
AKTUÁLNE PROBLÉMY
V OCHRANE LESA 2021

SI VÁS DOVO¼UJÚ POZVAŤ NA

30. ROÈNÍK MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM
Lesnícky výskumný ústav Zvolen

Lesnícka ochranárska služba
a Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR;

Sekcia integrovanej ochrany lesa Odboru lesníctva SAPV;
Slovenská lesnícka spoloènosś ZSVTS;

Slovenská lesnícka komora

GRAND HOTEL BELLEVUE, HORNÝ SMOKOVEC 
7. 10. – 8. 10. 2021 



Cieľom konferencie je poskytnúť účastníkom aktuálne informácie o:

• problémoch ochrany lesa tak, ako ich registrovala v uplynulom roku sekcia lesného 
hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR a LOS Banská Šti avnica na Slovensku a porovnanie 
so situáciou v Českej republike a v Poľsku,

• zdravotnom stave smrečín a borín a o opatreniach ochrany lesa, 
• premnožení podkôrnych druhov hmyzu, zveri a o výskyte nepôvodných organizmov v lesoch, 
• elektronizácii služieb LOS,
• najnovších publikáciách LOS určených lesníckej prevádzke,
• výsledkoch riešenia výskumných projektov:

 » APVV-15-0348 Nové metódy v integrovanej ochrane lesa zahŕňajúce využiti e 
entomopatogénnych húb, 
 » APVV-15-0531 Webová GIS aplikácia pre monitoring výskytu škodlivých činiteľov v lesoch 
Slovenska, 
 » APVV-16-0031 Výskum alternatí vnych metód ochrany ihličnatých sadeníc pred hmyzími 
škodcami, 
 » APVV-19-0116 Aplikácia entomopatogénnych húb z rodu Beauveria proti  inváznym 
druhom hmyzu, 
 » APVV-19-0119 Potenciál huby Entomophaga maimaiga regulovať početnosť mníšky 
veľkohlavej Lymantria dispar (L.) na Slovensku, 
 » Zvyšovanie úrovne ochrany kriti ckej infraštruktúry – výskum nových, ekologicky 
akceptovateľných metód boja so škodcami lesa na území v správe podniku Vojenské 
lesy a majetky SR, š. p., výskumný projekt, ktorý je realizovaný s fi nančnou podporou 
Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
 » Výskum a vývoj na podporu konkurencieschopnosti  slovenského lesníctva – SLOV-LES, 
projekt fi nancovaný z rozpočtovej kapitoly MPRV SR (prvok 08V0301).

Konferencia je určená širokému okruhu vlastníkov a užívateľov lesa, odborným lesným hos-
podárom, pracovníkom štátnej správy, školstva, lesníckych inšti túcií a ostatným záujemcom. Ak-
tuálne informácie sú zverejňované na www.los.sk a htt ps://www.facebook.com/losbsti avnica.

ODBORNÝ GARANT ORGANIZAÈNÍ GARANTI
Ing. Peter Balogh, PhD. Ing. Andrej Kunca, PhD.
generálny riaditeľ vedúci Strediska lesníckej ochranárskej služby
Národné lesnícke centrum Banská Šti avnica
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Ing. Ladislav Kulla, PhD.
riaditeľ Ing. Juraj Galko, PhD.
NLC - Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen vedúci Odboru ochrany lesa a manažmentu zveri 
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ZAMERANIE KONFERENCIE



PROGRAM 

1. DEÒ: ŠTVRTOK  7. 10. 2021

 8:00 – 9:00 Prezentácia účastníkov

Otvorenie konferencie 
 Ing. Peter Balogh, PhD., generálny riaditeľ NLC

 9:45 – 11:00  Prednášky, diskusia
Problémy ochrany lesa v roku 2020, 2021 a prognóza na rok 2022
 Ing. Andrej Kunca, PhD. a kol.

Lesní škodliví činitelé v Česku v roce 2020 a 2021 a závery konference Forest’s Europe
 Ing. Miloš Knížek, PhD. a kol. 

Informacja o zagrożeniu lasów górskich w Polsce 2020/2021
 prof. dr hab. Wojciech Grodzki

 11:00 – 11:30 Prestávka
 11:30 – 12:30  Prednášky, diskusia
Problémy ochrany lesa na Slovensku z pohľadu MPRV SR
 Ing. Michal Tomčík, generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva

Realizácia opatrení a smerovanie ochrany lesa v štátnom podniku LESY SR
 Ing. Tibor Köszeghy, MPH., generálny riaditeľ LESY SR, š.p.

Vývoj a význam ochrany lesa v Štátnych lesoch TANAPu
 Ing. Ján Marhefk a, riaditeľ ŠL TANAPu

 12:30 – 14:00  Obed 
 14:00 – 15:15  Prednášky, diskusia
Aktuálny stav kalamít podkôrneho hmyzu na Slovensku a v Strednej Európe
 Ing. Jozef Vakula, PhD. a kol. 

Hlavné druhy podkôrnych a drevokazných škodcov na buku a rámcové opatrenia ochrany lesa proti  nim 
 Ing. Juraj Galko, PhD. a kol.

Zmeny vegetácie vplyvom pôsobenia podkôrneho hmyzu
 Ing. Zuzana Homolová, PhD.

Invazní kůrovec Cyclorhipidion bodoanum a jeho možné nebezpečí pro evropské lesy
 Ing. Tomáš Fiala, Ing. Michal Lalík, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D. 

 15:15 – 15:45  Prestávka 
 15:45 – 17:00  Prednášky, diskusia

Prežúvavá rati cová zver odhryzom zvyšuje podiel smreka v prirodzenej obnove lesa v oblasti  rastového 
subopti ma (Kysuce)
 doc. Dr. Ing. Bohdan Konôpka, Ing. Vladimír Šebeň, PhD.

Regulácia inváznych druhov zveri poľovníkmi
 Mgr. Katarína Sujová, PhD., Ing. Valéria Longauerová, PhD. 

Nová metodika pre zisťovanie škôd zverou a výpočet náhrad
 Ing. Andrej Gubka, PhD. a kol.

 17:00 – 17:15 Prestávka
 17:15 – 17:45 Prezentácie fi riem spolupracujúcimi s lesníckymi subjektami
 18:00 – 19:30 Večera

19:30 – 24:00  Odborno-spoločenské rokovanie – výmena poznatkov a skúseností  z ochrany lesa,  
 voľná diskusia



2. DEÒ: PIATOK 8. 10. 2021
 7:00 – 8:00  Raňajky
 8:30 – 9:45  Prednášky, diskusia
SLOV-LES: ČÚ 1 Pestovateľské systémy na podporu produkcie dreva
 Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
SLOV-LES: ČÚ 2 Ekologické limity produkcie biomasy v podmienkach zmeny klímy
 Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
SLOV-LES: ČÚ 3: Integrovaná ochrana lesa adaptovaná na klimati ckú zmenu
 Ing. Juraj Galko, PhD.
SLOV-LES: ČÚ 4: Systémy na podporu rozhodovania v lesnícko-drevárskom sektore
 Ing. Ladislav Kulla, PhD.
 9:45 – 10:15  Prestávka 
  Miera dedičnej podmienenosti  jaseňa na zmenu stanovištných podmienok v kontexte chradnuti a 
 Ing. Valéria Longauerová, PhD. a kol. 
Univerzálny nosič entomopatogénnych húb v ochrane lesa
 Ing. Michal Lalík, Ph.D.
Výskyt patogenu rodu Phytophthora na olších v povodí Vltavy a vliv na její fyziologické pochody
 Ing. M. Macháčová, Ing. I. Tomášková, doc. Ing. Vítězslava Pešková, Ph.D. 
Nárast poškodenia ihličnatých mladín hubovými patogénmi
 Ing. Roman Leontovyč, PhD., Ing. Andrej Kunca, PhD.
Úspešná spolupráca výskumu a praxe vo Vojenských lesoch
 Ing. Jozef Vakula, PhD. 
 11:30 – 12:00  Záver seminára
 12:00 – 13:30  Obed

ORGANIZAÈNÉ POKYNY
  Konferencia sa bude konať v priestoroch  Grand Hotela Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry
  Po technickej stránke konferenciu zabezpečuje Vysoké Tatry Travel, s.r.o.
  Prezentácie a prednášky budú v kongresovom centre Grand Hotel Bellevue
  Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené v priestoroch Grand Hotel Bellevue
  Cenník služieb počas konferencie (ceny sú s DPH):

Účastnícky poplatok 120 € Platí  každý účastník. 

Ubytovanie: 2 osoby v 2 lôžkovej izbe 70 €/osoba/noc

Ubytovanie: 3 osoby v 3 lôžkovej izbe 70 €/osoba/noc

Ubytovanie: 1 osoba v izbe 120 €/osoba/noc

Miestna daň za ubytovanie 1,50  €/osoba/noc

  Účastnícky poplatok obsahuje náklady na technické zabezpečenie priebehu konferencie, zborník (dostane 
každý účastník), stravu a občerstvenie počas oboch dní konferencie a parkovanie pred hotelom.

  Cena za ubytovanie zahŕňa prenocovanie v Grandhoteli Bellevue, bufetové raňajky a voľný vstup do 
wellness a bazéna.

  Účastnícky poplatok je zmluvnou cenou. Organizácia môže za prihláseného účastníka vyslať náhradníka. 
Pri neúčasti  prihláseného resp. náhradníka sa poplatok nevracia. 

  Platbu za účasť na konferencii a ubytovanie je potrebné uhradiť vopred, na základe predfaktúry, ktorá 
vám bude zaslaná po prihlásení sa na konferenciu. Vyučtovanie faktúry vám bude zaslané dodatočne po 
konferencii mailom.

  Spoločnosť Vysoké Tatry Travel s.r.o. je plati teľom DPH. Uvedené ceny sú vrátane DPH. 
  Prihlasovanie na konferenciu je sprístupnené na internetovej stránke htt p://new.e-los.sk/APOL/APOL2021. 

Je umožnené len elektronické prihlasovanie! Uvoľnených je 190 miest.  
  Pre viac informácií ohľadom plati eb kontaktujte – Vysoké Tatry Travel, s.r.o. na:

 info@vysoke-tatry.travel alebo na  tel. čísle 0917 727 636. 
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