
  

 

  

Pozvánka 
Slovenskej asociácie ochrany rastlín 

na seminár  

Predchádzanie znečisťovania vodných zdrojov pri ošetrovaní poľných 

kultúr prípravkami na ochranu rastlín a vyhodnotenie pilotného zberu 

prázdnych obalov z prípravkov na ochranu rastlín v okresoch      

Topoľčany, Partizánske a Bánovce nad Bebravou 

Usporiadateľ:  Slovenská asociácia ochrany rastlín (SCPA)  

v spolupráci s Európskou asociáciou ochrany rastlín (ECPA) 

Spolu usporiadateľ:    Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK),     

                                   Slovenská rastlinolekárska spoločnosť (SRS), člen ZSVTS    

Termín konania: 9.12.2014 

Začiatok seminára: 13.30 hod.   

Miesto konania: Oponice - Château Appony        

So zvyšovaním sa povedomia o dôleţitosti čistej vody sa zvyšuje aj úsilie o udrţanie jej čistoty. Sme svedkami 

neustáleho zvyšovania kvality formulácií prípravkov na ochranu rastlín (ďalej len „POR“), zavádzania dobrej 

praxe v ochrane rastlín a zlepšovania sa celkovej technologickej úrovne. Toto všetko nám pomáha pri 

zabezpečení akosti vody. Na základe tejto skutočnosti európsky priemysel ochrany rastlín podporuje viaceré 

konkrétne aktivity a iniciatívy, ktoré pomáhajú chrániť vodné zdroje. Jednou z týchto iniciatív je aj Projekt 

TOPPS – Prowadis. Jeho uplatňovanie si vyţaduje spoluprácu priemyslu ochrany rastlín, poľnohospodárskej 

praxe, štátnej správy vrátane odbornej verejnosti. Ďalšia iniciatíva priemyslu ochrany rastlín tzv. Systém 

nakladania s obalmi (CMS) pomáha chrániť ţivotné prostredie tým, ţe zniţuje ukladanie prázdnych obalov 

z prípravkov na skládky, a chráni zdravie dotknutých osôb tým, ţe ich usmerňuje pri správnom nakladaní 

s prázdnymi obalmi z pouţitých prípravkov. Projekt CMS sa začal v Európe v roku 1994 a teraz prebieha v 31 

krajinách, a to buď pod vedením priemyslu alebo miestnych samospráv. Pilotne sa začal tento projekt realizovať 

v tomto roku aj na Slovensku. Projekt bude pokračovať aj v roku 2015.    

Seminár s hore uvedenými témami je preto určený poľnohospodárskej praxi zabezpečujúcej rastlinnú výrobu 

(riadiaci pracovníci, agronómovia, mechanizátori), pracovníkom registrácie, obchodu a predaja POR, 

pracovníkom distribúcie POR, príslušným pracovníkom MPRV SR, MŢP SR, MZ SR, MŠ SR, ÚKSÚP, 

pestovateľským zväzom, poľnohospodárskym školám a univerzitám. Účastníci seminára sa zároveň budú môcť 

oboznámiť s pripravovanými aktivitami európskeho priemyslu ochrany rastlín  a Slovenskej asociácie ochrany 

rastlín v oblasti predchádzania znečisťovania vôd v poľnohospodárskej krajine POR, bezpečným pouţívaním 

POR a zároveň súčasnou situáciou ohľadne zberu prázdnych obalov na Slovensku.                          

Program seminára:    

12.30 Obed a registrácia účastníkov seminára 

13.30 Otvorenie seminára  

          Vladimír Fúzik -  prezident SAOR -  Bratislava  

13.40 Projekt TOPPS - Prowadis  

        Manfred Roettele -  Európska asociácia ochrany rastlín, ECPA -  Brusel, Belgicko 



15.00 Prestávka -  občerstvenie 

15.15 Zodpovedné nakladanie s prázdnymi obalmi z prípravkov na ochranu rastlín  

          Steven Byrde -  Európska asociácia ochrany rastlín, ECPA -  Brusel, Belgicko   

16.00 Aktivity SAOR a vyhodnotenie pilotného zberu prázdnych obalov z prípravkov na     

          ochranu rastlín v okresoch Topoľčany, Partizánske a Bánovce nad Bebravou   

          Jozef Kotleba -  výkonný riaditeľ SAOR,  Bratislava 

16.40 Technická podpora pilotného projektu SAOR 

           Jozef Šimončič -  Profesional servis s.r.o., Santovka     

17.00  Diskusia 

17.30  Zhrnutie a záver seminára  

Poznámka: 

Pre účastníkov seminára bude zabezpečené simultánne tlmočenie. Účasť na seminári je bez 

poplatkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôležité: 

Zmena programu vyhradená! 


