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editorial | anketa

Anketa
VIKTÓRIA 
JURINOVÁ
referentka 
lesoturistiky 
OZ Rožňava

Určite najviac využívané sú naše 
„TOP“ chaty, ktoré sú uvedené 
na internete. Sú známe aj 
v zahraničí, mali sme hostí 
z Česka, Rakúska, Nemecka 
a Poľska. Tieto ubytovacie 
zariadenia „utiahnu“ aj menej 
využívané chaty, známe len 
pre malú časť obyvateľstva 
okresu. Zákazníci sú náročnější, 
hlavne zahraniční a majú svoju 
predstavu o službách spojených 
s ubytovaním a preto si radšej 
vyberú chatu s elektrinou 
a vodou. 

Ing. MATÚŠ 
HANKO
referent 
poľovníctva 
a lesoturistiky
OZ Sobrance

Minuloročná turistická sezóna 
dopadla výborne hlavne 
z pohľadu Chaty Morské Oko 
a Kaštielika na  Morskom Oku.
Výrazne k tomu prispelo 
počasie a samotná atraktívnosť 
lokality (NPR Morské Oko), 
v ktorej sa spomínané 
zariadenia nachádzajú. 
V ostatných zariadeniach sme 
zaznamenali výrazný nárast 
turistov v porovnaní s minulými 
sezónami.

Ing. JARMILA HORVÁTHOVÁ
referentka lesoturistiky
OZ Rimavská Sobota

Minuloročná turistická sezóna 
bola pri zohľadnení všetkých 
podmienok OZ dobrá. Najväčší 
záujem bol o poľovnícku chatu 
Lujza umiestnenú v Danielej 
zvernici a o poľovnícku chatu 
Tepličné, ktorá je tiež veľmi 
atraktívnym ubytovacím 
zariadením. V budúcnosti však 
bude potrebná investícia aj 
do ďalších chát, čo by mohlo 
zaručiť ich väčšiu využiteľnosť.“

ALENA 
NÉMETHOVÁ
referentka 
lesoturistiky
OZ Žilina

Odštepný závod Žilina 
sa rozkladá na turisticky 
zaujímavom teritóriu, 
s mnohými kultúrnymi 
a historickými pamiatkami. 
Atraktívne sú lokality ako  
Rajecko, Žilinsko a Turiec, 
kde sa nachádzajú aj naše 
rekreačné zariadenia 
- prevažne typu poľovníckych 
a  horských chát. Využitie chát 
je podmienené prírodnými 
danosťami regiónov. 
Na Rajecku je atraktívna  letná 
turistická rekreácia (kúpaliská 
Rajec, Rajecké Teplice, 
prechádzky lesom spojené 
so zberom lesných plodov). 
Vo Vrícku (Turiec) je zase 
zaujímavá celoročná rekreácia 
rodinného typu s vychádzkami 
a výletmi do blízkeho okolia  
(Harmanecká jaskyňa, 
kúpeľné mesto Turčianske  
Teplice a pod.).  Pre Gaderskú 
dolinu  je typická  letná 
rekreácia spojená s lovom rýb 
a prechádzkami v Národnom 
parku Veľká Fatra. 

V čase hlavnej letnej turistickej 
sezóny sú rekreačné zariadenia 
plne vyťažené. Horšie je to 
s návštevnosťou v zimných 
mesiacoch, čo je ovplyvnené 
nedostupnosťou chát pre 
množstvo snehu. Je nám ľúto, 
že žiadne naše rekreačné 
zariadenie sa nenachádza 
v blízkosti atraktívnych 
lyžiarskych centier, čo by ešte 
zvýšilo záujem verejnosti 
o naše zariadenia.

 
HEDVIGA 
BENČOVÁ
referentka 
lesoturistiky
OZ Žarnovica

Minuloročná turistická 
sezóna z môjho pohľadu 
bola na Odštepnom závode 
Žarnovica celkom uspokojivá. 
K zvýšeniu využiteľnosti 
chát vo veľkej miere prispela 
možnosť rezervácie ubytovania 
cez internet. Dúfam, že po 
rekonštrukcii chaty Lesák 
vo Vyhniach sa využiteľnosť 
našich zariadení ešte zvýši, 
nakoľko táto chata je 
situovaná v turistickej oblasti 
Štiavnické vrchy a v roku 2007 
má byť ukončená výstavba 
oddychového areálu „Vodný 
raj Vyhne“.

Ing. MIROSLAV PEPICH
vedúci úseku lesníckej výroby
OZ Čierny Balog

Využitie našich ubytovacích 
zariadení je dlhodobý problém. 
Aj keď sa využitie z roka 
na rok zvyšuje, ešte stále nie 
sme spokojní. V minulom roku 
sme vložili, a v nasledujúcich 
dvoch plánujeme vložiť do 
rekreačných zariadení OZ 
Č. Balog nemalé fi nančné 
prostriedky na skvalitnenie 

ich vybavenia a splnenie 
hygienických požiadaviek. 
Dúfame, že so zvyšujúcou sa 
úrovňou našich chát porastie aj 
ich využívanie.

Ing. JÁN 
VOJTEK
referent 
lesoturistiky, 
OZ Čadca

Ťažko sa 
mi posudzuje minuloročná 
sezóna, nakoľko lesoturistiku 
na našom závode mám na 
starosti iba od decembra. 
Naše ubytovacie zariadenie 
poskytli ubytovanie a oddych 
viac ako tisícke hostí verím, že 
všetci boli aj spokojní. Záver 
roka bol trocha ovplyvnený 
na tento kraj nezvykle miernou 
zimou. V súčasnosti je to už 
v poriadku, všetko je biele 
a zimná sezóna sa už rozbehla. 

Ing. ŠTEFAN 
FEDORKO
referent 
lesoturistiky, 
OZ Prešov

Oblasť cestovného ruchu 
má rozvíjajúci sa charakter 
a to aj z pohľadu využívania 
ubytovacích zariadení Lesov 
SR, š.p., na OZ Prešov. Tieto 
zariadenia sa nachádzajú 
na zaujímavých turistických 
lokalitách, ale turisti o ich 
existencii a o možnosti 
ubytovania v nich často 
nevedia. V budúcnosti sa 
chceme zamerať na ich 
propagáciu a tiež na zlepšenie 
vybavenia zariadení 
a poskytovania služieb.
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Oblasť cestovného ruchu 

Predseda Svetovej banky je celkom slušná funkcia. Bohatý, chodí po svete, dobre vyzerá.  A ak pri 
rannej káve nechtiac trocha silnejšie lúskne prstami, môže to zatriasť aj úrokovými  mierami. Jedno-
ducho autorita.  

Ale ani horár nie je funkcia na zahodenie. Hoc bohatý hlavne na zážitky a viac ako po svete chodí 
po odvozných miestach, jeho hybká postava tú bankárovu nepochybne predčí. A ak sa v krčme pri skla-
daní klobúka trocha viac rukou zaženie, svetovou ekonomikou to síce nepohne, no miestni mládenci  
pre istotu poodskočia! Tiež autorita. 

Horári toho vedia veľa. Veď sa školili už skoro na všetko. Na  OLH. Na lesnú stráž. Na  manipulan-
tov. Na poľovných sprievodcov. Na lesných pedagógov. Najnovšie aj na lesných  informátorov. Privítať 
pocestných v doline,  cestu poradiť, na kalamitu upozorniť. Veľa nás to nestojí, no funguje to. I  ná-
rod už zmenu postrehol. „Pán horár, ďakujeme za pomoc, tá mapka je parádna, naozaj sa nám zíde.  
Dobre sa tu majte“. Tento výrok som vskutku odpočul. Maličkosť, ale poteší. O tých mapách sa viac 
dozviete vo vnútri čísla. Bývajú však aj iné výroky:

„Pán horár, môžeme tadiaľto prejsť do Lámanej doliny?“
„Lámte sa vy kade chcete, darebáci, len mi tu nepobehujte! Nevidíte, že JA TU robím...?!!“
Tak toto som si, samozrejme, vymyslel. Pre výstrahu, aby sa nám náhodou jazyk nešmykol, ak by sa nás 

zajtra ktosi na Lámanú pýtal... Aby sme pre vlastnú pýchu na posmech nevyšli. Ako ten predseda Svetovej 
banky, ktorý toho toľko vedel. Len nie to, že sa  bude musieť pred mešitou slušne vyzuť a pred svetom 
ukázať svoje deravé ponožky...

Spýtali sme sa: 
Ako hodnotíte minuloročnú turistickú sezónu z pohľadu 
využitia ubytovacích zariadení š.p. LESY SR?“

Já
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téma mesiaca
NA ÚVOD
Známy odborník na turistický ruch, šéfredaktor časopisu Ces-

tovateľ Ľubomír Motyčka, sa kedysi v rozhovore pre náš časopis 
vyjadril, že vníma š.p. LESY SR ako najväčšiu hotelovú spoločnosť 
na Slovensku. Fajn – poviete si, máme chaty a kaštieliky od Šaštína 
až po Sobrance. Ale vieme ich využívanie účelne manažovať? Ro-
bíme všetko pre propagáciu našich ubytovacích zariadení? Máme 
spätnú väzbu od návštevníkov? Na tieto a mnohé ďalšie otázky sa 
pokúsime odpovedať vo februárovej téme mesiaca. A prečo už vo 
februári, keď turistická sezóna vrcholí v lete? Nuž preto, lebo ako 
každá seriózna spoločnosť, plánujeme turistickú sezónu už vopred. 
Aby sme mohli, keď sa nás leto opýta, čo sme robili v zime, odpove-
dať: pripravovali sme sa, ako dobrí a predvídaví hospodári.

Peter Gogola

Kto a kedy si môže pobyt na Chate 
Pod jazierkom objednať?

A. Hanková: Pobyt na Chate Pod ja-
zierkom si môže počas celého roka objednať 
každý, kto chce svojmu telu dopriať trochu 
oddychu. Je určená nielen pre zamestnan-
cov LESY SR, š.p., ale aj pre širokú verejnosť.

Čo všetko musí zákazník urobiť, aby 
sa k vám na chatu dostal?

A. Hanková: Najrýchlejšia a najjed-
noduchšia cesta je cez našu web stránku 
www.lesy.sk, na ktorej sa preklikáte v sekcii 
rekreácia a lesoturistika priamo na chaty OZ 
Bardejov. Stačí zadať svoje údaje do on-line 
objednávky a pobyt na chate si zarezer-
vovať. Avšak nie všetci záujemcovia majú 
k dispozícií internet, preto často využívajú 
telefonickú objednávku (t.č. 0918 335 204) 
alebo osobnú návštevu OZ Bardejov, kde vy-
plnia objednávkový formulár. Stáva sa, že 
na ten istý termín, najmä v letnom období, 
je viac záujemcov. Potom uprednostníme 
toho, kto si chatu skôr záväzne objedná.

Čo táto lokalita zákazníkovi ponúka?
A. Hanková: Informácie o možnostiach 

okolia nájdu všetci návštevníci aj priamo 
na chatách, kde sa nachádzajú jednodu-
ché informačné brožúry a turistické mapy. 
Väčšina zákazníkov vyhľadáva Chatu Pod 
jazierkom kvôli procedúram, ktoré si môžu 
objednať priamo v liečebných domoch Bar-
dejovských kúpeľov. K často navštevovaným 
zaujímavostiam patria Skanzen ľudovej ar-
chitektúry, letné ľudové slávnosti a prezen-
tácie remeselníkov, historické jadro mesta 

Lesoturistika

Najlepšou chatou v rámci š.p. LESY SR 
je Chata Pod jazierkom

Recept na úspech

Na základe hodnotenia 429 za-
mestnancov LESY SR, š.p., ktorí využili 
možnosť čerpania 2 000 Sk príspevkov 
na podnikovú rekreáciu v ubytovacích 
zariadeniach LESY SR, š.p., sa najlep-
šou chatou stala Chata Pod jazierkom 
Bardejovské kúpele. Napriek tomu, že 

uvedená chata je situovaná ďaleko od centra Slovenska, podarilo 
sa jej získať prvenstvo medzi viac ako 300 chatami, ktoré LESY SR, 
š.p. obhospodaruje. Chata má 9 lôžok a nachádza sa priamo v are-
áli Bardejovských kúpeľov. K dispozícií sú dve dvojlôžkové, jedna 
trojlôžková izba a jeden dvojlôžkový apartmán. Samozrejmosťou je 
kuchynka, spoločenská miestnosť a kúpeľne.

Za to, že na OZ Bardejov ubytovanie na chatách jednoducho funguje, 
vďačíme najmä referentke lesoturistiky Ing. Alene Hankovej (zhodou okol-
ností je to moja menovkyňa), ako aj veľmi dôležitej osobe prvého kontaktu 
– správkyni chaty Márii Chovancovej. Obidvom sme položili zopár otázok:

Na záver OZ Bardejov srdečne gratu-
lujeme a pozývame všetkých, aby v tejto 
sezóne určite navštívili najlepšiu chatu 
v rámci š.p. LESY SR – Chatu Pod jazier-
kom v Bardejovských kúpeľoch. 

Lucia HANKOVÁ

Bardejov (zapísané v zozname pamiatok 
UNESCO), najstarší zachovaný typ dreveného 
kostola na Slovensku v Hervartove a množ-
stvo ďalších drevených kostolíkov. Milovníci 
športu tu nájdu dva bazény (z toho jeden 
termálny), tenisové kurty, minigolf, cyklotu-
ristické a bežkárske trasy, lyžiarske strediská 
v Stebníckej Hute, Makovici a Regeťovke. 
Atraktívnym je i poľské kúpeľné mestečko 
Krynica, ktoré je vzdialené iba 45 minút ces-
ty osobným autom. Obdivovatelia prírody 
by určite mali vidieť ŠPR Zborovský hradný 
vrch, Regeťovské rašelinisko, Livovskú jelši-
nu a Čergovský Minčol (1 152 m 
n.m.). V blízkej budúcnosti  bude 
pri chate začínať aj lesnícky náučný 
chodník. Ďalšie informácie o zaují-
mavostiach okolia získa každý zá-
ujemca aj cez fungujúce lesnícke 
informačné kancelárie. 

Koľko zákazníkov Chatu 
pod jazierkom v roku 2006 
navštívilo a aká bola priemer-
ná minuloročná využiteľnosť 
chaty?

A. Hanková: Priemerná ročná 
využiteľnosť chaty sa každým ro-
kom zvyšuje. V roku 2006 to bolo 
24% s celkovým počtom takmer 
150 ubytovaných hostí. 

V čom je tajomstvo úspe-
chu Chaty pod jazierkom?

M. Chovancová: Návštevnosť 
chaty určite súvisí s atraktívnosťou 
prostredia, ale i dlhodobej per-

fektnej starostlivosti o chatu bývalej správ-
kyne chaty p. Zápachovej a dohľadom nad 
úrovňou poskytovaných služieb, vybavenia 
chaty a udržovania okolia zo strany dnes 
už bývalého riaditeľa OZ Ing. Štefana Beňu. 
Taktiež je dôležitá dobrá spolupráca medzi 
mnou ako správkyňou chaty a odštepným 
závodom, na ktorom chaty zastrešuje refe-
rentka lesoturistiky. Vďaka dobre rozbehnu-
tému systému dnes už existuje veľa klientov, 
ktorí sa sem radi aj 2-3 krát ročne vracajú a 
dokonca majú i svoju obľúbenú izbu. Dôka-
zom o tom, že sa tu cítia dobre, sú aj po-
chvalné záznamy v Knihe želaní a sťažností. 

Aký by mal byť podľa vás správca 
chaty?

M. Chovancová: Dôležitý je prvý do-
jem zákazníka. Ak zaregistruje čistotu, po-
riadok, ak ho pekne privítate a poskytnete 
mu prvé a najdôležitejšie informácie, tak 
verte, že to zapôsobí. Správcom chaty by 
mal byť človek, ktorý je ochotný obetovať 
tejto práci aj svoj voľný čas. Podľa mňa by 
to mal byť človek, ktorý má k tejto práci 
vzťah a zmysel pre poriadok, čistotu a zod-
povednosť.  

Niektoré OZ nie sú naklonené uby-
továvaniu hostí na chatách LESY SR, 
š.p. Ich argumentom je väčšinou to, 
že nechcú, aby chaty boli zákazníkmi 
poškodené. Aké skúsenosti máte na OZ 
Bardejov?

A. Hanková: Doteraz sme takéto nega-
tívne skúsenosti našťastie nemali. Rizikové 
sú najmä skupinky mladých ľudí, ktorí niečo 
oslavujú a potom mieru zodpovednosti ne-
poznajú. Nebezpečný je aj Silvester. Dôleži-
té je, aby si hostia najmä prostredníctvom 
správcu chaty uvedomovali svoju zodpoved-
nosť za prípadné spôsobené škody. Nemô-
žeme si dovoliť, aby sme kvôli riziku objekty 
zatvorili a nevyužívali, pretože po čase by 
určite začali chátrať. Najpríjemnejšie sú po-
chopiteľne rodinné dovolenky, ktorým sa aj 
najviac tešíme. 

Čo by ste na záver odkázali kole-
gom na ostatných OZ?

M. Chovancová: Ťažko je niečo radiť, 
pretože každý závod má rozličné danosti 
okolia, má lukratívne aj menej lukratívne 
chaty a nie každý rok je rovnaký. Rozhodu-
júci  a najdôležitejší je ľudský prístup k zá-
kazníkovi i k tejto zaujímavej, ale náročnej 
robote.  

Chata Pod jazierkom

Mária Chovancová Ing. Alena Hanková
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téma mesiaca

Aj našimi chatami môžeme 
verejnosti povedať prečo je:

Les dôležitý 
pre človeka 

a lesník 
dôležitý pre les

Tak ako väčšina z nás, aj ja milujem príro-
du a nekonečné spoznávanie zelených zákutí 
Slovenska. O to viac ma poteší, ak sa v niekto-
rom čarovnom kútiku nachádza chata LESY 
SR, š.p. Najväčšiu časť návštevníkov našich 
chát tvoria skromní ľudia, ktorí si nevyžadujú 
luxus, iba čistotu chaty, funkčnosť zariadenia 
a ľudský prístup zo strany správcu chaty a re-
ferenta lesoturistiky na OZ. Stačí návštevní-
kovi vysvetliť, čo zaujímavé sa v okolí chaty 
nachádza a v neposlednom rade, prečo je les 
taký dôležitý pre život človeka a lesník taký 
dôležitý pre život lesa. O tom, že príjemný po-
byt a spokojní hostia veľmi rýchlo šíria dobré 
meno fi rmy niet pochýb. Veď práve lesoturis-
tika je prijateľná a nenásilná forma oslovova-
nia laickej verejnosti.

Žiaľ, ešte aj v súčasnosti musíme určité 
závody neustále presviedčať o potrebe vyu-
žívania chát a zvyšovania počtu návštevníkov. 
Prečo do dnešného dňa niektoré závody od-
mietajú nových hostí? Na niektorých OZ sú 
chaty podľa ofi ciálnych hlásení takmer celý 
rok prázdne. Často sa stretávame so sťaž-
nosťami hostí, ktorí asi oprávnene tvrdia, že 
na lesnícke chaty sa bežný smrteľník nikdy 
nedostane. Ak nových hostí nepotrebujeme, 
malo by to znamenať, že naše chaty sú tak ob-
sadené, že už  počas roka nemáme ani jeden 
voľný termín. Opak je pravdou. Rezervy vo vy-
užiteľnosti chát sú stále veľmi vysoké. Odštep-
ný závod častokrát „vrazí“ nemalé peniaze do 
chaty, ktorú tak dostane na špičkovú úroveň. 
A súčasne sa rozhodne pre fi lozofi u „pre isto-
tu v novej chate neubytujeme žiadneho hos-
ťa, veď by nám v nej mohol niečo pokaziť“. 
V tom lepšom prípade do chaty pustia aspoň 
poľovníckych hostí, v tom horšom si chatu dr-
žia pre „vlastné potreby“. Ale veď každé pod-
nikanie nesie so sebou určité riziko a napriek 
tomu ľudia a fi rmy podnikajú. 

Stará známa pravda hovorí, že všetko je 
v ľuďoch. Vždy záleží na tom, aký uhol pohľadu 
si vyberieme. O tom, že o lesoturistiku a ubyto-
vanie na našich chatách je veľký záujem svedčí 
napríklad 3031 spokojných hostí, ktorí v roku 
2006 využili služby OZ Čierny Balog. Čo povie-
te, nie je to úžasné a inšpirujúce číslo? 

Lucia HANKOVÁ

Vyhodnotenie príspevkov na podnikovú rekreáciu

Keď spojíme príjemné 
s užitočným

Lucia HANKOVÁ

V roku 2006 sa na podnet Odboru poľovníctva, rybárstva a leso-
turistiky podarilo v Kolektívnej zmluve zakotviť právo zamestnanca 
š.p. LESY SR na  2 000-korunový príspevok z Centrálneho sociálneho 
fondu, ak sa zrekreuje na ubytovacom zariadení LESY SR, š.p. Súčas-
ne bola vyhlásená súťaž o investície pre OZ, ktoré si svojimi chata-
mi získajú najviac zamestnancov. Taktiež bolo vyhlásené žrebovanie 
jedného zo zamestnancov, ktorý získa víkendový pobyt pre 2 osoby 
v jednom z lukratívnych ubytovacích zariadení LESY SR, š.p.

Uvedený príspevok na základe „Poukážky“ využilo cca 10% zamestnancov a cel-
ková výška poskytnutých príspevkov z Centrálneho sociálneho fondu bola viac ako 
700 tis. korún. Každý zamestnanec mal možnosť vyjadriť svoju spokojnosť so samotnou 
chatou ako aj so správcom chaty. Vyhodnotenie spokojnosti zamestnancov prinieslo 
zaujímavé závery:
Najviac zamestnancov využilo príspevok na nasledovných organizačných 
jednotkách: 1. miesto – 41 zamestnancov z GR • 2. miesto – 35 zamestnancov z OZ 
Prievidza • 3. miesto – 25 zamestnancov z OZ Liptovský Hrádok • 4. miesto – 24 zamest-
nancov z OZLT
Najnižší záujem o čerpanie príspevkov bol na OZ Považská Bystrica, Slovenská Ľupča, 
Košice a Revúca. 
Najlepšie a najnavštevovanejšie chaty boli: 1. miesto – Chata pod jazierkom 
Bardejovské kúpele (OZ Bardejov) •  2. miesto – Chata Beňušanka Patince (OZ Beňuš) 
• 3. miesto – Chata Morské Oko (OZ Sobrance) • 4. miesto – Kaštielik Morské Oko (OZ 
Sobrance)
V celkovom hodnotení chát, správcov chát a počtu návštevníkov sa najlepšími 
a najvyhľadávanejšími stali nasledovné OZ: 1. miesto – OZ Beňuš • 2. miesto – OZ 
Prešov • 3. miesto – OZ Sobrance • 4. miesto – OZ Prievidza a OZ Liptovský Hrádok

Na základe hodnotenia zamestnancov tri najlepšie odštepné závody zís-
kavajú možnosť investície na vylepšenie kvality niektorej zo svojich chát a to 
vo výške 300 000 korún pre OZ Beňuš, 200 000 korún pre OZ Prešov a 100 000 
korún pre OZ Sobrance. 

Po sľúbenom žrebovaní sa výhercom víkendového pobytu pre 2 osoby v jed-
nom z lukratívnych ubytovacích zariadení LESY SR, š.p. stal Ing. Slavomír Hre-
šo z OZ Prešov. 

Aj v roku 2007 má každý zamestnanec pri pobyte na ubytovacích zariadeniach LSR, 
š.p. nárok na 2000 Sk príspevok. Stačí si vyzdvihnúť „Poukážku“ na príspevok u referen-
ta lesoturistiky, pri pobyte ju dať podpísať správcovi chaty a po pobyte spolu s dokla-
dom o zaplatení „Poukážku“ 
predložiť na zúčtovanie zno-
vu referentovi lesoturistiky. 
Odštepným závodom tak 
pribudne opäť 4500 poten-
ciálnych zákazníkov z vlast-
ných radov. Pevne veríme, 
že v roku 2007 využije svoju 
možnosť spojiť príjemné 
s užitočným minimálne dva 
razy toľko zamestnancov ako 
v roku 2006.

Navštevovanosť chát v roku 2006 podľa jednotlivých OZ

Č. OZ

Počet 
ubytovaných 
hostí za rok 

2006

Počet 
chát

Priemerný 
počet hostí 
na jednu 

chatu 
01 Šaštín 438 5 87,6
02 Smolenice 32 1 32,0
03 Palárikovo 60 1 60,0
04 Levice 421 12 35,1
05 Topoľčianky 1 010 12 84,2
06 Prievidza 1 503 17 88,4
07 Trenčín 460 8 57,5
08 Považská Bystrica 78 2 39,0
09 Žilina 1 593 12 132,8
10 Čadca 1 053 9 117,0
11 Námestovo 2 136 22 97,1
12 Liptovský Hrádok 500 30 16,7
13 Beňuš 1 614 14 115,3
14 Čierny Balog 3 031 20 151,6
15 Slovenská Ľupča 505 16 31,6
16 Žarnovica 1 123 15 74,9
17 Krupina 1 107 11 100,6
18 Kriváň 2 106 15 140,4
19 Rimavská Sobota 742 9 82,4
20 Revúca 476 12 39,7
21 Rožňava 1 038 11 94,4
22 Košice 933 20 46,7
23 Prešov 1 119 16 69,9
24 Bardejov 416 4 104,0
25 Vranov 396 11 36,0
26 Sobrance 1 413 14 100,9
31 OZLT Banská Bystrica 95 2 47,5
32 Semenoles 77 1 77,0

SPOLU 25 475 322 79,1
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Ján MIČOVSKÝ

Čo slovenská kartografi a 
ešte nezaznamenala

Krásne 
a jedinečné!

Šedivá je teória, zelený je strom života! 
Na tento výrok klasika som si spomenul, keď bola 
nedávno verejnosti predstavovaná už šiesta mapa 
vydaná pre potreby lesných informačných kance-
lárií nášho podniku. Vďaka dobrému nápadu 
kolegov z OZ Slovenská Ľupča sa tak stalo atrak-
tívnym  spôsobom, ktorému venovali pozornosť 
aj médiá. A urobili  dobre – záujem verejnosti 
o to, čo sa skrýva za lakonickou skratkou „LIK“ sa 
po „krste“ ľupčianskej mapy prudko zvýšil. Začali 
volať fandovia, turisti, zberatelia máp... Na onú 
okrídlenú vetu som si spomenul práve preto, lebo 
trocha „šedivému“ projektu LIKov, pomohla do 
života  práve „zelená“ informačná mapa! 

O potrebe podporiť lesnícke informačné 
kancelárie informačnými mapami sa rozhodlo 
v roku 2005. Nápad mal iskru – obohatiť klasic-
kú mapu s turistickými pozoruhodnosťami o les-
nícke reálie. Také niečo slovenská kartografi a 
dovtedy nepoznala. Pravda, bol  to len prvý krok 
k úspechu. Druhým, oveľa dôležitejším bola kre-
ativita „dvornej“ grafi čky nášho podniku Márie 
Gálovej z NLC Zvolen, ktorá mape vdýchla krásu 
spojenú s účelnosťou. No a tretím, pre realizáciu 
určite najdôležitejším krokom bola skutočnosť, 
že sa závodoch „objavili“ kolegovia ochotní 
a schopní mapy podkladovo pripraviť. Nešlo 
o žiadnu maličkosť – nájsť 40 až 50 kultúrnych, 
historických, prírodných a predovšetkým lesníc-
kych pozoruhodností regiónu, tieto výstižne 
popísať a dobre nafotiť, to naozaj nie je úlo-
ha na jeden mesiac. Nebolo dôležité pracovné 
zadelenie autorov, ale nasadenie a tvorivosť 
s akou sa pustili do práce. Dovoľte, aby som ich 
s vďakou vymenoval: Ing. Igor Viszlai (Revú-
ca), Ing. Milan Laš (Čadca), Ing. Martin Ho-
lubčík, Ing. Radoslav Ľorko (Námestovo), 
Ing. Ladislav Bihari (Žilina), Ing. Vladimír 
Masica, Ing. Jozef Hudec (Slovenská Ľupča) 
a Ing. Boris Pekarovič (Čierny Balog). Kom-
pletizáciou potrebných podkladov sa ich práca 
nekončila. Čakalo ich ešte niekoľko „sedení“ 
u grafi čky, kde sa hľadali najlepšie riešenia. A to 
všetko bez ohľadu na hlavné povinnosti auto-
rov, veď tvorbu máp nemal nik z nich  v popise 
práce. Verím, že výsledok ich potešil. Nejde však 
o nich. Krása a informačná hodnota teší pre-
dovšetkým tých, pre ktorých sú mapy určené 
– návštevníkov našich závodov. Dostavil sa aj ne-
čakaný efekt: nejedného domáceho kolegu po 
vzhliadnutí mapy prekvapilo bohatstvo vlastné-
ho regiónu: „Aj takéto niečo tu máme?!“ Takto 
aj sami získavame nové informácie, ktoré pri 
práci netradičných kancelárií vieme využiť.

Po tejto chváloreči treba však poctivo priznať, 
že mapy nie sú bez chýb. Na niektoré predo-
všetkým termionologické nedostatky nás už znalci 
upozornili. Je to dobrý argument na podvihnutie 
latky pre tých, ktorí mapy ešte len pripravujú. 
Nech je našim cieľom 26 zaujímavých kartografi c-
kých diel, ktoré po skompletizovaní vydajú netra-
dičnou formou svedectvo o kráse našich regiónov 
i hodnote práce, ktorú v nich vykonávame. 
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Poznávať Slovensko 
s lesníckou mapou

Myšlienka vytvoriť turistické mapy s pri-
danou hodnotou – informáciou o význame 
práce lesníkov – to bol prvý krok na ceste 
k osloveniu širokej verejnosti, ktorá má zá-
ľubu v lesoturistike a spoznávaní krás Slo-
venska. Cieľom je vytvoriť sériu 26 máp pre 
všetky odštepné závody. V stredu 24. janu-
ára bola v Dolnom Jelenci pri Banskej Bys-
trici pokrstená mapa odštepného závodu 
Slovenská Ľupča.  Stalo sa to na pamätnom 
mieste, pri pomníku zakladateľa moderné-
ho slovenského lesníctva Jozefa Dekreta 
Matejovie.

Účelom máp je inšpirovať verejnosť k návšteve lesov. A nie-
len k návšteve, ale i k poznávaniu krásy a významu prírody pre 
človeka. Lesné informačné kancelárie a turistické budú v krát-
kom čase vybavené kvalitnými a hodnotnými mapami, ktoré 
topografi cky pokrývajú celé územie Slovenska a umožnia zís-
kať komplexnú informáciu o prírodných výtvoroch, historických 
pamätihodnostiach, faune a fl óre Slovenska a v neposlednom 
rade i o význame práce lesníkov. Mapa OZ Slovenská Ľupča je 
šiestou v poradí, avšak prvou, ktorá bola prezentovaná verejne 
formou inaugurácie. 

Peter GOGOLA
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Peter GOGOLA

lesnícke spravodajstvo

Na slovíčko

...dnes s generálnym 
riaditeľom š.p. LESY SR 
doc. RNDr. Ing. Jozefom 

Minďášom, PhD.

Pán generálny riaditeľ, uplynul 
mesiac od vášho nástupu do funkcie. 
Ako hodnotíte tento mesiac?

Predovšetkým ako dosť hektický. Prav-
du povediac, pociťujem akútny nedosta-
tok času na riešenie agendy generálneho 
riaditeľa. Každodenný život prináša rôz-
norodé problémy, mnohé z nich je treba 
riešiť neodkladne. Popri tom mám spo-
ločenské povinnosti, stretnutia s čelnými 
predstaviteľmi najrôznejších inštitúcií, 
samospráv, štátnych orgánov, lesníckych 
organizácií a podobne.

Ktoré problémy pokladáte v sú-
časnosti za najpálčivejšie?

Samozrejme tie, ktoré sa tykajú les-
níckej prevádzky. Čakajú nás strategické 
rozhodnutia, tykajúce sa Odštepného 
závodu lesnej techniky a Strediska bio-
masa. Kľúčovým je postavenie odborné-
ho lesného hospodára a s tým súvisiace 
problémy. A čo sa týka generálneho ria-
diteľstva, vnímam súčasný systém ako 
neprehľadný, bez jasne defi novaných 
vertikálnych a horizontálnych väzieb. 
Riešenie spomínaných problémov si vy-
žaduje koncepčné, dobre uvážené roz-
hodnutia. Práve preto som sa rozhodol 
vytvoriť poradný orgán, akési kolégium 
generálneho riaditeľa.

Tento poradný orgán je zložený 

zo zamestnancov?
Áno, ale aj z od-

borníkov z iných 
lesníckych inštitú-

cií. V čele tohto 
orgánu stojí 
Ing. Jozef Za-
tlukal, človek 
s lesníckymi 

i manažérskymi schopnosťami a dlhoroč-
nou praxou. Z ďalších členov spomeniem 
napr. docenta Konôpku a prof. Novotné-
ho z NLC Zvolen. Počet členov a zloženie 
tohto tímu ešte nie je defi nitívne a bude 
sa priebežne aktualizovať podľa riešenej 
problematiky.

Plánujete uskutočniť stretnutia 
so zamestnancami jednotlivých zá-
vodov?

Áno, už na prelome januára a febru-
ára som urobil také menšie „kolečko“, 
ale pripravujem sa spolu s odbornými 
riaditeľmi na veľkú okružnú cestu po 
závodoch. Chcem poznať priamo v teré-
ne problémy, ktorými žije lesnícka pre-
vádzka.

Odpustite, ak budem trochu in-
diskrétny: ako váš prvý mesiac vo 
funkcii generálneho riaditeľa vníma 
vaša rodina?

Musím povedať, že vôbec nie drama-
ticky: už z môjho pôsobenia na poste ria-
diteľa Lesníckeho výskumného ústavu vo 
Zvolene si moja manželka a dcéry zvykli, 
že si ma počas pracovných dní príliš ne-
užijú. Napriek tomu si myslím, že sa mi 
darí popri náročnej práci venovať rodine 
hodinku – dve denne.

Ďakujem za rozhovor.

„Kto iný by mal pozývať do lesa, ak 
nie lesník?“, položil si rečnícku otázku 
na slávnostnom akte krstu mapy riaditeľ 
Odštepného závodu Slovenská Ľupča Ing. 
Vladimír Masica, a vzápätí dodal: „cítime 
sa v tom byť povolaní a preto sme hrdí, 
že máme peknú a prehľadnú mapu, kto-
rá zachytáva všetko to, čo je v našom 
regióne hodné pozornosti širokej turistic-
kej verejnosti“. 

V súčasnosti sú v ponuke mapy od-
štepných lesných závodov Revúca, Čadca, 
Žilina, Námestovo, Čierny Balog a Sloven-
ská Ľupča. Čoskoro k nim pribudne Šaš-
tín, Bardejov, Krupina a Sobrance.
 foto: Jiří Junek
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Martin MATYS

Gestor pre prírode blízke pestovanie 
lesa na GR Lesov SR š.p. Ing. Bruchánik, 
nás OLH – kov, spravujúcich vo svojich les-
níckych obvodov objekty Pro Silva, pozval 
dňa 17.10.2006 do malebného zákutia 
Štiavnických vrchov, na breh Počúvadla, 
pod svah Sitna, do chaty Školy v prírode, 
aby sme v tomto komornom prostredí ob-
hajovali svoje projekty prírode blízkeho 
obhospodarovania lesa v podmienkach 
vlastných LO. Nešlo však len o prezentá-
ciu vlastných prác, ale aj o konfrontáciu 
nápadov a skúsenosti pri podporovaní 
pestovania lesa prírode blízkym spôso-
bom. Hostiteľ - OZ Levice - nám predstavil 
svoj novozaložený objekt Pro Silva v bez-
prostrednej blízkosti jazera Počúvadlo, 
kopírujúc náučný chodník s obsiahlymi, 
kvalitnými a bohato ilustrovanými tabu-
ľami. Domáci lesníci, OLH, si priamo pred 
kolegami mohli vyskúšať prezentáciu 

leso-pes-
tebných 
zámerov 
na danej lokalite. 

Odmenou za naše, v prevažnej miere 
teoretické návrhy ďalšieho obhospoda-
rovania lesa, bolo udelenie interného 
certifi kátu pre prírode blízke obhospo-
darovanie lesa. 

Pri záverečnom zhodnotení akcie sme 
boli vyzvaní využívať získané poznatky 
na prezentáciu svojej lesníckej činnosti 
pred odbornou i laickou verejnosťou. 
Vtedy som netušil, ako bolo stretnutie 
časovo vhodne naplánované.

Náš OZ Smolenice navštívili už 19.10., 
kolegovia lesníci z Lasov Panstwowych 
Poznaň. Keďže počúvadielskeho seminá-
ra sa zúčastnil i vedúci výroby Ing. Pisaro-
vič a pestovateľ OZ p. Sloboda  nebolo 
pre nich nič jednoduchšie ako nasme-
rovať „zahraničnú“ delegáciu na môj 
LO Polomy. Počas asi dvojhodinovej pre-
zentácií našich objektov Pro Silva sme sa 
snažili hosťom ukázať už vykonané práce 
pri uvoľňovaní prirodzeného zmladenia 
Bk, ako i prebiehajúce fázy prípravných 
či presvetľujúcich rubov , prírode blízkym 
spôsobom. Po krátkej návšteve pstruho-
vého hospodárstva Parina, ktoré sa teri-
toriálne rozprestiera na mojom LO, sme 
dlhšie zotrvali v lesníckej a poľovníckej 
rozprave. Asi preto, že sme jedli čerstvo 
vylovených pstruhov. 

Naším cieľom bolo urobiť všetko pre-
to, aby sme aj takouto formou šírili dobré 
meno š.p. Lesy SR, tentokrát i za hranice 
republiky. Hrejivý pocit z úspešne zvlád-
nutej akcie bol tou najlepšou odmenou 
za celú realizáciu projektu Pro Silva.

lesnícke spravodajstvo

Keď PRO SILVA   
neznamená 
Pro seba 

Ing.Kráľovič ved.LS Majdán a Poliaci ...a máme tu ešte i také pstruhy...

 …keď si ich vylovíte môžete ich jesť..

SAP. Lakonické slovko, 
ktoré v súčasnosti sprevádza 
nejednu diskusiu na našich 
pracoviskách. Veď kto už len 
rád mení návyky a zaužívané 
spôsoby správania sa? In-
tervaly zásadných zmien sa 
však aj v lesníctve z generá-
cie na generáciu skracujú. Ak 
naši predchodcovia vydržali 
pri jednom systému “uzávie-
rok“ celé desaťročia, dnes 
ich už sotva môžeme merať 
rokmi. Potreba uplatniť vý-
konnejší softvér má svoju 
logiku a v podstate len do-
bieha výrazné zmeny, ktoré 
sa udiali v štátnych lesoch  za 
posledných 18 rokov. Úbytok 
lesa, odchody ľudí, zmeny 
technológií, dodávateľský 
systém,  požiadavka vysokej 
kvality práce a ešte vyššej 
rýchlosti výmeny informá-
cií, to všetko útočí na našu 
schopnosť zvládať zadanú 
prácu. Bez  počítačov a najmä 
kvalitného softvéru by sme to 
už nedokázali. Je preto dobre, 
že vedenie podniku rozhodlo 
o kúpe špičkového produktu. 
So SAPom vskutku pracujú 
tí najlepší na svete. Potiaľ je 
všetko v poriadku. Polemi-
ku však môže vyvolať tempo 
a spôsob aplikácie tohto sys-
tému v podmienkach lesného 
podniku. V takýchto prípa-
doch je vždy dobré vopred 
vyškrtnúť extrémy: Nekoneč-
ná nerozhodnosť pri rozho-
dujúcom kroku je rovnako 
škodlivá ako slepá odvaha 
bez poznania pôdy na ktorú 
sa chystáme vkročiť. Ku kto-
rému z obidvoch extrémov 
sme pri zavádzaní nového 
softvéru bližšie? To už je otáz-
ka na dvoch kolegov, ktorí 
sa pravdepodobne celkom 
nezhodnú. Skôr ako vyslovia 
svoj názor si však dovolím  
pripomenúť, že túto rubriku 
sme do LESNÍKa nezaviedli 
v snahe „naháňať“ po pod-
niku senzácie a škodiť dobrej 
veci, ale naopak – pomôcť 
zmapovať názory ľudí, ktorí 
majú odvahu a schopnosť ta-
kýmito vecami pohnúť. K lep-
šiemu. A to sa dá vždy.

Ing. Boris 
PEKAROVIČ, vedúci 
obchodu a logistiky 
na OZ Čierny Balog 

 
„Nepoznám cieľový 

stav a nepoznám všetky 
súvislosti, a tak len ťažko môžem vysloviť 
k SAPu komplexný súd. Ak sa však pozriem 
na vec na základe našej súčasnej skúsenosti 
na závode, tak bude ťažko vysloviť čosi licho-
tivé. Naša základná výhrada smeruje k tomu, 
že v plnej prevádzke musíme používať nedo-

Ing. Boris 
PEKAROVIČ, 
obchodu a logistiky 
na OZ Čierny Balog 

stav a nepoznám všetky 
súvislosti, a tak len ťažko môžem vysloviť 

polemika mesiaca
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Ján MIČOVSKÝ

polemika mesiaca

Používajú ho tí najlepší: SAP

SAPkončený produkt, polotovar, ktorý sa dotvára 
za chodu a má ešte veľa chýb! Nebyť nasade-
nia našich ľudí, ktorí pracujú aj cez víkendy, 
pričom denne konzultujú množstvo nejas-
ností s ostatnými závodmi, ústredím podniku 
a autormi SW, tak by sme už asi zastali. Je 
pre mňa záhadou, ako sa takýto neúplný 
program mohol vôbec nasadiť. Akoby sme 
sa nepoučili zo zavádzania „softipáckeho“ 
programu spred niekoľkých rokov. Tak ako 
vtedy, aj dnešný dodávateľ ešte len spoznáva 
lesnícke špecifi ká a objavuje komplikované 
členenia, previazanosti. Myslím si, že takejto 
veľkej investícii mala predchádzať oveľa širšia 
príprava, pričom tvorca softvéru si mal možno 
aj rok dopredu podrobne zmapovať všetky zá-
vody. Nestačí ísť na dva-tri. Najväčší problém 
nám však spôsobuje to, že celý systém pracuje 
v on-line režime. To troj, možno päť násob-
ne (v závislosti od rýchlosti internetového 
pripojenia závodu, správy) spomaľuje výkon 
pri zadávaní vstupných dát. Ľudia prakticky 
nemajú možnosť kontroly toho, čo už odoslali 
na ústredný server. Pritom sa často stane, že sa 
im prácne natypované údaje strácajú a musia 
začať odznova. Robia si preto aspoň „print-
screeny“, ale je toto vari riešenie?  

Asi tomu na závode celkom nerozumie-
me, no naozaj neveríme, že ústredie potrebu-
je on-line informácie o takých detailoch, ktoré 
siahajú až na LO a do JPRL. Ľudia na podniku 
jednoducho nebudú mať čas kontrolovať také 
množstvo údajov.  No ak je taká  podrobnosť 
predsa len potrebná, tak prečo by sme údaje 
nemohli vyhotovovať „off line“ a iba ich odo-
sielať v denných „on line“ dávkach?! 

Dnes je posledný deň januára a my po-
trebujeme urobiť  porovnanie odvozu dreva. 
Nedá sa, lebo na ES majú v príslušnom progra-
me namiesto výstupov „čisté okná“. Doteraz 
sme nemohli z rôznych dôvodov zadávať 
vstupy, teraz zase nevieme získať výstupy... 
Porovnanie sa musí spraviť ručne, samozrejme 
s chybami.

Otázny je aj užívateľský komfort no-
vého softvéru.  Fakturantka typuje tie isté 
údaje ako doteraz, no trvá jej to približne 
dvakrát dlhšie. Museli sme vyzvať našich top 
odberateľov, aby pochopili súčasnú situáciu 
a aby podpísali dodatky ku kúpnym zmluvám 
o tom, že doba splatnosti našich faktúr plynie 
od reálnej dodávky a nie od dňa vystavenia 
faktúry, lebo inak neviem, z čoho by sme v pr-
vom kvartáli žili...

Obavy máme aj z toho, že nevieme za-
tiaľ posúdiť zhodnosť, presnosť údajov medzi 
LHKE, KRPK a skutočnosťou...

Keby bola bývala spomínaná zodpove-
dajúca  príprava, mali by sme dnes v rukách 
použiteľné manuály. Skutočnosť je však taká, 
že celkový manuál k SAPu neexistuje a tie 
čiastkové sú už v množstve detailov i hlavných 
prvkov z dôvodu sústavného riešenia progra-
mov neplatné...

Naozaj nechcem znevažovať zmysel na-
sadenia nového softvéru a úsilie ľudí, ktorí 
okolo toho robia. Nebolo by nám však teraz 
všetkým ľahšie, ak by sa bolo príprave veno-
valo viac času? Náhodný pohľad do kancelá-
rií závodov, lesných správ či skladov v týchto 
dňoch  neposkytuje pohľad na prácu v mo-
dernej fi rme, ale častý pohľad na tápajúcich 
a neustále znova sa čudujúcich a nervóznych 
pracovníkov, uvedomujúcich si svoju konečnú 
zodpovednosť za zvládanie problematiky... “ 

Ing. Jozef SÁMEL, 
vedúci odboru 
informačných 
technológií, LESY SR, 
š.p., Banská Bystrica: 

Na začiatok spresním, 
že súčasná implementácia nepozostáva iba zo 
SAPu, ale aj z dvoch produktov fi rmy Foresta 
- aplikácie KRPK a WebLES. Zatiaľ ešte príliš 
veľa implementačných problémov objektív-
ne sťažuje koncovému užívateľovi orientá-
ciu a užívateľ nedokáže určiť miesto vzniku 
konkrétneho problému. Častokrát chyba ob-
medzujúca užívateľov v SAPe je spôsobená 
vo WebLESe a naopak. Nehovorme preto 
iba o SAPe, ale radšej  o informačnom 
systéme ako celku.

Takýto systém nie je možné dodať ako ho-
tový produkt,  ako napríklad Microsoft Offi ce, 
ale je ho nutné postupne parametrizovať a oži-
vovať. V apríli 2006, pred podpísaním zmluvy 
na implementáciu IS, sme podnikovému ma-
nažmentu popisovali priebeh implementácie 
tak rozsiahleho systému a v takom krátkom 
čase pomocou nasledovných  štyroch bodov:
• dodávateľ bude poznať iba svoj štandardný 
informačný systém, teda typicky fungujúcu 
fi rmu bez lesníckych špecifík 
• v horizonte 1-2 rokov dôjde v mnohých 
oblastiach k zhoršeniu a k vyostreniu pracov-
ných vzťahov z dôvodu preťaženia účastníkov 
projektu
• systém bude iba zrkadlom procesov, ktoré 
dodávateľovi popíšeme, tento ich nemôže 
sám od seba zmeniť ani k lepšiemu ani k hor-
šiemu, kľúčoví preto budú garanti procesov
• zle fungujúce zanedbané procesy budú 
znamenať zle fungujúci systém a zvýšené fi -
nančné nároky na odstránenie

Pripravovali sme sa na to, aby sme tieto 
nepríjemné sprievodné znaky implementácie 
nového IS obmedzili. Boli sme pred dilemou. 
Implementovať tento systém pri spravidla 
štandardnej implementačnej dobe jeden a pol 
roka, alebo ho implementovať za 7 mesiacov, 
v krátkom čase, ktorý je teoreticky možný 
a z pohľadu dodávateľa reálny. Vážnym eko-
nomickým argumentom pre nás bolo, že každý 
jeden mesiac implementácie navyše sa ráta 
v miliónoch korún. Prispôsobili sme tomu ča-
sový harmonogram aj rozsah prípravných prác 
v tímoch. Pochopiteľne kratšia príprava gene-
ruje oveľa viac  komplikácií pri ostrom spustení 
systému a niektoré časti systému sa doslova 
parametrizujú za ostrej prevádzky. Bohužiaľ 

k mnohým ve-
čerom a no-
ciam, ktoré za 
uplynulých nie-
koľko mesiacov 
nad projektom 
strávili desiatky 
členov implementačných tímov, pribudli teraz 
aj koncoví užívatelia. Keď sa pozriem večer 
o 20 hodine do systému, väčšinou tam nieko-
ho vidím pracovať, rovnako aj ráno o 6 hodine 
tam už spravidla niekto je. Je to dobré, lebo 
vidieť, že väčšina užívateľov má snahu so sys-
témom, napriek veľkým problémom, pracovať. 
Verím, že čoskoro začneme v systéme riešiť 
kozmetické chyby a nie niekoľkohodinové zdr-
žania z dôvodu jeho problematickej funkčnos-
ti, ba často až nefunkčnosti. Doba stabilizácie 
takýchto systémov býva spravidla tri mesiace.

Treba zdôrazniť, že v súčasnosti implemen-
tovaný informačný systém nie je implemento-
vaný pre túto chvíľu, ale cieľovo s výhľadom 
pre niekoľko rokov dopredu a musí spĺňať 
hlavne budúce kritériá. Pri výbere systému boli 
požiadavky vtedajšieho manažmentu oriento-
vané na on-line systém, kedy užívateľ pracuje 
s programom aj databázou na centrálnom 
serveri, a to hlavne z dôvodu aktuálnosti dát, 
čo vzhľadom na prevádzkové špecifi ká nebolo 
kľúčovým argumentom. Informatická orientá-
cia na on-line systém bola však motivovaná 
predovšetkým technologicky. On-line systém 
je výrazne jednoduchší na údržbu a hlavne ga-
rantuje užívateľskú homogénnosť. Je potrebná 
iba jedna preinštalácia centrálnej aplikácie 
a nie sú potrebné stovky preinštalácií v počí-
tačoch všetkých užívateľov na Slovensku, so 
všetkými rizikami nejednotných parametrov. 
Ďalšou výhodou je možnosť prístupu k apli-
káciám odkiaľkoľvek. Užívateľ nie je viazaný 
na jeden počítač alebo jedno pracovisko. Je to 
aj predpokladom pre možné zavedenie kon-
trolovateľnej a merateľnej práce doma. 

On-line systémy sú v súčasnosti jednoznač-
ným informatickým trendom. Spája sa to však 
s vážnym rizikom s ktorým sa boríme aj v súčas-
nosti – predpokladá dobre vybudovanú dátovú  
sieť (WAN). Vieme aká je ešte situácia na mno-
hých lesných správach, kde pripojenie pred-
stavuje v súčasnosti neprekonateľnú prekážku 
a kolegom neostáva iná možnosť, len typovať 
na OZ, vedľajšej LS alebo doma. Vývoj pokraču-
je v tejto oblasti veľmi rýchlo a verím, že v blíz-
kej budúcnosti sa nám podarí aj túto bariéru 
zlomiť. Bohužiaľ však nezávisí od nás, ale od 
dodávateľov telekomunikačných služieb.

Ing. Jozef SÁMEL, 
vedúci odboru 
informačných 
technológií, LESY SR, 
š.p., Banská Bystrica: 

že súčasná implementácia nepozostáva iba zo 

Uzatvoriť dnes uspokojujúco túto polemiku nie je možné a ur-
čite to nik ani neočakáva. V takýchto „boľavých“ chvíľach je dô-
ležitejší ako súčasný stav celková prognóza. A tá je dobrá. A tak 
neostáva  nič iné, len poprosiť kolegov „v prvej línii“, aby ešte 
čosi vydržali. Na obidvoch stranách, pretože nemalé problémy 
s nábehom nového informačného systému majú dnes jeho tvor-
covia i užívatelia. O niekoľko mesiacov sa k téme vrátime. Bude-
me zvedaví čo sa zmenilo. K lepšiemu. Lebo  práve to je zmyslom 
tohto zložitého procesu.   

P.S.: Jozef Sámel, ktorý je dnes „hromozvodom“ pre všetky 
– zaslúžené i nezaslúžené „sapácke“ výčitky – mi počas rozhovo-
ru dal dobrý tip: „Podobné problémy sme mali pred časom aj pri 
nábehu nového systému spracovania miezd. Nože sa skús spýtať 
tých, ktorí s týmto systémom dnes pracujú, či to vtedajšie trápe-
nie nestálo za to?“ 

Skúsim. 
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Peter GOGOLA

lesnícke spravodajstvo

Orkán Kyrill šarapatil

Orkán Kyrill, ktorý sa prehnal Európou v tretej de-
káde januára, spôsobil v  európskych lesoch nemalé 
škody. Veterná kalamita však zrejme neovplyvní ceny 
dreva, pretože dopyt po ňom je stále vysoký.

Peter GOGOLA

Chorvátski lesníci sa rozhodli zlepšiť genetické 
kvality muflónej zveri v Slavónsku (časť Chorvátska), 
ktorá bola značne zdecimovaná vojnou v deväťdesia-
tych rokoch. K obnove kvality a množstva muflónej 
populácie prispeje dodávka 31 kusov muflónej zveri, 
ktorú v stredu 31. januára odviezli zo zvernice Svodín 
z Odštepného závodu  v Palárikove. 

20 baranov a 11 mufl óniek vo veku od dvoch do štyroch rokov bude 
vypustených vo zvernici v Kunjevci, ktorú obhospodaruje lesný závod Vin-
kovci, organizačná jednotka Chorvátskych štátnych lesov (Hrvatske šume).

„Našim cieľom je znovuobnovenie populácie mufl ónej zveri 
na úroveň pred vojnou, teda na 100 kusov základného stáda,“ pove-
dal poľovný špecialista z lesného závodu Vinkovci Ing. Franjo Jovanovac. 

„S najväčšou pravdepodobnosťou sú všetky mufl ónky brezivé, 
takže svoje tohtoročné mláďatá odchovajú už na svojom novom 
pôsobisku, vo zvernici Kunjevac“, povedal poľovný referent z palári-
kovského odštepného závodu LESOV SR, Ing. Patrik Micháľ.

foto: autor 

Následkom vyčíňania orkánu Ky-
rill v Európe leží na zemi celkovo  
53 850 000 m3 dreva. V jednotlivých 
krajinách sa rozsah škôd líši podľa ob-
lastí a hustoty zalesnenia, v rozmedzí 
od 12 miliónov m3 vo Švédsku a Českej 
republike, do 2,5 milióna v Rakúsku 
a 1,5 milióna m3 v Poľsku. Škody boli 
nižšie v pobaltských štátoch - Lotyšsko 
(500 000 m3) a Litva (300 000 m3), podob-
ne vo Francúzsku (120 000 m3), Rumunsku 
(130 000 m3) a Anglicku (50 000 m3). Ško-
dy u nás, na Slovensku, sú odhadované 
na 150 000 m3. LESY SR evidujú sumárny 
odhad 76 000 m3, pričom najvyššie obje-
my kalamitného dreva hlásili OZ Košice 
(21 000 m3), OZ Námestovo (19 000 m3), OZ 
Čadca (14 000 m3) a OZ Beňuš (7 000 m3).

“Sme radi, že straty sú nižšie, než sme 
očakávali”, povedal Thomas Uher, člen 
predstavenstva Österreichische Bunde-
sforste a prezident združenia štátnych 
lesných podnikov v Európe EUSTAFOR. 
“Aj keď 54 miliónov kubíkov predstavu-
je veľké množstvo dreva, je to len časť 
očakávanej ťažby v roku 2007, do kto-
rej môžu byť zahrnuté. Predpokladáme, 
že výška plánovanej ťažby na tento rok 
bude zhruba 450 miliónov m3. V tom prí-
pade množstvo kalamitného dreva tvorí 
iba 12% z celkovej ročnej ťažby.“

Škody, spôsobené orká-
nom Kyrill, sú značne pod kri-
tickým bodom. Lesníci začali 
okamžite likvidovať víchricou 
povalené stromy, aby zabráni-
li invázii podkôrneho hmyzu. 
Podľa EUSTAFOR bude väčšina 
kalamitného dreva odstránená 
do konca leta.

Dopyt po dreve je stále vy-
soký, preto EUSTAFOR očakáva, 
že sa ceny dreva nezmenia. 
„Vzhľadom na vysoký dopyt je 
pravdepodobné, že drevospra-
cujúci priemysel bude schopný 
odobrať a spracovať tento ob-
jem dreva vo veľmi krátkom 
čase”, uviedol Thomas Uher. 
“Vieme, že je omnoho náročnej-
šie ťažiť drevo po veternej kala-
mite. Preto môžeme tento rok 
očakávať mierny nárast ťažbo-
vých nákladov. To je najzávaž-
nejší dopad následkov orkánu 
Kyrill na lesníctvo.“

Pozn.: EUSTAFOR je asociácia 
štátnych lesných podnikov so síd-
lom v Bruseli, ktorá bola založená 
3.mája 2006 za účasti 18 organizá-
cií, vrátane š.p. LESY SR.

Zdroj: tlačová správa EUSTAFOR
Foto: Peter Gogola

Naše mufl óny 
na ceste do Chorvátska
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Marián JASÍK

reagujete

Kto by mal chrániť prírodu Slovenska?

Večer na Prvý sviatok vianočný som sa 
pokojne usadil do kresla a horúci čaj som 
si položil na decembrové číslo Lesníka. Keď 
už bolo na časopise viac krúžkov od horúce-
ho pohára, uvedomil som si, že som si ešte 
neprečítal všetky príspevky. Ako posledný 
pred spaním som si prečítal glosu od Jozefa 
Marka „Ako chránime prírodu Slovenska?“. 
Jej obsah ma zaujal hlavne preto, že som 
ho mohol konfrontovať s realitou, ktorú 
som zažil a to nielen v ten sviatočný deň. 
Autor článku v ňom konštatuje, že hoci je 
celé Slovensko chránené, celá naša krajina 
je zasvinená odpadom, zdevastovaná a po-
nechaná napospas nezodpovedným ľuďom 
a firmám. Uvádza, že síce máme rôzne 
zákony, vyhlášky, nariadenia a inštitúcie, 
nemáme však čisté a zachovalé prírodné 
prostredie. Nostalgicky si autor zaspomí-
nal na časy, kedy sa dobrovoľná ochrana 
prírody zameriavala na všeobecné environ-
mentálne problémy (ako príklad uvádza 
problematiku odpadu a prácu s mládežou), 
bola verejnosťou všeobecne akceptovaná 
a poskytovala príklad a inšpiráciu ostat-
ným. Na záver si autor kladie otázku, či nie 
je možné, aby sa ochrana prírody vrátila do 
obdobia ľudského nadšenia a viery v to, že 
každý môže prispieť k jej ochrane.

AK KAŽDÝ PREVEZME
ZODPOVEDNOSŤ ZA SVOJE KONANIE

Nalievam si ďalšiu šálku čaju a v duchu si 
premietam udalosti toho dňa. Zhoda okol-
ností ma v ten deň ráno zaviala na Telgárt. 
Nedalo mi a zašiel som sa pozrieť, v akom 
stave sú hrable na zachytávanie odpadu 
na toku Zubrovica, ktorý sa vlieva do Hrona 
tesne nad Prírodnou rezerváciou Meandre 
Hrona. Tie boli osadené obcou za finančnej 
podpory Správy Národného parku Nízke 
Tatry v roku 2004. Podobné zariadenie tam 
bolo už dávnejšie, avšak raz boli hrable 
ukradnuté, druhý raz ich „odniesla“ veľká 
voda. Ak aj bolo zariadenie funkčné, diali 
sa tam za tie roky čudesné veci. Raz nemal 
zachytený odpad kto pozbierať, inokedy 
boli hrable vytiahnuté a odpad si spokojne 
plával dolu tokom. Najúžasnejší bol pohľad 
na „postavičky“ prehadzujúce odpad z jed-
nej strany na druhú, kde sa nechal pokojne 
unášať prúdom. Na vyčistenie očarujúcich 
meandrov bola opakovane zorganizovaná 
akcia, za čo patrí vďaka miestnym rybárom, 
obci, pracovníkom povodia a svojím dielom 
prispeli aj pracovníci správy národného par-
ku. Veľkoobjemové kontajnery zakúpené 
správou parku a úhrada nákladov spojených 
s uložením odpadu na legálnu skládku po-
mohli aspoň čiastočne zmierniť tento prob-
lém. Situácia sa v posledných rokoch  mení 
k lepšiemu. Stojac na brehu Hrona som si 
opätovne uvedomil, že problém sa vyrieši 
len vtedy, ak ho začne ako problém pociťo-
vať miestna komunita a miestni obyvatelia, 
ak každý z nich prevezme zodpovednosť za 
svoje konanie. Inak budú toky, okraje ciest, 
ale aj mestá a dediny stále špinavé. Takí už 
sme my, ľudia. V tomto prípade zvlášť tí, 
ktorí popri cestách predávajú tony lesných 
plodov, ktoré „vymenili“ za tony odpadkov, 
nechajúc ich napospas slnku, vode a vetru 

v lesoch a na holiach.  Najväčším „trestom“ 
pre túto komunitu, je, keď si „pokutu“ 
musia odpracovať zbieraním vlastného i cu-
dzieho odpadu.

Presuňme sa o niekoľko kilometrov 
západnejšie do nemenovanej doliny, kde 
som si chcel ešte v ten deň pozrieť, ako 
dolina vyzerá po spracovaní rozsiahlej ka-
lamity. Nechcem písať o rozrytých cestách 
a skladoch, nových dočasných približovacích 
cestách postavených bez povolení, stoja-
cich stromoch, či skôr smerových kladkách, 
bez kôry, a ani o premárnenej príležitosti 
dokázať, že vieme na území národného 
parku postupovať inak ako v nechránenej 
krajine, s dôrazom na skutočnú ochranu prí-
rody. Po celej doline, takmer všade, kde sa 
v posledných rokoch robilo, som nachádzal 
voľne pohodené plastové a sklenené fľaše, 
konzervy (medzi najobľúbenejšie v tomto 
regióne patria pečeňová nátierka a pikant-
ná bravčová pomazánka), krabičky od ciga-
riet, obaly z olejov, zvyšky lán, 
staré nefunkčné oplôtky, resp. 
ich zvyšky, ale našiel som aj sudy, 
pneumatiky, rôzne zabudnuté 
nástroje, kladky, či reťaz z píly. 
Niektorí z tých, čo zanechali po 
sebe toto posolstvo mali v sebe 
aspoň kúsok hanby za svoje ko-
nanie a tieto „poklady“ skryli. Či 
už pod peň, skalu, alebo do kopy 
haluziny. Za pokrok už možno 
považovať aj to, keď tieto skvos-
ty skončia na kope v bývalom 
ohnisku. Toto všetko sú schopní 
zanechať po sebe ľudia pracujúci 
v lese, vnímajúci les len ako fab-
riku, kde sa musí do šichty a nie 
niečo inšpirujúce, očarujúce, 
hodné patričnej úcty. Ale takto 
sme ich to naučili, považujú to za 
normálne, nepocítiac postih za 
takéto svoje konanie. Teraz len 
žneme, čo sme zasiali. 

NAJVIAC ODPADU NECHÁVAJÚ 
V LESE LESNÍ ROBOTNÍCI

Takto „naladený“ som sa zastavil pri jed-
nej poľovníckej chate, kde som mal zaparko-
vané auto. Čo si myslíte, že sa dá za takýmito 
chatami nájsť? V optimálnom, aj keď dosť 
ojedinelom prípade poriadok, ak máte me-
nej šťastia vykopanú jamu plnú smetí a v naj-
horšom prípade zátišie s odpadom. V tomto 
prípade som nedopadol najhoršie. Kto chodí 
po našich horách s otvorenými očami sám 
pozná situáciu v tých „svojich dolinách“. 
Hoci to mnohým lesníkom, čo nechcú po-
zrieť ponad „lesnícky berlínsky múr“ bude 
znieť nelichotivo, najviac odpadu nechávajú 
aj v tých najodľahlejších lesných zákutiach 
tí, čo v lese pracujú, predovšetkým lesní ro-
botníci. V posledných desiatich rokoch im 
úspešne konkurujú príslušníci určitého et-
nika, ktorí sa rok čo rok ako kobylky vyroja 
na hole v čase dozrievanie lesných plodov. 
Ďaleko najmenej odpadkov zanechajú po 
sebe peší turisti a po vyriešení niekoľkých 
kolíznych bodov na hrebeni Nízkych Tatier 
ich považujeme v tomto ohľade za najme-
nej problémovú skupinu. Problémy s odpa-

dom pretrvávajú v rekreačných strediskách 
a na miestach, kde sa sústreďujú mototuristi. 
Poznaním tejto reality by sme mali naše spo-
ločné úsilie zamerať na podstatné zlepšenie 
situácie a v prvom rade na to, aby odpad 
v lesoch neostával a až v poslednom rade 
organizovať „výpravy za odpadom“. Chceli 
by sme vyslať apel všetkým, ktorí môžu ten-
to stav ovplyvniť, aby sa nad týmto vleklým 
problémom zamysleli a začali ho efektívne 
riešiť. Dobrým príkladom môžu byť niektoré 
subjekty, ktoré sa dokázali s týmto problé-
mom už vysporiadať.

Na záver by som si dovolil  polemizovať 
s pánom Markom o úlohe ochrany prírody 
v súčasnosti. Som presvedčený, že ochrana 
prírody by nemala byť založená na nadšení 
ľudí, ktorí ju robia. Profesionalita je to, čo 
by si mala denno-denne pripomínať moder-
ná ochrana prírody a podľa tohto princípu 
aj konať. Určitá miera nadšenia nikdy ne-
zaškodí a pomáha veci posúvať rýchlejšie 

dopredu, avšak v inštitúciách tohto typu by 
rozhodne nemalo hrať prím. Práve aspekt 
nadšenia nás na správe národného parku 
vedie k tomu, aby sme každý rok spolu so 
ZO SZOPK Nízke Tatry organizovali podu-
jatie „Čistenie Nízkych Tatier ,,ČINT““ za-
merané práve na „vyčistenie“ konkrétnej 
lokality. Z pozície profesionálnych ochran-
cov prírody riešime problematiku odpadov 
až nezdravo často a suplujeme prácu tých, 
ktorí to majú v kompetencií. Keby sa pro-
fesionálnejšie správali cestári, možno by 
bolo menej odpadu popri cestách a na od-
počívadlách, keby tak robili správcovia to-
kov, možno by brehové porasty neboli tak 
ovešané igelitkami zo supermarketov a pri 
putovaní popri tokoch by sme neobjavovali 
početné „PET zátoky“. A to sme ešte nespo-
menuli obce, úrady životného prostredia, 
inšpekciu životného prostredia, inštitúcie 
ktoré majú rozsiahle právomoci a povin-
nosti v oblasti odpadového hospodárstva. 
Popri tom všetkom je na mieste otázka: Kto 
by mal chrániť prírodu Slovenska? Odkiaľ 
začať? Odpoveď myslím, že poznáte...

Ing. Marián Jasík, Štátna ochrana 
prírody SR, Správa NP Nízke Tatry
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predstavujeme Vám

Možno že by bolo dobré vrátiť sa 
o dva roky dozadu, keď existovali tri 
inštitúcie: Lesnícky výskumný ústav, Le-
soprojekt a Ústav pre výchovu a vzdelá-
vanie pracovníkov LH. Počas existencie 
troch inštitúcií existovala medzi týmito 
organizáciami rivalita, boj o to, kto si 
z pomyselného koláča „odhryzne“ viac. 
Každá z týchto troch inštitúcií sa snaži-
la prezentovať sa, niekedy možno aj na 
úkor ostatných. Služby ktoré poskytovali 
lesníctvu boli limitované rámcom činnosti 
týchto organizácií a nikdy neboli kom-
plexné. Vznik NLC mal vlastne vyriešiť 

dva problémy: prvý problém, 
efektívne využitie štátnych 

fi nancií, lebo prílev peňazí 
zo štátnej pokladne pre 
lesníctvo je a bude limi-
tovaný a preto ich treba 
efektívne využiť a druhý, 
zásadný, aby sme integro-
vali intelektuálnu základňu 
slovenského lesníctva pod 
jednu strechu, čo umožní 
efektívne prepojiť lesnícke 
aktivity. Len jeden z mno-

hých príkladov ako prepojenie funguje 
v praxi - výstupy z Lesníckeho výskumné-
ho ústavu sa cez Ústav vzdelávania do-
stávajú k lesníkom a cez ústav pre lesné 
zdroje a informatiku sa dostáva do les-
ných hospodárskych plánov. Ten efekt je 
v akomsi reťazení poznatkov a informá-
cií. NLC je schopné štátnym aj neštátnym 
lesníkom životnému prostrediu alebo 
ministerstvu hospodárstva poskytnúť 
akékoľvek služby a výstupy, týkajúce sa 
lesníctva na Slovensku, bez toho aby 
na to potrebovalo ďalších dodávateľov, 
alebo partnerov. Z toho vyplýva, že pre 

lesníkov sme zlepšili prístup k lesníckemu 
servisu, pretože všetky služby a informá-
cie nájdu v jednom zdroji - v Národnom 
lesníckom centre. Z ekonomického hľa-
diska, tým, že peniaze sú v jednom roz-
počte, NLC ich dokáže lepšie používať, 
nie je tu problém s dvojitou alebo troji-
tou réžiou, nie je tu problém s duplicitou 
obslužných činností ako sú laboratóriá, 
edičné centrá a podobne. Tak že ja vidím 
pozitívny efekt z prvého roka fungovania 
NLC v tom, že sme pre lesníctvo pripravili 
ďaleko jednoduchší prístup k informá-
ciám a službám, a čo je dôležité, začali 
sme ponúkať nadprodukt: začali sme 
budovať lesnícke strategické partnerstvá. 
Strategickými partnermi pre nás sú: štát-
ne lesy, neštátne lesy, univerzity, životné 
prostredie, ľudia, ktorých zaujíma les 
a veci s lesom spojené. Strategické part-
nerstvo súčasne znamená, že pre tieto 
skupiny poskytujeme ďalšie služby, ktoré 
doteraz nepoznali. Jednou z tých služieb 
je integrácia názorov lesníkov v procese 
zdokonaľovania legislatívy či zoskupenie 
lesníckych intelektuálov, aby vytvorili 
stratégiu a koncepciu lesníctva vo forme 
národného  lesníckeho programu. Vytvo-
rili sme expertnú skupinu, ktorá pracuje 
na tom, aby verejnosť vnímala lesníctvo 
inak ako doteraz, aby sa vytvorila stra-
tégia spoločného public relations, aby 
sme vedeli lesníctvo lepšie prezentovať. 
To predtým nebolo možné, pretože kaž-
dá z tých troch inštitúcií si robila svoju 
vlastnú politiku, a teraz je tu NLC, ktoré 
je akousi pomyselnou strechou lesnícke-
ho domu, a pod touto strechou si môžu 
nájsť svoje miesto všetci, ktorí chcú v tom 
dome bývať.

NLC sa ako príspevková organi-
zácia musí správať trhovo a hľadať 
si priestor pre svoje podnikateľské 
aktivity, ktoré sú zdrojom príjmov. 
Ktoré aktivity sú z ekonomického 
hľadiska pre NLC kľúčové?

Je to presne tak, NLC nemá svoj 
rozpočet krytý v plnej výške zo zdrojov 
zriaďovateľa, teda MP SR. Ministerstvo 
s nami uzatvára kontrakt na každý rok, 
v ktorom defi nuje, aké úlohy máme pre 
zriaďovateľa realizovať a na tieto úlo-
hy nám dáva balík peňazí rozdelený do 
presne defi novaných úloh. Z takýchto 
zdrojov NLC získalo v roku 2006 iba 54% 
svojho rozpočtu, čiže 46% sme museli za-
robiť. Zdrojom pre ďalšie fi nancovanie sú 
komerčné aktivity, ako je napríklad spra-
covávanie lesných hospodárskych plánov, 
služby pre lesníctvo, medzinárodné pro-
jekty, projekty EU a Sektorové operačné 
programy, dohody a kontrakty s Lesmi SR 
a s neštátnymi lesmi, so životným prostre-
dím, ďalším dôležitým zdrojom sú objed-
návky súkromných fi riem a projekty, 
ktoré idú cez medzinárodné inštitúcie, 
alebo aj cez mimovládne organizácie. Je 
to dosť náročné, pretože každý z klientov 
má špecifi cké požiadavky a je na nás, aby 
sme podľa nich poskladali vhodný reali-
začný tím. Na Slovensku sú našimi strate-
gickými partnermi LESY SR, Neštátne lesy, 
Štátne lesy TANAPu, významnými part-
nermi sú aj ministerstvá, okrem zriaďo-

Chceme byť strechou 
lesníckeho domu

Rozhovor s generálnym 
riaditeľom 
Národného lesníckeho centra, 
prof. Júliusom Novotným

NLC vzniklo pred rokom. 
Pri jeho zrode, ktorý bol 
vlastne zlúčením lesníckych 
vzdelávacích, výskumných 
a projekčných inštitúcií, 
bol deklarovaný zámer 
robiť spomínané činnosti 
takpovediac„pod jednou 
strechou“, efektívnejšie 
a kvalitnejšie. 
Ako hodnotíte prvý rok 
NLC a naplnenie jeho 
zámerov a cieľov?

Peter GOGOLA
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predstavujeme Vám
vateľa tj. MP SR aj Ministerstvo životného 
prostredia, Ministerstvo hospodárstva 
a sčasti aj Ministerstvo výstavby a regio-
nálneho rozvoj. Keď že sme aj vedecká 
inštitúcia, našimi strategickými partnermi 
sú aj univerzity najmä Technická univerzi-
ta vo Zvolen a pracoviská rezortnej VVZ 
ako aj niektoré vybrané pracoviská Slo-
venskej akadémii vied. 

Aká je tá celková suma, ktorú 
potrebujete poskladať zo zdrojov MP 
a zo svojej komerčnej činnosti?

Rozpočet NLC v roku 2006 bol 277 mi-
liónov korún, 146 miliónov bolo krytých 
zo zdrojov MP SR.  

Prístup k prostriedkom z fondov 
EÚ bol dosiaľ pre lesnícky sektor 
dosť problematický, najmä štátne 
lesohospodárske subjekty si na ne 
v uplynulom období nesiahli. Dnes 
sa situácia začína meniť, aké ambície 
má v tomto smere NLC? 

To je dobrá otázka. Dosiaľ boli nejaké 
– nie ktovieako veľké - prostriedky pre 
lesníctvo v programoch SAPARD a po-
dobných programoch, ale lesníctvo ich 
nevedelo dostatočne efektívne využívať, 
okrem toho boli určené najmä pre ne-
štátny sektor. 

Teraz je situácia úplne iná: keďže EÚ 
od roku 2007 otvára program rozvoja vi-
dieka, ktorý má dosť široké zóny na fi nan-
covanie lesníctva, počnúc ekologickým 
obhospodarovaním a končiac zalesňova-
ním poľnohospodárskych pôd, vytvára sa 
oveľa väčší manévrovací priestor. NLC má 
záujem robiť v tomto smere dve veci. Po 
prvé byť akýmsi konzultačným miestom 
pre všetkých, ktorí sa chcú o tieto penia-
ze uchádzať, teda robiť poradenstvo a po 
druhé, chceme priamo takéto projekty 
na požiadanie klientov pripravovať za 
odplatu, to je tá komerčná časť. Pora-
denstvo by malo byť aktivitou fi nanco-
vanou Ministerstvom pôdohospodárstva. 
V prípade že to tak bude a zriaďovateľ si 
u nás túto službu objedná a zaplatí, bu-
deme ju poskytovať klientom bezplatne. 
Myslíme si, že lesníctvo bude mať vďaka 
Programu rozvoja vidieka v najbližších 
siedmych rokoch podstatne viac peňazí 
zo sektorových operačných programov, 
než tomu bolo doteraz, len dúfajme, 
že lesníci budú chcieť tieto prostriedky 
efektívne využívať. Nepochybne zaujíma-
vou informáciou je, že tieto prostriedky 
budú k dispozícii aj pre štátne lesy, nielen 
pre neštátne. Toto vnímame pozitívny 
posun, pretože poskytovať možnosť čer-
pať prostriedky len pre určitú skupinu 
vlastníkov by bolo svojim spôsobom dis-
kriminačné.

Naši kolegovia, štátni lesníci 
v prevádzke, sa cítia v dôsledku 
protichodných, resp. nedostatočne 
zadefi novaných ustanovení v zákone 
o lesoch a zákone o ochrane život-
ného prostredia, ďalej kvôli neujas-
nenej interpretácii zákona o úprave 
vlastníckych vzťahov k pôde a pre-
trvávajúcich problémoch v usporia-
daní vlastníckych a užívateľských 
práv k lesným nehnuteľnostiam  
v defenzíve, do ktorej boli zatlačení 

presadzovaním záujmov súkromných 
vlastníkov lesov, ochrancov prírody, 
priekupníkov s drevom, a pod. Par-
ticipuje NLC na vyriešení legislatív-
nych dier v pripravovaných novelách 
zákonov, aby každá zainteresovaná 
skupina mala v nich jasne vyme-
dzené kompetencie a zodpovednosť 
a aby nedochádzalo k ich kríženiu 
a stretu? 

Je to pravda, celkom dobre viem po-
chopiť frustráciu lesníka v praxi, keď sa 
pri obhospodarovaní lesa potýka s kon-
fl iktom medzi zákonom o ochrane príro-
dy a zákonom o lesoch a on nevie, ako si 
poradiť, lebo ak dodrží ustanovenie jed-
ného, zároveň porušuje druhý. NLC má 
v tomto smere pomerne veľké ambície, 
a to hneď v dvoch oblastiach: prvá oblasť 
je pomáhať tvoriť samotnú legislatívu 
a druhou oblasťou je ambícia byť koordi-
nátorom a negociátorom pre oba zákony 
a pomôcť integrovať názory a ponúknuť 
ich tvorcom zákonov, teda obom zainte-
resovaným ministerstvám, aby si ich osvo-
jili a premietli do znenia zákonov, ktoré 
potom posunú do legislatívneho procesu. 
V tomto by NLC mohlo zohrať pre lesníc-
tvo veľmi dôležitú úlohu. Tento proces je 
však veľmi zložitý, konfl iktný a často aj 
veľmi zdĺhavý.

NLC koordinuje aktivity štátnych 
i neštátnych lesníckych podnikov, 
organizácií a združení, ktoré smeru-
jú k tomu, aby si verejnosť uvedo-
mila význam práce lesníkov pre les, 
význam lesa pre spoločnosť a aby 
nevnímala lesníkov len ako drevo-
rubačov a obchodníkov s drevom, 
ale predovšetkým ako zakladateľov, 
vychovávateľov a ochrancov lesa, so 
všetkými jeho mimoriadne dôleži-
tými mimoprodukčnými funkciami. 
Akú dôležitosť prikladáte vy osobne 
komunikácii so širokou verejnosťou? 
Vnímate nejaký pokrok v tejto oblas-
ti, dosiahnutý za uplynulé roky? 

Ja tejto oblasti prikladám mimo-
riadny význam, pretože obraz lesníctva 
v očiach verejnosti sa priamo odráža aj 
do politických rozhodnutí a do reakcií 
spoločnosti na lesníctvo. Teda ak lesníc-
tvo nemá dobrý imidž vo verejnosti a ten 
sa potom premieta do málo progresív-
nych rozhodnutí vlády alebo parlamentu, 
lesníctvo na to dopláca. Lesníci sú veľmi 
zvláštna komunita, veľmi milá, historicky 
stará, so všetkými krásami ale aj chybami, 
ktoré prináša takýto typ komunity. Keď 
sa rozprávame s verejnosťou o našich 
problémoch, tak nikdy nehovoríme jazy-
kom verejnosti, hovoríme jazykom svojim 
a verejnosť nám potom nerozumie. Náš 
jazyk je odborný, je zložitý, a verejnosť 
nechápe, čo jej chceme povedať. Bojíme 
sa s verejnosťou rozprávať jednoduchým 
jazykom, aby pochopila, v čom sú naše 
problémy a v čom sú naše priority a po-
tom sa verejnosť stavia k nám tak, že „to 
je zložitá komunita, tomu nerozumieme, 
nechajme ju tak“. A mám pocit, že znač-
ná časť verejnosti sa domnieva, že lesník 
je ten starý bradatý ujo s fl intou na ple-
ci – a to vôbec nie je pravda. Problém 

je v tom, že lesníctvo ako komunita sa 
len učí komunikovať s verejnosťou. My 
sme si postavili víziu, že vytvoríme jeden 
spoločný program, nazvime ho práca 
s verejnosťou, ktorý bude pre lesníctvo 
pokusom o vytvorenie uceleného systé-
mu pre komunikáciu lesníkov s verejnos-
ťou. Využili sme skúsenosti š.p. LESY SR, 
kde si myslíme že tím, ktorý pracuje na 
PR je skutočne profesionálny a používa 
zaujímavé metódy, možno že aj preto, 
že má skúsenosti aj z iných oblastí. Tak 
vznikol materiál, ktorý sa nazýva Lesníc-
tvo a práca s verejnosťou a teraz je už len 
otázkou, ako rýchlo ho dokážeme pokryť 
fi nanciami a začneme uplatňovať v reál-
nom živote. Verím že sa ray dožijem dňa 
kedy budú lesníci v médiách tak aktívny 
že spoločnosť konečne pochopí aké je 
pre takú krajinu ako Slovensko lesníctvo 
dôležité a že si niektoré tendenčné NGO 
a naši neprajníci ani „neškrtnú“. Teším 
sa na deň, keď už lesníci nebudú zúfalo 
obhajovať svoju jasnú pravdu v pozícii 
kedy sú obrazne povedané „pritlačení ku 
stene“, ale lesníctvo bude proaktívne for-
movať verejnú mienku, aby si slovenskí 
spoluobčania uvedomila, aký významný 
národný poklad tj. LES lesníci chránia 
a zveľaďujú.  

Zmienili ste sa o Lesoch sloven-
skej republiky ako o významnom 
partnerovi NLC. V čom vnímate 
význam tohto partnerstva? 

LSR sú pre nás strategickým partne-
rom, pretože sú najväčším lesohospo-
dárskym subjektom na Slovensku. Okrem 
toho štátne lesy – tak ako všade v Európe 
– sú nositeľmi určitej štátnej lesníckej 
politiky. A nám záleží na tom, aby sme 
rozumeli potrebám tohto takpovediac 
najsilnejšieho hráča a zároveň aby sme 
vedeli ponúknuť také služby, ktoré štátne 
lesy potrebujú – chceme byť jeho inte-
lektuálnou základňou. Podstatou tohto 
vzťahu je vzájomná výhodnosť.

Ste v lesníckom sektore vníma-
ný ako špičkový manažér a zároveň 
mienkotvorná autorita. Aká je vaša 
vízia NLC v časovom horizonte desia-
tich rokov? 

Dosiaľ sme hovorili o ambíciách NLC 
na národnej úrovni. Mojou ambíciou ako 
manažéra je zasadiť NLC do európskych 
dimenzií. Máme veľké ambície presadiť 
sa ako centrum excelencie, byť kľúčovým 
hráčom vo vzťahu slovenského lesníctva 
k Európskej únii, k OSN, máme pre to do-
statočný potenciál expertov s odbornými 
i jazykovými predpokladmi. Ja osobne sa 
zasadzujem o to, aby Slovensko ako ko-
líska európskeho lesníctva raz usporiada-
lo Konferenciu ministrov o ochrane lesov 
v Európe.  Slovensko má bohatú lesnícku 
históriu a vysoký lesnícky kredit. Sloven-
ské lesníctvo by si zaslúžilo byť jedným 
z rozhodujúcich hráčov na európskom 
lesníckom kolbišti. Ak sa NLC podarí na-
pomôcť realizovať túto víziu, a súčasne 
naplní všetky úlohy ktoré od NLC očaká-
va slovenské lesníctvo, vtedy budem mať 
pocit že NLC svoju misiu naplnilo.

Ďakujem vám za rozhovor.
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Karol VOLENTIER

kapitoly z personalistiky

Interpersonálna argumentácia 
v pracovných vzťahoch

Distributívne (súťaživé) vyjednávanie 
je také, v ktorom sa odmeny pokladajú za 
„nemenný koláč“, ktorý sa má rozdeliť medzi 
strany. Ciele strán sú teda v priamom rozpore, 
takže to, čo vy získate, druhý stratí. V distribu-
tívnom vyjednávaní má každá strana zvyčajne 
„bod odporu“, alebo „rozsah vyjednávania“, 
za ktorý už nepôjde. Súťaživý  vyjednávač ne-
berie do úvahy budúci vzťah s druhou stranou 
a snaží sa maximalizovať zisky a minimalizovať 
straty. Vyjednávači neposkytujú údaje jeden 
druhému a snažia sa zbaviť sa navzájom schop-
nosti predpovedať reakcie, kým sa nedozvedia 
čo najviac o pozícii toho druhého. Takýto vy-
jednávač si načasuje ústupky starostlivo krok 
za krokom. Najvhodnejšie situácie pre súťaživý 
prístup sú tie, ktoré sú typu „výhra/prehra“, 
kde jedna strana bojuje, aby vyhrala a druhá, 
aby prehrala. Keď nepredpokladáme žiadny 
dlhodobý vzťah s týmto človekom, súťaživý 
prístup môže byť zmysluplný – získajte, čo sa dá 
a zmiznite. Takýto prípad je prirodzene vhodný 
len v kultúre, kde sa cenia individuálne zisky 
a vzťahom sa venuje až druhoradá pozornosť. 
Ak je niekto naozajstný mechiavellista, ktorý 
každý krok v živote strategicky plánuje, aby zís-
kal nejakú odmenu, súťaživosť je centrom jeho 
pohľadu na svet. Nevýhody súťaživého prístupu 
k vyjednávaniu však prevažujú.

Negatívne znaky súťaživého prístupu k vy-
jednávaniu: 
• Má silný dôraz na konfrontáciu, povzbu-
dzuje použitie donucovania a emocionálneho 
nátlaku ako presvedčovacích  prostriedkov.
• Je tvrdý na vzťahy, živí nedôveru, pocity izo-
lovanosti, frustráciu a hnev a má za následok 
častejšie zlyhanie vyjednávania.
• Skresľuje komunikáciu, produkuje dezinfor-
mácie a zlé úsudky.
• Pracuje proti vnímavosti a otvorenosti 
k oponentovi, čím obmedzuje prístup k spolo-
čenským ziskom.
• Povzbudzuje hru s ohňom tým, že vytvára 
veľa príležitostí na bezvýchodiskové situácie.
• Sťažuje predvídateľnosť oponentových reak-
cií, pretože sa spolieha na manipuláciu a kon-
frontáciu riadiaceho procesu.
• Prispieva k preceneniu výnosov súťaživého 
správania, pretože sa nezameriava na relatívne 
objektívnu analýzu podstatných predností.

Integratívne (spolupracujúce) vyjedná-
vanie predpokladá, že strany majú aj rôznoro-
dé, aj spoločné záujmy a že proces vyjednávania 

môže mať za následok, že obe strany niečo zís-
kajú. Existujú tu zmiešané motívy – samostatné 
aj vzájomne prepojené potreby. Spolupracujúce 
vyjednávanie zdôrazňuje maximalizovanie spo-
ločných ziskov pre obe strany – často tvorivým 
spôsobom. Kladie hodnotu na vzťah medzi 
konfl iktnými stranami, vyžaduje si dôveru 
a spolieha sa na úplné odhalenie relevantných 
informácií. Jedným z predpokladov vyjedná-
vania je, že v probléme nie sú nevyhnutné 
polárne protiklady. Spolupracujúce prístupy za-
obchádzajú s protikladmi, akoby boli prepojené 
a nie nekompatibilné. Vyjednávači sa zaoberajú 
spoločným riešením problému, spoločne navr-
hujú riešenia, ktoré maximalizujú zisky pre obe 
strany. Dostaneme od druhých, čo potrebujeme, 
ale spôsobom, ktorý aj im pomáha dosiahnuť 
niektorý z ich cieľov. Vyjednávač sa zaujíma 
o zachovanie vzťahu s druhým. Spolupracujúca 
dohoda obom dovoľuje, aby odišli z rokovania 
s neporušeným vzťahom a ochotní si dôverovať 
a spolupracovať aj v ďalšej situácii vyjednávania. 
Povšimnutiahodné sú niektoré špecifi cké techni-
ky, ktoré vedú k spolupracujúcim výsledkom:

Zväčšenie koláča povzbudzuje spolupra-
cujúce výsledky, pretože väčšina problémov je 
založených na vnímaní nedostatočných zdrojov 
– rozšírenie zdrojov pozmeňuje štruktúru rie-
šeného problému. Hľadajú sa nejaké dimenzie, 
ktoré si druhý cení a robia sa ponuky na vyrov-
nanie ziskov.

Výmena „politickej „ podpory – človek 
ponúka „vymeniť“ veci, ktoré sú pre druhého 
vrcholnou prioritou. Strany musia nájsť v prob-
léme viacnásobné témy. Potom pripravíte do-
hodu, aby každý z vás dostal položku vrcholnej 
priority, kým sa vzdáva niečoho s nižšou priori-
tou. „Prekladáte“ a premiešavate témy, kým sa 
na vrchol hromady nedostanú otázky vrcholo-
vej dôležitosti.

Zníženie nákladov minimalizuje výdavky 
druhého, ak ide s vami.

Premostenie nachádza nové možnosti, aby 
sa naplnili potreby druhej strany.

Negatívne znaky spolupracujúceho prístu-
pu k vyjednávaniu:
• Vyžaduje inteligenciu vyššieho rádu, preni-
kavé vnímanie a rozlišovanie a skvelú vynalie-
zavosť.                                                                                     
• Uprednostňuje kooperáciu, čím vytvára vnú-
torný tlak k robeniu kompromisov a prispôso-
bovaniu.
• Vyhýba sa stratégiám, ktoré sú konfrontač-

V súkromných aj pracovných životoch robíme rozhodnutia, 
ktoré musia byť prijateľné pre každého zainteresovaného. Vy-
jednávanie sa objaví pri riešení problému vtedy, keď strany 
uznajú svoju závislosť, sú schopné pomenovať svoje obavy 
a sú ochotné pracovať aj na nekompatibilných, aj na prelínaj-
úcich sa cieľoch. Vyjednávanie potom chápeme ako aktívnu 
fázu riešenia problému, keď ľudia produkujú možnosti a ná-
pady, robia vzájomné ústupky a snažia sa, aby sa ich spoloč-
né ciele naplnili. Vo svojej najlepšej podobe je vyjednávanie 
aktívne, konštruktívne riešenie problémov. Vo svojej najhor-
šej forme je vyjednávanie bojom o moc alebo manipuláciou. 
Vyjednávanie dovoľuje konfliktným stranám stanoviť svoje 
preferencie, diskutovať o vzťahu, držať pod kontrolou určité 
správanie a zvýšiť predvídateľnosť seba aj druhého. V  proce-
se vyjednávania všetky strany závisia od zhodnotenia moci 
a štruktúry situácie, regulujú vlastné správanie aby maximali-
zovali svoje zisky a hľadajú návrhy na dosiahnutie riešenia.

né, pretože nesú riziko bezvýchodiskovosti, 
ktoré sa pokladá za zlyhanie.
• Zameriava sa na to, aby bol človek citlivý 
k záujmom druhých, zvyšuje zraniteľnosť voči 
podvodom a manipulácii od súťaživého opo-
nenta.                                                                                          
• Zvyšuje možnosť, že dohoda bude pre druhú 
stranu priaznivejšia, ako by si spravodlivosť za-
slúžila.                                                                                        
• Sťažuje stanovenie defi nitívnej úrovne ašpi-
rácií a jej spodnej úrovne kvôli spoliehaniu sa 
na kvalitatívne ciele.
• Vyžaduje silnú dôveru vo vlastné vnímanie, 
týkajúce sa záujmov a potrieb druhej strany.                                                                                           

Zásadové  vyjednávanie (vyjednávanie 
o hodnotách) predstavuje praktický prístup 
k spolupracujúcemu vyjednávaniu prostredníc-
tvom štyroch princípov, pomocou ktorých je 
možné zmeniť deštruktívne vyjednávanie späť 
do kooperatívneho módu. Nie sú to ani tak 
zručnosti, ako postupy, ktoré by sa mali použí-
vať počas konštruktívneho riešenia problému.

Ľudia: Oddeľte ľudí od problému. Partneri 
by mali začať chápať, že pracujú bok po boku 
a útočia na problém, nie jeden na druhého. 
Nadradený cieľ procesu je: „My pracujúc spolu, 
môžeme vyriešiť tento problém, ktorý nás kon-
frontuje. Problému treba čeliť, akoby človek 
čelil nepriateľovi, kooperatívne pracovať s kon-
fl iktným partnerom na vyriešení problému. Je 
vo vlastnom záujme oboch strán uchovať si 
uskutočniteľný vzťah. Pre partnerov sa dlho-
dobé vzťahové, alebo obsahové ciele môžu stať 
nadradenými cieľmi, ktoré redukujú konfl ikt 
kvôli krátkodobým cieľom.                                                                                

Záujmy: Zameranie sa na záujmy, nie na 
postavenie. Keď ľudia formulujú svoje ciele 
v pojmoch postavenia, ktoré treba chrániť, sú 
menej schopní prísť s múdrymi dohodami. Čím 
viac objasňujete svoje postavenie a bránite ho, 
tým viac sa mu stávate oddaným. Argumento-
vanie kvôli postaveniu ohrozuje pretrvávajúce 
vzťahy, pretože problém sa často stáva súbojom 
vôlí. Bez ohľadu na to, čoho sa vyjednávanie 
týka, ľudia sa zvyčajne rutinne zaoberajú han-
drkovaním o postavenie. Každá strana zaujme 
postavenie, argumentuje zaň a robí ústupky, 
aby dosiahla kompromis. Postavenie je však 
špecifi ckým riešením záujmu, ak začnete s po-
stavením, prehliadate veľa tvorivých možností 
na naplnenie záujmov. Záujmy sú rozptýlenej-
šie ako postavenie a niekedy je ťažké ich identi-
fi kovať, môžete však udržať proces spolupráce 
v chode, keď sa na ne zameriate.                                                                                       

Možnosti: Vyberte rozmanité riešenia 
skôr, než sa rozhodnete, čo urobíte. Snaha 
vyriešiť problém tvárou v tvár protivníkovi, 
zužuje pohľad človeka. Tlak znižuje tvorivé 
myslenie práve v čase, keď je tvorivosť naj-
potrebnejšia. Hľadanie jediného správneho 
riešenia môže byť neplodné. Tento problém 
môžete prekonať, keď sa zameriate na nové 
riešenia namiesto nekonečného obhajovania 
svojich prospektívnych cieľov. Dobré rozhodnu-
tie je také, ktoré sa vynorí z viacerých možností 
vytvorených zainteresovanými stranami.

Kritériá: Trvajte na tom, aby bol výsledok 
založený na nejakom objektívnom štandarde. 
Vôľa jedného človeka nestačí na ospravedlne-
nie riešenia problému. Mali by sa použiť určité 
princípy férovosti, alebo objektívne posúdenie. 
Človek si môže vyvinúť objektívne kritériá 
prostredníctvom férových postupov a hľada-
ním spravodlivých štandardov.

Spolupracujúci vyjednávač môže byť prá-
ve taký „tvrdý“ ako súťažiaci vyjednávač. Ne-
ústupčivý však je kvôli iným aspektom. Zostaňte 
pevný vo svojich cieľoch, ale fl exibilný ohľadne 
toho, ako ich uskutočniť. Spolupracujte s dru-
hou stranou, ale nekapitulujte. Vaše ciele nech 
sú vo vašej mysli vždy pevné, ale prostriedky, 
ktoré použijete, nech sú fl exibilné a prispôso-
bené aj potrebám druhej osoby.

Ing. Volentier - manažér pre vzdelávanie 
zamestnancov a personálne procesy
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Jozef MARKO

lesnícky portrét

Vedúci Lesnej správy Jelšava Ing. Stanislav NOVÁK

Čas na citlivé 
vnímanie lesa

Medzi nami sú kolegovia, ktorí za roky práce 
v štátnych lesoch dokázali, že majú svoju profesiu radi. Mi-
lujú les a rozumejú mu. Okolie ich vníma ako pracovitých, 
zodpovedných a zanietených odborníkov, ale aj ako čest-
ných a rešpektovaných ľudí. Ich skúsenosti sú zaujímavé, 
ich názory inšpirujúce. Takýmto zamestnancom š.p. LESY SR 
chceme dať priestor v novej rubrike Lesníka, ktorú sme na-
zvali Lesnícky portrét. Budeme vďační našim čitateľom, ak 
nás upozornia na kolegov, ktorí si miesto v tejto rubrike za-
slúžia. Radi im ho poskytneme. 

LESNÍCKE ZÁSADY A MLADÍ LESNÍCI

58-ročný Ing. Stanislav Novák, vedúci 
LS Jelšava na OZ Revúca, pochádza z les-
níckej rodiny. Jeho otec bol urbárnym 
horárom a rád si aj zapoľoval. Syn pokra-
čoval v jeho šľapajách, aj keď trochu kľu-
katou cestou, cez absolvovanie chemickej 
priemyslovky vo Svite. Po skončení štúdií 
na lesníckej fakulte vo Zvolene nastúpil 
na polesie Ploské, potom narukoval a keď 
sa vrátil v roku 1973 späť do prevádzky, 
polesia už neboli. Nahradili ich správy. 
„Začal som na pozícii pestovateľa LS 
Sirk. Moji dvaja kolegovia boli dosť 
ambiciózni a popri zamestnaní štu-
dovali, preto som musel často zastať 
aj ich prácu a robiť to, čo bolo treba. 
Keď to však porovnám s dneškom, 
naše vzťahy boli kamarátskejšie, pra-
covali sme v silnej fi rme a cítili sme 
aj väčší rešpekt vo verejnosti. Ak sa 
niečo stalo v lese, stačilo dať o sebe 
vedieť v ktorejkoľvek obci a každý 
kto mohol, podal pomocnú ruku. 
Vzťah ľudí ku gruntu bol iný ako 
teraz. Pevnejší, ale postupne slabol. 
Možno aj preto súčasní mladí lesníci 
netrávia v lese toľko dní a nocí, ako 
tomu bolo za mojich mladých čias. 
Širokospektrálne zame-
ranie našich mla-
dých kolegov 
nepovažujem 
za dobré. 
Akoby sa 
z a b ú d a -
lo na to, 
že slovo 
lesník je 
odvode-

né od 

slova les. Lesnícke zásady, ktoré nám 
kedysi vštepovali profesori Stoli-
na alebo Randuška, určite mali čosi 
do seba. Hovorili nám napríklad, že 
lesník nepozná zlý čas, iba zlé oble-
čenie. Určite by bolo dobré, keby sa 
ich naučili rešpektovať aj naši nasle-
dovníci.“ 

ČO NAJVIAC BYŤ V LESE

Ing. Novák zdôrazňuje, že lesník 
pracuje so živým materiálom a preto 
musí rozumieť reči stromov, musí vedieť 
vypozorovať, ako les reaguje na svetlo, 
vlhkosť, teplo, jednoducho na všetko, 
čo ovplyvňuje jeho vývoj. Preto má aj sú-
časný lesník podľa jeho názoru dostatok 
dôvodov na to, aby bol čo najviac v lese. 
Sám veľmi dobre pozná porasty na LS 
Jelšava a spolu s OLH-kmi sa zúčastňuje 
na ich vyznačovaní. Mrzí ho, že aj keď 
OLH a lesníci musia na lesnom obvode 
spolupracovať, nie vždy je tomu tak, pre-
tože všetko závisí len od ich pováh, ktoré 
sú rôzne a niekedy k sebe jednoducho 
nepasujú. „Stále tvrdím, že výsledkom 
práce lesníkov je les. Les nám povie 
všetko o tom, aký lesník v ňom hos-
podári. Dnes lesníci veľa informácií 
čerpajú z tabuliek, leteckých sní-
mok, ale tie predsa nemôžu nahra-
diť meranie priamo v teréne, fyzické 

prejdenie si porastov. Ani taxátor 
nemá šancu spoznať dostatočne 
porasty a ich zaškatuľkovanie do 
rôznych kategórií neodzrkadľu-
je dostatočne poznanie a potre-
by lesa. Bohužiaľ, v súčasnosti 

sa zaoberáme viac rôznymi po-
kynmi, predpismi, preto sme 
v časovej tiesni a menej času 
nám ostáva na citlivé vnímanie 

lesa,“ dodáva Ing. Novák.
Zmieňuje sa aj o ďalších posla-

niach, ktoré lesník v mi-
nulosti mal a má ich 

aj v súčasnosti. Je 
zároveň po-

ľovn íkom, 
o c h r a n -

com prírody, je človekom, 
ktorý komunikuje s verej-
nosťou. Poľovníka však 
vôbec nevníma ako lovca. 
Sám hovorí, že puška mu 
v lese nechýba, spoločníka 
mu robí na prechádzkach 
lesom pes. Psi ho sprevá-
dzajú celým životom. Spo-
mína si, že ešte ako malý 
chlapec sedával za stolom 
a pod stolom vždy ležal 
otcov poľovnícky pes. 

Dnes má Ing. Novák niekoľko ocenení 
jeho kynologickej práce. Čo sa týka ko-
munikácie s verejnosťou uvedomuje si, že 
túto oblasť lesníci v minulosti zanedbali 
a mrzí ho, že ešte aj dnes majú navrch 
v médiách ochrancovia prírody. „Musí-
me sa naučiť doslova predávať našu 
prácu verejnosti, nebáť sa vystupo-
vať a prezentovať, čo robíme v lese 
a v prospech lesa. Som rád, že čoraz 
väčšiu pozornosť venujeme lesnej 
pedagogike. Sám som vyškolený les-
ný pedagóg, pretože si uvedomujem, 
že so zmenou vnímania lesníckej prá-
ce musíme začať práve u detí a mla-
dých ľudí,“ argumentuje Ing. Novák 
a dodáva: „Pre lesníka je podľa môjho 
názoru veľmi dôležitý vzťah k se-
menárstvu a škôlkárstvu, pretože 
by mal byť sebestačný vo vhodnom 
sadbovom materiáli. Kvalita lesníka 
bola vždy posudzovaná aj podľa les-
nej škôlky. Preto považujem za veľkú 
chybu plošné rušenie lesných škôlok, 
aj keď s ich prevádzkovaním boli ne-
skutočné problémy. Platilo a bude 
platiť, že najstabilnejšie a najprispô-
sobivejšie lesné porasty sú na domá-
cich stanovištiach.“   

VLASTNÍCKY VZŤAH K LESU JE UŽ INÝ

Ing. Novák ďalej hovorí, že súčasný 
trend vo vývoji lesnej techniky a volanie 
po prírode blízkom obhospodarovaní le-
sov sú podmienené kvalitou a hustotou 
lesných ciest všetkých kategórií. Súčasný 
stav vo výstavbe a údržbe lesných ciest 
a stavieb však tomu podľa neho vôbec 
nezodpovedá. Zaujímavý je aj jeho ná-
zor, ktorý sa týka prinavracania lesných 
porastov, obhospodarovaných doteraz 
štátnymi lesníkmi, súkromným vlastní-
kom lesných pozemkov. Tento proces 
považuje za ekologickú katastrofu. Nie-
len preto, že vlastnícky vzťah k lesu dnes 
už nie je taký ako pred rokmi a zakladá 
sa skôr na tom, že žiadny vlastník ne-
chce a nemá prečo doplácať na les, ale aj 
z dôvodu výskytu množstva špekulantov 
a priekupníkov s drevom, ktorí les zne-
užívajú na obohacovanie sa. A na to les 
podľa neho citeľne dopláca. Je preto iba 
prirodzené, že skúsený lesník Ing. Novák 
volá po takom modeli, aký funguje na-
príklad v Poľsku, kde až 80 percent lesov 
obhospodaruje štát. Na lesných poras-
toch našich severných susedov je to podľa 
neho aj vidieť. A na ňom zasa vidieť, že 
nielen hovorí, ale aj cíti ako pravý lesník. 
Že je presne taký, ako nám ho opísali jeho 
kolegovia, ktorí si ho ctia a vážia. 

com prírody, je človekom, 
ktorý komunikuje s verej-
nosťou. Poľovníka však 
vôbec nevníma ako lovca. 
Sám hovorí, že puška mu 
v lese nechýba, spoločníka 
mu robí na prechádzkach 
lesom pes. Psi ho sprevá-
dzajú celým životom. Spo-
mína si, že ešte ako malý 
chlapec sedával za stolom 
a pod stolom vždy ležal 
otcov poľovnícky pes. 
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poľovníctvo

K biologickej ochrane 
porastov pred škodami 
zverou              II. časť

Poškodzovanie
drevín

Podobne ako vo výskume výživy 
srnčej zveri (Lesník 2007/1) aj pri jelenej 
zveri sme overovali v experimentálnych 
podmienkach vplyv použitého krmiva 
na intenzitu škôd spôsobovaných zverou. 
Údaje o odhadovaných škodách na poras-
toch sú lesníckej a poľovníckej praxi zná-
me, my sa zameriame na prezentovanie 
našich sledovaní a výsledkov týkajúcich sa 
obhryzu kôry zverou.  

Keďže jeleniu zver zaraďujeme 
z hľadiska potravnej ekológie do pre-
chodného  výživového typu prežúvav-
cov, má spoločné znaky s  tzv. spásačmi 
objemových krmív (napr. mufl ónia zver) 
a tiež s ohryzovačmi (napr. srnčia a losia 
zver). Prirodzená potrava jelenej zveri sa 
vo voľnej prírode v priebehu roka mení. 
Kým počas vegetačného obdobia má 
bližšie k spásačom, tak v zimnom období 
k ohryzovačom. Keďže konzumácia kôry, 
terminálov a letorastov je normálnym 
prejavom  jej potravnej ekológie, poško-
dzovanie lesného prostredia ohryzom 
nedokážeme eliminovať úplne, ale  čo je 
dôležité, môžeme jeho intenzitu a tým aj 
rozsah vzniknutých škôd do značnej mie-
ry  ovplyvňovať. 

Vieme, že na ohryz drevín zverou 
vplýva viacero faktorov. My sme za pres-
ne sledovaných podmienok, pri minima-

lizovaní ostatných pôsobiacich vplyvov, 
vyhodnocovali obhryz kôry v závislosti od 
úrovne dostupnej výživy pre zver. Použili 
sme smrekové kmene v rastovej fáze žrď-
koviny a žrďoviny v dĺžkach 2-2,5 m, kto-
ré boli denne zveri menené. Jelenice (vek 
4-7 rokov) boli rozdelené do skupín, pri-
čom sme ako krmivá použili lúčne seno, 
ktoré tvorilo v každom z piatich modelov 
základ kŕmnej dávky, ďalej trávnu a ku-
kuričnú siláž, ovos a granulované krmivo 
s obsahom jadrových krmív, minerálov, 
lucernového sena, cukrovarských rezkov  
a 30 % podielu dendromasy (obr. 1-5). 
Podotýkame, že zver mala pridelené 
krmivá v skupinách k dispozícii (vrátane 
obhryzového materiálu) v čerstvom sta-
ve a v adlibitných množstvách, čiže mala 
možnosť výberu.

Z výsledkov vyplynulo, že najinten-
zívnejšie obhrýzala kôru skupina, ktorá 
mala prístup iba k lúčnemu senu. Ob-
hryz tvoril až 31,9 % denného príjmu 
potravy v čerstvom stave.  Lúčne seno 
dobrej kvality v adlibitnom množstve 
by malo byť základom kŕmenia jelenej 
zveri, ale vhodné je k nemu pridávať 
siláže a ďalšie dužinaté (napr. cukrovú 
a kŕmnu repu), ako aj jadrové krmivá 
v obmedzených dávkach. Ak je seno po-
dávané ako samotné krmivo a zároveň je 

horšej kvality, zver vyhľadáva 
atraktívnejšiu potravu, akou 

sú napr.  prirodzené zdroje, a to 
lesné dreviny. V druhej skupine 

kŕmenej okrem sena aj trávnou 
silážou (senážou)  tvorila kôra už 

iba 0,3 % denného príjmu potravy, 
lúčne seno 1,8 % a trávna siláž až 

97,9 %.  Príjem kôry 
aj sena poklesol. 
Zver uprednost-
ňuje silážované 

krmivá aj z dôvodu 
vysokého obsahu vody 

a pri ich dobrej kvali-
te dosahujú popri 
primeranej vý-

Obr. 1 - 5  Smreková kôra v potrave (g) jelenej 
zveri v zime pri rozdielnom zložení kŕmnej dáv-
ky v experimentálnych podmienkach (priemer-
ne na 1 dospelého jedinca  a deň)
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živnej hodnote aj vysokú chuťovú atrakti-
vitu. Podobný výsledok sme zaznamenali 
aj pri doplnení kŕmnej dávky kukuričnou 
silážou a kukuričnou silážou s ovsom. 
Zver prijímala v týchto dvoch prípadoch 
denne v potrave iba 0,07 a 0,16 % kôry, 
čiže ešte menej ako pri trávnej siláži. 
V piatej skupine sme zveri predkladali 
popri lúčnom sene aj granulát s 30 % 
obsahom stromovej biomasy v sušine. Pri 
jeho výrobe sme použili konáriky listna-
tých aj ihličnatých drevín. Išlo o hmotu, 
ktorá je odpadom pri ťažbe (hrúbka do 
2cm). V tomto prípade tiež zver obhrýza-
la kôru iba minimále (0,65 % v potrave), 
podstatný podiel príjmu tvoril granulát 
(89,05 %). Išlo síce o krmivo s vysokým 
obsahom sušiny (približne 90 %), čiže 
s nízkym percentom vody, podobne ako 
seno, ale obsahovalo chuťovo atraktívne 
komponenty pre zver (tak isto aj priro-
dzenú potravu) a  živiny boli zastúpené 
vo vyváženom pomere. 

Pri výbere krmív pre jeleniu zver je po-
trebné mať na zreteli, aby ich zver ochot-
ne a pravidelne prijímala. Dôležité je tiež 
aby obsahovali dostatočné množstvo 
vlákniny (priemerne minimálne 17-20 % 
v sušine), ktorá je potrebná pre dobré trá-
venie. Z tohoto pohľadu je tiež dôležité, 
aby potrava obsahovala aj štruktúru o mi-
nimálnom rozmere 1-1,5 cm (napr. kŕmna 
zmes by nemala byť zgranulovaná z kom-
ponentov pomletých na prach). Krmivá 

bohatšie na dusíka-
té látky (bielkoviny) 
ako napr. lucerna, 
ďatelina, strukoviny 
a pod. je vhodné 
pridávať vo zvýšenej 
miere najmä v zá-
vere zimy a v pre-
chodnom jarnom 
období, z dôvodu 
rastu plodov u samíc 
a parožia u samcov.  
Obilie môžeme po-
dávať zveri po celé 
prikrmovacie obdo-
bie, lebo je bohatým 
zdrojom energie 
(sacharidov). Treba 
mať však  na zreteli, 
že ak ho zver prijíma 
ako samotné krmivo 
(monodiétne), môže 
dôjsť k vážnym zdravotným problémom 
(acidózam), ktoré v ťažších prípadoch 
vedú k úhynom. Kukuričná siláž je vhod-
ným krmivom s optimálnym podielom 
vlákniny a energie. Nevýhodou je, že ho 
možno zveri predkladať len na krátke ob-
dobie, keďže na vzduchu v dôsledku 
sekundárnej fermentácie rýchlo pod-
lieha kvalitatívnym zmenám.  

Popri sledovaní vplyvu krmív 
na obhryz sme zaznamenávali aj 
zmeny hmotnosti (kondície) počas 
zimného obdobia (obr. 6). Ukázalo 
sa, že zver kŕmená iba lúčnym senom, 
ktorá spôsobovala najväčšie poško-
denie smrekových kmeňov, dosiahla 
najväčší úbytok živej hmotnosti, a to 
pokles v priemere na jedinca takmer 
až o 14 kg.   

Na našom pracovisku sme pri 
sledovaní vplyvu jednotlivých krmív 
na poškodzovanie drevín jeleňou 
zverou sledovali iba obhryz kôry.  
V skupine kŕmenej lúčnym senom ako 
samotným krmivom dosiahol jej príjem 
veľmi vysokú úroveň. Predpokladáme, 
že ak by mala zver prístup aj k letoras-
tom a terminálom drevín (odhryz), in-
tenzita obhryzu kôry by v dôsledku ich 
zvýšenej konzumácie poklesla. 

Chybou je, ak počas prikrmovacej 
sezóny dochádza k nepravidelnému 
dopĺňaniu krmív do kŕmidiel a zver 
navyknutá na určitý režim je potom 
nútená kompenzovať defi cit (hlad) 
zvýšeným obhryzom a odhryzom. 
Krmivá musia dosahovať dobrú kva-
litu a zveri ich  predkladáme v množ-
stvách primeraných jej početnosti. 
Otázka o skutočnom zmysle zimného 
kŕmenia súvisí v prvom rade s tým, 
nakoľko je dané prostredie ohroze-
né škodami zverou a s ekologickými, 
príp. ekonomickými dopadmi, v prí-
pade keď zver bude pokrývať potrebu 
živín, energie a vody prostredníctvom 
konzumácie stromovej biomasy. Aby 
bolo kŕmenie  účelné, je dôležité ho 
vykonávať správne, to znamená pra-
videlne predkladať krmivá na vhodné 
stanovištia, pričom ich výber musí 
zohľadňovať fyziologické potreby 
zveri. 

Matúš Rajský, Jaroslav Slamečka, 
Pavel Hell, Milan Garaj1

Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri 
Wien, Brno, Nitra 

Slovenské centrum 
poľnohospodárskeho výskumu Nitra

1OZ Topoľčianky

Obr. 6  Vývoj hmotnosti jelenej zveri v experimentálnych podmienkach
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Meno, ktoré kedysi oblete-
lo celý svet. Stalo sa symbolom 

neobvyklej kombinácie – politiky 
a slušnosti. Neobvyklej o to viac, že 
išlo  o politiku na scéne, ktorej kulisy 

rozostavoval Kremeľ. Meno, ktoré je dnes 
spájané s hrdinstvom ale i  naivitou. Nech súdi 
čas. Ak by sme však vzťah Slovákov k panteónu 
svojich nesmrteľných vyjadrili počtom novem-
brových sviečok na ich hroboch, potom je toto 
meno bez konkurencie...   

Alexander Dubček. 
Do tohto seriálu ho nenominovala snaha mie-

šať sa historikom do remesla, ale skutočnosť, že 
bol v rokoch 1970 až 1982 naším kolegom. Ako 
si na toto obdobie spomína  Ing. Jozef Križano-
vič, jeden z najbližších Dubčekových spolupra-
covníkov v podniku Západoslovenské štátne 
lesy? A ako jeho najstarší syn, Pavol, ktorý mal 
v časoch Pražskej jari dvadsať rokov?    

ľudia a lesyľudia a lesy

Ján MIČOVSKÝ

O moskovských protokoloch i zháňaní náhradných dielov  

Výnimočný kolega 

...už v minulosti som ho 
na podniku občas stretol, ale 
nedovolil som si prihovoriť 
sa mu. A teraz s ním idem 
zdieľať jednu kanceláriu! 

Otvoril som dvere, pozdravil 
som sa a rozosmial.  Sedel 

tam naozaj Dubček a - 
jedol chlieb s mas-

ťou a cibuľou!
„Čo sa tak 

smeješ?“
„Prepáčte, to 

ten chlieb s cibu-
ľou....prekvapilo ma to....“

„A čo si ty myslíš, veď ja som tiež len 
človek!“

Možno to bol práve tento náš prvý 
rozhovor, ktorý rozhodol o tom, že sme si 
s pánom Dubčekom padli do oka. A hoci 
som bol takmer o tridsať rokov mladší, dô-
veroval mi, ako asi málokomu na podniku. 
Tuším ma mal trochu za syna. Priučil som sa 
od neho ako vyrovnane znášať aj ťažké dni. 
A veru sa mi to neskôr v živote zišlo... Sedá-
vali sme v tých rokoch spolu nielen v kance-
lárii, ale občas aj v račianskych pivničkách. 
Vínko rád okoštoval, ale jeho výrobu veľmi 
neovládal. O takmer celoročných prácach 
vo vinohrade nevedel takmer nič. V tom 
som mu bol učiteľom spočiatku zase ja,  ne-
skoršie aj známi vinári z Rače.  

Neurazte sa, ale spýtam sa vás 
na to radšej hneď na začiatku  – bolo 
možné sedieť roky s Dubčekom a ne-
byť zároveň spolupracovníkom Štátnej 
bezpečnosti..?

Neurazím, veď sa ma na to už spýtal 
kde - kto. So Štátnou bezpečnosťou som 
nemal nič, ba nikdy sa ma ani len nepokúsili 
osloviť. Asi preto, že v časoch, keď nás život 
dal s Dubčekom do jednej kancelárie, to 
mali už vyriešené. Všetci sme vedeli, kto bol 
„poverený“ dohľadom nad ním.  A dobre to 
vedel aj sám Dubček. Nedal to však nikdy na 
sebe znať. Ba stávalo sa, že ak sme si z prá-
ce zašli na pohár vína, pozval aj dotyčných 
„spolupracovníkov“. Faktom však je, že sa 
téme politiky v práci i mimo nej absolútne 
vyhýbal.   

Akú mal pracovnú náplň?
Obidvaja sme pracovali ako samostatní 

prevádzkoví inšpektori. Ja som mal v refe-
ráte starostlivosť o základné prostriedky, 
Dubček podnikový autopark. Metodicky 
mu podliehali aj vývojové dielne v Pezinku, 
ktoré boli zamerané na opravu služobných Pa

vo
l D

ub
če

k

vozidiel a neskôr aj centrálnu opravu motorových píl. V tých dielňach sa na-
ozaj vyznal. Keď chýbali ľudia, nemal problém dať sa do montérok, zvariť 
a urobiť čo bolo treba. Bol vyučeným strojníkom a naozaj to vedel.  Najväč-
šie  uplatnenie však mal pri zháňaní náhradných dielov. Ak bol niečo „úzky 
profi l“ stačilo mu chytiť telefón a priamo u dodávateľa zohnal aj to, čo by iní 
nedokázali. Ľudia sa k nemu síce veľmi nehlásili, no nezabudli naňho. 

Aký to bol človek?
Skromný, ľudský, kamarátsky a rodinne založený, so zmyslom pre 

pravdu a humor. Vulgárne slovo od neho nik nepočul. Jeho slušnosť mala 
niekedy až komické rozmery: dokázal v zime osloviť aj „svojho“ eštebáka: 
„hybaj sa dnu ohriať, veď sa my dobre poznáme...“. V práci nikdy nepo-
vedal, že sa dačo nedá vyriešiť a ak aj bol smutný, nedal na sebe nič znať. 
A malo ho čo trápiť. Vyhodili ho zo všadiaľ, ešte aj z odborov. Nedali mu 
ani poľovný lístok. Ráno prichádzal do práce veľmi zavčasu. Na obedy s na-
mi nikdy nechodil. Ak mu dačo v práci vadilo, tak to boli fajčiari. Keď na to 
prišlo, vedel sa aj zabaviť, zaspievať  i s dievčatami pošpásovať. Ba - vari to 
už môžem prezradiť - v kancelárii sme mali také tenučké poháriky a občas 
sme si spolu dali za  glg vínka. Bol som vtedy trochu viac  „pri tele“ a pán 
Dubček ma často „pucoval“, že sa mám viac hýbať a športovať. On sám si 
dával pozor na líniu, chodieval väčšinou pešo. Nikdy sa neodťahoval ani od 
brigád na ktoré sme vtedy z podniku často chodili – zalesňovať, či uhadzo-
vať haluzinu. Spájalo nás aj to, že sme obaja chovali zajace. Nikdy neza-
budnem, ako mi raz volá mamka celá udivená: „Príď domov, bol tu súdruh 
Dubček a doniesol ti nahonenú samicu!“ Veta, akú nevymyslí nik, iba život! 
Dubček však bol srdečný a kultivovaný človek. Také bolo aj zariadenie jeho 
domu - jednoduchý byt, veľa kníh. Svoju manželku vždy pekne volal Anič-
kou.  A ten jeho známy úsmev bol naozaj skutočný. Málokedy mu schádzal 
z tváre aj v časoch našej spolupráce. Budem si ho tak aj vždy pamätať....

A ako si na pôsobenie svojho otca v štátnych lesoch spomína 
jeho najstarší syn Pavol?

Po otcovi máme veľmi bohatý archív a priznám sa, že jeho systematické 
spracovanie nás ešte len čaká. A týka sa to aj lesníckej etapy života nášho 
otca o ktorej všetko iste nevieme. Ak by sa ozvali pamätníci, bol by som 
veľmi vďačný. To, že sa otec zamestnal  v štátnych 
lesoch, bola zásluha vtedajšieho podnikového 
riaditeľa Hanáka. Bolo na to treba asi veľa odva-
hy. Nezostalo veľa ľudí, ktorí sa k otcovi hlásili 
a boli ochotní mu aj pomôcť. Štátna bezpeč-
nosť nám venovala trvalú pozornosť. Ešte aj  
v servise nám „vylepšili“ televízor – plošticou. 
Medzi lesníkmi mal otec veľa priateľov z minu-
losti. Pôsobením  otca v štátnych lesoch sa tieto 
vzťahy nepokazili, ale ešte naopak. Jednému 
z kolegov bol dokonca akýmsi stavbyve-
dúcim pri dome. Otec bol totiž naozaj 

Jozef Križanovič

...už v minulosti som ho 
na podniku občas stretol, ale 
nedovolil som si prihovoriť 
sa mu. A teraz s ním idem 
zdieľať jednu kanceláriu! 

Otvoril som dvere, pozdravil 
som sa a rozosmial.  Sedel 

tam naozaj Dubček a - 
jedol chlieb s mas-
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a boli ochotní mu aj pomôcť. Štátna bezpeč-
nosť nám venovala trvalú pozornosť. Ešte aj  
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ľudia a lesy

Budova bývalých Západo-
slovenských štátnych lesov 
sa nachádza na Peknej ceste, 
v bratislavskej miestnej časti 
Krasňany. Roky, ktoré v nej 
pôsobil  Alexander  Dubček 
si naši kolegovia pred ča-
som pripomenuli dôstojnou 
tabuľou. Možno, že histo-
rici budú mať ešte nejaký 
čas problémy s posúdením 
úlohy, ktorú predstaviteľ 
drobnej krajiny pokúšajúcej 
sa poľudštiť režim panujúci 
na polovici zemegule zohral. 
My lesníci však čakať nemá-
me prečo. Mali  sme česť mať 
za kolegu slušného človeka, 
ktorý zažil vrcholy i pády, 
veril svojim ideálom a snažil 
sa ich nezištne pretaviť do 
života. A to má cenu vždy. 

majstrom mnohých remesiel. Mne zase často  hovorieval - keď ti bude zle, 
obráť sa na lesníkov, tí ti pomôžu.

Čo sa vám pri spomienkach na otca vybavuje najviac?
Otec mal kvality, ktoré som si začal uvedomovať len postupne. Ja som 

bol v časoch normalizácie „dislokovaný“ do Malaciek a keďže ma otec na-
učil vzťahu k prírode, chodieval som často do lesa a premýšľal o otcovi i na-
šom spoločnom živote s ním. Nikdy v živote nás ako deti fyzicky netrestal. 
Otcovou podstatou nebola naivita, ako si niektorí myslia, ale slušnosť 
a morálka. No, ak je pomoc blížnemu a sociálne cítenie považované za na-
ivitu, tak potom sa k naivným hlásim aj ja. Otec vedel, že svet treba urobiť 
lepším a chcel k tomu prispieť. Hovorieval – keď si silný, nemáš čo silu uka-
zovať, ale pomáhať druhým. S rokmi som sa presvedčil, že práve tí, ktorí ho 
najviac obviňovali zo zlyhania majú – na rozdiel od neho - svoju minulosť 
trocha temnú. Tak ako aj jeden z politikov susednej krajiny, ktorý je otco-
vým veľkým kritikom a ktorého minulosť verejnosť ešte dosť  prekvapí... 
O otcovej životnej fi lozofi i svedčí aj to, že, keď bol po takmer dvadsiatich 
rokoch prenasledovania rehabilitovaný a zvolený za predsedu parlamentu 
a mohol potrestať tých, ktorí potláčali základné ľudské práva, nešiel ani 
vtedy cestou odplaty. Opäť ukázal, že humanizmus je preňho viac ako 
pomsta. Potvrdil, že s ľuďmi, ktorí svoju kariéru založili na krivdách a násilí 
ho nikdy nič nespájalo. Akurát, možno len  brokovnica, ktorú dostal spolu 
s Vasiľom Biľakom... Ale to je už iný príbeh...

...ale čitateľov by pravdepodobne zaujímal...
Keď bol Brežnev na jar 1968 na návšteve Československa doniesol fa-

lošný dar - dve rovnaké brokovnice, dvanástky. Jednu dal Biľakovi, druhú 
otcovi. Biľak tú svoju má možno dodnes, otec svoje zbrane zachraňoval 
na poslednú chvíľu – keď ŠtB prišla ráno o tretej po ne, boli už prepísané. 
K brokovnici som sa dostal až po rokoch vďaka priateľom lesníkom, predo-
všetkým vďaka pánovi Eduardovi, práve tomu, ktorému otec pomáhal pri 
dome. Mala ju vtedy vo vlastníctve jedna pani. Ak by poznala jej pôvod, asi 
by sa zbraň stala pre mňa cenovo nedostupnou. A tak ju pre mňa anonym-
ne kúpil otcov kolega, ktorý dodnes zostal priateľom našej rodiny.

Prečo nazývate tie brokovnice falošným darom?
Brežnev ich doniesol pri svojej návšteve krátko pred okupáciou. 

Na všetkých sa usmieval, no určite už  vedel, čo zamýšľa. Nuž, preto...
Spomenuli ste, že otca obviňovali zo zlyhania. Najčastejšie sa 

mu vyčíta podpísanie moskovského protokolu, ktorý legalizoval 
okupáciu, čím sa táto premenila na bratskú pomoc...

...omyl! Otec nikdy nepodpísal súhlas s okupáciou. Bol odvlečený 
a internovaný v prvý deň okupácie na neznáme miesto. Následne potom 
v Moskve, pod nátlakom a hrozbami, podpísala celá delegácia, včítane pre-
zidenta, dokument, ktorým sa Československo zaväzovalo, že vo veci oku-
pácie nepodá na pôde OSN protestnú nótu.  Myslím, že je to trochu rozdiel. 
Ale aj kedy nebol, prečo otcovi vytýkať to, že chcel zabrániť krvipreliatiu 
a následnej likvidácii časti inteligencie, ktorá už bola na zoznamoch KGB! 
Predchádzajúce ozbrojené pokusy o demokratizáciu východného bloku 
a ich výsledky sú dostatočne známe. Povojnová generácia potrebuje k po-
chopeniu novodobých dejín Európy komplexnú faktografi u, založenú nie 
na subjektívnych názoroch niektorých módnych politikov, ale na skúsenos-
tiach a poznatkoch pamätníkov. To, ako vybrať pozitívne posolstvo z našich 
dejín, to je už úloha vzdelávacieho systému, ktorý musí rešpektovať realitu. 
Alebo si azda skutočne dnes niekto myslí, že sa Brežnevovi dalo v roku 1968 
úspešne ubrániť?! Raz na konto  moskovských rokovaní jeden z realistov na 
obranu otca vtipne poznamenal – keby ste sa vy museli pozerať Brežnevovi 
desať minút do očí do smrti by ste s...  ruské zástavy...!  Otec bol zástanca 
morálnej rezistencie. A myslím, že práve v tom bola jeho sila. Dobre poznal 
cenu života. A určite nebol zbabelec. Alebo si myslíte, žeby zbabelec doká-
zal ísť do Povstania, byť dva krát zranený, plaziť sa s prestrelenou nohou 
z Považského Inovca do Bielych Karpát celé kilometre..?! Otcove pamiatky 
z Povstania mám s úctou odložené, verte že nie sú skropené vodou.... Ot-
cov brat Julo v boji zahynul. Vtedy mal  ozbrojený boj určite obrovský zmy-
sel. Ale vohnať celý národ pod hlavne tankov piatich armád...?! 

Aký je vzťah Pavla Dubčeka k lesu? 
Z troch bratov som lásku k lesu zdedil 

najviac asi ja. Ale nesmiem zabudnúť ani 
na brata Milana, ktorý bol niekoľko rokov 
zamestnaný u štátnych lesov. S otcom sme 
chodievali pravidelne do lesa už ako malé 
deti, keď sme žili v Banskej Bystrici. Starší 
nás učili vnímať ako žije hora, ako hučí, 
ako dýcha... Vážim si od detstva lesníkov, 
lebo im treba ďakovať za to, že sa odbor-
ne a s láskou starajú o prírodné dedičstvo 
ľudstva. Dosť som pochodil po svete a trápi 
ma, keď vidím, ako sa nám pred očami mení 
planéta. Dávam si otázku, či je ľudstvo také 
hlúpe, že k samozničeniu smeruje rýchlejšie, 
ako dinosaurus, ktorý tu prežil milióny ro-
kov? Myslím si, že nastala doba, keď všetci 
musíme prírodu aktívne chrániť. Som vďačný  
priateľom - lesným inžinierom, za to, že  ma 
ako laika učia chápať ekosystém v širokých 
súvislostiach. Som presvedčený, že  nemô-
žeme chrániť a uprednostňovať v ochrane 
jeden druh živočícha, či rastliny pred iným. 
Nemôžeme chrániť bociana a nevidieť žabu! 
Iba samotná láska k prírode však nestačí. 
Verejnosti chýba viac odborného pohľadu 
na našu prírodu, s tým treba aktívne začať 
už na školách. Myslím, že máme dostatok 
odborníkov, ktorí už v minulosti dokázali, 
že vedia prírodu nielen chrániť, ale aj liečiť! 
Verejnosť očakáva, že svoje sily spoja. A som 
rád, že lesníci sú aj v tomto hybnou silou.
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Pamätná tabuľa na budove
LESOV SR v Bratislave

Vzhľadom na to, že pôsobenie Alexandra 
Dubčeka v štátnych lesoch nie je doposiaľ 
dostatočne zmapované, prosí jeho najstar-
ší syn aj prostredníctvom nášho časopisu 
všetkých, ktorí by toto otcove obdobie ve-
deli doplniť akýmikoľvek faktami, aby tak 
láskavo urobili na adrese: 

MUDr. Pavol Dubček, M. Rázusa 17, 
901 01 Malacky.   

 - oslava 70. nar.
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Alexander Dubcek
 - oslava 70. nar.

so synom Pavlom, 
v Moštenickej doline,1956

Alexander Dubček 
so synom Pavlom, 
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Peter GOGOLA

lesná pedagogika

Múdry povrázok

Čo býva najčastejšou príčinou 
úrazov v lese?

K úrazu dochádza najčastejšie 
v priamej súvislosti s nepripravenosťou 
alebo nedisciplinovanosťou, či nevhod-
ným správaním návštevníkov lesa. Či už 
sa jedná o nevhodný odev alebo obuv, 
alebo nerešpektovanie či hrubé cielené 
porušovanie odporučení lesníkov, ako je 
chodenie mimo vyznačených chodníkov, 
zakladanie ohňa a v neposlednej rade 
pojedanie rôznych neznámych plodín. 

Čo všetko musí brať lesný peda-
góg na vedomí, aby sa vyhol úrazom 
zverených návštevníkov lesa?

Je veľmi dôležité, aby človek, ktorý 
organizuje skupinové podujatie detí, 

Princíp hlavolamu, zloženého z pa-
pierových kariet a povrázka, priniesla 
na trh brnenská fi rma Betexa, ktorá je 
v Čechách známa ako výrobca skladačiek, 
vystrihovačiek, hlavolamov a spoločen-
ských hier. Česká verzia – Chytrý pro-
vázek v lese – vznikla v roku 2005 a jej 
vydanie zabezpečili Lesy České republiky 

ku, konateľa fi rmy Betexa. Vďaka jeho 
ústretovosti a ochote sme v krátkom čase 
v spolupráci s Betexou vytvorili slovenskú 
jazykovú mutáciu. Výroba a transport 
na Slovensko bol vecou niekoľkých týž-
dňov. Vďaka tomu sú dnes lesní peda-
gógovia vybavení hodnotnou 
a účelnou pomôckou, 

v spolupráci s občianskym združením Re-
zekvítek. Výtvarné spracovanie témy lesa 
bravúrne zvládla výtvarníčka Blanka Po-
nížilová. Jednoduchá a pritom vtipná po-
môcka si získala naše sympatie na výstave 
Silva Regina v Brne v apríli minulého 
roku a keďže na Slovensku sme 
dosiaľ takúto pomôcku 
nemali, oslovili sme 
Tomáša Bel-

ktorá iste zaujme 
mnoho detí.
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alebo nerešpektovanie či hrubé cielené 
porušovanie odporučení lesníkov, ako je 
chodenie mimo vyznačených chodníkov, 
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góg na vedomí, aby sa vyhol úrazom 
zverených návštevníkov lesa?

organizuje skupinové podujatie detí, 

Záujem detí o spoznávanie prírody môže lesný pedagóg 
podporiť mnohorakými aktivitami. Ten najúčinnejší spôsob 
je samozrejme poznávať les priamo v lese. V zimnom období 
však počasie často nepraje aktivitám vonku, a preto je dobré 
mať k dispozícii pomôcky, s ktorými je možné poznávať les aj 
vnútri – v triede či v klubovni. Jednou z takýchto pomôcok je 
múdry povrázok.

Súčasťou odbornej prí-
pravy lesných pedagógov 
v rámci kurzu lesnej pe-
dagogiky je i seminár po-
skytovania prvej pomoci. 
Situácie, v ktorých si les-
ný pedagóg musí poradiť 
s ošetrením drobného po-
ranenia dieťaťa, našťastie 
nie sú príliš časté. V každom 
prípade však musí byť na ta-
kéto situácie vybavený, a to 
vedomosťami i zdravot-
níckym materiálom. O úra-
zoch v lese, ich prevencii, 
o poskytovaní prvej pomo-
ci a vybavení lekárničky 
lesného pedagóga som sa 
porozprával s pediatričkou, 
MUDr. Ľubicou Jurigovou 
z Fakultnej nemocnice s po-
liklinikou F. D. Roosewelta 
v Banskej Bystrici.
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lesná pedagogika

Opatrnosti nikdy nie je dosť

V období pred vianočnými sviatka-
mi sme navštívili detský domov SLON zo 
Šarišských Michaľanoch. Cieľom našej 
návštevy bolo doručiť deťom vianočné 
stromčeky a prezentovať niečo z lesnej 
pedagogiky. 

Privítala nás pani riaditeľka Eva Džod-
lová. Náš prešovský závod reprezentoval 
Ing. Ján Líška, riaditeľ OZ, Ing. Ladislav 

Dochán, lesný pedagóg a referent BOZP, 
František Cvaniga, technik z LS Sabinov 
a ja, Peter Fedor – čerstvo vyškolený 
lesný pedagóg a zároveň referent TPV. 
Po vyložení stromčekov sme si zahrali 
niekoľko zážitkových hier priamo v det-
skom domove. Deti boli komunikatívne, 
so záujmom rozprávali, aké zvieratká 
poznajú, čo už v lese videli, a zažili, ako 
sa v lese správať a podobne. V rámci hier 
sme im vysvetlili, že aj v lese je potrebné 
robiť zásahy do prírody, týkajúci sa vý-
rubu stromov, vzhľadom na ich životný 
priestor a veľkosť, ako aj vplyv nepriazni-
vých činiteľov ako je vietor, sneh a dážď. 
Formou hry sme všetky škodlivé činitele 
aj napodobňovali a postupne vyberali 
nežiadúce stromy, aby ostali len zdatné 

jedince. V ďalšej hre sme si hovorili o les-
ných zvieratách a potrebe chovu a správ-
neho lovu, čiže niečo z poľovníctva, prečo 
sa aj zver musí strieľať, samozrejme cit-
livým spôsobom, s ohľadom na menšie 
deti. Atmosféra bola výborná, taká pred-
vianočná. Bolo zaujímavé pracovať so 
skupinou detí, ktorých veková štruktúra 
je tak veľmi rôznorodá (v tomto prípade 
išlo o deti od 4 do 15 rokov). 

Návšteva sa deťom aj pani riaditeľke 
veľmi páčila a vyjadrili vôľu si ju zopako-
vať. V jarnom období pripravíme ďalšie 
aktivity pre deti z detského domova 
SLON. Tentokrát sa s nimi vyberieme do 
lesa.

Ing. Peter Fedor je referent technickej 
prípravy výroby, OZ Prešov

V období pred vianočnými sviatka-

Návšteva 
u SLONa

Peter FEDOR

MUDr. Ľubica Jurigová

Peter GOGOLA

dobre poznal zdravotný stav jednotlivých 
účastníkov. Aby deti samé mali pri sebe 
lieky, ktoré užívajú dlhodobo a aby dĺž-
ka trasy bola prispôsobená ich fyzickým 
možnostiam. Tiež je vhodné zvážiť vy-
chádzky do prírody pre dieťa s alergickou 
nádchou v čase najväčšieho kvitnutia tráv, 
stromov a kvetov. Ako som spomínala na 
začiatku, dôležité je vhodné oblečenie 
a obuv. Niektoré úrazy sú špecifi cky via-
zané na ročné obdobie. Pri nesprávnom 
odeve môže dôjsť k podchladeniu alebo 
v letných mesiacoch naopak k prehriatiu 
organizmu. Pokiaľ‘ dieťa nemá správnu 
obuv, v nerovnom teréne často dochádza 
k podvrtnutiu členka, eventuálne rôznym 
zbytočným pádom. Takisto je veľmi dôle-
žitá pokrývka hlavy. 

Aké úrazy hrozia návštevníkom 
lesa?

Najčastejšie úrazy, ktoré sa stávajú 
v lese, sú poranenia kože a slizníc rôz-
neho rozsahu. Od drobných oderkov 
kože, poškriabanie kože, cez drobné 
rany, až k rozsiahlym tržným, rezným, 
sečným, či bodným ranám. V ojedine-
lých prípadoch môže dôjsť k poraneniu, 
spôsobenému živočíchom. Podľa hĺbky 
rany ich môžeme rozdeliť na plytké, čiže 
povrchové, hlboké, siahajúce niekedy až 
na kosť, a na prenikajúce, ktoré zasahujú 
až vnútorné ústroje tela. Rana ohrozuje 
telo krvácaním, poranením vnútomých 
orgánov, následnou infekciou. Pokiaľ‘ 
dôjde k povrchovému poškodeniu kože 
a drobnému krvácaniu, nie je dôvod na 

paniku. Významné sú krvácania veľkých 
ciev, následkom čoho môže dôjsť nie len 
k hemoragickému šoku, ale v extrémnych 
prípadoch môže nastať aj úmrtie. Takýto 
katastrofi cký scenár môže mať aj porane-
nie vnútorných orgánov tela. Najčastej-
šou komplikáciou rany je infekcia, ktorá 
vzniká pri zanedbaní alebo pri nedosta-
točnom či nesprávnom poskytnutí prvej 
pomoci. Osobitne nebezpečná je infekcia 
bacilmi tetanu, ktorá hrozí pri znečistení 
rany zemou. Našťastie celá naša detská 
a pevne verím, že aj dospelá populácia 
je proti tomuto bacilu pravidelne preoč-
kovaná. Nebezpečná je infekcia besnoty 
po pohryzení besným zvieraťom, ktorá 
má presne stanovený model liečby. Podľa 
toho, ktorý orgán bol poranený, hovorí-
me o poranení kože, končatín, hlavy, atd‘. 
Venujme pozornosť poraneniam hlavy. 
Okrem natrhnutiu kože, častí 
uší, pier, nosa, môže dôjsť pri 
celkom nevinne vyzerajúcej 
hre k závažnému poraneniu 
hlavy, poraneniu očí, otrasu 
mozgu či k vnútornému krvá-
caniu, ktoré môže mať veľmi 
neblahé následky. Poranenia 
hrudníka, brucha, či iných 
brušných orgánov sú často 
závažné, no v prípade orga-
nizovaných výletov zriedka-
vé. Spomeniem ich preto len 
okrajovo. Jedná sa o porane-
nia hrudníka - silný náraz, stla-
čenie s následným zlomením 
rebier, poškodenie pľúc vnik-
nutím vzduchu do pľúc, tzv. 
pneumonthorax, krvácaniu 
z pľúc – poranenie zlomeným 
rebrom. Poranenia brucha 
môžu byt‘ otvorené alebo 
zatvorené. Pri oboch hrozí 
poškodenie orgánov s násled-
ným krvácaním, čo je veľmi 
nebezpečné. Nakoniec spo-
meniem poranenia končatín, 
ako pomliaždenie, vykĺbenie 
členka, kolena, a zlomeniny. 

Zlomenina môže byt‘ otvorená, alebo 
zatvorená. Pri zlomenine dlhej kosti, 
napríklad stehennej, môže dôjsť súčasne 
k poraneniu cievy s možným následným 
krvácaním. Často sú tieto poranenia spô-
sobené cudzími predmetmi. 

Ďalšími nástrahami, ktoré nás v lese 
môžu stretnúť, sú zápaly očných spojiviek 
- pri veternom počasí, ďalej slnečný úpal, 
tepelný úpal - prehriatie, omrznutie, rôz-
ne otravy neznámymi plodinami alebo hu-
bami. Veľmi časté sú poranenia spôsobené 
živočíchmi, ako je bodnutie hmyzom. Ove-
ľa nebezpečnejšie je uhryznutie vreteni-
cou. Pri uhryznutí inými zvieratami ranu 
ošetrujeme ako pri bežnom poranení, 
samozrejme treba myslieť na nebezpečen-
stvo nakazenia sa besnotou. Každý súdny 
človek vie, že je výhodnejšie poraneniam 
predchádzať, ako ich následne riešiť.

ČO BY NEMALO CHÝBAŤ V LEKÁRNIČKE 
LESNÉHO PEDAGÓGA?

K základnému vybaveniu vychádzkovej 
lekárničky by mali patriť tieto prostriedky prvej 
pomoci:
• náplaste rôznej veľkosti, rýchloobväz, 

eventuálne postrekový rýchloobväz (Akutol 
spray)

•  sterilné ovínadlové obväzy rozličnej veľkosti, 
dezinfekčný roztok

• tabletky proti alergii, napr. Dithiaden, Calcium
• gél na alergiu, pri poštípaní hmyzom 
• tabletky proti bolestia a horúčke, napr. Brufen
• živočíšne uhlie • očné kvapky • nožničky
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PRVENSTVÁ 
REVÚCKEHO OZ

Na ich konte je nie-
koľko prvenstiev. OZ Re-
vúca bol prvým závodom, 
ktorý zrušil DHS-u a začal 
tak šetriť 1,5 mil. Sk me-
sačne. Revúcki lesníci išli 
medzi prvými príkladom 
pre ostatných kolegov 
v pozornosti, ktorú roky 
venujú perspektívnemu 
a mimoriadne dôleži-
tému projektu lesnej 
pedagogiky. Ako hovorí 
Ing. Viszlai, vždy sa sna-
žil viesť svojich kolegov 
k tomu, aby nečakali 
len na príkazy z ústre-
dia podniku, ale aby sa 
snažili sami vymýšľať 

a hľadať nové, progresívne riešenia. Ďalší aktuálny príklad to iba potvrdzuje. „Práve 
vstupujeme do pilotného projektu sledovania pohybu osobných áut, použí-
vaných v prevádzke na služobné účely. Do konca marca pobeží skúšobná pre-
vádzka systému namontovaného do áut, s ktorých majiteľmi máme podpísanú 
zmluvu o vyplácaní náhrad. Potom už pôjdeme naostro. Vychádzame z toho, 
že doteraz správcovia nemali možnosť si po podpise záznamov o prevádzke 
vozidiel raz do mesiaca overiť, či zodpovedajú realite. Takto budú mať už na 
druhý deň prehľad o tom, kde sa dané auto pohybovalo deň predtým. Systém 
sme testovali na dvoch služobných autách a je funkčný aj pri pohybe áut v les-
ných porastoch. Takisto dokáže vďaka prepínaču rozlišovať medzi súkromnými 
a pracovnými cestami. Vďaka používaniu ortofotomáp s vyznačenými odvoz-
nými miestami budeme schopní presne identifi kovať reálny pohyb každého 
auta s týmto systémom,“ konštatuje Ing. Viszlai. 

A bude to stáť určite za to, pretože za rok 2006 OZ Revúca vyplatil na náhradách 
za používanie súkromných osobných automobilov na služobné účely 1,7 mil. Sk. „Ak 
ušetríme vďaka používaniu tohto systému iba 10 percent, to je 170 000 ko-
rún! Prepočítajte si to za celý podnik a znamená to úsporu miliónov. Pritom 
náklady na montáž nie sú vysoké a na jedno auto predstavujú 20 000 korún. 
Mesačná prevádzka jedného zariadenia stojí iba 100 korún. Na našom závode 
bude namontovaný do 29 áut,“ dodáva na túto tému Ing. Viszlai a ja mu sľubujem, 
že po pár mesiacoch ostrej prevádzky sa Lesník bude podrobnejšie zaujímať o to, aké 
sú prvé skúsenosti, postrehy a názory na jeho používanie v praxi. 

Kolegovia na OZ Revúca však ďalej hľadajú aj iné možnosti, ako ušetriť štátne pe-
niaze. Veľkú príležitosť vidia vo využívaní fi nancií z eurofondov, z ktorých je už možné 
čerpať prostriedky aj na rekonštrukcie lesných ciest na štátnych pozemkoch, na prvé 
zalesňovanie, na opatrenia v imisných a kalamitných porastoch. Revúčania pripravujú 
podklady pre Národné lesnícke centrum, ktoré má spracovať projekt na rekonštrukciu 

Dnes z OZ 
RevúcaNečakajú 

na príkazy. 
Sami hľadajú nové riešenia

Život prináša všelijaké situácie. Aj také, akú zažívam po vstupe 
do zrekonštruovanej budovy OZ Revúca, ktorá bola postavená ešte 
v roku 1947. Práve totiž dochádza k striedaniu stráží. Po výmenách 
na postoch riaditeľov OZ sa v riaditeľskej kancelárii revúckeho zá-
vodu stretávajú hneď dvaja riaditelia – odvolaný Ing. Igor Viszlai 
a novovymenovaný Ing. Jozef Bystriansky, ktorý doteraz šéfoval 
krivánskemu OZ. Ten bez problémov súhlasí s tým, že počas môjho 
reportážneho dňa ma bude sprevádzať doterajší riaditeľ. Poteší ma 
aj informácia, že Ing. Viszlai ostane naďalej na ústredí OZ Revúca 
na pozícii vedúceho lesníckej výroby. Je to totiž človek, ktorého si 
vážim. Deň strávený s ním na reportážnej ceste ukazuje prečo. Veď 
výsledky, ktoré dosiahli revúcki lesníci pod jeho vedením, hovoria 
sami za seba. 

12-kilometrovej lesnej cesty a dúfajú, že 
táto prvá lastovička úspešne doletí nielen 
do Bruselu, ale vráti sa aj späť s potreb-
ným balíkom peňazí. Držíme palce. 

SLOVÁ, KTORÉ SI TREBA 
ZAPAMÄTAŤ

Je to pre Ing. Viszlaia určite zvláštna 
chvíľa, končiť na pozícii riaditeľa závodu, 
ktorý jednoznačne pozdvihol na vyššiu 
úroveň, ako jeho predchodcovia. Stačí 
sa pozrieť na porovnania plánovaných 
a dosiahnutých hospodárskych výsledkov 
závodu od roku 2003 a za roky predtým. 
Ale život nie je iba o číslach a Ing. Viszlai 
to veľmi dobre vie: „Chcel by som po-
ďakovať podniku za to, že mi dal 
príležitosť ukázať, či mám schopnosti 
riadiť závod a kolegom na závode 
za to, že sa mi s nimi dobre spolu-
pracovalo. Myslím, že som odovzdal 
svojmu nástupcovi životaschopný 
a perspektívny závod, o zrušení kto-
rého dnes už nikto neuvažuje. Na 
OZ Revúca dnes pracuje partia ľudí, 
ktorá chce a vie robiť. Možno aj pre-
to, že vždy som sa držal v komuni-
kácii s podriadenými jednoduchého, 
ale efektívneho postupu. A v ňom 
platilo: Ak nevieš – poradím ti. Ak 
nemôžeš a máš argument, prečo ti 
to nejde a povieš mi ho včas – po-
môžem ti a nájdeme riešenie. Keď 
ale nechceš – radšej odíď!“ Myslím, že 
určite stojí za to zapamätať si tieto slová 
a riadiť sa nimi. 

Sadáme do auta a okolo magnezitky 
v Lubeníku, ktorá vypúšťa oxidy síry a du-
síka, pochovávajúce akékoľvek snahy les-
níkov revitalizovať živoriace porasty v jej 
bezprostrednom okolí, smerujeme krás-
nym prostredím Gemera na Lesnú správu 
Ratková. Ratkovskí lesníci totiž naplno 
využili možnosť, ktorú dalo všetkým les-
ným správam vedenie závodu, aby využili 
fi nancie získané na aukciách dreva okrem 
údržby lesných ciest aj na rekonštrukciu 
priestorov, v ktorých pracujú. A tie to 

Ťažbár LS Ratková Jozef Reviľak

Jozef MARKO
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teda potrebovali ako soľ, veď 
niekoľkocentimetrovými špára-
mi im dnu poriadne prefukovalo. 
Víta ma ťažbár Jozef Reviľak a technič-
ka Oľga Virusová. Ale kde ma vítajú! 
V skutočne veľmi vkusne zariadených 
priestoroch s nábytkom, aký nemajú ani 
na ústredí závodu. Prečo nie?, hovorím 
si v duchu, veď aj naši kolegovia na sprá-
vach si zaslúžia pracovať v dôstojných 
podmienkach. 

Pokračujeme smerom na Tornaľu cez 
obce Rybník, Gemerská Ves a milo znejúci 
Otročok do bývalej bažantnice Stránska, 
kde nás už očakáva vedúci Lesnej správy 
Tornaľa Ing. Milan Karell. Prečo práve 
tu? Pretože revúcky OZ patrí medzi prie-
kopníkov aj v pestovaní energetických 
porastov. Práve v tejto lokalite, zatiaľ 
na ploche šiestich hektárov, vysadili mi-
nulú jeseň 18 500 sadeníc agáta, vysokých 
100 až 140 centimetrov, dovezených po 
administratívnej tortúre z Maďarska. Náš 
sprievodca sa ale nechce vracať k tomu, 
čo bolo. Ing. Karell radšej hovorí o tom, 
čo bude: „Rátame ešte s vysadením 
topoľa v páse ponechanom popri po-
toku. Agát a topoľ tu chceme pestovať 
na ploche 17 hektárov. Za celý závod 
sa plánujeme dopracovať k rozlohe 
energetických porastov minimálne 
200 hektárov, pretože pri takejto 
ploche je ich pestovanie ekonomicky 
efektívne. Ako máte možnosť vidieť, 
už pri zalesňovaní sme mysleli na roz-
čleňovacie linky pre mechanizmy. 
Máme pripravené aj skusné plochy 
s rôznym rozostupom sadeníc a spô-
sobom ich ošetrenia tak, aby sme aj 
v spolupráci s pedagógmi a študentmi 
Lesníckej fakulty TU vo Zvolene doká-
zali po meraní a vyhodnotení zistiť, 
ktoré postupy sú pre tieto porasty 
optimálne.“ Už vyhodnotenie troch pôd-
nych sond na Lesníckom výskumnom ústa-
ve ukázalo, že podmienky na pestovanie 
rýchlorastúcich drevín sú tuná optimálne. 
Ak teda všetko dobre pôjde, Revúčania 
budú zbierať ovocie svojej práce každé tri 
až päť rokov. Pri čoraz väčšej pozornosti, 
ktorá je na Slovensku venovaná proble-
matike výroby energie z obnoviteľných 
zdrojov, je to určite nasledovaniahodný 
príklad. Zvlášť, keď podľa odhadov Sloven-
ského pozemkového fondu je u nás viac 
ako 200 tisíc hektárov nevyužitej pôdy...

REVÚCKE KONE BODOVALI
AJ V PARDUBICIACH

Takmer každý OZ má niečo, čím sa rád 

pochváli. Niekde je to výborne vybave-
ná strelnica, inde parádna poľovnícka 

chata, alebo lesnícky náučný chodník 
v prekrásnom prostredí. Revúčania majú kva-

litné kone a sú na ne právom hrdí. Prechádzame 
mestečkom Dobšiná a na jednom jeho konci pri-
stavujeme auto v areáli dvora, ktorý je súčasťou 
Strediska chovu koní. V kancelárii administra-
tívnej budovy debatujeme s vedúcim strediska 
Ing. Vladimírom Šmelkom a jeho pravou rukou 
Ing. Annou Krivanskou, ktorí riadia 19 kmeňo-
vých zamestnancov a spolu s nimi sa starajú 
o 190 koní. Noriky muránskeho typu už poznajú 
aj v zahraničí a minulý rok na medzinárodnej pre-
hliadke v mekke jazdeckého športu v Pardubiciach 
zaznamenali Dobšinčania na ich kone veľmi dobré 
reakcie. „Záujem je vyšší ako môžeme uspoko-
jiť. V tomto roku máme v pláne predať 10 až 
11 valachov a 5 až 6 kobýl, ktoré sú už sľúbené 
konkrétnym kupcom. Potrebovali by sme však 
ešte troch – štyroch skúsených pracovníkov do 
výcviku koní. Vďaka podpore vedenia závodu 
sa snažíme každý rok zainvestovať do vybavenia jednotlivých dvorov. V minu-
lom roku tu v Dobšinej pribudla nová vlečka a balíkovačka na senáž, vo Dvore 
Veľká Lúka zasa spevnený výbeh, plánujeme tam dokončiť v tomto roku hno-
jisko,“ hovorí Ing. Šmelko. 

Cestou do Revúcej sa s Ing. Viszlaiom na Veľkej Lúke zastavujeme a pozorujeme 
stádo takmer osemdesiatich spokojných žrebčekov a kobyliek, ale aj mladých žrebcov 
a valachov, ktoré, keď príde ich čas, budú zaradené do výcviku na prácu v lese. Zveče-
rieva sa. Podľa kalendára je síce zima, ale vonku je skôr jesenné počasie a tak ostávajú 
koníky vonku aj na noc. Sú dostatočne odolné a pretože po väčšinu roka na voľnej 
pastve denne prekonávajú za vodou a pastvou veľké vzdialenosti v členitom teréne, 
majú tie najlepšie predpoklady vďaka výbornej kondícii a vytrvalosti zvládnuť náročnú 
prácu pri ťahaní dreva. Už je takmer tma a my schádzame z Muránskej planiny do obce 
Muráň po 9-kilometrovej čerstvo zrekonštruovanej lesnej ceste. V duchu si želám, aby 
takto vyzerala drvivá väčšina lesných ciest na všetkých OZ. Zároveň mi je ľúto, že som 
nestihol do reportáže, venovanej OZ Revúca, zachytiť toho viac. Revúcki štátni lesníci 
by si to bezpochyby zaslúžili.  

ešte troch – štyroch skúsených pracovníkov do 
výcviku koní. Vďaka podpore vedenia závodu 

niekoľkocentimetrovými špára-
mi im dnu poriadne prefukovalo. 
Víta ma ťažbár Jozef Reviľak a technič-

pochváli. Niekde je to výborne vybave-
ná strelnica, inde parádna poľovnícka 

chata, alebo lesnícky náučný chodník 
v prekrásnom prostredí. Revúčania majú kva-
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Jozef MARKO

OZLT bol vytvorený aj s tým cieľom, 
že bude garantovať pre odštepné zá-
vody (OZ) stabilitu výkonov v ťažbe, 
približovaní a odvoze dreva, v údržbe 
lesnej cestnej siete (LCS), na úrovni 
20 až 25 percent. Podarilo sa za uplynu-
lé dva roky naplniť tento cieľ?

-  Treba povedať, že prvý polrok 2005 
bol poznamenaný organizačnými zmenami 
a tak sme mohli naše predstavy začať rea-

zaujme Vás

Lesná
technika

S riaditeľom OZLT 
Ing. Miroslavom SLOTTOM 

o moderných technológiách

Rozhodujúce 
je nasadenie 

v optimálnych 
podmienkach

Pred dvoma rokmi začal špe-
cializovaný Odštepný závod lesnej 
techniky (OZLT) so sídlom v Ban-
skej Bystrici napĺňať v praxi idei 
a zámery pôvodného strategické-
ho obchodného poľa v transfor-
mačnom a reštrukturalizačnom 
projekte š.p. LESY SR, zamera-
ného na efektívne využívanie 
lesnej techniky, so štandardným 
sledovaním nákladov a výnosov. 
Postupne bolo v rámci závodu 
zriadených päť regionálnych stre-
dísk v Banskej Bystrici, Margeca-
noch, Ružomberku, Bánovciach 
nad Bebravou a Vranove nad Top-
ľou a Stredisko strojárskej výroby. 
O skúsenostiach a poznatkoch 

z tohto obdobia, ako 

lizovať až v druhom polroku. Prvým kom-
plexne uzavretým rokom však bude pre nás 
rok 2006 s dostatočnou vypovedacou hod-
notou z hľadiska plánovania jednotlivých 
ukazovateľov a položiek na rok 2007. Podľa 
predbežných výsledkov môžem už dnes po-
vedať, že v odvoze dreva v objeme 1,5 mil. 
m³ sme mierne prekročili stanovený plán. Aj 
v ďalších činnostiach, 
napríklad v údržbe 
LCS, budú naše výkony 
- naplánované na rok 
2006 - prekročené.

Keď už hovorí-
me o údržbe LCS, 
spomínam si na problémy, ktoré spô-
sobovali v realizácii tejto činnosti roz-
dielne predstavy OZ a možnosti OZLT. 
Podarilo sa vám postupne nájsť so zá-
vodmi spoločnú reč?

-  Je pravda, že stret rozdielnych fi lozo-
fi í pri zabezpečovaní údržby LCS prebiehal 
trochu dlhšie. Na niektorých OZ sa nevedeli 
stotožniť s tým, že regionálne strediská 
lesnej techniky boli vytvorené v lokalitách 
s najväčšou koncentráciou kmeňových štát-
nych lesov, ktorá vytvárala najlepšie pred-
poklady na efektívne využitie prostriedkov. 
Na začiatku sme povedali, že nebudeme 
môcť s tou technikou, ktorou disponujeme, 
uspokojiť požiadavky OZ na letnú a zimnú 
údržbu na sto percent. Myslím si, že naši 
kolegovia na závodoch ale postupne po-
chopili, že sme skutočne limitovaní počtom 
a technickým stavom prostriedkov. Ukázalo 
sa však, že ani externé prostredie nie je pri-
pravené ponúknuť túto službu OZ na poža-
dovanej úrovni a obávam sa, že situácia sa 
v tomto smere ďalej zhoršuje. 

Spomeniem konkrétny príklad nášho 
vzťahu k závodom. Pre tri OZ – Smoleni-
ce, Prešov a Revúca – sme v minulom roku 
nezabezpečovali žiadne služby. Zo strany 
prvých dvoch sme však zaznamenali dôraz-
né požiadavky, aby sme aspoň v niektorých 
častiach závodov začali realizovať odvoz 
dreva. Nakoniec sme sa dohodli aj na pre-
vzatí údržby a v roku 2007 počítame s tým, 
že napríklad pre OZ Prešov zabezpečíme 
odvoz 40 000 m³. Bude to možné iba preto, 
že sme mohli do určitej miery vykryť tieto 
kapacity kvôli zníženým výkonom napláno-
vaným na tento rok pre OZ Košice. 

Na niektorých OZ existuje obava, 
že o dva – tri roky sa nám zrúti súčas-
ný systém externých dodávok služieb 
v ťažbe, približovaní a odvoze dre-
va, pretože technologicky zastarané 
a nevyhovujúce prostriedky spojené 
s cenovou politikou podniku voči živ-
nostníkom a dodávateľským fi rmám 
spôsobia, že pre š.p. LESY SR nebude 
mať kto tieto služby zabezpečovať. 
Aký je váš názor na tieto predpovede? 
Nevidíte možnosť pre OZLT zažehnať 
takéto nebezpečenstvo, ktoré naberá 
na niektorých OZ postupne reálne kon-
túry?

- Čo sa týka ťaž-
bovej činnosti sa pod-
ľa mojich poznatkov 
skutočne začína pre-
javovať nedostatok 
kapacít. Tento trend 
akoby prichádzal z východného Slovenska, 
najvypuklejší je totiž na OZ Vranov, OZ 
Bardejov a OZ Sobrance. Prioritou OZLT od 
začiatku však nie sú klasické, ale špeciálne 
technológie, teda lanovky a harvestory. 

V súčasnosti prevádzkujeme 15 lesných la-
noviek a požiadavky z OZ na ich využitie 
z roka na rok rastú. 

Skúsme sa ešte vrátiť k otázke. Je 
možné podľa vás vrátiť sa späť z nastú-
penej cesty zminimalizovaním podielu 
výkonov, zabezpečovaných externými 
dodávateľmi prác?

- Prerozdelenie po-
dielu vlastných a exter-
ných výkonov nevidím 
ako reálne. Môj názor 
je taký, že ani na OZ 
neexistuje zázemie pre 
túto myšlienku. Závody 

už nedisponujú ani zodpovedajúcimi ser-
visnými kapacitami. My na OZLT sa snažíme 
navyšovať kapacity v špeciálnych technoló-
giách. Po dohode s vedením podniku sme 
na rok 2007 napríklad naplánovali nákup 
dvoch nových lesných lanoviek. Už som spo-
menul, že požiadavky OZ na nasadzovanie 
lanoviek nedokážeme zatiaľ uspokojiť a aj 
v tomto prípade nie je ponuka externého 
prostredia na očakávanej úrovni. Stáva sa, 
že aj keď nejaké služby ponúkne, ceny za ne 
sú pre závody neúmerne vysoké a nemôžu 
ich akceptovať. 

Lesnícka prevádzka volá po využití 
viacerých typov harvestorov, OZLT pre-
vádzkuje zatiaľ iba jeden. Neuvažujete 
o tom, že by mali byť zakúpené ďalšie 
harvestory a že OZLT bude koordinovať 
ich efektívne nasadzovanie do vhod-
ných porastových a prírodných pod-
mienok? 

- OZLT skutočne prevádzkuje jednu 
takzvanú dvojičku, teda harvestor univer-
zálnej veľkostnej triedy, vhodný do silnej-
ších prebierok a rubných ťažieb a vývoznú 
súpravu. Po komplexnom vyhodnotení na-
sadenia tejto technológie počas celého roka 
2006 dokážeme už posúdiť, kedy je jej na-
sadenie skutočne efektívne. V prípade 
harvestora je mimoriadne dôležité, aby bol 
nasadený v optimálnych podmienkach. 

Ale budem opäť konkrétny. Za prvých 
osem mesiacov minulého roka náš harvestor 
pracoval v porastoch, ktorých vhodnosť sme 
konzultovali s odborníkmi z Českej repub-
liky. Tí majú v používaní tejto technológie 
pred nami desaťročný náskok. Podmienky, 
v ktorých videli pracovať harvestor, hodno-
tili ako veľmi náročné, technologicky takmer 
nevhodné. Za toto obdobie sme skutočne 
aj vykázali stratu. Od septembra však začal 
pracovať v optimálnych podmienkach pri od-
straňovaní následkov snehovej vrchovcovej 
kalamity na OZ Slovenská Ľupča. Pokiaľ viem, 
kolegovia z tohto závodu boli s kvalitou prác 
harvestora a jeho operátorov, i s účtovanou 
cenou za odvedenú prácu veľmi spokojní. 

Od októbra až do konca minulého roka 
pracoval harvestor opäť v optimálnych 
podmienkach odstraňovania následkov ka-
lamity novodobého odumierania smrečín 
na Kysuciach pre OZ Čadca. Za tieto štyri 

mesiace sa ekonomika 
využitia tejto technoló-
gie úplne otočila a do-
stala sa do plusových 
čísiel. 

Napriek týmto 
pozitívnym skúse-

nostiam, nechýbajú nám predsa len 
harvestory iných parametrov? 

- Na uvedených lokalitách OZ Slovenská 
Ľupča a OZ Čadca sa prejavila výhoda uni-
verzálnosti prevádzkovaného harvestora, 

„Skutočne sa začína 
prejavovať 

nedostatok kapacít“

„Ďalší harvestor zakúpime
v tomto roku“

aj o ďalšom smero-
vaní a perspektíve 
OZLT sme hovorili 
s riaditeľom OZLT 
Ing. Miroslavom 
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zaujme Vás
pretože zvládol jednotlivý výber stromov 
i plošnú kalamitu. Súhlasím ale s tým, že 
je potrebné zakúpiť ďalšiu, o triedu niž-
šiu harvestorovú technológiu, ktorá bude 
vhodná do predrubných ťažieb. Jej zaob-
staranie máme naplánované a schválené 
v tomto roku. 

Na závodoch občas zaznievajú 
hlasy nespokojnosti s tým, že lanov-
ky prevádzkované OZLT majú priveľa 
a pridlhých prestojov. 

-  OZLT pracuje s troma typmi lanoviek – 
ľahkými, strednými a ťažkými. Ich efektívne 
výkonové využitie závisí rovnako, ako sme 
o tom hovorili v súvislosti s harvestormi, od 
ich nasadenia do optimálnych podmienok. 
Počas roka 2005 a v prvom polroku minu-
lého roka sme mali väčšinu z nich na OZ 
Beňuš, kde sa postupom času stávali pod-
mienky, predovšetkým pre prácu ťažkých 
lanoviek, čoraz nevýhodnejšie. Lanovka Mo-
unty bola v takej pozícii, že niekedy iba dva 
dni mohla ťahať drevo a potom už musela 
byť prestavovaná. Dva až tri dni na lanova-
nie dreva je pri takomto type viacoperačnej 
lanovky  skutočne málo. V týchto podmien-
kach jej výkon predstavoval 400 – 500 m³ 
mesačne. Po tom, ako sme ju nasadili do 
vhodnejších podmienok na OZ Čadca, stúpol 
jej výkon na 1000 m³ za mesiac. 

Nie je však problém prestojov hlav-
ne v pracovných skupinách, ktoré s la-
novkami pracujú? 

-  Keď OZLT preberal od OZ spomenutých 
pätnásť lanoviek, mali sme k nim k dispozícii 
iba päť hotových pracovných skupín. Zvyš-
né sme museli nanovo vytvárať. Poskladať 
schopnú pracovnú skupinu je veľmi náročné, 
náročnejšie ako v prípade klasických techno-
lógií, pretože pracujú tímovo a je nevyhnut-
né, aby jeden člen tímu bol prirodzenou 
autoritou. Osobne som rád, že sa nám po-
darilo poskladať kvalitné kolektívy k novým 
lanovkám, ktoré sme získali v roku 2006. 
Napríklad novú lanovku Larix 3T na Regio-
nálnom stredisku vo Vranove obsluhujú veľ-
mi šikovní ľudia s tímovým duchom, ktorých 
výkony i kvalita práce je na požadovanej 
úrovni. Ale aby to nevyzeralo, že sa chváli-
me sami, môžem povedať, že napríklad na 
OZ Sobrance, kde skupina s lanovkou pôso-
bila počas minulého roka, boli s jej prácou 
veľmi spokojní. Pritom to boli prvé skúsenos-
ti sobranských kolegov 
s využitím lanovkovej 
technológie a pôvod-
ne si mysleli, že na-
sadenie lanoviek nie 
je v ich podmienkach 
vhodné. 

Pre efektívne využívanie harvesto-
rových a lanovkových technológií je 
teda rozhodujúce ich nasadzovanie do 
optimálnych podmienok. Dokážete za-
bezpečiť, aby nedochádzalo k tomu, že 
ich chcú OZ použiť v porastoch, kde ich 
výkon rapídne klesá a sú stratové? 

-  Keď sme pripravovali plán na minulý 
rok, nedokázali sme pre krátkosť času fy-
zickým prejdením porastov vytipovať tie, 
ktoré sú pre tieto technológie vhodné. Pri 
plánovaní ich nasadenia v tomto roku naši 
pracovníci s kompetentnými kolegami na 
OZ tento postup zrealizovali, takže je tu ga-
rancia voľby optimálnych lokalít, v ktorých 
budú pracovať naše moderné technológie. 
Preto môžeme rátať napríklad v prípade 
využitia harvestora s nárastom výkonu 
v roku 2007 na 34 000 m³. Pre porovna-

nie, v roku 2006 predstavoval jeho výkon 
objem 22 000 m³. Vychádzame z toho, že 
v optimálnych podmienkach dokáže vyťažiť 
a vymanipulovať 2 500 až 3 000 m³ hmoty 
za mesiac. 

Ešte pred dvoma rokmi boli OZ 
podrobené kritike vedenia podniku, že 
nedostatočne využívajú moderné tech-
nológie. Z vašich skúseností vyplýva, 
že situácia sa v tomto smere zmenila 
k lepšiemu.

- Skutočne si myslím, že vnímanie vý-
hod nasadzovania týchto moderných eko-
logických technológií do lesa je na OZ na 
zodpovedajúcej úrovni a naši kolegovia na 
závodoch sa správajú ako zodpovední lesní 
hospodári. 

Zatiaľ sme hovorili iba o lanov-
kách a harvestoroch, ale do modernej 
výbavy každého lesníckeho podniku 
v Európe už dávnejšie patria vývozné 
súpravy, prípadne ďalšie nové techno-
lógie. Ako je na tom OZLT? 

-  V minulom roku podnik zakúpil šty-
ri nové kolesové vývozné súpravy. Jednu 
z nich prevádzkuje OZ Rimavská Sobota, 
ostávajúce tri OZLT. Nasadili sme ich na prá-
ce v teréne na OZ Kriváň, OZ Námestovo 
a OZ Topoľčianky. Do nášho technologic-
kého parku pribudol aj nový LKT 82 so 
stínacou hlavicou Narva Grip, vďaka ktorej 
dokážeme pomerne efektívne zabezpečo-
vať údržbu lesných ciest. Stroj bol nasadený 
na OZ Čadca a po počiatočnej nedôvere 
s ním bola predsa len veľká spokojnosť, tak-
že keď sme ho potrebovali presunúť na prá-
ce na OZ Levice, chlapi v Čadci tým neboli 
nadšení. 

Do portfólia činností OZLT patrí 
v úvode spomenutá strojárska výroba. 
O nej nejako zvlášť nepočuť...

-  A predsa, môže sa pochváliť tým, že 
v druhom polroku 2006 prešla úspešne certi-
fi káciou. Záverečný audit prebiehal v decem-
bri, realizovala ho certifi kačná spoločnosť 
SGS Slovakia a od 2. januára 2007 až do 
1. januára 2010 je OZLT Banská Bystrica dr-
žiteľom certifi kátu ISO 9001 pre nasledovné 
činnosti: vývoj a výrobu strojov a zariadení 
pre lesné hospodárstvo, nadstavby na odvoz 
dreva, drapáky na čelné nakladače, adaptéry 
na univerzálne kolesové traktory, stroje do 
lesných škôlok a manipulačné linky. 

Mňa osobne teší 
ešte jeden úspech 
z minulého roka, 
ktorý chcem spome-
núť. V septembri sa 
v Zvolene uskutočnila 
medzinárodná kon-

ferencia, organizovaná Katedrou lesnej 
ťažby a mechanizácie na Lesníckej fakulte 
TU pod názvom Perspektívy vývoja ťažob-
no – výrobného procesu. V rámci progra-
mu druhého dňa, zameraného na ukážky 
v teréne, OZLT prezentoval ukážky činnosti 
lanoviek Mounty a Larix pred odborníkmi 
z celej Európy. 

Na záver už len jediná otázka. Aký 
bude pre OZLT rok 2007?

-  Myslím, že dobrý, pretože už pri tvorbe 
plánu na tento rok vedenie š.p. LESY SR jed-
noznačne a dôrazne prízvukovalo OZ, že pri 
plánovaní musia byť prednostne naplnené 
vlastné kapacity OZLT. Vážim si tento prístup 
vedenia a zároveň ho považujem za úplne 
prirodzený, pretože ak podnik raz zainvesto-
val do drahých a výkonných technológií, musí 
trvať na tom, aby boli maximálne využité. 

„Kolegovia na OZ 
sa správajú ako zodpovední 

lesní hospodári“

Jozef MARKO

Sonda do fungovania RSLT 
vo Vranove nad Topľou

Koľko stojí 
kubík dreva

O vranovskom Regionálnom 
stredisku lesnej techniky (RSLT) 
a o kolektíve pracovníkov pod 
vedením Jaroslava Uchala som po-
čul pred príchodom do okresného 
mesta na východnom Slovensku 
z viacerých úst veľa pozitívneho. 
Teraz sedím v jeho kancelárii, pi-
jem rannú kávu a pozorne načú-
vam skúsenostiam človeka, ktorý 
môže ako bývalý zamestnanec OZ 
porovnávať, ako fungovalo zabez-
pečovanie služieb v ťažbe, pribli-
žovaní a odvoze dreva, v servise 
a opravách pred vytvorením OZLT, 
aké problémy museli a musia ko-
legovia na RSLT vo Vranove po-
stupom času prekonávať, ako sa 
im darí a ako v súčasnosti fungujú 
vzťahy s bývalými kolegami na 
OZ. Počúvam, pýtam sa, zapisu-
jem a v duchu si hovorím, že je to 
vskutku zaujímavé stretnutie.

MOTIVÁCIA SMERUJÚCA 
K ZNIŽOVANIU NÁKLADOV

K 1. januáru tohto roka pracovalo 
na vranovskom RSLT 59 zamestnancov, pred 
rokom ich bolo ešte 67, ale po racionali-
začných opatreniach a to najmä v ťažbo-
vej činnosti sa ich stav znížil. Viacerí prešli 
do externého dodávateľského prostredia, 
viacerí v ňom však kvôli nízkym cenám za 
služby nedokážu prežiť. „Myslím si, že už 
na začiatku vytvárania externého dodá-
vateľského prostredia pre náš podnik 
mali byť nastavené parametre na dodá-
vateľské fi rmy, a nie na prenájmy LKT 
jednotlivým živnostníkom, čo by určite 
vyriešilo mnoho problémov v ťažbovej 
činnosti na OZ. Aj v rámci nášho RSLT  
sme museli v tejto oblasti pristúpiť k už 
spomínaným racionalizačným opatre-
niam a to najmä s pohľadu nákladovos-
ti na tomto výkone. Pozrite sa, v našich 
náročných terénnych podmienkach 
na fl yši jazdí LKT prakticky celý rok s re-
ťazami. Dochádza k veľkému opotrebo-
vaniu prostriedku, ktorému ani zďaleka 
nezodpovedá  určená 10-percentná pri-
rážka k základnému normočasu. Veľmi 
často sú na nás kladené požiadavky ako 
na  externého dodávateľa. Mnohí ne-
chcú vziať do úvahy, že sa musíme riadiť 
okrem zákonníka práce aj kolektívnou 
zmluvou a vnútropodnikovými smer-
nicami. Že musíme rešpektovať určitú 
hierarchiu riadenia,“ konštatuje J. Uchal 
a pokračuje: „Tiež je pravdou, že za viac 
ako 1,5 ročné obdobie fungovania v tej-
to organizačnej štruktúre, nie všetci 
kolegovia na OZ a LS nie celkom pocho-
pili fi lozofi u vytvorenia OZLT a v den-
nodennej komunikácii vychádzajú zo 
starého vnímania v období bývalých 
DHS-iek. Ešte sa nás niektorí nenauči-
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li chápať ako klasického obchodného 
partnera, ktorý sa takisto musí riadiť 
určitými pravidlami a štandardným po-
stupom v obchodnom styku. Na druhej 
strane je viacej tých kolegov, ktorí sú 
na vysokej odbornej a morálnej úrovni 
a s ktorými sa spolupracuje veľmi dob-
re. Medzi objednávateľom (OZ) a nami 
musí platiť zásada spokojnosti oboch 
zúčastnených. A to v podobe kvality, 
množstva a primeranej odmeny. Je to 
o vzájomnej komunikácií, prístupe a to-
lerancií medzi nami. Aj tak sa niekedy 
ťažko vysvetľuje, že je to aj kvôli tomu, 
že tie autá, ktoré sme prevzali, sú o dva 
roky staršie...“    

Na úvahy o tom, či bolo správne zria-
diť OZLT aj za podmienok, že ceny za služ-
by, ktoré poskytuje sú pevne stanovené, 
J. Uchal nepochybuje, že to bol správny 
krok, ktorý motivuje pracovníkov regionál-
nych stredísk hľadať rezervy v nákladoch 
a spôsoby ich znižovania. Domnieva sa 
tiež, že rozhodujúcim kritériom hodnotenia 
efektivity hospodárenia z celopodnikové-
ho hľadiska sa stáva odpoveď na otázku, 
koľko nás stojí každý vyťažený a doprave-

ný kubík dreva a nie polemika,  či platný 
cenník reálne zohľadňuje konečnú cenu. 
Čo znamenajú jeho slová v podmienkach 
vranovského RSLT? Pozrime sa na výkony 
v odvoze dreva. V roku 2003, keď vranovský 
OZ vozil 16-timi autami 160 000 m³ dreva, 
predstavovali náklady na kubík odvezeného 
dreva 189 Sk. V roku 2006 RSLT odviezlo pre 
OZ Vranov 140 520m3  9-timi  autami a ná-
klady na   kubík odvezeného dreva znížilo 
na 167 Sk. Spolu odvoz bol za minulý rok 
188 000 m3. V tomto roku majú zabezpečiť 
výkony v odvoze dreva vo výške 218 000 m³. 
– 12  autami. 

J. Uchal vidí aj ďalšie pozitíva fun-
govania regionálnych stredísk vo vzťahu 
k OZ v porovnaní s externým prostredím. 
„Dokážeme veľmi promptne reago-
vať na vzniknuté problémy súvisiace 
s plnením výrobných úloh v rámci 
všetkých našich pracovísk. Tak napr. 
na pracovisku LS Maľcov (OZ Barde-
jov), kde máme dve lanovkárske par-
tie nám vypadla kvôli vážnej poruche 
LKT a pretože  máme rezervnú, doká-
zali sme v priebehu niekoľkých hodín  
zareagovať a plniť ďalej dohodnuté 
objemy úloh. Alebo opravy mechani-
začných prostriedkov. Živnostníci si ich 

robia doslova na kolene, väčšinou bez 
rešpektovania prísnych ustanovení zá-
kona o ochrane životného prostredia. 
Kto z nich má kalovú jamu, olejové hos-
podárstvo, alebo sklady na nebezpečné 
odpady? Pre nás sú tieto veci samozrej-
mosťou. Zároveň však treba povedať, 
že sa nám premietajú do nákladov 
a preto sa niekedy ťažko porovnáva 
neporovnateľné. Ďalšou našou veľkou 
prednosťou je operatívnosť vďaka vy-
baveniu komunikačnou technikou. Sme 
takisto efektívnejší pri zvládaní porúch 
vďaka profesionálnej (technickej a per-
sonálnej) vybavenosti na OZLT Banská 
Bystrica. Zvýšili sme hospodárnosť pri 
nákupe náhradných dielov a pohon-
ných hmôt. Napríklad za rok naše stre-
disko ušetrilo 30 636 litrov benzínov 
a nafty oproti normovanej spotrebe. 
Máme totiž k dispozícii nový program, 
denne vyhodnocujúci spotrebu PHM,“ 
hovorí s úsmevom J. Uchal, ale zároveň upo-
zorňuje aj na širšie súvislosti, ktoré negatív-
ne ovplyvňujú hospodársky výsledok OZLT. 
Má na mysli stav lesnej cestnej siete, úroveň 
technologickej prípravy pracovísk, prípravu 

drevnej hmoty na OM. Tu sú určité re-
zervy, ktoré by OZ mali postupne do-
stávať na vyššiu kvalitatívnu úroveň. 
S efektívnosťou technologickej prípra-
vy pracovísk súvisí predovšetkým vyu-
žívanie moderných, výkonných strojov, 
ktoré na východnom Slovensku absen-
tujú (najmä ľahší typ dózera) a to aj 
v externom prostredí, čo sa prejavuje 
vysokými prevádzkovými nákladmi, 
nízkymi výkonmi týchto zastaraných 
strojov a tým v konečnom dôsledku 
aj zvýšenými nákladmi na údržby na 
jednotlivých OZ. 

MODERNÉ TECHNOLÓGIE 
SI V TERÉNE CHVÁLIA

Iste, námetov a podnetov je oveľa 
viac, ale ja som neprišiel iba vysedávať 
vo vykúrenej  kancelárii. Vranovčania 
majú čo ukázať aj v teréne. Pridáva 
sa k nám Michal Lukačin, koordiná-
tor prác troch lanovkárskych partií 

a spoločne sa vydávame Ladou Nivou za 
tou z nich, ktorá je najpríjemnejším prekva-
pením. Novozložená skupina pod vedením 
hlavného operátora Jána Virbu začala pra-
covať s ľahkou larixkou minulý rok v máji 
na LS Strážske v rámci OZ Sobrance a od 
septembra pracuje na OZ Vranov. Stačilo jej 
doslova pár týždňov, aby sa zladila tak, že 
už v poslednom štvrťroku 2006 sa Michal Ta-
baka, Štefan Mitaľ a Michal Buda pod vede-
ním spomenutého J. Virbu nielen vyrovnali 
starším, zabehaným partiám, ale dokonca 
niektoré výkonmi a kvalitou prác prekona-
li. V poraste na LS Udavské, kde „Virbovci“ 
práve pracujú sa pýtam šéfa skupiny, ktorý 
má mimochodom za sebou skúsenosti z prá-
ce so štiepkovačom v Nemecku, čo je najdô-
ležitejšie v ich práci. „Zohratosť partie. 
Každý musí vedieť, čo má robiť. Najväč-
ší dôraz však kladieme na bezpečnosť. 
Dokážeme sa vždy dohodnúť na tom, 
kedy sa na jednotlivých miestach vy-
striedame. Závisí to od náročnosti pod-
mienok, v ktorých pracujeme.“ Pozerám 
na plynulú prácu pilčíkov v poraste, na zruč-
nosť J. Virbu pri ovládaní lanovky. Práca im 
ide skutočne od ruky. Akoby sa maximálne 
snažili využiť doslova ideálne klimatické 
podmienky, na začiatok januára netradične 
prívetivé. Nadobúdam dojem, že okrem už 

legendárnej partie „Rodákovcov“   tu vznik-
la ďalšia výborná lanovkárska štvorica, ktorá 
robí s fortieľom a nasadením. 

O pár desiatok kilometrov ďalej na les-
nej ceste Jablonovec pri Domaši zasa robí 
divy s modernou technikou strojník Jaro-
slav Lojan. Konkrétne s novým kolesovým 
rýpadlom CAT-432 E a svahovacou lyžicou 
rýpe priekopu. „Toto je skutočne stroj 
na túto dobu,“ pochvaľuje si, keď ho 
na chvíľu vyrušíme: „S belorusom, s kto-
rým som robil predtým, sa to nedá ani 
porovnať. Denne robím deväť až desať 
motohodín. Vďaka digitálnemu načíta-
vaču motohodín dokážem presne vyká-
zať, koľko práce som urobil a nikto ma 
neupodozrieva z ulievania sa. Na stroji 
pracujem od augusta minulého roka 
a kdekoľvek som s ním pracoval, či to 
bolo v Hanušovciach, na Sobranciach 
alebo Svinici, kolegovia lesníci si ma 
najskôr nedôverčivo testovali, ale po-
tom ma nechceli pustiť.“ 

Skúsenosti vranovských kolegov doka-
zujú, že sa skutočne oplatí investovať do no-
vých, moderných technológií, ktoré sú oveľa 
výkonnejšie a efektívnejšie ako za-
starané stroje. A že máme dosť 
kvalitných ľudí, ktorí dokážu 
ich potenciál dostatočne 
využiť. 

starané stroje. A že máme dosť 
kvalitných ľudí, ktorí dokážu 
ich potenciál dostatočne 
využiť. 

Riport

zaujme Vás
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Moderné rýpadlo ovládané strojníkom J. Lojanom

Svahovacia lyžica v teréne
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Jana KRENN

Pohľad zvonku. Užitočné 
porovnania a skúsenosti

Voláme ich 
olejničky 

Trochu netypický názov článku, 
keď si po jeho prečítaní uvedomí-
te, že vlastne nejde ani tak o sta-
ré technológie. Nejde o staručké 
traktory a lanovky, ktoré melú 
z posledného a krvopotne sa sna-
žia za každú cenu si ukrojiť z ko-
láča, ktorý im vlastníci štátnych 
i súkromných lesov ponúkajú. Nie, 
naopak. Chceli by sme vám čosi 
porozprávať o nových, výkonnej-
ších, ekologickejších a v konečnom 
dôsledku aj bezpečnejších stro-
joch, ktorých je v našich porastoch 
dodnes žalostne málo. Zaintereso-
vaní určite veľmi dobre vedia, pre-
čo je tomu tak. A kto je to vlastne 
„my“? Som vaša bývalá kolegyňa 
a môj manžel Markus Krenn je 
ten, ktorý mal odvahu prísť k nám. 
Neprišiel sám, ale s modernými la-
novkovými technológiami, ktoré 
našli na Slovensku dobré uplat-
nenie. No a do tretice tí, ktorí pre-
konali počiatočné obavy a strach 
z neznámeho - partia pilčíkov 
a operátorov lanoviek, združená 
okolo Petra Hraška, spolumajiteľa 
firmy LESNÉ PRÁCE, s.r.o.    

Všetko sa to začalo v novembri 2004, keď 
Slovensko postihla jedna z najväčších veter-
ných kalamít v histórii. A skončilo takmer 
o dva roky neskôr, keď chlapi vytiahli posled-
ný kmeň. Spolu takmer 60 000 m3 spracované-
ho kalamitného dreva, 107 000 litrov nafty 
a veľa úsilia, ktoré prispelo k priemernému 
výkonu 6,5 m3 / hod. Na prvý pohľad možno 
nič zvláštne, v podstate jednoduché... A ako 
spomína na toto obdobie Markus Krenn? 

Každý začiatok býva ťažký a toto nebola 
tá svetlá výnimka, o kto-
rej sa zvykne hovorievať. 
Postupné spoznávanie 
mentality slovenského 
národa, spôsobu práce 
v lesnom hospodárstve 
a zaužívaných postupov, 
nedôvera v očiach ľudí, s ktorými som mal 
nasledujúce mesiace úzko spolupracovať – asi 
tak sa dajú opísať prvé dni či týždne, ktoré 
som strávil v obci Polomka, ktorej lesné po-
rasty spadajú pod správu OZ Beňuš. Napriek 

snahe pra-
c o v n í k o v 
tohto OZ vyjsť 
mi vo všetkom 
v ústrety, prvé problémy nedali na seba dlho 
čakať. Spočiatku ma asi museli považovať za 
blázna, keď som sa tunajším lesníkom pokú-
šal vysvetliť, koľko dreva bude treba odviezť 
od jednej lanovky. Postupne sa ale sami 
presvedčili o tom, že to nie je žiadna chimé-
ra, ale fakt, s ktorým sa musia vysporiadať. 
A teda zabezpečiť ply-
nulý odvoz dreva, aby 
sme sa vyhli zbytočným 
prestojom. Čas sú totiž 
peniaze... 

Tento problém sa 
nám postupne podarilo 
eliminovať, no v jarnom 
období sa objavil opäť, a s väčšou intenzitou. 
Darmo som upozorňoval na to, že odvozné 
cesty je treba v časovom predstihu spevniť, 
aby vydržali nápor, ktorý pri optimálnych 
podmienkach denne predstavoval aj 300 m3 
dreva, ktoré bolo potrebné odviesť. Daná 
situácia sa začala riešiť až vtedy, keď už nám 
ľudovo povedané „horelo pod zadkom“. Čo 
tým chcem povedať? Len to, že som si všimol, 
že často čakáte do poslednej chvíle namiesto 
toho, aby ste sa pokúsili problémy riešiť už 
v zárodku.

Aby to v lese fungovalo tak, aby bol 
každý spokojný, je 
dôležitá vzájomná 
spolupráca medzi do-
dávateľmi prác v ťaž-
bovej činnosti, tými, 
ktorí drevo odvážajú 
a samozrejme lesníkmi. 
Títo by mali byť rovnocennými partnermi. Len 
tak možno dosiahnuť optimálne výsledky. Ja 
som však bohužiaľ mal niekedy pocit, že les-
níci sa považujú za niečo viac. Za tú dobu, čo 
som na Slovensku, sme pracovali na viacerých 
odštepných závodoch, a tak som mal možnosť 
porovnať ľudský prístup na rôznych pracovis-
kách. Našťastie som stretol viac tých druhých, 
ktorí sa mi v každej situácii snažili pomôcť 
a týmto sa im chcem im všetkým úprimne po-

ďakovať.
Keď už sme pri ľud-

skom faktore, rád by 
som sa pri ňom pozasta-
vil. Môžete mať akúkoľ-
vek špičkovú techniku, 

to najlepšie, čo na trhu existuje, nebude vám 
to nič platné, ak nemáte na svojej strane tých 
správnych ľudí. Ľudí, ktorí sú schopní sa na-
vzájom podporiť, akceptovať, využiť všetky 
svoje silné stránky, eliminovať tie slabé, ktorí 

skrátka ťahajú za jeden koniec. Dať 
ich dohromady vôbec nie je ľahké. 
V súčasnosti je v Rakúsku prakticky 
nemožné nájsť skutočne kvalifi ko-
vaných pracovníkov, na ktorých 
by ste sa mohli spoľahnúť a ktorí 
by vôbec boli pre vás ochotní ro-

biť. Tu na Slovensku som však mal 
šťastie a podarilo sa nám dať dokopy 

tím šikovných mladých ľudí, ktorí majú 
záujem naučiť sa niečo nové a posunúť 

rozvoj slovenského lesníctva smerom dopre-
du. Viem, je to len kvapka v mori, ale niekto 
predsa musí byť prvý a začať... Mojou snahou 
je pokúsiť sa na Slovensku zaviesť pracovné 
postupy zaužívané u nás, hlavne čo sa týka 
čistoty a kvality spracovania dreva. U vás 
som sa často stretol so značným poškodením 
stromov, ktoré mali ostať po ťažbe v poraste. 

Zostať síce zostali, ale 
o dobrom speňažení 
v budúcnosti možno len 
snívať.

Všetko toto má 
samozrejme vnútornú 
súvislosť s technickým 

stavom lesnej techniky na Slovensku a ohod-
notením ľudí. Dá sa povedať, že v porovnaní 
s Rakúskom ste pozadu o približne 15 rokov. 
Je to taký začarovaný kruh. Väčšina súkrom-
níkov si pri súčasných cenách za dodávateľské 
práce jednoducho nákup nových technológií  
nemôže dovoliť. Sčasti sú si na vine sami, keď 
vidíte, ako sa v rámci výberových konaní na-
vzájom podliezajú s cenami. Funguje to preto, 
že konkurencia je stále ešte relatívne veľká. 
Ale to nebude trvať donekonečna, o pár ro-
kov bude väčšina z nich nútená jednoducho 
ukončiť svoju činnosť. Myslím, že keby ste ich 

v tejto situácii podržali 
a ponúkli im viac, vyhli 
by ste sa situácii, ktorá sa 
v budúcnosti zdá byť ne-
vyhnutnou. Totiž nástupu 
niekoľkých silných fi riem, 
ktoré si svojím spôsobom 
budú môcť diktovať ceny. 

To sa už koleso začne točiť opačne. Vlastne sa 
už pomaly začalo.....   

Neoplatí sa teda už teraz dať šancu no-
vým technológiám, ktoré sú výkonnejšie, 
ekologickejšie  a bezpečnejšie? Nie je rýchle 
a kvalitné spracovanie drevnej hmoty, použí-
vanie šetrnejších ťažbových postupov to, o čo 
by sme sa mali všetci usilovať? Technický roz-
voj ide míľovými krokmi dopredu a vy by ste 
nemali zmeškať tento vlak. Jedným z príkla-
dov, že je to naozaj tak, je HIGHLANDER, pro-
totyp stroja, ktorý sme minulý rok testovali 
práve na Slovensku. Dá sa použiť ako normál-
ny harvestor, no v lanovkových terénoch, kde 
kvôli nesprístupneniu porastov nie je možné 
lanovky nasadiť. A keďže nie som z tých, ktorí 
vodu kážu, a víno pijú, rozhodol som sa pri 
novom MOUNTY 4000+ vyskúšať umelé ko-
tevné laná. Pri porovnateľnej záťaži, rovnako 
hrubé ako oceľové (22 mm), váži 1 meter na-
miesto 1,2 kg len 240 g, čo umožňuje oveľa 

„Spočiatku ma asi 
považovali za blázna“

„Mal som niekedy 
pocit, že lesníci 

sa považujú za niečo viac“

„V porovnaní s Rakúskom 
ste pozadu o približne 

15 rokov“

zaujme Vás

Lanovka Mounty 4000+Pri spracovaní kalamity na Polomke

Lesník 2–200726 Lesník 2–2007 27



František ŠTULAJTER

ľahšiu manipuláciu. Život ma naučil, že len tí, 
ktorí stále hľadia dopredu, a neostávajú stáť 
na tom istom mieste, majú šancu byť úspešní. 
Niečo dosiahnuť, niečo na tomto svete zmeniť 
– o to by sa mal usilovať každý z nás...

Tak to bol jeden pohľad na danú 
problematiku. Dajme teraz ale priestor 
tým, ktorí sami na vlastnej koži zažili, čo 
to nová technológia vlastne je. Oslovila 
som dvoch z nich.

Tomáš Koštial: „Nová technológia sa 
s tou starou skutočne nedá porovnať, je to 
úplne o niečom inom. Zoberme si len takú 
montáž. Pri starej lanovke sme potrebovali 
celý deň, kým sme ju postavili. A teraz? Po-
kiaľ ide o kratšie trasy - okolo tých 100 m, 
za 2 hodiny nemáme čo robiť. Prestoje kvôli 
technickým problémom sú tiež minimálne. 
Predtým sme museli rátať s tým, že v priemere 
jeden deň v týždni budeme musieť venovať 
opravám a údržbe. Pravdupovediac, tie naše 
staré mašinky, voláme ich aj olejničky, sa ani 
po ekologickej stránke veľmi nemajú s čím 
chváliť.

A to už nehovoriac o tom, ako sa práca 
pilčíka stala menej namáhavou a bezpečnej-
šou. Vtedy potreboval približne 10 minút, 
kým strom odrezal a odvetvil. No a teraz 
stačia 2 minúty a je so svojou prácou hotový. 
Tým, že už stromy nemusíme odvetvovať (robí 
to harvestorová hlavica, ktorá je súčasťou la-
novky), ušetríme čas a porasty po nás ostávajú 
čisté. Ešte by som sa chcel pristaviť pri spôsobe 
komunikácie. Kým predtým ten, ktorý obslu-
hoval lanovku, stál pri traktore a teda nemal 
možnosť vidieť, čo sa robí so stromom priamo 
v poraste, či sa niekde nezachytil, alebo či ne-
ohrozuje ostatných, teraz je to iné. Pracovník, 
ktorý diaľkovo ovláda vozík slúžiaci na pribli-
žovanie dreva, stojí priamo v poraste, a tak 
má možnosť okamžite zareagovať na možné 
prekážky. Je to zase o tom istom – o vyššej 
bezpečnosti a produktivite práce. Možno by 
vás zaujímalo, čo je tento stroj schopný den-
ne vyprodukovať. Rád by som uviedol aspoň 
2 príklady. Naším rekordom bolo 220 kubí-
kov, ktoré sa nám podarilo vyťažiť za deň 
(dvojzmenná prevádzka, cca 14 hodín) pri 
lanovaní smerom nahor, keď sme spracúvali 
kalamitu na OZ Beňuš. Čo sa týka obnovnej 
ťažby, v snehu po kolená sme za 8 hodín na LS 
Liptovská Teplička (OZ Liptovský Hrádok) vy-
ťažili smerom nadol 175 m3. Myslím, že sa ne-
máme za čo hanbiť ani keď ide o kvalitu našej 
práce. Markus vždy trvá na tom, že musí byť 
prvotriedna.“

Peter Hraško: „Kým sme nezistili, aké 
výhody poskytuje lanovkový systém MOUN-
TY 4000+ mali sme skúsenosti len so staršou 
technikou. Za veľké plus tejto veľkokapacitnej 
lanovky považujem výrobu hotových sorti-
mentov, ktoré môžu byť priamo dodávané 
odberateľom. Nezanedbateľným aspektom je 
podľa môjho názoru nielen výrazné uľahčenie 
práce pilčíkov, ktorí už nie sú nútení strom 
odvetviť v poraste, ale najmä jej vyššia bez-
pečnosť. Počas dvoch rokov sme sa podieľali 
na spracovaní kalamity na OZ Beňuš a čiastoč-
ne sme vykonávali aj obnovné úmyselné ťažby 
na iných OZ. Momentálne pracujeme v Ra-
kúsku. Ak by som chcel porovnať ich spôsob 
práce s tým naším, musel by som skonštato-
vať, že pokiaľ u nás ide predovšetkým o kvan-
titu, u našich susedov sa kladie oveľa väčší 
dôraz na kvalitu. Tá je vždy na prvom mieste. 
V súčasnosti sa však s takou vyspelou krajinou 
ako je Rakúsko, kde sú ceny za dodávateľské 
práce oveľa vyššie, nemôžeme porovnávať. 
Neostáva nám nič iné len veriť, že to raz príde 
aj k nám a že moderné technológie, či už har-
vestory, alebo lanovky, budú samozrejmosťou 
a nie výnimkou.“

zaujme Vás história

Čo nám prezrádza pamätník jednej lesnej správy 

Inšpirujúci prístup 
našich predchodcov

Čírou náhodou sa mi dostal  do rúk zaujímavý dokument. 
Ide o pamätník lesnej správy v Sihle. Pýtate sa, čo môže byť 
v takom pamätníku zaujímavé? Odpovedám, že všetko. Nie 
je to pamätník písaný ako spomienka na minulosť. Je to 
úradný dokument, hodnotiaci a sumarizujúci podľa stano-
venej štruktúry podstatné udalosti na lesnej správe od roku 
1919 do roku 1946. Písaný je krasopisne úradným atramen-
tom. Každý ročný zápis je uzavretý dátumom a podpisom les-
ného správcu. Štruktúra pre vedenie pamätníka je stanovená 
v Schéme na vedenie pamätníka, ktorá tvorí jeho úvodné 
strany. Pozostáva z 13 kapitol. Uvediem aspoň v krátkosti to 
najdôležitejšie a najzaujímavejšie z uvedeného pamätníka.

• Každoročne sa zápis začína uvedením 
zmien v nehnuteľnom majetku lesnej 
správy. Evidované je rušenie budov a sta-
vieb, spôsob ich asanácie, vždy dražbou aj 
s uvedením výnosu z nej. Rovnako je zazna-
menaná výstavba hájeniek, robotníckych 
ubikácií a poľovníckych chát s uvedením sta-
viteľa. Uvedené sú aj prostriedky vynaložené 
na údržbu a rekonštrukciu budov. Samozrej-
mou povinnosťou je vykonávanie údržby 
majetkových hraníc a hraničných kopcov. Do-
chádzalo aj k zmenám vlastníctva pozemkov. 
V rámci pozemkovej reformy v roku 1926 sa 
vyčlenilo z majetku štátu ako prvý prídel pre 
potreby pašienkových  spoločenstiev Dráb-
sko a Sihla viac ako 225 katastrálnych jutár 
lesa premenených do kultúry paša. Naopak 
obmedzenie osadníckeho práva obyvateľom 
Čierneho Balogu, začaté v roku 1943, osta-
lo pre ťažké hospodárske pomery otvorené 
ešte v  roku posledného zápisu, teda v roku 
1946. Premenu 5,58 ha lesnej pôdy na trvalé 
cestné teleso krajinskej cesty Hriňová – Brez-
no nad Hronom povolil Krajinský úrad v Bra-
tislave v roku 1938. Pri všetkých zmenách 
v majetku je uvedený úrad a číslo výno-
su, ktorým bola zmena nariadená spolu 
s uvedením parciel, porastov alebo častí 
lesa, ktorých sa zmena dotkla.
• Dňa 20.8.1935 došlo k začleneniu Správy 
štátnych lesov Sihla 3737.93 ha k Sprá-
ve štátnych lesov Hronec v Štiav-
ničke, čím sa obvod správy zvýšil 
na 8134,49 ha a zaujímal celu 
Masarykovu (Kamenistú) dolinu.
• Ďalej nasleduje popis do-
pravnej infraštruktúry. Zazna-
menaná je výstavba nových alebo 
prestavba a údržba  existujúcich 
dopravných zariadení s uvede-
ním vynaložených fi nančných 
prostriedkov. Údržby boli vyko-
návané vo vlastnej réžii, výstavbu 
nových ciest vykonával stavebný 
oddiel riaditeľstva štátnych lesov 
a statkov v Banskej Bystrici, alebo 
súkromné stavebné fi rmy na základe 
výberového konania. 

Počiatočná sieť dopravných ciest 
pozostávala z hlavnej dolinovej cesty 
a splavného potoka, udržiavaného 
pre potreby plavenia dreva. Na ňu 
nadväzovali vedľajšie cesty udržiavané 
v dobrom stave, ktoré sa príležitostne 
používali na vývoz dreva len ako cesty 

zimné v čase dostatočného množstva snehu 
a v mrazoch. Nimi sa zvážalo drevo na sklady 
dreva, odkiaľ nasledovala doprava plavením 
(palivo) alebo vozom dolinovou cestou. 
V roku 1926 napríklad odplavili 10 000 prm 
dreva. V nasledujúcom roku začala výstavba 
lesnej železničky a postupné sprístupňova-
nie bočných dolín. 

Počas hospodárskej krízy v 30. rokoch 
bola povolená ministerstvom zemnedelstva 
dynamickejšia výstavba ciest ako núdzová 
práca okolitého robotníctva v nezamestna-
nosti. Po zlepšení ekonomickej situácie sa 
začalo so sprístupňovaním odľahlejších po-
rastov určených na ťažbu, pričom sa mokré 
úseky  dláždili drevenými drúkmi a brvnami. 
V neprístupných miestach sa stavali ryzne, 
ktoré sa po ukončení vývozu rozoberali, 
trvalé šmyky sa nestavali. Každoročne ve-
novali naši predchodcovia veľkú pozor-
nosť udržiavaniu ciest a vodných tokov. 
Samozrejmosťou bolo odstraňovanie 
prekážok z vodných tokov a ich uvoľ-
ňovanie po prívalových dažďoch ako 
prevencia pred následným poškodením 
ciest. 

Ing. František Štulajter, CSc. je vedúcim
Odboru lesníckej politiky a certifi kácie lesov

Dňa 20.8.1935 došlo k začleneniu Správy 
štátnych lesov Sihla 3737.93 ha k Sprá-

prostriedkov. Údržby boli vyko-
návané vo vlastnej réžii, výstavbu 
nových ciest vykonával stavebný 
oddiel riaditeľstva štátnych lesov 
a statkov v Banskej Bystrici, alebo 
súkromné stavebné fi rmy na základe 

Počiatočná sieť dopravných ciest 
pozostávala z hlavnej dolinovej cesty 
a splavného potoka, udržiavaného 
pre potreby plavenia dreva. Na ňu 
nadväzovali vedľajšie cesty udržiavané 
v dobrom stave, ktoré sa príležitostne 
používali na vývoz dreva len ako cesty 

(pokračovanie v Lesníku č.3)
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Marek VANGA

Slovensko má dlhú tradíciu v ťažbe ne-
rastných surovín, najmä rúd. V nerudnom 
baníctve zaujímala v minulosti významné 
miesto soľ, ktorej bohaté zásoby sa nachá-
dzajú v Solivare na východnom Slovensku.

História ťažby soli v Solivare je bohatá. 
Prvá písomná zmienka o soľnom prameni je 
z roku 1223, keď ho kráľ Belo IV. prepožičal 
bratom Čipkárovcom. Neskôr bolo panstvo 
známe ako Castrum salis (Soľný hrad) v pre-
nájme rôznych šľachticov a duchovných. 
Od roku 1288 vlastnili soľonosné pozemky 
feudáli rodu Sóosovcov, ktorí získavali soľ 
z prameňa  varením soľného roztoku – so-
ľanky. V roku 1592 prechádza soľné ložisko 
opäť do erárneho vlastníctva. V tých časoch 
bola zavedená nová technológia varenia 
soľanky a objavené ložiská kamennej soli, 
čo zvýšilo nároky závodu na množstvo dre-
va. A keďže blízke lesy boli vyťažené, drevo 
na varenie a banskú prevádzku sa muselo 
dovážať z väčších vzdialeností. 

O výstavbe prvého plavebného kanála 
rozhodla v druhej polovici 17. storočia ko-
misia cisárskej dvorskej komory, ktorá bola 
vyslaná preskúmať zlé finančné pomery 
v soľnom závode. Jeho výstavbu viedol Šte-
fan Jordan, lesmajster prizvaný z Banskej 
Bystrice. Plavebná trasa viedla korytom 
potoka Delňa až po Dulovú Ves, odkiaľ 
pokračovala v drevenom koryte na piló-
toch. Na drevosklade v Soľnej Bani sa kanál 
vetvil v tvare písmena „V“. Sezónnosť pre-
vádzky a častý nedostatok vody si vynútili 
dodatočnú stavbu vodnej nádrže v oblasti 
Sigordu, ktorej úlohou bolo akumulovať 
vodu a zlepšovať prietoky počas plavenia.

Zvrat vo vývoji soľného závodu spô-
sobila katastrofa v roku 1752, keď v noci 
z 21. na 22. februára náhly príval vody 
zaplavil ťažnú jamu Leopold. Zistenie, že 
takto vzniknutá soľanka je veľmi kvalitná, 
viedlo k zmene výrobného programu na 

získavanie soli výlučne varením. Následná 
postupná modernizácia technologických 
zariadení bane otvorila otázku zefektívne-
nia dovtedajšieho spôsobu plavenia dreva. 
Dilemu, či existujúci plavebný kanál zre-
konštruovať, alebo postaviť nový, rozhodol 
v prospech druhej varianty dvorský archi-
tekt Ján Svoboda, ktorý zároveň rozhodol 
postaviť aj novú priehradu v Zlatej Bani. 
Stavebné práce pod dozorom kráľovské-
ho stavebného adjunkta Jozefa Lechnera 
z Koších trvali od roku 1819 do roku 1821.

Drevený kanál s dĺžkou 18,9 km a pre-
výšením 515 m mal lichobežníkový profil 
82x45x60 cm a viedol od Zlatej Bane po-
zdĺž potoka Delňa do Kokošoviec, kde sa 
stáčal k Solivaru. Vedenie trasy si vynútilo 
prekonávať prekážky vybudovaním záre-
zov, násypov a mostov, kde to bolo možné, 
žľab bol uložený na teréne. Na niektorých 
miestach bola trasa vedená akvaduktami. 
V priestore drevoskladu bol vybudovaný 
drevený stojan dlhý 300 m a vysoký 4 až 
10 m. Na ňom bol uložený žľab s pozdĺž-
nou manipulačnou lavicou a každých 10 m 
aj zasúvadlo umožňujúce samovykladanie 
dreva na obidve strany. Po uvedení do 
činnosti sa kanál ihneď osvedčil, veď ročne 
sa ním splavilo 8 a 10 tisíc prm dreva. Po-

stupom rokov však bola jeho údržba stále 
nákladnejšia, až ho v roku 1917 nahradila 
lesná železnica Prešov – Sigord.

Projekt kanála, ktorý vlastní naše múze-
um, vypracoval sám architekt Ján Svoboda. 
Pozostáva zo 49 listov netypizovaných roz-
merov (výška je približne 50 cm, dĺžka sa po-
hybuje od 70 do 90 cm), z nich 16 zobrazuje 
pozdĺžny profil, 17 pôdorys stavby, 6 výško-
vé zameranie, 4 priečne profily rôznych úse-
kov a objektov na trase a ostatné celkovú 
situáciu, plán drevoskladu v Solivare, plán 
hate na bočnom prítoku a rozsiahlu legendu 
(3 listy). Na niektorých listoch je zápis z roku 
1822 s podpisom Jozefa Lechnera, potvr-
dzujúci pravdivosť plánu oproti skutočnosti. 
Na všetkých listoch je zápis o archivovaní 
Uhorským kráľovským krajinským staveb-
ným riaditeľstvom, tiež z roku 1822.

Plány sme získali v roku 1962 darom 
od Slovenského národného múzea v Bra-
tislave a dodnes patria k najvzácnejším 
predmetom v našich zbierkach. Sú dokla-
dom technického pokroku, ktorý na území 
Slovenska v dobe konjunktúry baníctva 
prekvital.

Ing. Marek Vanga
Múzeum vo Sv. Antone - Lesnícke 
a drevárske múzeum vo Zvolene

história

Z múzea Príbehy vecí alebo Pár slov 
o predmetoch zo zbierok 
Lesníckeho a drevárskeho 
múzea

Plány plavebného kanálu 
Zlatá Baňa - Solivar
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Pôdorys plavebného kanála – 3 sekcie. 
Vľavo dole zápis o archivovaní plánu.

Priečne profily rôznych úsekov a stavebných objektov na trase.
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Róbert KIŠ

pozvánka

Navštívte OZ Trenčín

PRÍRODNÉ POMERY, 
OROGRAFICKÉ ČLENENIE

Odštepný závod Trenčín obhospodaruje 
lesy v pohoriach Malé Karpaty, Biele Karpaty, 
Považský Inovec a Strážovské vrchy. Menšia 
časť lesov sa nachádza v Považskom podolí 
a Podunajskej pahorkatine. Nadmorská výška 
územia  je od 165 m n. m. do 1 042 m n. m., pri-
čom lesy sa nachádzajú vo všetkých polohách. 

Najvyššiu nadmorskú výšku na území 
obhospodarovanom Odštepným závodom 
Trenčín dosahujú v Považskom Inovci - Inovec 
– 1 042 m n. m., v Strážovských vrchoch - Rokoš 
– 1 010 m n. m a v Bielych Karpatoch -Veľká Ja-
vorina – 970 m n. m. Lesné vegetačné stupne 
sú na území odštepného závodu zastúpené od 
1. po 5. s prevahou 3. lesného vegetačného 
stupňa. Najrozšírenejšou drevinou je buk so 
44 % zastúpením, ktorý tvorí kvalitné porasty. 
Optimum jeho rozšírenia je v oblasti Bielych 
Karpát. Druhou najrozšírenejšou drevinou 
je dub s 21 % zastúpením. Podiel ihličnatej 
hmoty na celkovej zásobe je 18 % (8 % smrek 
a 7 % borovica  3 % ostatné ihl. dreviny).

VÝVOJ, HISTÓRIA A ORGANIZAČNÁ 
ŠTRUKTÚRA ZÁVODU 

Veľká hustota feudálnych sídiel a kopani-
čiarske osídlenie si vyžiadali v minulosti roz-
siahlejšie odlesnenie územia a tiež degradáciu 
pôdy. Od začiatku 20.storočia sa však začalo so  
zalesňovaním málo výnosných pasienkov. SPRÁ-
VA ŽUPY TRENČIANSKEJ, vydaná v roku 1922 
Jozefom BELLAIOM županom trenčianskym, 
charakterizovala našu župu spomedzi ostatných 
žúp Slovenska takto: „Ide o župu na lesy veľmi 
bohatú, ohraničenú zo všetkých strán vysokými, 
lesom porastlými horami, tvoriacimi kompakt-
ný teritoriálny celok, ktorého prostriedkom po 
celej dĺžke preteká jedna z najväčších riek Slo-
venska, mohutný a divý Váh“.

Nová etapa v existencii odštepného závo-
du začína v decembri roku 1948 schválením 

zákona č. 312, ktorý stanovil vytvoriť výrob-
né jednotky lesného hospodárstva t.j. Lesné 
závody. Na základe týchto skutočností bol 
začiatkom roka 1949 zriadený Lesný zá-
vod Trenčín patriaci pod Krajskú správu lesov 
v Bratislave. Po roku 1949 prešiel Lesný závod 
Trenčín viacerými organizačnými zmenami, 
s kontinuálnym sídlom organizačných jedno-
tiek resp. sídla samostatného podniku (1997-
1999) v Trenčíne až do súčasného obdobia, 

kedy OZ Trenčín organizačne zastrešuje 5 les-
ných správ a 3 expedičné sklady.

HISTORICKÉ, KULTÚRNE PAMIATKY, 
PRÍRODNÉ ZAÚJÍMAVOSTI

Územie OZ Trenčín je bohaté na historické 
a kultúrne pamiatky. Mesto Trenčín je jedným 
z najvýznamnejších turistických stredísk Stred-
ného Považia. Dominantou mesta je Tren-
čiansky hrad so stálou historickou expozíciou 
a známou „Studňou lásky“. Trenčiansky hrad 
stojí na mieste pôvodného rímskeho osídlenia 
„Laugaricio“, s najstaršou písomnou zmien-
kou o najsevernejšom trvalom výskyte rímske-
ho osídlenia na našom území.

Milovníci histórie môžu navštíviť súbor 

hradných zrúcanín Beckov Tematín, Čachtice, 
hrad Uhrovec a zrúcaninu románskeho kos-
tola v Haluziciach. V obci Uhrovec je možné 
navštíviť stálu expozíciu múzea rodákov obce 
Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka, význam-
ných historických postáv Slovenského národa. 
Kúpeľné mesto Trenčianske Teplice ponúka 
možnosť využitia liečebných procedúr pôso-
bením liečivých minerálnych vôd v prekrásnom 
prostredí Strážovských Vrchov. V júni roku 
2006 bol v Trenčianskych Tepliciach sprístupne-
ný lesnícky náučný chodník s desiatimi zástav-
kami v celkovej dĺžke 4,2 km. Ďalšie rekreačné 
a vodné plochy sa nachádzajú v blízkosti No-
vého Mesta nad Váhom (Zelená voda) a Starej 
Turej (Dubník).

V obvode OZ Trenčín sa nachádzajú dve 
veľkoplošné chránené územia, a to prevažná 
časť CHKO Biele Karpaty a časť CHKO Malé 
Karpaty. Celé územie OZ Trenčín patrí do 
povodia Váhu a Nitry. Príroda regiónu je bo-
hatá na množstvo chránených druhov  rastlín 
a živočíchov nachádzajúcich sa v súbore vy-
hlásených prírodných rezervácií (napr. výskyt 
viacerých druhov vzácnych orchideí v oblasti 
Bielych Karpát).

Súčasťou hospodárskej činnosti OZ je aj 
poľovníctvo. Poľovnícke revíry v užívaní OZ 
Trenčín ponúkajú lov jelenej, srnčej, diviačej 
zveri, danielej a muflonej zveri v krásnom prí-
rodnom prostredí Strážovských Vrchov, Bielych 

Karpát a Považského Inovca.

UBYTOVACIE MOŽNOSTI OZ

Na území OZ Trenčín sa nachádza luxus-
ný Poľovnícky zámok Antonstál, vybudovaný 
v prekrásnom prostredí Bielych Karpát (cel-
ková kapacita 43 lôžok). Ďalšie ubytovacie 
možnosti sú poskytované v rámci rekreačnej 
chaty Trenčianske Teplice (oblasť kúpeľného 
areálu Trenčianske Teplice) a v poľovníckych 
chatách: Omastiná, Čierny Vrch, Striebornica 
(Strážovské Vrchy),  Poniklec, Čerešienky, Ko-
lesová (Biele Karpaty), Kočovce, Helbuš (Po-
važský Inovec).

Ing. Róbert Kiš je referent poľovníctva 
a lesoturistiky, OZ Trenčín
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Bližšie informácie 
o ubytovacích 
možnostiach 
OZ Trenčín získate 
na adrese www.lesy.sk, 
na e-mailovej adrese 
kis@lesy.sk, 
alebo 
na tel. č. 032/7484509.
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Ján MIČOVSKÝ

názory, postoje, komentáre

Rusi „kopú“ za nás

Biomasa. Slovo, ktoré inžinier Far-
kaš svojou profesionálnou vytrvalos-
ťou presníval do podnikovej reality. 
Slovo, ktoré má viac rozmerov. Obchod-
níci v ňom „čítajú“ aj sortimenty, ktoré 
by vedeli predať bez štiepkovania a - lep-
šie. Lesníci si pod ním vybavia zásoby, 
ktoré im dlhodobo blokujú horné sklady. 
„Farkašovci“ im však pripomenú tenčinu, 
ktorú by inak nepredali. Tému biomasy 
už v minulom čísle výstižne zmapoval 
Jozef Marko. Trocha prekvapivo sa jeho 
závery medzitým rozhodla podporiť aj 
jedna zo svetových mocností!    

Zatvorenie ropných kohútikov vzbu-

dilo všeobecné európske obavy. Ropa už 
prúdi, obavy ostali. Právom. Hrozivé ges-
to surovinovej hegemónie Ruska súvisí na 
prvý pohľad s naším podnikom len veľmi 
okrajovo. Ale naozaj len na prvý pohľad. 
Zdá sa, že slovenským  politikom bude 
v blízkej budúcnosti dopriate opustiť 
obľúbené prekáračky a riešiť vec prvo-
radej naliehavosti: energetickú bezpeč-
nosť krajiny. Nech už bude toto riešenie 
akékoľvek, jedno je isté - nebude lacné. 
Napriek tomu sa mu nevyhneme. Výraz 
„domáce obnoviteľné zdroje energie“ 
získa  ešte viac na naliehavosti. Ponechaj-
me teraz bokom, koľko percent energe-

tickej spotreby by sme dokázali štiepkou  
pokryť, iste to však nebude málo. Lesy 
sa tak vďaka ruskej snahe ukázať, komu 
patrí v Európe skutočná moc, môžu stať 
nádejou i čiastočným riešením. Naše 
dnešné starosti s výrobou štiepky môžu 
byť už v blízkej budúcnosti vykúpené 
mimoriadnym profi tom. Ekonomickým 
i spoločenským. Spolu so stovkami  hek-
tárov energetických porastov, ktoré nám 
načim založiť, získa tak naša lesnícka prá-
ca ďalší  rozmer.   

Myslím, že by sme tým Rusom mali 
byť vlastne vďační.   

Glosa

Poznámka

Všetci veľmi dobre poznáme starú ľudovú múdrosť o tom, že 
reči sa hovoria a chlieb sa je. Napriek tomu niekedy viac hovoríme 
ako robíme, viac načúvame rôznym rečiam, ako si overujeme, či sú 
pravdivé. Pozorne načúvame a niekedy priam bažíme po „zaručene 
pravdivých správach“ z takzvaných dobre informovaných zdrojov. Ší-
rime ich ďalej bez toho, aby sme si overili ich pravdivosť priamo pri 
prameni. Česť tým, ktorých sa to netýka. Šuškandy, fámy, domnienky 
povýšené na väčšinovú mienku tak získavajú navrch nad argument-
mi, faktami a objektívnymi číslami. 

O Odštepnom závode lesnej techniky š.p. LESY SR (OZLT) sa už 
zo zdroja JPP (Jedna pani povedala) rozšírili medzi niektorými kole-
gami na odštepných závodoch a možno aj v externom prostredí reči 
o tom, že OZLT nemá opodstatnenie, pretože nedosahuje požado-
vané výkony, nehospodári efektívne a nie je konkurencieschopný 
v porovnaní napríklad so súkromnými prepravcami dreva. Kto si dá 
tú námahu a pátra po objektívnych faktoch, zistí niečo úplne iné. 
Zoberme si len taký odvoz dreva a porovnajme OZLT so zahraničný-
mi subjektmi, ktoré túto službu zabezpečujú. 

Ing. Jiří Prchal, riaditeľ Dopravného závodu spoločnosti LESS 
& Forest nedávno pre český odborný časopis Lesnická práce povedal, 
že za rok 2005 odviezli 60-timi vozidlami vyše 600 000 m³ dreva, čo 
predstavuje ročný priemer viac ako 10 000 m³ na jedno vozidlo. Za 
rok 2006 očakával navýšenie celkového objemu odvezeného dreva 
o 100 000 m³, čo by znamenalo priemer na jedno nákladné auto ale-
bo odvoznú súpravu takmer 12 000 m³ za rok. Ing. Luboš Fúsik v tom 
istom vydaní časopisu uviedol, že spoločnosť CE WOOD dosahuje 
svojou stovkou odvozných súprav mesačné výkony v odvoze dreva 
na úrovni 100 000 až 110 000 m³. Berme do úvahy to vyššie číslo a zis-
tíme, že priemer na auto a rok je 13 200 m³ odvezeného dreva. 

Riaditeľ OZLT Ing. Miroslav Slotta má k dispozícii aktuálne čísla 
za ním riadený závod. Priemer na jedno auto prevádzkované OZLT 
za rok 2006 v odvoze dreva dosahuje objem 15 700 – 16 000 m³. Pre 
zaujímavosť, keď prevádzkovali odvozné prostriedky odštepné závo-
dy, dosahoval tento ukazovateľ hodnotu 11 700 m³. Myslím, že tieto 
čísla nepotrebujú ďalší komentár a predsa si jeden krátky neodpus-
tím. Nečakám, že sa všetci tí čitatelia, ktorých sa výhrady v článku 

týkajú, zamyslia nad tým, 
ako dokážu škodiť a krivdiť 
šírením neoverených infor-
mácií. Ak to však urobí as-
poň jeden z nich, tak tieto 
riadky splnili svoj účel.

Les je pre mňa 
p r e d o v š e t k ý m 
moja spomienka 
z detstva. Pochá-
dzam z Hornej 
Oravy, konkrétne 
z Tvrdošína – čo 
je len pár kilomet-
rov od Poľských 
hraníc. Vždy, keď 
prídem na návšte-
vu svojho rodného 
kraja a pozerám 
sa na všetky tie 
stromy, v mysli sa 
vraciam do čias, 
keď som bola ma-
lým dievčaťom. 

S prírodou 
a lesom sa mi v 
spomienkach spá-
ja hlavne môj ujo, 
ktorý bol náruživý 
hubár. Od mojich 
štyroch rokov až do obdobia puberty ma brával pravidelne 
na hríby. Každé leto, každý deň a za každého počasia sme 
chodili do lesa - a nenašli sme nikdy ani jeden jediný hríb. 
Pritom sme si za tie roky vytvorili všelijaké rituály – kľačali 
sme pod stromami, modlili sme sa, hrabali sme pod ihličím... 
A vôbec nič. Ale ako zázrakom to nakoniec dopadlo vždy 
tak, že sme huby domov doniesli. Na záver takto strávené-
ho dňa sme totiž zvykli vysedávať na kraji lesa a môj ujo mi 
rozprával a učil ma samé nepraktické veci – napríklad mi 
vysvetľoval, ako sa meria nadmorská výška na stebielkach 
trávy... Keď vtedy prechádzali okolo ostatní hubári s plnými 
košíkmi, vždy sa im nás uľútostilo a každý nám zo dva hrí-
biky podaroval. Takže sme neobišli naprázdno. Neskôr, keď 
som mala už aj deti a môj dobrý ujo už nebol medzi živými, 
som sa znovu viackrát vyberala zbierať hríby, ale opakova-
ne som nenašla ani jeden jediný. Huby sú teda pre mňa asi 
zakliate.

Na Oravu sa snažím chodiť pravidelne aj teraz. Môj 
jediný brat tam totiž ostal bývať a vždy ho veľmi rada nav-
štívim v jeho dome, ktorý je takmer uprostred lesa. Okrem 
Tvrdošína mi k srdcu prirástli aj Oravice. Tento kraj patrí už 
od čias Márie Terézie Tvrdošínu, ale zaujímavosťou je, že 
sú od mesta vzdialené vyše 20 km. Moji rodičia sem zvykli 
chodievať na dovolenky a do miestnych termálnych kúpe-
ľov si dnes zájdem veľmi rada aj ja. Úplne najlepšie kúpanie 
je tu v zime, keď mrzne a teplota je takých 20 stupňov pod 
nulou. Z vody sa krásne parí, všade navôkol je hmla a nád-
herne zasnežené lesy...ako v rozprávke.  

OĽGA FELDEKOVÁ
spisovateľka a humoristka 

Prečo 
mám
rada 
les

Jozef MARKO

Reč čísel a fámy 
zo zdroja JPP
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krížovka

Tajnička krížovky z januárového čísla Lesníka znie: „Ale drahá, z krivých nôh nebudeš platiť rovnú 
daň“. Z úspešných lúštiteľov sme tentokrát vyžrebovali Emila Indra z Hriňovej. Víťazovi posielame knihu 
z produkcie vydavateľstva IKAR. K výhre mu blahoželáme a prajeme príjemné chvíle pri čítaní.

redakcia

Mimoriadne schopnosti psa sú už od praveku využívané človekom. Spoľahlivý strážca ľudských obydlí 
i pasúcich sa stád, pomocník poľovníkov, stopár i durič, pomocník pri hľadaní – pes za tisícročia spolužitia 
s človekom nespočetnými spôsobmi osvedčil svoje bystré zmysly aj intelekt pre blaho človeka. 

Jazvečík, ktorý počúva na meno Kasparov, je svetovým fenoménom: hrá so svo-
jou majiteľkou šach. Šarmantná blondýna Veronika Š., majiteľka psíka – šachistu, 
si však naň sťažuje:“Je pravda, že Kaspi je mimoriadne inteligentný pes, ale 
na druhej strane je veľmi zanovitý a popudlivý: odmieta hrať čiernymi fi gúrkami 
a minule, keď som mu dala mat, ma bolestivo uhryzol do členka“.

Veronika Š. prihlásila svojho psa za člena Sveto-
vej šachovej federácie FIDE. Podľa prezidenta tejto 
organizácie Kirsana Iljumžinova je členstvo jazvečíka 
Kasparova vo FIDE nereálne: „Pravidlá šachovej hry, 
schválené na 75. kongrese FIDE v Calvii na Mallorke 
v októbri roku 2004, hovoria v článku 4 o vykonaní 
ťahu jednoznačne: Každý ťah sa vykonáva len jednou 
rukou.“

Rubriku pripravuje Ferko Tárajko

Uveríte?

Sedí horár v krčme, podchvíľou 
sa postaví od pohárika, príde k ok-
nu a na plné hrdlo zakričí smerom 
k lesu:
- Zeleným navrch, zeleným navrch!
Keď to už zopakuje asi desaťkrát, 
pýta sa ho krčmár:
- Môžeš mi povedať, prečo stále voláš 
do lesa zeleným navrch?
- Mám totiž v lese na brigáde na za-
lesňovaní policajtov.

Nudné popoludnie na zámku lor-
da Charlesa Nortona. Lord Charles sa 
obracia na svojho sluhu Jamesa.
- James, prichystaj guľovnicu, pôjde-
me k rieke na ryby.
- Vaše lordstvo, nebolo by lepšie zo-
brať na ryby namiesto guľovnice ne-
jaké udice?
- Si ty ale idiot James... Ty si skutočne 
myslíš, že keď na nejakého rybára na-
mierim udicu, že mi dá rybu?

Príde medveď do krčmy a objed-
ná si sendvič a pivo. Krčmár pozerá... 
a vraví:
- Ale vy ste medveď!?
- Dobre vidíte. - na to medveď.
- A hovoriaci!
- Aj počujete... a už mi môžete dať ten 
sendvič a pivo?
- Jasne, jasne... len je to také nezvyklé, 
normálne sem medvede nechodia. Čo 
robíte v týchto končinách?
- Pracujem na stavbe, tam naproti. - 
odpovie medveď. Zje sendvič, vypije 
pivo, zaplatí a odíde.

Takto tam chodí nejaké dva 
týždne. Jedného dňa príde do mesta 
cirkus. Principál tiež zavíta do krčmy 
a krčmár mu rozpovie o hovoriacom 
medveďovi.
– Neuveriteľné! Pošlite ho ku mne!
Na druhy deň, keď medveď znovu prí-
de do krčmy, krčmár vraví:
- Hej, pán medveď! Mám pre vás 
dobrú robotu, kde zarobíte skvelé 
prachy!
- Áno? A čo je to zač?
- V cirkuse!
- V cirkuse???
- Tak.
- V cirkuse? To myslíte ten veľký stan? 
Čo sú tam tie všetky zvieratá? Čo tam 
majú natiahnuté to veľké plátno 
s dierou uprostred?
- Tam, presne tam!
Medveď zmätené pozerá a potom 
sa opýta:
- ... a načo by tam potrebovali fasád-
nika???

Drevorubač príde do lesa, oprie 
pílu o strom a hovorí:

- Ty si píla, ja som nepil.
A naleje si ...

Biologický paradox: krčma je jedi-
né miesto na svete, kde sa z cicavcov 
stávajú plazy!
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hobby

Poľovnícky
receptár

Suroviny: 
8 očistených prepelíc, 2 guľky mo-

zarely, 5 polievkových Iyžíc olúpaných 
slnečnicových semiačok, 2 polievkové 
Iyžice majoránky, 2 vajcia, 6 dkg masla, 
2 dl masového vývaru z bujónu.

K prílohe: 4 zemiaky, 4 jablká, 3 vaj-
cia, 5 dl mlieka, 10 dkg syra, maslo 
na vymazanie formy.

Postup:
Prepelice dobre umyjeme, osušíme 

a zvonka aj zvnútra ich natrieme soľou 
a  čiernym korením. Mozarely necháme od-
kvapkať a pokrájame ich na menšie kúsky. 
Opražíme 4 polievkové Iyžice slnečnicových 
semiačok, pridáme mozarelu, majoránku, 
2 vajcia a všetko dobre zmiešame tak, aby 
vznikla homogénna masa. Masu ochutíme 
soľou, čiernym korením a naplníme ňou 
prepelice. Otvor uzavrieme špáradlom. Pre-
pelice poukladáme na pekáč prsiami nahor, 
posypeme kúskami masla. V predhriatej rúre 
pečieme po dobu 50 minút, ale po 10 minú-
tach ich podlejeme masovým vývarom. Po 
30 minútach na ne nasypeme za 1 poliev-
kovú Iyžicu slnečnicových semiačok a mäso 
dopečieme.

Ako prílohu pripravíme zemiaky prekla-
dané s jablkom: zemiaky ošúpeme a pokrá-
jame na tenké kolieska, aj očistené jablká 
(ošúpeme, odstránime jaderníky) pokrája-
me na kolieska. Menšiu ohňovzdornú misu 
vymažeme maslom a striedavo, škridlovite 
do nej vrstvíme zemiaky a jablká. Zalejeme 
vajcami rozšľahanými v mlieku, posypeme 
syrom. Po vytiahnutí prepelíc vložíme do vy-
hriatej rúry a pečieme asi 25 minút.

Prepelica 
plnená 
mozarelou

RUBRIKU PRIPRAVUJE 
PROF. ING. LADISLAV 
PAULE, PhD.

Lesnícke kongresy 
a výročia

Dvanásť svetových lesníckych kon-
gesov, ktoré sa konali v rokoch 1926-
2003 (Taliansko, Maďarsko, Fínsko, 
India, USA, Španielsko, Argentína, In-
donézia, Mexico, Francúzsko, Turecko 
a Kanada) je pekne dokumentovaných 
známkami ale aj obálkami prvého dňa. 
Aj keď pri príležitosti prvých dvoch (Ta-
liansko a Maďarsko) a posledného kon-
gresu (Kanada) nevyšli známky, všetky 
ostatné patria medzi obľúbené fi latelis-
tické doklady  propagujúce postavenie 
lesov vo svete. Pri príkležitosti konania 
5. svetového lesníckeho kongresu v Se-
attli (USA) vydalo príležitostné známky 
6 poštových správ, medzi iným aj So-
vietsky zväz, na ktorej je ocelorytina 
známeho Šiškinovho obrazu borovico-
vého lesa.

Popri svetových lesníckych kongre-
soch sa konali kongresy IUFRO (Medzi-
národnej únie lesníckych výskumných 
organizácií). Príležitostné známky vydali 
Kanada, Fínsko, Malajzia a pred dvomi 
rokmi aj Austrália. Na jednej z piatich 
austrálskych známok zobrazujúcich 
pôvodné dreviny je aj Wolemia nobilis, 
ktorá bola objavená v roku 1995. Mezi 
moje najvzácnejšie doklady patrí obál-
ka prvého dňa z kongrasu v Tampere 
(vľavo dolu) s podpismi šiestich býva-
lých prezidentov IUFRO, ktorých som 
na kongrese osobne stretol.

gesov, ktoré sa konali v rokoch 1926-
2003 (Taliansko, Maďarsko, Fínsko, 
India, USA, Španielsko, Argentína, In-
donézia, Mexico, Francúzsko, Turecko 

Rakúsko

RUBRIKU PRIPRAVUJE 

Trinidad 
a Tobago

Thajsko

Filatelistika
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pre deti

Za správne vyriešené úlohy a pekný obrázok mačky divej posielam odmenu  môjmu 
kamarátovi Vojtíkovi Ilčíkovi zo Sihly.

    Ahoj a dovidenia nabudúce! 

Vaša veverička Ryška

Ahoj kamaráti,
pošlite mi správne
odpovede. Jedného 

riešiteľa odmením 
darčekom.Tento živočích patrí medzi 

vtáky. Pôvodne dával prednosť 
listnatým lesom, ale dnes žije aj 
v parkoch a záhradách a veľmi dobre sa 
naučil využívať vo svoj prospech blízkosť ľudí. Je po-
merne výrazne sfarbený. Má žlté bruško s pozdĺžnym 
čiernym pruhom, čiernu čiapočku a čierne lemované biele líca. Má veľmi roz-
manité hlasové prejavy a je pomerne dobrý imitátor hlasov iných druhov. 
V lete sa živí hmyzom, ale v zime musí prejsť na semená s vysokým obsahom 
tuku, ktoré často nachádza v krmidlách (najlepšie slnečnice) a je ochotný 
V lete sa živí hmyzom, ale v zime musí prejsť na semená s vysokým obsahom 
tuku, ktoré často nachádza v krmidlách (najlepšie slnečnice) a je ochotný 
V lete sa živí hmyzom, ale v zime musí prejsť na semená s vysokým obsahom 

si pre ne priletieť až na ľudskú ruku. Ďalej konzumuje rôzne živočišne tuky 
tuku, ktoré často nachádza v krmidlách (najlepšie slnečnice) a je ochotný 
si pre ne priletieť až na ľudskú ruku. Ďalej konzumuje rôzne živočišne tuky 
tuku, ktoré často nachádza v krmidlách (najlepšie slnečnice) a je ochotný 

(napr. hovädzí loj) a v Anglicku sú známy tým, že sa naučili preďobať hliníko-
si pre ne priletieť až na ľudskú ruku. Ďalej konzumuje rôzne živočišne tuky 
(napr. hovädzí loj) a v Anglicku sú známy tým, že sa naučili preďobať hliníko-
si pre ne priletieť až na ľudskú ruku. Ďalej konzumuje rôzne živočišne tuky 

vé uzávery fliaš s mliekom a vyzobať smotanu pod ním.
U nás je tento vtáčik zákonom chránený.
Ako sa volá? Skús ho nakresliť!

1. Hádanka

2.2. Vystrihni, poskladaj a vyfarbi obrázok 

si pre ne priletieť až na ľudskú ruku. Ďalej konzumuje rôzne živočišne tuky 
tuku, ktoré často nachádza v krmidlách (najlepšie slnečnice) a je ochotný 
si pre ne priletieť až na ľudskú ruku. Ďalej konzumuje rôzne živočišne tuky 
tuku, ktoré často nachádza v krmidlách (najlepšie slnečnice) a je ochotný 

(napr. hovädzí loj) a v Anglicku sú známy tým, že sa naučili preďobať hliníko-
si pre ne priletieť až na ľudskú ruku. Ďalej konzumuje rôzne živočišne tuky 
(napr. hovädzí loj) a v Anglicku sú známy tým, že sa naučili preďobať hliníko-
si pre ne priletieť až na ľudskú ruku. Ďalej konzumuje rôzne živočišne tuky 

Vystrihni, poskladaj a vyfarbi obrázok2.2. Vystrihni, poskladaj a vyfarbi obrázok
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spoločenská kronika

V piatok 12. januára 2007 sa na pôde Technickej 
univerzity vo Zvolene uskutočnil seminár Od génov 
po genofond, od stromov po les.
Hlavnou postavou tohto podujatia bol 

prof. Ing. Ladislav Paule, PhD., 

ktorý takto v kruhu kolegov na pôde Alma mater oslávil 
svoje 60. narodeniny a zároveň 37 rokov strávených 
za katedrou.
Ku gratulantom sa pripája, pevné zdravie, veľa šťastia 
a ešte mnoho rokov plodnej spolupráce želá

redakčný kolektív časopisu Lesník

V nedeľu 4. februára sa v dobrom zdraví 
dožil sedemdesiatky lesník vo výslužbe 

Ľudovít Šurina. 

Oslávencovi k okrúhlemu jubileu prajeme 
pevné zdravie, veľa šťastia a úspechov v práci 

lesného pedagóga i pri písaní ďalších pútavých 
lesníckych a poľovníckych poviedok.

  Za lesných pedagógov

   Peter Gogola

Február 2007 

50 rokov  

Ing. Hrušecký Ján, nar. 24. 2. 1957, 
pestovateľ, LS Šaštín – OZ Šaštín                
Guzmický Ján, nar. 21. 2. 1957, referent 
správy LP a reprivatizácie – OZ Palárikovo             
Ing. Mošať Dušan, nar. 7. 2. 1957, 
ťažbár, LS Partizánske – OZ Prievidza  
Kultanová Anna, nar. 19. 2. 1957, 
ST – ekonóm, LS Rajecké Teplice
 – OZ Žilina                                                  
Ing. Potanovič Stanislav, 
nar. 21. 2. 1957, pestovateľ OZ
 – OZ Bardejov 
Ing. Kozár Viliam, nar. 3. 2. 1957, 
vedúci ŠS Sobranecké Kúpele
 – OZ Semenoles L. Hrádok

60 rokov  

Dobiaš Milan, nar. 23. 2. 1947, technik, 
LS Topoľčianky – OZ Topoľčianky 
Erney Karol, nar. 16. 2. 1947, lesník, 
LS Bojnice – OZ Prievidza
Žiak Jozef, nar. 15. 2. 1947, pestovateľ 
OZ – OZ Liptovský Hrádok
Krahulec Michal, nar. 10. 2. 1947, OLH, 
LS Poľana – OZ Kriváň 

Odchod do starobného dôchodku 

Ing. Engler Miroslav, nar. 8. 8. 1945 
– OZ Čierny Balog  

Ing. Helena Turská

Životné
jubileá

Blahoželáme

Predáme trojročné 
voľnokorenné 
sadenice
borovice lesnej 
(Pinus sylvestris), 
výška 50 cm, 
semenárska oblasť 
4-šarišsko-spišská, 
výšková 
zóna 4 - od 
601 do 800 m nm. 
Cena: 1,90 Sk bez 
DPH.
Kontakt: Ing. Žec, 
č.t.: 0534699741, 
kl. 2, e-mail: 
zec@lml.sk

Inzercia

Objektívom
dopisovateľov

Autor fotografi í Ing. Daniel Olejár
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Európski lesníci - lyžiari 
„bojovali“ v Taliansku

Aj keď Európu do posledných januárových dní „trápil“ nedostatok snehu a mier-
na zima, v Talianskom Brussone, v regióne Aosta asi 80 km severne od Turína sa 
v dňoch 27.januára až 3. februára 2007 uskutočnil už 39. ročník EFNS – európske 
preteky lesníkov v bežeckom lyžovaní. Kraj Aosta a vlastné miesto pretekov Brusson 
na južnej strane Álp pod bájnou Monte Rossou a slávnym Monte Cervinio (Matter-
horn) prekrásnym slnečným a jarným počasím privítalo okolo 850 účastníkov prete-
kov z celej Európy. 

Už pravidelným účastníkom týchto pretekov sú aj zástupcovia lesníckeho stavu 
Slovenska a medzi nimi aj zamestnanci š.p. LESY SR. V zatiaľ najpočetnejšej výprave 
Slovenska (32 účastníkov) mali zastúpenie  aj LESY SR. Podnik a Slovensko reprezen-
tovalo  8 zamestnancov – Jozefína Kučeríková a Ľuboš Lonský z OZ Námestovo, 
Dušan Gerek z OZ Liptovský Hrádok, Dušan Zacharovský ako dôchodca stále re-
prezentuje OZ Žilina, Pavol Kret z OZ Kriváň, Ľubomír Machyniak, Marián Jager-
čík a Peter Slobodník z ústredia podniku.

Lyžiarske podujatie má už svoj zabehnutý scenár, v ktorom okrem vlastných pre-
tekov je priestor aj na exkurzie rôzneho zamerania (odborné lesnícke, miestne za-
ujímavosti a zvláštnosti krajiny a prírody a pod.). Vlastné preteky v behu na lyžiach 
muži 12 km, ženy 6 km so streľbou z malokalibrovky najprv klasickou technikou, 
potom voľnou technikou a štafetových behov. 

Scenár celého podujatia je podobný podujatiam najvyššieho svetového „rangu“. 
Pri nástupe účastníckych krajín a ich defi lé v rámci otvorenia podujatia sa slovenská 
výprava už nestráca medzi početne silnými výpravami alpských a severských krajín. 
Podobne tomu bolo aj vo vlastných pretekoch, kde sa zaskvela Jozefína Kučeríková 
3. miestom vo voľnej technike a 8. miestom v klasickej technike. Za úspešné je mož-
né pokladať ďalšie umiestnenia. V bodovanej tridsiatke pretekárov medzi lesníkmi 
so silnými lyžiarskymi tradíciami (severania, alpské krajiny), pri širokom štartovnom 
poli - viac ako 100 (150) štartujúcich hlavne v mužských v kategóriách sa umiestnili 
aj ďalší naši pretekári. 

Slovenská výprava, ktorej účastníkom bol po prvýkrát aj zástupca MP SR v oso-
be generálneho riaditeľa Sekcie lesníckej Ing. M. Ondrejčáka a zástupcovia podniku 
sa plne podieľali aj pri prezentácii Slovenska, usporiadateľa tohto podujatia v roku 
2009 na Donovaloch.

Reprezentácia podniku a lesníckeho stavu Slovenska na tomto podujatí je vý-
sledkom osobného prístupu pretekárov k príprave na preteky a taktiež porozu-
menia a podpory vedenia podniku a závodov, za čo v mene účastníkov 39. EFNS 
tlmočím ich poďakovanie.

Ing. Peter Slobodník je vedúci referátu BTS a PO, GR LSR


