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AKTUÁLNE PROBLÉMY V OCHRANE LESA 2008 – 17. ROČNÍK 
MEDZINÁRODNÉHO SEMINÁRA  

 

 
Každoročne v apríli, mesiaci lesov, organizuje Lesnícky výskumný ústav – Lesnícka 

ochranárska služba odborný seminár o zdravotnom stave lesov. História seminárov siaha až 
do začiatku 70. rokov 20. storočia. Štátne lesy SSR pre svojich ochranárov od roku 1970 
organizovali porady so špecialistami na škodlivé činitele z Lesníckeho výskumného ústavu. 
Po revolúcii v roku 1989 a reštitučnom navrátení lesov pôvodným vlastníkom bolo 
nevyhnutné rozšíriť cieľovú skupinu a informovať aj nových vlastníkov o škodlivých 
činiteľoch a prognóze ich vývoja. Z tohto dôvodu sa od roku 1992 organizujú už semináre, 
ktorých sa zúčastňuje odborná lesnícka verejnosť zo štátnej správy, štátni a neštátni vlastníci 
a obhospodarovatelia lesov a špecialisti z univerzít, Slovenskej akadémie vied a Lesníckeho 
výskumného ústavu. V roku 2008 sa tento seminár konal 17. – 18. apríla v Kongresovom 
centre kúpeľov Nový Smokovec, a. s. Išlo už o 17. ročník, ktorého sa zúčastnilo 192 
registrovaných lesníkov. Účastníkom bol pri prezentácii odovzdaný zborník referátov zo 
seminára s 22 referátmi (ISBN 978-80-8093-040-0), 4 plagáty so spolu 576 fotkami 
biotických škodcov na ihličnanoch a listnáčoch, publikácia o monitoringu lykožrúta 
severského za roky 2001 – 2007 a propagačný materiál NLC – LVÚ.  

Na seminár bola pozvaná pani ministerka Ministerstva pôdohospodárstva Zdenka 
Kramplová, ktorá sa ho však kvôli dôležitým pracovným povinnostiam nemohla zúčastniť. 
Seminár otvoril generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra Ing. Emil Lováni. Vo svojom 
príhovore zdôraznil význam seminára pre odborníkov na ochranu lesa, jeho tradíciu 
a prisľúbil podporu akciám organizovaných NLC - LVÚ pre lesníkov v praxi. Štátny tajomník 
Ministerstva pôdohospodárstva Ing. Viliam Turský vo svojom príhovore venoval zvláštnu 
pozornosť situácii s rozpadom smrečín a pripomenul schválenú pomoc štátu vo forme 
finančných prostriedkov účelovo viazaných na ochranu lesa v objeme 1,5 mld. Sk pre roky 
2008 až 2010. Ing. Lászlo zo Sekcie lesníckej MP SR prezentoval a objasňoval povinnosti na 
úseku ochrany lesa vyplývajúce zo zákonov 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších 
predpisov a 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.  

Druhý blok prednášok bol zameraný na zhodnotenie zdravotného stavu lesov, výskyt 
škodlivých činiteľov a prognózu ich vývoja. Informáciu zo spracovaných Hlásení L 116 
a skúsenosti Lesníckej ochranárskej služby v roku 2007 za Slovensko prezentoval Ing. Kunca, 
PhD., za Českú republiku Dr. František Soukup, CSc. a za Poľsko Dr. Inž. Wojciech Grodzki. 
Vo všetkých troch krajinách podobne stúpajú škody spôsobované predovšetkým lykožrútom 
smrekovým, mierne klesajú poškodenia podpňovkou smrekovou. Vietor v roku 2007 spôsobil 
najväčšie škody v Českej republike (januárový orkán Kyrill). Zo zahraničných účastníkov 
vystúpil aj prof. G. Keith Douce, ktorý prezentoval systém archivácie obrázkov z ochrany lesa 
na http://www.forestryimages.org/ ako aj Centrum pre invázne druhy a zdravotný stav 
ekosystémov založené na Univerzite v Georgii, Tifton, USA. 

Ďalšie dva bloky spolu úzko súviseli. Odzneli v nich príspevky o vetrovej kalamite Filip 
z 23. 8. 2007 na Liptove, o spolupráci Lesov SR, š. p. s Lesníckou ochranárskou službou 
a Štátnou ochranou prírody pri hľadaní riešení s cieľom zabrániť vzniku ďalších ekologických 
a ekonomických strát v dôsledku premnoženia sekundárnych škodlivých činiteľov. 
O finančnej pomoci štátu prisľúbenej v uznesení vlády SR č. 990/2007 a o podrobnostiach pre 
rok 2008 informovala samostatná prezentácia prof. Ing. Novotného, CSc. Praktické skúsenosti 
s ochranou území v 5. stupni ochrany odzneli na príkladoch A – zóny CHKO Horná Orava 
a TANAPu. O výhodách a nevýhodách biologickej ochrany a možnostiach jej praktického 
využitia napr. aj v 5. stupni ochrany informoval Ing. Zúbrik, PhD.  
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Výsledky z riešenia väčších vedeckovýskumných projektov na Lesníckom výskumnom 
ústave ako sú napr. Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy Slovenska alebo 
Rekonštrukcia nepôvodných lesných spoločenstiev na Kysuciach dominovali druhý deň 
seminára. Ďalšie prezentácie súviseli s manažmentom zveri, národnou inventarizáciou lesov 
a čiastkovými výsledkami riešených vedeckovýskumných projektov. 

Seminár Aktuálne problémy v ochrane lesa 2008 uzavrel riaditeľ Lesníckeho výskumného 
ústavu Ing. Zúbrik, PhD. Vo svojom príhovore poďakoval organizátorom z Lesníckej 
ochranárskej služby, hostiteľom z Kúpeľov Nový Smokovec a.s. a všetkým účastníkom za 
pozornosť a diskusné príspevky počas obidvoch dní. Zároveň vyjadril presvedčenie, že o rok 
sa so všetkými stretneme opäť na už 18. ročníku odborného seminára o ochrane lesa. 
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