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GRAND HOTEL BELLEVUE
Horný Smokovec 

AKTUÁLNE PROBLÉMY 
V OCHRANE LESA  2022

si Vás dovoľujú pozvať
na 31. ročník medzinárodnej konferencie

7:00 – 8:00 Raňajky
8:30 – 9:45 Prednášky, diskusia

O zásadách starostlivosti o lesy v územiach európskeho významu
[Mgr. Katarína Sujová, PhD., Ing. Valéria Longauerová, PhD.]

Obhospodarovanie lesa v NP Slovenský raj – nastavenie systému manažmentových opatrení
[Ing. Michal Tomčík]

Základy rastlinolekárskej starostlivosti v lesoch
[Ing. Andrej Kunca, PhD., JUDr. Ing. Katarína Golianová]

Citlivost lýkožrouta smrkového k syntetickým pyretroidům 
[Ing. Marie Zahradníková]

Integrovaná ochrana rostlin versus přípravky na ochranu rostlin – minulost, současnost a budoucnost
[doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.]

9:45 – 10:15 Prestávka 

Využitie dronov pri aplikácii herbicídnych látok v lese – prvé skúsenosti
[Ing. Valéria Longauerová, PhD. a kol.] 

Regresné modely kvantity kôry kmeňa pre stanovenie potenciálneho obhryzu drevín zverou
[doc. Dr. Ing. Bohdan Konôpka, Ing. Vladimír Šebeň, PhD., Ing. Jozef Pajtík, PhD.] 

Kalkulačka na výpočet škôd zverou ako nový modul systém u e-los
[Ing. Andrej Gubka, PhD. a kol.]

Hlavné výsledky porovnávania rôznych spôsobov ošetrenia smrekových sadeníc proti tvrdoňovi
smrekovému a odporúčania pre prax
[Ing. Juraj Galko, PhD.]

11:30 – 12:00 Záver seminára
12:00 – 13:30 Obed

2. deň PIATOK 7. 10. 2022

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Účastnícky poplatok obsahuje náklady na technické zabezpečenie priebehu konferencie, zborník (dostane každý účastník), stravu 
a občerstvenie počas oboch dní konferencie, ako a parkovanie pred hotelom.
Účastnícky poplatok je zmluvnou cenou. Organizácia môže za prihláseného účastníka vyslať náhradníka. 
Pri neúčasti prihláseného, resp. náhradníka, sa poplatok nevracia. 
Cena za ubytovanie zahŕňa prenocovanie v Grand Hoteli Bellevue, bufetové raňajky a voľný vstup do wellness a bazéna.
Platbu za účasť na konferencii a ubytovanie je potrebné uhradiť vopred, na základe predfaktúry, ktorá vám bude zaslaná po 
elektronickom prihlásení sa na konferenciu. Faktúra bude zaslaná dodatočne.
Spoločnosť Vysoké Tatry Travel, s. r. o., je platiteľom DPH. Uvedené ceny sú vrátane DPH.
Prihlasovanie na konferenciu je len elektronické na internetovej stránke www.e-los.sk/APOL/APOL2022. Uvoľnených je 190 miest. 
Pre viac informácií ohľadom platieb kontaktujte Vysoké Tatry Travel, s. r. o., na info@vysoke-tatry.travel alebo na čísle 0917 727 636.

Konferencia sa bude konať v priestoroch Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec 21, 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 75 €/osoba/noc
Ubytovanie: 3 osoby v 3 lôžkovej izbe 75 €/osoba/noc
Ubytovanie: 1 osoba v izbe  130 €/osoba/noc
Miestna daň za ubytovanie  1,50 €/osoba/noc

6. � 7. 10. 2022 

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM –
LESNÍCKY VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVOLEN
LESNÍCKA OCHRANÁRSKA SLUŽBA

a sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
Odbor lesníctva SAPV,
Slovenská lesnícka spoločnosť ZSVTS a
Slovenská lesnícka komora

10:15 – 11:30 Prednášky, diskusia



1. deň ŠTVRTOK 6. 10. 2022ZAMERANIE KONFERENCIE

Cieľom konferencie je poskytnúť účastníkom aktuálne informácie o:
ź problémoch ochrany lesa tak, ako ich registrovala v uplynulom roku sekcia lesného 
      hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR a LOS Banská Štiavnica na Slovensku 
      a porovnanie so situáciou v Českej republike a v Poľsku,
ź zdravotnom stave lesov ovplyvnených suchom, 
ź ohrození oslabených porastov sekundárnymi škodlivými činiteľmi, 
ź povinnostiach správcov lesov z pohľadu rastlinolekárstva,
ź elektronizácii služieb LOS,
ź výsledkoch riešenia výskumných projektov:

ź APVV-15-0348 Nové metódy v integrovanej ochrane lesa zahŕňajúce využitie 
entomopatogénnych húb, 

ź APVV-15-0531 Webová GIS aplikácia pre monitoring výskytu škodlivých činiteľov 
v lesoch Slovenska, 

ź APVV-16-0031 Výskum alternatívnych metód ochrany ihličnatých sadeníc pred hmyzími 
škodcami, 

ź APVV-19-0116 Aplikácia entomopatogénnych húb z rodu BEAUVERIA proti inváznym 
druhom hmyzu, 

ź APVV-19-0119 Potenciál huby ENTOMOPHAGA MAIMAIGA regulovať početnosť mníšky 
veľkohlavej LYMANTRIA DISPAR (L.) na Slovensku, 

ź APVV-21-0131 Vývoj a testovanie biologicko-mechanických spôsobov ochrany ihličnatých 
sadeníc pred hmyzími škodcami v lesoch poškodených veľkoplošnými kalamitami,

ź Progresívne metódy ochrany lesa v meniacich sa ekologických podmienkach 
               (PROMOLES), projekt financovaný z rozpočtovej kapitoly MPRV SR (prvok 08V0301).

Konferencia je určená širokému okruhu vlastníkov a užívateľov lesa, odborným lesným 
hospodárom, pracovníkom štátnej správy, školstva, lesníckych inštitúcií a ostatným záujemcom. 
Aktuálne informácie sú zverejňované na: a www.los.sk www.facebook.com/losbstiavnica  

GARANTI

ODBORNÝ GARANT 
Ing. Peter Balogh, PhD.
generálny riaditeľ 
Národné lesnícke centrum

ODBORNÝ KONZULTANT
Ing. Ladislav Kulla, PhD.
riaditeľ
NLC – Lesnícky výskumný ústav Zvolen 
tel.:  +421  45 5314 214
e-mail: ladislav.kulla@nlcsk.org

ORGANIZAČNÍ GARANTI 
Ing. Andrej Kunca, PhD.
vedúci Odboru ochrany lesa
Banská Štiavnica
tel.:  +421  45 5314 501 
e-mail: andrej.kunca@nlcsk.org

Ing. Juraj Galko, PhD.
zástupca vedúceho Odboru ochrany lesa 
e-mail: juraj.galko@nlcsk.org

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 2021 a prognóza na rok 2022
[Ing. Andrej Kunca, PhD. a kol.]

Výskyt lesních škodlivých faktorů na území Česka v roce 2021 a prognóza na rok 2022
[Ing. Bc. Jan Lubojacký, Ph.D. a kol.]

Informacja o zagrożeniu lasów górskich w Polsce 2021/2022
[prof. dr hab. Wojciech Grodzki]

11:00 – 11:30 Prestávka
11:30 – 12:30 Prednášky, diskusia
Stav a prognóza vplyvu sucha na lesy v správe LESY SR, š. p.
[Ing. Ján Marhefka, GR LESY SR, š. p.]

Stav a prognóza vplyvu sucha na lesy v správe VLM, š. p.
[Ing. Ján Jurica, GR Vojenské lesy a majetky, š. p.]

Analýza sucha na lesné porasty v regióne Oravy v období 2015 – 2021
[RNDr. Gabriela Ivaňáková, SHMÚ Bratislava]

Využitie satelitných snímok pri identifikácii prejavov sucha na zdravotnom stave lesov v roku 2022
[Dr. Ing. Tomáš Bucha]

12:45 – 14:15 Obed 
14:15 – 15:15 Prednášky, diskusia

Prejavy extrémneho sucha na lesných drevinách na trvalých monitorovacích plochách ČMS Lesy
[Ing. Pavel Pavlenda, PhD.] 

Odumreté drevo v lesoch Slovenska podľa výsledkov NIML – analýza paliva a požiarneho rizika
[Ing. Vladimír Šebeň, PhD.]

Faktory sťažujúce zásahovú činnosť a ovplyvňujúce šírenie lesného požiaru
[Ing. Mgr. Ivan Chromek, PhD.]

Skúsenosti s protipožiarnou ochranou v Česku
[prof. Ing.  Jaroslav Holuša, Ph.D., Ing. Roman Berčák]

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

Mechanizmy pôsobenia sucha na fyziológiu drevín: poškodenie a odolnosť
[doc. Ing. Daniel Kurjak, PhD., prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD.]

Extrémy počasia a ich vplyv na kalamity podkôrneho hmyzu
[Ing. Jozef Vakula, PhD. a kol.]

Šírenie nepôvodnej Corythucha arcuata na duboch a jej mapovanie v aplikácii SkodcoviaDrevin
[Ing. Milan Zúbrik, PhD.]

Ochrana sadeníc vo výsadbách entomopatogénnou hubou Beauveria bassiana na originálnom nosiči 
[Ing. Michal Lalík, Ph.D., Ing. Slavomír Rell, PhD.]

17:15 – 17:30 Prestávka
17:30 – 17:45 Záver rokovacieho dňa
18:00 – 19:30 Večera
19:30 – 24:00 Odborno-spoločenské rokovanie – výmena poznatkov a skúseností z ochrany lesa, diskusia 
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Mimoriadne až extrémne nízke úhrny atmosférických zrážok na Slovensku v rokoch 2021
 a 2022 v historickom kontexte od roku 1881
[Mgr. Ladislav Markovič, SHMÚ Bratislava]

Hodnotenie postupu kalamity podkôrneho hmyzu v národnom parku České Švajčiarsko pomocou metód DPZ
[doc. Ing. Peter Surový, Ph.D.]
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