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V roku 2016 bola hlavným predmetom činnosti  inšpekčnej organizácie Naturalis SK, 

s.r.o. kontrolná činnosť a certifikácia v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (EPV). Táto 

činnosť bola vykonávaná v súlade s akreditáciou vydanou Slovenskou národnou 

akreditačnou službou (SNAS) na výkon kontroly a certifikácie a na základe oprávnenia 

vydaného Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave 

(ÚKSÚP) ako orgánom štátnej správy a príslušným orgánom v oblasti EPV. 

 

1. Identifikácia organizácie 

 

 

Názov:  Naturalis SK, s.r.o. 

 

Sídlo: Trnavská cesta 50 

 821 02 Bratislava 

 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným 

 

e-mail:  kontrola@naturalis.sk, certo@naturalis.sk  

 

web:  www.naturalis.sk 

 

Riaditeľ:  Ing. Jaroslav Drobný 

 

 

V januári 2016 bola kancelária Naturalis SK, s.r.o. presťahovaná do nových priestorov 

na adresu Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava. Vo výpise z obchodného registra bola táto 

zmena zaregistrovaná dňa 01.04.2016.  

 

2. Organizačná štruktúra  

 

Počas roka 2016 nastali niektoré zmeny v stave a pozíciách zamestnancov.  
 
Oddelenie kontroly 

 

Dňa 01.01.2016 bol zaradený do prípravy ako inšpektor – čakateľ na interné miesto 

Ing. Marcel Gerčák, ktorý ukončil prípravu inšpektora dňa 15.04.2016. Dňa 31.01.2016 

ukončil pracovný pomer Ing. Branislav Ďuriška. Dňa 15.04.2016 bol zaradený do prípravy 

ako inšpektor – čakateľ a zástupca manažéra kvality na interné miesto Bc. Ján Kovarovič a 

Ing. Peter Kulich ukončil prípravu inšpektora.  

Dňa 01.05.2016 ukončil pracovný pomer Ing. Jaroslav Remža, PhD., manažér kvality 

na útvare riaditeľa, oddelení certifikácie a oddelení kontroly. Na jeho miesto bola dňa 

01.05.2016 preradená z pozície zástupca manažéra kvality Ing. Andrea Gergelyiová.  

Dňa 09.08.2016 ukončil prípravu inšpektora Ing. Ján Kovarovič. Dňa 01.09.2016 bol 

zaradený do prípravy ako inšpektor – čakateľ na interné miesto Ing. Boris Václav, PhD. Dňa 

30.09.2016 ukončil pracovný pomer Ing. Marcel Gerčák a dňa 15.10.2016 ukončila pracovný 

pomer Ing. Timea Szabóová.  

Dňa 01.11.2016 bola prijatá do zamestnania ako interný zamestnanec a bola zaradená 

do prípravy ako inšpektor – čakateľ a operátor oddelenia kontroly Ing. Michaela Kupcová. 

mailto:kontrola@naturalis.sk
mailto:certo@naturalis.sk
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Dňa 03.12.2016 ukončil prípravu inšpektora Ing. Boris Václav, PhD. a vyradený z prípravy 

inšpektora bol Ing. Rastislav Horník.  

Dňa 07.10.2016 bola zmenená podmienka na zapracovanie inšpektora z jedného roka, 

resp. absolvovaných minimálne 30 kontrol na jeden rok resp. absolvovaných minimálne 50 

kontrol. 

 

Oddelenie certifikácie 

 

Dňa 20.09.2016 boli zaradení do prípravy hodnotiteľa ako hodnotiteľ – čakateľ na 

oddelení certifikácie Mgr. Michal Drobný a Ing. Ján Kovarovič. Mgr. Michal Drobný ukončil 

prípravu dňa 04.10.2016 a bol zaradený ako hodnotiteľ. Dňa 12.10.2016 ukončil prípravu 

a bol zaradený ako hodnotiteľ Ing. Ján Kovarovič. 

 Dňa 10.10.2016 bol prijatý do zamestnania ako interný zamestnanec a bol  zaradený 

do prípravy hodnotiteľa ako hodnotiteľ – čakateľ a zároveň ako operátor Ing. Michal Baričič, 

ktorý ukončil prípravu hodnotiteľa dňa 03.12.2016.  

Dňa 07.10.2016 bola zmenená podmienka na zapracovanie hodnotiteľa z jedného 

roka, resp. absolvovaných minimálne 30 procesov preskúmania žiadosti a hodnotenia 

výrobkov na jeden rok resp. absolvovaných minimálne 50 procesov preskúmania žiadosti 

a hodnotenia výrobkov. 

 

2.1 Oddelenie kontroly 

 

Zoznam zamestnancov na oddelení kontroly k 31.12.2016: 

 

Ing. Jarmila Drobná, PhD. – vedúci oddelenia, technický manažér, inšpektor 

Ing. Zuzana Kazáriková – zástupca vedúceho oddelenia, inšpektor, inšpektor – operátor 

Ing. Vladimír Cabuk – inšpektor 

Ing. Jaroslav Drobný – inšpektor 

Mgr. Michal Drobný – inšpektor - operátor 

Ing. Andrea Gergelyiová – manažér kvality 

Ing. Ján Kovarovič – inšpektor, inšpektor – operátor, zástupca manažéra kvality  

Ing. Peter Kulich – inšpektor, inšpektor – operátor 

Ing. Michaela Kupcová – inšpektor – čakateľ, inšpektor - operátor 

Ing. Boris Václav, PhD. – inšpektor, inšpektor - operátor 

 

Mgr. Zdenka Ballayová – externý inšpektor 

Ing. Jana Bírová – externý inšpektor 

Ing. Jana Gregušová – externý inšpektor 

Ing. Katarína Hatinová – externý inšpektor 

Ing. Helena Kohútová – externý inšpektor 

Ing. Josef Ludík – externý inšpektor 

MVDr. Marcela Štefanová – externý inšpektor  

 

Ing. Lenka Nováková - MD (inšpektor, inšpektor – operátor) 

 

Kontrolnú činnosť u prevádzkovateľov vykonávali inšpektori na základe rôznych 

kombinácií (jeden inšpektor kontroloval viaceré činnosti): pestovanie rastlín kontrolovalo 12 

inšpektorov, chov zvierat 7 inšpektorov, voľný zber 5 inšpektorov, výrobu húb 2 inšpektori, 
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výrobu potravín 7 inšpektori, výrobu osív 1 inšpektor, výrobu krmív 3 inšpektori, balenie 

a prebaľovanie 6 inšpektori, označovanie 3 inšpektori, obchodovanie a distribúciu 15 

inšpektori, skladovanie 1 inšpektor, prepravu 1 inšpektor, dovoz 7 inšpektori a vývoz 3 

inšpektori. 

 

2.2 Oddelenie certifikácie 

 

Zoznam zamestnancov na oddelení certifikácie k 31.12.2016: 

 
Ing. Jaroslav Drobný – vedúci oddelenia, technický manažér, certifikujúci 

Ing. Andrea Gergelyiová – zástupca vedúceho oddelenia, certifikujúci, hodnotiteľ, operátor, 

manažér kvality 

Ing. Michal Baričič – operátor, hodnotiteľ 

Mgr. Michal Drobný – hodnotiteľ 

Ing. Ján Kovarovič – operátor, zástupca manažéra kvality, hodnotiteľ  

 

2.3 Útvar riaditeľa 

   

Zoznam zamestnancov útvaru riaditeľa k 31.12.2016: 

 

Ing. Jaroslav Drobný – riaditeľ 

Ing. Jarmila Drobná, PhD. – zástupca riaditeľa, webmaster 

Mgr. Michal Drobný – právnik 

Ing. Andrea Gergelyiová – manažér kvality 

Ing. Ján Kovarovič – zástupca manažéra kvality 

 

V rámci oddelení sa niektoré činnosti prelínajú a interní zamestnanci pracujú zároveň 

na viacerých oddeleniach. Ku dňu 31.12.2016 pracovalo v spoločnosti celkom 11 interných 

(z toho 2 na VPP a 1 MD) a 7 externých zamestnancov.  

 

Zoznam zamestnancov Naturalis SK, s.r.o. je uvedený v tabuľke 1. 

 

3. Činnosť  

 

Spoločnosť Naturalis SK, s.r.o. vykonáva kontrolnú činnosť a certifikáciu v ekologickej 

poľnohospodárskej výrobe na základe Odborného oprávnenia na výkon kontroly 

a certifikácie u prevádzkovateľov registrovaných na ÚKSÚP-e  na Odbore ochrany životného 

prostredia a ekologického poľnohospodárstva, ktoré bolo vydané Ústredným kontrolným 

a skúšobným ústavom poľnohospodárskym Bratislava dňa 26.05.2016 s platnosťou do 

17.12.2019.  

Oprávnenie sa vzťahuje na nasledovné oblasti EPV: rastlinná výroba, zber voľne 

rastúcich rastlín a ich častí, živočíšna výroba, chov včiel, výroba potravín, krmív a osív, 

obchodovanie, distribúcia a skladovanie, balenie, prebaľovanie a označovanie a  dovoz 

a vývoz produktov z EPV z/do tretích krajín. V roku 2016 bolo oprávnenie rozšírené 

o pestovanie húb. 
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3.1 Oddelenie kontroly 

 

Oddelenie kontroly vykonávalo kontrolu výroby, výrobkov a služieb (distribúcia, 

preprava, skladovanie, balenie a prebaľovanie, označovanie, obchodovanie, dovoz a vývoz) 

v oblasti bioproduktov, biopotravín, biopotravín na osobitné výživové účely, bioosív, biokrmív 

a biokŕmnych zmesí. Zároveň vykonávalo pri kontrolách prevádzkovateľov aj dohľady 

certifikovaných výrobkov. 

Oddelenie kontroly spracovávalo výsledky kontrol a vykonávalo ďalšie administratívne 

práce súvisiace s výkonom inšpekcie. Po vyhodnotení výsledkov kontrol spracovávalo 

zistené nezhody a zistenia. Na základe posúdenia zaslaných dokumentov alebo v prípade 

iných zistení neuvedených v správe z kontroly ako nezhoda vydávalo oznámenia o zistených 

nezhodách.  

V súlade s výsledkami kontrol alebo na základe žiadostí prevádzkovateľov pripravovalo 

a zasielalo príslušnému orgánu návrhy na zmenu doby konverzie (predĺženie, skrátenie). 

Taktiež určovalo konverziu (začiatok a koniec) novozaradeným prevádzkovateľom. 

Ďalej vykonávalo priebežnú aktualizáciu zoznamu zmluvných prevádzkovateľov a ich 

činností, vykonaných kontrol a viedlo prehľady a štatistiky o vykonaných kontrolách 

a prevádzkovateľoch. V súlade s odborným oprávnením vypracovávalo mesačné hlásenia, 

polročné a ročné správy. 

Súčasťou práce oddelenia kontroly bola komunikácia so zahraničnými inšpekčnými 

organizáciami a súčinnosť v rámci krížových kontrol a overovania dokumentácie, resp. 

riešenia prípadných porušení a nezrovnalostí zistených pri obchodovaní so slovenskými 

prevádzkovateľmi. 

 

3.2 Oddelenie certifikácie 

 

Oddelenie certifikácie sa zaoberalo hlavne certifikáciou výrobkov kontrolovaných 

prevádzkovateľov v súlade s platnou legislatívou a interným postupom certifikácie. Ďalej 

vykonávalo priebežnú aktualizáciu zoznamu vydávaných certifikátov a v súlade s odborným 

oprávnením ich zasielanie ÚKSÚP-u.   

 

3.3 Útvar riaditeľa 

 

Útvar riaditeľa po vyhodnotení výsledkov kontrol spracovával zistené nezhody 

a zistenia a na základe ich závažnosti vydával oznámenia o uložení opatrenia a odstúpenia 

kontrolných zistení ÚKSÚP-u.  

Ďalej sa zaoberal manažmentom zamestnancov, kvality práce, metodicky 

zabezpečoval priebeh a postup kontrol a proces certifikácie. V priebehu roka komunikoval 

s prevádzkovateľmi a príslušným orgánom pri riešení niektorých problémov a sporných 

prípadov. Zabezpečoval a aktualizoval informácie pre prevádzkovateľov EPV, uvedené na 

internetovej stránke www.naturalis.sk. Zaoberal sa riešením personálnych a právnych 

otázok.  

 

4. Akreditácia 

 

Naturalis SK, s.r.o., je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou 

(SNAS) podľa požiadaviek ISO/IEC 17020:2012 (Osvedčenie o akreditácii č. I-031 - 

inšpekčný orgán typu A). Na základe reakreditácie vykonanej v roku 2014 bol inšpekčný 

http://www.naturalis.sk/
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orgán Naturalis SK, s.r.o. akreditovaný dňa 17.12.2014 pre oblasť Inšpekcia ekologickej 

poľnohospodárskej výroby a inšpekcia výroby kozmetických výrobkov obsahujúcich suroviny 

pochádzajúce z ekologickej poľnohospodárskej výroby s platnosťou do 17.12.2019. 

Zároveň je Naturalis akreditovaný  podľa požiadaviek ISO/IEC 17065:2012 

(Osvedčenie o akreditácii č. P-022 - certifikačný orgán). Po reakreditácii bolo dňa 23.06.2015 

vydané nové osvedčenie s platnosťou do 06.07.2020. Dňa 30.08.2016 bolo vydané nové 

Oprávnenie o akreditácii č. P-022 na novú adresu inšpekčnej organizácie Trnavská cesta 50, 

821 02 Bratislava. 

Akreditáciou spoločnosti a na základe ďalších splnených podmienok vyplývajúcich zo 

Zákona č. 189/2009 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe sú splnené požiadavky 

slovenskej  a európskej legislatívy pre výkon kontroly a certifikácie v EPV. 

 

5. Výsledky činnosti 

 

5.1 Počet evidovaných prevádzkovateľov 

 

Prevádzkovateľom ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktorí nemali uzatvorenú 

zmluvu o kontrole a certifikácii v predchádzajúcich rokoch na dobu neurčitú,  boli na začiatku 

roka 2016 zaslané záväzné prihlášky ku kontrole. Formou návratky sa prihlásili ku kontrole 

pre rok 2016, pričom sa mohli rozhodnúť podpísať zmluvu na dobu neurčitú, resp. na dobu 

určitú do 31.12.2016. Na základe prijatej návratky im bola zaslaná zmluva o kontrole 

a certifikácii na podpis. Po vrátení podpísanej zmluvy do kancelárie IO bol prevádzkovateľom 

zaslaný jeden exemplár zmluvy a boli zaradení do zoznamu kontrolovaných 

prevádzkovateľov.  

Novým žiadateľom a záujemcom o tento systém hospodárenia boli vytvorené obdobné 

podmienky – podľa termínu, kedy sa ku kontrole prihlásili. Tí prevádzkovatelia, ktorí mali 

uzatvorenú zmluvu na dobu neurčitú v predchádzajúcom období, boli automaticky zaradení 

do kontrolnej činnosti pre rok 2016. 

Z roku 2015 prešlo do roku 2016 celkove 475 platných zmlúv o kontrole a certifikácii, 

ktoré boli podpísané na dobu neurčitú. V roku 2016 rozoslala spoločnosť 62 zmlúv, z ktorých 

bolo k 31.12.2016 podpísaných 57. Ďalej boli v roku 2016 podpísané 3 zmluvy, ktoré boli 

zaslané prevádzkovateľom ešte v roku 2015. 

V roku 2016 bolo zrušených 33 zmlúv z dôvodu vyradenia prevádzkovateľov z registra 

(Tabuľka 9). Zo strany IO boli zrušené 4 zmluvy: prevádzkovateľ Eurobridge, s.r.o. 

nereagoval na výzvy a nepodrobil sa kontrole v r. 2016, LEGUSEM. s.r.o. ukončil činnosť 

a prevádzkovatelia EURO-PPF s.r.o. a Boris Baláž ml. sa do konca roka nezaregistrovali. Ku 

koncu roka bola zrušená jedna zmluva s prevádzkovateľom, ktorý dal výpoveď zmluvy 

z dôvodu prestupu k inej inšpekčnej organizácii (BIOKON, spol. s r.o.). Šiestim 

prevádzkovateľom skončila  platnosť zmluvy na dobu určitú k 31.12.2016 (Blitshtein Trading, 

s.r.o,, LOS-Agro spoločnosť s ručením obmedzeným Spišská Nová Ves, Mikolaj, Združenie 

urbárnikov Markušovce - Čepanovce, pozemkové spoločenstvo Ing. Peter Kováč, Kaufland 

Slovenská republika v.o.s.). Ku koncu roka 2016 bolo platných 491 zmlúv. 
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5.2 Kontrolná činnosť a spracovanie výsledkov kontrol 

 

Vo februári 2016 boli jednotlivým zmluvným partnerom zaslané tlačivá prihlášky ku 

kontrole, ktoré vrátili vyplnené do kancelárie organizácie. Novým prevádzkovateľom boli 

zaslané aj tlačivá vstupnej kontroly, ktoré mali vyplnené zaslať do kancelárie Naturalis SK. 

Vyplnené tlačivá kontrolovali inšpektori počas výkonu vstupnej kontroly priamo na mieste. 

Prijaté prihlášky boli po spracovaní v kancelárii postupne rozdeľované spolu s ďalšími 

materiálmi inšpektorom.  

Kontroly v roku 2016 prebiehali podľa plánu a rozdelenia kontrol. Úplné a náhodné 

kontroly sa vykonávali priebežne počas celého roka, u výrobcov biopotravín, krmív a osív sa 

úplné kontroly uskutočnili podľa termínu nahlásenia výroby. Plán kontrol bol aktuálne 

oznamovaný na ÚKSÚP každý týždeň, zostavoval ho riaditeľ spoločnosti v spolupráci 

s vedúcim oddelenia kontroly. Plán kontrol zohľadňoval aj trojročnú rotáciu inšpektorov 

u jedného prevádzkovateľa a regionálne zoskupenie prevádzkovateľov.  

Inšpektori počas kontrol postupovali podľa platnej legislatívy a interných postupov 

kontroly. Pri kontrole inšpektori skontrolovali opätovne prihlášku ku kontrole a zapísali 

vzniknuté zmeny. Vykonali kontrolu evidencie, porastov, chovov, resp. spracovateľskej linky, 

linky na výrobu osív alebo krmív, skladov a ďalších objektov podľa charakteru kontrolovanej 

prevádzky a danej situácie. Na záver inšpektori vyplnili správu z kontroly, ktorú zástupca 

kontrolovanej prevádzky potvrdil svojím podpisom. Správy zasielali inšpektori do kancelárie 

Naturalis SK, s.r.o. 

Po prijatí inšpekčných správ od inšpektorov boli na oddelení kontroly prekontrolované, 

spracované, doplnené na základe vyžiadaných chýbajúcich údajov a vybraté informácie 

(údaje o výmerách, plodinách, zvieratách, termín kontroly, a pod.) boli spracované 

v databáze a archivované. V prípade nezhôd zistených pri kontrolách alebo následne pri 

spracovaní správ a ďalších doplňujúcich materiálov od prevádzkovateľov, boli správy 

postúpené na riešenie vedúcemu kontroly. Za zistené nezhody boli uložené opatrenia, 

v prípade zásadných nezhôd boli odstúpené na riešenie kontrolnému ústavu na útvare 

riaditeľa.  

Správy z kontrol slúžili aj certifikačnému oddeleniu ako podkladový materiál pri 

vydávaní certifikátov. 

Na základe spracovaných správ z výkonu kontroly boli vypracované mesačné hlásenia, 

ktoré boli odovzdávané pravidelne na ÚKSÚP. 

 

Prevádzkovatelia kontrolovaní v roku 2016 

 

V roku 2016 bolo vykonaných celkom 816 kontrol. Vstupné kontroly sa uskutočnili u 54 

prevádzkovateľov. Realizovalo sa 620 úplných kontrol, z toho 54 kontrol v rastlinnej výrobe, 

1 kontrola pestovania húb, 2 kontroly chovu včiel, 326 spoločných kontrol v rastlinnej 

a živočíšnej výrobe, 7 kontrol zberu voľne rastúcich rastlín, 95 kontrol výroby potravín, 5 

kontrol prevádzok na výrobu osív, 8 kontrol výroby krmív, 18 kontrol iných spracovateľov, 3 

kontroly označovania, 30 kontrol obchodovania, 50 kontrol distribúcie, 1 kontrola 

skladovania, 1 kontrola prepravy, 13 kontrol dovozu a 6 kontrol vývozu (Tab. 3). V rámci 

úplných kontrol bolo 539 ohlásených  a 81 neohlásených. 

Náhodné kontroly v počte 142 (Tab. 4) sa uskutočnili na základe rizikovosti 

prevádzkovateľov, ďalej boli zamerané na odbery vzoriek, kontrolu plnenia podmienok na 

skrátenie konverzie, kontrolu plnenia opatrení za nezhody z predchádzajúcich kontrol, pre 

potreby certifikácie alebo na overenie niektorých skutočností, resp. údajov nahlasovaných 
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zahraničnými inšpekčnými organizáciami. Náhodné kontroly sa taktiež vykonávali ohlásene 

a neohlásene. Ohlásených kontrol bolo 60 a neohlásených 82.  

V roku 2016 neboli kontrolovaní niektorí prevádzkovatelia, resp. registrované činnosti 

u 14 prevádzkovateľov (Tab. 2) väčšinou z dôvodu nevykonávania registrovanej činnosti, 

resp. jej registrovania až od r. 2017. Jeden prevádzkovateľ nereagoval na výzvy IO a dvaja 

prevádzkovatelia neumožnili kontrolu. U troch prevádzkovateľov nebola vykonaná kontrola 

vzhľadom k tomu, že podpísali zmluvu až v poslednom štvrťroku 2016 a začiatok konverzie 

bol určený dňom 01.01.2017.  

 

Odbery vzoriek  

 

V roku 2016 bolo celkovo odobratých 26 vzoriek u 26 prevádzkovateľov (Tab.5). Vo 

vzorkách boli zisťované rezíduá pesticídov, ťažké kovy, konzervačné látky a GMO. Analýzy 

boli vykonané v akreditovaných laboratóriách EUROFINS BEL/NOVAMANN Nové Zámky a 

ŠVPÚ Bratislava. Jedna vzorka nevyhovala požiadavkám nariadení pre EPV. Jednalo sa 

o pšenicu ozimnú s nálezom 0,019 mg/kg chlorpyrifos methyl. Prevádzkovateľovi bol na 

základe výsledkov analýzy odobratý certifikát na túto plodinu. 

 

Výsledky kontrol 

 

Kontrolami u prevádzkovateľov, doriešením v kancelárii IO alebo po kontrole 

dodatočne zaslanej príslušnej dokumentácie boli u niektorých prevádzkovateľov zistené 

viaceré porušenia a nezrovnalosti, resp. nezhody s legislatívou a pravidlami uplatňovanými v 

ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Jednalo sa hlavne o nasledovné nezhody: 

 

Evidencia, záznamy, iné: 

 

- nereagovanie na výzvy z kancelárie IO 

- neplnenie uložených opatrení 

- nenahlásenie zmeny údajov vstupnej kontroly 

- nenahlásenie zmeny registrovaných údajov do 30 dní kontrolnému ústavu 

- nepredloženie potrebnej dokumentácie a evidencie ku kontrole 

- nedostatočne vedené záznamy, nedostatočná evidencia v ekologickej prevádzke 

- nezabezpečená evidencia a dostupnosť všetkých dokumentov v sídle spoločnosti na 

Slovensku 

- nezabezpečená bezodkladná súčinnosť pri dodaní informácií a dokumentov požadovaných 

IO Naturalis  SK, s.r.o. (riešenie podozrivého obchodovania) 

- neposkytnutie informácií, potrebných na účely riešenia podozrenia z porušenia 

a nezrovnalosti v prípade obchodovania so zahraničným dodávateľom 

- nenahlásenie inšpekčnej organizácii pozitívneho nálezu v odobratej  vzorke 

- nezabezpečený prístup informácií, priestorov a častí prevádzky k vykonaniu kontroly, resp. 

zmarenie výkonu kontroly 
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Rastlinná výroba: 

 

- výsev neekologického osiva, resp. výsadba neekologického sadbového materiálu bez 

vopred udelenej výnimky, resp. v rozpore s udelenou výnimkou (iné druhy, odrody, 

množstvá)  

- použitie prípravku povoleného v EPV na výnimku MP a RV SR mimo termínu povoleného 

použitia  

 - použitie ekologického hnojiva v Zozname hnojív a pôdnych pomocných látok povolených 

v EPV neuvedeného 

- nález V EPV nepovolenej látky vo vzorke pšenice odobratej na analýzu rezíduí pesticídov 

- nevhodný osevný postup: pestovanie obilnín 3 roky po sebe 

- pestovanie v monokultúre 

- paralelné pestovanie plodín v ekologickej a neekologickej jednotke 

- nedostatočne vedená evidencia rastlinnej  výroby v ekologickej prevádzke 

- fyzicky a evidenčne neoddelená produkcia rôznych štatútov  

- zber voľne rastúcich rastlín napriek zamietavému stanovisku ŠOP, bez stanoviska ŠOP 

resp. v množstve nad rámec povolenia ŠOP  

 

Živočíšna výroba: 

 

- nadmerné rozdupávanie poľnohospodárskej pôdy hospodárskymi zvieratami 

- nákup neekologických zvierat mimo rozsah povolenia 

- nepovolený nákup neekologických zvierat 

- nedostatočné minimálne plochy pre vnútorné ustajnenie zvierat 

- nezabezpečenie pravidelného prístupu zvierat k voľným plochám a k pasienkom 

- nepovolené zásahy na zvieratách 

- nezabezpečená identifikácia (označenie) zvierat 

- použitie elektrického biča pri označovaní teliat 

- použitie nepovoleného prípravku na dezinfekciu maštalí 

- použitie veterinárneho prípravku bez veterinárneho nariadenia  

- prítomnosť a ustajnenie  neekologického chovu zvierat v ekologickej prevádzke, resp.  

- nezabezpečené fyzické a evidenčné oddelenie E prevádzky od inej NE prevádzky 

- uskladnenie neekologického krmiva v ekologickej prevádzke 

- umiestnenie včelínov v oblasti, kde nie je zabezpečené, aby zdroje nektáru a peľu v okruhu 

3 km od umiestnenia včelínov  pochádzali v z ekologicky pestovaných plodín alebo z 

prirodzenej vegetácie 

- nedostatočne vedená evidencia a záznamy o živočíšnej výrobe a veterinárnej starostlivosti 

 

Výroba potravín, obchodovanie, označovanie a i.:  

 

- nedostatočne vedená evidencia o použitých biosurovinách a biovýrobkoch 

- nevedenie sanitačného a výrobného denníka 

- nenahlasovanie termínov výroby bioproduktov v zmiešanej prevádzke 

- držanie produktov neekologickej výroby v ekologickej prevádzke bez možnosti identifikácie 

pôvodu, množstva a dodávateľa výrobkov 

- nezabezpečenie označenia suroviny v priestoroch prevádzky 

- nákup produktov bez overenia pôvodu a predložených certifikátov a bez kontroly označení 

na účtovných dokladoch 
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- nezabezpečená kontrola označení na obale pri príjme ekologického produktu od 

dodávateľa 

- neoverenie platnosti certifikátu dodávateľa pri príjme ekologického produktu 

- nezabezpečené jednoznačné oddelenie ekologickej a neekologickej prevádzky 

- nedostatočne oddelená a nezabezpečená identifikácia ekologických produktov v 

spoločných skladovacích priestoroch, zmiešanie ekologických a neekologických produktov 

pred distribúciou 

- nezabezpečenie opatrení na zabránenie zmiešania ekologickej a neekologickej produkcie 

(nezaškolenie zamestnancov o manipulácii s E a NE produkciou) 

- nesúlad v označovaní produktov z EPV s platnou legislatívou 

- chýbajúce označenie bio v evidencii, na faktúrach a dodacích listoch vystavených 

odberateľom, resp. nezabezpečené dostatočné informácie o bioproduktoch na sprievodných 

dokladoch pri predaji 

- označenie produktov rastlinného pôvodu z konverzie pojmom „bio“ 

- výroba bioproduktov bez vystaveného certifikátu  

- predaj bioproduktov bez vystaveného certifikátu, po ukončení platnosti certifikátu 

- predaj produktov, ktoré nespĺňajú všetky požiadavky ekologických nariadení, s označeniami 

odkazujúcimi na ekologický spôsob výroby 

- obchodovanie s bioprodukciou po ukončení platnosti certifikátu  

- obchodovanie s produkciou bez overeného certifikátu dodávateľa 

- nepotvrdenie prepustenia zásielky príslušným orgánom pre dovoz produktov z EPV z 

tretích krajín colnou správou  

- nenahlasovanie dovozov z tretích krajín inšpekčnej organizácii 

 

V prípade, že boli počas kontrol, v kancelárii IO pri spracovaní správ alebo 

kontrolou doposlanej dokumentácie ku kontrole zistené nezhody, boli prevádzkovateľom 

uložené opatrenia. Ak boli zistené porušenia závažné, boli tieto prípady odstúpené na 

riešenie príslušnému orgánu. Celkovo bolo uložených 321 opatrení na odstránenie zistených 

nezhôd (Tab. 6), v 23 prípadoch boli zistenia odstúpené na riešenie príslušnému orgánu 

s návrhom na uloženie pokuty (Tab. 7). Pri klasifikácii zistení a udeľovaní opatrení 

a odstúpení sa postupovalo v súlade s metodickým pokynom príslušného orgánu. 

 

Vzhľadom na závažnosť nezhôd bol na príslušný orgán podaný návrh na predĺženie 

konverzie u jedného prevádzkovateľa v RV (nález nepovolenej látky v EPV - kontaminácia zo 

susedných NE parciel) a u deviatich prevádzkovateľov v ŽV (nepovolený nákup zvierat, 

nepovolené umiestnenie včelstiev). Jednotliví prevádzkovatelia a dôvody predĺženia 

konverzie sú uvedené v tabuľke 8.   

Na základe žiadosti a po splnení požadovaných podmienok bolo navrhnuté skrátenie 

konverzie v RV 15 prevádzkovateľom (Tab. 8).  

 

5.3 Certifikačná činnosť 

 

V roku 2016 bolo podaných 588 žiadostí o certifikáciu, z toho 28 žiadostí na 

neaktuálnych tlačivách. Spoločnosť Naturalis SK, s.r.o., vydala v roku spolu 659 certifikátov, 

v ktorých bolo certifikovaných 3600 výrobkov, z toho 1595 výrobkov rastlinnej výroby, 28 

výrobkov voľného zberu, 431 výrobkov živočíšnej výroby, 926 výrobkov potravín, 45 

výrobkov krmív, 6 výrobkov osív, 215 výrobkov z obchodovania, 25 výrobkov dovozu 
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z tretích krajín, 15 výrobkov vývozu, 1 výrobok zo skladovania, 308 výrobkov z prebaľovania 

a 5 z prepravy. Vydané boli aj 3 certifikáty NAQS pre vývoz produktov do Kórei. 

Celkovo bolo prerušených 211 procesov certifikácie (z toho 7 bolo opakovane 

prerušených) najmä z dôvodu chýbajúcich podkladov k certifikácii, neukončenej kontroly 

a pod.  

Zastavené bolo 1 certifikačné konanie na základe vlastnej žiadosti prevádzkovateľa. 

Odmietnutých bolo 57 žiadosti z dôvodu necertifikovateľného štatútu produktu, nesplnených 

dôvodov prerušenia konania o certifikácii v stanovenom termíne alebo neaktuálnosti 

produktu. 

Odobratých bolo celkovo 14 certifikátov, 10 z dôvodu zrušenia registrácie 

prevádzkovateľa v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a odstúpenia od zmluvy o kontrole 

a certifikácii, 1 z dôvodu nevyhovujúceho laboratórneho rozboru, 1 na vlastnú žiadosť 

prevádzkovateľa, 1 na základe neposkytnutia informácií potrebných na účely riešenia 

podozrenia z porušenia a 1 a základe odvolania voči vydanému certifikátu. 

Dohľady certifikovaných výrobkov boli vykonávané v rámci inšpekčného orgánu pri 

kontrolách. 

 

5. 4 Medzinárodná  spolupráca 

 

V priebehu roka spoločnosť aktívne spolupracovala so zahraničnými inšpekčnými 

a certifikačnými organizáciami, napr., SGS Austria Controll-Co G.m.b.H. (Rakúsko) 

Lacon GmbH, Demeter-International e. V. (Nemecko), SKAL (Holandsko), Bio Suisse 

(Švajčiarsko), ICEA Centrale (Taliansko),  BioAgriCert (Rumunsko), Biokont CZ, s.r.o. 

(Česká republika). Jednalo sa prevažne o overenie údajov a certifikátov v rámci krížových 

kontrol a obchodovania alebo hlásení zistených porušení a nezrovnalostí (rezíduá 

pesticídov). 

Naturalis SK, s.r.o. vykonáva na základe zmluvného vzťahu kontroly pre švajčiarsku 

organizáciu Bio Suisse a nemeckú organizáciu Demeter. 

Naturalis SK, s.r.o. je naďalej členom organizácie EOCC, ktorej cieľom je zvýšiť 

spoľahlivosť kontroly a certifikácie a identifikovať a podporovať harmonizáciu implementácie 

európskej ekologickej legislatívy. 

 

5.5 Školenia   

 

V dňoch 10.02. až 13.02.2016 sa štyria pracovníci (Ing. Jaroslav Drobný, Ing. Jana 

Bírová, Ing. Marcel Gerčák a Ing. Peter Kulich), zúčastnili na medzinárodnej výstave 

BIOFACH v Nemecku.  

V dňoch 15. až 16.04.2016 sa uskutočnila porada inšpektorov a certifikačných 

pracovníkov Naturalis SK, s.r.o. spojená so školením. Súčasťou školenia bol metodický 

výkon kontroly. Praktická časť pozostávajúca z fyzickej a evidenčnej kontroly bola vykonaná 

u prevádzkovateľa Bc. Ivana Šataník, Malinovo. Ďalšími témami boli postup kontroly, dohľad 

certifikovaných výrobkov, proces certifikácie a systém manažérstva kvality.  

V dňoch 18.04. až 19.04.2016 sa uskutočnili interné školenia Podrobné oboznámenie 

sa s normou STN EN ISO/IEC 17020:2012 a Podrobné oboznámenie sa s normou STN EN 

ISO/IEC 17065:2012. Školenia sa zúčastnili Ing. Jaroslav Remža, PhD., Ing. Jaroslav 

Drobný, Ing. Andrea Gergelyiová a Bc. Ján Kovarovič. 
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Dňa 26.04.2016 sa traja pracovníci (Ing. Jaroslav Drobný, Ing. Andrea Gergelyiová 

a Bc. Ján Kovarovič) zúčastnili interného školenia Systém manažérstva kvality, povinnosti 

manažéra kvality v IO, CO. 

Dňa 11.05.2016 sa jedna pracovníčka (Ing. Timea Szaboová) zúčastnila školenia 

EOCC – EUROPEAN COMMISSION TRAINING ON TRACES.  

Dňa 19.09.2016 sa konalo interné školenie na tému podrobné oboznámenie sa 

s normou STN EN ISO/IEC 17065:2012, na ktorom sa zúčastnili Ing. Andrea Gergelyiová 

a Mgr. Michal Drobný. 

V dňoch 10.10. až 11.10.2016 sa konalo interné školenie na tému podrobné 

oboznámenie sa s normou STN EN ISO/IEC 17065:2012, na ktorom sa zúčastnili Ing. 

Andrea Gergelyiová a Ing. Michal Baričič. 

Dňa 02.12.2016 sa konalo pracovné stretnutie príslušného orgánu s oprávnenými 

inšpekčnými organizáciami. Školenia sa zúčastnili pracovníci ÚKSÚP-u, zástupcovia 

inšpekčnej organizácie Biokont CZ, s.r.o. a Naturalis SK, s.r.o. Na pracovnom stretnutí sa 

prejednávala registrácia a zmeny v registrácii, vyhodnocovanie rizika inšpekčnými 

organizáciami, vystopovateľnosť a kontrola vstupov a výstupov v EPV, výkon ročnej 

inšpekcie v roku 2016, hlásenie výmer a úrod za rok 2016, zmeny v kontrolách importov na 

rok 2017. 

V dňoch 02.12. až 03.12.2016 sa konala porada inšpektorov a certifikačných 

pracovníkov a súčasne aj školenie BOZP a PO. Na porade sa prejednávali závery 

z odborného školenia na ÚKSÚP-e, vyhodnotenie odberu vzoriek, kontrolná a certifikačná 

činnosť, systém manažérstva kvality a hodnotenie rizika prevádzkovateľov. 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, 31.01.2017    

 

                                                                      Ing. Jarmila Drobná, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


