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Dňa 14. marca 2010 sa v dobrom zdraví 

a v plnej pracovnej aktivite dožíva sedemdesiatky 

doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc., vedúci vedecký pra-

covník Národného lesníckeho centra vo Zvolene.

Narodil sa vo Vígľašskej Hute – Kalinke, okres 

Zvolen. Základné vzdelanie získal v rodnej obci 

a v Slatinských Lazoch. V rokoch 1954 – 1958 

absolvoval Strednú lesnícku technickú školu 

s maturitou v Banskej Štiavnici. V rokoch 1958 

– 1963 pokračoval v štúdiu na Lesníckej fakulte 

Vysokej školy lesníckej a drevárskej (LF VŠLD) 

vo Zvolene, r. 1969 začal externú vedeckú ašpi-

rantúru a r. 1974 získal vedeckú hodnosť kandidáta 

poľnohospodársko-lesníckych vied vo vednom 

odbore poľnohospodárska a lesnícka fytopatoló-

gia a ochrana rastlín. Po ukončení štúdia na LF 

VŠLD r. 1963 nastúpil pracovať na Vojenské lesy 

a majetky (VLM), n. p., v Pliešovciach. V rokoch 

1962 – 1963 absolvoval základnú vojenskú službu 

v dĺžke 12 mesiacov, po jej ukončení znovu na-

stúpil na VLM, kde vykonával funkciu vedúceho 

lesnej správy. Dňa 1. 1. 1969 nastúpil na študijný 

pobyt na Výskumný ústav lesného hospodárstva 

(VÚLH) vo Zvolene, kde sa od funkcie odborného 

pracovníka, cez vedúceho oddelenia ochrany lesov 

a poľovníctva prepracoval po námestníka riaditeľa 

pre výskum. Túto funkciu zastával v období od 1. 1. 

1978 do 30. 4. 1990. Od 6. 8. 1992 do 6. 1. 1999 pra-

coval na Ministerstve pôdohospodárstva SR (MP 

SR) vo funkcii riaditeľa sekcie, resp. generálneho 

riaditeľa lesníckej sekcie. V súčasnosti pracuje 

v Národnom lesníckom centre vo Zvolene, kde 

r. 2008 vykonával funkciu generálneho riaditeľa.

Doc. Konôpka celý svoj pracovný život zasvä-

til lesníctvu a neúnavnému štúdiu. V roku 1972 

ukončil štúdium nemeckého jazyka na Univerzite 

17. novembra v Bratislave. Postgraduálne štúdium 

španielčiny a všeobecno-teoretickej prípravy pre 

Kronika – Cronicle

K životnému jubileu doc. Ing. Jozefa Konôpku, CSc.

čsl. expertov absolvoval na Právnickej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave r. 1978. Ďalej 

je to Inštitút riadenia v Prahe, kurz ruského jazyka, 

skúška osobitnej spôsobilosti na výkon funkcie 

na úseku štátnej správy lesného hospodárstva 

a poľovníctva.

Jeho vedeckovýskumné aktivity sa zamerali 

najmä na:

• Ochranu lesa: ochrana lesných porastov proti 

mechanicky pôsobiacim abiotickým škodli-

vým činiteľom, hlavne proti vetru, zdravotný 

stav lesných porastov, ich poškodzovanie 

imisiami, monitoring zdravotného stavu lesov, 

ozdravné opatrenia, hromadné hynutie duba.

• Pestovanie lesa: pestovanie smrekových poras-

tov (najmä ich výchova) z hľadiska statickej 

stability, riadenie pestovnej činnosti.

• Prognózy a koncepcie: prognózy a koncepcie 

rozvoja lesného hospodárstva, koncepcie 

rozvoja vedeckovýskumnej činnosti v lesnom 

hospodárstve, hlavné smery a priority lesníckej 

vedy a výskumu.

• Lesnícku politiku: štátna lesnícka politika 

a jej nástroje (legislatíva, podporné systémy), 

rozvojové projekty, správy o stave lesného 

hospodárstva.

• Poľovníctvo: veľkoplošné ekologické obhos-

podarovanie zveri, optimalizácia manažmentu 

a zlepšovanie biotopu zveri, koncepcie rozvoja 

poľovníctva, monitoring kolízií zveri s moto-

rovými vozidlami na diaľniciach.

Sám alebo v spoluautorstve vypracoval viac 

ako 100 výskumných správ a štúdií. Ďalej to bol 

veľký počet realizačných výstupov, ktoré sa úspeš-

ne uplatnili v praxi lesného hospodárstva. 

Je autorom a spoluautorom viac ako 800 pub-

likácií, z toho 65 monografií a knižných publikácií 

a 91 pôvodných vedeckých prác. Mnohé z nich 
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našli ohlas nielen doma, ale aj v zahraničí (najmä 

v Českej republike, Poľsku, ale aj v štátoch západ-

nej Európy). Medzi najvýznamnejšie patria:

Ochrana lesa

• Konôpka, J.: Nebezpečné smery vetra pre lesné 

porasty na Slovensku. Bratislava, Príroda 1985, 

172 s.

• Konôpka, J.: Modely cieľových stromov smre-

ka z hľadiska statickej stability. Praha, AZV 

ČSFR 1992, 106 s.

• Vicena, I., Pařez, J., Konôpka, J.: Ochrana 

lesa proti polomům. Praha, SZN, 1979, 244 s. 

(40 %).

• Konôpka, J. a kol.: Smernice na ochranu lesov 

v SSR. Bratislava, Príroda, 1980, 260 s.

• Konôpka, J.: Grafikony statickej stability smre-

kových porastov na Slovensku. LVÚ, Zvolen 

1999, 22 s. 

Lesnícka politika, prognózy a koncepcie

• Konôpka, J.: Doterajší vývoj, súčasný stav 

a náčrt vízie lesníctva na Slovensku. Zvolen, 

NLC, 2006, 52 s. 

• Konôpka, J. a kol.: Analýza vývoja a súčas-

ného stavu lesného hospodárstva Slovenskej 

republiky (1990 – 1998). Lesnícke štúdie č. 55, 

Bratislava, Príroda, 1999, 266 s. 

• Konôpka, J., Kern, J.: Problémy a úlohy rozvo-

ja lesného hospodárstva Slovenskej republiky 

– návrhy na riešenie. Lesnícke štúdie č. 56, 

Bratislava, Príroda, 1999, 96 s. 

• Konôpka, J. a kol.: Súčasný stav, strategické 

a koncepčné zámery lesníctva na Slovensku. 

Zvolen, LVÚ, 2000, 234 s. 

• Konôpka, J. a kol.: Koncepčné zámery lesníc-

tva Slovenskej republiky do konca roka 2006. 

Zvolen, LVÚ, 2003, 77 s. 

Doc. Konôpka pôsobil ako hosťujúci profesor 

na fakulte ekológie a environmentalistiky TU 

Zvolen. Je členom Slovenského poľovníckeho 

zväzu (SPZ), kde pôsobil dlhé roky vo významných 

funkciách až po viceprezidenta. Ako generálny ria-

diteľ Sekcie lesníckej MP SR sa podieľal na tvorbe 

novelizovaných právnych predpisov a usmernení 

v oblasti poľovníctva. Angažoval a angažuje sa 

v rôznych odborných a vedeckých ustanovizniach 

a komisiách. Bol členom Vedeckej rady (VR) 

ministra lesného a vodného hospodárstva SSR, 

VÚLH vo Zvolene, vedecký sekretár Odboru 

lesního hospodářství Československé akademie 

zemědělské (ČSAZ), predsedom Odboru lesního 

hospodářství Akademie zemědělských věd (AZV) 

ČSFR, členom VR TU vo Zvolene, členom VR 

LF TU vo Zvolene, člen komisie pre obhajoby 

kandidátskych dizertačných prác, predseda štát-

nicovej komisie pre obhajoby diplomových prác, 

člen predsedníctva Slovenskej akadémie pôdohos-

podárskych vied (SAPV), členom a predsedom 

redakčných rád odborných a vedeckých časopisov 

(Les, Lesnictví, Roľnícke noviny). Teraz je predse-

da Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 

predseda Lesníckej sekcie Slovenskej spoločnosti 

pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske 

a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémie vied 

(SAV), podpredseda Hodnotiteľskej komisie na 

hodnotenie spôsobilosti osôb na vykonávanie vý-

skumu a vývoja v SR pri MŠ SR, člen predsedníc-

tva Agentúry na podporu výskumu a vývoja pri MŠ 

SR, predseda redakčnej rady Lesníckeho časopisu, 

predseda redakčnej rady Folia venatoria.

Za jeho významné zásluhy o rozvoj slovenské-

ho lesníctva, poľovníctva, lesníckej vedy a výsku-

mu dostal viacero ocenení od Ministerstva lesného 

a vodného hospodárstva SSR, MP SR, SAV, ČSAZ, 

AZV ČSFR, SAPV, Lesoprojektu, LVÚ, TU Zvo-

len a SPZ. Spomeniem aspoň Zlatú medailu MP 

SR, medailu Jozefa Dekréta Matejovie od LVÚ, 

medailu prof. Halaja od Lesoprojektu, Akt nadania 

Kordelasa lesnika polskiego a Fándlyho medailu 

Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, les-

nícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV. 

Od SPZ dostal prakticky všetky stupne ocenenia 

až po Zlatého kamzíka r. 2000.

Doc. Konôpkovi pri príležitosti jeho význam-

ného životného jubilea prajeme pevné zdravie, veľa 

tvorivých síl a nápadov, dobrú pracovnú a rodinnú 

pohodu, zmysel pre humor a veľa príjemných 

oddychových chvíľ v lone slovenskej prírody, 

v slovenských lesoch, ktorým obetoval celý svoj 

pracovný život.

Jozef PAULENKA

Ľ. Štúra 1295/28

SK –960 01 Zvolen
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