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Medzinárodná konferencia „Aktuálne problémy v ochrane 
lesa 2015“ sa konala v dňoch 29. – 30. 1. 2015 v priestoroch 
Kongresového centra Kúpeľov Nový Smokovec, a. s. 
Organizačným garantom bola Lesnícka ochranárska služba 
Banská Štiavnica. Hlavnou témou už 24. ročníka bol vetrová 
kalamita Žofia z 15. 5. 2014, hynutie smrečín, kalamitné 
premnoženie podkôrneho hmyzu, premnoženie listožravého 
hmyzu, poškodzovanie sadeníc smreka tvrdoňom smrekovým 
Hylobius abietis a zavádzanie nových technológií ochrany do 
lesníckej praxe, ako aj ohrozenie lesov Slovenska inváznymi 
organizmami. Tieto témy odzneli počas 2 dní v 31 prezen-
táciách. Konferencie sa zúčastnilo 144 platiacich účastníkov 
a 56 študentov Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo 
Zvolene, ktorým bol pri registrácii k dispozícii zborník refer-
átov z konferencie s 24 článkami: Kunca, a. (ed.), 2014: 
Aktuálne problémy v ochrane lesa 2014. Zborník referá-
tov z medzinárodnej konferencie konanej 29. – 30. 1. 2015 
v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a. s., Zvolen, 
Národné lesnícke centrum, 142 p. ISBN 978-80-8093-198-8.

Konferenciu otvoril generálny riaditeľ Národného lesníc-
keho centra Ing. Martin Moravčík, CSc. V príhovore vyzdvi-
hol ochranu lesa ako základnú lesnícku disciplínu, ktorá je 
nosným pilierom aj na NLC - Lesníckom výskumnom ústave 
Zvolen. Vyzdvihol význam Lesníckej ochranárskej služby, 
ktorá prenáša poznatky lesníckeho výskumu do praxe. Jej 
usmernenie k postupu spracovávania kalamitnej hmoty po 
vetrovej kalamite Žofia sa stalo základom pri príprave reali-
začných projektov ochrany lesa v štátnych a neštátnych sub-
jektoch. Za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR za prihovoril účastníkom Ing. Jozef Spevár, štátny tajom-
ník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 
Za sekciu lesného hospodárstva a spracovania dreva vystú-
pil s prezentáciou jej generálny riaditeľ, Ing. Ján Mizerák. 
Zo zahraničných hostí vystúpili Ing. Vítězslava Pešková, 
PhD. a Ing. Roman Modlinger, PhD. z Výzkumního ústavu 
lesního hospodářství a myslivosti Praha a Dr. hab. Wojciech 
Grodzki, prof. IBL z Lesníckeho výskumného ústavu v Kra-
kowe v Poľsku. 

Obr. 1. Pohľad na účastníkov 24. ročníka medzinárodnej konfe-
rencie Aktuálne problémy v ochrane lesa 2015
Fig. 1. Photo of the participants at 24th annual international con-
ference on Current problems in forest protection 2015.

Druhý blok prezentácií bol venovaný vetrovej kalamite 
Žofia z 15. 5. 2014, ktorou bolo poškodených až 5,23 mil. m3 
drevnej hmoty. Informáciu o dôsledkoch a priebehu spraco-
vávania priniesli generálny riaditeľ Lesov SR, š. p., Banská 
Bystrica Ing. Ctibor Határ, a za neštátny sektor Ing. Jozef 
Jendruch, PhD., z ProPopulo Poprad. Usmernenie LOS 
o návrhu postupu spracovávania kalamitnej hmoty predstavil 
Ing. Andrej Gubka, PhD. z LOS Banská Štiavnica. Základnou 
informáciou bolo, že k 31. 12. 2014 bolo spracovaných už 
približne 85 % všetkej kalamitnej hmoty.

Tretí blok prezentácii bol zameraný na prezentáciu výsled-
kov výskumu pre prax. Išlo o nové poznatky z hodnotenia 
účinnosti ochrany sadeníc smreka ich voskovaním pred ško-
dami tvrdoňom smrekovým a lykokazmi na koreňoch sade-
níc, o populačnej dynamike lykožrúta smrekového, o šírení 
sa nového technického škodcu listnatého dreva drvinárika 
čierneho Xylosandrus germanus a to v Poľsku a na Slovensku 
a o realizačných výstupoch výskumného projektu EPOL II. 

Štvrtý blok bol zameraný na videoprezentácie. Išlo 
o krátke videá LOS k vyšetreniu zdravotného stavu smre-
kovcov, o voskovaní sadeníc a o hynutí smrečín, ktoré vydala 
Slovenská lesnícka komora. V závere dňa odzneli ešte pre-
zentácie firiem distribuujúce pesticídy aj do lesného hospo-
dárstva.

Obr. 2. Ing. Juraj Galko, PhD. v referáte informoval o ochrane sa-
deníc formou voskovania kmienkov 
Fig. 2. Ing. Juraj Galko, PhD. reported about the protection of seed-
lings by covering their stems with wax.

V druhý deň rokovania pokračovali prezentácie o poznat-
koch výskumu získaných na Lesníckom výskumnom ústave 
Zvolen, ale aj na SAV - Ústav ekológie lesa, Pobočka bioló-
gie drevín Nitra, a na Českej zemědělskej univerzite Praha. 
Odzneli príspevky o listožravom hmyze na Slovensku a v 
Čechách, ktorému v roku 2014 skončila nevýrazná 3-ročná 
gradácia. Témou bolo aj poškodenie mladších smrekovcov 
a to nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. Pôsobenie škodli-
vých činiteľov na dreviny juvenilných rastových štádií zhrnul 
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc., ktorý týmto odprezentoval 
aj publikáciu vydanú ako súčasť výsledkov riešenia projektu 
ASFEÚ so skratkou PROGRES.

V poslednom siedmom rokovacom bloku boli hlavnou 
témou mladé lesné porasty a ich škodlivé činitele. Išlo o jase-
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niny a ich poškodzovanie zverou a hubou Hymenoscyphus fra-
xineus (ana. Chalara fraxinea), borovicové kultúry a ochore-
nia ihlíc sypavkou, problémy zalesňovania zasolených pôd 
a ochrana pred burinou na zasolených pôdach.

V roku 2015 išlo už o 24. ročník medzinárodnej konfer-
encie o ochrane lesov, ktorú pripravujú pracovníci NLC-
LVÚ Zvolen, Lesníckej ochranárskej služby pre lesnícku 
prevádzku. Lesnícky výskum mal záujem odovzdávať svoje 
poznatky a skúsenosti už aj v minulosti. Svedčí o tom vznik 
Kontrolnej a prognóznej služby v roku 1959, ktorá sa v roku 
1962 premenovala na Laboratórium ochranárskej kontroly 
a v roku 1994 na Lesnícku ochranársku službu. Od roku 1970 
organizuje porady o ochrane lesov pre správcov lesov, v tom 
čase niekoľko lesných závodov, ktoré spravovali všetky lesy 
na Slovensku. Veríme, že túto tradíciu sa podarí zachovať aj 
v nasledujúcich rokoch a to aj vďaka nielen organizátorom, 
ale aj vďaka záujmu účastníkov konferencie.

Poďakovanie
Tento článok ako aj 24. ročník medzinárodnej konferen-
cie Aktuálne problémy v ochrane lesa 2015 vznikli vďaka 
finančnej podpore v rámci operačného programu Výskum 
a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja pre projekty: Progresívne technológie ochrany lesných 
drevín juvenilných rastových štádií (ITMS 26220220120), 
ďalej Centrum excelentnosti biologických metód ochrany 
lesa – CEBIMOL (ITMS 26220120008) a APVV-0707-12.

Andrej Kunca
Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 

Stredisko lesníckej ochranárskej služby, Lesnícka 11, 
SK–969 01  Banská Štiavnica, Slovenská republika 

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

Obr. 3. Vývoj počtu účastníkov medzinárodnej konferencie Ak-
tuálne problémy v ochrane lesa
Fig. 3. Temporal development of the number of participants in the 
international conference on Current problems in forest protection.

Obr. 4. Vývoj počtu referátov v zborníku z konferencie Aktuálne 
problémy v ochrane lesa
Fig. 4. Temporal development of the number of papers in the proceed-
ings of the international conference on Current problems in forest pro-
tection.


