 
v oblasti ochrany  včiel/NTA 

 v rámci pestovania kultúrnych plodín zvýšenie druhovosti pestovaných plodín

 zabezpečenie dôslednej rotácie pestovaných plodín

 výrazné rozšírenie plôch určených na biopásy – greening, ktoré budú osiate
zmesou rastlín, kvitnúcich počas celej sezóny od mája do septembra, aby
zabezpečili dostatok peľu ako základnej bielkovinovej potravy pre včely

 vzdelávanie pestovateľov so zvýšeným dôrazom na dodržiavanie opatrení
uvedených na etikete prípravkov na ochranu rastlín a v platnej legislatíve
vo vzťahu k ochrane včiel a iných necieľových článkonožcov

 súčinnosť fytoinšpektorov a asistentov úradných veterinárnych lekárov pri riešení
incidentov poškodení alebo úhynov včiel v dôsledku aplikácie prípravkov
na ochranu rastlín

 súčinnosť fytoinšpektorov a PPZ pri vyšetrovaní environmentálnej kriminality
v spojitosti s prípravkami na ochranu rastlín, organizovanie spoločných školení,
vypracovanie prípadových štúdií



Aplikačné zariadenia

Počty vykonaných kontrol jednotlivých druhov aplikačných zariadení (plošné postrekovače a rosiče, 
zariadenia na leteckú aplikáciu, moričky osív a sadby) v SR od 2003 – 2018

 Rok postrekovače rosiče zariadenia na leteckú 

aplikáciu

moričky osív a 

sadby

spolu

2003 163 12 0 0 175

2004 519 44 0 0 563

2005 528 89 0 0 617

2006 658 110 22 0 790

2007 620 99 6 25 750

2008 546 96 19 15 676

2009 594 90 5 6 695

2010 591 129 14 18 752

2011 585 91 4 37 717

2012 531 113 12 25 681

2013 612 96 5 20 733

2014 113 31 1 0 145

2015 63 31 0 0 94

2016 77 15 0 1 93

2017 324 76 9 19 428

2018 381 99 1 31 512

spolu
6905 1221 98 197 8421



Navrhované opatrenia  
v oblasti aplikačných zariadení

 oblasť aplikačných zariadení zaradiť do dobrovoľného systému vzdelávania
pre neprofesionálnych používateľov, obohatiť prednášky o praktické ukážky pre túto
cieľovú skupinu (záhradkári, hobby pestovatelia),

 zintenzívnenie kontrol aplikačných zariadení a vyraďovanie zariadení, ktoré už nespĺňajú
legislatívne požiadavky,

 podpora obstarávania aplikačných zariadení s protiúletovou (antidriftovou) technológiou

 dopracovanie metodiky v oblasti kontrol aplikačných zariadení pre rozmetadlá a ručné
a chrbtové aplikačné zariadenia

 zaradenie do povinného vzdelávania v oblasti aplikačných zariadení špecifické
techniky, ktorými sú aplikácia prípravkov s podporou vzduchu, aplikácia s integrovanými
systémami pre precízne poľnohospodárstvo, systém asistenčného riadenia (napr. GPS),
aplikácia prípravkov v ochranných pásmach alebo zónach (vodné zdroje, toky, chránené
objekty, územia), aplikácia s technicky prispôsobenými aplikačnými zariadeniami (kryty,
deflektory), používanie zariadení pre vyplachovanie prázdnych obalov a primiešavacích
zariadení



Trvalá udržateľnosť ?

IPM
najproblematickejšia je otázka integrovanej ochrany - pri súčasnej veľmi

všeobecnej formulácii základných pravidiel neumožňuje reálny a praktický

výkon v praxi samotnými farmármi vrátane kontroly

požiadavky sa napĺňajú postupne, postupným schvaľovaním
nízkorizikových látok, základných látok, uvádzaním do praxe bioagens
(prirodzení predátori) a ďalším vyraďovaním vysokorizikových látok.

v roku 2019
 semináre IPM (19. 11, 26. 11., 4. 12. 2019)

 prehľad zásad IPM (všeobecné princípy, aj pre skupiny plodín) –
brožúra

 poradenský systém

 dotazník pre výkon kontrol (state of play)



Indikátory rizika (RIs)

HRIs harmonizácia na úrovni EÚ

1. objem predaja prípravkov 
prepočítaný na účinné látky – váhový faktor 
pre rizikovosť účinných látok 

2. Počet vydaných výnimiek na 120 dní 
– váhový faktor pre rizikovosť účinných látok

Účinné látky sú rozdelené do 4 skupín a 7 kategórií. Prvú skupinu tvoria látky 
s nízkym rizikom, tretiu skupinu kandidáti na substitúciu. V poslednej kategórii 
sú neschválené účinné látky.
Pre jednotlivé skupiny sa uplatňujú odlišné váhové faktory.

Baseline je tvorená priemerovaním dát v rokoch 2011 – 2013.



HRI - I



HRI -II



Finalizácia NAP
2019

Schválenie na rezortnej úrovni

Prijatie na medzirezortnej 
úrovni

Finančné a personálne zdroje

Realizácia opatrení



Záver

Dôraz na zodpovednejší prístup 
profesionálnych ale aj neprofesionálnych 

používateľov!

Uvedomelosť pri používaní pesticídov

Včasná komunikácia o problémoch

Spoločné hľadanie riešení 



bronislava.skarbova@land.gov.sk

Ďakujem za pozornosť!


