Správa o činnosti Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti za rok 2018
Slovenská rastlinolekárska spoločnosť (ďalej len „SRS“) v roku 2018 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 a zber prázdnych obalov. Mimoriadny záujem je o demonštračné ukážky,
ktoré sú zamerané na bezpečnosť a účinnosť v ochrane rastlín. Okrem menovaných oblastí
v roku 2018 sa SRS spolupodieľala na príprave seminára v ČR (Dolní Dunajovice).
SRS sa v roku 2018 aktívne zúčastnila XXI. Českých rastlinolekárskych dní, ktoré sa
uskutočnili v Pardubiciach. Predseda SRS sa zúčastnil 61. nemeckých rastlinolekárskych dní
v Hohenheime a 59. rakúskych rastlinolekárskych dní v Ossiachu.
V roku 2018 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, 13.-14.3.2018
Odborný seminár sa uskutočnil na Morave (Dolní Dunajovice) na tému Rostlinolékařská
péče – nezastupitelný fenomén k zabezpečení zdraví rostlin, bezpečných a kvalitních potravín
a krmiv – záruka ochrany základních složek životního prostředí“. Počas seminára zazneli
hodnotné prednášky z Čiech, Maďarska, 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 vystúpil Ing. Jozef Šimončič, ktorý prezentoval jeden
príspevok s názvom: „Dron, pomocník v monitoringu škodlivých organizmov a cielenej
aplikácie prípravkov.“. Zo Slovenska sa seminára zúčastnili taktiež ďalší účastníci a to Ing.
J. Kotleba a Ing. P. Csicsay. Títo vystúpenie na seminári nemali. Pozvánka a prezenčná
listina sú v prílohe.
2. Medzinárodná konferencia: 61. nemecké rastlinolekárske dni, Hohenheim, 11.14.9.2018
61. nemecké rastlinolekárske dni, ktoré organizovala Nemecká rastlinolekárska spoločnosť
v spolupráci s JKI a Spolkovou krajinou Bádensko-Württembersko sa uskutočnili v dňoch 11.
- 14.9.2018 Hohenheime. Rastlinolekárske dni sa konali v univerzitnom komplexe
Hohenheim. Ústrednou témou 61. rastlinolekárskych dní bola téma: „Výzvy pre ochranu
rastlín – cesta do budúcnosti“. Vzhľadom ma vysoký počet účastníkov a celospoločenský
význam ochrany rastlín, ktorej kladie rezortné ministerstvo vrátane veľkého počtu
výskumných pracovísk mimoriadnu pozornosť, boli odborné prednášky a diskusie rozdelené
do viacerých blokov.
Zborník zo 61. nemeckých rastlinolekárskych dní si je možné stiahnuť zo stránky:
www.pflanzenschutztagung.de

Súčasťou nemeckých rastlinolekárskych dní bolo aj zasadnutie členov Nemeckej
rastlinolekárskej spoločnosti, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.9. Počas slávnostného zasadnutia
predseda Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti odovzdal najvyššie ocenenie Slovenskej
rastlinolekárskej spoločnosti, ktorou je „Pamätná medaila Víta Bojňanského“ dvom
nemeckým kolegom a to prof. Dr. Volkerovi Zinkernagelovi a Dr. Falkovi Feldmannovi.
Obaja dostali toto ocenenie za „Zásluhy o rozvoj vzťahov v oblasti ochrany rastlín medzi
oboma spoločnosťami“ – viď príloha.
3. Konferencia: XXI. české rastlinolekárske dni, Pardubice, Česká
republika, 7.-8.11.2018
České rastlinolekárske dni sa konali ako obvykle v Pardubiciach. ČRD sa organizovali pod
názvom: “Rostlinolékařská péče - nezbytná součást trvale udržitelného hospodaření v
krajině “. Českých rastlinolekárskych dní sa za SRS zúčastnili: Ing. J. Kotleba, Ing. J.
Šimončič, Ing. Peter Csicsay a Ing. Milan Margetin. Všetci sú členmi SRS. Slovenská
rastlinolekárska spoločnosť obohatila konferenciu o 2 prednášky a to o prednášku Ing. Jozefa
Šimončiča „Cílené aplikace fungicidů do pšenice za využití dronu a postřikovače“
a o prednášku Ing. Jozefa Kotlebu „Projekt likvidace obalů od přípravků na OR a jiné
aktivity SRS“. Pozvánka a prezenčná listina sú v prílohe.
4. Konferencia: XIII. rastlinolekárske dní v Gödöllö, Maďarsko, 14.11.2018
XIII. rastlinolekárskych dní v Gödöllö sa na pozvanie predsedu Maďarskej rastlinolekárskej
komory pána Prof. Gábora Tarcaliho zúčastnil člen SRS pán Ing. Peter Csicsay – pozvánka viď príloha.
5. Konferencia: 59. rakúske rastlinolekárske dni, Ossiach, Rakúsko, 27.-28.11.2018
59. Rakúske rastlinolekárske dni, ktoré organizovala Rakúska pracovná skupina pre
integrovanú ochranu rastlín, sa uskutočnili v dňoch 27. - 28.11.2018. Tohtoročné
rastlinolekárske dni sa konali v meste Ossiach/Korutánsko. Ústrednou témou 59.
rastlinolekárskych dní bola téma: „Chemická ochrana rastlín na rázcestí – prinesú alternatívy
potrebný výsledok?“. Téma veľmi vhodne zapadala do súčasného obdobia, keďže neustále
dochádza k diskusiám, či poľnohospodársku produkciu v dostatočnej kvalite je možné
zabezpečiť bez chemickej ochrany a čo je potrebné robiť, aby sa zároveň zabezpečila trvalá
udržateľnosť poľnohospodárstva. Počas prvého dňa zaznelo niekoľko zaujímavých prednášok
na túto tému a to z pohľadu Spolkového ministerstva pre pôdohospodárstvo a lesníctvo,
životné prostredie a vodné hospodárstvo, registračných orgánov (AGES), predstaviteľov
spolkových krajín, Viedenskej poľnohospodárskej univerzity (BOKU) a spolkových
poľnohospodárskych komôr. Počas plenárneho zasadnutia dňa 27.11.2018 zaznelo niekoľko
cenných prednášok a diskusií podnetných nielen pre domácich ale aj pre zahraničných
delegátov. Zborník z 59. rakúskych rastlinolekárskych dní si je možné stiahnuť zo stránky:
www oeaip.at
59. rakúskych rastlinolekárskych dní sa zúčastnil: Ing. Jozef Kotleba
Pozvánka – v prílohe a odkaz na foto: http://www.bn1.tv/album/picture/OesterrPflanzenschutztage-2018-29/4b86f0518fc028298b528137fe38df23/12
http://www.bn1.tv/album/picture/Oesterr-Pflanzenschutztage-201814/522341e872583bf0f33bd7f6a1148854/12
6. Iné
Počas roka predseda spoločnosti bol v kontakte so sekretariátom ZSVTS a aktívne reagoval
na požiadavky vyplývajúce z uznesení predsedníctva ZSVTS.

7. 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.
Poznámka: SRS prevádzkuje vlastnú web stránku: www.srsweb.sk
Vypracoval: Ing. Jozef Kotleba
predseda SRS
Dňa: 5.2.2019

