Správa o činnosti Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti za rok 2019
Slovenská rastlinolekárska spoločnosť (ďalej len „SRS“) v roku 2019 pokračovala vo
svojej činnosti podľa schváleného plánu aktivít. Treba poznamenať, že činnosť spoločnosti je
limitovaná obmedzenými finančnými prostriedkami a nie veľkou členskou základňou.
Napriek týmto faktorom je vidieť záujem členov, ale aj nečlenov spoločnosti, o aktuálne
problémy v ochrane rastlín. Išlo predovšetkým o oblasti ako sú praktická ochrana poľných
plodín počas vegetácie, integrovaná ochrana rastlín, poradenstvo a vzdelávanie v oblasti
používania prípravkov na ochranu rastlín, ale aj také oblasti ako sú ochrana vody a vodných
zdrojov pred úletmi z prípravkov na ochranu rastlín, boj proti falšovaniu prípravkov na
ochranu rastlín, zber prázdnych obalov z prípravkov, digitalizácia a robotizácia v ochrane
rastlín. Mimoriadny záujem je o demonštračné ukážky, ktoré sú zamerané na bezpečnosť
a účinnosť v ochrane rastlín. Okrem menovaných oblastí v roku 2019 sa SRS spolupodieľala
na príprave seminára v ČR (Dolní Dunajovice) a praktického vzdelávacieho kurzu
„Predchádzanie znečisťovania vodných zdrojov pri ošetrovaní ovocných sadov a vinohradov
prípravkami na ochranu rastlín“, ktorý sa uskutočnil v Nitre.
Najdôležitejšou a najviac sledovanou aktivitou boli VIII. slovenské rastlinolekárske dni
prebiehajúce formou medzinárodnej konferencie. Tradične sa slovenské rastlinolekárske dni
uskutočnili v Nitre.
SRS sa v roku 2019 aktívne zúčastnila XXII. českých rastlinolekárskych dní, ktoré sa
uskutočnili v Pardubiciach. Predseda SRS sa zúčastnil konferencie ochrany rastlín, ktorú
organizovala „Maďarská komora profesionálov a doktorov ochrany rastlín“.
V roku 2019 členovia „Predsedníctva SRS“ zabezpečovali vzájomnú komunikáciu
elektronicky a telefonicky. Dole uvádzam prehľad odborných podujatí za uplynulý rok
vrátane účasti členov SRS na nich:
1. Seminár: Pohled přes hranice, Dolní Dunajovice, Česká republika, 10.-11.4.2019
Odborný seminár sa uskutočnil na Morave (Dolní Dunajovice) na tému:
„INTEGROVANÁ OCHRANA ROSTLIN = ZDRAVÉ ROSTLINY, BEZPEČNÉ
POTRAVINY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“. Počas seminára zazneli hodnotné prednášky
z Čiech, Rakúska a Slovenska. Seminár organizovala Česká rastlinolekárska spoločnosť v
spolupráci s Rakúskou pracovnou skupinou pre integrovanú ochranu rastlín a so Slovenskou
rastlinolekárskou spoločnosťou. Na odbornom seminári sa zúčastnili príslušné orgány štátnej
správy zo všetkých troch krajín vrátane zástupcov rastlinolekárskych spoločností. Seminár sa
dotkol viacerých oblastí, ktoré priamo súviseli s témou. Prínosom seminára bola taktiež
diskusia. Všetky prednášky sú dostupné na stránke www.rostlinolekari.cz
Aktívne zo Slovenska sa seminári vystúpila Ing. M. Matúšová, zo ŠVPS Bratislava
s prednáškou „Kontrola rezíduí pesticídov v potravinách v SR“. Zo Slovenska sa seminára
zúčastnili taktiež ďalší účastníci a to Ing. J. Kotleba-predseda spoločnosti, Ing. P. Csicsay,
Ing. M. Mihók a T. Roháčik. Títo vystúpenie na seminári nemali.
2. Vzdelávací kurz: „Predchádzanie znečisťovania vodných zdrojov pri ošetrovaní
ovocných sadov a vinohradov prípravkami na ochranu rastlín“, Nitra, 12.6.2019
Vzdelávací kurz bol určený všetkým osobám, ktoré vykonávajú a zabezpečujú ošetrovanie
ovocných sadov a vinohradov POR. Išlo predovšetkým o traktoristov, agronómov,
mechanizátorov, samostatne hospodáriacich roľníkov a pracovníkov distribúcie POR, ale
taktiež pre poradcov a pracovníkov rezortu životného prostredia. Partnerom vzdelávacieho
kurzu bola taktiež Slovenská rastlinolekárska spoločnosť. Počet účastníkov kurzu: 54.

3. VIII. slovenské rastlinolekárske dni, Nitra, 15.-16. 10. 2019
Nosnou témou posledných rastlinolekárskych dní bola téma s názvom „Nové výzvy v ochrane
rastlín – cesta do budúcnosti“, ktorá nadväzuje na predchádzajúce témy, v súčasnosti
mimoriadne aktuálne. Boli nimi „Vplyv klimatickej zmeny na poľnohospodárstvo, lesné
hospodárstvo a zdravotný stav rastlín“ (III. SRD Nitra, 2009), „Ochranou vôd k dosiahnutiu
ich priaznivého stavu“ (V. SRD Nitra, 2013), „Odpady z obalov v poľnohospodárstve – ako
s nimi ďalej nakladať“ (VI. SRD Nitra 2015) a „Bezpečnosť a účinnosť v ochrane rastlín“
(2017). VIII. SRD prebehli formou medzinárodnej konferencie - za účasti domácich
odborníkov a odborníkov z Českej republiky, Grécka, Chorvátska, Maďarska, Nemecka
a Rakúska. Počet účastníkov konferencie prvý deň: 107 a druhý deň: 213.
4. Konferencia: XXII. české rastlinolekárske dni, Pardubice, Česká republika, 7.8.11.2019
České rastlinolekárske dni sa konali ako obvykle v Pardubiciach. ČRD sa organizovali pod
názvom: “Rostlinolékařská péče - nástroj pro udržitelný rozvoj integrované ochrany rostlin a
potravinové bezpečnosti v budoucnosti“. Českých rastlinolekárskych dní sa za SRS
zúčastnili: prof. Ing. Ľ. Cagáň, CSc., Ing. P. Csicsay a Ing. S. Barok. Slovenská
rastlinolekárska spoločnosť obohatila konferenciu o 2 prednášky a to o prednášku prof.
Cagáňa a Ing. Baroka.
5. Konferencia: XIV. maďarské rastlinolekárske dni v Gödöllö, Maďarsko, 14.11.2019
XIV. maďarských rastlinolekárskych dní v Gödöllö sa na pozvanie predsedu Maďarskej
rastlinolekárskej komory pána Prof. Gábora Tarcaliho zúčastnil predseda spoločnosti, Ing.
Jozef Kotleba a člen SRS pán Ing. Peter Csicsay. Predseda spoločnosti predniesol pozdravnú
zdravicu účastníkom maďarských rastlinolekárskych dní.
6. Webová stránka SRS
SRS prevádzkuje vlastnú web stránku: www.srsweb.sk
7. Iné
Počas roka predseda spoločnosti bol v kontakte so sekretariátom ZSVTS a aktívne reagoval
na požiadavky vyplývajúce z uznesení predsedníctva ZSVTS.
8. Záver
Záverom treba zdôrazniť, že spolupráca medzi rastlinolekárskymi spoločnosťami Slovenska,
Česka, Maďarska, Nemecka a Rakúska je veľmi živá. Dôkazom toho je pravidelná výmena a
účasť odborníkov na podujatiach organizovaných rastlinolekárskymi spoločnosťami v hore
uvedených krajinách.
Vypracoval: Ing. Jozef Kotleba
predseda SRS
Dňa: 26.1.2020

