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Aktuálne problémy v ochrane lesa 2012 
– 21. ročník medzinárodnej konferencie

Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen 

každoročne organizuje odbornú a vedeckú konferenciu o ochrane le-

sov na Slovensku s názvom „Aktuálne problémy v ochrane lesov“. 

V roku 2012 bolo miestom stretnutie lesníkov už po piatykrát Kon-

gresové centrum Kúpeľov Nový Smokovec, a. s. Organizačným ga-

rantom bola Lesnícka ochranárska služba Banská Štiavnica. Hlav-

nou témou už 21. ročníka bolo pretrvávajúce kalamitné hynutie smre-

čín, výskyt a vývoj hlavných škodlivých činiteľov v lesoch Sloven-

ska, moderné metódy ochrany lesa, manažment území s prioritnou 

funkciou ochrany prírody s ohľadom na zdravotný stav lesov a nové 

právne predpisy súvisiace s ochranou lesa. Konferencie sa zúčastnilo 

164 registrovaných účastníkov, ktorým bol pri prezentácii odovzda-

ný zborník referátov z konferencie s 28 článkami. Zborník zostavil 

Ing. Andrej Kunca, PhD., referáty boli recenzované lektormi Ing. Ju-

raj Varínsky, CSc. a Ing. Pavol Hlaváč, PhD. (KUNCA, A. (ed.), 2012: 
Aktuálne problémy v ochrane lesa 2012. Zborník referátov z medzi-
národnej konferencie konanej 12. – 13. 4. 2012 v Novom Smokovci, 
Zvolen: Národné lesnícke centrum, 170 s., ISBN 978-80-8093-161-2). 
Okrem toho sa každému účastníkovi odovzdala publikácia NOVOTNÝ, 
J., ZÚBRIK, M. (eds.), 2004: Biotickí škodcovia lesov Slovenska. Pol-
nochem, a. s., 208 s. a ZÚBRIK, M., KUNCA, A., 2011: Hmyz a huby na-
šich lesov: atlas škôd na drevinách spôsobených hmyzími a hubový-
mi škodlivými činiteľmi. Zvolen: Národné lesnícke centrum, 200 s., 
ISBN 978-80-8093-143-8. 

Konferenciu otvoril generálny riaditeľ Národného lesníckeho 

centra Ing. Milan Lalkovič. Vo svojom príhovore vyzdvihol význam 

stretnutí lesníckej verejnosti aj na takýchto konferenciách a poďako-

val pracovníkom Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen za zorga-

nizovanie konferencie, ktorá svojim významom patrí medzi hlavné 

podujatia, ktoré NLC ponúka lesníckej verejnosti. Za ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa prihovoril účastníkom 

riaditeľ odboru riadenia lesného hospodárstva sekcie lesného hos-

podárstva a spracovania dreva Ing. Pavel Toma. Pripomenul najzá-

važnejšie problémy ochrany lesa, ku ktorým patrí okrem kalamitné-

ho premnoženia podkôrnych druhov hmyzu v smrečinách aj blížia-

ce sa kalamitné premnoženie mníšky veľkohlavej v dubinách. Tak-

tiež zdôraznil, aby sa pozitívne a negatívne skúsenosti získané z ka-

lamít v smrečinách využili pri predchádzaní poškodení lesných po-

rastov významných drevín pestovaných v monokultúrach, napr. bo-

rovicových porastov na Záhorí. Vyzdvihol význam Lesníckej ochra-

nárskej služby pri odovzdávaní poznatkov výskumu pre lesnícku ve-

rejnosť v praxi a poprial organizátorom a účastníkom úspešný prie-

beh konferencie.

Odborný program otvoril Ing. Tibor Jančok zo sekcie lesného 

hospodárstva a spracovania dreva. Informoval účastníkov o vyhláš-

ke MPRV SR č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii vo 

vzťahu k ochrane lesa. Na jeho prezentáciu nadviazal v druhý deň 

rokovania neplánovane riaditeľ Ústavu lesných zdrojov a informá-

cií RNDr. Róbert Cibuľa, ktorý odprezentoval lesnú hospodársku 

evidenciu v elektronickej aplikácii Lesníckeho GIS-u na interne-

tovej stránke lvu.nlcsk.org/lgis. V ďalšom bloku odzneli prezentá-

cie o škodlivých činiteľoch a zdravotnom stave lesov na Slovensku 

v Česku a v Poľsku. Vo všetkých troch krajinách zaznamenávajú po-

kles kalamity podkôrnych druhov hmyzu v smrečinách, pokračujúce 

problémy s hynutím jaseňov a vo všetkých troch krajinách sa očaká-

va kalamita mníšky veľkohlavej.

V bloku prednášok o možnostiach ochrany lesa v územiach 

s rôznym stupňom územnej ochrany a v územiach európskeho vý-

znamu boli prezentované názory riaditeľa Štátnej ochrany prírody 

SR RNDr. Jána Zuskina, ktorý deklaroval dobrú vôľu spolupraco-

vať s lesníckym stavom pri ochrane lesa. Treba však pripomenúť, 

že mnohým témam sa vyhol, alebo na otázky od účastníkov konfe-

rencie nedokázal dostatočne odpovedať, ako napr. termín preplate-

nia nákladov za realizované opatrenia ochrany lesa okolo 5. stupňa 

územnej ochrany v zmysle spoločného usmernenia MŽP a MPRV 

SR za rok 2011, predpoklad vývoja situácie pri zabezpečovaní opat-

rení ochrany lesa v roku 2012, udeľovanie súhlasov na výstavbu les-

ných ciest, atď. Analýzu systému ochrany územia z pohľadu me-

dzinárodných zmlúv a požiadaviek rôznych organizácií a ich dopa-

dov pri tvorbe právnych predpisov a ich praktickej aplikácii prinie-

Obr. 1. Vývoj počtu účastníkov konferencie Aktuálne problémy v ochrane lesa

Fig. 1. Number of conference participants “Current issues of forest protection”
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sol Ing. Martin Moravčík, CSc. Jeho prezentácia otvorene oddelila 

záväzné medzinárodné smernice a dohovory od nezáväzných, kto-

rým sa na Slovensku nanešťastie prikladá neprimerane vysoká dô-

ležitosť. Skúsenosti s aplikáciou ochrany lesa v chránených úze-

miach rôznej kategorizácie prezentovali riaditeľ Štátnych lesov TA-

NAP-u Ing. Peter Líška a rozvojovo-technický riaditeľ Lesov SR, 

š. p., Ing. Ján Švančara. 

O skúsenostiach lesníckej prevádzky s realizáciou ochrany lesa 

v posledných rokoch sa podelili aj zástupcovia štátnych a neštátnych 

subjektov z OZ Liptovský Hrádok, Lesného komposesorátu Partizán-

ska Ľupča, s. r. o., a z OZ Prievidza, LS Duchonka. Výsledky vý-

skumov v mladých lesných porastoch v rámci výskumného projek-

tu financovaného z Operačného programu Výskum a vývoj „Progre-

sívne technológie ochrany lesných drevín juvenilných rastových štá-

dií“ prezentovali výskumní pracovníci odboru ochrany lesa a manaž-

mentu zveri. Výsledky výskumu odzneli aj v ďalších blokoch nasle-

dujúceho dňa. Dôraz bol kladený na výskyt hmyzích škodcov na ih-

ličnatých sadeniciach na plochách po kalamitách od roku 2004. Ide 

najmä o tvrdoňa smrekového Hylobius abietis a lykokazy z rodu Hy-
lastes, ktorých zvýšená aktivita je pozorovaná v smrekových regió-

noch. Moderné metódy ochrany lesa boli prezentované aj cez krátke 

video, čo upútalo pozornosť, napr. OZ Semenoles a prostredníctvom 

generálneho riaditeľstva Lesov SR, š. p., pár dní po skončení semi-

nára začali podnikať kroky na zabezpečenie linky olepovania kme-

ňov obaľovaných sadeníc pieskom. Aj tu sa ukázalo nezastupiteľné 

miesto LOS Banská Štiavnica pri šírení poznatkov o moderných me-

tódach ochrany lesa zo zahraničia na Slovensko. 

Verím, že účastníci konferencie získali veľa užitočných informá-

cií, ktoré prispejú k zvýšeniu úrovne ochrany lesa. Ako zaznelo v jed-

nej z prezentácií o inváznych druhoch „prvým krokom k úspešnému 

boju so škodlivými činiteľmi je zabezpečenie prístupu čo najširšieho 

okruhu verejnosti k informáciám“. Pracovníci Lesníckej ochranárskej 

služby v Banskej Štiavnici sa o to snažia aj prostredníctvom každo-

ročných konferencií Aktuálne problémy v ochrane lesa. 

Andrej KUNCA

Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Stredisko lesníckej ochranárskej služby

Lesnícka 11
SK – 969 23 Banská Štiavnica

e-mail: kunca@nlcsk.org
http://www.los.sk
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