
V Z O R 

ŽIADOS  O POVOLENIE POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU NA OCHRANU RASTLÍN NA 
Ú ELY VÝSKUMU A VÝVOJA 

 
as  A – Údaje o žiadate ovi 

Meno, priezvisko a obchodné meno 
fyzickej osoby – podnikate a alebo 
obchodné meno právnickej osoby 

       

Adresa        
I O        
  

 

 
 

as  B – Údaje o kontaktnej osobe žiadate a zodpovednej za použitie prípravku na ochranu 
rastlín na ú ely výskumu a vývoja 
Meno a priezvisko       
Adresa       
Telefónne íslo       
E-mailová adresa       

 

 
 

as  C – Identifikácia prípravku na ochranu rastlín 
Kódové ozna enie prípravku na ochranu rastlín       
Názov prípravku na ochranu rastlín 
(ak existuje)       

Výrobca       
Formulácia       
 
Údaje o ú inných látkach prípravku 
Názov  Obsah (SI jednotky) 
            
            
            
 
Plánované celkové množstvo prípravku na 
ochranu rastlín použitého na ú ely výskumu 
a vývoja, ktoré má by  použité za 1 vegeta nú 
sezónu 

      

 
 



 
as  D – Údaje o subjekte, ktorý bude skúšky vykonáva   

Meno, priezvisko a obchodné meno 
fyzickej osoby – podnikate a alebo 
obchodné meno právnickej osoby 

      

Adresa       
I O       
Telefónne íslo       
E-mailová adresa       

 

 
Spôsob platby správneho poplatku 
 
 kolkové známky 
 
 priama úhrada cez poklad u 
 
 
 bankovým prevodom 



 
 

as  E – Údaje o plánovanom použití prípravku na ochranu rastlín na ú ely výskumu a vývoja 
Plodina/iný objekt Cie ový škodlivý 

organizmus/ú el použitia 
Dávka v kg prípravku na ha, 
t/ spôsob aplikácie 

Predpokladaný termín 
aplikácie/vývojová fáza 

Autoriza ný pokus, iné  
(špecifikova ) 

                              
                              
                              
 
 
 
Predpokladaný termín použitia prípravku na ochranu rastlín na ú ely výskumu a vývoja 
Za atie (1. aplikácia 
prípravku) 

mesiac       rok       

Ukon enie (posledná 
aplikácia) 

mesiac       rok       

 
Typ skúšky (napr. malopolí ková, 
ve kopolí ková)       

Plánovaná celková ošetrená plocha (množstvo, 
objem) za 1 vegeta nú sezónu       

Predpokladané akútne a následné riziká  
 
 

      

 
 



Vyhlásenie žiadate a 
 
Som si vedomý zodpovednosti za následky použitia prípravku na ochranu rastlín na ú ely výskumu a vývoja. Urobím všetky nevyhnutné 
opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu zdravia udí alebo zvierat, životného prostredia, susediacich porastov a následných plodín v súvislosti 
s týmto použitím prípravku na ochranu rastlín. 
 
Som si vedomý, že s prípravkami na ochranu rastlín, ktorých klasifikácia pod a zákona . 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických 
látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) nebola doteraz ukon ená, treba zaobchádza  ako 
s nebezpe nými chemickými prípravkami. 
 
Zaväzujem sa uhradi  náklady vynaložené na náhradu alebo odstránenie škôd, ktoré vzniknú aj napriek dodržaniu bezpe nostných a aplika ných 
zásad v súvislosti s použitím prípravku na ochranu rastlín. 
 
Zabezpe ím bezpe né zneškodnenie nespotrebovaných vzoriek prípravkov na ochranu rastlín a ošetrených rastlín alebo rastlinných produktov. 
 
Povereným zamestnancom právnickej osoby ur enej pod a § 3 písm. j) zákona umožním na požiadanie prístup na všetky miesta, na ktorých sa 
bude použitie prípravku na ochranu rastlín na ú ely výskumu a vývoja realizova , doh ad nad ním, a to v dobe, ktorú ur í tento poverený 
zamestnanec po predchádzajúcom dohovore s osobou zodpovednou za vykonanie skúšky a poskytnem im podrobný plán skúšok vrátane údajov 
o použitých prípravkoch na jednotlivých parcelách a o spôsobe ich použitia. 
 
 
 
 
 
 

Odtla ok pe iatky, meno a priezvisko, podpis žiadate a Dátum 
      
 

 
 




