
PRÍHOVOR GR NLC 
Vážený pán minister, 
vážený pán štátny tajomník, pán generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania 
dreva, 
vážení kolegovia z Českej republiky,  z Poľska.  
vážené dámy, vážení páni, vážení hostia, 

Medzinárodnú konferenciu „Aktuálne problémy v ochrane lesa“ organizuje Lesnícky 
výskumný ústav  každoročne už od roku 1991. Toho roku sa takto stretávame už po 19. krát. 
Stretnutie špecialistov „ochranárov“ z výskumu, školstva, štátnej správy a lesníckej praxe 
získalo za tie roky v odbornej verejnosti vysoký kredit a našlo stabilné miesto v kalendároch 
lesníckych akcií na Slovensku počas „apríla – mesiaca lesov“. Od roku 1998 nepretržite 
vítame na našej konferencii kolegov zo sesterských výskumných pracovísk z Česka a Poľska, 
v histórii konferencií sme podľa prerokovávanej „aktuálnej“ témy privítali tiež účastníkov 
z Maďarska, Rakúska, Srbska, USA a ďalších krajín.   

Bez zveličovania možno konštatovať, že slovenské lesníctvo sa ocitlo na dejinnej 
križovatke. Globálna finančná a hospodárska kríza ho zastihla v  dlhodobo ekonomicky 
a spoločensky nedocenenom stave. Ohrozená je samotná podstata existencie rezortu, ktorý 
spravuje viac ako 40 % územia nášho štátu. O analýze súčasného stavu, o východiskách 
a perspektívach riešenia sa dozvieme z úst najpovolanejších – ministra pôdohospodárstva SR 
a generálneho riaditeľa sekcie lesného hospodárstva  a spracovania dreva. 

Narušenie stability lesných ekosystémov vplyvom antropogénnej činnosti, klimatickej 
zmeny, abiotických a biotických škodlivých činiteľov je spoločným problémom lesníkov 
európskych zemí.  O zdravotnom stave lesov u nás, ale aj u našich najbližších susedov budú  
referovať zástupcovia lesníckych ochranárskych služieb.  

Lesy Slovenska, destabilizované klimatickou zmenou a antropogénnymi vplyvmi 
z predchádzajúcich rokov, postihla v roku 2004 vetrová smršť, ktorá prerástla v podkôrnikovú 
kalamitu nebývalého rozsahu. Problematika boja s podkôrnym hmyzom a doslova záchrana 
smrečín sa tak už viac rokov stáva najaktuálnejšou témou konferencie. Vypočujeme poznatky 
zástupcov štátnej správy, Lesov SR, š.p., ŠL TANAPu, ako aj najnovšie výsledky výskumu 
z tejto oblasti a praktické odporúčania od špecialistov LOS.  

V ďalších príspevkoch nás referujúci oboznámia s perspektívami výskumu hmyzích 
škodcov na NLC – LVÚ a s  výsledkami výskumu z oblasti ochrany lesa (abiotika, využitie 
diaľkového prieskumu zeme, hmyzí škodcovia v kultúrach, hubové ochorenia, zver a ďalšie). 
Verím, že referáty budú podnetom pre užitočnú diskusiu, výmenu názorov a poznatkov 
v rámci oficiálneho programu, aj večerného neformálneho rokovania. 

Už po tretíkrát sa stretávame  vo Vysokých Tatrách. Je to snáď trochu symbolické, 
pretože práve tu mnohí z vás zápasia s typickými ochranárskymi problémami,  a tak je o čom 
diskutovať, z čoho sa poučiť, inšpirovať a čo riešiť. Isto aj ochota, priateľské 
ovzdušie, kvalitné technické zázemie a poskytované služby povzbudili organizátorov 
v opakovanom výbere tohto miesta konferencie, za čo chcem  vysloviť našim hostiteľom 
úprimné poďakovanie. 

Otváram konferenciu, prajem Vám úspešné a zmysluplné rokovanie a plodnú diskusiu 
k nastoleným témam.  
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