
Register hnojív ES 

Register hnojív ES je webová aplikácia, ktorá slúži na evidenciu hnojív ES uvádzaných na 

Slovenský trh výrobcami distribútormi hnojív a zároveň poskytuje informácie o týchto hnojivách aj 

pre používateľov týchto hnojív.  

Ohlasovanie hnojív môže vykonávať iba subjekt, ktorý sa pred tým zaregistruje 

prostredníctvom registračného formulára. Ten je prístupný pod tlačidlom „Registrovať subjekt“, po 

vyplnení všetkých údajov uložíme tlačidlom „Register“. 

 

 Zaregistrovaný subjekt sa prihlási prihlasovacími údajmi uvedenými pri registrácii po 

kliknutí na tlačidlo „Prihlásenie“, alebo „Moje ohlásené hnojivá“.  

 



Po prihlásení je možné evidovať hnojivo kliknutím na tlačidlo „Ohlásiť nové hnojivo“.  

 

 Program zobrazí detail ohlasovaného hnojiva, kde je potrebné vyplniť všetky potrebné údaje 

(názov, skupenstvo, typ, obsah jednotlivých živín a pod.). V prípade, že hnojivo spadá svojim 

charakterom pod viacero typov, je možné vyplniť položku aj Typ2 a Typ3.  

 K ohlasovanému hnojivu je možné nahrať tiež rôzne prílohy ako etiketa, QP kód, EAN kód, 

KBÚ (karta bezpečnostných údajov) alebo fotografie ( medzi podporované formáty patrí napr. pdf, 

jpeg, xlsx, dos).  

 Pri vypĺňaní živín je potrebné v príslušnej sekcii (primárne živiny, sekundárne živiny, ...) vybrať 

príslušný prvok, množstvo, mernú jednotku a tiež formu, v akej sa daný prvok v hnojive vyskytuje. 

V prípade viacerých foriem je potrebné každú zaevidovať ako novú živinu (samostatný riadok). 

Zmazanie vybraných živín realizujeme kliknutím na tlačidlo „Zrušiť“ v príslušnom riadku.  

 

Po vyplnení údajov je potrebné kliknúť na tlačidlo „Uložiť“ v spodnej časti detailu hnojiva.  

 

 Po uložení ohlasovaného hnojiva je následne možné hnojivo dodatočne upraviť kliknutím na 

tlačidlo „Editovať“, tiež je možné k danému hnojivu zaevidovať konkrétne množstvo kliknutím na 

tlačidlo „Navýšiť množstvo“ 

 

 



Pri navyšovaní množstva je potrebné vyplniť krajinu pôvodu (kde bolo hnojivo vyrobené, 

alebo odkiaľ bolo hnojivo dovezené) aj krajinu dovozu (kam bolo hnojivo prevezené).  

- Ak je hnojivo vyrobené aj predávané (spotrebované) na Slovensku, uvádza sa ako krajina 

pôvodu aj krajina dovozu Slovensko.  

- Ak bolo hnojivo vyrobené na Slovensku a exportované do zahraničia, uvádza sa ako 

krajina pôvodu Slovensko a ako krajina dovozu cieľová krajina, kam bolo hnojivo 

vyvezené.  

- Ak bolo hnojivo dovezené zo zahraničia, uvádza sa ako krajina pôvodu štát, odkiaľ bolo 

hnojivo dovezené a ako krajina dovozu sa uvádza Slovensko.  

 

 

 

Zoznam ohlásených hnojív v hlavnom menu aplikácie zobrazuje všetky ohlásené hnojivá 

s možnosťou vyhľadávania podľa názvu hnojiva. V hlavnom zozname sa zobrazuje tiež názov 

oznamovateľa (kto hnojivo ohlásil) a Stav ÚKSÚP – vyjadrenie zo strany kontrolného ústavu, či je 

hnojivo skontrolované a odsúhlasené, alebo je ešte v procese overovania.  

 

 

Po kliknutí na tlačidlo Detail zobrazí program všetky verejne dostupné informácie o danom 

hnojive, vrátane zloženia – obsahu jednotlivých živín.  



 

 


