
PRIHLÁŠKA
 

 odrody rastlín — plemena zvierat
 na ochranu pod¾a zákona 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. Názov druhu:

Botanický názov — latinský:

Botanický názov — slovenský:

2. Názov odrody alebo plemena:

Pracovné označenie v povo¾ovacom — uznávacom konaní:

Názov určený v povo¾ovacom — uznávacom konaní:

Názov určený v zahraničí:

3. Odroda 
a) pôvodná
b) odvodená
c) určitá iná

Majite¾ pôvodnej odrody pri odvodenej odrode alebo určitej inej odrode:

5. Zmluvný zástupca prihlasovate¾a:

Príloha
k vyhláške č. 345/1997 Z. z.

4. Prihlasovate¾: názov, meno prihlasovate¾a, sídlo — adresa                 štát         podiel v %

6. Pôvodca: meno, priezvisko, dátum narodenia         organizácia       podiel v %       podpis
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 7. Stručný opis odrody — plemena:

 Odlišnos� od iných podobných odrôd — plemien (uveïte najmenej dve odrody — plemená)

 Názov podobnej odrody: Odlišnos�:

 Ďalšie informácie, ktoré môžu prispie� k odlíšeniu odrody — plemena:

 Rezistencia voči chorobám a škodcom:

 Zvláštne požiadavky na skúšanie odrody — plemena:

 Iné informácie:

 Vyrovnanos�:

 Stálos�:

 8. Novos�:

 odroda — plemeno
 a) nebola doteraz predávaná alebo ponúkaná na predaj
 b) bola predávaná — ponúkaná na predaj

 

 kde:

 od kedy (uvies� mesiac a rok):

 9. Početnos� (iba pri plemenách):

10. Odroda bola — nebola prihlásená na povo¾ovacie konanie do štátnych odrodových skúšok.

 Miesto podania prihlášky:

 Dátum podania prihlášky:

 Výsledok povo¾ovacieho konania (ak sa už skončilo):

11. Plemeno bolo — nebolo prihlásené na povo¾ovacie konanie do štátnych plemenných skúšok.

 Miesto podania prihlášky:

 Dátum podania prihlášky:

 Výsledok povo¾ovacieho konania (ak sa už skončilo):

12. Osvedčenie prihlasovate¾a, ak ide o občana Slovenskej republiky (fyzickú osobu):

 Vyhlasujem, že som odrodu — plemeno prihlasovanú v tejto prihláške vyš¾achtil mimo rámca činnosti a bez
 hmotnej podpory svojho zamestnávate¾a.

 Som si vedomý následkov nepravdivého vyhlásenia.

 Podpis:

13. Vyhlásenie prihlasovate¾a o prihlásení odrody v zahraničí:

 Prihláška Štát Dátum

 Podpis prihlasovate¾a:

 Meno a priezvisko, pri organizácii podpis osoby oprávnenej za ňu kona�:

 Podpis: Pečiatka:

 Dátum:

 Príloha: opis odrody pod¾a UPOV
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 Potvrdenie podate¾ne: Prihláška podaná dňa ......................

 

Podpis zodpovedného pracovníka:

Príloha:

Opis odrody pod¾a UPOV

Názov odrody:

Číslo klasifikátora pod¾a UPOV:

Znak Stupeň prejavu Body    Poznámka

Poznámka:

Vzh¾adom na špecifickos� jednotlivých klasifikátorov uvádzame len jeho hlavičku. Klasifikátor poskytne na
požiadanie ÚKSÚP-u.
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