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Vás pozývajú na konferenciu so zahraničnou účasťou 

VI. RASTLINOLEKÁRSKE DNI 
SLOVENSKEJ RASTLINOLEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI 

v dňoch 20. – 21.10. 2015 v Nitre 
so zameraním na tému 

„Odpady z obalov v poľnohospodárstve  
−  ako s nimi ďalej nakladať“  

 



 
 

Zameranie VI. rastlinolekárskych dní 

Jednou z najdôležitejších požiadaviek tejto doby je riešiť nakladanie s 
odpadmi, ktoré patria k prioritným témam zaujímajúcich širokú verejnosť. 
Tú zaujíma predchádzanie ich vzniku, ich následné zneškodňovanie a 
zhodnocovanie. Poľnohospodárstvo taktiež prispieva k tvorbe nie malého 
množstva odpadov. Do oblasti odpadov jednoznačne patria aj odpady 
z obalov, ktoré vznikajú v tomto sektore, zvlášť ak ide o odpady 
z plastov. Množstvo odpadov z takýchto obalov každoročne rastie. Preto 
cieľom tohtoročných rastlinolekárskych dní je oboznámiť odbornú i laickú 
verejnosť o konkrétnych aktivitách výrobcov - priemyslu, ktorí reagujú 
na celospoločenskú požiadavku lepšie riešiť nakladanie s odpadmi 
z obalov. Zároveň konferencia chce upriamiť pozornosť na požiadavky 
stanovené v novom zákone o odpadoch, ktorý totiž presúva zabezpečenie 
vznikajúcich odpadov cez tzv. princíp rozšírenej zodpovednosti na 
výrobcov a dovozcov. Predchádzanie vzniku odpadov z obalov a ich 
následné zhodnocovanie – recyklácia, patria v súčasnosti na celom svete 
k základným požiadavkám pre zachovanie zdravého života na zemi 
a sú aj jedným z rozhodujúcich faktorov trvalo udržateľného 
poľnohospodárstva. V rámci  rastlinolekárskych dní zaznejú stanoviská a 
názory domácich a zahraničných odborníkov k zvolenej téme, odpovede 
na aktuálne otázky a problémy. Samozrejme neoddeliteľnou súčasťou 
tohtoročných rastlinolekárskych dní sú aj ochrana poľných plodín 
a lesa, a to v zmysle naznačených okruhov.   

Súčasťou SRD budú aj posterové prezentácie. 

Odborní garanti: Ing. Jozef Kotleba (SRS) 
Doc. Ing. T. Roháčik, CSc., (Selekt Bučany)  
Doc. Ing. K. Hudec, CSc., (SPU) 
RNDr. O. Kúdela, CSc., (SAV) 
Ing. Andrej Kunca, PhD. (LOS) 
 

Organizační garanti: Ing. Jozef Kotleba (SRS) 
                                               Mgr. Marek Kobza, PhD (SAV) 

Miesto konania a doprava: 

Kongresové centrum hotela Mikado v Nitre,  
Program VI. rastlinolekárskych dní : 

VI. rastlinolekárske dni sa uskutočnia v Nitre ako medzinárodná 
konferencia. Prvý deň konania konferencie 20.10.2015 sa bude venovať 
nosnej téme VI. rastlinolekárskych dní, ktorou sú odpady z obalov, 
ktoré vznikajú v poľnohospodárstve. Počas celého prvého dňa bude 
zabezpečené simultánne tlmočenie medzi angličtinou a slovenčinou. 
Na druhý deň odznejú prednášky súvisiace s ochranou poľných plodín 
a lesa. Prednášky k tejto problematike musia byť zamerané na nasledovné 
tri okruhy problémov:  

1. Zmeny v spektre škodlivých organizmov na Slovensku (buriny, 
choroby, škodce); 

2. Najdôležitejšie škodlivé činitele v rastlinnej a lesnej výrobe 
z pohľadu zmien v ich biológii a rezistencie k prípravkom na 
ochranu rastlín; 

3. Oblasť – voľná, t. j. aktuálne veci, ktoré uvíta poľnohospodárska 
prax 

Počas obidvoch dní vystúpia okrem domácich odborníkov aj hostia z 
Českej republiky, Francúzska, Maďarska, Nemecka, Rakúska a Európskej 
asociácie ochrany rastlín (ECPA). Prítomní si niektoré problémy budú 
môcť prediskutovať pri posteroch. 
Súčasťou rastlinolekárskych dní bude aj vydanie zborníka tých 
príspevkov, ktoré organizátori dostanú do 11. septembra 2015. Vítané sú 
všetky informácie o praktických a teoretických poznatkoch, ktoré rozvíjajú 
súčasnú ochranu rastlín. 
Program rokovania: 
20. 10. 2015 21.10.2015 
08.00 Registrácia 08.30 Prednášky 
09.00 Otvorenie 10.10 Prestávka 
09.05 Prednášky  10.40 Prednášky 
 Prestávka 12.20 Diskusia 
 Prednášky  12.40 Zhrnutie a záver 
12.00 Obed 13.00 Obed 
13.00 Prednášky    
15.30 Prestávka   



 
 

15.50 Prednášky   
17.30 Zhrnutie a záver   
19.00 Spoločenský večer   

Podmienkou účasti je registrácia účastníkov v termíne do 5. októbra 
2015. 

Organizátori si vyhradzujú právo na zaradenie jednotlivých 
príspevkov do programu! 

Z organizačných dôvodov nie je možné zabezpečiť obedy účastníkom, 
ktorí sa záväzne neprihlásia do 9. októbra 2015. Taktiež je 
z kapacitných dôvodov nutné obmedziť počet účastníkov konferencie 
na 100 osôb. 

Ubytovanie:  Ubytovanie je potrebné zabezpečiť si individuálne 
prostredníctvom širokej siete ubytovacích zariadení v meste 
Nitra (vhodnými zariadeniami sú hotel Mikado, 
Agroinštitút Nitra, hotel River) 

Stravovanie:  Stravovanie účastníkov zabezpečí organizátor. 
Vložné: Účasť na konferencii je bez poplatkov. 

Organizačný výbor VI. slovenských rastlinolekárskych dní sa teší na 
stretnutie širokého okruhu odborníkov ochrany rastlín a odpadového 
hospodárstva.  
Za organizačný výbor 

Ing. Jozef Kotleba 
predseda spoločnosti 

 

 


