
 
 

 
ČASŤ A 

LIST O PÔVODE LESNÉHO REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU POCHÁDZAJÚCEHO 
ZO SEMENNÉHO ZDROJA ALEBO UZNANÉHO PORASTU 

 
ČLENSKÝ ŠTÁT: POTVRDENIE Č. ES: (KÓD KRAJINY)/(Č.)  

Potvrdzujeme, že ďalej opísaný reprodukčný materiál lesných drevín bol vyprodukovaný:  
podľa smernice ES     
podľa prechodných ustanovení    

1.  Botanický názov: .............................................................................................................................................................................. 

2.  Druh reprodukčného materiálu    

       Semenný materiál      

       Časti rastlín     

       Sadbový materiál   4. Typ zdroja reprodukčného materiálu:  

    Zdroj semien        

3.  Kategória reprodukčného materiálu    Porast                   

       Identifikovaný     

       Selektovaný     

       Testovaný     

5. Účel použitia: ..................................................................................................................................................................................... 
6.  Národný registračný kód alebo identifikácia zdroja reprodukčného materiálu v národnom registri:..................................... 

................................................................................./ zmes:................................................................................................................. 
7.  autochtónny    neautochtónny     neznámeho pôvodu   

miestneho pôvodu   nepôvodný   
8. Pôvod zdroja reprodukčného materiálu (pre neautochtónny/neindigénny materiál, ak je známy): .................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 
9.  Krajina a semenárska oblasť zdroja reprodukčného materiálu: ............................................................................................. 
       proveniencia alebo skrátené označenie:   ......................................................................................................................................... 
10. Nadmorská výška alebo výškové pásmo zdroja reprodukčného materiálu: ............................................................................. 
11. Rok zberu: ....................................................................................................................................................................................... 
12. Množstvo reprodukčného materiálu: ............................................................................................................................................ 
 

 

13. Je materiál, pre ktorý má byť vystavené toto potvrdenie, výsledkom delenia väčšieho oddielu, pre ktorý bolo už predtým vystavené 
potvrdenie ES?      Áno    nie   

Číslo predchádzajúceho potvrdenia ...........................................   veľkosť pôvodného oddielu ............................................................ 

14. Čas pestovania v škôlke: .............................................................. 

15. Bol už materiál získaný zo semien následne vegetatívne množený?   Áno    nie   
      Množiteľská metóda ...........................................................  počet množiteľských cyklov ......................................................... 
16. Iné dôležité informácie: .................................................................................................................................................................. 
 

17. Meno a adresa dodávateľa: 
 
 
 

Názov a adresa príslušného orgánu:   Odtlačok pečiatky príslušného orgánu  Meno a priezvisko zodpovednej osoby 

 
 

  
Dátum:  

  
Podpis: 
 



ČASŤ B 
LIST O PÔVODE LESNÉHO REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU 

POCHÁDZAJÚCEHO ZO SEMENNÉHO SADU A VÝBEROVÝCH STROMOV 
 

ČLENSKÝ ŠTÁT: POTVRDENIE Č. ES: (KÓD KRAJINY)/(Č.) 

Potvrdzujeme, že ďalej opísaný reprodukčný materiál lesných drevín bol vyprodukovaný:  
podľa smernice ES     
podľa prechodných ustanovení    

1. a) Botanický názov: ............................................................................................................................................................................ 
  b) Názov zdroja reprodukčného materiálu (podľa údaja v registri): .............................................................................................. 

2. Druh reprodukčného materiálu    

       Semenný materiál      

       Časti rastlín     

       Sadbový materiál   4. Typ zdroja reprodukčného materiálu:  

    Semenný sad               

3. Kategória reprodukčného materiálu    Rodičia potomstiev     

      Kvalifikovaný                  

      Testovaný                        

5. Účel použitia: ....................................................................................................................................................................................... 
6. Národný registračný kód alebo identifikácia zdroja reprodukčného materiálu v národnom registri:   .................................... 
7. (eventuálne) autochtónny    neautochtónny   neznámeho pôvodu  
 miestneho pôvodu  nepôvodný   
8. Pôvod zdroja reprodukčného materiálu (pre neautochtónny/neindigénny materiál, ak je známy): ..........................................  
9. Krajina a semenárska oblasť zdroja reprodukčného materiálu: ................................................................................................... 
  proveniencia alebo skrátené označenie: ................................................................................................................................................... 

10. Semenný materiál z:  voľného opelenia    

 doplnkového opelenia  

 kontrolovaného opelenia   

  

11. Rok zberu: ........................................................................... 

12. Množstvo reprodukčného materiálu: .............................................................................................................................................. 
 

13. Je materiál, pre ktorý má byť vystavené toto potvrdenie, výsledkom delenia väčšieho oddielu, pre ktorý bolo už predtým 
   vystavené potvrdenie ES?  Áno     nie   
Číslo predchádzajúceho potvrdenia ..............................................   veľkosť pôvodného oddielu ........................................................ 
 

14. Čas pestovania v škôlke: .....................................................  15. Počet zastúpených komponentov: 

     Potomstvá ..................................................................... 

     Klony ............................................................................. 

16. Nadmorská výška alebo výškové pásmo zdroja reprodukčného materiálu: ............................................................................ 
17. Bol zdroj reprodukčného materiálu získaný pomocou genetickej modifikácie  Áno    nie   
 

18. V prípade reprodukčného materiálu získaného z rodičov potomstiev 
   metóda kríženia.........................................  percentuálne zloženie potomstiev tvoriacich komponenty ............................................. 

 
 

19. Bol už materiál získaný zo semien následne vegetatívne množený?   Áno    nie   
   množiteľská metóda............................................................ počet množiteľských cyklov .................................................................. 

20. Ďalšie dôležité informácie: ............................................................................................................................................................... 

 Názov a adresa príslušného orgánu:  Odtlačok pečiatky príslušného orgánu  Meno a priezvisko zodpovednej osoby 

   
Dátum:  

  
Podpis: 

 



ČASŤ C 
LIST O PÔVODE LESNÉHO REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU 

POCHÁDZAJÚCEHO Z KLONOV ALEBO ZMESÍ KLONOV 
ČLENSKÝ ŠTÁT: POTVRDENIE Č. ES: (KÓD KRAJINY)/(Č.)  

Potvrdzujeme, že ďalej opísaný reprodukčný materiál lesných drevín bol vyprodukovaný:  
podľa smernice ES     
podľa prechodných ustanovení    

1. a) Botanický názov: ............................................................................................................................................................................ 
    b) Označenie klonu alebo zmesi klonov: ............................................................................................................................................ 

2. Druh reprodukčného materiálu    

       Časti rastlín                   

       Sadbový materiál          4. Typ zdroja reprodukčného materiálu:  

    Klon                 

3.  Kategória reprodukčného materiálu    Zmes klonov            

      Kvalifikovaný                  

      Testovaný                    

5.  Účel použitia: ...................................................................................................................................................................................... 
6.  Národný registračný kód alebo identifikácia zdroja reprodukčného materiálu v národnom registri: ..................................... 
7.  (eventuálne)  autochtónny    neautochtónny    neznámy    

miestneho pôvodu    nepôvodný   
8. Pôvod zdroja reprodukčného materiálu (pre neautochtónny/neindigénny materiál, ak je známy): .........................................  
9. Krajina a semenárska oblasť zdroja reprodukčného materiálu: .................................................................................................. 
     proveniencia alebo skrátené označenie: ............................................................................................................................................... 
10. Bol zdroj reprodukčného materiálu získaný pomocou genetickej modifikácie  áno    nie   

11. a) Množiteľská metóda: ................................................ 
      b) Počet množiteľských cyklov: ..................................... 

12. Množstvo reprodukčného materiálu: .......................................................................................................................................... 

13. Je materiál, pre ktorý má byť vystavené toto potvrdenie, výsledkom delenia väčšieho oddielu, pre ktorý bolo už predtým 
    vystavené potvrdenie ES?  Áno     nie   
    Číslo predchádzajúceho potvrdenia ............................................ množstvo pôvodného oddielu ..................................................... 

 

14. Doba pestovania v škôlke .............................................. 

 

15. Pre zmesi klonov: 
   Počet klonov v zmesi ...............................................................  percentuálny podiel jednotlivých klonov ....................................... 

16. Ďalšie dôležité informácie: .............................................................................................................................................................. 

17. Meno a adresa dodávateľa: 
 

 

Názov a adresa príslušného orgánu:  Odtlačok pečiatky príslušného orgánu  Meno a priezvisko zodpovednej osoby 
 
 

  Dátum:   Podpis: 

 


