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1 Úvod 

Rok 2020 v bol v znamení globálnej pandémie spôsobenej infekčným ochorením COVID-19, 

vyvolaným koronavírusom SARS-CoV-2. Vzhľadom na vážnosť tohoto ochorenia jednotlivé krajiny 

venovali preventívnym a ochranným opatreniam mimoriadnu pozornosť. Pritom sa do týchto opatrení 

investovali obrovské finančné prostriedky. Táto situácia vytvára paralelu aj so šírením škodcov 

v lesných ekosystémoch, keď sa často situácia podceňuje („veď nejde o ľudí“) a len v niektorých 

krajinách vlády uvoľnili financie na riešenie kalamitných situácií v lesoch. Novodobá ľudská pandémia 

vytvára významné memento aj v kontexte šírenia inváznych škodcov či chorôb rastlín. Potvrdzuje sa 

význam činnosti pracovníkov ÚKSUPu a LOS v oblasti preventívnych, karanténnych a ďalších opatrení 

na zamedzenie resp. predchádzanie vzniku takýchto situácií v poľnohospodárstve a lesníctve.    

Sústreďme sa však na aktuálnu situáciu v oblasti výskytu škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska 

a efektívnych postupov ochrany a boja proti nim a to aj cez túto signalizačnú správu. 

2 Prognóza výskytu činiteľov na rok 2021 

Biotické škodlivé činitele sú zvyčajne sekundárnymi činiteľmi t.j. k ich premnoženiu dochádza 

z dôvodu dostatku stromov, ktoré sú už mechanicky alebo fyziologicky poškodené. O fyziologickom 

poškodení stromov sa dá predpokladať na základe priebehu počasia. Studený máj 2020 a mokrý jún až 

do polovice júla 2020 boli podmienky nevhodné pre vývoj podkôrneho hmyzu, ale relatívne vhodné 

pre vývoj patogénnych húb. Podkôrny hmyz síce v tomto chladnom a vlhkom počasí nezahynul, avšak 

spomalil svoj vývoj. Menej generácií podkôrneho hmyzu znamená aj menej následne napadnutých 

stromov a menšiu populáciu na prezimovanie. Z dôvodu stále vysokého objemu kalamity podkôrneho 

hmyzu a pomalého spracovania v roku 2020 v niektorých regiónoch Slovenska nepredpokladáme 

výrazný pokles v roku 2021. Hubám vlhko vyhovovalo, chlad im nevadil. Reakcia húb na takéto počasie 

je zvyčajne oneskorená a 1 – 2 roky. Predpokladáme v roku 2021 zvýšený výskyt hubových ochorení 

napr. na boroviciach (napr. Cenangium ferruginosum, Sphaeropsis sapinea) ako to bolo v roku 2011 

(po vlhkom roku 2010).  

3 Podkôrny hmyz 

V mnohých smrekových regiónoch Slovenska sa stále vyskytujú plošné kalamity podkôrneho 

hmyzu. Jedná sa predovšetkým o Kysuce, Oravu, okolie Žiliny, Rajeckú a Turčiansku kotlinu, 

Horehronie. K spracovaniu kalamít dochádza pomaly alebo niekde aj vôbec sa nespracováva. Situáciu 

komplikuje nízka cena dreva z kalamít, nízky dopyt a lokálne aj nedostatok pracovných síl ochotný 

pracovať za aktuálne ceny práce.  

Vyhlasovanie bezzásahových území alebo území s obmedzeným hospodárením z titulu ochrany 

prírody ako aj neprehľadná situácia vznikajúca pri spracovaní kalamity dodržiavaním ustanovení 

platných zákonov (543/2002, 326/2005) výrazne zhoršuje stav kalamít podkôrneho hmyzu. Tento stav 

prakticky predurčuje na zánik smrekové porasty v mnohých lokalitách. Tu možno v nasledujúcich 

rokoch očakávať výrazné zhoršenie situácie. 
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Obrázok 1. Plošné kalamity v Turčianskej kotline.  

4 Vošky na smrekovcoch 

V septembri 2020 sme zisťovali príčinu odumierania smrekovcov v Podtatranskej kotline. 

V danom subjekte, len cca 100 m od danej lokality, boli podobné príznaky zistené aj v októbri 

2015. Stromy sú vo veku cca 50 – 70 rokov, v korunovej časti sú silno presiaknuté živicou, na 

povrchu kôry množstvo slzenia živicou, podobne aj púčiky sú od živice až biele. Ihlice 

tohoročného prírastku sú žltohnedé, s odfarbovaním zvyčajne od svojej bázy, avšak aj od hrotu 

alebo stredu. Množstvo týchto ihlíc bolo už opadnutých. Na ihliciach žiadne iné škvrny napr. 

po hubách nebolo vidieť. Kmeň bez nekróz, rakovín alebo aj bez závrtov po podkôrnom hmyze. 

V laboratórnych podmienkach boli v niektorých púčikoch zistené vošky v počte 5 – 15, 

pripravené na prezimovanie. Najprv nehybné, avšak až sa zohriali pri teple lampy mikroskopu, 

tak sa začali hýbať. boli okrídlené, dospelé. V niektorých púčikoch boli aj kokóny (kukly) mušky 

– parazitoida rodu Pauesia. Pri kultivácii vzoriek vetvičiek v Petriho miskách sa vyliahlo zopár 

imág mušiek tohto parazitoida rodu Pauesia. Okrem vošiek boli na prinesených vzorkách 

vetiev zistené pod kôrou larvy pestroša (predátor hmyzu). A na fotkách sfotených ešte v lese 

v čase obhliadky (a objavené pri obhliadke fortiek) boli zistené aj kukly lienky východnej 

Harmonia axyridis (http://www.skodcoviadrevin.sk/harmonia-axyridis). Ide o nepôvodný 

druh, bez ohľadu na jej škodlivé pôsobenie na biodiverzitu ide o predátora aj vošiek (ale aj 

iných lienok – to je jej negatívny vplyv na biodiverzitu). 

Predpokladáme, že k poškodeniu stromov voškami došlo ešte niekedy v priebehu jari - leta 

v ich korunách, preto to nebolo zo zeme viditeľné. Neskôr prešli do ďalšieho vývojového štádiá 

a v čase obhliadky na kôre už vôbec neboli.  Cicanie vošiek na kôre kmeňa a vetiev taktiež nie 

je vidieť, kým tam nevznikne hubová infekcia, čo ani nevznikla. Strom sa množstvu drobných 

poranení bráni ronením živice, tá je viditeľná aj niekoľko mesiacov po tom, čo sa vošky 

z kmeňov vytratili (napr. uložené na prezimovanie do púčikov). Na oslabenie stromov cicaním 

na kôre zareagovali ihlice predčasnou zmenou sfarbenia – zožltnutím resp. opadom ihlíc. 

http://www.skodcoviadrevin.sk/harmonia-axyridis
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Vošky strom priamo neusmrtia, avšak už aj v poraste boli zrejmé sucháre, ktoré neboli staršie 

ako 1 rok. Naviac v tejto lokalite (pár 100 m od tejto lokality) už pred cca 5 rokmi sa uskutočnila 

náhodná ťažba zrejme z toho istého dôvodu. 

Keďže koreň, vodivé pletivá, kôra kmeňa sú nepoškodené, strom by mal v jari vedieť 

zregenerovať. Ak sa cicanie na kmeni v korune zopakuje, hrozí, že strom môže stratiť tú časť 

koruny, kde vošky cicajú (skôr tenšie pletivá a mladšie stromy, ako tie časti, kde je už vytvorená 

hrubšia borka). Takto poškodené stromy môžu byť náchylné na napadnutie podkôrnym 

hmyzom Ips cembrae, alebo podpňovkami, vlnuškou Wilkomovou a inými škodcami. 
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Obrázok 2. Smrekovce s príznakmi poškodenia. 

 

Obrázok 3. Kukla lienky Harmonia axyridis 
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Obrázok 4. Pauesia pini – parazitoid (vľavo) a Pauesia samička kladie vajíčka do vošiek 

(Ilustračné foto: https://www.galerie-insecte.org/galerie/view.php?ref=184646 a 

https://giantwillowaphid.co.nz/__data/assets/pdf_file/0007/66391/GWA_2019_newsletter.pdf)  

 

5 Vošky na jedli 

V mesiaci september sme v mladých porastoch jedle v okolí Čadce pozorovali na kmeňoch cca 10 
ročných jedli zvýšený výskyt vošiek a mravcov. Jedná sa o vošku medovnica - Cinara curvipes. 
Napadnutých bolo približne 10% jedincov. Jedle nevykazovali vážnejšie prejavy poškodenia. 
 
Pôvodca poškodenia, medovnica Cinara curvipes (Patch) (slovenské druhové meno doteraz nemá), 
patrí medzi vošky podčeľade Lachninae. Jedná sa o druh, ktorý je pôvodný v Severnej Amerike, a to v 
jej západnej časti, od Mexika na sever cez Kaliforniu, Oregon až do štátu Washington a Kanady. Tu žije 
na domácich druhoch jedlí, ale tiež na niektorých ďalších drevinách. V Európe teda predstavuje 
nepôvodný druh, na Slovensku ako SK2.  
Poznámka: LOS Banská Štiavnica označuje nepôvodné druhy ako  

- SK1 (nevyskytuje sa na Slovensku),  
- SK2 (vyskytuje sa na Slovensku lokálne),  
- SK3 (bežný druh, aj keď nepôvodný).  

 
Prvýkrát bola v Európe podľa dostupných informácií zistená vo Veľkej Británii v roku 1999.  
 
Bezkrídle živorodé samičky medovnice Cinara curvipes sú pomerne veľké vošky (až 5 mm) okrúhleho 
tela, lesklé, tmavo hnedé až čierne, na chrbte mávajú dve svetlé línie tvorené voskovými výpotkami. 
Na zadočku sú sediace krátke výrastky, tzv. sifunkuly, ktoré vystupujú z oválneho sklerotizovaného 
štítku. Rostrum (bodavé ústne ústrojenstvo) je dlhé, dlhšie než vlastné telo. Okrídlené živorodé samičky 
sú štíhlejšie, s dobre vyvinutými krídlami. U oboch foriem sú nápadné dlhé, oblúkovito zakrivené 
holene posledného páru nôh. 
 

https://www.galerie-insecte.org/galerie/view.php?ref=184646
https://giantwillowaphid.co.nz/__data/assets/pdf_file/0007/66391/GWA_2019_newsletter.pdf
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tento druh má v Európe až šesť generácií! Veľká väčšina jedincov v kolóniách je bezkrídla, okrídlené 
samice sa však bežne vyskytujú. Prezimujúce vajíčka bývajú kladené počas novembra, avšak pri 
miernom zimnom počasí môžu samičky prežívať a naklásť počas neskorých zimných mesiacov alebo 
skorej jari nové pokolenie. To je príčinou výskytu početných kolónií na samom začiatku roka (prípad 
tohtoročnej sezóny). 
 
Vošky cicajú v kolóniách na kôre, väčšinou na spodnej strane konárov alebo na kmeni. Ich množstvo 
dosahuje počas roka dva vrcholy; prvý počas mája a júna, druhý počas septembra a októbra. Kolónie 
produkujú veľké množstvo medovice, ktorú zbierajú väčšinou osy a mravce, ale bol pozorovaný tiež 
zber včelami. 
 
Okruh hostiteľských drevín zahŕňa v Európe väčšinou jedľu srienistú (Abies concolor) a jedľu obrovskú 
(Abies grandis), zriedkavo iné dreviny, napr. céder atlantský (Cedrus atlantica). Vo svojom pôvodnom 
areáli žije takmer výhradne na jedli (A. balsamea, A. lasiocarpa, A. magnifica, A. religiosa, A. concolor) 
a ďalších druhoch jedlí, bola ale tiež zistená na druhoch Cedrus deodara a Pinus contorta. 
 

  

Obrázok 5. Imága vošky Cinara curvipes na jedli na Kysuciach 

6 Premnoženie mníšky veľkohlavej 

V lete 2020 doznievalo premnoženie mníšky veľkohlavej. 

Tento druh výrazne zvýšil svoju početnosť v roku 2019 a na mnohých miestach spôsobil vlani holožery. 

Intenzitu žeru v roku 2019 však výrazne zmiernil výskyt huby Entomophaga maimaiga, ktorá na 

mnohých miestach spôsobila predčasný úhyn húseníc. Mníška veľkohlavé preto založila oveľa slabšiu 
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populáciu ako sa očakávalo a vysoké počty znášok sme pozorovali v zime 2019-2020 len relatívne 

lokálne.  

V lete 2020 došlo k lokálnym gradáciám na menších výmerách (napríklad v okolí Párovských Hájov pri 

Nitre). Kalamita mala veľmi podobný priebeh ako v roku 2019. Húsenice sa vyliahli, dorástli do tretieho 

až piateho instaru, spôsobili žery na úrovni 70 – 90 % a následne uhynuli pôsobením huby E. maimaiga.  

V roku 2021 holožery spôsobené týmto škodcom neočakávame.  

 

Obrázok  6. Na jar v roku 2020 bolo len málo lokalít s vysokou početnosťou mníšky veľkohlavej.   
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Obrázok  7. Mapy a tabuľky výskytu mníšky veľkohlavej podľa monitoringu Turčekovou metódou 

v decembri 2018 a v decembri 2019. 

 

7 Premnoženie behavky brezovej 

Koncom leta sme riešili viacero dotazov týkajúcich sa premnoženia „neznámeho hmyzu“ na breziach. 

Neznámy hmyz sme determinovali ako behavku brezovú Kleidocerys resedae. Jedná sa o druh bzdochy, 

pôvodný pre územie Slovenska, bežne sa vyskytujúci na breze. Iné dreviny nepoškodzuje. Imágo je 

červeno-hnedé, veľké 4,5 - 5,5 mm so vzorovanými a v značnej miere priehľadnými krídlami. Dospelé 

jedince prezimujú v pôde (opadanke) a v štrbinách kôry. Rojí sa skoro na jar. Má niekoľko generácií do 

roka a larvy sa vyskytujú od marca do septembra. Podobajú sa na imága, avšak nemajú ešte vyvinuté 

krídla. Imága aj larvy sa živia cicaním štiav z plodov brezy, listy nepoškodzujú a nezhoršujú tak 

zdravotný stav stromov. 

Problém sa objavil v mestských parkoch, sídliskách a v zástavbách rodinných domov, kde rástli brezy. 

Pre človeka nie sú tieto bzdochy nijako nebezpečné, pôsobia však rušivo a pri podráždení sa bránia 

nepríjemným zápachom. Môžu predstavovať hygienický problém. Od augusta do septembra 

vyhľadávajú miesto na prezimovanie a často vchádzajú do bytov cez otvorené okná a dvere. Dobrým 

spôsobom obrany môže byť použitie okenných sietí proti hmyzu, lepových pásov alebo obojstrannej 

lepiacej pásky okolo okien, čo čiastočne zamedzí vnikaniu bzdochy do interiéru. V prípade opakujúceho 

sa zvýšeného výskytu je vhodné brezy ošetriť vhodným insekticídnym prípravkom začiatkom júla.  
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Obrázok  8. Jedince rôznych štádií behavky brezovej na liste brezy. 

8 Problémy so sadenicami jedle 

V priebehu dvoch júlových týždňov 2020 boli do laboratórií LOS v Banskej Štiavnici doručené vzorky 

semenáčikov a sadeníc jedle, ale aj smreka od niekoľkých rôznych pestovateľ semenáčikov a sadeníc. 

Všetky mali spoločné to, že najprv skoro na jar nerašili a potom im slabo vyrašené terminály odumierali. 

Laboratórnym vyšetrením boli zistené v pôde a na vyhnitých koreňoch huby z rodov Cylindrocarpon, 

Fusarium, Pestalotia, ale aj Phytophthora sp. 

Z obranných opatrení vyberáme: 

 Suché semenáčiky vytrať a spáliť! 

 Žlté a semenáčiky s niekoľkými hnedými ihlicami by mohli ostať na záhonoch do škôlkovania. Pri 
škôlkovaní pretriediť novoodumreté a tie, ktoré sú rovnomerne žlté – predpoklad poškodenia koreňa! Tie, 
ktoré majú hnedú alebo žltú len jednu až pár ihličiek a majú koreň poškodený, ale nie úplne zničený, mohli 
by byť zaškôlkované.  

 Nepredpokladáme, že budúci rok bude podobne mokrý a chladný. A teda asi bude menej patogénov ako 
v tomto roku. Avšak kým tieto živé, žlté a čiastočne poškodené sadenice budú zaškôlkované a pestované 
ďalej, je potrebné zvýšiť ošetrovanie fungicídmi najmä proti Phytophthora. Ide o pravidelné aplikácie 
fungicídov Aliette 80 WG a Ridomil Gold MZ 68 WG. Taktiež zvýšiť hnojenie s obsahom fosforu, čo je 
taktiež účinné proti týmto hubám z rodu Phytophthora.  

 Po vyzdvihnutí pre prevoz do porastov minimalizovať prenos substrátu na koreňoch. 

 Po vyškôlkovaní použitý substrát asanovať t.j. vydezinfikovať prípravkom napr. Basamid a až potom buď 
vyhodiť do kompostu alebo opätovne použiť. Je potrebné sa zbaviť infekčných štruktúr, ktorými sú najmä 
oospóry. A po ich zbavení sa je možné substrát využívať alebo ho vyhodiť na skládku komunálneho 
odpadu alebo do vlastného kompostu - už asanovaný nebude zdrojom infekčných štruktúr. 

 Vo vlhkých rokoch zvýšiť ošetrovanie fungicídmi (v suchých insekticídmi). Fungicídy striedať, aby sa 
zachytilo širšie spektrum patogénnych húb. Aspoň raz za mesiac použiť buď Aliette 80 WG alebo Ridomil 
Gold MZ 68 WG, čo sú prípravky, ktoré obsahujú účinnú látku proti hubám z rodu Phytophthora.   
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 Okrem substrátu je potrebné dezinfikovať aj sadbovače a to najmä pred ich opätovným použitím. 
Sadbovače poumývať a dezinfikovať napr. vodným roztokom s obsahom chlóru. 
Treba pripomenúť, že zdrojom mnohých významných patogénov v lesoch začínajú mať pôvod v lesných 

škôlkach. A do lesných škôlok sú zvyčajne zavlečené a to napr. nákupom sadbového materiálu z inej škôlky. 

Veľkým zdrojom húb z rodu Phytophthora sú napr. škôlky okrasných rastlín v Holandsku, Nemecku 

a Taliansku, ale aj v iných krajinách. Je preto vhodné predchádzať nákupom sadbového materiálu (najmä 

okrasné rastliny) z týchto oblastí. Je dobré sústrediť produkciu škôlkarských stredísk na jednu komoditu 

napr. lesné dreviny zo semien zo zdrojov zo Slovenska. 
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Obrázok 9. Príklady poškodenia semenáčikov a sadeníc jedle v lete 2020 

 

9 Hynutie dubov 

V roku 2020 sme zaznamenali zvýšené hynutie dubov na troch lokalitách v rámci Slovenska (Smolenice, 

Chalmová, Vysočany). Nejednalo sa o pomiestny úhyn jednotlivých stromov, na aký sme si už za 

posledné roky „zvykli“, ale duby hynuli aj v skupinách 5 a viac jedincov.  

V duboch sa nachádzalo celé spektrom podkôrnych a drevokazných škodcov (podkôrniky, fuzáče, 

krasone, drevokazné ambróziové druhy, pílovka Xiphydria longicollis ap.), ktoré však pravdepodobne 

naleteli oslabené duby ako druhotné škodce. 

Najpravdepodobnejšia príčina tohto hynutia je predchádzajúce niekoľkoročné sucho, s čím súvisí 

niekoľkoročný deficit spodnej vody. Pomiestne boli zistené aj ophiostomatálne huby spôsobujúce 

tracheomykózu. Situáciu budeme podrobne sledovať aj v roku 2021. 
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Obrázok 10. Niektoré hynúce duby mali tmavé mokvavé fľaky pripomínajúce napadnutie hubou Phytophthora. 

 

Obrázok 11. Pohľad z dronu LOS na množstvo odumierajúcich dubov (lok. Chalmová). 
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LOS v každom prípade odporúčala lesným hospodárom okamžite spracovať a asanovať napadnuté 

duby a pravidelne sledovať situáciu. Pri zhoršenom stave budú okamžite kontaktovať LOS. 

10 Využitie dronov na LOS 

V tomto roku po uvoľnení pravidiel lietania s bezpilotnými lietadlami (dronmi) sa stalo už takmer 

štandardom, že služby LOS sú dopĺňané o monitoring danej situácie zo vzduchu. Momentálne 

používame najmä dva drony - DJI Phantom 4 Pro a DJI Mavic 2 Pro. 

Okrem našich služieb sa snažíme robiť aj osvetu v radoch lesných hospodárov o dostupnosti tejto 

technológie a najmä o tom, že už môžu lietať s dronmi aj lesníci (bez špeciálnych povolení) ako tzv. 

hobby piloti nad pozemkami, ktoré spravujú (okrem 3. a vyššieho stupňa ochrany prírody). 

11 Aktuálne problémy v ochrane lesa 2021 

Medzinárodná konferencia Aktuálne problémy v ochrane lesa 2021 sa uskutoční v novom termíne a to  

29.-30.4.2021 

v kongresovom hoteli Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry. Dôvodom je situácia 

s COVID-19 a obmedzením zhromažďovať sa.  

12 Časopis APOL 

Vyšlo druhé číslo časopisu APOL v roku 2020. Nájdete ho na stránke www.los.sk.  

13 Záver 

Vegetačné obdobie roku 2020 bolo ovplyvnené studeným májom a na zrážky bohatým júnom 

a začiatkom júla. Spomalilo to vývoj podkôrnych druhov hmyzu, ale výraznejšie populáciu do 

nasledujúceho roka 2021 neovplyvnilo. Zdá sa však, že voškám na smrekovcoch a jedliach to počasie 

nevadilo a ich vplyv sa môže prejaviť sekundárne cez infekcie kôry a prejaviť sa to môže v roku 2021. 

LOSka vykonáva poradenstvo aj v roku 2020 i napriek dramatickým obmedzeniam z dôvodu pandémie 

ochorenia COVID-19. Určitým spôsobom je možné nájsť paralely medzi epifytóciou (epifytócia – 

ochorenie vyskytujúce sa na rozsiahlom území resp. kontinente (v humánnej medicíne epidémia), 

pandémia – celosvetová epifytócia) biotických škodcov v lesoch a týmto celosvetovo šíriacim sa 

ochorením ľudí. Z dôvodu obmedzení súvisiacich najmä so zhromažďovaním ľudí sme presunuli 

konanie medzinárodne konferencie Aktuálne problémy v ochrane lesa z konca januára na koniec apríla 

2021. Ak sa to osvedčí, možnože do budúcna zostaneme pri tomto jarnom termíne. 

14 Poďakovanie 

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

základe zmluvy  

http://www.los.sk/


 

 
17 

 
  

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. 

 

 

  

15 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  
tel.: 045-5314 500 

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

