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V tomto roku vychádza už šesťdesiaty ročník nášho perio-
dika „Lesnícky časopis - Forestry Journal“. Okrúhle výročie 
je okrem iného aj príležitosťou pre zamyslenie sa nad novými 
možnostiam zvyšovania kvality časopisu a zároveň o postup-
nom rozširovaní okruhu prispievateľov a čitateľov, a to nie len 
zo Slovenska a Čiech. Z uvedených dôvodov začiatkom tohto 
roku Národné lesnícke centrum podpísalo zmluvu s Čes-
kou zemědělskou univerzitou v Prahe, Fakultou lesnickou 
a dřevařskou o spolupráci pri vydávaní Lesníckeho časopisu 
- Forestry Journal. Takto dostáva časopis nadnárodný cha-
rakter a vytvárajú sa podmienky pre jeho ďalší rozvoj. S týmto 
vývojovým míľnikom súvisí realizácia ďalších krokov, najmä 
zmeny zloženia redakčnej rady. Preto generálny riaditeľ NLC 
Ing. Martin Moravčík, CSc. a dekan ČZU - FLD prof. Ing. 
Marek Turčáni, PhD. dňa 1. februára 2014 menovali nových 
členov redakčnej rady. Redakčnú radu tvoria najmä vedeckí 
pracovníci z NLC - LVÚ Zvolen a ČZU v Prahe – FLD, ale 
zastúpenie majú aj iné lesnícke organizácie zo Slovenskej 
a Českej republiky. Taktiež sú v nej niekoľkí vedci z Poľska, 
Rakúska, Maďarska a Veľkej Británie. 

Dňa 24. 2. 2014 sa v Kováčovej pri Zvolene konalo prvé 
zasadanie novovytvorenej redakčnej rady časopisu. Okrem 
členov redakčnej rady sa zasadania ako čestný hosť zúčastnil 

dekan ČZU - FLD prof. Ing. Marek Turčáni, PhD. Úvodné 
slovo predniesol riaditeľ LVÚ Zvolen Dr. Ing. Tomáš Bucha. 
Okrem iného zdôraznil, že Lesnícky časopis - Forestry Jour-
nal zapadá do kontextu európskych vedeckých periodík les-
níckeho výskumu s dlhodobým kontinuálnym vydávaním. 
Vyslovil nevyhnutnosť túto tradíciu zachovať a naďalej roz-
víjať. Prof. Turčáni vyslovil nádej, že časopis bude naberať 
na kvalite a dosahovať úroveň prestížnych vedeckých peri-
odík. Ďalej vystúpil bývalý dlhodobý predseda redakčnej rady 
časopisu doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc. Uviedol niektoré 
významné medzníky vo vývoji časopisu. Lesnícky časopis 
- Forestry Journal prešiel okrem obdobia stability aj rokmi 
finančného nedostatku, kedy bola ohrozená jeho existencia. 
Poďakoval sa za svedomitú prácu dlhoročnej výkonnej redak-
torke pani Ľubici Pilnej a vyzval nových členov redakčnej 
rady k zodpovednému prístupu v práci pre časopis. 

Nasledoval blok prezentácií, a to nového predsedu 
redakčnej rady (doc. Dr. Ing. Bohdan Konôpka) a výkonných 
redaktorov (doc. RNDr. Tomáš Hlásny, PhD. a prof. Ing. 
Jaroslav Holuša, PhD.). Doc. B. Konôpka zhrnul obsah časo-
pisu v roku 2013. Predstavil členov redakčnej rady a nový 
redakčný systém. Ide o využitie online systému „Editorial 
manager“ a zavedenie inštitútu tematických editorov tvore-

Prvé zasadanie novej redakčnej rady Lesníckeho časopisu - Forestry Journal

Obr. 4. Účastníci zasadnutia redakčnej rady (zľava): doc. Dr. Ing. 
Bohdan Konôpka (nový predseda redakčnej rady), Ing. Michal 
Bošeľa, PhD. (sekretár), Ing. Milan Barna PhD., doc. Ing. Erika 
Gömöryová, CSc. a doc. Ing. Miroslav Hájek, PhD.

Obr. 1. Zasadanie redakčnej rady Lesníckeho časopisu - Forestry 
Journal: za vrch stolom (pod oknom) dekan ČZU Praha - FLD 
prof. Ing. Marek Turčáni PhD. a riaditeľ LVÚ Zvolen Dr. Ing. 
Tomáš Bucha

Obr. 2. Diskusný príspevok dlhoročného predsedu redakčnej rady 
časopisu doc. Ing. Jozefa Konôpku, CSc. (vľavo). V pozadí doc. 
Ing. Róbert Marušák, PhD. a doc. Ing. Alois Skoupý, CSc.

Obr. 3. Vystúpenie výkonného redaktora doc. RNDr. Tomáša 
Hlásneho, PhD, sediaci: členovia redakčnej rady doc. Ing. Jiří 
Novák, PhD. a Ing. Jiří Fojt, PhD.
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ných členmi redakčnej rady. Za fungovanie online systému 
je zodpovedný sekretár časopisu Ing. Michal Bošeľa, PhD. 
Ďalej predseda redakčnej rady predstavil niektoré zmeny 
týkajúce sa formálnej úpravy časopisu, ako aj jeho krát-
kodobé a dlhodobé ciele. Prof. Holuša zhrnul potenciálne 
možnosti spolupráce medzi NLC - LVÚ a ČZU - FLD. Pre-
zentoval plán publikačnej činnosti pracovníkov ČZU - FLD 
pre rok 2014. Doc. Hlásny sa zameral na možné zapojenie 
ďalšieho partnera do vydávania časopisu, konkrétne pobočky 
European Forest Institute vo Viedni (EFI CEEC). EFI CEEC 
by mohlo byť partnerom najmä pre účely propagácie časo-
pisu, resp. rozšírenia okruhu prispievateľov z celého stredo-
európskeho priestoru. 

Následná diskusia sa týkala možných formálnych a obsa-
hových zmien časopisu a tiež práce tematických editorov 
časopisu, postupného zvyšovania jeho kvality a citovanosti 
článkov. Významným krokom by malo byť zvýšenie podielu 

príspevkov v anglickom jazyku. Pritom sa v roku 2014 ešte 
bude pokračovať aj v publikovaní príspevkov v slovenskom 
a českom jazyku s paralelným uvádzaním abstraktu a resumé 
v angličtine. Redakčná rada rozhodla, že príspevky do časo-
pisu sa budú zasielať výlučne iba cez online redakčný sys-
tém. Členovia redakčnej rady podporili myšlienku vydávania 
tematických čísel časopisu s využitím vedeckých výsledkov 
z končiacich vedeckých projektov, resp. z medzinárodných 
konferencií. Na záver vedúci redakčnej rady a výkonní redak-
tori popriali členom redakčnej rady veľa úspechov v práci pre 
Lesnícky časopis - Forestry Journal a pri dosahovaní stano-
vených cieľov.
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