
6. Nedôverujte „zaujímavým cenovým po nu kám“

	 Doba	 použiteľnosti	 prípravkov	 býva	 zvyčajne	 dva	
roky,	preto	 si	 ich	dodávky	 výrobcovia	plánujú	 tak,	
aby	 im	 neostali	 prípravky	 po	 dobe	 použiteľnosti.	
Zriedkavo	sa	preto	stretávame	so	„špeciál	nymi	ak
cia	mi“	výpredaja.

7. Preverte si potrebné oprávnenia u predajcov cez 
internet

 Predaj	prípravkov	na	ochranu	rastlín	sa	reguluje	po
dobne	 ako	 predaj	 liekov.	 Predávajúci	 sú	 zaškolení	
a	 mali	 by	 sa	 preukázať	 osvedčením,	 ktoré	 vydáva	
organizácia	poverená	MPRV	SR.	Zákon	o	 rastlinole
kárskej	starostlivosti	upravuje	aj	predaj	prípravkov	
na	ochranu	rastlín	cez	internet.

8. Poznajte svojho fytoinšpektora – rastlinolekára !

 Pre	každý	okres	 je	pridelený	 fytoinšpektor	 –	 rastli
nolekár.	 Kontaktné	 informácie	 nájdete	 na	 stránke	
www.uskup.sk.

	 Vašim	najbližším	spojencom,	ktorý	Vám	pomôže	vy
hnúť	sa	riziku	nákupu	falzifikátu,	je	odbor	ochrany	
rastlín	Ústredného	kontrolného	a	skúšobného	ústavu	
poľnohospodárskeho.
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Všímajte	si,	či	je	etiketa	napísaná	v	slovenskom	
jazyku	 a	 je	 zároveň	 neoddeliteľne	 pripevnená	
k	obalu.

Pri	kúpe	vždy	žiadajte	doklad	o	kúpe.

Informujte	sa	o	bezpečnostných	prv
koch	používaných	výrobcami.

Nekupujte	prípravky	na	ochranu	rastlín	od	ná
hodných	predajcov.

Slepo	nedôverujte	„zaujímavým	ceno
vým	ponukám“.

Preverte	si	potrebné	dokumenty	u	internetových	
predajcov.

Poznajte	 svojho	 fytoinšpektora.	 Kontaktné	
údaje	nájdete	na	stránke	www.uksup.sk

	 Prípravky	 na	 ochranu	 rastlín	 kupujte	 len	
v	 obchodoch	 alebo	 od	 predajcov	 	 vo	 veľ
koskladoch:

a)	 ktoré	majú	požadované	povolenia,
b)	 ktorým	plne	dôverujete.

STOP 
Falšovaným a ilegálnym  

prípravkom na ochranu rastlín

Čo robiť v prípade pochybností:
V	prípade	akýchkoľvek	podozrení	z	trestnej	činnos
ti	 v	 oblasti	 predaja	 falšovaných	 a	 ilegálnych	 prí
pravkov	na	ochranu	rastlín	je	možné:
a) kontaktovať	najbližší	útvar	Policajného	zboru	SR	 
b)	 oznámiť	 elektronicky	 informácie	 o	 podozrení	

z	 trest	nej	 činnosti	 na	 Prezídium	 Policajného	
zbo	ru	na	emailovú	adresu:	infoppz@minv.sk 

c)	 informovať	 Ústredný	 kontrolný	 a	 skúšobný	
ústav	poľnohospodársky	

	 na	tel. čísle: 02/59 880 244,	alebo	na	adrese:	
email: marcel.kubica@uksup.sk	alebo	

 stanislav.barok@uksup.sk

Pri	 podozreniach	 pri internetovom predaji kon
taktujte	 Kriminálny	 úrad	finančnej	 správy	 na	 na
sledovnej	emailovej	adrese:	
obpik@financnasprava.sk	alebo	na	
oskufs@financnasprava.sk 

www.scpa.sk
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 stanislav.barok@uksup.sk

Pri	 podozreniach	 pri internetovom predaji kon
taktujte	 Kriminálny	 úrad	finančnej	 správy	 na	 na
sledovnej	emailovej	adrese:	
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6. Nedôverujte „zaujímavým cenovým po nu kám“
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aby	 im	 neostali	 prípravky	 po	 dobe	 použiteľnosti.
Zriedkavo	sa	preto	stretávame	so	„špeciál	nymi	ak
cia	mi“	výpredaja.

7. Preverte si potrebné oprávnenia u predajcov cez
internet

Predaj	prípravkov	na	ochranu	rastlín	sa	reguluje	po
dobne	 ako	 predaj	 liekov.	 Predávajúci	 sú	 zaškolení
a	 mali	 by	 sa	 preukázať	 osvedčením,	 ktoré	 vydáva
organizácia	poverená	MPRV	SR.	Zákon	o	 rastlinole
kárskej	starostlivosti	upravuje	aj	predaj	prípravkov
na	ochranu	rastlín	cez	internet.

8. Poznajte svojho fytoinšpektora – rastlinolekára !

Pre	každý	okres	 je	pridelený	 fytoinšpektor	 –	 rastli
nolekár.	 Kontaktné	 informácie	 nájdete	 na	 stránke
www.uskup.sk.
Vašim	najbližším	spojencom,	ktorý	Vám	pomôže	vy
hnúť	sa	riziku	nákupu	falzifikátu,	je	odbor	ochrany
rastlín	Ústredného	kontrolného	a	skúšobného	ústavu
poľnohospodárskeho.
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Všímajte	si,	či	je	etiketa	napísaná	v	slovenskom	
jazyku	 a	 je	 zároveň	 neoddeliteľne	 pripevnená	
k	obalu.

Pri	kúpe	vždy	žiadajte	doklad	o	kúpe.

Informujte	sa	o	bezpečnostných	prv
koch	používaných	výrobcami.
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hodných	predajcov.
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vým	ponukám“.

Preverte	si	potrebné	dokumenty	u	internetových	
predajcov.

Pre každý okres je pridelený fytoinšpektor – 
rastlinolekár. Kontakty na fytoinšpekciu 
Slovenskej republiky nájdete: 
www.uksup.sk/oor-kontakty/

 

Prípravky	 na	 ochranu	 rastlín	 kupujte	 len	
v	 obchodoch	 alebo	 od	 predajcov	 	 vo	 veľ
koskladoch:

a) ktoré	majú	požadované	povolenia,
b) ktorým	plne	dôverujete.

STOP
Falšovaným a ilegálnym 

prípravkom na ochranu rastlín

Čo robiť v prípade pochybností:
V	prípade	akýchkoľvek	podozrení	z	trestnej	
činnosti	v	oblasti	predaja	falšovaných	a	ilegálnych	
prípravkov	na	ochranu	rastlín	je	možné:
a) kontaktovať	najbližší	útvar	Policajného	zboru	SR
b)

c)

oznámiť elektronicky informácie o podozrení
z trestnej činnosti odboru odhaľovania
nebezpečných materiálov a environmentálnej
kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia
Policajného zboru na	emailovú	adresu:
oenv.kp.ppz@minv.sk
informovať	Ústredný	kontrolný	a	skúšobný ústav
poľnohospodársky na	tel. čísle: 02/59 880 244,
alebo	na	adrese: email:
marcel.kubica@uksup.sk	alebo
stanislav.barok@uksup.sk

Pri	podozreniach	pri internetovom predaji 
kontaktujte	Kriminálny	úrad	finančnej	správy	
na	 nasledovnej	emailovej	adrese:	
obpik@financnasprava.sk	alebo	na	
oskufs@financnasprava.sk 

www.scpa.sk

Čo robiť v prípade pochybností:
V prípade akýchkoľvek podozrení z trestnej
činnosti v oblasti predaja falšovaných a ilegálnych
prípravkov na ochranu rastlín je možné:
a) kontaktovať najbližší útvar Policajného zboru SR
b) oznámiť elektronicky informácie o podozrení
 z trestnej činnosti odboru odhaľovania 
 nebezpečných materiálov a environmentálnej
 kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia
 Policajného zboru na emailovú
 adresu: oenv.kp.ppz@minv.sk
c) informovať Ústredný kontrolný a skúšobný ústav
 poľnohospodársky na tel. čísle: 02/59 880 244,
 alebo na adrese: email:
 marcel.kubica@uksup.sk alebo
 stanislav.barok@uksup.sk
d) využiť Zelenú linku Kriminálneho úradu 
 finančnej správy (KÚFS): 
 tel. číslo: 0800 110 110

Pri podozreniach pri internetovom predaji
kontaktujte taktiež KÚFS na nasledovnej 
emailovej adrese:
obpik@financnasprava.sk alebo na 
oskufs@financnasprava.sk

Pre každý okres je pridelený fytoinšpektor – rastlino-
lekár. Kontakty na fytoinšpekciu Slovenskej republi-
ky nájdete: www.uksup.sk/oor-kontakty/
Vašim najbližším spojencom, ktorý Vám pomôže vy-
hnúť sa riziku nákupu falzifikátu, je odbor ochrany 
rastlín Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu 
poľnohospodárskeho.



Pozor 
na prípravky na ochranu rastlín ! 

Môžu Vás vyjsť draho !!!

Prečo	 sa	 my	 všetci	 musíme	 znepokojovať	 nad	
falšovanými	a	ilegálnymi	prípravkami	na	ochranu	
rastlín?

•  Pretože	môžu	poškodiť	alebo	zničiť	ošetrovanú	plo
dinu	a	tým	poľnohospodárom	spôsobiť	hospodárske	
škody,	alebo	nemusia	účinkovať;

•  pretože		ich	používanie	sa	môže	spájať	so	zdravot
nými	rizikami	pre	obsluhu	a	poľnohospodára;

•  pretože	ich	používanie	sa	môže	spájať	so	zdravot
nými	rizikami	pre	spotrebiteľov	v	dôsledku	nepre
skúmaných	rezíduí	v	potra	vinách;

•  pretože	 ich	 používanie	 sa	môže	 spájať	 s	 rizikami	
pre	životné	prostredie,	pôdu,	vodu	alebo	zvieratá;

•  pretože	ich	používanie	porušuje	práva	k	duševnému	
vlastníctvu,	práva	k	ochranným	známkam	a	zároveň	
znižuje	dôveru	k	originálnym	prípravkom	na	ochra
nu	rastlín.

Falšované a ilegálne prípravky na ochranu rastlín:

•  ohrozujú zdravie
•  ohrozujú pestované plodiny
•  ohrozujú životné prostredie
•  ohrozujú spotrebiteľov

Prečo	 sa	 falšovatelia	 sústreďujú	 na	 prípravky	
na	ochranu	rastlín	?

Lebo	 je	 to	 veľmi	 vyhľadávaný	 tovar,	 obdobne	 ako	 sú	 
lieky,	odevy	či	kozmetika.	Falšované	prípravky	na	ochra
nu	 rastlín	 obsahujú	 neznáme	 chemické	 látky.	 Výskum	
jednoznačne	preukázal	ich	nežiaduce	účinky.

Aké	môže	mať	následky	ich	používanie	?

•		 ohrozenie	života	alebo	zdravia	ľudí
•		 znečistenie	životného	prostredia
•		 znehodnotenie	pestovaných	plodín

V	 konečnom	dôsledku	 je	 to	 ohrozenie	 dôve	ry	hod	nosti		
poľnohospodárov,	nimi	dopestovaných	 rastlinných	pro
duktov	a	následne	vyrábaných	potravín.

Čo	požaduje	priemysel	?

Priemysel	 požaduje	 zvyšovanie	 povedomia	 širokej	 ve
rejnosti	ohľadom	rizík	spojených	s	falšovanými	a	ilegál
nymi	prípravkami	na	ochranu	rastlín.	

Predpisy	zamerané	proti	falšovaniu

•		Uznesenie	 Rady	 z	 25. 9. 2008	 o	 všeobecnom	
európskom	 pláne	 pre	 boj	 proti	 falšovaniu	
a	autorskému	pirátstvu	

	 (ÚV	EU,	číslo	2008/C	253/01);
•		Smernica	 EP	 a	 Rady	 č.	 2009/128/ES,	 ktorou	
sa	ustanovuje	rámec	pre	činnosť	Spoločenstva	
na	 dosiahnutie	 trvalo	 udržateľného	 používa
nia	pesticídov;	

•		Zákon	 NR	 SR	 č. 405/2011	 o	 rastlinolekár
skej	 starostlivosti	 a	 o	 zmene	 zákona	 NR	 SR	
č. 145/1995	 Z.z.	 o	 správnych	 poplatkoch	
v	znení	neskorších	predpisov.

Ako sa chrániť pred falšovanými a ile 
gálnymi prípravkami na ochranu rastlín? 

Postačí dodržať niekoľko zásad !

1. Používajte len prípravky na ochranu rastlín v oba
loch s pevne pripevnenou etiketou s návodom na 
použitie v slovenskom jazyku !

 Podľa	zákona	o	rastlinolekárskej	starostlivosti	každý	
prípravok	na	ochranu	rastlín	musí	mať	etiketu	neod
deliteľne	spojenú	s	obalom	prípravku.	Etiketa	musí	
byť	v	slovenskom	jazyku.	Na	etikete	musí	byť	číslo	
autorizácie	 prípravku.	 Jeho	 správnosť	 sa	 dá	 overiť	
na	nasledovnej	stránke:	

 http://www.uksup.sk/orpzoznamy/ 

	 Všímajte	 si	 chyby	 v	 texte	 etikety.	
Napríklad:	„vo	forme	granúl“,	je	ofi
ciálny	opis	druhu	formulácie,	avšak	
výraz	 „granulovaný“	 indikuje,	 že	
má	me	dočinenia	s	falzifikátom.	

2. Prípravky nakupujte len u predajcov:

	 ktorí	majú	náležité	povolenia	a	hlavne,	ktorým	dô
verujete!

3. Pri kúpe si vždy vyžiadajte doklad o nadobudnutí 
(faktúra, pokladničný blok, atď). 

	 Tento	je	totiž	pri	reklamácii	veľmi	dôležitý!	Základ
ným	 dokladom	 o	 kúpe	 je	 faktúra,	 ktorá	 musí	 ob
sahovať	 údaje,	 umožňujúce	 identifikáciu	 každého	
zakúpeného	prípravku.	Mať	príslušný	doklad	o	kúpe	
tovaru	je	jednou	z	povinností	kupujúceho.

4. Zaujímajte sa o bezpečnostné prvky a označenia !

	 Firmy	vyrábajúce	prípravky	na	ochranu	rastlín,	za
vádzajú	na	balenia	rôzne	bezpečnostné	prvky.	Pre
to	 je	 ťažko	 hovoriť	 o	 jednom	 spôsobe	 rozoznáva
nia	 legálnych	 a	 falšovaných	 prípravkov.	 V	 prípade	 
pochybností	sa	skontaktujte	s	predstaviteľom	výrob
cu	alebo	distribútora.	

5. Nenakupujte od náhodných predajcov !

Pozor 
na prípravky na ochranu rastlín ! 
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falšovanými	a	ilegálnymi	prípravkami	na	ochranu	
rastlín?

•  Pretože	môžu	poškodiť	alebo	zničiť	ošetrovanú	plo
dinu	a	tým	poľnohospodárom	spôsobiť	hospodárske	
škody,	alebo	nemusia	účinkovať;

•  pretože		ich	používanie	sa	môže	spájať	so	zdravot
nými	rizikami	pre	obsluhu	a	poľnohospodára;
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•  pretože	ich	používanie	porušuje	práva	k	duševnému	
vlastníctvu,	práva	k	ochranným	známkam	a	zároveň	
znižuje	dôveru	k	originálnym	prípravkom	na	ochra
nu	rastlín.

Falšované a ilegálne prípravky na ochranu rastlín:

•  ohrozujú zdravie
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•  ohrozujú životné prostredie
•  ohrozujú spotrebiteľov

Prečo	 sa	 falšovatelia	 sústreďujú	 na	 prípravky	
na	ochranu	rastlín	?

Lebo	 je	 to	 veľmi	 vyhľadávaný	 tovar,	 obdobne	 ako	 sú	 
lieky,	odevy	či	kozmetika.	Falšované	prípravky	na	ochra
nu	 rastlín	 obsahujú	 neznáme	 chemické	 látky.	 Výskum	
jednoznačne	preukázal	ich	nežiaduce	účinky.

Aké	môže	mať	následky	ich	používanie	?
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•		 znehodnotenie	pestovaných	plodín

V	 konečnom	dôsledku	 je	 to	 ohrozenie	 dôve	ry	hod	nosti		
poľnohospodárov,	nimi	dopestovaných	 rastlinných	pro
duktov	a	následne	vyrábaných	potravín.

Čo	požaduje	priemysel	?

Priemysel	 požaduje	 zvyšovanie	 povedomia	 širokej	 ve
rejnosti	ohľadom	rizík	spojených	s	falšovanými	a	ilegál
nymi	prípravkami	na	ochranu	rastlín.	

Predpisy	zamerané	proti	falšovaniu

•		Uznesenie	 Rady	 z	 25. 9. 2008	 o	 všeobecnom	
európskom	 pláne	 pre	 boj	 proti	 falšovaniu	
a	autorskému	pirátstvu	

	 (ÚV	EU,	číslo	2008/C	253/01);
•		Smernica	 EP	 a	 Rady	 č.	 2009/128/ES,	 ktorou	
sa	ustanovuje	rámec	pre	činnosť	Spoločenstva	
na	 dosiahnutie	 trvalo	 udržateľného	 používa
nia	pesticídov;	

•		Zákon	 NR	 SR	 č. 405/2011	 o	 rastlinolekár
skej	 starostlivosti	 a	 o	 zmene	 zákona	 NR	 SR	
č. 145/1995	 Z.z.	 o	 správnych	 poplatkoch	
v	znení	neskorších	predpisov.

Ako sa chrániť pred falšovanými a ile 
gálnymi prípravkami na ochranu rastlín? 

Postačí dodržať niekoľko zásad !

1. Používajte len prípravky na ochranu rastlín v oba
loch s pevne pripevnenou etiketou s návodom na 
použitie v slovenskom jazyku !

 Podľa	zákona	o	rastlinolekárskej	starostlivosti	každý	
prípravok	na	ochranu	rastlín	musí	mať	etiketu	neod
deliteľne	spojenú	s	obalom	prípravku.	Etiketa	musí	
byť	v	slovenskom	jazyku.	Na	etikete	musí	byť	číslo	
autorizácie	 prípravku.	 Jeho	 správnosť	 sa	 dá	 overiť	
na	nasledovnej	stránke:	

 http://www.uksup.sk/orpzoznamy/ 

	 Všímajte	 si	 chyby	 v	 texte	 etikety.	
Napríklad:	„vo	forme	granúl“,	je	ofi
ciálny	opis	druhu	formulácie,	avšak	
výraz	 „granulovaný“	 indikuje,	 že	
má	me	dočinenia	s	falzifikátom.	

2. Prípravky nakupujte len u predajcov:

	 ktorí	majú	náležité	povolenia	a	hlavne,	ktorým	dô
verujete!

3. Pri kúpe si vždy vyžiadajte doklad o nadobudnutí 
(faktúra, pokladničný blok, atď). 

	 Tento	je	totiž	pri	reklamácii	veľmi	dôležitý!	Základ
ným	 dokladom	 o	 kúpe	 je	 faktúra,	 ktorá	 musí	 ob
sahovať	 údaje,	 umožňujúce	 identifikáciu	 každého	
zakúpeného	prípravku.	Mať	príslušný	doklad	o	kúpe	
tovaru	je	jednou	z	povinností	kupujúceho.

4. Zaujímajte sa o bezpečnostné prvky a označenia !

	 Firmy	vyrábajúce	prípravky	na	ochranu	rastlín,	za
vádzajú	na	balenia	rôzne	bezpečnostné	prvky.	Pre
to	 je	 ťažko	 hovoriť	 o	 jednom	 spôsobe	 rozoznáva
nia	 legálnych	 a	 falšovaných	 prípravkov.	 V	 prípade	 
pochybností	sa	skontaktujte	s	predstaviteľom	výrob
cu	alebo	distribútora.	

5. Nenakupujte od náhodných predajcov !


