
ÚSTREDNÝ  KONTROLNÝ  A  SKÚŠOBNÝ  ÚSTAV 

          POĽNOHOSPODÁRSKY  V BRATISLAVE 

 

    

 

Príloha 
 

k CERTIFIKÁTU o spôsobilosti na vykonávanie skúšok biologickej účinnosti prípravkov na 
ochranu rastlín podľa zásad správnej experimentálnej praxe č. 06/C - 03/2022 

 

Spoločnosť:    Národné lesnícke centrum 
pracovisko 

Lesnícka ochranárska služba 
Lesnícka 11 

969 01 Banská Štiavnica 
 

je oprávnená vykonávať skúšky biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín podľa zásad 
správnej experimentálnej praxe od 21.09.2022 v nasledovných oblastiach s nasledovnými 
zodpovednými osobami: 
 

Ing. Andrej Kunca, PhD. 

Skupiny plodín Skupiny prípravkov na ochranu rastlín 

okrasné a lesné 
plodiny a trávniky 

fungicídy;  herbicídy, defolianty, desikanty;  zoocídy;  rastové regulátory;  
fytotoxicita; 

 

Ing. Roman Leontovyč, PhD. 

Skupiny plodín Skupiny prípravkov na ochranu rastlín  

okrasné a lesné 
plodiny a trávniky 

fungicídy;  herbicídy, defolianty, desikanty;  zoocídy;  rastové regulátory;  
fytotoxicita;  

 

Ing. Jozef Vakula, PhD. 

Skupiny plodín Skupiny prípravkov na ochranu rastlín 

okrasné a lesné 
plodiny a trávniky 

fungicídy;  herbicídy, defolianty, desikanty;  zoocídy;  rastové regulátory;  
fytotoxicita; 

 

Ing. Andrej Gubka, PhD. 

Skupiny plodín Skupiny prípravkov na ochranu rastlín 

okrasné a lesné 
plodiny a trávniky 

fungicídy;  herbicídy, defolianty, desikanty;  zoocídy;  rastové regulátory;  
fytotoxicita; 

 

Ing. Juraj Galko, PhD. 

Skupiny plodín Skupiny prípravkov na ochranu rastlín  

okrasné a lesné 
plodiny a trávniky 

fungicídy;  herbicídy, defolianty, desikanty;  zoocídy;  rastové regulátory;  
fytotoxicita; 

 

Ing. Valéria Longauerová, PhD. 

Skupiny plodín Skupiny prípravkov na ochranu rastlín  

okrasné a lesné 
plodiny a trávniky 

fungicídy;  herbicídy, defolianty, desikanty;  zoocídy;  rastové regulátory;  
fytotoxicita; 
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Ing. Miriam Maľová, PhD. 

Skupiny plodín Skupiny prípravkov na ochranu rastlín  

okrasné a lesné 
plodiny a trávniky 

fungicídy;  herbicídy, defolianty, desikanty;  zoocídy;  rastové regulátory;  
fytotoxicita; 

 

Ing. Slavomír Rell 

Skupiny plodín Skupiny prípravkov na ochranu rastlín 

okrasné a lesné 
plodiny a trávniky 

fungicídy;  herbicídy, defolianty, desikanty;  zoocídy;  rastové regulátory;  
fytotoxicita; 

 

Ing. Michal Lalík, PhD. 

Skupiny plodín Skupiny prípravkov na ochranu rastlín  

okrasné a lesné 
plodiny a trávniky 

fungicídy;  herbicídy, defolianty, desikanty;  zoocídy;  rastové regulátory;  
fytotoxicita; 

 

Ing. Milan Zúbrik, PhD. 

Skupiny plodín Skupiny prípravkov na ochranu rastlín  

okrasné a lesné 
plodiny a trávniky 

fungicídy;  herbicídy, defolianty, desikanty;  zoocídy; rastové regulátory;  
fytotoxicita; 

 

Ing. Christo Nikolov, PhD. 

Skupiny plodín Skupiny prípravkov na ochranu rastlín  

okrasné a lesné 
plodiny a trávniky 

fungicídy;  herbicídy, defolianty, desikanty;  zoocídy;  rastové regulátory;  
fytotoxicita; 

 


