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Výnos
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
zo 17. septembra 2001 č. 2365/2001-100,
ktorým sa vykonáva § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z.z.
o odrodách a osivách
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo“) podľa § 12 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z.z.
o odrodách a osivách (ďalej len “zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Tento výnos upravuje
a) druhy poľnohospodárskych plodín podliehajúcich
povinnej registrácii podľa § 4 ods. 1 zákona,

b) druhy poľnohospodárskych plodín, pre ktoré je podmienkou registrácie overenie hospodárskej hodnoty
podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona,
c) druhy poľnohospodárskych plodín, pri ktorých sa pri
prihlásení odrody do štátnych odrodových skúšok
(ďalej len “odrodová skúška“) vyžaduje predloženie
výsledkov predskúšok, podrobnosti o vykonávaní
predskúšok a odrodových skúšok, o poskytovaní osiva na vykonanie odrodových skúšok a o náležitostiach, ktoré musí obsahovať prihláška do odrodových skúšok podľa § 3 zákona,
d) podmienky na výkon udržiavacieho šľachtenia
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a podrobnosti o vedení dokumentácie podľa § 9
zákona,
e) druhy poľnohospodárskych plodín, ktorých odrody
sa budú skúšať na účely zápisu do Zoznamu odporučených odrôd aj na určenie spôsobu vykonávania skúšok, komplexného hodnotenia hospodárskych vlastností odrôd a bližších podmienok zápisu
odrody do Zoznamu odporučených odrôd podľa
§ 11 zákona.
§ 2
Technická metodika
(1) Technickou metodikou je pokyn Ústredného
kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ďalej len “kontrolný ústav“) pre prihlasovateľa
(§ 3 ods. 2 zákona), ktorý obsahuje najmä termíny
na prihlasovanie odrôd a dodávanie osiva, podrobnosti o nevyhnutne potrebnom množstve osiva na odrodové skúšky, podrobnosti o skúškach technologickej kvality, o vykonávaní predskúšok, predlžovaní
doby registrácie odrôd, vykonávaní skúšok pre zápis
odrôd do Zoznamu odporučených odrôd, pravidlá
dovozu osív na poloprevádzkové pokusy a predstihové množenie a cenník za skúšky DUS - Distinctness, Uniformity, Stability - odlišnosť, vyrovnanosť,
stálosť a za skúšky vykonané kontrolným ústavom.
(2) Technickú metodiku môže kontrolný ústav
zmeniť podľa vývoja vedy a výskumu, podľa nárokov
na odrodové skúšky a podľa požadovaného množstva
a úpravy osiva.
.
(3) Skúškou technologickej kvality je súhrn kvalitatívnych znakov, ktoré sú charakteristické pre danú
odrodu druhu poľnohospodárskych plodín a určujú
jej využitie pre výživu človeka alebo zvierat a pre priemyselné spracovanie (ďalej len “technologické vlastnosti“).
§ 3
Zoznamy druhov poľnohospodárskych plodín
(1) Zoznam druhov poľnohospodárskych plodín,
ktorých odrody podliehajú povinnej registrácii v Štátnej odrodovej knihe podľa § 4 ods. 1 zákona je uvedený v prílohe č. 1.
(2) Zoznam druhov poľnohospodárskych plodín,
ktorých odrody podliehajú povinnej registrácii a ktorých hospodárska hodnota je podmienkou ich registrácie podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona je uvedený
v prílohe č. 2.

(5) Zoznam druhov poľnohospodárskych plodín,
ktorých registrované odrody sa skúšajú za účelom
zápisu do Zoznamu odporučených odrôd (ďalej len
“zoznam odrôd“) je uvedený v prílohe č. 5.
§ 4
Predskúšky
(1) Predskúškami sú postupy, ktorými sa zisťujú
hospodárske znaky a vlastnosti odrôd druhov poľnohospodárskych plodín na účel ich overenia v ekologických podmienkach v Slovenskej republike pred prihlásením odrôd na odrodové skúšky.
(2) Na požiadanie prihlasovateľa môže predskúšky vykonať aj kontrolný ústav.
(3) Prihláška odrody do predskúšok sa podáva
na tlačive vydanom kontrolným ústavom, ktorého vzor
je uvedený v prílohe č. 6.
(4) Prihlasovateľ kontrolnému ústavu
a) podá prihlášku v štátnom jazyku1) na tlačive vydanom
kontrolným ústavom a v termíne ustanovenom v technickej metodike,
b) bezplatne poskytne osivo v množstve, kvalite a termíne ustanovenom v technickej metodike.
(5) Predskúšky sa musia vykonávať podľa skúšobnej metodiky vypracovanej kontrolným ústavom pre
príslušný druh poľnohospodárskej plodiny.
(6) Skúšobnou metodikou je metodický postup
kontrolného ústavu, ktorý ustanovuje pravidlá pre zakladanie (sejba), hnojenie, predplodinu, chemické
ošetrovanie, termín zberu, vyhodnotenie úrody, zaslanie vzoriek pre mechanické skúšky a skúšky technologickej kvality a vedenie kompletných vegetačných záznamov v odrodových skúškach pre daný druh
poľnohospodárskych plodín a ich vyhodnotenie.
(7) Ak sú splnené podmienky podľa odsekov 3
a 4, kontrolný ústav rozhodne o zaradení odrody do
predskúšok.
(8) Ak predskúšky vykonáva fyzická osoba alebo
iná právnická osoba ako kontrolný ústav, prihlasovateľ kontrolnému ústavu
a) ohlási miesto vykonania predskúšok,
b) ohlási druh poľnohospodárskej plodiny a pracovné
označenie odrody,
c) umožní prehliadku vykonávaných predskúšok.
§ 5
Odrodové skúšky

(3) Zoznam druhov poľnohospodárskych plodín,
ktorých výsledky predskúšok sú podmienkou na
prihlásenie odrody na odrodové skúšky je uvedený
v prílohe č. 3.
(4) Zoznam druhov poľnohospodárskych plodín,
ktorých odrody podliehajú povinnej registrácii a registrujú sa len na základe skúšok DUS je uvedený
v prílohe č. 4.
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(1) Prihláška na vykonanie odrodových skúšok sa

1)

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995
Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov.

podáva na tlačive vydanom kontrolným ústavom, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7.
(2) Ak ide o odrody druhov poľnohospodárskych
plodín uvedené v prílohe č. 3 prihlasovateľ k prihláške
pripojí aj
a) informáciu o odrode,
b) technický dotazník,
c) splnomocnenie na prihlásenie odrody na odrodové
skúšky, ak prihlasovateľ odrody nie je jej majiteľom
alebo jej udržiavateľom (§ 3 ods. 2 písm. a) a b)
zákona).
(3) Ak ide o odrody druhov poľnohospodárskych
plodín uvedené v prílohe č. 4, prihlasovateľ k prihláške pripojí aj
a) technický dotazník,
b) splnomocnenie na prihlásenie odrody na odrodové
skúšky, ak prihlasovateľ odrody nie je jej majiteľom
alebo jej udržiavateľom.
(4) Ak ide o dobrovoľnú registráciu odrôd druhov
poľnohospodárskych plodín, prihlasovateľ k prihláške
pripojí aj
a) technický dotazník,
b) splnomocnenie na prihlásenie odrody na odrodové
skúšky, ak prihlasovateľ odrody nie je jej majiteľom
alebo jej udržiavateľom.
(5) Technickým dotazníkom je príloha prihlášky
na vykonanie odrodových skúšok, ktorá obsahuje najdôležitejšie znaky a vlastnosti potrebné pre identifikáciu odrody druhov poľnohospodárskych plodín podľa klasifikátora UPOV 2).
(6) Klasifikátorom UPOV je súhrn morfologických
znakov a vlastností pre identifikáciu odrody, druhu
poľnohospodárskej plodiny, ktoré slúžia k určeniu odlišnosti odrody od inej odrody.
(7) Informáciou o odrode je príloha prihlášky na
vykonanie odrodových skúšok, ktorá obsahuje výsledky predskúšok a súhrn hospodárskych, agrotechnických a technologických vlastností a znakov odrody.
(8) Odrodové skúšky druhov poľnohospodárskych plodín, ktorých podmienkou registrácie je ich
hospodárska hodnota, sa vykonávajú, ak ide o
a) jednoročné druhy poľnohospodárskych plodín, tri
roky;
ak odroda dosiahne veľmi dobré výsledky a má
ukončené skúšky DUS, dva roky,
b) viacročné druhy poľnohospodárskych plodín, dva
úžitkové roky,
c) vinič hroznorodý, tri roky plnej rodivosti,
d) klony viniča, päť rokov plnej rodivosti,
e) podpníkový vinič, tri roky produkcie rezkov podpníka
a tri roky plnej rodivosti s naštepenými odrodami
alebo klonmi viniča.
2)

UPOV- International Union for the Protection of New Varieties of Plants – Medzinárodná únia pre ochranu práv
k novým odrodám rastlín so sídlom v Ženeve.

(9) Skúšky hospodárskej hodnoty vykonáva kontrolný ústav alebo iná odborne spôsobilá fyzická
osoba alebo právnická osoba na základe zmluvy
s kontrolným ústavom, ktorá má vytvorené personálne, technické a materiálne podmienky pre skúšanie
podľa skúšobnej metodiky.
(10) Odrodové skúšky druhov poľnohospodárskych plodín, ktorých odrody sa registrujú len na základe skúšok DUS, sa vykonávajú, ak ide o
a) jednoročné druhy poľnohospodárskych plodín, dva
roky,
b) viacročné druhy poľnohospodárskych plodín, dva
úžitkové roky,
c) chmeľ a ovocné dreviny, dva roky plnej rodivosti.
(11) Prihlásením odrody ovocných drevín na odrodovú skúšku a dodaním výsadbového materiálu,
prihlasovateľ môže dovážať sadivo tejto odrody zo
zahraničia na účely jeho uvádzania do obehu, alebo
výroby ďalšieho sadiva, ak bola v roku prihlásenia
odrody do odrodových skúšok odroda aj registrovaná
na základe DUS testov.
(12) Na registráciu odrody vegetatívne množených podpníkov pre ovocné druhy dodá prihlasovateľ
množiteľský materiál z uznaných množiteľských porastov. Po vykonaní odrodových skúšok na registráciu odrody vegetatívne množených podpníkov sa odoberá množiteľský materiál len z porastov, ktoré boli
založené z množiteľského materiálu overeného v odrodových skúškach.
(13) Ak ide o generatívne množené podpníky,
v roku podania prihlášky na registráciu odrody sa zakladajú semenné porasty z množiteľského materiálu,
ktorý bol dodaný do odrodových skúšok na registráciu
odrody.
(14) Ak ide o druhy poľnohospodárskych plodín,
ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1, kontrolný ústav
môže vykonať skúšky DUS u prihlasovateľa alebo na
príslušnom odbornom pracovisku.
(15) Parametre technologických vlastností a počty
skúšobných lokalít ustanovuje kontrolný ústav v skúšobnej metodike.
(16) Návrh skúšobnej metodiky odrodových skúšok vypracuje kontrolný ústav a posudzuje odborná
komisia pre osivo a odrody poľnohospodárskych plodín a klony a multiklonálne variety lesných drevín (§
29 ods. 1 písm. c) zákona).
(17) Kontrolný ústav rozhodne o nezaradení odrody do odrodových skúšok ak
a) nebola doložená požadovaná dokumentácia podľa
odsekov 2 až 4, alebo
b) prihláška, sadivo alebo osivo (§ 2 ods. 13 a 14 zákona) nebolo dodané v termíne ustanovenom v technickej metodike.
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§ 6
Registrácia odrody

(8) Podpníky ovocných drevín nepodliehajú povinnej registrácii.

(1) Druhy poľnohospodárskych plodín, ktoré nie sú
uvedené v prílohe č. 1, možno registrovať v Štátnej
odrodovej knihe len na žiadosť prihlasovateľa ako
dobrovoľnú registráciu.

§ 7
Predĺženie doby registrácie odrody

(2) Dobrovoľnou registráciou je registrácia vykonaná na žiadosť prihlasovateľa ak ide o druhy poľnohospodárskych plodín, ktoré nepodliehajú povinnej
registrácii a vykonáva sa na základe skúšok DUS.
(3) Kontrolný ústav zostavuje každoročne zoznam
odrôd registrovaných v Štátnej odrodovej knihe (ďalej
len “listina registrovaných odrôd“), ktorý obsahuje
najmä
a) názvy registrovaných odrôd jednotlivých druhov
poľnohospodárskych plodín,
b) rok registrácie odrody,
c) obchodné meno (meno a priezvisko) a sídlo (trvalý
pobyt) prihlasovateľa odrody na registráciu,
d) obchodné meno (meno a priezvisko) a sídlo (trvalý
pobyt) majiteľa odrody alebo udržiavateľa odrody,
e) údaj o prihlásení odrody na ochranu práv podľa osobitného predpisu3) alebo údaj o udelení šľachtiteľského osvedčenia,
f) zoznam odrôd, ktorým bola v roku vydania listiny registrovaných odrôd odňatá registrácia, s určením posledného roku uznávania osiva a posledného roku
vydávania osiva,
g) popisy odrôd registrovaných v roku vydania listiny
registrovaných odrôd.
(4) Počas trvania doby registrácie odrody môže
kontrolný ústav vykonať preskúšanie odrody za účelom zistenia, či odroda spĺňa podmienky registrácie.
Ak kontrolný ústav na základe výsledkov preskúšania
zistí, že odroda už nespĺňa podmienky registrácie,
alebo že stav udržiavacieho šľachtenia nezaručuje
identitu odrody a udržanie jej vlastností, určí udržiavateľovi odrody lehotu na odstránenie nedostatkov,
alebo postupuje podľa § 6 ods. 1 písm. b) a c) zákona.
(5) Na preskúšanie odrody podľa odseku 4 prihlasovateľ poskytne kontrolnému ústavu bezplatne osivo
v množstve, kvalite a v termíne ustanovenom v technickej metodike.
(6) O registrácii odrôd ovocných drevín zo zahraničia možno rozhodnúť aj na základe výsledkov odrodových skúšok vykonaných príslušným odborným orgánom v zahraničí.
(7) Registráciu ovocných drevín vykonanú podľa
odseku 6 a § 5 ods. 11 overuje kontrolný ústav testami
DUS vykonanými na množiteľskom materiáli zahraničnej odrody. Tieto skúšky vykonáva kontrolný ústav
bezplatne.
3)
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Zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám
rastlín a plemenám zvierat v znení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 22/1996 Z.z.

(1) Žiadosť o predĺženie doby registrácie odrody
sa podáva na tlačive vydanom kontrolným ústavom,
ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8 (§ 5 ods. 3 zákona).
(2) K žiadosti o predĺženie doby registrácie prihlasovateľ pripojí technický dotazník a splnomocnenie na prihlásenie odrody na odrodové skúšky, ak
prihlasovateľ odrody nie je jej majiteľom alebo udržiavateľom.
(3) Ak ide o odrodu, ktorá nemá majiteľa, žiadosť
o predĺženie doby registrácie odrody podáva udržiavateľ odrody.
(4) Predĺženie doby registrácie odrody možno vykonať len na základe skúšok DUS.
(5) Odrodám druhov poľnohospodárskych plodín,
ktoré nepodliehajú povinnej registrácii, sa predĺženie
doby registrácie odrody vykoná len na základe žiadosti podanej prihlasovateľom.
(6) Prihlasovateľ v roku podania žiadosti o predĺženie doby registrácie odrody je povinný dodať bezplatne množiteľský materiál v množstve, kvalite a v termíne ustanovenom v technickej metodike.
(7) Ak odroda ovocných druhov nemá majiteľa ani
udržiavateľa na Slovensku, žiadosť o predĺženie doby
registrácie odrody ovocných druhov môže podať iná
fyzická osoba alebo právnická osoba, ak dodá do odrodových skúšok uznaný množiteľský materiál.
Množiteľský materiál týchto odrôd možno dovážať
na Slovensko po predĺžení doby registrácie len od
udržiavateľov uvedených v listine registrovaných odrôd.
§ 8
Udržiavacie šľachtenie
(1) Udržiavacie šľachtenie odrody vykonáva jej
majiteľ alebo udržiavateľ so súhlasom majiteľa odrody, ak majiteľ je zapísaný v listine registrovaných
odrôd.
(2) Osvedčenie o vykonávaní udržiavacieho
šľachtenia odrody vydáva kontrolný ústav na základe
overenia podkladov udržiavateľa odrody.
(3) Na vydanie osvedčenia o vykonávaní udržiavacieho šľachtenia odrody udržiavateľ odrody preukáže
kontrolnému ústavu
a) použitú metodiku udržiavacieho šľachtenia odrody,
b) dokumentáciu o vedení udržiavacieho šľachtenia,
c) odbornú spôsobilosť,

d) materiálne a hospodárske vybavenie obvyklé na
udržiavacie šľachtenie odrody.
§ 9
Geneticky modifikované rastliny
(1) Pri prihlasovaní odrody na odrodové skúšky,
ktorá zahŕňa geneticky modifikované rastliny (ďalej
len “modifikovaná rastlina“), prihlasovateľ k prihláške
pripojí
a) súhlas Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky s pestovaním odrody v poľných podmienkach na dohodnutých skúšobných lokalitách,
b) výsledky predskúšok zo šiestich lokalít,
c) dokumentáciu.
(2) Dokumentácia obsahuje najmä
a) informácie vzťahujúce sa na modifikované rastliny,
b) podmienky zavádzania modifikovaných rastlín do
prostredia,
c) vzájomné vplyvy medzi modifikovanými rastlinami
a prostredím,
d) informáciu o monitoringu, kontrole a narábaní s pozberovými zvyškami,
e) opatrenia v prípade ohrozenia zdravia ľudí a životného prostredia,
f) vyhlásenie zhodnocujúce možné riziká pre zdravie
ľudí a životné prostredie, ktoré by mohli byť spôsobené zavedením modifikovaných rastlín do prostredia,
g) súhlas vlastníka pozemku s vykonaním odrodových
skúšok s modifikovanými rastlinami,
h) súhlas obce, v ktorej území sa budú odrodové skúšky
vykonávať.
(3) Predskúšky s modifikovanými rastlinami sú
podmienkou pre zaradenie odrody do odrodových skúšok pre všetky druhy poľnohospodárskych plodín.
(4) Odrodové skúšky s modifikovanými rastlinami
sa vykonávajú tri roky na piatich lokalitách, ak nie je
ustanovené inak v technickej metodike.
(5) Ak predskúšky alebo odrodové skúšky s odrodami modifikovaných rastlín vykonáva iná odborne
spôsobilá fyzická osoba alebo právnická osoba, prihlasovateľ oznámi kontrolnému ústavu termín zberu
prihlásenej odrody.
§ 10
Zoznam odporučených odrôd
(1) Do odrodových skúšok pre zoznam odrôd sa
prihlasujú registrované odrody najneskôr dva roky po
ich registrácii.

(2) Prihlášku na vykonanie skúšok za účelom
zápisu do zoznamu odrôd podáva kontrolnému ústavu prihlasovateľ.
(3) Prihlasovateľ kontrolnému ústavu
a) podá prihlášku v štátnom jazyku1) na tlačive vydanom
kontrolným ústavom a v termíne ustanovenom v technickej metodike,
b) bezplatne poskytne osivo v množstve, kvalite a termíne ustanovenom v technickej metodike.
(4) Odrodové skúšky podľa odseku 1 vykonáva
kontrolný ústav a ním poverené odborne spôsobilé
fyzické osoby a právnické osoby, ktoré majú vytvorené personálne, technické a materiálne podmienky
na skúšanie podľa skúšobnej metodiky.
(5) Odrodové skúšky pre zápis do zoznamu odrôd
sa vykonávajú dva roky.
(6) Ak registrovaná odroda podľa výsledku odrodových skúšok spĺňa požiadavky podľa skúšobnej
metodiky vypracovanej kontrolným ústavom, kontrolný ústav ju zapíše do zoznamu odrôd.
(7) Odroda zapísaná do zoznamu odrôd sa skúša
každý rok po dobu trvania zápisu v zozname odrôd.
Prihlasovateľ podľa technickej metodiky každoročne
bezplatne poskytne kontrolnému ústavu potrebné
množstvo osiva na odrodové skúšky a uhradí vynaložené náklady na skúšanie podľa technickej metodiky.
(8) Kontrolný ústav ukončí platnosť zápisu odrody
v zozname odrôd, ak
a) ministerstvo zruší rozhodnutie o registrácii odrody,
b) odroda podľa výsledku odrodových skúšok za posledné tri roky nespĺňa podmienky potrebné pre
zaradenie v zozname odrôd.
§ 11
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa výnos Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky z 2. februára 1998 č. 3053/2/
1997-100, ktorým sa vykonáva § 12 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z.z. o odrodách a osivách (oznámenie č. 62/1998 Z.z.),
§ 12
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. novembra
2001.
Minister
Pavel Koncoš, v. r.

5

Príloha c. 1
k výnosu c. 2365/2001-100
Z o z n a m
druhov pol nohospodárskych plodín podliehajúcich povinnej registrácii v Štátnej odrodovej knihe
Slovenský názov

Latinský názov

Obilniny
Jacmen siaty jarný
Jacmen siaty ozimný
Kukurica siata
Ovos siaty
Pšenica letná ozimná
Pšenica tvrdá jarná
Pšenica tvrdá ozimná
Raž siata
Tritikale

Hordeum vulgare L.
Hordeum vulgare L.
Zea mays L.
Avena sativa L.
Triticum aestivum L.
Triticum durum L.
Triticum durum L.
Secale cereale L.
Triticosecale Wittm.

Okopaniny
Repa cukrová
Repa krmna
Zemiak

Beta vulgaris L. convar. altissima Doell
Beta vulgaris L. convar. crassa (Alef.) Helm
Solanum tuberosum L.

Strukoviny
Bôb obycajný
Fazul a záhradná
Hrach siaty
Hrach siaty pravý krmny (peluška)

Faba vulgaris Moench
Phaseolus vulgaris L.
Pisum sativum L.
Pisum sativum L. spp. sativum convar. speciosum

Olejniny a priadne rastliny
Lan siaty
Mak siaty
Repka olejka jarná
Repka olejka ozimná
Slnecnica rocná
Sója fazul ová
Datelinoviny
Datelina lúcna
Datelina plazivá
Lucerna siata
Trávy
Kostrava cervená
Kostrava lúcna
Kostrava ovcia
Kostrava trsteníkovitá
Lipnica lúcna
Mätonoh mnohokvetý
Mätonoh mnohokvetý taliansky
Mätonoh trváci
Medzidruhové hybridy tráv
Medzirodové hybridy tráv
Ovsík obycajný
Psincek obycajný
Psincek poplazový
Reznacka lalocnatá
Timotejka lúcna

Zeleniny
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Linum usitatissimum L.
Papaver somniferum L.
Brassica napus L. var. arvensis
Brassica napus L. var. arvensis
Helianthus annuus L.
Glycine max. L. Merr.

Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Medicago sativa L.

Festuca rubra L.
Festuca pratensis Hunds.
Festuca ovina L.
Festuca arundinacea Schreb.
Poa pratensis L.
Lolium multiflorum Lamk. var. westerwoldicum Wittm.
Lolium multiflorum Lamk. spp. italicum Volkart.
Lolium perenne L.

Arrhenatherum elatius L.
Agrostis tenuis Sibth.
Agrostis stolonifera L.
Dactylis glomerata L.
Phleum pratense L.

Brokolica
Cesnak kuchynský
Cibul a kuchynská pravá, pre jarné pestovanie
Cvikla
Dyna cervená
Fazul a záhradná pravá kríckovitá
Hrach siaty pravý
Kaleráb
Kapusta obycajná hlávková
Karfiol
Kel hlávkový
Kukurica siata cukrová
Melón cukrový
Mrkva obycajná pravá
Paprika rocná

Brassica oleracea L. convar. italica (Plenck) Markgr.
Allium sativum L.
Allium cepa L. var. cepa
Beta vulgaris L. provar. conditiva (Alef.) Helm
Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.
Phaseolus vulgaris L. subsp. vulgaris var. nanus (L) Aschers
Pisum sativum L. convar. medulare
Brassica oleracea L. convar. gongylodes (L.) Markgr.
Brassica oleracea L. var. capitata (L.) Alef.
Brassica oleracea L. var. botrytis (L.)
Brassica oleracea L. var. sabauda (L.)
Zea mays L. convar. saccharata Koern.
Melo sativus Sarg.
Daucus carota L.
Capsicum annuum L. convar. anuum
convar. grossum
convar. longum
okrem odrôd s plodmi typu baraní roh, kozí roh, sloní
chobot, bobul natá(cerešnová)zvonkovitá a iné nemenované
typy (hobby typy).
Tieto typy stanoví odborný referent ÚKSÚP-u.
Petržlen záhradný (korenový, listový)

Pór pestovaný
Rajciak jedlý pravý
Red kovka
Šalát siaty hlávkový
Špenát siaty
Uhorka siata
Zeler vonavý bul vový

Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill
convar. radicosum (Alef)
convar. vulgare (NOIS.) DANERT
Allium porum L.
Lycopersicon esculentum Mill. convar. esculentum
Raphanus sativus L. var. radicula Pers.
Lactuca sativa L. subsp. capitata (L.) Alef.
Spinacia oleracea L.
Cucumis sativus L.
Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaud.

Ovocné dreviny
Broskyna obycajná
Cerešna vtácia
Egreš obycajný
Hruška obycajná
Jablon domáca
Jahoda
Malina
Marhul a obycajná
Ríbezl a cervená
Ríbezl a biela
Ríbezl a cierna
Slivka domáca
Višna

Prunus persica (L.) Batsch
Prunus avium (L.) L.
Ribes uva crispa L.
Pyrus communis L.
Malus Mill.
Fragaria L.
Rubus idaeus L.
Prunus armeniaca L.
Ribes sylvestre (Lam.) Mert et W. Koch
Ribes niveum Lind
Ribes nigrum L.
Prunus domestica L.
Prunus cerasus vulgaris Mill.

Vinic hroznorodý
Podpník pre vinic hroznorodý
Chmel obycajný

Vitis vinifera L.
Humulus lupulus L.
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Príloha c. 2
k výnosu c. 2365/2001-100
Zoznam
druhov pol nohospodárskych plodín, ktorých odrody podliehajú povinnej registrácii a ktorých
hospodárska hodnota je podmienkou tejto registrácie

Slovenský názov
Obilniny
Jacmen siaty jarný
Jacmen siaty ozimný
Kukurica siata
Ovos siaty
Pšenica letná ozimná
Pšenica tvrdá jarná
Pšenica tvrdá ozimná
Raž siata
Tritikale

Latinský názov

Hordeum vulgare L.
Hordeum vulgare L.
Zea mays L.
Avena sativa L.
Triticum aestivum L.
Triticum durum L.
Triticum durum L.
Secale cereale L.
Triticosecale Wittm.

Okopaniny
Repa cukrová
Repa krmna
Zemiak

Beta vulgaris L. convar. altissima Doell
Beta vulgaris L. convar. crassa (Alef.) Helm
Solanum tuberosum L.

Strukoviny
Hrach siaty

Pisum sativum L.

Olejniny a priadne rastliny
Repka olejka ozimná
Repka olejka jarná
Slnecnica rocná
Sója fazul ová
Lan siaty priadny

Brassica napus L. var. arvensis
Brassica napus L. var. arvensis
Helianthus annuus L.
Glycine max. L. Merr.
Linum usitatissimum L.

Datelinoviny
Datelina lúcna
Datelina plazivá
Lucerna siata

Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Medicago sativa L.

Trávy
Kostrava lúcna
Mätonoh trváci (na krmne využitie)
Reznacka lalocnatá
Timotejka lúcna

Festuca pratensis Hunds.
Lolium perenne L.
Dactylis glomerata L.
Phleum pratense L.

Vinic hroznorodý
Vinic hroznorodý
Podpník pre vinic hroznorodý
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Vitis vinifera L.

Príloha c. 3
k výnosu c. 2365/2001-100
Zoznam
druhov pol nohospodárskych plodín, ktorých hospodárska hodnota je podmienkou registrácie a ktorých
výsledky predskúšok sú podmienkou na prihlásenie odrody na odrodové skúšky

Slovenský názov

Latinský názov

Obilniny
Jacmen siaty jarný
Jacmen siaty ozimný
Kukurica siata
Pšenica letná ozimná
Pšenica tvrdá jarná
Pšenica tvrdá ozimná

Hordeum vulgare L.
Hordeum vulgare L.
Zea mays L.
Triticum aestivum L.
Triticum durum L.
Triticum durum L.

Strukoviny
Hrach siaty

Pisum sativum L.

Olejniny
Repka olejka ozimná
Slnecnica rocná

Brassica napus L. var. napus
Helianthus annuus L.

Okopaniny
Zemiak

Solanum tuberosum L.

Vinic hroznorodý

Vitis vinifera L.
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Príloha c. 4
k výnosu c. 2365/2001-100
Zoznam
druhov pol nohospodárskych plodín, ktorých odrody podliehajú povinnej registrácii a registrujú sa len na
základe skúšok DUS
Slovenský názov

Latinský názov

Strukoviny
Bôb obycajný
Fazul a záhradná
Hrach siaty pravý krmny (peluška)

Faba vulgaris Moench
Phaseolus vulgaris L.
Pisum sativum L. spp. sativum convar. speciosum

Olejniny a priadne rastliny
Lan siaty olejný
Mak siaty

Linum usitatissimum L.
Papaver somniferum L.

Trávy
Mätonoh mnohokvetý
Mätonoh mnohokvetý taliansky
Mätonoh trváci (na trávnikové využitie)
Medzidruhové hybridy tráv
Medzirodové hybridy tráv
Kostrava ovcia
Kostrava cervená
Kostrava trsteníkovitá
Lipnica lúcna
Ovsík obycajný
Psincek obycajný
Psincek poplazový

Lolium multiflorum Lamk. var. westerwoldicum Wittm.
Lolium multiflorum Lamk. spp. italicum Volkart
Lolium perenne L.

Festuca ovina L.
Festuca rubra L.
Festuca arundinacea Schreb.
Poa pratensis L.
Arrhenatherum elatius L.
Agrostis tenuis Sibth.
Agrostis stolonifera L.

Zeleniny
Brokolica
Cibul a kuchynská pravá, pre jarné pestovanie
Cesnak kuchynský
Cvikla
Dyna cervená
Fazul a záhradná pravá kríckovitá

Brassica oleracea L. convar. italica (Plenck) Markgr.
Allium cepa L. var. cepa
Allium sativum L.
Beta vulgaris L. provar. conditiva (Alef.) Helm
Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.
Phaseolus vulgaris L. subsp. vulgaris var. nanus (L)
Aschers
Hrach siaty pravý
Pisum sativum L. convar. medulare
Kaleráb
Brassica oleracea L. convar. gongylodes (L.) Markgr.
Kapusta obycajná hlávková
Brassica oleracea L.var. capitata (L.) Alef.
Karfiol
Brassica oleracea L. var. botrytis (L.).
Kel hlávkový
Brassica oleracea L. var. sabauda (L.).
Kukurica siata cukrová
Zea mays L. convar. saccharata Koern.
Melón cukrový
Melo sativus Sarg.
Mrkva obycajná pravá
Daucus carota L.
Paprika rocná
Capsicum annuum L. convar. anuum
convar. grossum
convar. longum
okrem odrôd s plodmi typu baraní roh, kozí roh, sloní
chobot, bobul natá(cerešnová)zvonkovitá a iné nemenované
typy (hobby typy).
Tieto typy stanoví odborný referent ÚKSÚP-u.
Petržlen záhradný (korenový, listový)

Pór pestovaný
Rajciak jedlý pravý
Red kovka
Šalát siaty hlávkový
Špenát siaty
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Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill
convar. radicosum (Alef)
convar. vulgare (NOIS.) DANERT
Allium porum L.
Lycopersicon esculentum Mill. convar. esculentum
Raphanus sativus L. var. radicula Pers.
Lactuca sativa L. subsp. capitata (L.) Alef.
Spinacia oleracea L.

Uhorka siata
Zeler vonavý bul vový

Cucumis sativus L.
Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaud.

Ovocné dreviny
Broskyna obycajná
Cerešna vtácia
Egreš obycajný
Hruška obycajná
Jablon domáca
Jahoda
Malina
Marhul a obycajná
Ríbezl a cervená
Ríbezl a biela
Ríbezl a cierna
Slivka domáca
Višna

Prunus persica (L.) Batsch
Prunus avium (L.) L.
Ribes uva crispa L.
Pyrus communis L.
Malus Mill.
Fragaria L.
Rubus idaeus L.
Prunus armeniaca L.
Ribes sylvestre (Lam.) Mert et W. Koch
Ribes niveum Lind.
Ribes nigrum L.
Prunus domestica L.
Prunus cerasus vulgaris Mill.

Chmel obycajný

Humulus lupulus L.
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Príloha c. 5
k výnosu c. 2365/2001-100
Zoznam
druhov pol nohospodárskych plodín, ktorých registrované odrody sa prihlasujú na úcely zápisu do
Zoznamu odporucených odrôd

Slovenský názov

Latinský názov

Obilniny
Jacmen siaty jarný
Pšenica letná ozimná

Hordeum vulgare L.
Triticum aestivum L.
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Príloha c. 6
k výnosu c. 2365/2001-100

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav pol nohospodársky
Odbor odrodového skúšobníctva
Matúškova 21, 833 16 Bratislava

Upozornenie:
vyplnte trojmo
(2 x ÚKSÚP, 1 x prihlasovatel )

VZOR

PRIHLÁŠKA ODRODY DO PREDSKÚŠOK

Císlo prihlášky: ................................
Vyplní prihlasovatel :
1. Botanický druh
- latinský názov:

- slovenský názov:

2. Názov odrody:
- pracovné oznacenie:

- návrh názvu:

3. Prihlasovatel
- meno / názov firmy, adresa:

4. Majitel
- meno / názov firmy, adresa:

5. Udržiavatel
- meno / názov firmy, adresa:

6. Pôvodca (šl achtitel ská firma)
- meno / názov firmy, adresa:

7. Odroda je geneticky modifikovaná:

8. Úcinnost genetickej modifikácie:

(
(

) áno
) nie
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9.

Strucný opis významných biologických a hospodárskych znakov a vlastností odrody:
(výsevok, skorost , oblast pestovania, odolnost voci chorobám, špeciálne požiadavky na
skúšanie odrody a pod.)

10. K prihláške sú pripojené prílohy:
( ) Splnomocnenie
( ) Iné
( ) Ak ide o geneticky modifikované rastliny súhlas Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky
11. Prehlasujem, že údaje uvedené v prihláške a v prílohách sú pravdivé a sú mi známe zákonné
ustanovenia a príslušné predpisy týkajúce sa prihlasovania a registrovania nových odrôd.
Zaväzujem sa, že platby za predskúšky uhradím podl a platného cenníka.
meno a funkcia vedúceho organizácie:

ICO:

miesto:

dátum:

podpis vedúceho organizácie:

peciatka:

Vyplní ÚKSÚP:
riaditel Odboru odrodového skúšobníctva
meno:
podpis a peciatka:
prihláška prijatá dna:

14

prevzal:
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Príloha c. 7
k výnosu c. 2365/2001-100

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav pol nohospodársky
Odbor odrodového skúšobníctva
Matúškova 21, 833 16 Bratislava

Upozornenie:
vyplnte trojmo
(2 x ÚKSÚP, 1 x prihlasovatel )

VZOR

PRIHLÁŠKA ODRODY DO ŠTÁTNYCH ODRODOVÝCH SKÚŠOK
Podl a § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky c. 291/96 Z.z., o odrodách a osivách

Císlo prihlášky: ................................
Vyplní prihlasovatel :
1. Botanický druh
- latinský názov:

- slovenský názov:

2. Názov odrody
- pracovné oznacenie:

- návrh názvu:

3. Prihlasovatel
- meno / názov firmy, adresa:

4. Majitel
- meno / názov firmy, adresa:

5. Udržiavatel
- meno / názov firmy, adresa:

6. Pôvodca (šl achtitel ská firma)
- meno / názov firmy, adresa:

7. Východiskový materiál:

8. Miesto šl achtenia:

9. Doba šl achtenia:

10. Metóda šl achtenia:

11. Odroda je registrovaná
- štát, rok, názov:

12. Odroda je právne chránená / prihlásená
k ochrane práv - štát, rok:

ŠOS-XII/2001
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13. Odroda je geneticky modifikovaná:
(
(

14. Úcinnost genetickej modifikácie:

) áno
) nie

15. Strucný opis významných biologických a hospodárskych znakov a vlastností odrody:
(výsevok, skorost , oblast pestovania, odolnost voci chorobám, špeciálne požiadavky na skúšanie
odrody a pod.)

16. K prihláške sú pripojené prílohy:
(
(
(
(

) Informácia o odrode
) Technický dotazník
) Splnomocnenie
) Ak ide o geneticky modifikované rastliny súhlas Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky

17. Prehlasujem, že údaje uvedené v prihláške a v prílohách sú pravdivé a sú mi známe zákonné
ustanovenia a príslušné predpisy týkajúce sa prihlasovania a registrovania nových odrôd.
Zaväzujem sa, že platby za štátne odrodové skúšky uhradím podl a platného cenníka.
meno a funkcia vedúceho organizácie:

ICO:

miesto:

dátum:

podpis vedúceho organizácie:

peciatka:

Vyplní ÚKSÚP:
riaditel Odboru odrodového skúšobníctva
meno:
podpis a peciatka:
prihláška prijatá dna:
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prevzal:

Príloha c.8
k výnosu c. 2365/2001-100
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav pol nohospodársky
Odbor odrodového skúšobníctva
Matúškova 21, 833 16 Bratislava

Upozornenie:
vyplnte trojmo
(2 x ÚKSÚP, 1 x prihlasovatel )

VZOR

ŽIADOST O PREDLŽENIE DOBY REGISTRÁCIE
Podl a §5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky c. 291/96 Z.z., o odrodách a osivách

Vyplní prihlasovatel :
1. Botanický druh
- latinský názov:

2. Názov odrody:

- slovenský názov:

3. Rok registrácie:

4. Rok udelenia šl achtitel ského osvedcenia:

Evidencné císlo:
( pod ktorým je odroda zapísaná v Štátnej odrodovej knihe )

Císlo šl achtitel ského osvedcenia:

5. Prihlasovatel
- meno / názov firmy, adresa:

6. Majitel
- meno / názov firmy, adresa:

7. Udržiavatel
- meno / názov firmy, adresa:

8. Pôvodca (šl achtitel ská firma)
- meno / názov firmy, adresa:

9. Východiskový materiál:

10. Miesto šl achtenia:

11. Doba šl achtenia:

12. Metóda šl achtenia:

PR-XII/2001
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13. K prihláške sú pripojené prílohy:
( ) Technický dotazník
( ) Splnomocnenie
( ) Ak ide o geneticky modifikované rastliny súhlas Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky

14. Prehlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé a sú mi známe zákonné
ustanovenia a príslušné predpisy týkajúce sa predlženia doby registrácie odrôd.
Zaväzujem sa, že platby za predlženie doby registrácie uhradím podl a platného cenníka.
meno a funkcia vedúceho organizácie:

ICO:

miesto:

dátum:

podpis vedúceho organizácie:

peciatka:

Vyplní ÚKSÚP:
riaditel Odboru odrodového skúšobníctva
meno:
podpis a peciatka:
prihláška prijatá dna:

Predlženie registrácie bolo vykonané na základe:

prevzal:

- preskúšaná { }

- nepreskúšaná { }

Registrácia predlžená do roku:
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Poznámky

Vestník Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Vydáva Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12,
812 66 Bratislava v Ústave vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo, Nitra vo Vydavateľstve NOI, Koceľova
17, 821 08 Bratislava. Vychádza podľa potreby. Adresa redakcie: Koceľova 17, 821 08 Bratislava. Telefón: 02/5557 64 65,
fax: 02/5557 11 52, e-mail: noi@nextra.sk. Celoročné predplatné 250.- Sk. Frankové reklamácie sa uznávajú do 15 dní po
doručení reklamovanej čiastky. Objednávky a reklamácie vybavuje redakcia. Podávanie novinových zásielok povolené RPP
Bratislava-poštou BA 12, pod č. j. R 3/93 zo dňa 9. 2. 1993. Expedícia: FORTIS Bratislava.
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