
NOVÝ SPÔSOB UVÁDZANIA 

HNOJÍV NA TRH 

PROBLÉMY A VÝZVY



Dohľad nad trhom

• ÚKSÚP v Bratislave je štátnou rozpočtovou organizáciou priamo riadenou MPRV SR. Základnou 

úlohou je výkon štátnej odbornej kontroly a skúšobníctva v podmienkach rezortu poľnohospodárstva, 

ako aj štátny odborný dozor nad kvalitou vstupov do poľnohospodárstva.

• Odbor pôdy a hnojív( OPH)  zabezpečuje štátnu odbornú kontrolu hnojív u výrobcov, dovozcov, 

distribútorov v rozsahu platnej legislatívy: 

- Zákon č.136/2000 Z. z. o hnojivách zo 17. marca 2000 v znení neskorších predpisov

- Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 2019/515 z 19.marca 2019 o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v 

súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v inom členskom štáte a o zrušení nariadenia (ES) č. 

764/2008

- Nariadenie EP a Rady (ES) č. 2003/2003 z 13. októbra 2003 o hnojivách

- Nariadenie EP a Rady (eú) 2019/1009 z 5. júna 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania 

EÚ produktov na hnojenie na trhu, menia nariadenia (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a ruší 

nariadenie (ES) č. 2003/2003                 
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NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2003/2003 

z 13. októbra 2003 o hnojivách

• Platný do 16. júla 2022

• Uplatňuje sa iba na anorganické hnojivá označované ako HNOJIVO ES

• Dobeh hnojív, ktoré boli vyrobené a uvedené na trh pred 16. júlom 2022

• V rámci kontroly trhu sme zatiaľ zaznamenali iba jeden produkt označený ako HNOJIVO ES, ktorý 

bol vyrobený v čase, keď už nariadenie bolo zrušené
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NARIADENIE EP a Rady (EÚ) 2019/1009 z 5. júna 2019, 
ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania EÚ produktov 

na hnojenie na trhu, menia nariadenia (ES) č. 1069/2009 a 
(ES) č. 1107/2009 a ruší nariadenie (ES) č. 2003/2003

• V plnom znení vstúpilo do platnosti 16. júla 2022

• V porovnaní s predchádzajúcim nariadením, sa uplatňuje aj na ďalšie kategórie hnojív

PFC 1 - hnojivá - podľa chemického zloženia: anorganické, organické, organicko – minerálne

PFC 2 - prípravky na vápnenie 

PFC 3 - pomocné pôdne látky

PFC 4 – pôdne (pestovateľské) substráty

PFC 5 - inhibítory 

PFC 6 - rastlinné biostimulanty

PFC 7 - zmesi 

• Presne určuje minimálne obsahy živín a maximálne hodnoty obsahu  kontaminantov ako aj limity 
obsahu patogénov

• Posudzovanie EÚ produktu na hnojenie s označením CE vykonáva notifikovaná osoba

• Bolo vypracované v rámci balíčka pre obehové hospodárstvo
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Notifikovaná osoba
- Orgán posudzovania zhody

• Právny subjekt, ktorý je nezávislý od notifikujúceho orgánu (UNMSSR) a od producenta, výrobcu 
hnojiva

• Nesmie navrhovať, predávať, vyrábať, nakupovať ani vlastniť EÚ produkty na hnojenie

• vykonáva činnosti posudzovania zhody na najvyššej úrovni profesijnej integrity a nevyhnutnej 
technickej odbornej spôsobilosti

• má vždy a pre každý postup posudzovania zhody a pre každý druh alebo kategóriu EÚ produktov na 
hnojenie k dispozícii: 

a) potrebných zamestnancov s odbornými znalosťami a dostatočnými a primeranými skúsenosťami 

b) potrebné opisy postupov, v súlade s ktorými sa vykonáva posudzovanie zhody, aby bola 
zabezpečená transparentnosť týchto postupov a možnosť ich reprodukovania. 

c) primeranú technickú a odbornú prípravu zahŕňajúcu všetky činnosti posudzovania zhody.
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Hľadá sa notifikovaná osoba

• Mesiac predtým, ako vstúpilo nariadenie do platnosti, žiaden notifikačný úrad v žiadnom 
členskom štáte neevidoval záujem o vznik orgánu posudzovania zhody

• Vznikla nervozita na trhu a najmä medzi výrobcami hnojív

• Možnosť certifikácie na úrovni národnej legislatívy a následne vzájomné uznanie

• Modul A - Vnútorná kontrola výroby je postup posudzovania zhody, ktorým si výrobca plní 
určené povinnosti a zaručuje a vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednosť, že príslušné EÚ 
produkty na hnojenie spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú
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Očakávania vs. realita

• 3 mesiace po uvedení nariadenia do platnosti je 9 orgánov posudzovania zhody pre všetky 
štáty EÚ, z toho 3 v Holandsku a v rámci strednej Európy je jeden notifikovaný orgán v 
Maďarsku a dva v Poľsku

• V rámci kontroly trhu sme doteraz nezaznamenali žiaden EÚ produkt na hnojenie s 
označením CE

• Vznikla diera na trhu a niektoré spoločnosti využili možnosť a začali ponúkať 
administratívne zabezpečenie v procese posudzovania zhody – s obmedzenou dobou 
platnosti
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Ďakujeme za pozornosť

Ing. Lucia Horeličanová
hnojiva@uksup.sk
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