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V dňoch 8. až 9. septembra 2009 sa v Ná-

rodnom lesníckom centre konala medzinárodná 

vedecká konferencia pod názvom „Pestovanie lesa 
ako nástroj cieľavedomého využívania potenciálu 
lesov“. Išlo o tradičné, v tomto roku už jubilejné 

10. stretnutie odborníkov, ktoré od roku 1999 

každoročne zorganizuje jedno z piatich pracovísk 

zaoberajúcich sa otázkami pestovania lesa v rám-

ci bývalého Československa. Sú to nasledujúce 

pedagogicko-vedecké, resp. vedeckovýskumné 

pracoviská: Fakulta lesnícka a drevárska ČZU 

Praha, Lesnícka a drevárska fakulta MZLU 

v Brne, Výzkumný ústav lesního hospodářství 

a myslivosti, Výzkumná stanice Opočno, Lesnícka 

fakulta TU Zvolen a Národné lesnícke centrum 

– Lesnícky výskumný ústav Zvolen (NLC-LVÚ) 

Zvolen. Prvýkrát v histórii týchto stretnutí bolo 

organizátorom tohoročného podujatia NLC-LVÚ 

Zvolen, resp. odbor pestovania lesa a lesníckych 

technológií. 

Cieľom tejto medzinárodnej konferencie už 

tradične býva oboznámenie sa, resp. výmena 

poznatkov dosiahnutých pri riešení vedeckých 

projektov na uvedených pedagogicko-vedeckých, 

resp. vedeckovýskumných pracoviskách. Na podu-

jatí sa zúčastnilo vyše 50 pracovníkov (s početným 

zastúpením mladých pracovníkov – doktorandov), 

ktorí predniesli svoje referáty v piatich blokoch 

podľa jednotlivých pracovísk v Českej republike 

a na Slovensku. 

Medzinárodnú konferenciu otvoril doc. Ing. 

Igor Štefančík, CSc., vedúci odboru pestovania 

lesa a lesníckych technológií NLC-LVÚ vo Zvo-

lene, ktorý okrem privítania všetkých účastníkov 

stručne spomenul históriu doterajších stretnutí 

od ich vzniku až po súčasnosť. V rámci svojho 

príhovoru tiež konštatoval, že táto medzinárodná 

konferencia (rovnako aj zborník príspevkov) sú 
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Medzinárodná vedecká konferencia „Pestovanie lesa 
ako nástroj cieľavedomého využívania potenciálu lesov“

venované 80. výročiu narodenia prof. Ing. La-

dislava Štefančíka, DrSc., významnej osobnosti 

v problematike pestovania lesov v stredoeuróp-

skom regióne a dlhoročnému pracovníkovi LVÚ 

vo Zvolene. Na konci svojho vystúpenia privítal 

aj bývalých pracovníkov odboru pestovania lesa 

doc. Ing. Jozefa Remiša, CSc. a Ing. Jána Liptáka, 

CSc., ktorí prijali pozvanie organizátorov a ako 

hostia sa zúčastnili tohto stretnutia. Potom sa ujal 

slova riaditeľ NLC-LVÚ vo Zvolene Ing. Milan 

Zúbrik, PhD., ktorý vo svojom príhovore vyzdvi-

hol zachovanie tradície vzájomného stretávania 

sa uvedených pracovísk pôsobiacich v odbore 

pestovania lesa v rámci bývalej Česko-slovenskej 

federácie a zdôraznil význam pestovania lesa ako 

vednej disciplíny, ale hlavne praktickej činnosti 

osobitne pri mitigačných opatreniach v súvislosti 

s pôsobením globálnej klimatickej zmeny a roz-

siahlym hynutím smrečín.

Potom už nasledoval blok referátov podľa 

jednotlivých pracovísk. V rámci neho vždy ve-

dúci organizačných jednotiek – katedier, odborov 

a oddelení uvedených inštitúcií (prof. Ing. Milan 

Saniga, DrSc.; prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.; 

prof. Ing. Petr Kantor, CSc.; Ing. Jiří Novák, PhD. 

– v zastúpení doc. Ing. Antonína Juráska, CSc. 

a doc. Ing. Igor Štefančík, CSc.) predniesli najskôr 

stručnú charakteristiku personálneho obsadenia 

svojich materských pracovísk, resp. riešiteľských 

tímov a oboznámili prítomných s vedeckými pro-

jektmi, ktoré sa na konkrétnom pracovisku riešia. 

Celkovo odznelo vyše 20 referátov, predo-

všetkým mladých začínajúcich vedeckých pracov-

níkov. Poznamenávame, že z podujatia bol vydaný 

aj zborník, resp. publikácia s recenzovanými prí-

spevkami: ŠTEFANČÍK, I., KAMENSKÝ, M. (eds.): Pes-

tovanie lesa ako nástroj cieľavedomého využívania 

potenciálu lesov. Zvolen, NLC-LVÚ, 2009, 346 s. 
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ISBN 978-80-8093-089-9, ktorý obsahuje celkovo 

43 príspevkov. Ako bolo spomenuté už v úvode, 

táto publikácia je venovaná odkazu a spomienke na 

prof. Ing. Ladislava Štefančíka, DrSc., ktorý pra-

coval vo Výskumnom ústave lesného hospodárstva 

vo Zvolene v rokoch 1955 až 1994. 

Druhý deň medzinárodnej vedeckej konferen-

cie bol venovaný exkurzii v okolitých lesoch, ktoré 

obhospodarujú Mestské lesy Zvolen, s. r. o. Prvá 

exkurzná ukážka bola zameraná na problematiku 

umelej obnovy lesa (obr. 1). Druhým exkurzným 

objektom bola séria trvalých výskumných plôch 

Veľká Stráž, kde sa dlhodobo sledujú účinky rôz-

nych variant (celoplošnej i neceloplošnej) výchovy 

dubových porastov. Predmetom tretej exkurznej 

zastávky bola prirodzená obnova zmiešaných 

bukovo-dubových porastov (obr. 2). Treba oceniť 

skutočnosť, že podrobné informácie o výskumných 

objektoch, ktoré boli objektom terénnej exkurzie 

sú k dispozícii v „Exkurznom sprievodcovi“, kde 

možno nájsť okrem farebných máp, obrázkov, 

náčrtkov, schém a grafov aj predbežné výsledky 

z vyhodnotenia jednotlivých pokusov v tabuľkovej 

forme.

Záverom možno konštatovať, že predmetná 

medzinárodná vedecká konferencia „Pestovanie 

lesa ako nástroj cieľavedomého využívania poten-

ciálu lesov“, resp. jubilejné 10. česko-slovenské 

stretnutie pracovníkov v problematike pestovania 

lesa bolo zorganizované na vysokej odbornej 

i spoločenskej úrovni, na čom sa zhodli všetci 

zúčastnení, ktorí zároveň ocenili konanie takýchto 

stretnutí ako veľmi efektívneho i po spoločenskej 

stránke žiaduceho spôsobu získavania a výmeny 

najnovších vedeckých poznatkov na medzinárod-

nej úrovni.

Igor ŠTEFANČÍK

Národné lesnícke centrum -

Lesnícky výskumný ústav Zvolen

T. G. Masaryka 22

SK – 960 92 Zvolen

Obr. 1. Účastníci exkurzie na ukážke z proble-

matiky umelej obnovy lesa (Foto: Ing. Alexander 

Halák)

Obr. 2. Odborný výklad na ukážke zameranej na 

prirodzenú obnovu dubovo-bukových porastov na 

území Mestských lesov, s. r. o. Zvolen. Zľava Ing. 

M. Kamenský, CSc., Ing. M. Golis, doc. Ing. Igor 

Štefančík, CSc. (Foto: Ing. Alexander Halák)
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