Správa o činnosti Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti za rok 2021
Slovenská rastlinolekárska spoločnosť (ďalej len „SRS“) mala v pláne v roku 2021
pokračovať vo svojej činnosti podľa schváleného plánu aktivít. Treba hneď na začiatku
zdôrazniť, že vzhľadom na mimoriadnu epidemiologickú situáciu zapríčinenú pandémiou
ochorenia Covid-19 a s tým spojenými protipandemickými obmedzeniami v mesiacoch
január-máj 2021 a potom október-december 2021, činnosť spoločnosti bola veľmi
obmedzená. Členovia spoločnosti komunikovali medzi sebou viac-menej iba elektronicky.
Viaceré plánované aktivity na Slovensku a taktiež v zahraničí boli zrušené a mnohé z nich
opätovne presunuté na rok 2022. Niektoré boli presunuté do on-line priestoru. To sa týkalo
hlavne organizovania spoločných odborných seminárov a medzinárodných konferencií.
Výnimkou bolo aktívne zastúpenie SRS na odbornom seminári s názvom „POHLED PŘES
HRANICE“, ktorý sa uskutočnil v dňoch 7.-8.9.2021 na Morave - Dolní Dunajovice.
Spoluorganizátorom tohto seminára bola taktiež Slovenská rastlinolekárska spoločnosť a
Rakúska pracovná skupina pre integrovanú ochranu rastlín. Za zmienku stojí aj fyzická účasť
zástupcu SRS v Maďarsku (Fórum - 9th International Plant Protection Symposium at
University of Debrecen) 13-14.10.2021 v Debrecíne a na Českých rastlinolekárskych dňoch,
ktoré sa uskutočnili v dňoch 3.-4.11.2021 v Pardubiciach.
Vo všeobecnosti činnosť spoločnosti je limitovaná obmedzenými finančnými
prostriedkami a nie veľkou členskou základňou. Napriek týmto faktorom je vidieť záujem
členov, ale aj nečlenov spoločnosti, o riešenie aktuálnych problémov v ochrane rastlín ako aj
o rozvíjanie nových trendov v ochrane rastlín. K nim sa jednoznačne v poslednom období
radí rozvoj biologickej ochrany rastlín, digitalizácie a robotizácie v ochrane rastlín.
1. Odborné vzdelávanie
Viacerí členovia SRS sa aktívne počas celého roka zapájali do prezenčného a dištančného
vzdelávania
organizovaného
Agroinštitútom
Nitra,
štátny
podnik, Slovenskou
poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a Agrárnou komorou Slovenska. Cieľom
odborného vzdelávania organizovaného dištančnou formou bolo školiť farmárov, predajcov
a riadiacich pracovníkov, aby títo získali osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu
s prípravkami na ochranu rastlín. Na odbornom vzdelávaní ako lektor participoval v mene
SRS Ing. Kotleba.
2. Webová stránka SRS
SRS prevádzkuje vlastnú web stránku, ktorá je pravidelne doplňovaná novými informáciami.
Poznámka: www.srsweb.sk
3. Iné
Počas roka predseda spoločnosti bol v kontakte so sekretariátom ZSVTS a aktívne reagoval
na požiadavky vyplývajúce z uznesení predsedníctva ZSVTS. Zúčastnil sa osobne na
zasadnutiach Rady ZSVTS, ktoré prebiehali on-line.
Predseda počas roka aktívne komunikoval s ďalšími partnerskými spoločnosťami v zahraničí
a to v Čechách, Maďarsku, Nemecku a v Rakúsku. Všetky partnerské spoločnosti boli nútené
presunúť ich aktivity počas roka do on-line priestoru, keďže epidemiologická situácia
neumožňovala organizovať rastlinolekárske dni prezenčnou formou. Výnimkou bola iba

Česká rastlinolekárska spoločnosť, ktorá vystihla časové obdobie, kedy sa situácia zlepšila na
niekoľko týždňov.
62. nemecká konferencia o ochrane rastlín sa konala pod názvom "Zdravé rastliny sú
zodpovedné za náš svet" a uskutočnila sa on-line v dňoch 21. – 23. septembra 2021. Rakúske
rastlinolekárske dni sa uskutočnili on-line v dňoch 30.11.-1.12.2021 pod názov „Invázne a
recidivujúce škodlivé organizmy – manažment v nových rámcových podmienkach“.
4. Záver
Záverom treba zdôrazniť, že spolupráca medzi rastlinolekárskymi spoločnosťami Slovenska,
Česka, Maďarska, Nemecka a Rakúska bola obmedzená a uskutočňovala sa viac menej iba
prostredníctvom elektronickej výmeny informácií.
Vypracoval: Ing. Jozef Kotleba
predseda SRS
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