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* Nehodiace sa prečiarknite 

ŽIADOSŤ O UDELENIE CERTIFIKÁTU SPÔSOBILOSTI NA VYKONÁVANIE SKÚŠOK 
BIOLOGICKEJ ÚČINNOSTI PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN PODĽA ZÁSAD 

SPRÁVNEJ EXPERIMENTÁLNEJ PRAXE (GEP) / RECERTIFIKÁCIU* 

 

1. Údaje o žiadateľovi 

Názov právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby 
– podnikateľa 

 

Adresa  

Fakturačné údaje (IČO, DIČ, bankové spojenie)  

Telefón číslo  

Fax číslo  

E-mail adresa  
 

2. Pracovisko zodpovedné za skúšanie biologickej účinnosti 

Názov  
Adresa  
 

3. Osoba/osoby zodpovedné za skúšanie biologickej účinnosti  

Meno a priezvisko, titul  
Telefón číslo  

E-mail adresa  
Oblasť skúšok biologickej účinnosti za, ktorú je osoba 
zodpovedná 

 

 

4. Vymedzenie oblastí skúšok biologickej účinnosti** 

Skupiny plodín 

Skupiny prípravkov na ochranu rastlín (A-D) a ich nepriaznivé účinky na plodiny 

A. fungicídy 

B. 
herbicídy, 
defoliant, 
desikanty 

C. 
zoocídy 

D. rastové 
regulátory 

moridlá fytotoxicita odrodová citlivosť 

A C A B C D A B C D 

obilniny               

kukurica               

strukoviny               

olejniny               

technické 
plodiny 

              

krmoviny               

okopaniny                

zelenina a 
koreninové 
rastliny 

              

liečivé rastliny               

vinič, ovocie a 
podpníky 

              

okrasné a lesné 
rastliny a 
trávniky 

              

** príslušnú oblasť vyznačte krížikom 

Iná oblasť (presne špecifikujte) 

 
 

Dátum: Odtlačok pečiatky, meno a priezvisko, podpis 
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Prílohy 
a) Zásady správnej experimentálnej praxe vypracované podľa prílohy č.4 k Vyhláške 486/2011 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z.z., ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších 
predpisov. 

b) Zoznam riadenej dokumentácie, vrátane formulárov na záznamy 

c) vyhlásenie žiadateľa o tom, že: 

 má k dispozícii zodpovedajúce priestory na uskladnenie vzoriek prípravkov na ochranu 
rastlín a iných prípravkov, 

 súhlasí s vykonaním auditu Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom 
poľnohospodárskym v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) a za tým účelom poskytne 
podľa požiadaviek kontrolného ústavu potrebnú spoluprácu, 

 má vytvorené podmienky na bezpečné zhromažďovanie neupotrebiteľných zvyškov  
prípravkov, obalov z nich, zvyškov aplikačnej tekutiny a vody po čistení aplikačnej techniky, 

 má zabezpečený postup na zneškodnenie zvyškov prípravkov, obalov z nich, zvyškov 
aplikačnej tekutiny, vody po čistení aplikačnej techniky a ošetrených rastlín alebo rastlinných 
produktov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 

 má spracované bezpečnostné pokyny na nakladanie s prípravkami a na činnosť   uvedenú v 
predchádzajúcom bode, 

 má k dispozícii aktuálne metodiky EPPO na skúšanie biologickej účinnosti v rámci 
požadovaného rozsahu. 

 
 
Pokyny: 
Vyplnený formulár žiadosti  a všetky potrebné prílohy pošlite poštou na adresu:  
 
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 

Odbor registrácie pesticídov 

Matúškova 21 

833 16 Bratislava 

 
 


