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Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Stredisko lesníckej ochranárskej služby

AKTUÁLNE PROBLÉMY
V OCHRANE LESA 2019

SI VÁS DOVO¼UJÚ POZVA  NA

28. ROÈNÍK MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE

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

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

Slovenská lesnícka komora

KONGRESOVÉ CENTRUM KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, A. S., 
31. 1. – 1. 2. 2019 



ZAMERANIE KONFERENCIE

Cie om konferencie je poskytnú  ú astníkom aktuálne informácie o:
problémoch ochrany lesa tak, ako ich registrovala v uplynulom roku sekcia lesného hospodárstva 
a spracovania dreva MPRV SR a LOS Banská Š  avnica na Slovensku a porovnanie so situáciou v eskej 
republike a v Po sku,
zdravotnom stave smre ín a borín a o opatreniach ochrany lesa, 
kalamitnom premnožení mníšky ve kohlavej,
elektronizácii služieb LOS,
najnovších publikáciách LOS ur ených lesníckej prevádzke,
výsledkoch riešenia výskumných projektov:

APVV-14-0567 Informa ný a varovný systém pre invázne organizmy v lesnom a urbánnom prostredí
APVV-15-0531 Webová GIS aplikácia pre monitoring výskytu škodlivých inite ov v lesoch Slovenska
APVV-15-0348 Nové metódy v integrovanej ochrane lesa zah ajúce využi  e entomopatogénnych húb
APVV-16-0031 Výskum alterna  vnych metód ochrany ihli natých sadeníc pred hmyzími škodcami
Výskum a vývoj na podporu konkurencieschopnos   slovenského lesníctva – SLOV-LES, projekt 
� nancovaný z rozpo tovej kapitoly MPRV SR (prvok 08V0301)

Konferencia je ur ená širokému okruhu vlastníkov a užívate ov lesa, odborným lesným hospodárom, pra-
covníkom štátnej správy, školstva, lesníckych inš  túcií a ostatným záujemcom. Aktuálne informácie sú zve-
rej ované na www.los.sk a h  ps://www.facebook.com/losbs  avnica.

ODBORNÝ GARANT ORGANIZA NÍ GARANTI 
Bc. Ing. uboš Halvo , PhD.
generálny riadite  
Národné lesnícke centrum

Ing. Andrej Kunca, PhD.
vedúci Strediska LOS Banská Š  avnica
tel.: 045/6911 144
fax: 045/6911 044
e-mail: kunca@nlcsk.org

Ing. Juraj Galko, PhD.
zástupca vedúceho Strediska 
LOS Banská Š  avnica
e-mail: galko@nlcsk.org

ODBORNÝ KONZULTANT

Dr. Ing. Tomáš Bucha
riadite
NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen 
tel.: 045/5320 316 – 318
e-mail: bucha@nlcsk.org
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PROGRAM 
1. DEÒ: ŠTVRTOK   31. 1.  2019

 08:00 – 09:00 Prezentácia ú astníkov

Otvorenie konferencie 
 Bc. Ing. uboš Halvo , PhD., generálny riadite  NLC

Odovzdávanie ocenení „Osobnos  ochrany lesa 2019“
 9:45 – 11:00  Prednášky, diskusia

Manažment kalamity podkôrneho hmyzu v ihli natých porastoch
Opatrenia prijaté na ochranu lesa pred kalamitným premnožením podkôrnych druhov hmyzu 
v smre inách a borinách na Slovensku

 Ing. Pavol László a kol.
Systém zabezpe enia plnenia rozhodnu  a MPRV SR vydaného ku kalamitnej situácii VLM, š.p. Pliešovce

 Ing. Ján Jurica
P ijatá opat ení na ochranu lesa p ed kalamitním p emnožením lýkožrouta smrkového v esku

 doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. a kol.
Systém ochrany lesa pred kalamitným premnožením lykožrúta smrekového v Po sku

 prof. dr hab. Wojciech Grodzki
 11:00 – 11:30 Prestávka
 11:30 – 12:45  Prednášky, diskusia

Škodlivé initele
Problémy ochrany lesa v roku 2018 a prognóza na rok 2019

 Ing. Andrej Kunca, PhD. a kol.
Lesní škodliví initelé v esku v roce 2018 

 Ing. Miloš Knížek, PhD. a kol.
Informacja o zagro eniu lasów górskich w Polsce 2018/2019

 prof. dr hab. Wojciech Grodzki
Medzinárodný rok zdravia rastlín

 Ing. Katarína Be ovská
 12:45 – 14:00  Obed 
 14:00 – 15:15  Prednášky, diskusia

Podkôrny hmyz, možnos   asanácie
Vývoj populací k rovc  po v trné kalamit  2014 v Tatrách

 Ing. Hana Vanická a kol. 
Kalamity podkôrneho hmyzu v okolitých krajinách

 Ing. Jozef Vakula, PhD. a kol.
Pálenie zvyškov po ažbe  – požiadavky a technické možnos  

 Ing. Valéria Longauerová, PhD.
Možnos   asanace skládek k rovcového d íví

 Ing. Marie Zahradníková
 15:15 – 15:45  Prestávka 
 15:45 – 17:00  Prednášky, diskusia

alšie problémy ochrany lesa 
Lesnícky meteorologický monitoring: možnos   využi  a opera  vnych dát v ochrane lesa

 Ing. Zuzana Sitková, PhD. a kol
Piadivky v dubinách Brezovských karpát 2016 (LHC Chtelnica) a následky žeru v rokoch 2017 a 2018

 Ing. Ján Hudák
Mníška ve kohlavá a opatrenia na zabránenie vzniku ve koplošnej kalamity v rokoch 2019 – 2021

 Ing. Milan Zúbrik, PhD. a kol.
Škody zverou na Slovensku

 Ing. Andrej Gubka, PhD. a kol. 
 17:00 – 17:15  Prestávka
 17:15 – 17:45  Prezentácie � riem spolupracujúcimi s lesníckymi subjektami
 18:00 – 19:30 Ve era
 19:30 – 24:00 Odborno-spolo enské rokovanie – výmena poznatkov a skúsenos   z ochrany lesa, 
  vo ná diskusia v reštaurácii Sviš
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 07:00 – 08:00  Ra ajky
 08:30 – 09:45  Prednášky, diskusia

Výskum na rôzne témy 
Prevencia nutri nej degradácie pôd pri intenzi� kácii odberu lesnej biomasy - sú as  ochrany lesa

 Ing. Pavel Pavlenda, PhD. a kol. 
Poškodenie obnovy pod a výsledkov Národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR 2015-2016

 Ing. Vladimír Šebe , PhD.
Problema  ka imelovca európskeho (Loranthus europaeus Jacq.) v dubových porastoch na LS Duchonka 

 doc. Ing. Peter Fleischer, PhD. a kol.
Predstavenie publikácie „Invázne a nepôvodné druhy v lesoch Slovenska: hmyz, huby, rastliny“

 Ing. Juraj Galko, PhD. a kol.
Predstavenie publikácie „Hmyz a huby: atlas poškodení lesných drevín“ a elektronickej verzie 

 atlasu www.skodcoviadrevin.sk
 Ing. Milan Zúbrik, PhD. a kol.

 09:45 – 10:15  Prestávka 

Výskum na rôzne témy
Obnova zdrojov jase a š  hleho

 Ing. Valéria Longauerová, PhD. a kol.
Zdravá vedecká poli  ka - dialóg pre podporu tvorby poli  k lesnícko-drevárskeho sektora

 Ing. Mar  na Št rbová, PhD.
Sú „pionierske“ dreviny z lesníckeho h adiska nežiaducou vegetáciou alebo prostriedkom biologickej ochrany? 

 doc. Dr. Ing. Bohdan Konôpka a kol. 
Zdravotný stav topo ových výsadieb v oblas   VD Gab íkovo vo vz ahu k hydrologickým

 a klima  ckým podmienkam
 Ing. Roman Leontovy , PhD. a kol. 
 11:30 – 12:00  Záver seminára
 12:00 – 13:30 Obed

ORGANIZAÈNÉ POKYNY

Konferencia sa bude kona  v priestoroch Kúpe ov Nový Smokovec, a.s., Nový Smokovec 32, 062 01 Starý Smokovec
Prezentácia a prednášky budú v Kongresovom centre Kúpe ov Nový Smokovec, a.s. 
Ubytovanie a stravovanie je zabezpe ené v priestoroch Hotela Palace a reštaurácie Sviš  v areáli Kúpe ov Nový Smokovec, 
a.s.
Cenník služieb po as konferencie (ceny sú s DPH):

Ú astnícky poplatok 111 € Pla   každý ú astník

Ubytovanie z 31.1. na 1.2 v dvojlôžkovej izbe 35 €

Ubytovanie z 31.1. na 1.2. v jednolôžkovej izbe 50 €

Ú astnícky poplatok obsahuje náklady na technické zabezpe enie priebehu konferencie, zborník (dostane každý 
ú astník), stravu a ob erstvenie po as oboch dní konferencie.
Ubytovanie je zabezpe ené v ubytovacích zariadeniach Kúpe ov Nový Smokovec, a.s. Cena pod a platného cenníka: 
dvojlôžková izba 35 €/osoba a noc; jednolôžková izba 50 €/osoba a noc + 1 € miestna da /noc.
Ú astnícky poplatok je zmluvnou cenou. Organizácia môže za prihláseného ú astníka vysla  náhradníka. Pri neú as   
prihláseného resp. náhradníka sa poplatok nevracia. 
Ú astnícky poplatok a poplatok za ubytovanie uhradi  vopred prevodným príkazom na ú et:
Kúpele Nový Smokovec, a.s., Nový Smokovec 32, Vysoké Tatry, 062 01, I O: 31 714 471, DI : 2020517224, 
I  DPH: SK2020517224, Slovenská sporite a, a.s. Poprad, IBAN SK30 0900 0000 0004 9288 1974, KS: 0308, 
VS: íslo záväznej prihlášky, SWIFT: GIBASKBX. 
Spolo nos  Kúpele Nový Smokovec, a.s. je pla  te om DPH. Uvedené ceny sú vrátane DPH. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PROGRAM
2. DEÒ: PIATOK 1. 2. 2019

Prihlasovanie na seminár je sprístupnené na internetovej stránke www.e-los.sk/APOL/APOL2019. Je umožnené len 
elektronické prihlasovanie! Uvo nených je 190 miest. Po naplnení kapacít bude prihlasovanie na konferenciu APOL 
2019 automa  cky uzatvorené. 




