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1 Úvod 

K záveru roka pripomíname povinnosť vlastníkov a správcov lesov odpočtovať spotrebu prípravkov na 

ochranu rastlín za rok 2021. Odporúčame využiť elektronický odpočet cez stránky www.e-los.sk. 

Prinášame príklad mapovania škodcov na lesných drevinách. Je to zábava, treba odskúšať. Metodika 

hodnotenia škôd spôsobených zverou dostala svoju aktualizáciu za rok 2021. Čoskoro pribudne aj jej 

elektronická kalkulačka. 

2 Súhrnná spotreba prípravkov na ochranu lesa za rok 2021 

Z právnych predpisov vyplýva povinnosť vlastníkov a správcov lesov odpočtovať súhrnnú spotrebu 

prípravkov na ochranu lesa. 

Využite automatické vypĺňanie prípravkov (so správnym názvom) cez stránku: 

http://www.e-los.sk/Pripravky/Pesticidy/Navod 

Výsledkom je pdf, ktoré si uložte vo svojom počítači, alebo si ho vytlačte a uložte do šanónu. 

Neposielajte poštou ani emailom. Keď takéto pdf už raz získate, je isté, že údaje sú u nás zapísané 

v databáze. 

Nevypĺňajú správcovia Lesy SR, š.p., keďže ich dáta sú uložené v ich firemnom evidenčnom systéme, 

ktoré nám zašle generálne riaditeľstvo v elektronickej podobe. 

Vypĺňajú aj subjekty, ktoré majú nulovú spotrebu, takže zapojiť sa musia všetky subjekty. A môžu 

vypĺňať aj hnojivá! 

3 Mapovanie škodcov  

3.1 Škodcovia drevín na RTVS v redakcii VaT s Gregorom Marešom 

Apka „Skodcovia drevin“ zaujala aj RTVS redakciu Veda a technika s Gregorom Marešom. Natáčanie 

prebehlo koncom októbra, relácia bola odvysielaná na Dvojke 18.12.2021. 

https://fb.watch/ac8SMmSj1V/ 

3.2 Mapovanie škodcov   

Mapovanie rozšírenia škodcov cez: 

- Mobilnú aplikáciu „Skodcovia drevin“ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.los.skodcoviadrevin 

- Web stránku https://www.skodcoviadrevin.sk/urcime-skodcu  

Na čo sa verejnosť pýtala v posledných dňoch? Ček it aut  https://www.skodcoviadrevin.sk/zoznam-

ziadosti  . 

Príklad mapovania: 

http://www.e-los.sk/
http://www.e-los.sk/Pripravky/Pesticidy/Navod
https://fb.watch/ac8SMmSj1V/
https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.los.skodcoviadrevin
https://www.skodcoviadrevin.sk/urcime-skodcu
https://www.skodcoviadrevin.sk/zoznam-ziadosti
https://www.skodcoviadrevin.sk/zoznam-ziadosti
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- body výskytu Gymnosporangium sabinae hrdzavka hrušková v roku 2021 

https://www.skodcoviadrevin.sk/skodca/hrdzavka-hruskova  

 

Obrázok 1. Hrdzavka hrušková Gymnosporangium sabinae podľa dotazov na determináciu v roku 

2021 

4 Nová metodika na výpočet náhrad za škody spôsobené zverou 

Metodiku 2021 je možné stiahnuť zo stránok informačného systému ochrany lesa lesníckej 

ochranárskej služby v sekcii škody zverou: http://www.e-los.sk/Zver  alebo zo stránok www.los.sk 

v časti usmernenia. 

Automatická kalkulačka bude už vo februári 2022 zverejnená na tejto istej stránke http://www.e-

los.sk/Zver. 

 

 

https://www.skodcoviadrevin.sk/skodca/hrdzavka-hruskova
http://www.e-los.sk/Zver
http://www.los.sk/
http://www.e-los.sk/Zver
http://www.e-los.sk/Zver
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5 Záver  

Táto téma nás napadla po skúsenostiach našich vlastných, lesníkov, ale aj bežných ľudí, ktorí cez 

stránku www.skodcoviadrevin.sk sa vo vianočnom období dopytujú na organizmy, ktoré sa u nich cez 

Vianoce nečakane vyskytli a vyľakali ich. Ak tohto roku nájdete niečo živé pod vianočným stromčekom 

aj vy, podeľte sa s nami. 

6 Poďakovanie  

Práca vznikla aj vďaka finančnej podpore projektom z Agentúry na podporu výskumu a vývoja na 

základe zmluvy  

o APVV-15-0348 „Nové metódy v integrovanej ochrane lesa zahŕňajúce využitie entomopatogénnych húb“ 

o APVV-15-0531 „Webová GIS aplikácia pre monitoring výskytu škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska“ 

o APVV-16-0031 „Výskum alternatívnych metód ochrany ihličnatých sadeníc pred hmyzími škodcami“ 

o  APVV-19-0116 „Aplikácia entomopatogénnych húb z rodu Beauveria proti inváznym druhom hmyzu“ 

o  APVV-19-0119 Potenciál huby Entomophaga maimaiga regulovať početnosť mníšky veľkohlavej 

Lymantria dispar (L.) na Slovensku. 

 

Táto práca vznikla aj vďaka podpore projektu č. 08V0301 „Výskum a vývoj na podporu 

konkurencieschopnosti slovenského lesníctva SLOV-LES“, financovaného z prostriedkov štátneho 

rozpočtu MPRV SR a projektu „Prognosticko-informačné systémy pre zvýšenie efektívnosti 

manažmentu lesa“ (ITMS: 26220220109), ďalej projektu „Zvyšovanie úrovne ochrany kritickej 

infraštruktúry – výskum nových, ekologicky akceptovateľných metód boja so škodcami lesa n území 

v správe podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p., projektu LIGNOSYLVA a FOMON. 

 

 

  

7 Kontakt 

Národné lesnícke centrum 
Lesnícky výskumný ústav Zvolen 
Stredisko lesníckej ochranárskej služby 
Lesnícka 11 
969 01 Banská Štiavnica 
 
www.e-los.sk 
www.los.sk 
los@nlcsk.org 
http://www.facebook.com/losbstiavnica  
http://www.skodcoviadrevin.sk  
Obchod Play (Android mobily): vyhľadať appku „skodcovia drevin“ 
tel.: 045-5314 500 

http://www.skodcoviadrevin.sk/
http://www.e-los.sk/
http://www.los.sk/
mailto:los@nlcsk.org
http://www.facebook.com/losbstiavnica
http://www.skodcoviadrevin.sk/

