Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
833 16 Bratislava, Matúškova 21
Tel.: + 421-2-59 880 200, +421-2-54 775 369, Fax: +421-2-59 880 800
E-mail: uksup@uksup.sk
č. j. ORP/2291/2015

Bratislava, 12.6.2015

ROZHODNUTIE
O AUTORIZÁCII POMOCNÉHO PRÍPRAVKU V OCHRANE RASTLÍN

POLYFIX
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave – odbor registrácie
pesticídov (ďalej len „kontrolný ústav“) podľa:
-

§ 11 zákona č. 387/2013 Z. z. o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

-

podľa §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
(ďalej len „správny poriadok“)

-

na základe žiadosti spoločnosti PARTNER-vetagro spol. s r.o., Cesta na Senec 2/A,
82104 Bratislava, ktorá zastupuje spoločnosť SDP SAS, 2 rue des Tilleuls, 02320 Pinon,
FRANCÚZSKO (ďalej len „žiadateľ“) o vzájomné uznávanie autorizácie pomocného
prípravku v ochrane rastlín POLYFIX predloženú na kontrolný ústav dňa 5.2.2015
a zaevidovanú pod číslom ORP/400/2015
ROZHODOL TAKTO:

Uvedený pomocný prípravok v ochrane rastlín sa povoľuje uvádzať na trh za nasledovných
podmienok:

Údaje o pomocnom prípravku v ochrane rastlín autorizovanom v Slovenskej republike
Názov pomocného prípravku

POLYFIX

Kódové označenie pomocného prípravku:

bez kódového označenia

Všeobecný názov a obsah účinných látok
pomocného prípravku:

polyvinyl alkohol, 20% (208 g/l)

Typ formulácie (úprava):

SL (Kvapalný koncentrát pre riedenie vodou)

Funkcia pomocného prípravku:

adjuvant
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Číslo autorizácie pomocného prípravku:

15-20-1588

Doba autorizácie pomocného prípravku:

20.5.2024

Doba odkladu pokiaľ ide o predaj a
distribúciu pomocného prípravku:

20.11.2024

Doba odkladu, pokiaľ ide o zneškodnenie,
uskladnenie a použitie existujúcich zásob
pomocného prípravku:

20.11.2025

Držiteľ autorizácie pomocného prípravku:

SDP SAS, 2 rue des Tilleuls, 02320 Pinon,
FRANCÚZSKO

IČO držiteľa autorizácie:

383020989

Poverený zástupca:

PARTNER-vetagro spol. s r.o.
Cesta na Senec 2/A, 82104 Bratislava

IČO povereného zástupcu:

31388370

Výrobca pomocného prípravku:

SDP SAS Francúzsko

Údaje o pomocnom prípravku v ochrane rastlín, ako je autorizovaný v štáte EHP
Názov pomocného prípravku
autorizovaný v štáte EHP:
Typ formulácie (úprava):

ako

je PODGUARD
SL (Kvapalný koncentrát pre riedenie vodou)

Názov štátu EHP, kde je prípravok
Česká republika
autorizovaný:
Číslo autorizácie v štáte EHP:

1762-0C

Doba autorizácie v štáte EHP do:

20.5.2024

Predložená dokumentácia:
Výpis z obchodného registra
Poverenie na zastupovanie spoločnosti SDP SAS spoločnosťou PARTNER-vetagro spol. s r.o.
zo dňa 25.3.2015
Rozhodnutie Českej republiky pre pomocný prípravok PODGUARD zo dňa 1.12.2014
Vyjadrenie:
ÚVZ SR zo dňa 30.4.2015:
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Pomocný prípravok POLYFIX podľa nariadenia 1272/2008 v platnom znení nie je
klasifikovaný ako karcinogénny, mutagénny, toxický pre reprodukciu kategórie 1A, 1B a 2,
ani ako narúšajúci endokrinný systém.
F-CH zo dňa 30.4.2015
Prípravok Polyfix neobsahuje perzistentné organické znečisťujúce látky
Schválené obaly:

5 L / 10 L HDPE bandaska (hmotnosť: 5,21 kg /

10,42 kg)
Súčasťou tohto rozhodnutia je etiketa. V súlade s § 16 ods. 5 zákona zodpovednosť za
správnosť údajov na etikete pomocného prípravku autorizovaného vzájomným uznávaním
znáša držiteľ autorizovaného pomocného prípravku.
Odôvodnenie:
Kontrolný ústav prijal dňa 5.2.20105 žiadosť o vzájomné uznávanie autorizácie pomocného
prípravku v ochrane rastlín POLYFIX na základe jeho autorizácie v Českej republike ako
členskom štáte Európskej únie podanú žiadateľom. Táto žiadosť bola na kontrolnom ústave
zaevidovaná pod číslom ORP/400/2015.
Kontrolný ústav a odborné pracovisko/á žiadosť posúdili v rozsahu požiadaviek § 10 ods. 11
písm. b), d) a e) zákona. Nakoľko pomocný prípravok POLYFIX spĺňa podmienky
vzájomného uznávania § 11 ods. 1 zákona kontrolný ústav rozhodol o autorizácii pomocného
prípravku POLYFIX v Slovenskej republike. Prípravok sa môže uvádzať na trh len za
rovnakých podmienok, ako je povolený v Českej republike.
Kontrolný ústav určil dobu povolenia do 20.5.2024 v súlade s dobou povolenia v Českej
republike a pridelil tomuto pomocnému prípravku v ochrane rastlí číslo autorizácie 15-201588.
Poučenie :
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54, ods. 2 správneho poriadku podať odvolanie
na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, 833 16 Bratislava,
Matúškova 21 a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia.
Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po využití riadneho opravného prostriedku
(odvolania).

Ing. Bohumil Krajmer
generálny riaditeľ

Doručuje sa: PARTNER-vetagro spol. s r.o., Cesta na Senec 2/A, 82104 Bratislava
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