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editorial | anketa

Čo by mali lesníci hovoriť 
a zdôrazňovať verejnosti počas 
LeSníckych dní 2009? 

Ešte ani nestačila Rada vlády pre hospodár-
sku krízu rozhodnúť o návratnej štátnej vý-
pomoci pre LESY SR a už nás niektorí noviná-
ri a komentátori prirovnali ku CARGU a iným 
firmám, ktoré potrebujú peniaze od štátu, 
aby prežili. Stále nechcú alebo nevedia po-
chopiť, že tu ide v prvom rade o prežitie le-
sa. Že nemôžeme financovať zabezpečovanie 
mimoprodukčných funkcií lesa, jeho ochranu 
a obnovu, že nemôžeme dať prácu v lese do-
dávateľom z externého prostredia a ich pra-
covníkom aj v čase, keď na to jednoducho 
nedokážeme zarobiť z predaja dreva a bez 
uvedomenia si spoluzodpovednosti politi-
kov a vôbec všetkých občanov za stav štát-
neho lesného majetku. Dopad krízy je pred-
sa diametrálne odlišný na oveľa menšie les-
nícke subjekty, či už štátne alebo neštátne, 
ktoré umiestňujú na krachujúci trh s neustá-
le klesajúcim dopytom tisícky kubíkov dreva 
ročne a iný na podnik, ktorí sa snaží zobcho-
dovať každý rok milióny kubíkov drevnej hmo-
ty! Ukazuje sa ešte vypuklejšie ako inokedy, 
že stále máme čo vysvetľovať o našom posla-
ní, o význame lesa pre spoločnosť a význame 
lesníckej práce pre les. 

Otvára sa nám k tomu jedna veľká príleži-
tosť. Tým, že Rada vlády pre hospodársku krí-
zu podmienila poskytnutie finančnej podpory 
pre náš podnik jeho reštrukturalizáciou a re-
vitalizáciou, dala nám šancu presvedčiť seba 
aj okolie o tom, že dokážeme nielen efektív-
ne, cielene a v prospech lesa využiť požičané 
finančné prostriedky, ale že sme schopní spo-
ločne nastaviť a zrealizovať také kroky a opat-
renia, ktoré hospodárenie podniku v krízovej 
situácii zastabilizujú a dajú podniku a nám 
všetkým, ktorí v ňom pracujeme a budeme 
pracovať, dlhodobú perspektívu ďalšieho roz-
voja a konkurencieschopnosti. Politici nám 
vlastne svojím rozhodnutím povedali, že ten-
tokrát máme našu budúcnosť len a len v na-
šich rukách. Ako ju do nich uchopíme, ako si 
ju vytvarujeme a ponúkneme na posúdenie 
kompetentným a verejnosti, záleží len na nás 
– lesníkoch. Na každom z nás, je to naša spo-
ločná vec. Kto už teraz odťahuje od nej ruky 
tvrdením, že on predsa nemôže ovplyvniť zá-
sadné rozhodnutia, mýli sa. Každý môže. As-
poň by sa mal o to snažiť. Už len tým, ako si 
plní svoje pracovné povinnosti, ako sa zaují-
ma o to, čím by on mohol spoločnej veci po-
môcť. Jedno je isté. Taká príležitosť, akú má-
me teraz, sa už nemusí tak skoro zopakovať. 
Nezabúdajme na to. 

Novodobé aktivity niektorých skupín občanov, využívajúcich inštitút občian-
skych združení na presadzovanie svojich osobných názorov tvrdiac, že zastu-
pujú názory obyvateľstva celých regiónov, územných celkov, či dokonca celej 
krajiny sa v prípade riešenia následkov vetrovej kalamity z roku 2004 ukázali 
ako účelovo zavádzajúce, tendenčné, – a žiaľ, dnes už majú aj preukázateľné 
dôsledky. Skúsme sa ich spoločne opýtať: „ Kde je Vaša zodpovednosť? Odkiaľ 

zrazu prichádzate a aké je Vaše poslanie? Čo by ste chránili, keby tu neboli lesníci a výsledky 
ich poctivej práce?“ 

Ing. Tibor Lebocký, poslanec nR SR

Vysvetliť aká je situácia v lesnom hospodárstve v súčasnosti. Že je tu hospodár-
ska kríza, ktorá spôsobuje veľké ekonomické, ekologické a sociálne problémy. 
prišla v čase keď je priam katastrofálny stav v zdravotnom stave smrečín na Slo-
venku. Najmä v dôsledku premnoženia podkôrneho hmyzu hynú cele komplexy 
lesov. Takáto situácia tu ešte nikdy nebola. preto treba verejnosti vysvetliť ne-
vyhnutnosť realizácie ochranných a obranných opatrení. Ide najmä o spracova-

nie a asanáciu napadnutých stromov podkôrnym hmyzom. Nie je možné spoliehať sa na prí-
rodu, že situáciu vyrieši automaticky. Takéto riešenie je v rozpore so zdravým rozumom a skú-
senosťami predchádzajúcich generácii. 

doc. Ing. J. konôpka, cSc., generálny riaditeľ nLc Zvolen

Ja vidím otázku trošku inak. podľa mojej mienky to, čo verejnosti hovoríme, pri-
jíma väčšinou pozitívne. Dokonca často s prekvapením, čo všetko lesníci pre les 
robia. Negatívne vníma skôr našu činnosť. Tak ako v individuálnych sociálnych 
kontaktoch osôb nám „reč tela“ veľakrát napovie viac ako vyslovované slová, 
je to aj v sociálnych kontaktoch veľkých skupín ľudí. preto by sme mali začať 
dôkladnou analýzou, čo hovorí naša „reč tela“ pri každodennej činnosti v lese. 

Ktoré aktivity v našej činnosti sú tými, ktoré vyvolávajú vo verejnosti negatívny ohlas. Dokon-
ca do takej miery, že prekrývajú aj tie pozitíva. potom by sa nám jasne vynorili tie oblasti, kde 
by sme mali diskutovať o potrebných zmenách, aj tie, ktoré musíme verejnosti lepšie objas-
ňovať. A netreba zabúdať na spôsob komunikácie s verejnosťou. Európska lesnícka komisia 
FAO a Drevársky výbor EHK založili pred časom Sieť lesníckych komunikátorov, ktorá má v sú-
časnosti 52 členov z väčšiny európskych krajín. Myslím, že aj aktívnejšia účasť slovenských 
lesníkov v tejto skupine špecialistov by nám v mnohých veciach mohla pomôcť.

doc. Ing. Ján Ilavský, cSc., Lesnícky výskumný inštitút Joensuu, Fínsko 

Les nie sú len stromy a živočíchy ako je to niekedy vnímané. Les je veľké spoločen-
stvo zložené z biotických a abiotických zložiek. pokiaľ človek svojou činnosťou na-
ruší stabilitu lesného ekosystému, škody budú pociťovať celé generácie. Nezabú-
dajme na to, a vlastným príkladom veďme mladú generáciu k láske a úcte k lesu.

Ing. erika Vravková, riaditeľka Mestského hospodárstva a správy lesov, Trenčín

Horské lesy – zásobárnu vody – se lesníci snaží přeměnit na kvalitnější smíše-
né lesy s větší tvorbou pozemních vod a pramenišť. pokud by byly lesy pouze 
bezohledně těženy a komerčně využívány, společnost by si tím „podřezávala 
pod sebou větev“, pocítila by vážný nedostatek vody, je tedy potřeba prolomit 
její lhostejnost k problematice lesnictví.

Jiří Junek, lesnícky publicista

Len málo ľudí je však oboznámených s mimoprodukčnými funkciami lesa, kto-
ré chápu ako samozrejmosť. Určite by som tento rok venoval lesnícke dni tejto 
problematike v spojitosti s ochranou prírody a životného prostredia z pohľadu 
lesníkov.

Ing. edmund hatiar, zástupca riaditeľa SLŠ v Liptovskom hrádku

Z vlastní zkušenosti bych nedávala žádné složité a pro veřejnost komplikova-
né vzkazy, ale soustředila bych se na jeden jednoduchý vzkaz, který je snadno 
zapamatovatelný a hlavně pochopitelný. pro český Týden lesů, který je vyhlá-
šen na květen, jsme jako motto zvolili „Starejme se o les a on se postará o naše 
vnoučata“ s tím, že naším cílem je vzbudit u veřejnosti zájem o lesnictví samo 
o sobě a zároveň předat aspoň několik základních informací o něm. 

Ing. Lada prýlová – Matoušková, Ústav hospodářské úpravy lesu, Brandýs nad Labem 

Nemali by sme poľaviť vo vysvetľovaní dôvodov a príčin nášho konania a nášho 
postoja k lesu. Hovorme neustále verejnosti prečo konáme – alebo aj nekoná-
me – tak či onak a aké následky to bude mať pre les a v konečnom dôsledku aj 
pre verejnosť samotnú. Lesníci sú odborníci na svoju prácu rovnako ako pekári, 
stolári, stavbári.... presviedčajme verejnosť, že náš postoj k lesu je úprimný, že 
nie je len zištný a že naším hlavným a prvoradým cieľom je zachovanie lesov aj 

pre budúce generácie. 
Ing. Milan Zúbrik, phd., nLc Zvolen, riaditeľ Lesníckeho výskumného ústavu



4 LeSník |  apRíL  2009

téma mesiaca | biomasa

pri budovaní nového odštepného závodu 
Biomasa z dlhodobého hľadiska nie je pri-
oritou momentálny zisk, ale vybudovanie 
najvyššieho podielu na trhu garantujúceho 
ďalší rast príjmov na slovenskom trhu s bio-
masou.

Strategickým cieľom je vytvárať také pra-
covné prostredie, ktoré bude motivovať tímy 
pracovníkov generálneho riaditeľstva, 26 od-
štepných závodov a Odštepného závodu Bio-
masa k čo najefektívnejšej spolupráci pri špe-
cializácii a inovácii techniky a technológií prí-
pravy a výroby biomasy, logistiky dodávok 
z dostupných zdrojov, možnosti ich navýše-
nia pre novovybudované teplárne a občanov 
Slovenska.

Lesy Slovenskej republiky š.p. ako naj-
významnejší lesohospodársky podnik obhos-
podaruje 52 % lesnej pôdy, významný poten-
ciálny zdroj biomasy na energetické účely.

podnik obhospodaruje 996 100 ha le-
sov, bilancované ročná ťažba je vo výš-
ke 4 159 000 m3, plán ťažby v roku 2008 
je 4 574 000 m3, z toho kalamitná ťažba 
2 700 000 m3.

potenciálny zdroj biomasy je neuveriteľ-
ných 1 100 000 ton ročne!

Napriek vhodným prírodným podmien-
kam využitie obnoviteľných zdrojov, biomasy, 
je v energetickej bilancii Slovenska skutočne 
veľmi nízke a nezodpovedá našim podmien-
kam: Slovensko 2%, Rakúsko 12%, Švédsko 
14 %, Fínsko 16%.

a  Strategické ciele predaja 
a marketingu
1.Vytvárať nové trhy, iniciovať realizáciu no-
vých teplární a elektrární s celoročným 
odberom v regiónoch Vranov, košice, Beňuš, 
Revúca, B. Bystrica, Martin a Trenčín.

Zabezpečovaním produkcie drevnej štiep-
ky na celom území pôsobnosti Lesov SR š.p. 
pociťujeme výrazný regionálny nepomer po-
žiadaviek na dodávky drevnej štiepky. V re-
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Graf č. 2
predpokladaný vývoj speňaženia

Stratégia rozvoja 
Odštepného závodu 
BIOMaSa

giónoch s najvyšším zastúpením kmeňo-
vých štátnych lesov a tým najvyššími zdroj-
mi energetického dreva nie je dobudovaná 
sieť miestnych odberateľov – regióny Revú-
ca, Beňuš. Obdobná situácia je aj na východ-
nom Slovensku. práve v týchto regiónoch je 
potrebné iniciovať realizáciu nových projek-
tov tepelného resp. energetického hospo-
dárstva. 

Ďalším problémom je nevyrovnanosť odbe-
ru v priebehu roka. Súvisí to s orientáciou do-
máceho trhu na tepelné hospodárstvo a tým 
sezónny odber maximalizovaný počas zimnej 
sezóny. Vybudovanie kogeneračných jedno-
tiek by tento problém riešilo, v súčasnosti má-
me jedného partnera disponujúceho takýmto 
zariadením. Realizácia takýchto projektov by 
výrazne prispela k ekonomickej efektívnos-
ti produkcie drevnej štiepky – minimalizácia 
nákladov na skladovanie a následné nakla-
danie ako aj zvýšených nákladov spojených 

s prácou v sťažených podmienkach zimných 
mesiacov => riešenie : vyrovnaná produkcia 
a odber počas celého roka.

Spracovanie vrcholcovej tenkej ihlična-
tej kalamitnej hmoty na energetickú štiep-
ku v jarnom a letnom období je prínosom pre 
efektívne spracovanie kalamitnej hmoty, ale 
spôsobuje prebytok štiepky v letnom období, 
ktorý je potrebné riešiť (nie vývozom do za-
hraničných elektrární ale možnosťou zabez-
pečenia dodávok do elektrární ENO Nováky 
a Vojany v spolupráci s Ministerstvom hospo-
dárstva a Úradom pre reguláciu sieťových od-
vetví).

cenová stratégia
Speňaženie z roka 2007 na úrovni 1 383 Sk 

bude v roku 2008 problematické udržať. Jeho 
vývoj v ďalších rokoch je otázny, nakoľko sa 
jedná o komoditu, s ktorou obchodovanie je 
výrazne ovplyvnené klimatickými podmien-
kami – teplé zimy – > pokles ceny a deformo-
vané kalamitami celoeurópskeho charakteru 
=> prebytok suroviny => pokles ceny. produk-
cia štiepky vo zvýšenom objeme kvôli elimi-
novaniu dopadu následných škôd podkôrnym 
hmyzom na jednej strane a nedostatočný od-
ber na strane druhej. pri vylúčení týchto fak-
torov a zreálnení podmienok by cena v prie-
behu nasledujúcich piatich rokov mohla os-
cilovať na úrovni 1.600 – 1.700 Sk za tonu 
v mieste určenia v okruhu do 25 km od koneč-
ného odberateľa. 
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Lesy Slovenskej republiky sa stá-
vajú strategickým producentom 
a garantom produkcie energetickej 
štiepky pre novovybudované tep-
lárne a elektrárne s celoročným od-
berom v kysuckom novom Meste, 
dolnom kubíne, handlovej, Šali, 
partizánskom, Zákamennom, Ma-
lackách, Zvolenskej teplárenskej 
a pre výrobu elektrickej energie 
v hofatexe Smrečina Banská Bystri-
ca. OZ Biomasa v roku 2008 uzavre-
lo kúpne zmluvy na dodávku ener-
getickej štiepky s 25 tuzemskými 
partnermi. Štiepkovač Grizzly
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2. podporiť využívanie lesnej biomasy na vý-
robu tepla a elektrickej energie zabezpeče-
ním externých zdrojov financovania prevažne 
zo zdrojov eÚ.

Dendromasa z ekonomického hľadiska 
môže byť konkurencieschopná voči fosílnej 
a jadrovej energii až v prípade zavedenia ta-
kých podporných legislatívnych a ekonomic-
kých opatrení, ktoré aj finančne zohľadňujú 
environmentálnu výhodnosť obnoviteľných 
zdrojov.

2a) priama finančná podpora producentov 
palivovej drevnej biomasy vo forme palivo-
vých štiepok vyrábaných zo zdrojov na lesnej 
a nedotovanej poľnohospodárskej pôde do-
dávanej tuzemským výrobcom energie, viaza-
ná na 1 tonu dodaného paliva.

2b) Výkupné ceny elektrickej energie vy-
rábanej z lesných štiepok z energetických po-
rastov, výchovných a obnovných ťažieb stano-
viť na úrovni zabezpečujúcej rentabilitu ich 
výroby (zvýšenie cca o 20%). Za cielené pes-
tovanie považovať lesnú biomasu produkova-
nú z hospodárskych lesov z predrubnej úmy-
selnej, rubnej úmyselnej a kalamitnej ťažby.

2c) priamo podporiť výskum, odborné 
vzdelávanie, informovanosť a realizáciu vzo-
rových projektov produkcie a energetického 
využitia drevnej biomasy (OZ prievidza, Kri-
váň, Čadca, Levice.)

Zavedenie priamej motivačnej podpo-
ry dodávok biomasy pre regionálne teplár-
ne a elektrárne je cesta od efektívnosti K VÝ-
NIMOČNOSTI pri získavaní nových pracov-
ných príležitostí, rozvoja regiónov Slovenska 
a ochrane životného prostredia. 

B  Strategické ciele 
organizácie riadenia 
a ekonomiky efektívnosti
3. dôsledným zavedením procesného riade-
nia zabezpečiť podstatné znižovanie nákla-
dov, zníženie zásob, zvýšenie kvality, spo-
ľahlivosti dodávok a produktivity.

 Určiť zodpovedných koordinátorov proce-
sov s dostatočnými kompetenciami, celý pro-
ces cielene zamerať na zákazníka tak, aby po-
skytol maximálny efekt a kladný hospodársky 
výsledok.

Zámer v oblasti modernizácie technológie
Súčasný stav 7 kusov štiepkovačov urče-

ných na spracovanie energetického dreva na 
odvoznom mieste, ktoré nebolo odvetvené do 
objemovosti cca 0,19 m3 pri podiele nehrúbia 
40 až 60 % je schopný vyprodukovať pri prie-
mernom ročnom výkone 16 – 18 tis. ton cel-
kovo 126 tis. ton štiepky.

Spracovanie iného energetického dreva, 
haluzina po odvetvovaní na odvoznom mies-
te a manipulačné zbytky na expedičných skla-
doch, je možné v súčasnosti efektívne štiep-
kovať len dodávateľsky resp. za cenu zníženia 
výkonnosti súčasného stavu štiepkovačov. 
Na udržanie objemu 130 tis. ton je nutné in-
vestovať do nákupu štiepkovača a zvýšiť ich 
počet na 8 kusov.

4 . Rozšíriť sortiment flexibilných univerzál-
nych štiepkovačov na spracovanie manipu-
lačných zbytkov na expedičných skladoch OZ 
a čistej haluziny na odvozných miestach.

Vývoj nákladov OZ Biomasa na výkone 
štiepkovania pri optimalizácii opráv o údržieb 
štiepkovačov. 

5. Strategickým cieľom je zabezpečiť ma-
ximálnu prevádzkyschopnosť štiepkova-
čov a zníženie nákladov na údržby a opravy 
o 10 %.

Vývoj ovplyvňovaný technologickým opot-
rebovaním existujúcich štiepkovačov, ktoré si 
budú vyžadovať generálne opravy a spraco-
vávaním väčšieho podielu tenčiny do úvahy 
berieme aj všeobecné zdražovanie a rast ce-
ny práce. pri všeobecnom záujme o drevo ako 
obnoviteľnú surovinu predpokladáme po tur-

bulenciách v cenách dreva, spôsobených mo-
mentálnou situáciou priebežný rast, tak aby 
bolo možné využívať aj energetické drevo, 
ktoré sa dosial nevyužíva z dôvodu vysokých 
výrobných nákladoch pri jeho sústreďovaní.

Zabezpečenie zníženia priamych nákladov 
a zvýšenie produktivity

pri produkcii v objeme cca 130 tis. ton až 
70 % odberateľov požaduje dodávky mimo 
letného obdobia, keď prístupnosť zdrojov 
energetického dreva je najnižšia, čo vyžadu-
je prepravovať štiepku najprv na expedičné 
miesto a potom z expedičného miesta k od-
berateľovi. Zníženie týchto výkonov a navýše-
nie výkonu prepravy z odvozného miesta pria-
mo k odberateľovi umožňuje znížiť objem pre-
práv s priamym dopadom na ekonomiku.

Vývoj nákladov OZ Biomasa pri zohľadnení 
všetkých faktorov sa dostane na úroveň, kto-
rá sa zdá byť vysoká, ale v roku 2017 v porov-
naní s ostatnými nosičmi energie, hlavne ply-
nu, bude určite konkurencieschopná.

Zabezpečenie surovinových zdrojov ener-
getického dreva pre rozvoj regionálnych pro-
jektov

6. pre dlhodobé strategické plánovanie roz-
voja objemu výroby štiepky je nutné zmapo-
vať a zbilancovať zdroje energetického dreva 
v dvoch oblastiach.
6a) Analýza zdrojov energetického dreva pre 
súčasný stav (7ks) štiepkovačov zameraných 
na spracovanie energetického dreva bez od-
vetvovania na OM do hmotnosti 0,19 m3 pri 
podiele hrúbia a nehrúbia z rubných 40 – 
60 % a predrubných ťažieb a energetických 
poratov a perspektívy zvýšenia zdrojov na od-
vozných miestach.
6b) Analýza objemu zdrojov pre štiepkova-
nie manipulačných odpadov na expedičných 
miestach.

Súčasťou mapovania a bilancovania je 
nutné zároveň vypracovať nákladovosť takto 
získaných zdrojov.

7. novým imidžom našej firmy je strategická 
ponuka čistej lacnejšej a hlavne našej ener-
gie pre mestá, sídliská a občanov.

LESY SR, š.p. vytvorením Strediska Bioma-
sa vytvorili 52 nových priamych a 60 nepria-
mych pracovných príležitostí a tým významne 
prispeli k rozvoju regiónov a ochrane životné-
ho prostredia. 

LESY SR, š.p. sa stávajú lídrom vo využí-
vaní dendroenergie, úspešným realizátorom 
a garantom vládneho programu vo využívaní 
biomasy pre tepelné hospodárstvo a výrobu 
elektrickej energie. 

BYŤ UŽITOČNÝ pRE STÁTISíCE ĽUDí V NAŠEJ 
REpUBLIKE – to je najdôležitejší strategický 
cieľ Odštepného závodu Biomasa.

Ján Farkaš

ING. JÁN FARKAŠ JE RIADITEĽ OZ BIOMASA
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▪ na slovíčko...
...s Ing. Tiborom Lengyelom, vedúcim sekcie 
Energetika, SES Tlmače, a.s.

Januárový výpadok dodávky plynu z Ruskej federácie podnietil intenzívny 
záujem médií i verejnosti o alternatívne zdroje tepla. Vaša spoločnosť je na 
Slovensku bezpochyby priekopníkom pri využívaní biomasy na výrobu tepla. 
Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti ste azda práve vy, kto môže bilancovať do-
terajšie skúsenosti a zhodnotiť ekonomické i ekologické prínosy spaľovania 
biomasy.

Do roku 2000 naša spoločnosť používa-
la ako palivo na výrobu tepla hnedé uhlie 
z Čiech a zemný plyn. Na prelome tisícročia 
zvýšenie ceny hnedého uhlia, dopravných 
nákladov na železnici z Čiech a celkovej ceny 
zemného plynu nás nútili zmeniť palivovú zá-
kladňu. V tom období LESY SR OZ Levice roz-
biehali výrobu drevnej štiepky a hľadali odbyt 
pre svoj tovar. Výsledkom ponuky a dopytu 
vznikla symbióza. Na jednej strane bolo (a je) 
palivo, ktoré je cenovo výhodné a dostupné 
v požadovanom množstve a na druhej strane 
veľký zdroj na jeho spaľovanie. 

Samozrejme doterajší kotol na spaľovanie 
hnedého uhlia bolo potrebné upraviť pre bez-
pečné spaľovanie drevnej štiepky, ale nakoľ-
ko sme kotlárska firma, táto úloha nebola pre 
nás neprekonateľná.

Čo sa týka ekonomiky, nie je problém 
uviesť určité čísla, ale každý zdroj tepla je 
špecifický a je potrebné uvažovať s miestny-
mi podmienkami. My sme iba upravovali ko-
tol, nekupovali sme celé zariadenie a tým aj 
ekonomika vychádza výhodnejšie. pre každú 
inštaláciu tepelného zdroja je potrebné vyko-
nať analýzu.

Dôležitá súčasť výhodnosti je logistika. 
Kedy, odkiaľ a v akej kvalite sa drevná štiep-
ka dovezie a s akým spôsobom je možné 
dovezenú drevnú štiepku skladovať. Kľúčo-
vý je technický stav a vybavenosť samotné-
ho kotla, či dokáže spaľovať aj vlhké palivo, 
málo homogénne (rôzne druhy drevín s rôz-
nou výhrevnosťou) palivo a akou účinnos-
ťou. Všetky uvedené ukazovatele vstupujú 
do nákladov a výslednej kalkulácie ceny te-
pelnej energie. 

Zo skúsenosti môžem jednoznačne potvr-
diť, že pri súčasných cenách zemného plynu, 
hnedého uhlia a drevnej štiepky, jednotko-
vá cena tepla vychádza najnižšia pri drevnej 
štiepke aj za predpokladu, že investičné ná-
klady zdrojov na spaľovanie drevnej štiepky 
sú najvyššie. 

Z hľadiska ekologických prínosov je naj-
významnejšie zníženie tvorby skleníkových 
plynov. U biomasy sa považuje tento vedľaj-
ší produkt za vratný, nakoľko vyprodukovaný 
plyn pri horení biomasy spálené rastliny po-
užili pre svoj rast. U hnedého uhlia a zemné-
ho plynu tento kolobeh nie je ukončený a pro-
dukcia exhalátov znižuje hrúbku ozónovej 
vrstvy našej planéty. Ďalšou výhodou spaľo-
vania drevnej štiepky voči hnedému uhliu je 
nižšia produkcia popola. pri spaľovaní hnedé-
ho uhlia zostáva cca 25 až 40% popola, kto-
rý je potrebné likvidovať, čo zaťažuje život-
né prostredie a zhoršuje ekonomiku výroby 
energie. U drevnej štiepky je to do 3%. popol 
zo spaľovania drevnej štiepky, pokiaľ neobsa-
huje veľké množstvo ťažkých kovov, je vhod-
ný aj na úpravu menejhodnotnej pôdy (hnoje-
nie, resp. kyprenie). 

pri porovnávaní nákladovosti výroby tep-
la a elektrickej energie sú často prezentova-
né nejednoznačné, protirečivé informácie. 
Okrem toho do trhového prostredia zasahujú 
faktory ako napr. sociálna ťažba uhlia v záuj-
me udržania zamestnanosti alebo tvrdý lob-
bing zástancov jadrovej energetiky. Za akých 
podmienok môže biomasa jednoznačne ob-
hájiť svoju pozíciu domácej, obnoviteľnej 
a lacnej suroviny?

Aby biomasa mohla svoju pozíciu domá-
cej, obnoviteľnej a lacnej suroviny obhájiť, 
musíme jej mať dostatok. Za tých deväť rokov, 
čo spaľujeme drevnú štiepku, som sa stretol 
s veľkým množstvom ľudí, čo ponúkali na od-
predaj biomasu, každý sa snažil čo najdrah-
šie predať, ale na moju ponuku uzatvorenia 
dlhodobej zmluvy na odpredaj nikto z nich 
nejavil záujem. Z uvedeného vyplýva, že kaž-
dý dodávateľ potreboval rýchlo buď vyčistiť 
alebo pre iné účely zlikvidovať určitý porast 
a nezaoberal sa pestovaním. 

Keď som skúmal, prečo sa nezakladajú 
lesné porasty rýchlorastúcich drevín, ktoré by 
sa plantážovým spôsobom pestovali (podpo-
rované pracovníkmi š.p. LESY SR), zistil som, 
že problémom sú legislatívne prekážky. Na 
poľnohospodárskej pôde sa nesmie pestovať 
les, pracovníci štátnych lesov na súkromných 
pozemkoch nemôžu vysádzať nič a súkromní 
majitelia urbariátov nemajú financie, možno 
ani skúsenosti, aby zakladali takéto poras-
ty. Bolo by vhodné prijať legislatívu, ktorá by 
umožňovala na nevyužitých plochách zakla-
dať porasty rýchlorastúcich drevín za účelom 
výroby drevnej štiepky.

Čo je potrebné urobiť pre to, aby sa energe-
tika orientovala v omnoho väčšej miere na 
technológie, ktoré nebudú tak výrazne zaťa-
žovať životné prostredie?

podľa mňa by sa malo viac venovať výkup-
ným a maximálnym predajným cenám. pokiaľ 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví bude 
schvaľovať iba oprávnené skutočné náklady 
na výrobu tepla, dovtedy sa nepohneme ďa-
lej. pýtam sa, ktorý podnikateľ bude riskovať 
kúpu drahšieho kotla na spaľovanie bioma-
sy s náročnejšou prevádzkou oproti jedno-
duchému bezúdržbovému plynovému kotlu, 
keď zisk z výroby tepla je z oboch rovnaký. 
Investora vôbec netrápi skutočnosť, že cena 
tepla je vysoká, zaplatí to odberateľ s požeh-
naním úradov. 

Východisko z tejto situácie by bola po-
moc formou podpory pri inštalácii zdroja tep-
la, čím by sa vyrovnala vstupná investícia pre 
každý druh paliva. Zisk by sa mal odstupňo-
vať podľa náročnosti prevádzky. potom by sa 
každý podnikateľ slobodne mohol rozhodnúť, 
či chce mať väčší zisk s náročnejšou prevádz-
kou (biomasa) alebo menší zisk s jednoduch-
šou prevádzkou (zemný plyn).

Čo sa týka malých zdrojov tepelnej ener-
gie, štát by mohol formou nákupných úľav 
(viď šrotovné na autá) podporiť inštaláciu so-
lárnych panelov na ohrev vody, automatizo-
vaných kotlov na spaľovanie biomasy a te-
pelných čerpadiel na vykurovanie. Dnešné 
ceny pre priemerného slovenského občana 
s návratnosťou viac ako 13 rokov nie sú moti-
vačné. podľa môjho názoru, podobne ako pri 
osobných autách, podpora predaja o cca 20-
30% by pomohla masovejšiemu rozširovaniu 
týchto technológií, čo by v konečnom dôsled-
ku znížilo závislosť Slovenska na dodávke 
strategického zemného plynu.

Bolo by vhodné viac propagovať rozšírenie 
výstavby solárnych fotovoltaických elektrár-
ní, ktoré by mohli hlavne v letnom období na-
hradiť časť výroby elektrickej energie z tepel-
ných elektrární, čím by sa znížilo zaťaženie ži-
votného prostredia exhalátmi. Výkupná cena 
elektrickej energie z uvedených elektrární je 
už dnes lákavá. 

Ďakujem Vám za rozhovor.

Peter GoGola
Zľava Tibor Lengyel (s prilbou v ruke), minister pôdohospodárstva Stanislav Becík 

a riaditeľ OZ Biomasa Ján Farkaš.
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R. Fico vo svojom vystúpení zdôraznil, že 
svet sa musí v najbližších desaťročiach ve-
novať trom výzvam – zabezpečeniu dostatku 
potravín, energií a využitiu odpadu. Sloven-
sko patrí medzi štáty, ktoré nedisponujú zá-
sobami ropy a plynu. Zásoby hnedého uhlia 
podľa premiéra musíme maximálne využiť, 
pretože jeho ťažba je hlavne sociálnou zále-
žitosťou, osobitne dôležitou v regióne Hornej 
Nitry. V roku 2012 má byť spustený do pre-
vádzky druhý a v roku 2013 tretí blok Jadrovej 
elektrárne Mochovce, čo bude podľa premié-
ra znamenať významný finančný príspevok 
v boji s dopadmi súčasnej hlbokej ekonomic-

kej krízy. „Vláda venuje 
pozornosť aj využitiu ge-
otermálnej, veternej, so-
lárnej energie, ale záro-
veň neprepadáme ilúzii, 
že energetickú bezpeč-
nosť krajiny sa nám poda-
rí zabezpečiť len energiou 
z obnoviteľných zdrojov. 
V programe zvyšovania 
produkcie a spotreby pali-
vovej lesnej štiepky osob-
ne vidím predovšetkým 
nové pracovné príležitosti 
pre menej kvalifikovaných 
pracovníkov a zároveň 
jedno z riešení žalostné-
ho stavu poľnohospodár-
stva u nás so zarastenými 
a neobhospodarovanými 
plochami. Som presvedče-
ný o tom, že Ministerstvo 
pôdohospodárstva SR 
od roku 2006 urobilo rad 
krokov na záchranu slo-
venského pôdohospodár-
stva. Projekt pestovania 
a produkcie lesnej bioma-
sy môže byť ďalším z nich, 
dôležitý hlavne pre obno-

vu pracovných miest na slovenskom vidieku. 
Mal som možnosť vidieť napríklad v Hnúšti vý-
hrevňu, vyrábajúcu teplo spaľovaním bioma-
sy a zistil som, že tento projekt mal a má veľkú 
podporu miestnej komunity. A podpora verej-
nosti je v tomto smere neoceniteľná,“ pove-
dal predseda slovenskej vlády. Na záver klá-
dol na srdce všetkým zainteresovaným, aby 
dostatočne rozpracovali všetky organizačné, 
technické a ďalšie kroky k realizácii projek-
tov, ktoré musia mať podľa neho hlavu a pä-
tu. „Od komplexnosti riešenia bude závisieť 
úspešnosť zámeru, ktorý ja osobne veľmi pod-
porujem,“ dodal premiér. 

Biomasa má najväčší 
energetický potenciál

Na jeho vystúpenie zareagoval generálny 
riaditeľ Sekcie lesníckej Mp SR Július Novotný 
informáciou o tom, že mnohé projekty ener-
getického využívania lesnej biomasy na Slo-
vensku sú úspešne rozpracované a funguje 40 
teplární, ktoré vyrábajú teplo spaľovaním les-
nej štiepky. prítomných zaujal tiež niekoľkými 
údajmi. potenciál využitia lesnej biomasy na 
energetické účely je totiž podľa predpovedí tak 
obrovský, že by sme dokázali sfunkčnením ce-
lého systému ušetriť ročne až 6 miliárd kubí-
kov zemného plynu, vytvorili by sme 5 000 no-
vých pracovných miest a ročne vyprodukovali 
približne 3 milióny ton bio masy. 

Minister pôdohospodárstva S. Becík ubez-
pečil o tom, že ním riadený rezort vníma poľ-
nohospodárstvo a lesné hospodárstvo ako dve 
rovnocenné odvetvia. Možno aj preto obozná-
mil prítomných lesníkov, energetikov, staros-
tov a ďalších hostí s aktuálnou situáciou celé-
ho rezortu, ktorý dosiahol za minulý rok pasív-
ne saldo vo výške 28 mld. Sk. Minister hovoril 
o tom, že ministerstvo realizuje celý systém 
opatrení, smerujúcich k podpore vidieka. „Slo-
vensko je z dvoch tretín podhorské a horské 
a má vytvorené všetky predpoklady na úspeš-
né uskutočňovanie vidieckej politiky. Neoča-
kávam od dnešnej konferencie, že rozhodne 
o tom, kde a ako sa bude využívať biomasa, ale 
mimoriadne oceňujem ústretový prístup vlá-
dy a jednotlivých ministerstiev, pripravených 
podporovať cieľové projekty a aktivity zvyšo-
vania podielu obnoviteľných zdrojov energie,“ 
povedal S. Becík a dodal, že na Slovensku je 
obrovský potenciál približne 275 000 hektárov 
bielych, nevyužívaných plôch. Za kľúčový fak-
tor rozvoja vidieka u nás považuje práve efek-
tívne využívanie pozemkov. Ministerstvo pôdo-
hospodárstva SR je podľa jeho slov pripravené 
koordinovať programové financovanie produk-
cie dendromasy na energetické účely v súčin-
nosti s ministerstvami hospodárstva a životné-
ho prostredia. 

Minister hospodárstva SR Ľubomír Jahná-
tek sa v úvode svojho vystúpenia vrátil k ne-
dávnej plynovej kríze. Uviedol, že práve v ča-
se stopercentného odstavenia Slovenska od 
ruského plynu sa ukázalo, že vláda disponu-
je kvalitnou energetickou koncepciou, ktorá 
umožnila krok po kroku krízu zvládnuť. Sú-
časťou energetickej koncepcie Slovenska je 
dosiahnutie nezávislosti na dovoze energie, 
ktorý limituje krajiny v hospodárskom raste. 
„Náš rezort mapoval podrobne obnoviteľné 
zdroje energie a ukázalo sa, že práve biomasa 
má z nich z hľadiska ročnej obnovy najväčší 
potenciál. Dosahuje úroveň až 147 PJ (petajo-

ŠTyRIa ČLenOVIa VLády pRIŠLI dO LeVíc OTVORene 
pOdpORIť VyUžITIe LeSneJ ŠTIepky

Lesníci nenaťahujú k vláde 
prázdne ruky. ponúkajú 
vidieku prácu

dlhoroční pamätníci z radov našich kolegov si nespomínajú na to, že by nejakú 
lesnícku akciu prišli podporiť osobnou účasťou v jeden deň a na jedno miesto až 
štyria členovia Vlády Slovenskej republiky vrátane premiéra. Organizátorom od-
bornej konferencie spojenej s terénnymi ukážkami, nazvanej LeSná BIOMaSa – 
peRSpekTíVny ZdROJ eneRGIe, teda Ministerstvu pôdohospodárstva SR a š.p. Le-
Sy SR sa dokonca podarilo, že predseda vlády Róbert Fico zavítal medzi lesníkov 
v lesníckej uniforme. „Je to pre mňa česť, byť oblečený v uniforme lesníka,“ pove-
dal. do zaplneného domu kultúry družba v Leviciach okrem neho prišli podporiť 
lesnícky program zvyšovania produkcie a spotreby palivovej štiepky aj minister 
hospodárstva Ľubomír Jahnátek, minister životného prostredia Ján chrbet a mi-
nister pôdohospodárstva Stanislav Becík. V hľadisku sedeli aj poslanci národnej 
rady SR, predstavitelia miestnych štátnych orgánov a organzácií, energetických 
firiem a samosprávy.
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Ako potvrdil riaditeľ Odštepného závo-
du Bardejov Ing. Jozef Krochta: „Javorový vý-
rez bol celý „očkový“ s výraznou kresbou a po 
jednej strane rezonančný, čo je vyhľadávaná 
vlastnosť pre výrobu hudobných nástrojov. 
Kvôli hrči v strede a krivosti bol však ponúka-
ný v kvalite III.B. Aj napriek tomu sa stal no-
vým slovenským rekordom v ponúknutej cene 
dreva za jeden meter kubický.“ 

Doteraz najdrahší 1 meter kubický vydra-
ženého dreva pochádzal tiež z Odštepné-
ho závodu Bardejov š.p. LESY SR. Bol to re-
zonančný javor, ktorého jeden meter kubic-

najdrahší výrez dreva na 
Slovensku vydražili na 
OZ Bardejov

nový slovenský rekord zaznamenali 
vo štvrtok 19. marca na Odštepnom 
závode Bardejov š.p. LeSy SR. Štvor-
metrový výrez javora horského, 
s priemerom 56 centimetrov a kuba-
túrou 0,93 metrov kubických preda-
li na aukcii dreva za rekordnú sumu 
5 643 eUR, čo je 170 001 Sk/ m3.

ký predali na dražbe v roku 2006 za sumu 
135 555 Sk. Bardejovskí lesníci držia prven-
stvo aj v predaji najdrahšieho kmeňa. Na ve-
rejnej dražbe v marci 2007 kúpil zákazník vý-
rez javora horského s objemom 1,77 m³ za 
236 939 Sk. Zaplatil tak za kubík dreva viac 
ako 133 000 korún. Vydražený kus dreva mal 
dĺžku 7,3 m a stredovú hrúbku 57 cm. Bol 
z takzvaného očkového dreva s exkluzívnou 
kresbou, mimoriadne žiadanou pri výrobe ná-
bytkovej dyhy. 

anita Fáková

ulov), pričom vodná energia má potenciál 28 
PJ, geotermálna energia 23 až 28 PJ, solárna 
17 PJ a veterná len 5 PJ. Už o dva dni predkla-
dáme na rokovanie vlády návrh zákona o ob-
noviteľných zdrojoch energie, ktorý definuje 
celý postup a finančné príspevky na výrobu 
objemov tepla a elektrickej energie z obnovi-
teľných zdrojov. Štát teda bude prispievať na 
výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Spo-
menutým zákonom štát zagarantuje odbera-
teľom 15-ročný odber energie z obnoviteľných 
zdrojov s tým, že cena nesmie poklesnúť pod 
úroveň 90 percent priemernej ceny. Musíme 
ale vyriešiť vysokú finančnú náročnosť tech-
nológií na spaľovanie lesnej biomasy, respek-
tíve dosiahnuť kompromis cenovo prijateľnej 
energie zo spaľovania biomasy pre odberate-
ľov a podielu výroby energie z obnoviteľných 
zdrojov, ku ktorému sa Slovensko zaviazalo 
voči Európskej únii.“ 

Jasné a zrozumiteľné posolstvo vyslal 
k lesníkom, energetikom a samosprávam mi-
nister životného prostredia Ján Chrbet, ktorý 
uviedol, že rezort, ktorý vedie, vníma bioma-

su takisto ako zdroj s najväčším potenciálom 
výroby zelenej energie. Dva kilogramy bio-
masy sú podľa jeho informácií schopné ener-
geticky nahradiť jeden liter nafty. „Projekty, 
ktoré budete pripravovať, po prekonzultova-
ní plne podporíme a budeme nápomocní pri 
ich realizácií,“ ubezpečil účastníkov odbornej 
konferencie J. Chrbet.

podnikateľský sektor sa 
môže chopiť príležitosti

Na tlačovej konferencii s bohatou účas-
ťou celoslovenských aj regionálnych masmé-
dií, ktorá nasledovala po vystúpeniach členov 
vlády a s ich účasťou pred novinárskym audi-
tóriom, odznelo takisto niekoľko zaujímavých 
informácií, ktoré určite stáli za zaznamena-
nie. Ľ. Jahnátek napríklad spresnil informáciu 
o štátnej podpore keď uviedol, že Vláda SR na 
rok 2009 vyčlenila 8 miliónov € na financova-
nie kotlov na spaľovanie biomasy a na inšta-
láciu slnečných kolektorov. Opäť zopakoval 
štátne garancie pre veľkých výrobcov energií 

lesnícke spravodajstvo

a vyzval podnikateľský sektor na Slovensku, 
aby sa chopil príležitosti a investoval do tech-
nológií, umožňujúcich vyrábať energie z ob-
noviteľných zdrojov. 

S. Becík oboznámil s výzvou lesníckeho 
sektora, ktorý potrebuje dotáciu vo výške 5€ 
na tonu biomasy, aby sa dostal aspoň na nu-
lovú úroveň rentability produkcie lesnej štiep-
ky. Vo Vláde SR ešte nebola táto požiadavka 
prerokovaná a rezortný minister si je vedo-
mý, že lesníci takisto ako mnohí iní naťahujú 
smerom k vláde ruky, ale nemajú ich prázd-
ne – ponúkajú nové pracovné príležitosti pre 
slovenský vidiek. 

Ľ. Jahnátek na jednu z novinárskych otázok 
odpovedal podstatnou informáciou, podľa kto-
rej štát neplánuje dotovať samotnú štiepku, 
ale elektrickú a tepelnú energiu z nej vyrobenú 
tak, aby bola v konečnej cene energie zohľad-
nená nákladová časť výroby štiepky. Štát už 
podľa neho vydal niekoľko desiatok licencií na 
výrobu tepla a elektrickej energie kombinova-
ným využitím obnoviteľného zdroja a fosílnych 
palív. Kombináciu zdrojov a kombináciu elek-
trickej a tepelnej energie považuje rezort hos-
podárstva za najefektívnejšiu. 

program odbornej konferencie pokračoval 
zaujímavými prezentáciami. Časti niektorých 
z nich uverejňujeme v rámci témy mesiaca. 
To ale zďaleka nebolo všetko. pre účastníkov 
pripravili agilní organizátori názorné ukáž-
ky štiepkovania energetickej drevnej hmoty 
v areáli SES a.s. Tlmače a v porastoch rýchlo-
rastúcich drevín a listnatých porastoch v okolí 
Santovky a Žuhračky. Kolegovia z odštepných 
závodov Levice a Biomasa nápadito a pôso-
bivo odprezentovali, ako dokážu lesníci pes-
tovať a zúžitkovať lesnú biomasu, vhodnú na 
energetické účely. Skrátka na akcii jasne uká-
zali, že lesníci sú schopní produkovať dosta-
tok kvalitnej lesnej štiepky a zabezpečiť pes-
tovanie kvalitných porastov rýchlorastúcich 
drevín, vhodných aj na výrobu energetickej 
štiepky. Teraz sú na ťahu ďalší. Aby všetko to 
lesnícke úsilie, ktorým predbehli na Sloven-
sku čas, nevyšlo nazmar. 

JozeF marko

Minister S. Becík diskutuje s vedúcim RC OZ Biomasa v Palárikove M. Pápešom
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V piatok 27. marca 2009 sa v aule Technic-
kej univerzity vo Zvolene konala medzinárod-
ná konferencia „perspektíva a podpora cho-
vu Norika muránskeho typu na Slovensku“. 
Usporiadali ju Ministerstvo pôdohospodár-
stva SR, LESY SR, Národné lesnícke centrum 
a Lesnícka fakulta Technickej univerzity. Kon-
ferencie sa osobne zúčastnili a podporili ju 
minister pôdohospodárstva Stanislav Be-
cík, ministerka práce, sociálnych vecí a rodi-
ny Viera Tomanová a minister zdravotníctva 
Richard Raši. Hlavným zámerom bolo oboz-
námiť odbornú a laickú verejnosť so základ-
nými vlastnosťami plemena chladnokrvného 
koňa Norik muránskeho typu, predstaviť ak-
tuálny stav jeho chovu, možnosti jeho využi-
tia v podmienkach Slovenska a prezentácia 
opatrení na podporu jeho ďalšieho rozvoja.  
program konferencie so záujmom sledovalo 
bezmála 600 záujemcov. O hojnú účasť sa po-
staral marketingový „trik“: každý z účastní-
kov konferencie sa mohol v žrebovaní uchá-
dzať o možnosť získať za 1 € šesťmesačné 
žriebä Norika menom Emo.

po úvodných príhovoroch rektora TU Já-
na Tučeka a prítomných ministrov účastníci 
zhliadli krátky dokumentárny film Norik mu-
ránsky. po filme nasledoval odborný program: 
s prezentáciou Aktuálne problémy chovu No-
rika muránskeho typu v š. p. LESY SR vystúpil 
vedúci Strediska chovu koní v Dobšinej Vladi-
mír Šmelko. po ňom prezident Zväzu chovate-
ľov koní na Slovensku František Grácz prezen-
toval tému Norik muránsky v kontexte ostat-
ných plemien koní chovaných na Slovensku. 
Veterinárna lekárka Markéta Sedlinská oboz-
námila prítomných so zdravotnou problema-
tikou chovu chladnokrvných koní, po nej ko-
ordinátorka vidieckej politiky Mp SR Jarmi-
la Dubravská prezentovala program podpory 
rozvoja chovu koní na Slovensku. O techno-
logických princípoch využitia koní v lesnom 

konferencia o chove 
nORIka MURánSkehO

hospodárstve hovorila vo svojej prezentá-
cii Valéria Messingerová z Lesníckej fakulty 
Technickej univerzity vo Zvolene. Marko Halo 
z Fakulty agrobiológie a potravinových zdro-
jov z poľnohospodárskej univerzity v Nitre 
prezentoval nové systémy v chove koní a Ivan 
pompura z Asociácie furmanov Slovenska ho-
voril o využití norického plemena na sloven-
skom vidieku. Veľmi podnetné a zaujímvé 
prezentácie odzneli vo frncúzštine, president 
TRAIT FR pierre pasdermadijan v nich predsta-
vil precovné plemená koní z Francúzska a hy-
potrakčné zariadenia, aké sa používajú vo 
Francúzsku.

Odborný program pútavým spôsobom do-
pĺňal program pre verejnosť v areáli Tech-
nickej univerzity: ukážky približovania dre-
va koňmi, jazda na kočiari, program zážitko-
vého učenia, pripravený lesnými pedagógmi 

z Národného lesníckeho centra i stánky, po-
núkajúce najrôznejšie potreby pre chovate-
ľov koní. To všetko ako magnet priťahovalo 
pozornosť pozvaných školákov i náhodných 
okoloidúcich. Napriek nie práve najprívetivej-
šiemu počasiu sa ich zhromaždilo nemálo.

Tlačová konferencia ministra pôdohospo-
dárstva za hojnej prítomnosti zvolenských 
i banskobystrických novinárov dala svetu na 
známosť to, čo bolo hlavným cieľom konfe-
rencie: chov koní (a to nielen Norika murán-
skeho typu) má na Slovensku šancu na roz-
voj. Ide o to, či sa nám ju podarí využiť.

Peter GoGolaValéria Messingerová



10 LeSník |  apRíL  2009

lesnícke spravodajstvo

pracovného stretnutia, ktoré malo nazna-
čiť východiská a hľadať možnosti spolupráce 
sa zúčastnili riaditelia a obchodní námestní-
ci odštepných lesných závodov. Rokovanie 
viedol generálny riaditeľ Sekcie lesníckej Mi-
nisterstva pôdohospodárstva prof. Ing. Július 
Novotný, phD. prítomný bol aj generálny ria-
diteľ Národného lesníckeho centra vo Zvolene 
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc. generálny riadi-
teľ Lesy SR, š.p. doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, 
phD. predstavitelia 
Technickej univerzity 
vo Zvolene (pôvodne 
založená pred 56. rok-
mi ako Vysoká škola 
lesnícka a drevárska 
s celoštátnou pôsob-
nosťou) v čele s rekto-
rom prof. Ing. Jánom 
Tučekom, phD. Spracovateľov dreva zastupo-
val prezident Zväzu spracovateľov dreva SR 
Ing. Igor patráš a viceprezident za drevársku 
sekciu Ján Božík. 

Hovorili o možnosti zníženia ceny guľati-
ny, vypracovania a podpísania dlhodobých 
zmlúv. Námety by mali vyústiť do vypracova-
nia spoločného Akčného programu, ktorý by 
utlmil dôsledky ekonomickej krízy pre odvet-
via dodávateľov a spracovateľov dreva. Za-

zneli aj námety na vy-
tvorenie spoločného 
lesnícko-drevárskeho 
komplexu. prípravná 
komisia bude mať pa-
ritné zastúpenie (3 + 3) 
a stretne sa už 16. mar-
ca 2009 počas konfe-
rencie o využití bioma-
sy v Leviciach, aby pre-
dostreli spoločný Akčný 
program a stretli sa aj 
s premiérom Róbertom 
Ficom ohľadom podpo-
ry odvetvia spracovania 
dreva. 

Možnosti novej spo-
lupráce deklarovali po-
krstením 3. bulletinu 
„Viac dreva (lesa) do 
života“, ktorý vydávajú 
spoločne Zväz spraco-
vateľov dreva SR a LESY 
SR, š.p. 

Lesníckym sviatkom 
bol 16. marec 2009, keď prizvali spolupra-
cujúce odvetvia na konferenciu “Lesná bio-
masa – perspektívny zdroj energie“. Zášti-
tu nad jej náplňou prevzal premiér Róbert Fi-
co, ktorý sa jej aj osobne zúčastnil. po jeho 
príhovore vystúpili ďalší slovenskí ministri: 
Stanislav Becík, Ľubomír Jahnátek, Ján Chr-
bet. počas prestávky sa uskutočnilo avízova-
né stretnutie predstaviteľom lesného hospo-
dárstva a drevospracujúceho priemyslu s pre-

miérom a ministrami. 
Akčný program oboch 
odvetví a aktuálne té-
my spolupráce sa pre-
mietnu do spoločného 
dlhodobého progra-
mu, ktorý v krátkom 
časovom horizonte 
pripravia na rokova-

nie zainteresovaných rezortov a vládu SR. Zo 
strany odvetvia drevospracujúceho priemyslu 
sa na tvorbe programu podieľajú predstavite-
lia Zväzu spracovateľov dreva SR: prezident 
ZSD SR Ing. Igor patráš, Ján Božík a Ing. Mi-
lan Benco, generálny sekretár zväzu phDr. pe-
ter Zemaník. 

anton mrník

AUTOR JE REDAKTOR  
STOLÁRSKEHO MAGAZíNU

Strom roka na 
dni stromu 
V sobotu 28. apríla sa v priestoroch historic-
kej budovy štátnych lesov v Banskej Bystrici 
uskutočnilo zasadnutie Správnej rady EKOpO-
LISu. Táto nadácia je uznávaným podporova-
teľom ekologických aktivít slovenských obča-
nov. Známe sú jej projekty Ľudia pre stromy, 
Greenways, prieStory, Zelené oázy... Jednou 
z najpopulárnejších akcií EKOpOLISu je anke-
ta STROM ROKA. Jej 7. ročník bude vyhlásený 
v spolupráci s našim podnikom dňa 11. júla 
na DNI STROMU v Lesníckom skanzene. 

STReTnUTIe 
lesníkov a drevárov

Veľtrh nábytok a bývanie 2009 v nitre využil minister pôdohospodárstva 
Ing. Stanislav Becík na pracovné stretnutie s predstaviteľmi lesného hos-
podárstva. kríza v odvetví sa prejavuje nízkym nákupom guľatiny sloven-
skými spracovateľmi dreva a neodbytom listnatých sortimentov. Stretnu-
tie sprostredkoval riaditeľ agrokomplex – Výstavníctvo, š.p. Miloslav pisár 
a uskutočnilo sa 11. marca 2009. Účasť predstaviteľov ZSd SR a nábytkár-
skych firiem na veľtrhu bola podnetom na priame rokovanie.

Zľava Július Novotný, Stanislav Becík a Igor Patráš

Námety by mali vyústiť do vypracova-
nia spoločného Akčného programu, 
ktorý by utlmil dôsledky ekonomic-
kej krízy pre odvetvia dodávateľov 
a spracovateľov dreva. 

Z rokovania EKOPOLISU

Členovia Správnej rady predstavujú pestré 
profesionálne spektrum – nachádza sa medzi 
nimi expert IT spoločnosti AXA, majiteľ siete 
kníhkupectiev ARTFORUM, člen Svetovej ban-
ky  vo Washingtone, riaditeľ viedenskej po-
bočky WWF, redaktorka časopisu ŽIVOT i za-
mestnanec LESOV SR. 

Ján mičovský

FOTO: LUCIA SKOKANOVÁ, STANO JENDEK
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pri tejto etape jeho života sa na chvíľu pri-
stavíme. Je určite zaujímavá z pohľadu po-
rovnania vtedajšieho a súčasného vplyvu 
ochrancov prírody. „Za čias môjho pôsobenia 
na správe CHKO bol vedúcim oddelenia ochra-
ny prírody na Slovenskom ústave pamiatkovej 
starostlivosti a ochrany prírody Ing. Hirš. Les-
ný inžinier a bývalý taxátor, ktorý nám mlad-
ším kládol na srdce hovoriac: Chlapci, nikdy 
nesmiete povedať nie, keď neviete povedať 
ako. Dnes je to iné. Ochrancovia prírody po-
vedia nie a keď sa ich opýtate, že teda ako, 
odpovedia: To je váš problém. Viete, keď som 
ja robil v ochrane prírody, tak v nej pracova-
lo 80 až 85 percent lesných inžinierov – už zo 
školy pripravovaných na konštruktívnu prácu. 
Neexistovala zákazová forma, ale vždy sme sa 
snažili nájsť kompromis medzi hospodársky-
mi záujmami a záujmami ochrany prírody.“

„Lesník má obhospodarovať celý lesný 
ekosystém. Vrátane poľovnej zveri“

po rokoch strávených v štátnej ochrane 
prírody sa vrátil Ing. Ďurík k lesníctvu v pozícii 
stavebného technológa na LZ Žilina. Neskôr 
pôsobil na Odbore technicko – organizačné-
ho rozvoja riaditeľstva Severoslovenských le-
sov kde mal možnosť dôkladne spoznať celé 
severné Slovensko so všetkými jeho špecifi-
kami. poznatky získané v teréne potom mohol 
podľa vlastných slov využiť v práci hlavného 
pestovateľa, ochranára a poľovného referenta 
žilinského podniku, neskôr vedúceho Odboru 
lesníckych čiností. pred desiatimi rokmi bol 
založený súčasný š.p. LESY SR a Ing. Ďurík 
dostal ponuku pracovať ako poľovný referent 
na generálnom riaditeľstve v Banskej Bystrici. 
Neprijal ju. Rozhodol sa pre miesto pestova-
teľa, ochranára a poľovného referenta OZ Žili-
na. pýtam sa, ktorú časť z práce v týchto funk-
ciách mu bola najbližšia. „Nikdy som medzi 
nimi nerozlišoval a bral som ich ako rovno-
cenné. Podstatné pre mňa bolo, že som mohol 
riešiť zaujímavé úlohy, ako napríklad vyrie-
šenie poplatkového odstrelu v rámci podni-
ku SeL Žilina vo vlastnej réžii. Dovtedy podnik 
v tejto oblasti iba spolupracoval s cestovnými 
kanceláriami. Po troch rokoch práce sa poda-
rilo túto úlohu splniť, pretože sme zazmluvňo-
vali poľovných hostí napriamo. Keď som odo-
vzdával poľovníctvo ako komerčnú činnosť na 
oddelenie zahraničnej obchodnej činnosti, 
mal som databázu s takmer 300 adresami sta-
bilných klientov,“ spomína si Ing. Ďurík a na 

margo súčasného prenajímania režijných po-
ľovných revírov hovorí, že podľa jeho názoru 
by si mal každý vlastník lesa ponechať mož-
nosť regulovať stavy zveri ,napr.tak ako to rie-
šia poľské štátne lesy. prenájmom túto mož-
nosť LESY SR posúvajú len do právnej roviny. 
Riešenie tohto problému je potom mimoriad-
ne zdĺhavou záležitosťou. „Lesník má obhos-
podarovať celý lesný ekosystém na svojom 
lesnom obvode a zver do neho neodmysliteľ-
ne patrí ,pričom poľovníctvu môže patriť len 
postavenie –síce významnej – ale predsa len 
pridruženej výroby. V súčasnosti realizovaný 
postup v zaobchádzaní s poľovnými revírmi sa 
nám môže vypomstiť, pretože vidíme, že sub-
jekty prenajímajúce revíry, sú jednostranne 
orientované len na poľovníctvo. Stav lesa ich 
nezaujíma. Pritom stavy jelenej zveri sú prí-
liš vysoké. U nás to cítime na Hornom Turci. 
Štátnu správu však žiadame o zvýšené odstre-
ly stále márne. Akoby jej pracovníci ešte neve-
deli, či sú viac lesníci, alebo poľovníci. Pritom 
aj toto vnímanie a konanie by malo byť v rov-
nováhe.“ 

„Akoby sme niekedy zabúdali na to, že 
sme lesníci“

Naša debata s Ing. Ďuríkom sa celkom pri-
rodzene stáča k najvážnejšej téme súčasnos-
ti – kríze. Nehovoríme ale o jej objektívnych 
príčinách. Zaujíma ma skôr jeho hodnotenie 
subjektívnych príčin, za ktoré si môžeme my 
lesníci sami. A aké podľa neho sú? „Akoby 
sme niekedy zabúdali na to, že sme lesníci. 
Ako keby iné stránky našej práce prevažovali 
nad lesníckou profesionalitou. Mám na mys-
li časté zmeny nielen na najvyšších stupňoch 
riadenia, ale aj v samotnej lesníckej prevádz-
ke. Je to obrovská chyba obzvlášť teraz, keď 
ostali v našich radoch tí najschopnejší. Viete, 
ja som už asi jeden z mála pracovníkov podni-
ku, ktorí si pamätajú na polesia. Tento model 
by som považoval dnes za optimálny v alter-
natíve bez technikov. Ich činnosti by mohli byť 
pokojne zabezpečované na ústredí závodu. 
Čiže na polesí by bol jeden OLH a ten by ria-
dil troch až piatich lesníkov čo je ešte fyzicky 
zvládnuteľné. Usmerňoval by skrátka ich od-
bornú činnosť. Veľa lesníkov je totiž ešte stá-
le uväznených v schéme „vyrúbať, uhádzať , 
zalesniť“. Moja skúsenosť z rokov autorských 
dozorov ma presvedčila o tom, že dobrý stav 
lesa a kvalita odvedených prác stúpala s kle-
sajúcou výmerou lesnej správy. A stav lesa by 

mal byť aj dnes hlavným kritériom pri rozho-
dovaní o tom, v akej organizačnej štruktúre ho 
budeme obhospodarovať.“

Na moju otázku, ako sa môžeme dostať 
zo súčasnej krízy, dostávam jednoduchú od-
poveď: „Musíme prežiť. Venovať sa len tomu 
najnutnejšiemu. V tomto smere si myslím, že 
vedenie podniku veľmi dobre zvážilo, že len 
takýmto spôsobom môžeme prežiť. Najväčší 
problém je a bude vyselektovať aktivity, kto-
ré sa obmedziť dajú a ktoré nie. Spomeniem 
príklad. Roky mi trvalo, kým som presvedčil 
vedúcich lesných správ, že časť zalesňova-
cích povinností sa dá odložiť. Minulý rok som 
ich do toho spolu s riaditeľom závodu dotla-
čil. Ako kompenzáciu tohto opatrenia sme na-
plánovali na tento rok výkon 012 – spolupô-
sobenie pri obnove lesa. Chceme teda počkať 
na prirodzené zmladenie a pomôcť mu. Žiaľ, 
budeme to môcť zrealizovať len do tej miery, 
ktorú dokážeme vykryť z finančných prostried-
kov z europrojektov. V takom rozsahu, v akom 
sme ho pôvodne plánovali, tento výkon nebu-
deme môcť urobiť a to predovšetkým na úkor 
neštátnych neodovzdaných lesov.

pre OZ Žilina boli vedením podniku zatiaľ 
znížené náklady na pestovnú činnosť na tento 
rok z už prísne reštriktívnych 16,5 na 11 mi-
liónov korún. Ing. Ďurík v diskusii o pestova-
ní lesa dodáva, že aj keď v prípade ťažbovej 
činnosti možno považovať prechod na dodá-
vateľský systém za šťastné rozhodnutie, v prí-
pade pestovnej činnosti tomu podľa neho tak 
nie je. Základ základu práce lesníka spočíva 
– jeho slovami povedané – v tom, aby lesník 
a pestovná skupina fungovali spolu viac ro-
kov, zachovali kontinuitu a tým aj svoj zodpo-
vedný (možno až emocionálny) vzťah k lesu. 
„Aby nielen lesník, ale aj ženičky považovali 
tú horu, v ktorej pracujú, za svoju.“ 

Rozprávali sme sa síce dlhšie, ale pri spra-
covávaní rozhovoru s Ing. Ďuríkom (inak aj 
dobrovoľným členom Horskej služby ,lyžia-
rom ,skialpinistom a známym poľovníckym 
športovým strelcom) som sa rozhodol (aj 
vzhľadom na rozsah rubriky) ukončiť jeho les-
nícky portrét práve touto vetou. Z jeho rozprá-
vania totiž jasne vyznieva, že on horu za svo-
ju považuje celý život. Keď spomína na to, čo 
v nej prežil zvykne povedať, že ak by sa eš-
te raz narodil, bol by znova horárom. K tým-
to slovám je už skutočne zbytočné čokoľvek 
dodávať. 

JozeF marko

VedÚcI LeSníckeJ VýROBy OZ žILIna InG. JaROSLaV ĎURík 

„Keby som sa ešte raz
narodil, bol by som
znova horárom“

Rodený Martinčan, pochádzajúci z lesníckej rodiny, ktorý nedávno dovŕšil šesť-
desiatku (dodatočne blahoželá aj časopis Lesník), má za sebou pestrú profesi-
onálnu kariéru. Začínal ako praktikant na polesí Belá Lesného závodu Mošovce. 
po vojenčine nastúpil na post lesníka a bol jedným z dvoch ľudí na tejto pozícii 
s vysokoškolským vzdelaním na celom Slovensku. Šéfoval mu správca s absol-
vovanou strednou školou. Ing. Jaroslav Ďurík si spomína, že možno aj preto ko-
munikácia medzi nimi nefungovala. a tak sa rozhodol prijať ponuku zo Správy 
chránenej krajinnej oblasti Veľká Fatra, kde pracoval sedem rokov. 
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lesnícke spravodajstvo
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 Ján Rak

Posledné z ocenení. 

Skúsenosť tretia: Ostane aj na 
reprezentáciu 

„Dnes ´letí´ pestovanie okrasných drevín. 
producentov pribúda, konkurencia však nie je 
problém. Opäť platí to isté, čo pri vianočných 
stromčekoch: V malom škoda skúšať! polovicu 
dáte na reprezentačné účely a tá druhá to ´neu-
tiahne´. Ak však obchodujete  vo veľkom , osta-
ne aj na reprezentáciu aj na slušný zárobok.“ 

Skúsenosť štvrtá: nemáme, ale 
zoženieme! 

„predávať sadenice v areáli závodu je pek-
né, ale nestačí to. Treba ísť von. Na mikuláš-
skom námestí sme urobili Jarné lesnícke pre-
dajné dni. Za priestor platiť mestu nemusíme, 
pričom skúsenosť je veľmi dobrá: V  piatok po-
poludní sa len málokto pri našom stánku ne-
pristaví... S Liptovským Mikulášom máme nao-
zaj nadštandardné vzťahy. Sme tu výhradným 
dodávateľom mestskej zelene, vrátane kve-
tov.“ Nevedel som, že máte takú širokú pro-
dukciu, dokonca aj kvety..? „No, aj keď všetko 
na záhonoch nemáme, to čo treba, vždy zože-
nieme. Neprídeme predsa o dôveru takéhoto 
partnera len preto, že čosi nepestujeme..! po-
dobné predajné akcie plánujeme najbližšie aj 
v Ružomberku a v poprade“. Takáto reklama by 
sa nám hodila aj pred podnikom v  Bystrici... 
„Ak vybavíte plochu, radi prídeme!!

Skúsenosť piata: Sadenice 
o kríze nič nevedia! 

„Na zastavený dopyt nemožno reagovať ne-
činnosťou – sadenice rastú ďalej a prerastajú. 
Zriadili sme preto na webe aktuálnu stránku 
prebytkov, ktoré ponúkame za výhodné ceny. 

„naša budúcnosť je v obchode!“ Táto veta, jednoduchá gramaticky i význa-
mom, zaznela na okraj pracovného rokovania o tohtoročných Stromoch po-
znania. Jej autor, praktik a riaditeľ Semenolesu Ján Rak, ju na moje požiada-
nie rozvinul do podoby konkrétnych skúseností. Zaujala ma najmä tá jedenás-
ta, no nepreskočil by som ani ostatné...

Jedenásta skúsenosť

Vždy je to lepšie, ako ich spáliť. Klienti majú 
možnosť priamo si vyznačiť konkrétne dreviny 
a – využívajú ju! pre obidve strany je dôležité 
to, že takto z hry vypadne väčšina priekupní-
kov. Stránku sme zriadili aj v angličtine – tre-
ba nám osloviť aj svet. práve preto sme sa sta-
li členom združenia lesných škôlok v Čechách. 
U nás také združenie neexistuje. 

Skúsenosť šiesta: nájdu si nás! 
„TANAp bol doteraz v sadeniciach se-

bestačný. Máme prísľub, že ak budú nakupo-
vať od cudzích, tak len od nás. Myslím, že ich 
nepresvedčili naše pekné reči, ale naša sluš-
ná produkcia. Vieme totiž vypestovať materiál 
pre ich výškové zóny. Snažíme sa však expan-
dovať aj ďalej...“ Kam až? 

Skúsenosť siedma: Bahrajn! 
„Kde sa dá. Zúčastnili sme sa medziná-

rodnej súťaže dodávku 10 miliónov sadeníc 
sosny a agátu pre Macedóniu. Čakáme na vý-
sledok a dúfame v to najlepšie. podobné že-
liezko v ohni máme aj v Bahrajne, kde máme 
pokusne zalesniť 0,5 ha. použijeme k tomu pí 
– vodu...“ Akú vodu, prosím..?!!

Skúsenosť prvá: O budúcich 
obchodoch sa rozhoduje dnes.

„práve dnes sa musíme pripraviť na časy, 
ktoré nastanú po kríze. Zalesňovacie úlohy, 
ktoré tlačia lesníci pred sebou, sa premenia 
na extrémny dopyt po sadeniciach. V odpove-
di na otázku čo, koľko a kedy vysiať, je tajom-
stvo nášho budúceho obchodného úspechu!“. 
A poznáte tú odpoveď? – pýtam sa. „Myslím, 
že áno. práve v tom je sila tradície nášho závo-
du, že máme nielen banku genofondu drevín, 
ale aj banku 85 ročných skúseností. A verte – 
je to banka s dobrým kreditom!“

Skúsenosť druhá: neverte 
všetkému! 

„Tvrdenie, že ľudia už chcú len umelé via-
nočné stromčeky, neobstojí. Vlani sa na Slo-
vensko doviezlo vyše 100.000 živých strom-
čekov. podiel nášho podniku však klesá – 
kedysi sme predávali 15.000 ks, vlani len 
7.000...! Musíme to zvrátiť – máme založe-
ných 20 ha plantáží, hlavne borovice čiernej, 
skúšame aj prekrásnu jedľu nordmanovu. Na 
námietku, že nám to aj tak rozkradnú sa dá 
odpovedať inou skúsenosťou: čosi naozaj 
rozkradnú a ak máte vysadených 100 strom-
čekov a ukradnú vám 10 % , tak je po ob-
chode! Ak však máte na plantáži 1000 pre-
dajných stromčekov a ukradnú vám z nich 
opäť 10 %, stále ste vysoko v zisku! Navyše 
– počet zlodejov nerastie úmerne s výme-
rou plantáže... povzbudilo nás, že na Gaz-
dovských dňoch išli naše borovice čierne na 
dračku – pre dobrú cenu čakali v rade aj dô-
chodcovia!“
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lesná pedagogika

Hlavným cieľom súťaže je, aby si žiaci zá-
kladných a stredných škôl všímali lesy v svo-
jom okolí, zaujímali sa o problémy lesov a pri-
spievali k ich ochrane. S tým bezprostredne 
súvisia aj aktivity zamerané na zvyšovanie 
vzdelanostnej úrovne žiakov v tejto oblasti. Je 
na školách, akú konkrétnu činnosť si zvolia, 
ale pre tých, ktorí sa chcú inšpirovať, je pri-
pravený leták Čo môžete urobiť pre lesy. 

Žiaci si môžu všímať chránené územia vo 
svojom okolí, kontrolovať ich značenie a prí-
padné nedostatky nahlásiť príslušnej správe 
chráneného územia. Môžu si pozvať na pred-

najlepšia Lesoochranárska 
škola 2009 vyhrá koncert 
petra cmoríka
Základné a stredné školy, ktoré v období od marca do mája 2009 vo zvýše-
nej miere zamerajú svoje aktivity na pomoc lesom a zvyšovaniu vedomostnej 
úrovne žiakov o lesoch, ich problémoch a potrebe ich ochrany, sa môžu za-
pojiť do celoslovenskej súťaže Lesoochranárska škola 2009, ak popis svojich 
aktivít zašlú do 20. mája 2009. 

nášky ochranárov a lesníkov alebo ísť s nimi 
na exkurziu do lesov. Môžu o problémoch le-
sov informovať nielen mladších spolužiakov, 
ale aj verejnosť v svojej obci alebo prostred-
níctvom médií. 

Aj keď školy majú na tieto aktivity čas od 
vyhlásenia súťaže až do polovice mája 2009, 
hodnotiaca komisia ocení, ak ich neobmedzia 
len na apríl – mesiac lesov, ale budú v tejto 
činnosti pokračovať počas celého školské-
ho roka. Je dobrou správou, že takýchto škôl 
z roka na rok pribúda. 

Školy, ktoré sa chcú do súťaže zapojiť, mu-
sia poslať súpis vykonaných aktivít spolu so 
svojimi konktaktnými údajmi na adresu nadá-
cia Zelená nádej, 082 13 Tulčík 27, a to najne-
skôr do 20. mája 2009. Fotografie a iné mate-
riály dokumentujúce túto činnosť sú vítané. 

O víťazovi rozhodne porota pozostávajú-
ca zo zástupcov Nadácie Zelená nádej, Leso-
ochranárskeho zoskupenia VLK a štátneho 
podniku LESY SR, ktorá bude hodnotiť prínos 
jednotlivých aktivít k ochrane lesov, k zvyšo-
vaniu vedomostnej úrovne študentov, kreati-
vitu škôl i jednotlivých žiakov a prihliadne aj 
na celoročnú činnosť. Výsledky budú vyhláse-
né do 12. júna 2009.

Hlavnou cenou pre víťaza bude živý kon-
cert populárneho speváka petra Cmoríka kon-
com júna na pôde školy.

Peter GoGola

Skúsenosť ôsma: π nie je len 
Ludolfovo číslo. 

„π vodu! Je to voda, ktorú pokojne môže-
te nazvať živou. Objavili ju Japonci a oproti tej 
obyčajnej má mimoriadne účinky. podporuje 
rast, imunitu, má regeneračné a antiseptické 
účinky, napomáha prijímaniu živín.. Skúsime 
to v Bahrajne spolu s producentom tejto vody 
– jednou maďarskou spoločnosťou.“ 

Skúsenosť deviata: hľadať, 
neustále hľadať! 

Semenoles vlastní technológiu na šokové 
mrazenie plodov. Vlastniť však nestačí. Know 
– how má cenu zlata a všetko nevedia ani v Se-
menoslese. Spolupracujú preto so spoločnosťou 
Agrozet Michalovce, ktorá má s úpravou lesných 
plodov dobré skúsenosti. Spoločne už prelúska-
li nejeden problém na ceste k uchovaniu bohat-
stva tej lesnej produkcie, ktorú stále nedoceňu-
jeme: brusnice, šípky, jarabina, huby... Venujú 
sa tiež pestovaniu odrastkov pre okrasné účely. 
Koreňové systémy upravujú novou technológiou 
pAZZAGLIA... Do jej podstaty som nevnikol, fun-
guje však vraj dobre. No a pri takomto zábere ur-
čite neprekvapí, že v Liptovskom Hrádku sú dob-
re pripravení aktívne napomôcť aj zakladaniu po-
rastov rýchlorastúcich drevín pre výrobu štiepky. 

Skúsenosť desiata: Radosť si 
hryznúť!

Semenoles sa zúčastnil aj nedávnych Le-
vických poľovníckych dní. Že čo tam zales-
ňoval? Nič. ponúkal však poľovníkom dreviny 
vhodné do revírov pre zver. Zdá sa vám to má-
lo originálne? Zmenili by ste názor, keby ste 
videli grafiku panelov, ktoré k tomu použili! 
Byť jeleňom, poviem – radosť si hryznúť...

Skúsenosť jedenásta: Čo má 
zmysel? 

Veľmi často sa nostalgicky spomína, že ma-
lé lesné škôlky mali zmysel. Čísla to však nepo-
tvrdzujú. Keď Semenoles v roku 2004 preberal 
škôlky od závodov, bola celková bilancia výroby 
sadeníc mínus 47 miliónov korún! Od vtedy sa 
hospodársky výsledok výrazne každý rok zlep-
šuje a rok 2009 má byť prelomový – Semenoles 
plánuje zisk. Jeden z dôvodov vysokej nerentabi-
lity výroby sadeníc lesnými závodmi vidí Ján Rak 
aj takto: „Každý pestovateľ si logicky vytváral 
prevádzkovú rezervu sadeníc. Ak si ju vytvorilo – 
a väčšinou nepoužilo – 26 závodov, výsledok bol 
jasný: neupotrebiteľná nadprodukcia a z toho vy-
plývajúca vysoká strata. Ak si potrebnú rezervu 
vytvoríme v Semenolese, tak máme oveľa lepšie 
predpoklady k jej realizácii, a ak by aj nie – stra-
ta bude 26 krát menšia. Takže nie malé izolova-
né škôlky, ale centrálne koordinovaná výroba sa-
deníc má skutočný zmysel!! Túto tému by sme už 
mali mať konečne raz navždy za sebou.“ 

Jedenásť skúseností. Skúseností konkrétnych, 
aktuálnych, inšpirujúcich. Ich nositeľom je ko-
lektív, ktorý svoju prácu stavia na tradíciách 
i moderne zároveň. kolektív je to v podstate 
komorný, no zdá sa, že na otvorenej scéne les-
ného škôlkarstva Slovenska sa chystá zahrať 
celkom slušnú symfóniu!

Ján mičovský
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aktuálne

V súčasnosti možno konštatovať, že les-
nícka politika na Slovensku zvládla svoj 
prvý krok veľmi dobre, pretože v rokoch 
2006–2008 sa vypracovali a schválili všetky 
základné dokumenty lesníckej politiky (vrá-
tane novelizácie zákona o lesoch zákonom 
č. 360/2007 Z.z.). Jedná sa o tieto moderné, 
navzájom zharmonizované lesnícko-politické 
dokumenty, ktoré majú globálnu a európsku 
dimenziu a sú kompatibilné s politikami Eu-
rópskej únie (EÚ):

Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva na •	
roky 2007–2013 – časť lesné hospodár-
stvo (rok vypracovania a schválenia 2006)
Národný lesnícky program Slovenskej re-•	
publiky (2007)
prognózy a vízie vývoja slovenského poľ-•	
nohospodárstva, potravinárstva, lesníctva 
a vidieka – časť lesníctvo (2007)
program rozvoja vidieka Slovenskej repub-•	
liky 2007–2013 (2007)
Stratégia rozvoja lesníctva (2008)•	
Akčný plán Národného lesníckeho progra-•	
mu Slovenskej republiky (2008)

Štátna lesnícka politika na Slovensku
AKTUáLNE DOKUMENTY 
NA JEJ iMPLEMENTáCiU

Úlohou štátnej lesníckej politiky je prijímať vhodné opatrenia na zabezpečo-
vanie trvalého a optimálneho plnenia úloh prislúchajúcich lesom a lesnému 
hospodárstvu. prvým krokom jej praktickej realizácie je vypracovanie základ-
ných lesnícko-politických dokumentov, ako sú lesnícka koncepcia a straté-
gia, programy, prognózy, vízie a právne normy. Ďalším krokom je implemen-
tácia týchto dokumentov, prostredníctvom konkrétnych rozhodovacích pro-
cesov v reálnych politických, spoločenských a ekonomických podmienkach. 
napokon, v treťom kroku, je to sledovanie a hodnotenie úrovne (úspešnosti) 
ich implementácie a dosiahnutého pokroku pri rozvoji lesníctva za hodnote-
né obdobie.

Za základný lesnícko-politický dokument 
považujeme národný lesnícky program Slo-
venskej republiky (NLp SR). Vypracovanie 
a implementáciu tohto dokumentu na ná-
rodnej úrovni odporúčajú najvýznamnejšie 
globálne (Fórum OSN o lesoch) i regionál-
ne (ministerské konferencie o ochrane le-
sov v Európe) procesy, ale aj právne predpi-
sy EÚ (Lesnícka stratégia EÚ, Akčný plán EÚ 
pre lesy). Úloha vypracovať NLp SR vyplynu-
la z programového vyhlásenia a z plánu prá-
ce vlády SR na rok 2007. pri jeho vypracovaní 
sa zohľadňovali princípy odporúčané vieden-
skou ministerskou konferenciou. 

NLp vymedzuje päť strategických cieľov, kto-
ré ďalej rozpracováva na 18 priorít a 56 rámco-
vých cieľov lesného hospodárstva. Časový ho-
rizont jeho plnenia sa stanovil do konca roka 
2020. NLp SR schválila vláda SR a Národná ra-
da SR ho vzala na vedomie, zároveň odporučila 
vláde SR vypracovať Akčný plán NLp SR tak, aby 
obsahoval podrobné údaje o formách a zdro-
joch financovania schválených priorít. 

V roku 2007 sa na základe uznesenia po-
rady vedenia Mp SR vypracoval materiál prog-

nózy a vízie vývoja slovenského poľnohospo-
dárstva, potravinárstva, lesníctva a vidieka. 
Dokument poskytuje kvalifikovanú vedeckú 
výpoveď o predpokladanom vývoji pôdohos-
podárstva vrátane lesníctva na Slovensku, 
v horizonte do roku 2025 a naznačuje smery 
vývoja v dlhšom časovom horizonte (do roku 
2050). 

V zmysle záverov 9. porady vedenia Mp 
SR sa v roku 2008 vypracovala a následne 
v porade vedenia Mp SR aj schválila Straté-
gia rozvoja lesníctva. V rámci 18 priorít NLp 
SR stratégia určuje a odôvodňuje ciele, zá-
mery a smer rozvoja lesníctva, podľa kvanti-
tatívnych a kvalitatívnych predpovedí do roku 
2025, vyplývajúcich z lesníckej časti prognó-
zy a vízie. podrobne formuluje postupy, ná-
stroje a prostriedky na ich dosiahnutie.

akčný plán (ap) národného lesníckeho 
programu Slovenskej republiky sa vypraco-
val na roky 2009–2013 (do konca programo-
vacieho obdobia EÚ). Rozpracováva rámcové 
ciele NLp SR na jednotlivé opatrenia. Do jeho 
prípravy sa zahrnuli všetky rezorty, ktoré v ur-
čitých oblastiach svojej pôsobnosti súvisia 

Poľana
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aktuálne

s lesníctvom, vlastníci a obhospodarovatelia 
štátnych a neštátnych lesov, odborné lesníc-
ke a záujmové organizácie a združenia.

V programovacom období EÚ v rokoch 
2007–2013 sa podpora rozvoja vidieka rea-
lizuje prostredníctvom programu rozvoja vi-
dieka Slovenskej republiky 2007–2013 (pRV 
SR), v ktorom sa kladie dôraz na ekologizáciu 
hospodárenia, skvalitnenie života, diverzifi-
káciu hospodárstva a vytváranie nových pra-
covných príležitostí na vidieku. Malo by sa 
tým prispieť k znižovaniu regionálnych roz-
dielov vidieka na Slovensku. 

pRV SR, Ap NLp SR a Stratégia rozvoja les-
níctva sa považujú za základné nástroje na 
implementáciu NLp SR, t. j. druhého kroku re-
alizácie štátnej lesníckej politiky. NLp SR nám 
hovorí o tom, čo potrebujeme a chceme v roz-
voji lesníctva dosiahnuť; zatiaľ čo stratégia, 
pRV a Ap hovoria ako a prostredníctvom čoho 
(akých nástrojov) to môžeme dosiahnuť.

pRV SR je najdôležitejším podporným 
nástrojom lesníctva v súčasnosti. Z tohto 
programu môže lesníctvo do roku 2013 do-
siahnuť príjmy v čiastke 8,65 mld. Sk, resp. 
287,33 mil. €, a to z fondov EÚ, štátneho roz-
počtu a súkromných zdrojov. Tieto finančné 
možnosti sa uvádzajú v Indikatívnych finanč-
ných rámcoch opatrení pRV SR a Ap NLp SR. 
Ďalšími zdrojmi sú štátna podpora lesníctva 
z rozpočtovej kapitoly rezortu pôdohospodár-
stva (predpokladajú sa prostriedky v čiastke 
2 072 mil. Sk, resp. 68,8 mil. € na roky 2009–
2013), štátna pomoc, vlastné zdroje vlastníkov 
a obhospodarovateľov lesov, ako aj rozpočto-
vé kapitoly a operačné programy niektorých 
súvisiacich rezortov. Očakáva sa tiež vytvára-
nie podmienok na využitie ďalších fondov a vý-
davkových programov Európskej únie (EÚ).

Iniciovanie vypracovania uvedených doku-
mentov štátnej lesníckej politiky (už v progra-
movom vyhlásení) a určenie značných finanč-
ných prostriedkov na ich implementáciu, sú 
konkrétnymi pozitívnymi prejavmi vlády SR 
o lesy, udržanie a zlepšovanie ich stavu. po-
tvrdzuje to tiež prijatie uznesení č. 990/2007 
a 878/2008, ktoré určujú konkrétne čiastky 
a zdroje financovania na realizáciu technic-
kých, legislatívnych, inštitucionálnych a eko-
nomických opatrení v zlepšovaní zdravotného 
stavu lesov, najmä smrečín a zastavenie pod-
kôrnikovej kalamity v nich.

V súčasnosti sa Slovensko nachádza v po-
čiatočnom štádiu implementácie svojho NLp. 
Jeho úspešný rozbeh určite spomalí súčasná 
globálna finančná a ekonomická kríza. Aby jej 
dopady na lesné hospodárstvo SR boli čo naj-
menšie, treba včas realizovať vhodné opatre-
nia. preto Národné lesnícke centrum vypra-
covalo štúdiu, ktorá analyzuje a kvantifikuje 
predpokladané dopady krízy a navrhuje re-
levantné opatrenia na jej riešenie. Dopadmi 
krízy na lesné hospodárstvo sa bude zaobe-
rať konferencia, ktorá sa uskutoční v aule TU 
vo Zvolene 27. apríla 2009 za účasti zástup-
cov vlády SR, SL Mp SR, lesníckych organizá-
cií, združení, drevospracujúceho priemyslu, 
TU vo Zvolene a ďalších. Konferencia nadvä-
zuje na lesnícke diskusné fóra organizované 
od roku 2006, ktoré sa stretli s pozitívnym 
ohlasom lesníckej verejnosti na Slovensku.

martin moravčík
FOTO STANO JENDEK Škôlkárske stredisko Hladomer
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...no ďakujem ti za „privítanie“...
A čo sa divíš?! Ja som si musel za 40 eu-

ro na mesiac prenajať starú nivu, zaplatiť za 
173 eur havarijnú poistku, pritom kilomet-
rov mi preplatia tak štvrtinu z toho čo musím 
nevyhnutne služobne najazdiť, samozrejme 
tie sa nám ešte – na rozdiel od nájomného – 
za piatky krátia... Odpojili nám tu pevnú lin-
ku i počítače, ktoré dali na závod do Krupi-
ny, aby nám do nich posielali maily zo sused-
nej  kancelárie. Tak si ich tam teraz chodíme 
za tie štedré kilometre čítať! Zrušili nám tu 
upratovačku, ktorá aj kúrila. Tak si upratuje-
me sami a ak chceme, aby sme ráno mali tep-
lo, tak ideme večer priložiť. Ešte treba odpojiť 
elektrinu a starobylá horáreň sa môže začať 
tu, v centre lesníckej histórie, rozpadať.... No, 
povedz, čomu sa máme tešiť?!! Drevo sa neťa-
ží, pestovné práce nerobia, cesty neudržiava-
jú... pociťujeme ozajstnú bezmocnosť! 

kedysi si bol riaditeľom závodu, postupoval 
by si dnes inak?

Ale veď ja tomu rozumiem! Sme malý zá-
vod a ak nechceme zaniknúť celkom, treba 
hľadať spôsoby ako prežiť. Ešte dva roky a bu-
deme mať na všetkých LHC nové plány. počí-
tam, že sa závod môže dostať s ročnou ťaž-
bou oproti dnešným 70 000 niekde ku 100 ti-
síc kubíkom. Viem, že réžiu sme takto znížili, 
odišli ľudia, znížili sa platy, len sa spytujem, 
či sa takýmto metrom meralo všade?! Mne ko-
legyne na závode povedia, že závod s 52 roč-
nou tradíciou treba zachrániť. A ja sa ich spy-
tujem – o čo je oproti tomu horšia 80 ročná 
tradícia lesnej správy v Sv. Antone?! Oni vraj 
svoje papiere musia robia naďalej bez zme-
ny. To len my v prevádzke si máme uťahovať 
opasky! Vieš, občas im poviem, aby si všet-
ky tie papiere zoskartovali a navarili si z nich 
polievku... Naozaj nám tu treba prácne robiť 

ten nepodarený krpák, aby potom život uká-
zal, že všetko je inak a nám treba doň dosadiť 
len to posledné číslo, aby sa od neho odvodili 
všetky predchádzajúce...?! 

ako sa zmenila personálna štruktúra „tvojej 
správy“? 

Ako správca som mal dvoch technikov 
a šesť lesníkov, dnes sme tu traja vedúci les-
ných hospodárskych obvodov (LHO), dvaja 
máme po dvoch, tretí kolega jedného lesníka. 
Ak to teda zrátame – je nás o jedného menej, 
šetríme na ľuďoch, na mojom plate, na réžii... 
Z pohľadu firmy výhoda, len mne, 55 ročné-
mu chlapovi, ktorý v týchto lesoch odrobil 
celý život, sa ťažko vo vnútri zmieruje s tým, 
že mi plat s funkciou i skráteným pracovným 
časom klesol mesačne o vyše 7000 korún... 
Neľutujem sa, ale v princípe to naozaj nie je 
v poriadku. Ale neboj sa, viem sa na to pozrieť 
aj odosobnene – rozdelenie na tri LHO je lo-
gické a vôbec nie až tak nové, ako sa zdá. Do 
roka 1974 tu existovali územne veľmi podob-
né tri polesia. Rovnako v nedávnych časoch 
veľkých obvodov s OLH sme tu mali vytvore-
né takmer rovnaké tri obvody. Tunajšie lesy 
sú vďaka cárovi Coburgovi, ktorý neplatil da-
ne, a preto mu ich vyvlastnili, štátne, a tak ich 
rozdelenie na výrobné lesnícke celky diktuje 
celková logika lesnej krajiny. Len keby sme sa 
tejto lesnej krajine snažili aj viac lesnícky po-
rozumieť a nerobili zmeny tak často...! 

prepáč, nechcem ťa zlostiť, ale nie je teda 
vytvorenie troch lesníckych hospodárskych 
obvodov namiesto šiestich lesných obvodov 
v podstate len potvrdením správnosti také-
hoto delenia?

Už sme si povedali, čo bolo hlavnou príči-
nou tejto zmeny i to, že jej v podstate rozu-
miem. A možno by to ani tak nebolelo, keby 
ma nešlo poraziť z niektorých veci....

Z akých, napríklad? 
Teda napríklad – ako môže niekto dohod-

núť také podmienky s Ružomberkom, že na 
kamióne môže byť maximálne 20 % inej dre-
viny, hoci tam to sypú bez triedenia na obrov-

ľudia a lesy

Lesníckymi peripetiami dneška i banskými 
jarkami našich predkov 

LeSOBôL
„a ty si akým autom sem prišiel?! Služobným....?!! Tak, to by si sa mal pekne vrátiť, prenajať si ho a prísť až potom! Tak 
ako tu chodíme my všetci!“ Takéto privítanie ma čakalo od vedúceho Lesnej správy vo Sv. antone. Tak to aspoň hlása-
li nápisy na fasáde peknej budovy i dverách za ktorými mal sedieť jej šéf. Skutočnosť však opäť raz bola rýchlejšia ako 
naše názvoslovie. Ocitol som sa totiž v budove už len bývalej Lesnej správy vo Sv. antone a kolegiálne ma „spucoval“ 
jej bývalý správca. Človek s priamou rečou, vetrom ošľahanou tvárou a ráznymi gestami. nemusíte však byť s ním spo-
lužiak (ja som), aby ste pomerne rýchlo zistili, že ostrá reč, tvár i gestá sú vo vlastníctve chlapa s dobrým srdcom. chla-
pa, ktorému sa v jednej chvíli i slza v oku zaligotala (prepáč, Janko, zbadal som, no, nebudeme viac spomínať...). Lesní-
ka, ktorý zriedkavo vzácne absolvoval plné lesnícke vzdelanie, od ranných putovaní s otcom – lesníkom, cez učňovku až 
po lesnícku fakultu, a ktorý potom prešiel aj poctivým kariérnym postupom – od lesníka po riaditeľa. Všetko to robil rád 
a  vari aj dobre. Ján pROkeŠ.
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ľudia a lesy

Polesný Prokeš pri postreku 
sadeníc. 

Ján Prokeš, senior.

ské haldy.... Vie si vôbec niekto predstaviť, 
akoto je to z piatich prebierkových porastov 
roztiahnutých po celej doline, kde je v kaž-
dom z nich päť rôznych drevín, nachystať na 
piatich OM na kamión vždy fúru len z jednej 
dreviny..?! A keby len to! Naložím na kamión 
35 kubíkov a príde mi akceptačný protokol, 
kde mi uznajú len 28!! Bez možnosti ohradiť 
sa, urobiť pozastávku. Vraj sa to tam nedá. No 
tak to trpme! Čo nám potom ostane – oklamať 
les i dodávateľov, ktorým to lesník nezaplatí, 
veď nepôjde do manka. Ako mám pri takomto 
spôsobe nakázať lesníkovi, aby spracoval su-
cháre, keď dopredu vie, že na váhe prerobí... 
Sú aj plusové rozdiely a možno sa to za rok 
približne vyrovná, no určite nie podľa poras-
tov a určite nie podľa jednotlivých odberate-
ľov. Akoby tí, ktorí takéto podmienky odsú-
hlasia nikdy neboli v lese...

O tebe sa to povedať nedá, vyrastal si v ňom...
Od mala. Otec, tiež Ján (1924 – 1995) sa 

narodil tu v Antone. V roku 1948 sa hľadali 
posily pre východ, zavialo ho vtedy za poles-
ného do Zubného. Býval tam v starom kaštie-
li, mama spomína, že keď ráno chceli ísť les-
níci do kancelárie, museli prejsť cez ich spál-
ňu. A to, že je svet malý potvrdila nedávna 
skúsenosť môjho syna petra, ktorý je tiež les-
ným inžinierom. Spoločnosť pre ktorú pracu-
je má lesy práve pri Zubnom, bol tam nedáv-
no ako hospodár, keď sa ho jeden z domácich 
spytuje, či nie je vnukom prokeša, čo tam ke-
dysi robil.. potešilo ma to – veď naši odtadiaľ 
odišli v roku 1952! A keď som spomenul sy-
na: aj ma mrzí, že nepracuje u nás, v štátnych 
lesoch, ktoré by som rád videl opäť ako silný 
podnik, no som aj rád, lebo neviem, či sa mi 
to ešte splní... Otec potom nastúpil do Vojen-
ských lesov v pliešovciach, za správcu na LS 
Lopaty. Bývali sme na samote bez vodovo-
du, s latrinou.... Keď som dorástol do škol-
ského veku, museli ma ako prváčika poslať 
k maminej sestre na Myjavu, lebo z našej sa-
moty sa nedalo do školy dochádzať inak, iba 
kilometre peši! Neskôr som veľa brigádoval 
v lese, mojou túžbou bolo našporiť si na bi-
cykel. Často som vyznačoval ťažbu – a veru 
aj s ciachou na koreňovom nábehu. S otcom 
som chodil do hory takmer denne – stopovať 
vydry, kontrolovať sklopce na kuny... Ako 13 
ročný som strelil prvého diviaka... Nuž, v ta-
kom prostredí čím iným chcieť byť, ako horá-
rom...?? Ale ani to však nebolo jednoduché, 
na lesnícku ma nezobrali tri krát – raz po zá-
kladnej, potom po prvom a napokon ani po 
druhom ročníku lesníckej učňovky. Asi som 
nemal ten správny pôvod... Učňovka bola tvr-
dá škola, viac sme robili, ako sa učili. Keď sa 
zalesňovalo, tak odchod bol o šiestej ráno, 
návrat o šiestej večer. Každý po 150 sadeníc. 
V ťažbe s bruchatkou systémom „tvoja – mo-
ja“. Bolo nás 20 a motorové píly boli len tri. 
Novú budovu učňovky sme si tiež stavali sa-
mi... Dnes to všetko vypadá ako rozprávanie 
z iného sveta. 

napokon si sa na štiavníckú lesnícku školu 
predsa len dostal, neskôr absolvoval Zvolen, 
čím všetkým si neskôr prešiel? 

Začal som po škole ako lesník v Kozelníku, 
neskôr som bol technológom i mechanizáto-
rom na závode, no najkrajšie časy mi začali 
v roku 1983, keď mi ako 29 ročnému ponúk-

li funkciu správcu v Banskej Štiavnici. Ra-
dil som sa vtedy s otcom, či to vziať, povedal 
mi: „...len zober, veď oni ťa po troch mesia-
coch vyhodia!“. Vydržal som tam 11 rokov. 
Ústredie správy – to bol samý bývalý riaditeľ, 
či správca – ťažká debata!. No lesníci, tí boli 
na mojej strane. Dostal som v tých rokoch ve-
ľa nezmyselných pokarhaní, vďaka čomu ma 
napodiv ani do strany netlačili, vždy ma však 
podržala robota. Riaditeľ závodu Foltán bol 
tvrďas, ale robotu si vážil. Ak niekto nerobil, 
alebo bol mankár, musel zo správy odísť. Ťaž-
ko to znášali najmä tí, ktorí sa radi skrývali za 
stranícky preukaz... Stavali sme vtedy desiat-
ky kilometrov ciest, zveľaďovali revíry, prerá-
bali chaty... Keď sa na to dnes poobhliadnem, 
boli to pre les i lesníkov dobré časy... 

Skončili sa? 
Chcem veriť, že nie natrvalo. Nesmieme 

hádzať flintu do žita, ale potrebujeme oveľa 
viac pokoja. Nech už budeme mať akýkoľvek 
systém, skúsme ho konečne aspoň desať ro-
kov nemeniť. Namiesto neustálych zmien si 
vychovávajme ľudí, tí budú oporou aj nedo-
konalého systému. Stabilitu naozaj potrebu-
jeme, veď čo sa len za tých pár rokov vymeni-
lo v Krupine riaditeľov – Macko, ja, Vaňo, Ba-
kay, Tvrdošinský... Nech by to boli tí najlepší 
z najlepších, toľko zmien na čele nemôže fir-
me prospieť. pre mňa boli vo funkcii riaditeľa 
najsmutnejšie obdobia zlučovania závodov: 
aj ťa opľuli tí, na ktorých nezvýšilo miesto, aj 
bolo treba ísť ďalej.... 

Výhodou asi bolo, že si sa vždy mohol oprieť 
o bohatú prax...

No, predovšetkým som sa opieral vždy 
o ľudí. A čo sa týka tej praxe, poviem ti, že od-
borné vedomosti a skúsenosti sú niekedy aj 
na príťaž! 

???
Vidíš potom príliš veľa detailov, ktoré ťa od-

vádzajú od stratégie. Riaditeľ musí byť predo-

všetkým tvrdý ekonóm. Bol som celkom šťast-
ný, keď som prišiel pred tromi rokmi za správ-
cu sem, do Sv. Antona, a to dokonca do budovy 
v ktorej som kedysi s rodičmi prežil 16 rokov. 
Opäť som sa pustil s chuťou do práce vo funk-
cii, ktorá ma vždy uspokojovala asi najviac. 
Žiaľ, revíry, ktoré sme zveľaďovali aj cez víken-
dy, nám odišli, na údržbu ciest niet peňazí, 
v dolinách je ticho, nie je to veselá doba. Ško-
da, že keď už prestal platiť Vinšov príkazný list 
v zmysle ktorého sa mal ponechať režijný re-
vír všade tam, kde mal štát vo vlastníctve 51 % 
pozemkov, že nebola aj zamestnancom ponúk-
nutá možnosť uchádzať sa o ich prenájom. Vari 
ja nie som rovnoprávny občan...? Rovnako ma 
mrzí, keď vidím, ako nám odchádzajú služobné 
byty v lesoch. Voči predaju bytoviek v mestách 
nemožno nič namietať, no to už naozaj neráta-
me s tým, že by lesníci mali bývať aj v horár-
ňach?! Neporiadok nachádzam aj v LHp, často 
mi nesedia zásoby, ani výšky ťažieb. Doneko-
nečna to prehadzovať z porastu na porast, tiež 
nie je riešením... 

prešli sme si vyvetrať hlavu popod Sitno. Tu 
lesobôl môjho hostiteľa pomaly prešiel. Uká-
zal mi prerezávky, ktoré možno fotiť do učeb-
níc, i porasty, pri ktorých sa v dobrom pova-
dil s taxátormi – prečo by tu mali byť ochran-
né lesy, keď ich vieme múdro spravovať aj 
v kategórii hospodárskych?! Veď nám treba 
žiť! potešilo ma, že sme sa prešli aj zaujíma-
vými lesnými chodníkmi – banskými jarka-
mi. Vedeli ste, že ich je na okolí Štiavnice do 
320 km? Slúžili pre prívod vody do známych 
tajchov a je obdivuhodné ako umne boli bu-
dované. Ich oporné múry stoja aj po stáro-
čiach, obklopené nádhernými bukmi, jaseň-
mi, jarabinami.... Všetko to – technické diela 
i statné lesy – sa nám zachovali vďaka múd-
rosti našich predkov. k tomu, aby to tak zo-
stalo aj v budúcnosti, sú potrební zemití les-
níci, spätí so svojim krajom i remeslom. Takí 
ako inžinier prokeš. 

 Ján mičovský
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„Pracujem v štátnych lesoch trinásť rokov 
a nielen naša lesná správa, ale OZ Čadca ako 
celok mal vždy dobré hospodárske výsledky. 
Patril a patrí medzi ťahúňov podnikovej ekono-
miky, ale na výplatných páskach sme to nikdy 
adekvátne nepocítili. Sme demotivovaní. Osob-
ne nesúhlasím s takto uplatneným princípom 
solidarity závodov v kríze. Iste, situáciu ja i kole-
govia chápeme, ale kedy pochopia ostatní nás? 
Nedá sa takto existovať donekonečna. O to viac 
ma mrzí, že ma na nedávnom zasadnutí Združe-
nia závodných výborov OZ Drevo-lesy-voda na 
generálnom riaditeľstve v Banskej Bystrici viac-
menej nikto z kolegov odborárov v tomto názore 
nepodporil. Riešenie našej situácie vidím jed-
noznačne v tom, že zamestnanci tých OZ, kto-
ré aj teraz fungujú relatívne dobre, by mali byť 
podľa toho aj zaplatení,“ zdôrazňuje Ing. Fra-
nek, ktorý končí svoje zamyslenie konštatova-
ním, že si pripadá, ako by sme sa vrátili vo fi-
nančnom ocenení o desať rokov späť...

pýtam sa, či v takejto situácii nemajú pra-
covníci LS Čadca „zajačie úmysly“ a či ich pocit 
krivdy nezvádza k prilepšeniu si nekorektnými 
postupmi pri nakladaní s drevom. Ing. Franek 

Za minulý rok v rámci Lesnej správy Čadca presiahol objem náhod-
nej ťažby neuveriteľné číslo – 94 000 m³. Za prvé dva mesiace tohto 
roka na tej istej správe dosiahla ťažba kalamitnej hmoty takmer 
11 000 m³. podľa slov vedúceho LS Čadca Ing. Milana Franeka dva-
ja technici a päť lesníkov musia byť v takýchto náročných podmien-
kach v permanencii sedem dní v týždni a robia od vidím do nevidím. 
aj ako predseda Závodného výboru Odborového zväzu drevo-lesy-
voda OZ Čadca preto považuje za nespravodlivé, že na platy, pré-
mie a náhrady siahlo vedenie podniku čadčianskym lesníkom – kto-
rí nielen makajú, ale majú aj dobré výsledky – rovnako ako tým ko-
legom na niektorých iných odštepných závodoch, ktorí zďaleka nie 
sú takto vyťažení a ich závody sú v strate.

odpovedá na moje nepríjemné otázky bez uráž-
ky a pokojne: „Za mojich ľudí dám ruku do oh-
ňa. Neverím, že by si chceli nejako prilepšovať. 
Pravidelne ich kontrolujeme nielen my z ústre-
dia správy, ale sú aj pod verejnou kontrolou 
a na nekorektné postupy by nás miestni ľudia 
hneď upozornili. A toto si lesníci veľmi dobre 
uvedomujú. Skôr si myslím, že z dôvodu zhor-
šenej ekonomickej situácie a straty zamestna-
nia sa zvýši podiel nepovolených výrubov, krá-
deží dreva, spôsobený či už vlastníkmi resp. 
nevlastníkmi lesa. A čo sa týka odchodu, zatiaľ 
pokiaľ viem nad ním nikto neuvažuje. Veď byť 
lesníkom je nielen práca, ale aj poslanie.“ 

Väčšinu súkromných vlastníkov lesa
zaujímajú iba peniaze

Kysuce, to nie je iba kalamita v tunajších 
smrečinách, ale aj rozdrobenosť vlastníckych 
vzťahov na lesnom majetku. Lesníci LS Čad-
ca obhospodarujú katastrálnu výmeru 13 000 
hektárov, z ktorej na LpF pripadá 4 300 hektá-
rov. No kmeňové štátne lesy tvoria z tejto výme-
ry iba 1 800 hektárov. Zvyšok sú neštátne ne-
odovzdané a prenajaté lesy. Tento stav v spo-

jení so známou búrliváckou náturou tunajších 
obyvateľov dáva chlapom na LS Čadca poriadne 
zabrať. podľa slov Ing. Franeka nie sú nadávky, 
búchanie dverami a nespokojnosť návštevní-
kov správy ničím výnimočným. Doteraz síce ne-
bol nikto z pracovníkov lesnej správy v amoku 
nikým z vlastníkov lesa fyzicky napadnutý, ale 
dvaja rozhnevaní bratia sa tu navzájom raz po-
bili. „Vlastníkov nami obhospodarovaných le-
sov vyplácame spravidla po vyťažení a odveze-
ní hmoty z ich pozemkov. Väčšinou sa im zdá, 
že dostanú za ňu málo. Niektorí to chceli skú-
siť sami, tak sme sa s nimi dohodli, že časť dre-
va predajú oni. Zistili, že ju nedokážu umiestniť 
na trh za lepšiu cenu. Boli prípady, že naše ce-
ny boli dokonca vyššie. Poväčšine sa v kontak-
te s vlastníkmi lesov stretávame s tým, že týchto 
ľudí nezaujíma nič iné ako peniaze. Keby mohli, 
rúbali by aj zdravú horu. Len veľmi ťažko si dajú 
vysvetliť, že zo zákona musíme prednostne ťa-
žiť kalamitu.“ Obraz o zložitosti lesníckeho pô-
sobenia v takýchto pomeroch potvrdzuje aj po-
hľad na mapu územia a doslova fliačiky lesov, 

RepORTáž Z LS Čadca

„My situáciu chápeme, 
ale kedy pochopia nás...?“

 reportáž z lesnej správy 
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 reportáž z lesnej správy 

v ktorých hospodária štátni lesníci. Stáva sa to-
tiž, že napríklad v odovzdaných lesoch s výme-
rou sedem hektárov, sú ešte stále tri áre neodo-
vzdané. 

Kalamita. My lesníci vieme, že to nie je iba 
ťažba, ale aj obnovovanie veľkých kalamitných 
plôch. Na teritóriu LS Čadca za rok 2008 zales-
nili umelou obnovou 87 hektárov, ale poda-
ril sa im husársky kúsok v prirodzenej obnove 
na ploche 70 hektárov. prevažoval v nej smrek, 
ale zmladzovala sa dobre aj jedľa a buk. V tom-
to roku plánujú zalesniť umelou obnovou až 120 
hektárov kalamitných plôch a opäť maximálne 
využiť predovšetkým obnovný potenciál smre-
čín. „Tým, že smrečiny schnú, bránia sa svojmu 
osudu a rodia. Smrekové nárasty sú mimoriadne 
husté. Do niektorých z nich sa nedá ani vojsť. Na 
prestrihávky nám chýbajú finančné prostriedky, 

na ktorých chýba viacero užitočných informácií, 
takže mladý lesník by podľa takejto „porastov-
ky“ nemohol vedieť, kadiaľ priblížiť drevo a ako 
hovorí Ing. Franek, ani by netrafil do toho pravé-
ho porastu. „Zlatý Lesoprojekt,“ povzdychol si 
pri spomienke na to, aké podklady dostávali tu-
najší lesníci od tejto štátnej inštitúcie. 

Lesníci očakávajú dlhodobú predstavu
o riešení krízovej situácie

V našom rozhovore o radostiach a starostiach 
lesníckeho života na Kysuciach sa samozrejme 
venujeme aj téme organizačnej štruktúry podni-
ku a lesníckej prevádzky. Ing. Franek môže porov-
návať, pretože prešiel prakticky všetkými profe-
siami v lese. Bol lesným robotníkom, ekonómom, 
pestovateľom, lesníkom, dva a pol roka robil od-
borného lesného hospodára a dva roky vedúce-
ho LS Makov. Správcom LS Čadca je od 1. januá-
ra 2008. Zažil aj model rozdelenia právomocí na 
jednom lesnom obvode medzi OLH a lesníka, ale 
podľa jeho názoru sa rozsah pracovných povin-
ností na viac ako 2 000 hektároch nedal stihnúť. 

„V posledných rokoch, z dôvodu rôznych reorga-
nizácií, kolujeme zo správy na správu, z obvodu 
na obvod. To nie je dobré. Za optimálne považu-
jem, aby bol lesník na zverenom lesnom obvode 
zároveň aj odborným lesným hospodárom a bol 
by zodpovedný za pestovnú aj ťažbovú činnosť. 
Výmera LO by mala byť okolo 500 hektárov a les-
ník by nebol obmedzovaný limitmi kilometrovné-
ho a podobne. Máme síce mobily, ale priznám sa 
vám, mne sa lepšie pracovalo bez neho, pričom 
musím podotknúť, že majú viac výhod, ako ne-
výhod (organizácia práce a pod.). O tom, že by 
sme mali mať nejaké počítače (veľkosti klasické-
ho notebooku) v teréne ani neuvažujem, pretože 
chodiť po lese s takýmto „písíčkom“ považujem 
za zbytočné. Zatiaľ stačí mať v aute sekeru, prie-
merku, pásmo, čižmy, návleky, v zime snežnice, 
mapy a potrebné papiere. Všetci naši lesníci to 
takto robia a na správu dochádzajú iba v prípa-
de nutnosti. V budúcnosti by ale počítač veľkosti 
mobilu s GPS nebol zlý.“ 

Kríza. Najčastejšie skloňované slovo tých-
to dní nielen medzi lesníkmi. Ako ju ale prežiť? 
Správca z LS Čadca má niekedy dojem, akoby 
nám chýbala jednoznačná koncepcia dlhodo-
bejšieho smerovania podniku. „Zúčastňujem sa 
rôznych rokovaní, na ktorých je niečo predbežne 
dohodnuté a krátko na to platí pravý opak. Na-
príklad na zasadnutí Združenia ZV OZ 10. febru-
ára tohto roka z úst vedenia GR odznelo, že každý 
odštepný závod si bude rozhodovať o fonde pra-
covného času sám a z generálneho riaditeľstva 
dostane len obrazne povedané „kuchársku kni-
hu“ o tom, ako toto rozhodovanie zvládnuť. O dva 
týždne nato už boli všetky OZ hodené do jedné-
ho vreca a bolo nám povedané, že ak by sme išli 
cestou výnimiek, systém by bol v rámci podni-
ku neudržateľný. To nie je jediný príklad. Očaká-
val by som a určite nie som sám, že vedenie nás 
oboznámi s dlhodobejšou predstavou riešenia 
krízovej situácie i napriek ťažkej predvídateľnosti 
vývoja trhu s drevnou hmotou. Nemôžeme pred-
sa ísť najskôr dopredu, potom cúvať a naostatok 
odbočiť iným smerom. To by sme ďaleko nedo-
šli,“ dodáva Ing. Franek. 

JozeF marko

ale prerezávky sme v minulom roku, ktorý bol 
posledným rokom platnosti pôvodného LHP, re-
alizovali v plnom rozsahu. V tomto krízovom ro-
ku musíme pozastaviť nielen prerezávky, ale 
peniaze nám nevystačia ani na vyžínanie, resp. 
ochranu proti zveri. Pritom ide len v našich po-
rastoch o stovky hektárov! Mám veľké obavy, že 
ak budeme šetriť na úkor výchovy a ochrany lesa 
nielen v tomto, ale aj v budúcom roku, les nám 
to vráti a nás to bude stáť v ďalších rokoch oveľa 
viac. Alebo zalesňovanie iba dvojročných holín. 
Veď je niečo úplne iné zalesniť holiny v prvom ro-
ku a o rok neskôr! Myslím, že tento názor prevlá-
da aj na iných LS ,“ hovorí Ing. Franek.

Zaujíma ma, akou drevinovou štruktúrou ob-
novujú lesníci z Čadce rozpadajúce sa smreko-
vé monokultúry. podľa Ing. Franeka by mal na 
Kysuciach ostať smrek aj naďalej hlavnou dre-
vinou, pretože by nebolo múdre nevyužiť pri 
obnove jeho zmladzovací potenciál. Okrem už 
spomenutej jedle a buka lesníci kombinujú pod-
ľa konkrétnych prírodných podmienok daného 
stanovišťa v rámci umelej obnovy aj zalesňova-
nie smrekovcom, javorom, jaseňom, brestom, 
jelšou, čerešňou a lipou. pri obnove LHp lesní-
ci aktívne komunikovali s taxátormi a tam, kde 
to považovali na základe svojich znalostí a skú-
seností za vhodné, počítali aj s brezou a jarabi-
nou. Ing. Franek si ale zároveň ťažká na mapové 
podklady od Slovenskej lesníckej spoločnosti, 

Na záver nášho stretnutia mu ďakujem za otvorenosť, pretože ako povedal už dávno pred nami jeden 
múdry človek, len kritika nás môže donútiť premýšľať a hľadať správne riešenia. Každému je dnes jas-
né, že v čase krízy je ich nachádzanie oveľa zložitejšie. počúvanie jeden druhého a premýšľanie nad 
každým dobre mieneným názorom nás ale môže posúvať dopredu. A určite aj posunie. 
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V komuniké lesníci okrem iného vyzýva-
jú kompetentných, aby boli vytvorené pod-
mienky na financovanie nákladových činností 
(najmä zalesňovanie, výchova lesných poras-
tov a ich ochrana pre pôsobením škodlivých 
činiteľov) v lesnom hospodárstve z verej-
ných zdrojov, ktoré sú v súčasnej nepriazni-
vej ekonomickej situácii a problémov s odby-
tom dreva výrazne utlmované s cieľom udr-
žania zamestnanosti v lesnom hospodárstve 
a zmiernenia negatívnych dopadov súčasnej 
hospodárskej krízy v sociálnej, environmen-
tálnej a hospodárskej oblasti. Za zmienku ur-
čite stojí aj výzva vytvoriť osobitný podporný 
fond v lesnom hospodárstve, so zameraním 
na zabezpečenie financovania lesníckych čin-
ností, vytvárajúcich podmienky na uplatňo-
vanie trvalo udržateľného obhospodarovania 

lesov a plnenia požadovaných funkcií lesa. 
Štátny podnik LESY SR by vytvorenie spome-
nutých podmienok a osobitného fondu určite 
uvítal. A nielen preto, že s najväčšou pravde-
podobnosťou by v prípade ich existencie ne-
musel prežívať také ťažké časy, ako prežíva 
v týchto týždňoch a mesiacoch.

Lesníkom pred očami miznú  
najcennejšievysokohorské lesy

Vo vzťahu k jednému z dôležitých okruhov 
problémov nášho podniku bol osobitne zau-
jímavý druhý deň podujatia, ktorý sa veno-
val rôznym uhlom pohľadu na problematiku 
ochrany prírody a lesného hospodárstva, ich 
interakciu a prelínanie. Adresne a konkrétne 
na túto tému vystúpil Ján Štefánik, koordiná-
tor š.p. LESY SR pre komplexnú ochranu lesa. 
V jeho prezentácii nazvanej Zákon o ochrane 
prírody a krajiny a jeho vplyv na obhospoda-
rovanie lesov zaznelo, že takmer tri percentá 
obhospodarovanej výmery sa nachádza v 5. 
stupni ochrany prírody. „Má tento štát na to, 
aby mohol mať takéto percento v najvyššom 
stupni ochrany? Zvlášť, ako to tu už dnes od-
znelo, keď v západoeurópskych krajinách 
predstavuje podiel území s bezzásahovým re-
žimom jedno percento? V š.p. LESY SR poci-
ťujeme najväčšie problémy so získavaním sú-
hlasov a výnimiek na výstavbu lesných ciest 
a zvážnic v 2. stupni OP, používaním chemic-
kých látok v 3. stupni OP a spracovaním kala-
mity v 5. resp. niekedy už v 3. stupni OP! Z 55 
žiadostí o spracovanie kalamity nám povoli-
li osem výnimiek, z 31 žiadostí o povolenie 

na chemické ošetrenie smrečín sme dosta-
li 25 nevydaných súhlasov a šesť vydaných 
súhlasov, ale až po uplynutí agrotechnických 
termínov... A tak nám pred očami miznú naj-
cennejšie vysokohorské lesy s nevyčísliteľ-
nou prírodnou hodnotou. Podľa môjho názoru 
tento problém už nevyrieši ani novela zákona 
o ochrane prírody a krajiny. Na jeden predmet 
záujmu – les, predsa nemôžu platiť dve a ešte 
navyše protichodné právne normy.“ 

podľa predsedu Únie regionálnych združení 
vlastníkov neštátnych lesov Juraja Vanka väčši-
na obyvateľov slovenského vidieka odmieta vy-
hlasovanie chránených vtáčích území (CHVÚ) 
a území európskeho významu (ÚEV) v rámci 
programu NATURA 2000, pretože v tomto pro-
cese pretrvali totalitné praktiky úradníkov aj po 
roku 1989 a sprevádza ho necitlivosť ochran-
cov prírody, neschopných akokoľvek zohľadniť 
oprávnené záujmy obyvateľov, „čím nie je reš-
pektovaná smernica Rady Európy,“ povedal J. 
Vanko a zdôraznil tiež, že pokiaľ celoeurópsky 
priemer podielu chránených území (CHÚ) na 
celkovej výmere dosahuje 12%, na Slovensku 
je to až 23%. „Celková čiastka majetkovej uj-
my z titulu obmedzenia hospodárenia v chráne-
ných územiach bola vyčíslená na 543 miliónov 
korún, ale Ministerstvo životného prostredia SR 
má na tento účel vyčlenených iba 100 miliónov. 
Ostávajúcich 400 miliónov vynakladajú vo ve-
rejnom záujme vlastníci lesov. Pritom aj Ústav-
ný súd SR v minulom roku rozhodol, že ústavné 
právo na zdravé životné prostredie nesmie byť 
nadradené ústavnému právu vlastniť majetok, 
ale musia byť obe v rovnováhe“ dodal J. Vanko. 

O ZaUJíMaVých náZOROch a dISkUSII Z kOŠIckeJ BeLeJ 

kľúčovými 
sú finančné 
náhrady

Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych 
lesov, ktoré patrí na Slovensku medzi najaktívnejšie, 
zorganizovalo v polovici marca v košickej Belej dvoj-
dňovú prvú medzinárodnú konferenciu vlastníkov a ob-
hospodarovateľov lesov na Slovensku pod názvom Lesy 
pre spoločnosť. V prvý deň sa na nej zúčastnil aj minis-
ter pôdohospodárstva Stanislav Becík, generálny riadi-
teľ Sekcie lesníckej Mp SR Július novotný a generálny 
riaditeľ nLc Jozef konôpka. Svojimi vystúpeniami pred 
približne stovkou účastníkov zadeklarovali jednoznačný 
záujem riešiť súčasné problémy slovenského lesníctva 
a posunúť ho vo vývoji ďalej. a že tých, rokmi nahroma-
dených problémov nie je vôbec málo, potvrdzuje aj záve-
rečné komuniké, ktoré sformulovali účastníci konferen-
cie do štyroch okruhov a pätnástich konkrétnych návr-
hov a požiadaviek.

zaujme vás | medzinárodná konFerencia vlastníkov a obhosPodarovateľov lesov 
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Vedecké chyby a podvody pri  
vyhlasovaní chránených území.
Boli, či neboli? Čas ukáže

Veľký ohlas malo vystúpenie riaditeľa Odbo-
ru ochrany prírody pre územnú ochranu Sekcie 
ochrany prírody a krajiny na MŽp SR Jozef Vojte-
ka, ktorý je na tejto pozícii od začiatku tohto ro-
ka. Informoval napríklad o tom, že Centrum apli-
kovanej ekológie tri roky analyzovalo vyhlaso-
vanie CHÚ a zistilo, že 85% CHVÚ je zaťažených 
vedeckou chybou a 15% vedeckým podvodom! 
podľa jeho informácií existuje mechanizmus 
zrušenia vyhlásených alebo navrhnutých CHVÚ 
po predložení vedeckých dôkazov. Momentál-
ny právny stav mu pripomína Kocúrkovo, preto-
že zákon o ochrane prírody a krajiny v rozpore 
s uznesením vlády nerieši prípady, kedy vlastní-
ci nesúhlasia s vyhlásením CHÚ na ich majetku. 
Nádejou má byť podľa neho pripravovaný nový 
zákon o ochrane prírody a krajiny, ktorý odstrá-
ni tieto rozpory. Zároveň má rešpektovať výš-
ku finančných prostriedkov, ktorými disponuje 
štát na úhradu ujmy z obmedzenie hospodáre-
nia v lesoch z titulu ochrany prírody. prednos-
ta Obvodného lesného úradu v Spišskej Novej 
Vsi Štefan Čurilla vyjadril názor, že legislatívne 
problémy môže vyriešiť iba spoločný zákon o le-
soch a životnom prostredí. 

Lesníci s napätím očakávali vystúpenie ria-
diteľa ochrany prírodných zdrojov Generálneho 
riaditeľstva ochrany životného prostredia Eu-
rópskej komisie Ladislava Mika. Hneď na úvod 
viac – menej šokoval informáciou, že EK dostala 
len od deviatich z celkového počtu 27 členských 
krajín EÚ podklady k problémom, súvisiacim 
s aplikáciou programu NATURA 2000. Sloven-
sko medzi nimi nebolo! Vyzval lesníkov, aby te-
da zobrali veci do svojich rúk a využili možnosti, 
ktoré EK dáva. Jeho ďalšie myšlienky a názory 
ale ukázali, že aj keby lesníci sami veľmi chce-
li, niektoré ich požiadavky by aj tak s najväčšou 
pravdepodobnosťou boli skrátka nepriechod-
né. L. Miko jasne zadeklaroval, že bezzásahový 
režim je problematický len v krajinách strednej 
Európy, ostatné krajiny ho ako zásadný prob-
lém nevnímajú. Ďalej povedal, že EK odporú-
ča členským krajinám rokovať a spolupracovať 
s vlastníkmi lesného majetku, ale vyhlasovanie 
chránených území nemá stáť len na ich súhlase. 
„Prírodu môžeme chrániť iba tam, kde je. Tam, 
kde nie je, to nemá zmysel. Kľúčovou otázkou 
a riešením, ktorého som a budem zástancom, 
sú finančné náhrady. Ak by totiž vlastníci vždy 
vedeli, v akej výške budú obmedzenia finanč-
ne kompenzované, tak by nedochádzalo k sú-
časným rozporom a diametrálne odlišným sta-
noviskám. V tejto súvislosti musím povedať, že 
medzi EK a Vládou SR v tomto smere prebiehali 
ťažké rokovania, pretože sme tri či štyrikrát vrá-
tili zástupcom slovenskej vlády predložené ná-
vrhy, pretože v nich podľa nášho názoru nebola 
v dostatočnej výške zadefinovaná práve výška 
finančných prostriedkov na úhradu ujmy vlast-
níkov. EK sama tlačila Vládu SR, aby boli finan-
cie určené na kompenzácie vyššie! Úradníci 
z Ministerstva pôdohospodárstva SR, s ktorý-
mi sme rokovali to ale odmietli a odvolávali sa 
na to, že ide o agendu Ministerstva životného 
prostredia SR.“ 

problém nie je v 5. stupni ochrany,
ale v tom, čo sa deje okolo neho

L. Miko nechcel – pravdepodobne zo sluš-
nosti – prezradiť mená úradníkov z rezortu pô-

dohospodárstva zodpovedných za to, že Slo-
vensko doteraz nevyužilo všetky možnosti 
čerpania peňazí zo spoločnej európskej kasy, 
ktoré by upokojili rozhorčených vlastníkov les-
ných pozemkov. L. Miko zároveň odmietol ná-
zor, že niektoré CHÚ boli navrhované a vyhla-
sované na základe vedeckého podvodu, pre-
tože európsky mechanizmus ich schvaľovania 
je založený na posudzovaní špičkovými vedca-
mi, ktorí sú schopní zaujať relevantné vedecké 
stanovisko. pripustil ale, že k omylom pri ma-
povaní navrhovaných chránených území dôjsť 
mohlo. „K problematike bezzásahovosti v 5. 
stupni ochrany prírody chcem povedať, že ako 
lesníci viete, že tieto územia sú ťažko dostup-
né a z hľadiska ekonomiky lesného hospodár-
stva sa v nich len ťažko môže tvoriť zisk. Inou je 
ale otázka nehospodárenia v najvyššom stup-
ni ochrany a jeho vplyv na nižšie stupne ochra-
ny, problém presahu a plošných škôd v hospo-
dárskych porastoch. Čiže problém nie je v úze-
miach s 5. stupňom ochrany, ale v tom, čo sa 
deje okolo nich,“ tlmočil prítomným svoj po-
hľad na „základný kameň úrazu“ v dialógu les-
níkov so zástancami ponechania maloplošných 

chránených území na prirodzený vývoj bez 
prispenia človeka L. Miko. Vysvetlil tiež účast-
níkom konferencie, prečo sa nedržia ochranco-
via prírody osvedčených lesníckych postupov: 
„Lesníci majú vytvorený vedecký systém a ich 
uhol pohľadu je určený penzom poznatkov, na-
dobudnutých za dlhé roky praxe. Nezávislé ve-
decké zdroje ale dokumentujú skutočnosť, že 
pri jeho zostavovaní nebola známa diverzifiká-
cia, aká je v prírode dnes a že niektoré druhy 
rastlín a živočíchov evidentne podliehajú ne-
gatívnym trendom jednoducho preto, že do-
teraz neboli predmetom záujmu ochrany prí-
rody, resp. lesníkov. Ide vlastne len o to, aby 
sa podarilo rozšíriť spektrum ochrany prírody 
prostredníctvom NATURA 2000, ktorá je pova-
žovaný za celosvetovo najlepší systém.“ 

K percentuálnemu podielu chránených úze-
mí na Slovensku vyzval lesníkov, aby sa na ten-
to – z ich pohľadu problém – pozreli inými oča-
mi. Nie očami človeka, ktorý vníma, že toho, čo 
je chránené, je okolo neho viac ako dosť. Ale 
očami Európana, ktorý vidí, že to, čo je chrá-
nené u nás, inde chýba, alebo je toho iba mini-
mum. 

JozeF marko 

po vystúpení zástupcu EK sa rozprúdi-
la v auditóriu búrlivá diskusia. J. Vojtek 
z MŽp SR uviedol príklad dôkazu o podvo-
doch a omyloch pri vyhlasovaní CHVÚ a ÚEV 
a zadeklaroval, že ministerstvo dokáže za-
bezpečiť do niekoľkých mesiacov zdoku-
mentovanie skutočnosti, že vo viacerých 
chránených vtáčích územiach, vyhlásených 
z dôvodu ochrany konkrétnych druhov vtá-
kov, tieto chránené druhy operencov vôbec 
nežijú. J. Vanko apeloval na euroúradníkov, 
aby nebrali do úvahy iba stanoviská mimo-
vládnych organizácií, ale akceptovali pripo-
mienky celého názorového spektra, vrátane 
vlastníkov. L. Miko na to reagoval tvrdením, 
že lesníci by boli možno veľmi prekvapení, 
koľkokrát EK rozhodla proti návrhom mi-
movládiek. Zdôraznil, že komisia sa zásad-
ne opiera o vedecké stanoviská. podľa jeho 
názoru by nemali byť na Slovensku zástup-
covia MVO vylúčení zo správnych konaní, 

ale predstavitelia štátnej ochrany prírody 
a úradov životného prostredia musia byť 
schopní v správnych konaniach argumen-
tačne oponovať a odmietnuť prípadnú ne-
odbornú argumentáciu ľudí z mimovládiek. 
Diskusia medzi lesníkmi a ochrancami prí-
rody nemá spočívať podľa jeho slov v tom, 
čo sa v lesoch nesmie a čo musí. Má byť za-
ložená na dohode o spojení zaužívaných 
lesníckych postupov s novými ochranársky-
mi prístupmi. O pridaní niečoho navyše, čo 
chceme v lese dosiahnuť k tomu, čo už bolo 
v lese dosiahnuté. 
Určite múdra myšlienka. Založená na prida-
ní, nie na zakazovaní, obmedzovaní, odmie-
taní. Ak by sa s ňou stotožnili aj tí najorto-
doxnejší zástupcovia oboch táborov, ktorí 
majú čo povedať do spôsobov obhospoda-
rovania lesa a manažovania lesných ekosys-
témov, tak by sme mali všetci vyhraté. A naj-
väčším víťazom by bol samotný les. 
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z praxe 

V súčasnej kritickej dobe je umelá obnova le-
sa ako nákladový výkon pochopiteľne jednou 
z najsledovanejších činností lesného hospo-
dárstva. V záujme zníženia nákladov na ten-
to výkon redukujeme plochu na zalesnenie 
o hromady či pásy uhádzanej haluziny a bu-
dúce približovacie ako aj rozčleňovacie lin-
ky a pod. Žiadame štátnu správu o odloženie 
zákonnej lehoty na zalesnenie v záujme vyu-
žitia očakávanej prirodzenej obnovy. Taktiež 
znižujeme plošné normatívy spotreby sade-
níc pretože naše skúsenosti hovoria o zby-
točnom „prepchávaní“ porastov a to hlavne 
ihličnatými sadenicami. podstatne menej sa 
však už zaoberáme praktickým zalesňova-
ním ,čiže formou umelej obnovy. prevláda 
u nás stále klasická bodová výsadba, ktorá 
má svoje opodstatnenie pri ihličnatých dre-
vinách, ale pri aplikácii listnatých sadeníc 
už nemusí byť tou ideálnou metódou , kto-
rá by nám mala zaručiť nielen zabezpečenie 
následného porastu ale aj dosiahnutie vyso-
kej technickej kvality kmeňov v rubom veku 
porastu.

Za mojej viac ako 36-ročnej lesníckej pra-
xe na severnom Slovensku (oblasť bývalé-
ho žilinského podniku štátnych lesov, teraz 
územie OZ prievidza, považská Bystrica, Žili-
na, Čadca, Námestovo, Liptovský Hrádok) mal 
som možnosť vidieť výsledky práce mojich sú-
časníkov aj predchodcov a myslím si, že naj-
menej v jednom prípade sme jednu síce nasi-
lu „introdukovanú“ ale dobrú pestovnú metó-
du príliš zavčasu „hodili do smetí“.

Jedná sa o umelú obnovu lesa hniezdovou 
formou výsadby , prevzatú “ z „neomylných“ 
sovietskych metód – ako bolo vtedy v povest-
ných 50-tych rokoch minulého storočia „dob-
rým“ zvykom. protagonistom tejto metódy 

k racionalizácii 
UMeLeJ OBnOVy LeSa

bol v tom čase veľmi známy (a neskôr zatraco-
vaný) sovietsky akademik Lysenko (žiak sláv-
neho Mičurina).Jej hlavnou myšlienkou bo-
lo urýchlené vytvorenie formácie nazývanej 
„biogrupou“ ,pozostávajúcej z niekoľkých 
na malej plôške vysadených sadeníc .“Bio-
grupa“ mala v relatívne krátkom čase zabez-
pečiť vzájomnú podporu sadeníc v hniezde 
rýchlym vytvorením priaznivejšej mikroklímy 
a tým väčšiu odolnosť sadeníc voči nepriaz-
nivým vplyvom okolitého prostredia. V býva-
lom ZSSR vraj túto metódu úspešne používali 
pri zalesňovaní spustnutých plôch , púštnych 
a polopúštnych oblastí.

Vychádzajúc z mojich dovtedajších skú-
seností poznal som technicky nádejné mladé 
bučiny len z prirodzenej obnovy alebo ak bol 
takýto porast umelo založený v hustom spone 
na dookola tienenej ploche dospelého poras-
tu menšej ako jeho jedna výška („obnova na 
kotlíku“).

V prípade prirodzeného zmladenia zaru-
čujú dobrú technickú kvalitu mladého po-
rastu vzájomná konkurencia a autoregulácia 
vysokého počtu jedincov z prirodzenej ob-
novy a v prípade „kotlíka“ nedostatok svet-
la ,ktorý pri minimálnom bočnom svetle nú-
ti vysadené listnaté sadenice zaberať rastový 
priestor hlavne vertikálnym smerom s men-
šou intenzitou bočného vetvenia. Bohužiaľ 
videl som aj – príliš veľa- mladých a nádej-
ných bučín z prirodzeného zmladenia doslov-
ne pokazených príliš silnými prerezávkami 
s uplatňovaním síce negatívneho ale opačne 
orientovaného výberu – to čo malo vypadnúť 
– rozrastlíky – to zostalo a to čo malo zostať 
– kostra technickej kvality porastu a podúro-
veň – to bolo v 80-tych rokoch – často až za 
cenu 10.000.- Sk/ha – „vyfaklené“. 

V ostatných prípadoch umele založené bu-
činy pôsobia väčšinou viac-menej rozpačitým 
dojmom, veľmi často umocňovaným aj nega-
tívnym pôsobením zveri (viacnásobne rozko-
nárené koruny guľovitého tvaru – v lesníckom 
žargóne nazývané „jablone“). 

pod dojmom týchto zistení bol som pre-
svedčený, že dobrú technickú kvalitu násled-
ných bukových porastov je možné umelou ob-
novou dosiahnuť jedine vo vyššie uvádzaných 
prípadoch . 

Avšak koncom  druhej polovice 90-tych ro-
kov pri pracovnej návšteve OLZ Čadca, LS Oš-
čadnica a LS Čadca natrafil som na cca 30–40 
ročné pekné listnaté porasty tvorené hlavne 
bukom a primiešaným javorom horským a ja-
seňom. pri pátraní po materskom poraste do-
zvedel som sa však od miestnych kolegov pre-
kvapujúcu informáciu : porasty nepochádza-
jú z prirodzenej ale umelej obnovy .Táto však 
nebola realizovaná bodovou ale hniezdovou 
formou výsadby v 50 až 60-tych rokoch ako 
súčasť kampane zameranej na druhovú pre-
menu kysuckých smrekových monokultúr na 
zmiešané porasty.

Kolega Ing. Stenchlák mi dokonca zo-
hnal brožúrku od „otca“ týchto pestovných 
prác Ing. Schaleka,v ktorej som sa dočítal, 
že používali dve veľkosti hniezd a to menšie 
o ploche 0,9 x 0,9 m s deviatimi a 1,2 x 1,2 m 
s dvanástimi listnatými sadenicami. Väčší typ 
hniezd bol aplikovaný na väčšie a zaburinené 
plochy. Spon hniezd bol od 4 – 6 m. Spotreba 
sadeníc sa teda pohybovalo medzi 3.336 až 
5.629 ks/ha, čo by oproti teraz používaným 
normatívom predstavovalo úsporu od 1.871 
po 3.664 ks/ha. najdôležitejšou skutočnos-
ťou však bolo , že v porovnaní s  dovtedy mne 
známymi výsledkami z bodovej výsadby list-
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z pošty

z praxe 

Keď sa mladý človek rozhoduje o svojom po-
volaní a vyberá si školu, ktorá ho na to pri-
praví, pristupuje k tomu s ľahkosťou ...násť 
– ročných. Tak to bolo aj v mojom prípade. 
Vedel som, kde v hore rastú hríby a iné chut-
né lesné plody. Takže: hybaj na lesnícku ! Až 
tam sa mi začal odkrývať mimoriadne bohatý 
svet lesa. A trvá to v rôznych podobách do-
dnes... 

Veľký význam pre rozmanité zloženie fló-
ry a fauny v našich lesoch má nadmorská 

▪ Očami pozorného lesníka
Sú aj čierne motýle?
výška, reliéf terénu, zrážky, teplota a ešte 
všeličo iné. Les a jeho presvetlené čistinky 
oživuje veľké množstvo rastlín a živočíchov, 
ktoré v hore zaujmú aj do povinností zahrú-
ženého lesníka. Medzi takéto živočíchy pat-
ria nesporne motýle, pestrofarebné, z kvetu 
na kvet poletujúce tvory, ktoré – to som si 
myslel ešte donedávna – nemôžu byť čier-
ne. Až raz jeden taký pristal na kraji cesty 
a, pohotovo odfotografovaný, mi nedal šan-
cu si to myslieť aj naďalej. predstavujem 
vám piadivku krkoškovú (Odezia atrata). Jej 
biotopom sú horské lúky, rúbaniská, údol-
né čistinky a slnečné svahy. Tu žije v máji až 
auguste, lieta zrána a v podvečer, cez deň 
sa ukrýva v podraste. Zaujme modročierny-
mi krídlami, ktoré sú veľmi riedko zlatisto 
poprášené. Rohy predných krídel sú ozdo-
bené polmesiacom bielych riasnic. Čeľaď 
piadivkovitých má svoje pomenovanie pod-
ľa typického piadivého spôsobu pohybova-

nia sa húseníc. Majú vyvinutý len posledný 
pár panôžok, preto lezú tak, že prisúvajú 
zadnú časť tela k prednej – teda robia „pia-
de“. A hoci čierna farba jeho krídeliek nie je 
až tak úplne čierna,  potvrdzuje sa, že svet 
lesa okolo nás nám vie stále pripravovať no-
vé objavy. A keby to v tomto prípade pre vás 
až taký objav nebol, určite sa nik z nás ne-
môže nepotešiť pohľadom na tú oku laho-
diacu poletujúcu opeľujúcu krásu.

inG. michal koFira 
LS OSRBLIE, OZ ČIERNY BALOG 

Redakčná poznámka: Ďakujeme kolegovi za 
objavný pohľad okolo seba, ktorý je aj na 
stránkach LESNÍKa určite hodný nasledovania. 
K samotnému motýľu azda ešte toľko, že foto-
grafia nedokáže vystihnúť jeho krásu. Ak si ho 
„objavíte“ sami, lepšie pochopíte radosť Mi-
chala Kofiru. 

náčov bola technická kvalita týchto porastov 
prekvapujúco dobrá a tieto porasty si ju držia 
doposiaľ (viď foto). 

Analýzou hniezdovej metódy umelej obno-
vy nepochybne objavíme príčiny , ktoré evi-
dentne odlišujú výsledky dosiahnuté hniez-
dovou výsadbou listnáčov od väčšinou tráp-
nych výsledkov bodovej výsadby:

bodovou metódou a v súčasnosti používa-•	
nom spone cca 1,10 -1,20 m vysadený buk 
(zrejme aj dub) a značne aj javor horský 
a jaseň majú pri nedostatočnej konkuren-
cii susediacich sadeníc na úplne netiene-
nej ploche jednoznačnú tendenciu k zabe-
raniu rastového priestoru všetkými smer-
mi t.j. nielen do vertikály ale aj do strán čo 
po čase spôsobí , že v bodovou sadbou za-
loženom poraste sa v jeho neskorších ras-
tových fázach nachádzajú vlastne len je-
dince so sklonom k tvorbe habitusu men-
ších alebo väčších rozrastlíkov
hustý, cca 30 cm spon sadeníc v hniezde •	
simuluje hustý spon jedincov z prirodze-
nej obnovy so všetkými pozitívami ,pre-
dovšetkým vzájomnou konkurenciou, kto-
rá donúti aspoň 1 – 2 sadenice z hniezda 
k zaberaniu rastového priestoru vertikál-
nym smerom pri menšej intenzite bočné-
ho vetvenia čím sa vyvíjajú v nádejné stro-
my s priebežne rovným, dobre sa čistia-
cim málo a jemne zavetveným kmienkom 
a primeranou korunkou elipsoidného tva-
ru (práve pre tieto dôvody sa hniezdová 
výsadba nehodí pre umelú obnovu ihličňa-
nov, pri ktorých je naopak žiadúca čím dlh-
šie a nízko nasadená koruna)
rýchle zapojenie sa sadeníc na ploche •	
hniezda pomáha „biogrupe“ bojovať účin-
nejšie voči konkurencii buriny a aj ochrana 
týchto hniezd proti burine a zveri je jed-
noduchšia a lacnejšia (hniezda sa ľahšie 
a rýchlejšie vyhľadávajú aj ochraňujú, pri-

čom sa ochráni vyšší počet sadeníc na ma-
lej ploche) 
porasty založené hniezdovou výsadbou •	
nie sú náročné na často sa opakujúce ple-
cie ruby; nežiadúce dreviny môžu v urči-
tých fázach vývoja mladého porastu tvoriť 
dokonca žiadúcu konkurenčnú výplň po-
rastu medzi hniezdami a napomáhať tým 
tvorbe hladkých a jemne ovetvených je-
dincov cieľových drevín 
hniezdovou formou založené porasty •	
môžu byť v medzihniezdovom priestore 
dodatočne zahustené prirodzenou obno-
vou inými prímesove vyhovujúcimi drevi-
nami s lietavým semenom (jv, js, bt, jd...) 

Toto všetko samozrejme platí len v tom 
prípade ak aj hniezdovej výsadbe venujeme 
patričnú pozornosť (vylepšovanie, ochrana 
proti burine a zveri a pod.). 

 
Na doloženie mojej tézy prikladám foto-

grafie z uvedených porastov z druhej polovice 
90-tych rokov a z roku 2009 (autori p. Rábik 
a Ing. Šurina – vtedajší a súčasný pestovateľ 
OZ Čadca).

 Vzhľadom na uvedené ako aj súčasnú zlú 
dobu odporúčam každému lesnému hospo-
dárovi prehodnotiť a aspoň tým vekove mlad-
ším a v strednom veku sa nachádzajúcim aj 
experimentálne odskúšať hniezdovú metódu 
výsadby listnáčov . Na dôvažok si dovolím po-
núknuť aj ďalší pádny –možno rozhodujúci – 
argument , ktorý hovorí pre hniezdovú formu 
výsadby: Málokto si uvedomuje, že hniezda 
nám vlastne vzniknú aj po úspešnej realizácii 
prípravy pôdy na podobne veľkých plôškach 
v rámci výkonu spolupôsobenie pri prirodze-
nej obnove lesa.

inG. Jaroslav Ďurík
VEDÚCI LESNíCKEJ VÝROBY OZ ŽILINA
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poľovníctvo lesná pedagogika

Ministerstvo školstva 
Slovenskej republiky

LESY SR, štátny podnik, 
Banská Bystrica 

Akcia STROMY POZNANIA 
je súčasťou 3. ročníka 

Lesníckych dní, 
ktoré v čase od 22. apríla 

do 1. mája 2009 organizuje 
NÁRODNÉ LESNÍCKE 

CENTRUM. 

LESY SR, štátny podnik, Banská Bystrica,
pripravil v spolupráci 

s Ministerstvom školstva SR akciu 

STROMY POZNANIA. 
V rámci nej sú pri základných školách 

vysádzané miniatúrne arboréta. 
Ich úlohou je nielen skrášliť okolie škôl, 

ale aj naučiť žiakov spoznávať drevinové 
bohatstvo Slovenska.  

Stromy sú krásne. 
Stromy sú užitočné. 
Stromy sú nenahraditeľné.  

STROMY 
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V rokoch 2007 
a 2008 lesníci spolu 
so svojimi  priateľmi 
– žiakmi 1026 základných 
škôl z celého Slovenska, 
založili miniarboréta, 
na ktorých vysadili  8 druhov drevín. 
Tento rok k nim pribudnú  tri ďalšie. 

 Stromy nie sú len drevo! 
• Stromom vďačíme za pitnú vodu?

 (Lesy Slovenska trvale zadržiavajú a postupne 
nám „dodávajú“  4,5 miliardy m3 vody, 
čo je 4 krát viac, ako obsahujú všetky 

naše vodné nádrže)
• Stromy produkujú kyslík?

 (1 ha lesa trvalo zásobuje kyslíkom 25 ľudí)
• Stromy filtrujú vzduch? 

 (1 ha lesa zachytí ročne 32 ton prachu. V 1 m3 
 mestského vzduchu je 36 000 choroboplodných
  baktérií, v lesnom len 500)  

• Stromy chránia a zlepšujú pôdu?
 (Vytvorenie 60 cm úrodnej pôdnej 
 vrstvy trvá 7000 rokov.

POZNANIA

Smrek pichľavý
Pre pekne sfarbené ihličie 
sa ľudovo nazýva „strieborná 
jedlička“. Na rozdiel od lipy a brezy 
to však nie je náš pôvodný strom. 
Do Európy sa dostal v roku 1862. 
Je veľmi dekoratívny, nenáročný 
na pôdu, odolný voči 
znečisteniu, znáša 
mrazy i sucho. 
To všetko 
ho predurčuje 
na výsadbu 
do mestských 
parkov.

LESNÍCKY SKANZEN
Záverečné STROMY POZNANIA 

vysadíme 1. mája 2009 
v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej 

doline pri Čiernom Balogu.  

Sadenice pre STROMY POZNANIA zabezpečil  
SEMENOLES v Liptovskom Hrádku. 
Tento odštepný závod LESOV SR vyniká 
bohatou históriou i modernou semenárskou 
a šľachtiteľskou technológiou.

Breza 
Kto by nepoznal jej krásnu kôru! Ale viete, prečo je biela?! 
Pomocou tejto farby odráža slnečné lúče, ktoré by mohli 
v studených zimných dňoch spôsobiť popraskanie jej pletív. 
A práve vďaka bielej kôre dokáže rásť aj vo  veľmi chladných oblastiach, vysoko na severe, 
v Škandinávii, či na východe – v Himalájach a na Kamčatke. Lesníci ju volajú „pionierska 
drevina“, lebo dokáže rásť na nepriaznivých stanovištiach a pripraviť tam pôdu pre budúci les. 
Patrí k naším najodolnejším drevinám. A určite k najkrajším! 

Lipa 
Je symbolom Slovanov. Z jej kvetov je výborný čaj 
(proti prechladnutiu), z jej pevného lyka si plietli obuv dávni lovci 
(aj slávny Ötzi pred 5300 rokmi), jej mäkké drevo radi používajú 
rezbári (aj oltár Majstra Pavla v Levoči je z lipového dreva). 
Rastie najmä v strednej a východnej Európe. U nás najčastejšie nájdeme lipu malolistú a veľkolistú. 
Vieš rozoznať ich listy?

Názov tohto smreka 
nie je náhodný. 
Skús sa opatrne 
dotknúť jeho ihlíc. 
Nepoškoď ich, prosím, 
lebo každý strom 
– domáci i cudzokrajný 
– si zaslúži našu 
ochranu i úctu.

Už ste niekedy navštívili toto prírodné 
lesnícke múzeum? Príďte, je otvorené 

každý deň od 1. mája do 31. októbra.

 Stromy poznania 
     po tretíkrát

Lesnícke dni ako celoslovenská kampaň sa uskutočnia 
v tomto roku po tretíkrát. Opäť, tak ako v predchádzajú-
cich ročníkoch, bude ich súčasťou vysádzanie „miniar-
borét“ drevín v areáloch materských, základných i stred-
ných škôl. Táto aktivita, ktorej sme dali názov Stromy po-
znania,  bola a je skvelou príležitosťou pre vysvetľovanie 
významu našej práce. 

Žiačikovia nevedia nič o neprajnosti doby, o našich problémoch, ani 
o zvláštnych ochranárskych argumentoch, ale to, že „....medzi nimi 
boli tety a ujovia lesníci, povedali im  aké sú stromy vzácne, naučili 
ich stromčeky rozoznávať a spolu  s nimi ich aj zasadili...“, na to si, 
verte, mnohé „budúce bývalé“ deti spomenú aj po rokoch... A nielen 
spomenú!  

Tohto roku pribudnú do „miniarborét“ lipa, breza a smrek pichľavý. 
počet škôl, na ktoré sa lesníci vyberú v tomto roku, prevyšuje sedem 
a pol stovky. Ak vezmeme do úvahy, že pri sadení im bude pomáhať 
vždy najmenej jedna trieda žiakov, tak do Stromov poznania zapojíme 
bezpochyby niekoľko desiatok tisíc detí! A naživo, osobnou skúsenos-
ťou. To je ten najväčší dar, ktorý môžeme deťom poskytnúť – zážitok 
a dobrý pocit.

inG. Ján mičovský, csc.

Vo štvrtok 26. marca sa za účasti ministra pôdohospodárstva SR Stani-
slava Becíka začal v Kultúrnom dome Družba v Leviciach XIV. ročník po-
pulárnych Levických poľovníckych dní. V rámci slávnostného otvorenia 
bola sprístupnená poľovnícko-ochranárska výstava „príroda okolo nás“ 
a zároveň boli ocenené najlepšie detské výtvarné a literárne práce s rov-
nomenným názvom.

Ťažiskom úvodného dňa bo-
lo vyhodnotenie 14. ročníka Me-
dzinárodného filmového festiva-
lu s tematikou prírody: Hubertlov 
– Levice 2009. Oproti minulo-
ročným 29 filmom sa tento rok 
do súťaže prihlásilo len 15: je-
den z Čiech, 5 z Maďarska a 9 
zo Slovenska, ktoré boli hodno-
tené v troch kategóriách. K zau-
jímavému spojeniu – aspoň na 
pódiu pre ocenených – došlo 
v kategórii Náučno – metodický 

a dokumentárny film. Na treťom mieste sa totiž zhodne umiestnili: film Mi-
roslava Lubellana o nezadržateľnom šírení podkôrnikovej kalamity na úze-
mí Nízkych Tatier s názvom „Keď umiera les“, a podobne i film mimovlád-
nych organizácií režisérky Jany Sadloňovej „Znovuzrodenie lesa“ o omlade-
ní lesného porastu vo Vysokých Tatrách. Rozdielnosť názorov a pohľadov na 
rovnaký problém sa pritom zaobišiel bez vznetlivých konfrontácií, naopak, 
s priestorom otvoriť rovnocennú diskusiu napr. aj prostredníctvom filmové-
ho umenia. Druhé miesto v tejto kategórii získal maďarský autor Gyorgy Ga-
dó s filmom „Orlia hora a mesto“ a prvenstvo porota udelila Róbertovi Trn-
kovi za film „poľovníckymi chodníkmi Babej hory“. Róbert Trnka so svojím 
filmom zvíťazil aj v celkovom hodnotení poroty „O putovný pohár Hubertlo-
vu 2009“. V kategórii príroda a zver získal prvenstvo Ján poláček s filmom 
„Zo zákutí a tíšin CHKO poľana“ a v kategórii Domáce video – film. začiatky 
sa najvyššie umiestnil zástupca Maďarskej republiky, Béla Vincze, s filmom 
„Už je to iba spomienka“. 

Domáci i zahraniční odborníci z oblasti poľovníctva upriamili svoju po-
zornosť na odborný seminár, ktorý sa pod Názvom „Trvalo udržateľné po-
ľovníctvo a jeho riadenie“ 
uskutočnil v sobotu 28. mar-
ca v DK Družba. Seminára sa 
zúčastnilo sedem zahranič-
ných delegácií z Maďarska, 
Bulharska, Srbska, Slovin-
ska, Čiech, Rakúska a Ru-
munska. Účastníkov seminá-
ra pozdravil aj prezident SR 
Ivan Gašparovič. 

Odborný program už tra-
dične doplnili rôzne poduja-
tia pre laickú verejnosť – okrem chovateľskej prehliadky trofejí a výstavy 
detských výtvarných prác už tradičné poľovnícke predajné trhy. V nede-
ľu popoludní sa uskutočnilo podujatie pre detských návštevníkov. Deti 
v doprovode rodičov si nenechali ujsť ukážky práce sokoliarov i lesničia-
rov a zážitkové hry, ktoré pre nich pripravili lesní pedagógovia.

anita Fáková

Levické poľovnícke
      dni 2009
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nelesnícky o…

A ktoré úspechy si vo svojej kariére strelca 
cení najviac? „Určite je to absolútny výsledok 
na oblúkovom strelišti a osobný rekord v de-
saťboji. Ešte v období ČSSR som bol dvakrát 
majster republiky – v disciplínach oblúkové 
strelište a medzinárodný päťboj. Tieto víťaz-
stvá si cením hlavne z toho dôvodu, že som 
sa dokázal presadiť v silnej konkurencii vtedy 
mimoriadne kvalitných strelcov, napr. Ing. Mi-
roslava Sivčáka, Milana Kvasňovského, Jaro-
slava Dobeša (všetci zamestnanci štátnych le-
sov), Cyrila Orešanského, Františka Lenikusa 
a ďalších. Veľmi si cením víťazstvá na prete-

O ŠpORTOVOM STReLcOVI IGOROVI SOLnIcOVI 

adrenalín a výzva
prvýkrát si vystrelil na strelnici ako sedemročný. k streľbe ho priviedol otec 
– poľovník, ktorý sa venoval poľovníckej streľbe z brokovnice, malorážky i gu-
ľovnice. Od 14-tich rokov sa Igor Solnica, ktorý je v súčasnosti lesníkom na 
Lesnej správe Majdán (OZ Smolenice), začal venovať poľovníckej streľbe pra-
videlne. Intenzívne v nej rozvíjal svoje schopnosti pod vedením Ing. Jána ko-
váča na SLTŠ v Banskej Štiavnici. Rozvinul ich tak úspešne, že už reprezento-
val Slovensko v disciplíne Skeet na pretekoch v Taliansku, Slovinsku a Českej 
republike. V poľovníckych disciplínach reprezentoval našu krajinu a zároveň 
aj štátny podnik LeSy SR na Majstrovstvách európy v poľsku a ČR, ako aj na 
pretekoch lesníkov v Maďarsku. 

Igora Solnicu 936 bodov z 1 000 možných. 
Najnovšou športovou výzvou je pre I. Solnicu 
streľba v disciplíne parkúr, strieľaná na Slo-
vensku len niekoľko rokov. 

„pripravujem sa na kvalitných  
strelniciach, porovnateľných  
s európskymi“

pýtam sa, ako často trénuje a súťaží strelec 
jeho formátu. Dostávam prostú odpoveď: „Trénu-
jem podľa potreby. Na začiatku sezóny intenzív-
nejšie, aby som získal prehľad a cit v nahadzova-
ní a odpaľovaní. Počas sezóny trénujem len v prí-
pade opakujúcich sa tých istých chýb. Najlepším 
tréningom je pre mňa účasť na pretekoch. Zú-
častňujem sa ich aspoň jedenkrát za dva týždne. 
Najčastejšie sa pripravujem na strelniciach v Tr-
nave, vo Zvolene a v Trnovci nad Váhom, ktoré sú 
kvalitné a porovnateľné s európskymi. V tejto sú-
vislosti sa chcem poďakovať v prvom rade môj-
mu zamestnávateľovi – štátnemu podniku LESY 
SR Banská Bystrica za možnosť reprezentovať aj 
na medzinárodných podujatiach a za materiál-
nu podporu. Moje poďakovanie patrí takisto ko-
legom z LS Majdán, ktorí mi vychádzajú v ústrety. 
A do tretice veľká vďaka aj mojej partnerke Andrei 
za podporu a rady. Cením si ich, pretože je repre-
zentantka Slovenska v disciplíne skeet.“ 

I. Solnica má na svojej záľube najradšej stret-
nutia s priateľmi a známymi. Svoje zohráva aj 
správna hladina adrenalínu zo súťaženia a no-
vé a nové výzvy prekonávať seba i súperov. Na-
vyše je od svojich osemnástich rokov poľovní-
kom a má už na svojom konte niekoľko pekných 
výstrelov a parádnych trofejí. podľa jeho názoru 
sa ale nedá povedať, že pokiaľ by sa nevenoval 
poľovníckej streľbe, tak by nedokázal trafiť zver. 
Hovorí, že určite sa nájde dosť poľovníkov, kto-
rí aj bez športovej streľby dokázali uloviť zver na 
veľkú vzdialenosť alebo v behu. Na druhej strane 
dodáva, že športoví strelci majú výhodu rýchlej-
ších reakcií a bezpečnejšieho ovládania zbrane. 
Tak či onak, vždy je podstatné trafiť sa „do čier-
neho“. A to vždy a za každých okolností prajeme 
nielen Igorovi Solnicovi, ale všetkým ktorí sa ve-
nujú športovej a poľovníckej streľbe. 

JozeF marko 

koch organizovaných Generálnym riaditeľ-
stvom š.p. LESY SR v Banskej Bystrici. V ro-
koch 2005 – 2007 som trikrát za sebou vyhral 
pohár Generálneho riaditeľa v desaťboji na 
strelnici v Zámutove,“ konštatuje I. Solnica.

Keď hovorí o svojich najobľúbenejších dis-
ciplínach spomína si, že začínal na oblúkovom 
strelišti a v tejto disciplíne dosiahol už spome-
nutý absolútny výsledok 80/80. potom pre-
šiel na náročnejšiu disciplínu Skeet, v ktorej 
má osobný rekord 122/125. Jeho obľúbenými 
pretekmi boli a sú viacboje – päť a desaťbo-
je. V desaťboji je najúspešnejším výsledkom 

▪ STROMy exTRa

Strom s takýmto menej známym menom 
nájdete v Sobranciach. Albízia (Albizia jubrissin 
rossa), býva označovaná aj ako perzský achát 
z čeľade Mimosaceae – citlivkovité. Je jedným 
z asi 50 druhov tropickej a subtropickej flóry 
v Ázii, Afrike a v Autrálii. Jeden druh rastie aj na 
juhoamerickom kontinente v Mexiku. 

Celý habitus stromu možno označiť za 
dáždnikovitý. Kmeň je hladký a má pôvabne 
prehnuté konáre. Dorastá do výšky a šírky od 
6 do 10 m. Jasnoružové až tmavoružové voňa-

vé kvety s množstvom ochlpených tyčiniek ne-
všedne esteticky pôsobia neskoro v lete, ale-
bo až v jeseni. Ich vôňa napĺňa ovzdušie a láka 
včely. príťažlivosť stromov dotvárajú aj dvakrát 
sperené, jemne zelené mimózovité listy, ktoré 
sa počas noci zavárajú. Taktiež sú zaujímavé 
aj plody v podobe plochých strukov, dlhých 12 
– 18 cm. Struky obsahujú oválne, svetlohne-
dé semená. Albízia je odolná voči soli i suchu 
a dokáže rásť na širokom spektre pôdnych ty-
pov. Je veľmi vhodným stromom na pestovanie 
v blízkosti stavieb, kde môže rásť pod terasou 
alebo nad strechou, Koruna je výrazne otvore-
ná a umožňuje slnečnému svetlu prenikať až 
k päte stromu a tým aj plnohodnotný rast tráv-

nika. V záhradách a parkoch uprednostňuje 
priame slnko ale vyhovuje jej aj čiastočný tieň.

podľa niektorých autorov ju možno pestovať 
aj v miestnosti. Hodí sa pre pestovanie a tvaro-
vanie v nádobách ako bonsaj. V zime vyžadu-
je chladnejšie prezimovanie do 15oC, vydrží aj 
v tmavej pivnici. Štvorročné a staršie rastliny 
môžeme úspešne prezimovať aj na chránenom 
mieste v záhrade. V lete je veľmi prospešné 
umiestnenie na terase, balkóne, alebo zapus-
tenie aj s nádobou v záhone. Odporúča sa se-
meno vysievať do ľahšej, pieskovej zeminy, za-
sypávať cca polcentimetrovou vrstvou čistého 
piesku. Osivo je vhodné pred jarným výsevom 
spariť preliatím vriacej vody cez sitko.

Albízia v Sobranciach rastie na dvoch loka-
litách – s prsným priemerom 13 cm v areáli ne-
dávno vybudovaného gréckokatolíckeho kostola 
a v parku na Námestí slobody – priemer 10 cm.

Opísať vzácny druh umožnil zástupca Bota-
nickej záhrady UpJŠ v Košiciach RNDr. Ing. pe-
ter Kelbel ochotným poskytnutím podkladov 
z domácej i zahraničnej literatúry. 

ladislav maXim

NEVŠEDNÝ KRÁSAVEC

albízia 

Igor Solnica tretí zľava Igor Solnica na stupni víťazov
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z múzea

História slovenského lesníctva predstavuje 
tisícročný sled každodennej práce, význam-
ných i menej významných udalostí, celé ge-
nerácie ľudí – lesníkov i panteón lesníckych 
osobností. Z historického povedomia už mno-
hé počiny lesníkov vymizli, no tie čo zostali, 
naďalej pripútavajú náš záujem o minulosť 
a to najmä prostredníctvom hmotných i ne-
hmotných lesníckych pamiatok. 

LESY SR, š. p., Banská Bystrica inšpirova-
né fenoménom svetového dedičstva, tak ako 
ho realizuje UNESCO, v roku 2007 začali vy-
tvárať sieť VÝZNAMNÝCH LESNíCKYCH MIEST 
Slovenska. Tento, v slovenských podmien-
kach nie až taký samozrejmý počin, umožnil 
zahájiť proces objavovania i znovuobjavova-
nia lesníckej histórie všedného i sviatočného 
dňa a úsilia prezentovať ho v hodnotnej po-
dobe pred verejnosťou. Lesy SR sa v takto re-
alizovanom procese účinne uchádzajú o svo-
je miesto spolutvorcu a ochrancu kultúrneho 
dedičstva na Slovensku. 

Fondová a pamäťová inštitúcia akou je 
Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene, ne-
môže neoceniť aktivity podobného charakte-
ru a v rámci spolupráce na tvorbe siete VLM 
pripravila výstavné podujatie Významné les-
nícke miesta na Slovensku. Tridsať význam-
ných miest s lesníckym charakterom a histó-
riou v obrazovej a textovej podobe zaplnilo 
výstavné priestory nášho múzea. Napriek to-
mu, že nemôžu byť vyčerpávajúcim pohľadom 
do histórie lesného hospodárstva, predsta-
vujú zaujímavé dejinné kapitoly, významne 
zhodnocované súčasným poznaním. Takým 
je napríklad VLM Oravský komposesorát, his-
torické, relatívne veľké územie s vysokou les-
natosťou, ktoré bolo priaznivo poznamena-
né pokrokovým lesným hospodárením v 19. 
a 20. storočí. Svojho času išlo o jedno z naj-
modernejších lesných hospodárstiev na úze-
mí Slovenska. 

Niektoré z predstavených významných 
lesníckych miest dokumentujú úspešné sna-

hy lesníkov o revitalizáciu lesa – zalesnenie 
Šútovskej skaly či podlavických výmolov, ďal-
šie sú dokladom spolupráce lesníctva s inými 
hospodárskymi odvetviami – napr. plaveb-
ný kanál Zlatá Baňa v Solivare – a zvýrazňujú 
najmä nezastupiteľnú úlohu lesov ako ener-
getického zdroja pre rozvíjajúci sa priemysel 
v 18. a 19. storočí. Technické pamiatky na vý-
stave reprezentuje napr. Čiernohronská lesná 
železnica – jeden z najvýraznejších symbo-
lov zlatého veku železníc na Slovensku, Tajch 
Hrončok, lesnícke dielo s efektívnym využitím 
na dopravu dreva, ktoré síce stratilo svoju pô-
vodnú funkciu, no vďaka lesníkom zostalo na-
priek zmene účelu zachované a dnes plní re-
kreačné, vodohospodárske i krajinotvorné 
funkcie. Na Slovensku a v Európe posledný 
zachovaný, a stále funkčný, Vodný žľab Ra-
kytovo na splavovanie rovnaného dreva stále 
fascinuje súčasníka svojou jednoduchosťou 
a rešpektom k estetike krajiny. 

 Zaujímavým poznaním pre návštevníka vý-
stavy môžu byť staré hájovne v bratislavskej 
petržalke. V typicky mestskom prostredí sa za-
chovali tieto relikty pôvodného lesného hospo-
dárenia. Lužné lesy, ich využitie a starostlivosť 
o ne neoddeliteľne patria k historickému obra-
zu o petržalke. Hájovne boli v minulosti pre Bra-
tislavčanov cieľom výletov a miestami odpočin-
ku a občerstvenia. Nie veľmi vzdialené klima-
tické letovisko Harmónia pri Modre zase patrí 
medzi prvé oblasti Slovenska, kde sa začal cie-
ľavedomo vvyužívať estetický a zdravotný feno-
mén lesa. A pokiaľ ide o obnovu tela a duše, tá 
môže byť odmenou i pre návštevníka Čierneho 
Váhu, lesníckej osady na Liptove, miesta s vy-
sokou kultúrnou hodnotou, ktorého lesnícky 
a historický charakter je umocnený estetickým 
stvárnením a umiestnením v príťažlivej prírod-
nej lokalite. Tunajší cintorín je malebné miesto, 
kde odpočívajú celé generácie lesníkov. Galé-
riu VLM však tvoria i typické mestské sídla ako 
napríklad Zvolen, Banská Štiavnica, Liptovský 
Hrádok – ich kultúra tvorená stáročiami je vy-

profilovaná v tesnej previazanosti s kultúrou ži-
vota lesníkov, najmä lesníckeho dorastu a les-
níckej vedy. Ulica pod lipami – Lesnícka ulica 
v Liptovskom Hrádku – je na Slovensku vzác-
nosťou – klenotom, ktorý na jednom, jedinom 
mieste spája ohnivká reťaze prebohatej lesníc-
kej histórie. Osobitné miesto zaujíma Banská 
Bystrica – riadiace centrum slovenského lesníc-
tva. Túto funkciu jej pridelili dejiny a rešpektuje 
ju i súčasnosť. Generálne riaditeľstvo Lesov SR 
sídli v budove, ktorá je symbolom moderného 
lesníctva, samostatného hospodárskeho odvet-
via, ktoré vyšlo z tieňa baníctva a poľnohospo-
dárstva v 19. storočí. Táto naša národná kultúr-
na pamiatka je skutočnou ozdobou ústredného 
bystrického námestia. 

Svoj priestor na výstave dostali aj historic-
ké osobnosti slovenského lesníctva. Dekret – 
Matejovie, Rowlland, Greiner – každý z nich 
pôsobil na inom mieste a v inom čase, ale 
všetci traja boli nositelia nových myšlienok 
a presadzovali nové postupy v oblasti lesné-
ho hospodárstva. 

K návštevnicky najatraktívnejším patria 
významné lesnícke miesta, ktoré stelesňu-
jú nielen lesnícke, ale i poľovnícke tradície 
minulých i súčasných majiteľov lesov. Naj-
mä šľachta, ako vlastník rozsiahlych lesných 

Výstava Významné lesnícke 
miesta na Slovensku

Aj takéto nádherné scény možno zachytiť na Veľkej Lúke, kde má lesnícky chov koní viac ako 
polstoročnú tradíciu. (foto E. Genserek).

plôch, náruživo využívala svoju výsadu poľo-
vať. Nielen toto privilégium nám dnes pripo-
mínajú architektonické skvosty ako napríklad 
zámok v Topoľčiankach alebo kaštieľ vo Sv. 
Antone, sídlo poľovníckeho múzea. 

V ponuke výstavy je celý rad ďalších vý-
znamných lesníckych miest, napríklad Les-
nícka škola v Remetských Hámroch s nešťast-
ne pretrhnutou históriou výchovy mladých 
lesníkov, žrebčín na Veľkej Lúke, s neoceni-
teľným chovom norika muránskeho typu pre 
lesné hospodárstvo i Lesnícky skanzen, ktorý 
je napriek svojmu názvu živým organizmom, 
stále dopĺňanou mozaikou obrazových vne-
mov a informácií o všetkom, čo súvisí s lesom 
a lesným hospodárstvom. 

Výstava, ktorú pripravil autorský kolektív 
– Ing. Mária Rošková, Mgr. Ľubica Miľanová, 
Ing. Marek Vanga a Mgr. Tatiana Figurová – 
pri príležitosti tohtoročných Lesníckych dní, 
bude sprístupnená do 31. mája 2009. pod-
ľa autorov sú významné lesnícke miesta pre-
svedčivým dôkazom, že človek nie je len dl-
hodobým užívateľom lesného bohatstva, ale 
že do jeho zveľadenia a udržania už mnohé 
investoval a ešte chce investovať.

mGr. tatiana FiGurová, ldm zvolen

Historický pohľad na hrádzu Tajchu 
Hronček. ( fond LDM Zvolen)
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Riaditeľ Ivan Timko to po privítaní členov ve-
denia podniku v budove OZ Košice na pora-
de s riaditeľmi východoslovenských závodov 
povedal zrozumiteľne: „Sme radi, že po po-
radách na generálnom riaditeľstve sa konajú 
regionálne stretnutia s riaditeľmi OZ a jedno 
z nich je aj u nás v Košiciach.“ Akoby inými 
slovami hovoril: „Je dobré, že prichádzate aj 
vy za nami, nielen my za vami.“ Generálny ria-
diteľ vzápätí vysvetlil, prečo s úsekovými ria-
diteľmi zvolili túto formu stretnutí s riaditeľmi 
OZ regiónu Západ (Topoľčianky), Stred (Ban-
ská Bystrica) a Východ v už spomenutej met-
ropole východného Slovenska: „problémy re-
giónov sú odlišné a takto máme možnosť de-
tailne prebrať všetky regionálne špecifiká.“ 

porada s riaditeľmi odštepných závodov 
Košice, prešov, Bardejov, Vranov, Sobrance, 
Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava potvr-
dila, že ak závody zo západného, prípadne 
stredného Slovenska dokážu zobchodovať ur-
čité objemy hmoty aj vďaka blízkosti fungujú-
ceho trhu v Rakúsku, Česku a Nemecku, závo-
dy na Východe krajiny sú na tom podstatne 
horšie. Drvivá väčšina centrálnych aj regio-
nálnych zákazníkov skrátka prestala kupovať 

drevo, respektíve berie podstatne menšie ob-
jemy, ako boli pôvodne dohodnuté. „Niet ko-
mu predať drevo!“, zaznelo z úst riaditeľa OZ 
Rožňava Arpáda Kavečankyho. Dodávky OZ 
Vranov tvorí podľa slov riaditeľa pavla Zaťka 
až z 95-tich percent buk a o ten je záujem len 
z Českej republiky. Čas ukáže, za akú cenu. 
A keď už bola reč o cene, zarezonovali slová 
obchodného riaditeľa podniku Jaroslava Ho-
ligu, ktorý upozornil na rastúci tlak na ďalšie 
znižovanie cien v podaní spracovateľov a ob-
chodníkov raz na úrovni generálneho riadi-
teľstva, raz na úrovni závodov. „Nad žiadnym 
ďalším znižovaním cien zatiaľ neuvažujeme! 
Zľavy platia naďalej, ale nižšie s cenami už ísť 
nemôžeme!“ 

Čo ale v obchode môžeme a musíme, je 
snaha o uspokojenie v kvalite a termíne skú-
šobných dodávok všetkých záujemcov o na-
še drevo a nie im ho na skúšku posielať v inej 
ako dohodnutej akosti a obalené blatom. Le-
bo aj takéto prípady sa aj v takejto situácii 
niektorým našim „tiežkolegom“ stávajú... 
Slová môcť, nemôcť, musieť a mať odzneli 
a asi ešte odznejú v debatách o tom, ako ďa-
lej, veľakrát. použil ich aj generálny riaditeľ 

 názory, postoje, komentáre

HEREC A RECITÁTOR

Juraj Sarvaš
prečo mám rád les? Nuž, pri odpovedi na túto otázku by som si 

mohol pomôcť slovami klasika pavla Országha Hviezdoslava:

„Pozdravujem vás, lesy, hory,
z tej duše pozdravujem vás!

Čo mrcha svet v nás skvári, zmorí,
zrak jeho urknul, zmámila

lož, ohlušila presila:
vy k žitiu privediete zas,
vy vzkriesite, vy zotavíte,

z jatrivých vyliečite rán...“
Áno, presne to sú tie slová, ktoré dokonale vystihujú moje po-

city a vzťah k lesom a horám slovenským. Sú to krásne verše, ale 
ich význam človek pochopí až neskôr... Učiteľ či rodičia vám ich 
môžu vštepiť, ale ich pravý význam musíte precítiť. Ja som vyras-
tal v prostredí, kde som mal k horám i lesom blízko. Od mlada som 
cítil, že les, príroda mi pomáha prežiť všetky ťažkosti. Na maturitu 
som sa učil na lúke, na kraji lesa. Cítil som vôňu kvetov, závan vlh-
kého vzduchu od lesa. To mi dodávalo energiu. 

Milujem Slovensko celým srdcom, prešiel som ho krížom-krá-
žom a všade som nachádzal ľúbezné zákutia. Jedno z mojich naj-
milších miest je vrch Hrb nad Šajbou. Bol som na ňom najmenej 
pätnásť krát. Vždy keď tam prídem, spomeniem si na liptovských 
murárov. Tie skaly sú tam naukladané, akoby ich svojimi zrobený-
mi rukami oni naukladali. Mám tam jednu takú skalu, kam sa veľ-
mi ťažko dá dostať, nikto sa tam neodváži vyliezť. Na tú sa vždy vy-
škriabem a odtiaľ sa kochám. Z Hrbu za dobrého počasia vidieť aj 
Vysoké Tatry. Tam sa cítim ako v raji. Na vrcholku Hrba mi na um 
prichádzajú verše a ja naplno preciťujem ich význam:

„...tu mŕtvie bôľ, tu slabnú putá, zrak čistí sa, tlak voľneje, i oživu-
jú nádeje.“

▪ pReČO MáM Rád LeS

Za čo nemôžeme a ČO MôžeMe
Jozef Minďáš na stretnutí s kompletnými ve-
deniami všetkých východoslovenských OZ, 
keď vysvetľoval, prečo práve na východnom 
Slovensku uprednostnili členovia vedenia 
š.p. LESY SR stretnutia aj s námestníkmi zá-
vodov: „Situácia je tu na východnom Sloven-
sku najhoršia. Nemôžete za to ani vy, ani my. 
Čo ale všetci v tejto situácii môžeme a musí-
me, je dodržiavanie prijatých princípov a pra-
vidiel v podniku ako celku. Aby sme ju boli 
schopní všetci spoločne zvládnuť.“ 

Alibistické výhovorky niektorých, že už nič 
nezmôžeme sa možno niekomu hodia, ale ni-
komu nepomôžu. Môžeme ešte urobiť dosť. 
Napríklad viac sa stretávať, viac diskutovať, 
viac sa otvoriť jeden druhému bez obáv, pa-
niky a apatie. Tak ako sa to podarilo diskutu-
júcim na stretnutí v Košiciach. Nebolo ich veľa 
a aj stretnutie trvalo možno kratšie ako všetci 
očakávali, ale hovorilo sa otvorene. A pod-
ľa slov generálneho riaditeľa Jozefa Minďá-
ša hodlá vedenie podniku v takomto dialógu 
pokračovať. Najbližšie aj s vedúcimi lesných 
správ. Som presvedčený o tom, že je to správ-
ne rozhodnutie. 

JozeF marko



28 LeSník |  apRíL  2009

Fero a Mišo sú rybári. Vybrali sa 
skoro ráno k rieke, presedeli pri nej 
celý deň a večer Fero vraví Mišovi:

 – Vieš, jedenej veci nikdy ne-
uverím?

 – Čomu neuveríš?
 – Že vraj existujú celé národy, 

ktoré sa živia iba rybolovom...

„Na akú chorobu umrel pán horár?“ 
pýtali sa vdovy a tá na to: „Doktori 
vraveli, že umrel úplne zdravý !“

Opitého horára vyhodili z krčmy 
a tam začal kričať: „Fuj, čo je to tu 
za smrad, robí sa mi z toho zle“. 
Krčmár mu odvetil: „To je predsa 
čerstvý vzduch !“ 

Horár s modrinami a opuchlina-
mi na tvári smutne popíja v krč-
me a vzdychá „Niektoré veci sa 
ťažko vysvetľujú“. Keď sa chla-
pi pýtali, čo sa mu stalo, odpove-
dal: „Mám doma divokú kozu, keď 
som ju chcel podojiť, kopla ma 
a ja som jej uviazal nohu o kolík. 
Keď ma opäť kopla aj druhú nohu 
som jej uviazal o kolík. potom som 
ju chcel podojiť odzadu, ale šib-
la ma chvostom medzi nohy. Tak 
som si dal dole opasok a priviazal 
jej chvost o trám. potom mi spadli 
nohavice a prišla moja žena“
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Svet patrí tomu,
kto má peniaze,

aby ho mohol prejsť.

RALPH EMERSON

humor a krížovka

Rozsiahly prieskum početnosti a príčin pra-
covných úrazov na Slovensku odhalil zaujíma-
vú skutočnosť: povolania, pokladané za najri-
zikovejšie (baník, hasič, lesný robotník, pyro-
technik) sa v rebríčku úrazovosti ocitli ďaleko 
za pomyselným víťazom: ošetrovateľom zvie-
rat v ZOO. prieskum potvrdil, že za uplynulých 
desať rokov utrpel pracovný úraz každý druhý 
ošetrovateľ zvierat, pričom každý desiaty úraz 
bol smrteľný (!). podľa riaditeľa ZOO v jednom 
nemenovanom slovenskom meste, „...ošetro-

▪ Uveríte? vatelia získavajú časom citový vzťah ku svojim 
zverencom a preto v kontakte s nimi sú menej 
ostražití“. 

Slová riaditeľa ZOO potvrdzuje zatiaľ po-
sledný prípad, ktorý sa stal ošetrovateľovi 
hrochov Albertovi S. z Hrochote. Jeho štvor-
nohý zverenec, počúvajúci na meno piťo, si 
obľúbil škrabkanie metlou po bruchu. pri čis-
tení klietky sa vždy dožadoval tohto úkonu. 
pri jedno takomto „masírovaní“ piťo nechtiac 
Alberta S. prisadol. Ošetrovateľ pod ťarchou 
svojho miláčika dokonal. 

rubriku PriPravuJe: Ferko táraJko

Tajnička krížovky z marcového čís-
la Lesníka znie: „... šlohli kufrík 
s falošnými peniazmi“. Z úspeš-
ných lúštiteľov sme tentokrát vy-
žrebovali Máriu Vizváryovú z OZ 
Šaštín. Víťazke blahoželáme a po-
sielame jej knihu Ľudovíta Šurinu 
Les plný snov.

redakcia
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Srnčie 
medailónky 
s brusnicami
Suroviny: (na 2 porcie)
4 srnčie medailónky asi 60 g, 1 poliev-
kovú lyžicu oleja 
Omáčka: 200 ml silného mäsového vý-
varu, 100 ml červeného vína, 1 bobko-
vý list, 2 zrniečka borievky, 20 ml bran-
dy, 1 polievkovú lyžicu brusníc, 2 po-
lievkovú lyžicu kyslej smotany, soľ, 
mleté čierne korenie 
Zelenina s hubami: 100 g kuriatok, 
100 g minimrkvičiek, 4 zelené cibuľky 
alebo 1 väčšiu cibuľu, 2 polievkovú ly-
žicu masla, mletý mušktátový oriešok, 
soľ, mleté čierne korenie, brusnice na 
ozdobenie

hobby

▪ pOĽOVnícky 
 RecepTáR

postup:
Červené víno, vývar, brandy, koreni-
ny a brusnice dáme do väčšieho hrn-
ca. Zohrejeme a zredukujeme na 1/3. 
Pridáme kyslú smotanu, prepasíruje-
me cez sitko, dochutíme soľou a mle-
tým korením. 
Kuriatka očistíme a podľa potreby na-
krájame. 
Mrkvu očistíme, jarnú cibuľku umy-
jeme, očistíme a pokrájame na 5 cm 
dlhé kúsky. Mrkvu spolu s cibuľkou 
orestujeme dosklovita, pridáme huby 
a opekáme približne 4 minúty za stá-
leho miešania. 
Podľa potreby prilejeme vodu, ochu-
tíme soľou, korením a muškátovým 
orieškom. 
Srnčie medailóniky opekáme na roz-
pálenom oleji z oboch strán 3 až 4 mi-
núty. Osolíme, okoreníme a stiahneme 
z ohňa. Mäso šikmo narežeme a na ta-
nieri poukladáme na hubovo-zelenino-
vú zmes. Polejeme omáčkou a ozdobí-
me brusnicami.

Kým skúšky a súťaže poľovných psov slúžia na 
získanie poľovnej upotrebiteľnosti, hodnote-
nie exteriéru psa na výstavách slúži na získanie 
chovnosti. U viacerých plemien poľovných psov 
na získanie chovnosti sú potrebné ako skúšky 
tak aj výstava, u niektorých plemien stačí iba po-
súdenie jedinca na výstave, čo má vplyv na zhor-
šujúce sa ich poľovné vlastnosti.

Výstavy psov sa v poslednom období stávajú 
okrem posúdenia exteriéru jedinca, akousi šou 
pre návštevníkov týchto podujatí. Niektoré ple-
mená psov sa vystavujú tak ako prišli na svet. 
U ďalších plemien ešte na výstavách prebieha 
ich česanie, strihanie, pudrovanie a iné kozme-
tické úpravy tak, aby predvádzané jedince sa po-
dobali nie na ich skutočný vzhľad, ale na vzhľad, 
akú si o nich vytvoril človek. Okrem posúdenia 
jedinca sú súčasťou výstav aj súťaže párov, cho-
vateľských skupín, dieťa a pes, ktoré sa delia eš-
te na ďalšie súťaže podľa veku dieťaťa.

Keďže na výstavách sa zúčastňuje niekoľko 
stoviek psov, ba i tisícou, jednou zo sprievod-

Témou odznakov z kynologických výstav sme 
ukončili seriál príspevkov zo zbierok ing. Her-
za. Obraciame sa na majiteľov, resp. zberateľov 
odznakov s poľovníckou tematikou, ktorí majú 
záujem o predaj, darovanie alebo výmenu od-
znakov, aby kontaktovali ing. Jozefa Herza na 
adrese: 

Ing. Jozef HERZ, phD.
956 34 Ostratice 41

redakcia

▪ kynologické výstavy
ných akcií je aj vydanie odznaku k tomuto pod-
ujatiu. Okrem odznakov, ktoré si môže zakúpiť 
každý účastník a návštevník výstavy, býva zvy-
kom udeľovať víťazom v jednotlivých výstavných 
triedach aj psie medaily. Občas sa stretávame 
na výstavách so psami, ktorí majú na hrudi na 
akomsi podbradníku pripevnených množstvo ta-
kýchto medailí, čo neraz pripomína veteránov 
vojen.

inG. JozeF herz, Phd.

▪ OdZnaky
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puzzle 
s omaľovánkou
Vystrihni, poskladaj, 
nalep na papier 
a vyfarbi puzzle. 

pre deti

ahoj kamaráti, pošlite mi 
poskladaný a vyfarbený 
obrázok. Jedného riešiteľa 
odmením darčekom.

Za pekne poskladaný a vyfarbený ob-
rázok posielam odmenu môjmu ka-
marátovi Vilkovi Buchovi zo Zvolena.

ahoj a dovidenia nabudúce! 
 Vaša veverička Ryška
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spoločenská kronika

Ako som bol naznačil – fotohádanka v mi-
nulom čísle sa týkala miesta, ktoré by ne-
jeden čitateľ s lesníckou históriou asi ne-
spájal. Je čas to objasniť: Na fotografii bola 
horáreň v petržalke s originálnou datáciou 
na fasáde z roku 1779. Tunajšie lužné lesy 
kedysi vytvárali znamenitý revír, ktorý jeho 
majitelia pálffyovci zverili do starostlivosti 
dedičným hájnikom. Aj vďaka tomu sa do-
dnes zachovali dve zaujímavé horárne, pri-
čom vo fotohádanke bola tá, ktorú nájdete v Zrkadlovom háji. pôsobili 
v nej aj príslušníci známeho hájnického rodu Draždiakovcov, ktorý pre-
požičal svoje meno tunajším jazerám. 

Dnes sa vyberieme z hlavného mesta do iného kultúrneho centra. Na 
fotografii je budova, ktorá má v lesníckej histórii Slovenska nepopiera-
teľný prím. Napriek tomu nie je tak známa a určite nie využívaná, ako by 
si zaslúžila. Kde ju možno nájsť a s čím je spojená, to je už otázka pre 
všetkých, ktorí odpovede na pradávne otázky „odkiaľ prichádzame, kto 
sme a kam smerujeme?“ hľadajú aj v našej krásnej profesii. Takže opäť 
ďakujem a opäť sa teším na vaše tipy: jan.micovsky@lesy.sk

▪ Fotohádanka 

▪ apRíL 
21. – 24. apríl pRO EKO 5. ročník výstavy recyklácie  
 a zhodnocovania odpadov 
 Banská Bystrica
22. apríl – 1. máj Lesnícke dni
22. apríl Slávnostné otvorenie Lesníckych dní 
 Zvolen
23. – 24. apríl Celoslovenská súťaž zručností ťažbárskych 
 činností 
 lesníckych škôl (SOŠ E.M. Šoltésovej, 
 B. Štiavnica) Sv. Anton
24. apríl Splavovanie dreva na mokrej rizni
 Dolný Harmanec, Mestské lesy Banská Bystrica
26. apríl Lesnícke dni v Bratislave
 partizánska lúka, Mestské lesy v Bratislave
28. – 29. apríl Súťaž pre deti
 Lesnícke a drevárske múzeum, Zvolen
1. máj Slávnostné ukončenie Lesníckych dní
 Otvorenie 7. sezóny v Lesníckom skanzene
 Vydrovská dolina pri Čiernom Balogu

▪ kalendár podujatí
Životné jubileá 
50 rokov 
Ing. Struhár Roman, nar. 13. 4. 1959, 
vedúci výroby – OZ Šaštín
Zuskin augustín, nar. 13. 4. 1959, 
manipulant, ES Ružomberok – OZ Liptovský 
Hrádok 
Ing. Stanko Stanislav, nar. 4. 4. 1959, 
personalista – OZ Košice 
Ing. pohly Jaroslav, nar. 25. 4. 1959, 
vedúci LS, LS Hrable – OZ Košice 
Tlučák Ján, nar. 1. 4. 1959, 
majster, SDV Závadka – OZ Drevárskej výroby 
korček Milan, nar. 23. 4. 1959, 
majster, SDV Ružomberok – OZ Drevárskej 
výroby
Ing. Šagát alexander, nar. 17. 4. 1959, 
VORŠ – ťažba – GR BB 

60 rokov 
donoval Jaroslav, nar. 27. 4. 1949, 
vedúci LO, LS Staré Hory – OZ Slovenská Ľupča
Fifík Ján, nar. 16. 4. 1949, 
vedúci LO, LS Rožňava – OZ Rožňava
Varga František, nar. 3. 4. 1949, 
vedúci LO, LS Nižný Klatov – OZ Košice 
košč dušan, nar. 14. 4. 1949, 
manipulant, ES Bukóza – OZ Vranov

Odchod do predčasného starobného dôchodku
Gajdošík Milan, nar. 30. 3. 1949, 
vedúci LO, LS Nové Mesto nad Váhom – OZ 
Trenčín 
Ing. knapec Libor, nar. 12. 6. 1948, 
vedúci ekonomického úseku – OZ Považská 
Bystrica
Ing. Svitek Jozef, nar. 28. 6. 1948, 
technik, LS Oravská Polhora – OZ Námestovo 
cubínek Ján, nar. 2. 4. 1948, 
vedúci LO, LS Oravská Polhora – OZ Námestovo
Vojtko kubanda emil, nar. 22. 1. 1948, 
technik, LS Červená Skala – OZ Beňuš 

inG. helena turská



Niektoré nápady majú šťastný osud: Vznik-
nú, ujmú sa a tvária, že je to celkom pri-
rodzené... Zdá sa, že medzi také chce pat-
riť aj nápad označovať pozoruhodné loka-
lity lesníckej histórie Slovenska termínom 
„významné lesnícke miesto“. prvý krát sa 
tak stalo v máji roku 2007, keď bol týmto 
pojmom dekorovaný poľovný zámoček v To-
poľčiankach, priľahlý park i sochárske die-
lo Alojza Štróbla. Odvtedy už takýchto miest 
pribudlo na dve desiatky: historická budova 
štátnych lesov, (ne)zabudnutá budova les-
níckej školy, pred sto rokmi zalesnené ne-
bezpečné výmole, miesta spojené s poby-
tom lesníckych autorít, extrémna skalná ste-
na ozelenená vďaka lesníkom, vodný tajch, 
pozoruhodná budova lesníckeho kompose-
sorátu, lesná železnica....

VO ZVOLene Sa pRedSTaVILI 
VýZnaMné LeSnícke 
MIeSTa 

Posolstvo
Aj dobré nápady sa však mýlia, ak si mys-

lia, že prežijú len tak, sami od seba. Nepreži-
jú! potrebujú k tomu obetavých a nadšených 
ľudí. A práve takých už v tomto prípade na-
šli. Na mnohých odštepných závodoch, kto-
ré majú vyhlásené prvé významné lesnícke 
miesta, ale aj v Lesníckom a drevárskom mú-
zeu vo Zvolene, ktoré o týchto miestach pri-
pravuje novú knihu. Ešte pred tým, ako sa 
tak stane, môžu sa členovia fanklubu lesníc-
kej histórie zoznámiť s tridsiatimi vybratými 
„VLM“ práve pod strechou tohto múzea, kto-
ré k nim pripravilo podnetnú výstavu. Jej ver-
nisáž sa uskutočnila v piatok 3. apríla 2009. 
prehovorila na nej zvolenská viceprimátor-

ka alžbeta Staníková, generálny riaditeľ Jo-
zef Minďáš i „domáca“ riaditeľka Ľubica Mi-
ľanová. pekný výstižný pohľad na predstave-
né miesta ponúkla autorka výstavy Tatiana 
Figurová. počas vernisáže zazneli aj iskrivé 
tóny v podaní súboru poľana. A slúži ku cti 
všetkým tým hosťom, ktorí – vo chvíli keď 
klenby múzea rozzvučala známa lesnícka 
hymna – sa k jej spevu úprimne pridali. Lebo 
aj to je cesta k odovzdaniu posolstva o tom 
kto sme, odkiaľ prichádzame a čo chceme 
povedať všetkým, ktorí chcú rozumieť nielen 
lesu, ale aj našej práci preň. 

Ján mičovský
FOTO MARTIN MÁZOR


