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ÚVOD

Každoročným cieľom medzinárodného semináru, ktorý organizuje Národné lesnícke centrum 
– Stredisko kontroly lesného reprodukčného materiálu Liptovský Hrádok, je predstaviť odbornej ve-
rejnosti najnovšie poznatky z oblasti lesného semenárstva, škôlkarstva a umelej obnovy lesa a tiež  po-
skytnúť  informácie o riešení tejto problematiky v zahraničí. 

Program ôsmeho ročníka semináru bude okrem problematiky produkcie lesného reprodukčného 
materiálu zameraný aj na jeho zdroje a efektívne využívanie, tak zdrojov, ako aj vyprodukovaného re-
produkčného materiálu. Význam efektívneho využívania zdrojov vystupuje do popredia nielen v súvis-
losti  s rastúcim rozsahom  kalamitného poškodenia lesov na Slovensku, ale aj v súvislosti s ekonomic-
kou krízou, ktorá výrazným spôsobom postihuje aj obhospodarovateľov lesov. 

Domáce príspevky budú zamerané na informácie z oblasti nových technologických postupov pri 
produkcii sadbového materiálu  a umelej obnove lesa, ako aj informácie z oblasti ochrany proti škodli-
vým činiteľom  a odborného vzdelávania na úseku aplikácie chemických látok v lesných škôlkach.

Príspevky zahraničných hostí prinesú informácie o témach, ktoré riešia jednotlivé odborné pra-
coviská v oblasti produkcie sadbového materiálu a umelej obnovy lesa so zameraním na alternatívne 
spôsoby produkcie LRM (vegetatívne množenie) a výsledky pri zalesňovaní takto dopestovaným ma-
teriálom. Účastníci získajú aj informácie o možnostiach obchodnej výmeny a „zmluvného pestovania“ 
sadbového materiálu so zameraním na  Českú a Slovenskú republiku. 

Každoročne je dôležitou súčasťou semináru aj sprostredkovanie informácií o možnostiach získania 
fi nančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ na fi nancovanie činností v tejto oblasti lesného 
hospodárstva ako aj informácia o stave čerpania týchto prostriedkov.

Zámerom organizátorov medzinárodného semináru je osloviť nielen producentov lesného repro-
dukčného materiálu, ale aj obhospodarovateľov lesa a prispieť tak k ich ďalšiemu vzdelávaniu, rozširo-
vaniu poznatkov a kontaktov v tejto oblasti lesného hospodárstva a tiež k skvalitneniu činnosti a spo-
lupráce všetkých zúčastnených.

Ing. Miriam Sušková




