Ako sme vlani
investovali

Investície, ak sú správne a múdro
naplánované a uplatnené, sú hnacím
motorom kadého prosperujúceho
podniku, kadej rozumne hospodáriacej
firmy. Preto sme sa vedúceho Odboru
investícií . p. Lesy SR Banská Bystrica
Ing. Mateja Chovanca opýtali, ako sme
investièný plán plnili v minulom roku.
"Kadý rok na GR LSR vypracúvame
plány investiènej èinnosti podniku.
Prioritou pri ich zostavovaní sú schválené
Koncepcie, ako napríklad Koncepcia
investièného rozvoja v oblasti strojných
a stavebných investícií do roku 2005,
Koncepcia reprodukèného procesu
v aobnej èinnosti, Vyuitie výrobného
potenciálu Semenolesu, Opatrenia na
vyuitie lesnej biomasy pri výrobe tepla,
Koncepcia lesníckej politiky SR do roku
2005, ale aj aktuálne mimoriadne situácie
v jednotlivých odtepných závodoch.
Rozhodujúcim faktorom investiènej èinnosti, je, pochopite¾ne, finanèná situácia podniku.
V roku 2002 predstavoval celkový objem investícií sumu
viac ako 434 miliónov korún, z toho dotácie tvorilo takmer
35 miliónov Sk.
Celkový objem investícií z vlastných investièných
prostriedkov, bez dotácií, dodávate¾ských úverov a pôièiek,
dosiahol sumu 386 miliónov korún. Pri nákupoch strojných
zariadení sme zaplatili nieèo nad 204 miliónov Sk.
Prioritami podniku v minulom roku bol nákup strojov
a zariadení na odvoz a manipuláciu dreva - vye 60 miliónov
Sk. Zakúpili sme napríklad 3 súpravy na odvoz dreva,
8 kolesových nakladaèov strednej výkonnostnej triedy,
manipulaènú linku B a Z, vozidlá na dopravu pracovníkov
a pre technologickú dopravu, stroje na pestovanie lesa,
výpoètovú techniku a programové vybavenie.
Na nákup environmentálne akceptovate¾nej a progresívnej
techniky v abovej èinnosti (manipulaèné linky, odvozné
súpravy, lesné kolesové traktory, hydraulické ruky, lesné
lanovky a pod.), sme vynaloili vye 84 miliónov Sk.
V zmysle plnenia programu Drevo - surovina 21. storoèia
sme za bezmála 15 miliónov korún nakúpili nové
technologické linky v piatich odtepných závodoch LSR, aby
sme mohli efektívnejie vyuíva plný potenciál dreva, zvýi
objemy finálneho spracovania a vyuívania drevnej hmoty
v naom podniku.
Pre OZ Levice sme za 1,5 milióna korún zakúpili sekaèku
drobného drevného odpadu a vývoznú súpravu na
sústreïovanie dreva z lesných porastov, urèeného na
zotiepkovanie.
Vyuitie výrobného potenciálu OZ Semenoles
v Liptovskom Hrádku GR LSR podporilo tyrmi investiènými

akciami: nákupom linky na spracovanie semien listnatých
drevín, ruèného vysokozdviného vozíka, elektrocentrály,
ktorá poslúi ako záloný zdroj pre fóliovníky a rõntgenového prístroja pre tamojie laboratórium - to vetko za
8,6 milióna Sk.
Nezabudli sme ani na rozvoj obchodných aktivít v oblasti
po¾ovníctva. Pre tri OZ sme zakúpili zariadenia na rozrábku,
uskladnenie a dopravu hydiny, nákladné autá s chladiarenskou nadstavbou na prepravu porcovaného mäsa,
mraziaci box a zariadenie na okyslièovanie vody pre chov rýb
- spolu nás to stálo vye 4 milióny Sk.
Dôraz sme kládli aj na ekologické aspekty pôsobenia
naej firmy, preto sme kúpili za vye milióna ekokontajnery na
skladovanie ropných látok.
Odtepný závod lesnej techniky Banská Bystrica sa
v rámci svojho výrobného programu a obchodno - servisných
zastúpení podie¾al na nákupe 66 zariadení na pribliovanie
a odvoz dreva a manipuláciu s ním, ako aj na nákupe strojov na
pestovnú èinnos v lesných kôlkach v objeme 41 miliónov Sk.
Investície do stavby drevoskladov, rekontrukcie garáí,
výstavby dielní, lesných ciest, zahrádzaní bystrín, zriaïovania
lesných kôlok, skleníkov, do bytovej výstavby, stavby
èistièiek odpadových vôd, úmp a kanalizácií, modernizácie
kotolní, èi do revitalizácie Holíèskeho lesa, atï, nám
z rozpoètu odèerpali 230 miliónov korún.
Výrazne sa nám podarilo rozíri sie lesných ciest
a zvánic. Na porovnanie: v roku 2001 pribudlo 2,7 km
lesných ciest, vlani 14,6 km, èo dokazuje dôraz manamentu
LSR na sprístupòovanie lesných porastov.
Ako to s investiènými zámermi vyzerá v naom podniku na
tento rok, nám Ing. M. Chovanec prezradí v budúcom èísle
Lesníka.
Text: Fedor Mikoviè, Foto: ¼ubomír Vojtek

Aká je budúcnos slovenského lesníctva ?
Dôvodom na zverejnenie niektorých mojich mylienok je
pocit neistoty z budúcnosti v radoch zamestnancov Lesov
SR, . p., ako aj snaha otvori debatu o prioritách lesníckej
politiky Slovenskej republiky, formulova mylienky
a programy, v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády
SR. Môj èlánok v naom podnikovom èasopise má by
pokusom o vyvolanie tejto diskusie. Dúfam, váení kolegovia,
e sa medzi vami nájdu tí, ktorí majú chu, silu, ale najmä
monosti pre budúcnos Lesov na Slovensku nieèo urobi.
Samozrejme, vítam aj názory tých, ktorí sa na tieto problémy
pozerajú ináè.

Nieko¾ko faktov na úvod

 V zmysle zákona riadne a zodpovedne obhospodarovaný
les urèený k produkcii drevnej hmoty (teda hospodársky
les), plní aj vetky ostatné funkcie (pôdoochranné,
ekologické, vodoochranné, rekreaèné, zdravotné...).
 Úplná väèina vlastníkov lesa sa u po stároèia usiluje
o trvalý výnos zo svojho majetku.
Dnes tomu hovoríme "trvalo
udrate¾ný rozvoj".
 V lesoch hospodárime pod¾a
desaroèných hospodárskych
plánov.
Faktormi
úspenej
starostlivosti o les sú dlhodobos,
zodpovednos, charakterizovaná
elimináciou snahy drancova les
za úèelom rýchleho ekonomického efektu a "sedliacky
rozum".
 Lesné hospodárstvo, tak ako aj
po¾nohospodárstvo, bolo, je
a
bude
súèasou
ivota
slovenského vidieka. Vytvára
priestor na pracovné príleitosti,
hospodárske aktivity, ale aj
miesto na odpoèinok.
 Zákon o ochrane prírody a krajiny
je dnes na Slovensku jedným
z najprísnejích v Európe.
Výrazne obmedzuje vlastníkov
lesa, zatia¾ bez reálnej náhrady za
tieto obmedzenia.
 Lesy sú v poriadku tam, kde sú bohatí vlastníci lesov,
pretoe tí sú schopní kry vysoké náklady na obnovu
a ochranu lesov a tie tam, kde je bohatý tát, lebo len ten
si môe dovoli chráni lesy a ekonomicky túto ochranu
poskytnú.
 Drevo je najekologickejí materiál, prirodzene sa
obnovuje a to bez záae na ivotné prostredie.

Problémy "lesnícko-drevárskeho komplexu"

V posledných desiatich rokoch dolo k alarmujúcemu
zhoreniu konkurencieschopnosti domáceho drevárskeho
priemyslu voèi európskym krajinám. Príèin vidím nieko¾ko :
a/ na strane drevospracujúceho priemyslu
 slabý domáci trh a tým aj nízka spotreba domácich
výrobkov z dreva
 nízke investície do modernizácie technológií domáceho
piliarskeho priemyslu
 z toho vyplývajúca nízka produktivita práce s vysokými
reijnými nákladmi
 aktuálne klesajúce európske ceny reziva
 takmer úplný kolaps domáceho nábytkárskeho priemyslu

 neustály rast cien vstupov do výroby
b/ na strane lesného hospodárstva
 a nezmyselné legislatívne obmedzenia vlastníkov lesa
s dopadmi na ich náklady pri hospodárení
 nedokonèenie reprivatizaèného procesu
 technologická stagnácia lesného hospodárstva
 macoský prístup tátu pri pomoci krytia nákladov
na zabezpeèenie verejnoprospených funkcií lesa
 tak isto neustály rast cien vstupov do lesníckej prvovýroby
c/ spoloèný problém
 ako hovori o lesnícko-drevárskom komplexe, keï
drevospracujúci priemysel je z poh¾adu tátnej správy
riadený Ministerstvom hospodárstva a lesné hospodárstvo Ministerstvom pôdohospodárstva.
Zoberme
si
príklad
z
po¾nohospodárskeho
spracovate¾ského priemyslu, kde tento tvorí v rámci rezortu
s prvovýrobcami jeden komplex. Lesné hospodárstvo
a drevospracujúci priemysel nie sú schopné v rámci tátnej
správy
presadzova
spoloèné
projekty.

Èo s tým ?

Spoloènou snahou lesníkov aj
drevárov, ktorú èasto deklarovali, je,
aby drevo vyaené zo slovenských
lesov sa v maximálnej miere
spracovalo a po úroveò výrobku na
Slovensku. Táto snaha má vak
mnoho úskalí.
Lesníci kadoroène pri správnom
obhospodarovaní lesa v súlade
s legislatívou a s oh¾adom na trvalos
produkcie vedia definova mnostvo,
drevinovú a sortimentnú skladbu
ponúkaného dreva na trh.
Spracovate¾ské kapacity sa vak
najmä v posledných rokoch
(po ve¾kej vetrovej kalamite v r. 1996)
preorientovali najmä na piliarske
spracovanie ihliènatej gu¾atiny kvality
III. A, B. Dopyt spracovate¾ov výrazne
prevyuje ponuku domácich lesníkov
v tomto sortimente. S ostatnými
drevinami a sortimentmi je to vak u ove¾a
problematickejie. Snahou kadého lesného hospodára
bolo, je a bude, preda celú produkciu drevnej hmoty èo
najvýhodnejie, èo je logické a prirodzené. Pochopite¾ná je
aj snaha zástupcov drevospracujúceho priemyslu tlaèi cenu
vstupov do výroby (drevnej suroviny), èo najniie. Tú vak
diktuje trh (ponuka dopyt). Kadé umelé zasahovanie do
tohto procesu sa jednej èi druhej strane v budúcnosti
vypomstí.

Ako ïalej?

Problém je teda na stole, treba ho riei. Nie je nový, iba
nedorieený. Nepomôu tu vzájomné obviòovania. Existuje
presný preh¾ad o truktúre exportu drevnej suroviny zo SR.
Sú známe aj jeho príèiny. Existuje preh¾ad o spracovate¾och
dreva na Slovensku, ale aj o problémoch s platbami
a nedobytnými poh¾adávkami, ktoré treba odpísa na úkor
lesa a lesníkov.
Skúsme spoloène h¾ada rieenia!
Ing. Blaej Moucha

Prvá aukcia
dreva
na Kysuciach

Riadite¾ Odtepného závodu LSR v Èadci Ing. Milan
Bereík v zmysle aukèného poriadku LSR, . p. Banská
Bystrica vyhlásil koncom januára aukciu dreva na Ihliènaté
priemyselné výrezy (IPV) I. a II. akostnej triedy drevín smrek
a jed¾a. Ná závod na prvej kysuckej aukcii ponúkal 41,59 m3
drevnej hmoty, èo predstavovalo 56 kusov výrezov.
Nae pozvanie na aukciu prijali zástupcovia iestich firiem,
predstavitelia ïalích tyroch sa prezentovali ako
pozorovatelia.

Vydraili sme 33,21 m3 dreva. Oproti obvyklému predaju bol
zisk vyí o 6 %. Keïe v èase konania aukcie bol na trhu
dostatok kvalitnej drevnej hmoty, môeme ju povaova za
úspenú. Predpokladáme, e keï ju usporiadame v období,
keï bude takejto drevnej hmoty nedostatok, prinesie nám to
vyí finanèný efekt.
Poèas aukcie sme pre naich obchodných partnerov pripravili
aj malú anketu s dvoma otázkami:
1. Je vaa firma spracovate¾om dreva, alebo sa zaoberá
obchodom s drevom?
2. Povaujete za potrebné usporiada aukciu dreva aj na
IPV III. akostnej triedy u drevín smrek a jed¾a?
Z odpovedí sme zistili, e na naej aukcii sa zúèastnili len
zástupcovia firiem, ktoré drevo spracúvajú, ani jedna
z desiatich firiem, ktoré sa prezentovali, s drevom
neobchoduje.
Na druhú anketovú otázku odpovedali kladne zástupcovia
iestich firiem, tyri firmy boli proti usporiadaniu aukcie.
Text a foto: Jozef Drugo,
VOR-obchod, OZ Èadca

DOSTALI STE
LIST OD VLK-a ?

*

Manelky slovenských lesníkov, najmä
pracovníkov .p. Lesy SR Banská Bystrica, dostali
(a dostávajú) v týchto dòoch na svoje súkromné
(pritom ve¾mi presné!) adresy list s priloenou
vyplnenou potovou poukákou v kolónke
"odosielate¾". Pod textom listu je podpísaný Ing. Juraj Lukáè, náèelník Lesoochranárskeho zoskupenia VLK.
Pán náèelník VLKa zahàòa manelky lesníkov vskutku "objavnými" informáciami, napríklad: "Lesy boli vdy národným
bohatstvom Slovenska", alebo: "Slovenské lesy dnes volajú o pomoc", èi : "Pomôme lesom, pretoe ich potrebujeme!" Sú
to kontatovania priam notoricky známe, ale pointa listu prichádza a po nich: "Podporte nau prácu pri záchrane
slovenských lesov...Podporte neve¾kou sumou nae programy, ktorými bojujeme za záchranu prirodzených lesov"..atï.
Ïakujeme pekne, pán náèelník, za ponuku, ale pri záchrane slovenských lesov, pri ich rozumnom obhospodarovaní
a zve¾aïovaní, si slovenskí lesníci vystaèia i sami, bez finanènej podpory, ktorú od nich obroníte.
A propos: nepochybne ste, pán náèelník VLK-a, poèuli nieèo o zákone, platnom na celom území Slovenskej republiky,
teda aj u vás, v Tulèíku, kde sídli VLK. Ak nie, pripomíname vám, e máme na mysli zákon o ochrane osobných údajov.
Budeme úprimne radi, keï sa nám zdôveríte, odkia¾ ste získali podrobné a presné adresy s menami maneliek
slovenských lesníkov.
A na dôvaok: mrzí nás, e zmluvu, ktorú ste pred zrakmi zástupcov slovenských médií podpísali 4. decembra
minulého roku v bratislavskom Dome novinárov s najvyím predstavite¾om . p. Lesy SR, sa vám akosi nechce dodriava.
V nej sa toti hovorí aj èosi o korektnej spolupráci medzi èlenmi LZ VLK a slovenskými lesníkmi. Spomínate si?
Nu tak veru. Pán náèelník sa rozhodol tiahnu do boja za záchranu slovenských lesov (aj) za peniaze maneliek
slovenských lesníkov. Tento bohumilý plán mu vak asi ako výjde, pretoe slovenskí lesníci "nainfikovali" blízkym
a úprimným vzahom k lesu celé svoje rodiny, nie iba svoje manelky. Ak teda tento "poèin" pána náèelníka nechceme
oznaèi expresívnym výrazom nehoráznos, potom ho musíme nazva prinajmenom trúfalosou.
Ukazuje sa, e VLK sa bude musie poobzera za finanènou podporou u maneliek zástupcov iných záujmových
skupín, zdruení èi zoskupení, ktorých èlenovia sa síce prácou a obchodom s drevom zapodievajú, ale na ochranu lesa
im pritom ve¾a èasu nezostáva...

Fedor Mikoviè
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Bohatá úroda
uiek
na hornej Nitre

Hlavným
cie¾om
Koncepcie
zachovania a reprodukcie genofondu
lesných drevín na roky 2001-2010 je
rozíri oblas pôvodného vyh¾adávania,
zakladania a obhospodarovania génových zdrojov na celoploné opatrenia
k zabezpeèeniu genetickej diverzity
lesných drevín v poadovanej írke
a variabilite.
Oblas celoploných opatrení sa
uplatòuje
na
úrovni
najniích
organizaèných jednotiek - lesných správ
v rámci beného obhospodarovania lesa
tak, aby uvedené zásady a poadované
ciele boli zabezpeèené na zodpovedajúcej úrovni.
Jedným z týchto cie¾ov je získa
dostatoèné mnostvo druhovo a provenienène
vhodného
sadbového
materiálu na umelú obnovu lesa, pretoe
tá i napriek preferovaniu prirodzenej
obnovy, zostane dominantným spôsobom obnovy lesa.
Prirodzená obnova má vzrás v roku
2010 na 2280 ha (èo je 30% z celkovej
obnovy) oproti 1361 ha v roku 1999
(èo bolo 19% z celkovej obnovy).

Umelá obnova má poklesnú v roku
2010 na 5320 ha (èo bude 70%
z celkovej obnovy) oproti 5806 ha v roku
1999 (èo bolo 81% z celkovej obnovy).
Na celoploné opatrenia a teda i na
umelú obnovu v Koncepcii nadväzujú
a dopåòajú ich pecializované opatrenia
na zachovanie a reprodukciu genofondu
lesných drevín, ktoré sú zamerané i na
zakladanie a udrovanie semenných
sadov ako úèelových porastov,
zaloených na reprodukciu výberových
stromov ako najcennejích zloiek
genofondu lesných drevín. Pre lesnú
prevádzku slúia predovetkým ako
zdroje ¾ahko dostupného osiva známej,
alebo predpokladanej genetickej
hodnoty. Èie úèelom semenných sadov
je predovetkým záchrana
ich genofondu pri podrunom význame ich
produkènej funkcie.
Jeden z takýchto existujúcich semenných sadov K¾èovòa - s výmerou dva
hektáre, zaloený v roku
1977 pri OZ .p. Lesy
Prievidza, sme navtívili pred
pár dòami práve pri zbere
uiek - semenných plodov
borovice lesnej, sosny
(Pinus sylvestrisL.).

Nazbierané uky sa zasielajú do
Semenolesu v Liptovskom Hrádku,
pecializovaného závodu, zameraného
v rámci Slovenska na zber, spracovanie,
skladovanie a predaj semien lesných
drevín, ktorý sa stal jedným
z odtepných závodov .p. Lesy SR.
Týmto sa vytvorila monos priamej
kontroly, zameranej na sledovanie
nezmenite¾nosti pôvodu osiva, urèeného
na obnovu lesa. Vznikla aj monos
metodicky
riadi
jeho
èinnos
a koordinova ju s ostatnými odtepnými
závodmi. Realizátormi Koncepcie sa
takto priamo stali i odtepné závody .p.
Lesy SR.
Text a foto: Ing. Ján Mercel

Levické po¾ovnícke dni v znamení chovu jelenej zveri
15. marca 2003 sa v Dome Druba
v Leviciach uskutoèní odborný seminár
s medzinárodnou úèasou na tému
"Chov jelenej zveri na Slovensku".
Odborný
seminár
bude
súèasou Levických po¾ovníckych dní,
ktoré sa budú kona 10. - 16. marca
2003 vo viacerých sprievodných
akciách, ktorým u tradiène dominuje
výstava "Príroda okolo nás" a súa
videofilmov s po¾ovníckou tematikou.
Odborný seminár doplnia prednáky

popredných odborníkov v chove jelenej
zveri z krajín strednej Európy, ako sú
Ing. Vodòanský, Prof. Hromas, Doc.
Perzanowwski, Prof. Garaj, Prof. Hell
a
pod.
Nebude
chýba
ani
medzinárodná komisia CIC, ktorá bude
hodnoti najlepie trofeje za rok 2002.
Úèas pris¾úbil aj predseda CIC
Dr. Nolens z Belgicka.
Veríme, e aj v tomto roku budú
Levice pokraèovaním dobrej propagácie
po¾ovníctva na Slovensku.
- jh -
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Práce na príprave výstavby
lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej
doline pri Èiernom Balogu, ktorého
prvá èas bude odovzdaná verejnosti
poèas 2. roèníka Dòa stromu 19. júla
tohto roku,
úspene pokraèujú.
Poteite¾né je, e na výzvu o vytváraní
zbierkového fondu odborná verejnos
reaguje pozitívne. Medzi prvými bol
riadite¾ Mestských lesov Banská
Bystrica Ing. Roman Rosiar, ktorý sa
rozhodol v prospech múzea darova
z osobného vlastníctva unikátnu
lesnícku priemerku z roku 1873.
Priemerka je zhotovená z mosadze,
prièom je pozoruhodná systémom
vzájomne protismerne sa pohybujúcich ramien. Ve¾mi sympatický je
aj poèin náho kolegu, vedúceho LS
Brusno, Ing. Juraja trica, ktorý
skanzenu podaroval výnimoène
zachovaný nivelaèný prístroj so
statívom (na snímke). Na jeho tubuse
je gravírovaný text "Starke und
Kammer Wien K.K. Polytech. inst."
Obom ve¾korysým darcom ïakujeme,
prièom prosíme, aby v záujme
vytvorenia naozaj jedineèného ivého
pamätníka slovenského lesníctva nali
èo najviac nasledovníkov. Je isté, e
nae pôjdy a pivnice skrývajú ete
mnostvo zabudnutých lesníckych
pokladov.
Akéko¾vek
nástroje,
zariadenia, stroje, písomnosti, odevy,
vetko, èo súvisí s lesníctvom, hoci len
okrajovo, ve¾mi uvítame. Exponáty
budú v skanzene umiestnené aj
s menom ich darcu.
Prvú èas skanzenu bude
reprezentova
náuèný
chodník
s 38 zastávkami. Návtevník sa po
prejdení 2900 metrovej trasy zoznámi
s rôznymi vekovými tádiami lesa
a princípom jeho výchovy, s lesnou
technikou a zariadeniami, s funkciami
a kategóriami lesa, s lesnou zverou,
históriou i budúcnosou lesníctva.
Okrem iného bude v skanzene
znázornená ivá mapa lesnatosti
Slovenska, bude tu pocta významným
osobnostiam lesníctva, funkèné myky
a pribliovacia technika, lesná kôlka,
zvernièka, miliere na pálenie

Exponáty
pribúdajú

Predstava o slovenskom
lesníckom skanzene
nadobúda konkrétnu
podobu
dreveného uhlia, upravené vodné
pramene, pôdne profily, rez lesnou
cestou. Verejnos sa zoznámi
s po¾ovnými zariadeniami, v areáli
nebudú chýba drevorezby rubaèov
v ivotnej ve¾kosti. Spestrením zaiste
budú diela medzinárodných ekoumelcov i vzah èloveka a lesa
v originálnom stvárnení tudentov
architektúry. Do areálu bude
z Kamenistej doliny premiestnená
historická hájenka, v ktorej bude
okrem iného aj "izba starého horára".
U rokmi preverená a osvedèená
Èiernohronská lesná eleznièka bude
prirodzenou ivou súèasou celého
areálu. Lesnícky skanzen sa tak stane
miestom nielen pouèenia a oddychu
verejnosti, ale aj priestorom na

deklaráciu spoloèných u¾achtilých
cie¾ov profesionálnych a záujmových
skupín so vzahom k lesu.
Význam skanzenu presiahne
hranice tátu, pretoe cie¾om jeho
tvorcov je nielen poda nevednú
informáciu o význame naej lesníckej
histórie, ale aj predstavi lesy
a lesníctvo Slovenska ako mimoriadne
zachovanú a zároveò modernú súèas
lesného bohatstva karpatského oblúka
i celého starého kontinentu. Podnetná
v tomto smere bude spolupráca
s nórskymi lesníkmi, ktorí sa poèas
tohtoroènej Ve¾kej noci osobne
zoznámia s areálom skanzenu, prièom
vzájomne
zváime
monos
spolupráce na èasti expozície,
dokumentujúcej nadnárodný význam
lesov.
Osobitné poïakovanie patrí najmä
tvorcovi
projektu
skanzenu
Ing. Mièurovi z Projekènej kancelárie
v iline, riadite¾ovi OZ Èierny Balog
Ing. Englerovi, významnému profesionálnemu
ochrancovi
lesov
Ing.
Burkovskému
zo
OP
v Banskej Bystrici, podnikate¾ovi
Ing. arch. Pakovi, éfke nadácie
VYDRA Mgr. Galvánkovej, starostke
Èierneho Balogu pani tulrajterovej,
Ing. arch. Kattoovi, CSc. z Fakulty
architektúry v Bratislave, slobodnému
umelcovi
majstrovi
Búøilovi,
Prof. Lukáèovi a Prof. Jakubisovi
z Lesníckej fakulty vo Zvolene, ale
predovetkým
vedeniu podniku
Lesy SR, Ministerstvu pôdohospodárstva SR, Ministerstvu ivotného
prostredia SR, Ministerstvu kolstva
SR za ve¾mi konkrétnu a úèinnú
podporu tohto ambiciózneho projektu,
ktorého základnu realizáciu sme
naplánovali a do roku 2010.
Otázka na záver: Neviete, kolegovia,
niekto o starom ruskom "pásáku"
PT - 40, ktorý sa v sedemdesiatych
rokoch minulého storoèia bene
v naich lesoch pouíval ? Môe by aj
vrak, pred intalovaním v skanzene ho
dáme, tak ako sa patrí, "do pucu".

Text: Ing. Ján Mièovský
Foto: Fedor Mikoviè
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"Hora padla, chlapi, niè lepie
nevymyslíme, treba ju urobi!", zavelil do
"útoku" riadite¾ Odtepného závodu
. p. Lesy SR v Námestove Ing. Jozef
Herud hneï na druhý deò po po tom,
èo sa vlani na konci októbra prehnala
nad oravskými lesmi pustoivá veterná
smr. V novembri sa k nej pridala ïalia
nièivá víchrica a tak dovedna napoèítali
66 tisíc kubíkov kalamitnej drevnej
hmoty, z toho 5 tisíc m3 v tátnej
prírodnej rezervácii rámková, v katastri
obce Párnica.
Ako nás poèas pracovnej návtevy
na
Orave
informoval
riadite¾
Odtepného závodu . p. Lesy SR
v Námestove Ing. Jozef Herud, èas
kalamitného dreva, okolo 12 tisíc
kubíkov, spracovali ete do konca
vlaòajka.
Na zaèiatku tohto roka im zostalo
" lea na zemi" ete 49 tisíc kubických
metrov, plus spomínaných 5 tisíc
kubíkov v rámkovej.
"Tie nám ale ochranári asi nedovolia
spracova, komisia odporuèila len ich
chemické oetrenie proti kodcom",
informuje nás cestou do terénu
Ing. Jozef Balaec, výrobno-technický
námestník riadite¾a OZ.
Pod¾a Jozefa Heruda najviac
kalamitnej drevnej hmoty leí na zemi
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v pôsobnosti Lesnej správy Mútne 11 800 m3, LS Oravská Polhora 11 200 m3 a LS Trstená - 10 000 m3, aj
keï postihnuté boli lesy na území kadej
oravskej lesnej správy.
V týchto dòoch nasadili oravskí
lesníci do zápasu s následkami nièivého
vetra dvanás lesných traktorov
LKT 81 turbo a práve to¾ko pracovných
skupín.
V lokalite Magura, ktorá sa dvíha nad
hladinou Oravskej priehrady, spútanej
hrubým ¾adovým pancierom (foto hore),
sa vo februárovom mraze a snehu
povye kolien borí s kalamitou partia
chlapov z Mútneho." V naich
mútòanských horách máme ete stále
to¾ko snehu, e sa tam robi nedá, preto
nás presunuli sem, aby robota nestála
a z kalamity ubúdalo. Keï ubudne aj
snehu, pôjdeme robi domov, aj tam je
vyvá¾aných stromov vye hlavy", hovorí
jeden z drevorubaèskej partie - tefan
Bernaák. "U nás v Mútnom padlo pod
víchricou najviac stromov", pridáva sa
do debaty Pavol Sumega. Jozef
Velèok a Alojz Blaák svorne tvrdia,
e pri spracovaní kalamitnej hmoty sa
výkonnos kadej pracovnej skupiny
zniuje oproti benej, ako vravia lesníci,
úmyselnej abe, na 50 - 60 percent.
Statné smreky sú povyvracané

kríom-kráom, kmeò na kmeni,
stromové "koláèe", teda koreòové
systémy vyvá¾aných stromov, zmieané
so zamrznutou hlinou a skálím, sú
otoèené k oblohe a èakajú na jar, aby
ich chlapi mohli s pomocou akých
mechanizmov narovna do pôvodnej
polohy a potom celý úsek zalesni.
Robota sa vo vysokom snehu a mraze
spoma¾uje, náklady na abu stúpajú.
"Nech sa sem prídu pozrie tí, èo
vykrikujú, e lesníci ¾ahko prídu
k drevu", nahlas uvauje Jozef Velèok
a od ivice èierne prsty, skrehnuté od
mrazu, si zohrieva dymom z uú¾anej,
dnes u ktovie ko¾kej cigarety...
Cestou z Magury smerom dolu,
k hlavnej ceste, èo kopíruje pobreie
"oravského mora", kráèajúc vyliapaným chodníkom, ktorý denne merajú
chlapi z Mútneho, sa reè stále krúti
okolo kalamity. Ing. Jozef Herud, znalec
histórie oravského lesníctva a Hviezdoslavovej básnickej tvorby pripomenie,
e s víchricami mali pod Babou horou
trampoty vetky generácie oravských
lesníkov. A práve "pevcovi oravskému"
sa v Hájnikovej ene (akoe ináè),
podarilo
verami
vylíèi
skazu
a hrôzu, ktorú dokáe prírode a lesu
pripravi veterná smr:

Jak pustne, mizne, hynie les,
ja èul vám - aký jeho kles!
I stàpnul som a duma musel.
Èi èuli ste u pada les?
Videli kedy, jak sa valí,
videli pád a èuli ston?
Ó to zjav hrôzy neskonalý,
to v roztiepení sviatku zvon,
to nárek, èo ti uberá
dych, v tlkot srdca prieèi hate,
to dusot, ktorý ducha mätie!
To známka v pravde neskonalá:
e svet ten v hrobný vchádza tieò.
Ozónom ve to uhúkne, svití jak keby klesal jeden národ
v poslednom vzdore na bojiti.
1

2

3

4

Text: Fedor Mikoviè , Foto: Fedor Mikoviè (2 - 4) a Jozef Svitek (1)

Dobrý sklz a presnú muku!
IV. Zimné portové hry pracovníkov . p. Lesy SR Banská Bystrica
V dòoch 25. a 26. februára 2003 sa zamestnanci náho tátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, ktorí sa upísali
portu, stretnú na 4. roèníku zimných portových hier lesníkov. Dejiskom biatlonu bude u tradiène areál v Osrblí. Zjazdové
disciplíny pripravujeme v èiernobalockom areáli Medveïovo.
Zimné portové hry lesníkov sú, tak ako tie doterajie, dobre pripravené. Poèas prvých troch roèníkov neboli vánejie
starosti so snehom. Organizátori veria, e aj tento rok poèasie vydrí a trate budú dobre pripravené.
Tradiène sa súaí v obrovskom slalome, mui i eny na dve kolá. V behu so stre¾bou zo vzduchovky mui prvej a druhej vekovej
kategórie absolvujú 10-kilometrovú tra a mui tretej vekovej kategórie, ako aj eny oboch kategórií, pobeia 5 kilometrov.
Hodnoti sa bude aj dvojkombinácia - súèet bodov pod¾a percentuálne vyjadrených èasových strát v obrovskom slalome
a v behu so stre¾bou.
Presne o mesiac po naom podujatí, 23. - 25. marca, sa v areáli FIS na trbskom Plese uskutoèní u 39. roèník
Venerovského memoriálu.
Tak teda u len správne namaza (lye, pravdae) a da sa do tréningu, aby zápas so sekundami a metrami dopadol v ná
prospech!
A hoci na prvých v cieli èakajú zaujímavé ceny, víazom bude kadý, kto na nae zimné lyiarske zápolenia zavíta.
Ing. Jozef Hikl
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O armáde, o Komenskom, ale i o neporiadku a odvahe

Na návteve u naozajstného krá¾ovièa
"Lesníctvo, to je ako armáda a my prevádzka sme jej bojovým útvarom. Tento útvar
by mal by primerane vyzbrojený i zaplatený. No, ia¾, nie je to celkom tak !", naèal
nae stretnutie Ing. tefan KRÁ¼OVIÈ. Azda ho k takému tvrdeniu oprávòuje
nadh¾ad, ktorý za roky lesníckej práce nemohol nezíska. Bol pestovate¾om
i abárom na správe, technológom i odbytárom na podniku, politickým
pracovníkom na úseku lesného hospodárstva i referentom ochrany lesov na
"naom" ministerstve. Dnes u tvrtý rok správcuje na Majdáne, na lesnej správe, ktorá patrí k smolenickému odtepnému
závodu. Ved¾a samoty Parina, kde spolu s rodinou v útulnej lesovni býva, stoja dva smreky vysadené ete v roku 1848 na
poèes práve na trón vtedy nastupujúceho Frantika Jozefa I. Statné ihliènany sú v tejto rýdzo bukovej oblasti vskutku
raritou. Ako som sa poèas dvojdòovej návtevy presvedèil, nie jedinou...
poèujem! Moji lesníci majú vetci
výmeru lesných obvodov od 900 do 950
ha LPF, roène od troch do sedem tisíc
kubíkov aby, a to èistý buk, èie tu
priestor pre ruenie obvodov naozaj nie
je ! Akáko¾vek ïalia redukcia lesných
obvodov by u bola antiproduktívna,
jednoducho by to bol rébus bez
praktického rieenia !
Na dverách správy som si vimol
oznam o aukcii prebierok. O èo ide,
prosím a ?

Na Zabitom sa kriujú turistické trasy,
ale pred èasom tu vyrástla
aj jedna z mála novopostavených
hájeniek na Slovensku...

Ako to teda je, pán správca, s tou
výzbrojou lesníckej armády ?
Ako som povedal. Pozri, moji ¾udia
slúia lesu 24 hodín denne, veï bývajú
alebo v lese, alebo pri òom. Denne
zariaïujú
odvoz
dreva
svojimi
súkromnými mobilmi, na ochrannú
slubu chodia èasto svojimi autami. Je
jasné, e nemôeme by rozafní, no
nemali by sme im aspoò èiastoène na
tieto náklady prispie ? Namiesto toho
ich straíme ïalím ruením obvodov.
Noík sa mi vo vrecku otvára, keï to
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Prebierky do 50 rokov tu takto
robíme u druhý rok. Pre kadý
vyznaèený
porast vykalkulujeme
minimálnu cenu dreva na pni, ktorá sa
pohybuje okolo 200 korún za kubík,
a takto ho ponúkneme súkromným
abárom na predaj. Tí polú na
závod svoje cenové ponuky, kde sa
potom komisionálne vyberie najlepia.
Víazí obyèajne ten, kto nielene dá
najlepiu cenu, ale je ochotný spracova
aj menej atraktívne porasty. Nebýva
s tým problém, takto vypredáme vetky
prebierky do 50 rokov. Je vak fakt, e
hranica s Rakúskom je relatívne blízko
a export sa tu kupujúcim oplatí iste skôr,
ako niekde z východu Slovenska...
Prirodzená obnova porastov sa
doèkala ve¾kej renesancie. Dnes,
keï sme prechádzali majdanskými
porastami, sme aj tu videli, e naozaj
oprávnene. Poh¾ad na záplavu
rozsiahlych bukových nárastov
poteí...

Je
to
naozaj
tak,
tunají
malokarpatský ekotyp buka sa nám
zmladzuje fakt prvotriedne. Nie náhodou
je tu aj génová základòa buka a v rámci
nej demontraèný objekt lesníckej
fakulty, kde máme s profesorom
Sanigom prospenú spoluprácu. Ale
napriek tomu nie sme s dosiahnutým
podielom prirodzenej obnovy spokojní,
hoci tento bude v roku 2003 u vye
40 %. Tunají potenciál je toti ove¾a
vyí. Celé èaro veci spoèíva
v spolupôsobení. Naozaj nestaèí
v semenom roku len presvetli a èaka.
Nae skúsenosti jednoznaène potvrdzujú, e zmladeniu treba pomôc,
napokon nám to ukladá aj LHP, èo
osobitne oceòujem. Máme tu zaloené
trvalé výskumné plochy na ktorých si
Ing. Stanislav Goga, CSc., riadite¾
OZ Smolenice: "Na aukènom predaji
prebierok do 50 rokov vylepujeme
hospodársky
výsledok
závodu
o zhruba 4 milióny korún. Ak by sme
ich robili vlastnými, tak
pri
zoh¾adnení
úplných
vlastných
nákladov by výsledná strata èinila
takmer milión korún roène. Naopak
pri aukènom predaji ideme do
trojmiliónového plusu. Vidím, e sa
vám to nezdá, nu rátajme spolu:
Kubík vlákniny predáme za 850 Sk,
no na jeho spracovanie máme
pribline 900 korún celkových
nákladov. Teda pri 15.000 kubíkoch je
to ten necelý milión straty. Ak to isté
drevo
predám
v
priemere
po 200 korún na pni, máme
trojmiliónový zisk. Súhlasí,, nie?"

úèinnos spolupôsobenia overujeme.
A pozri sa na tie výsledky! Ak len
vyhrabeme lístie, zvýi sa poèet
semenáèikov v porovnaní s nezasiahnutou plochou o 45 %. Ak pôdu aj
prekopeme, zvýenie predstavuje
118 % ! Za presnos týchto údajov ruèím,
odpoèty pokusných plôch robím toti
sám so svojím synom, ktorý si tu u tretí
rok zbiera podklady k diplomovke.
No, dobre, diplomovka to bude
iste pekná, ale ako to pomôe
prevádzke ?
U pomohlo! V prípade úrody
bukvice nasadzujeme do presvetlených
porastov traktor s bránami. Nemám
iadne pochybnosti o efektívnosti
takéhoto kroku, zvyova intenzitu
spolupôsobenia
pri
prirodzenom
zmladení sa jednoznaène oplatí. Ak to
zoberieme za celý podnik, je to
vynikajúca investícia s obrovskou
návratnosou. Kadý sa o tom bude
môc presvedèi aj na ïalej akcii PRO
SILVA, ktorá bude 19. júna tohto roku
práve v naom závode. Tu by sme vak
chceli pripomenú aj to, èo nás u dlhie
trápi - rubná doba buka. Nae bukové
porasty sú na prvý poh¾ad naozaj ve¾mi
tvárne, no keï zaèneme s abou,
zisujeme vysoký podiel vnútornej
hniloby. V naich podmienkach by bolo
potrebné s obnovou zaèa o 10 - 20
rokov skôr. Takto zbytoène prichádzame
o znaèný zisk.
Zdá sa mi, e na vaej správe
zvyujete nielen intenzitu spolupôsobenia s prírodou, ale aj
spolupráce s verejnosou. Aspoò
sympatický lesný náuèný chodník

Majdán, ktorý ste tu na správe
vybudovali o tom jasne svedèí...
Myslím, e sme neobjavili niè nové,
veï to platí u od èias Komenského kola hrou. Ak chceme u verejnosti
uspie, a my vari chceme, nemôeme
urobi niè lepie, ako jej informácie
o lese a lesníkoch poda atraktívnou
formou. Ak to neurobíme my, bude to
robi niekto iný a je otázne ako. Takto
sme naopak získali náskok my. Aj
nejeden z domácich sa mi priznal - u
roky tadia¾to chodím, ale toto som veru
nevedel... Vye 5 km dlhý náuèný
chodník sme otvorili vlani na jeseò
a verím, e jeho návtevnos bude
stúpa. Na 5 zastávkach tu poukazujeme
na význam vetkých troch kategórií
lesov, osobitne ochranných, ktorých tu
na správe máme takmer 700 ha,
pribliujeme i ivú rybársku históriu naej
správy, poukazujeme na spojitos vody
a lesa, pripomíname staré technológie
nakladania dreva a popisujeme vetky
vývojové tádiá lesa.
Lesu i verejnosti venujete naozaj
pozornos. Ako sa vám vak darí vo
vzahu k vlastným zamestnancom ?
Snaíme sa aj tu. Na sv. Vincenta,
ktorý je u nás patrónom lesných
robotníkov sa 21. januára vdy
slávnostne celá správa zídeme
a povieme si èo nás spolu èaká.
Nezabúdame ani na tých, ktorí u odili.
Kadý rok napríklad navtívime hrob
i príbuzných kolegu, ktorý pred
dvadsiatimi rokmi v lese tragicky
zahynul. Posledných rozlúèok sa
zúèastòujeme spoloène v uniformách,
je to mono detail, ale naozaj to k námu

Ing. Ivan ÏURÍN, námestník riadite¾a
OZ Smolenice: "V tom, èi je dnes
výhodnejie robi vlastnými, alebo
dodávate¾sky máme tu úplne jasno.
Verím, e potrebná obnova kapacít
sa zabezpeèí aj vïaka kapitálovo
silnejím kruhom, ktoré dokáu
zainvestova napríklad aj do abovej
techniky a ponúknu nám svoje
sluby. Mrzí ma vak, e odpredaj
prebytoènej techniky, ktorý by posilnil
podnikate¾ské aktivity na lesníckom
trhu je u nás stále administratívne
zbytoène ve¾mi zdåhavý..."
stavu patrí. Obnovil som na správe aj
tradíciu kroník, kadý rok zapíeme
vetko významné, èo sa na správe
udialo. Ako dobre, keï si tam môeme
ujasni mená i udalosti spred desaroèia,
dvoch. Preèo to isté nedopria aj naím
nástupcom ?
Sympatické, a by jeden povedal,
e ste takou ukákovou správou.
Naozaj tu nemáte niè zlé ?
Ale, máme. Ve¾mi èasto zdôrazòujem
svojím ¾uïom, e ak by niekto priiel na
nau správu s cie¾om vidie neporiadok,
tak ho aj nájde, a ko¾ko ! Nemáme
spracovanú vèas kalamitu, ostáva nám
ve¾a zvykov po abe, hoci tu sme u
zaèali pociova zvýený dopyt po
palive.. Ve¾a nepekného vyèíta aj
z knihy o nedostatkoch, ktorú vediem
menovite pod¾a lesníkov. Do nej sa
zapisujú konkrétne zistenia a otvára sa
kadý mesiac pri rozde¾ovaní prémií
lesníkov. Hoci, povedzme si pravdu,
tých pár stoviek, ktoré môem rozdeli a
takú váhu nemá, najmä ak je to tak, e
keï chcem niekomu prida najprv musím
(pokraèovanie na strane 13)

Na lesnom náuènom chodníku Majdán.

Aj rybárstvo je na Majdáne zdrojom radosti i trieb.

9

Po svedomitej práci
príjemná zábava
Na uliciach naich miest, ale
i v centrách naich dedín sa po období
cirkevného adventu a vianoèných
sviatkov objavili prvé plagáty, pozývajúce
zábavychtivých vyznávaèov tanca, hudby
a dobrej nálady na ples, na bál, èi
klasickú dedinskú zábavu, so vetkým,
èo k nej patrí. Áno, sú tu faiangy, èas
veselosti, zábavy a tanca.
Zimné faiangové spoloèenské
stretnutia majú u nás dávnu tradíciu.
Neèudo, e aj dnený, moderný èlovek
sa na ne teí, pripravuje. Po dlhých
zimných veèeroch, preitých pri knihe,
televízore, ihliciach na pletenie, èi pri
inej domácej "zábavke", sa èloveku
iada - ako sa vraví - vytiahnu päty
z domu, postretáva starých priate¾ov
i nových známych, zabavi sa, vzájomne
sa pozna s kolegami aj mimo
pracoviska.
Èasto sa potom èudujeme, èo taký
spoloèenský veèierok dokáe z ¾udí
urobi: z uhundraného, morózneho
kolegu sa zrazu stane príjemný,
uhladený spoloèník, sriaci vtipom
a armom. Z uponáh¾anej, nákupmi vdy
oveanej susedky zasa pôvabná,
elegantná taneènica a z tých ustaviène
rozhádaných susedov, zasa usmiaty,
príjemný pár.
Verue, ten plesový èas dokáe robi
svoje! A tak je to dobre, veï kultúrna
a kultivovaná spoloèenská zábava patrí
k tým múdrym, osoným, ¾udskej dui
i telu prospeným spôsobom vyuívania
vo¾ného èasu. Naplní èloveka príjemným
pocitom z ladnosti taneèného pohybu,
dobrou náladou, prinesie mu nových
priate¾ov, nové poh¾ady na ¾udí okolo
seba.
Váení kolegovia - lesníci, vy, ktorí sa
chystáte na tvrtý spoloèenský veèer
tátneho podniku Lesy SR, nezabudnite

popri kontrole garderóby, aj naladi sa na
príjemnú strunu, pretoe úsmev a dobrá
nálada sú v kadom èase a za kadých
okolností tými najlepími spoloèníkmi.
A vy, èo sa na podujatí zúèastníte, sa
vskutku máte na èo tei, pretoe sme
sa presvedèili, e ná
tvrtý SPOLOÈENSKÝ VEÈER
pripravujú zodpovední pracovníci z GR
LSR viac ako zodpovedne, tak, aby
vetci
tristopädesiati
pozvaní
zamestnanci naej firmy a hostia, èo v
posledný februárový deò o 17. hodine
zavítajú do priestorov Divadla Jozefa
Gregora Tajovského vo Zvolene, sa
dobre cítili
a zabávali. Èaká ich,
u tradiène, hodnotné divadelné
predstavenie. Tentoraz nám zvolenskí
divadelníci ponúkli hru "Poplach v hoteli
Westminster". No nielen to, do tanca
bude vyhráva skupina IMPULZ
z Luèenca. Do Zvolena zavítajú nai
kolegovia zo vetkých konèín Slovenska,
ktorí sa o svoje pozvanie zaslúili
pozitívnym vzahom k svojmu povolaniu
a k svojmu zamestnávate¾ovi, ale aj
svojou svedomitou prácou a osobným
zástojom
na
dobrom
výsledku
vlaòajieho hospodárenia naej firmy,
tátneho podniku Lesy Slovenskej
republiky.
Take dobrú zábavu a pekný veèer,
aby ste na dvadsiaty ôsmy februárový
deò roku 2003 dlho a v dobrom
spomínali, aspoò tak, ako návtevníci
prvého Horehronského plesu, ktorý sa
8. februára konal - nie v niektorom
meste na nábreí Hrona, ako by sa dalo
uvaova z názvu podujatia - le na brehu
Dunaja, v bratislavskom PKO.
O úspený priebeh plesu sa svojím
dielom prièinila aj naa firma, od ktorej
dvaja z výhercov rebovania tombo-

Jeden z výhercov tomboly.

lových lístkov dostali prekrásne
sadenice okrasných stromèekov.
Jedným z nich je Ján Vradian,
ktorému k úspechu, èo dostal do daru
od tombolovej asteny, vyhrávala
dokonca aj banskobystrická ¾udová
kapela s príznaèným, priam lesníckym
názvom - Borievka. Spokojný rodák
z Hornej Lehoty na Horehroní, teraz u
naturalizovaný Bratislavèan, si na lístku,
priloenom k sadenièke okrasného
juniperusu, preèítal:

Tento okrasný stromèek venuje
astnému výhercovi tomboly
1. Horehronského plesu v Parku kultúry
a oddychu v Bratislave tátny podnik
Lesy Slovenskej republiky Banská
Bystrica s prianím, aby mu rástol pre
rados, krásu a zdravie.
Stromèek pochádza spod
tatranských títov a vypestovali ho
pracovníci Odtepného závodu
SEMENOLES v Liptovskom Hrádku.

Text a foto: Fedor Mikoviè

Zimné hody pre jeleniu zver
Prikrmovanie lesnej zveri patrí medzi najdôleitejie zimné povinnosti
lesníkov a po¾ovníkov - skutoèných priate¾ov prírody. Lesníci z Odtepného
závodu . p. Lesy SR v Prievidzi aj tejto zimy pravidelne pripravujú jelenej
zveri jej ob¾úbenú pochúku - spi¾ujú konáre rakyty, aby zver mala poèas
zimných mesiacov na ohryz èerstvú zelenú kôru.
Text a foto: Ing. Ján Mercel
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opatrení v predmetnej lokalite mono povaova za
opodstatnený. Chradnutím oslabených smrekov sa toti, ako
je uvedené v stanovisku, zvyuje nebezpeèie namnoenia
podkôrneho hmyzu.
Peter Fillo, Ro¾nícke noviny, 4. februára 2003

DREVO Z ROVNÍ SA KONIEC KONCOV
NESTRATILO
Pri vedení lesnej hospodárskej evidencie dolo
k porueniu postupu pod¾a vyhláky MP SR è. 31/1999, ale
celkový objem aby dvetisíc tristodvadsa kubických metrov,
odevidovaných lesnou správou v lokalite Rovne povaujeme za
správny, tak znie koneèný verdikt v posudku, ktorý vypracovala
znalecká organizácia v odbore Lesoprojekt Zvolen a ktorý by
mohol pomôc uzavrie pred èasom medializovanú kauzu
nelegálny výrub stromov v tátnych lesoch. Vlani v októbri
Lesoochranárske zoskupenie Vlk upozornilo, e v lokalite
Rovne na území Národného parku Nízke Tatry, nechali lesníci
Odtepného závodu (OZ) tátnych lesov Liptovský Hrádok
vyrúba aj stromy, ktoré vopred neoznaèili na výrub. Okresný
úrad v Liptovskom Mikulái po komisiálnej obhliadke s ïalími
odborníkmi kontatovali poruenie zákona a vinu si priznali aj
samotní lesníci. Vinu v tom, e nedodrali riadny postup
,,najprv znaèi a a potom rúba". Pod¾a podozrenia
lesoochranárov vak mohlo ís nielen o neprotokolárne
vyrúbanie asi 70 stromov, ale aj o zámerne neevidovaný výrub
stoviek stromov a kráde mnostva dreva. V rámci nadviazania
dobrých vzahov dokonca spolu so .p. Lesy SR podali
oznámenie na neznámeho páchate¾a. Avak, podobne ako
operatívny inventúra OZ, tak aj znalecký posudok
Lesoprojektu svedèia v prospech toho, e drevo sa z lesa
nestratilo.
Výsledky náho zisovania potvrdili, e dolo k nedodraniu
predpisov o vedení lesnej hospodárskej evidencie, avak
odchýlky oproti nami zistenému stavu sú tak kladné, ako aj
záporné. Tento nedostatok bol spôsobený najmä tým, e
hranice jednotlivých jednotiek priestorového rozdelenia lesa
(JPRL) boli vyznaèené a po realizácii aby, èím dolo
k nesprávnemu spôsobu evidovania aby za konkrétne JPRL
- kontatuje Ján Bavlík, riadite¾ Lesoprojektu.
Pokia¾ ide o ekológiu lesa, tomu opatrenia lesníkov
v Národnom parku neublíili. Potvrdzuje to v stanovisku
zaslanom Okresnému úradu v Liptovskom Mikulái v decembri
2002 Lesoochranárska sluba, ktorá pracuje v rámci
Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen. Na základe skúmania
vzoriek z vyaeného aj vyvráteného smreka kontatuje, e
celkový koeficient jeho zaaenia v uvedených porastoch
predstavuje 1,9 a dvojnásobné prekroèenie normálnej
imisnej záae. Preto vraj systém vykonávania ozdravných

MP SR CHCE VYUITIE BIOMASY NA
ENERGETICKÉ ÚÈELY PODPORI ZMENAMI
LEGISLATÍVY
Bratislava 10. februára (TASR) - Ministerstvo
pôdohospodárstva (MP) SR sa chce zamera na irie
vyuívanie
obnovite¾ných
energetických
zdrojov
z po¾nohospodárskej a lesnej výroby. Pod¾a tátneho
tajomníka MP Jána Goliana sa toti na Slovensku biomasa
ete stále nechápe ako ekologicky a finanène výhodná
alternatíva drahej plynofikácie. Osobitne to platí pre
podhorské oblasti.
MP chce pod¾a Goliana podporu tejto sféry zabezpeèova
hlavne zmenami zodpovedajúcej legislatívy. Pre natartovanie
energetického vyuitia biomasy je dôleité hlavne zosúladenie
východísk lesného a komunálneho hospodárstva s terajími
obmedzeniami efektívneho hospodárenia, vyplývajúcimi zo
zákona o ochrane prírody a krajiny. Na Slovensku toti a
42 % plochy lesov tvoria chránené územia. V Rakúsku je to
15, v Èeskej republike 25, vo Fínsku 6 a v vajèiarsku len
4 % lesného pôdneho fondu.
MP chce podporova aj pestovanie energetických porastov
èi plodín na tých pôdach, ktoré sú nevhodné pre klasické
agrárne komodity èi nízkovýnosové hospodárske lesy.
Potrebné je ale pod¾a MP vyuíva aj zásoby menej hodnotnej
drevnej suroviny, ktorá vzniká pri abe, a zamera sa treba aj
na postupné spracovávanie dreva v prestarnutých porastoch.
V týchto porastoch sa toti nachádza asi 30 miliónov kubíkov
nevyuitého dreva, èo je zhruba 7-% podiel celkových
drevných zásob krajiny.
Pri technologických a energetických celkoch pre výrobu
a spracovanie palivového dreva a tenèiny, drevnej tiepky,
peliet, pilín, slamy, bioplynu sa slovenskej strane ponúkajú aj
výhodné podmienky spolufinancovania z Európskej únie.
Zvýenie vyuitia biomasy na energetické úèely prispeje
k zníeniu a 90-% závislosti krajiny od prísunu energetických
surovín zo zahranièia, dôjde k zredukovaniu kodlivých
exhalátov a vidiecka zamestnanos sa môe zvýi o nieko¾ko
tisíc pracovných miest.

DREVÁRSKO-LESNÍCKA VOJNA SA KONÈÍ,
VÝVOZ DREVA KLESOL
BRATISLAVA - Výrobcovia dreva, medzi ktorými dominuje
tátny podnik Lesy SR, výrazne obmedzili vývoz gu¾atiny. Za
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január sa zo Slovenska vyviezlo o 120-tisíc m3 dreva menej ako
v rovnakom období vlaòajka. Je to dôsledok zlepujúcej sa
komunikácie medzi spracovate¾mi dreva a Lesmi SR.
"Vývoz dreva sa obmedzil zásadným spôsobom aj preto, e
priekupnícke firmy po zásahu ministra pôdohospodárstva
Zsolta Simona u nedostávajú zmluvy, napriek tomu je
v obchode s drevom ete ve¾a netransparentnosti," vyhlásil
Peter Lispuch, prezident Zväzu spracovate¾ov dreva SR. Pod¾a
Lispucha vláda aj ministerstvo pôdohospodárstva u urobili
nieko¾ko dobrých krokov, ale proces zmien treba urýchli.
Definitívny zlom vo vzahoch medzi výrobcami
a spracovate¾mi dreva nastane, keï sa podarí nastoli
dlhodobé, na zaèiatok troj- a päroèné zmluvy na odber
suroviny. "Zatia¾ sú to síce zmluvy jednoroèné, ale nie sú
jednostranné ako v minulosti," povedal Peter Magulák,
generálny riadite¾ Smreèiny Banská Bystrica. Prvé kroky
k zabezpeèeniu dlhodobých a stabilných dodávok dreva
prebudil pod¾a Maguláka aj záujem nemeckých a rakúskych
investorov o slovenský drevospracovate¾ský priemysel. Malo
by sa to prejavi u v druhom tvrroku tohto roku.
Viacroèným jablkom sváru medzi lesníkmi a spracovate¾mi
dreva boli nevyrovnané platby za drevo. Spracovatelia
odmietli, e by lesníkom dlhovali jednu miliardu korún. Pod¾a
prezidenta zväzu Lispucha ide o dlhy firiem, ktoré u dávno

neexistujú. Na margo toho, e napríklad len Buèina Zvolen,
kde je Lispuch generálnym riadite¾om, dlhovala na zaèiatku
januára t. r. Lesom SR 14 mil. korún, Lispuch uviedol, e firma
mesaène vydáva zhruba 20 miliónov korún na nákup suroviny.
"Obèas skåzneme s platbami, to je vetko."
Sedem a dvadsajedendòové termíny platieb pri
mesaèných odberoch 15-tisíc a 20-tisíc kubíkov dreva boli
pod¾a spracovate¾ov krátke. "Teraz sú uzavreté zmluvy
s platbou v rozsahu 45 a 60 dní," vysvet¾oval Magulák,
prièom dodal, e v zahranièí sa bene platí od 90 do 120 dní.
"Lesy SR komunikujú s odberate¾mi dreva presne tak ako
predtým, teda korektne a ústretovo," reagoval Fedor Mikoviè,
hovorca generálneho riadite¾stva Lesov SR, na vyjadrenia
spracovate¾ov. Naïalej sa vak pod¾a Mikovièa vyskytujú
prípadu zhorenej platobnej disciplíny, prièom sa objavujú
nové firmy, èo neplatia. Zároveò pripomenul, e na trhu
s drevom pretrváva výrazný nezáujem o listnaté výrezy (buk)
a ihliènatú vlákninu.
"Lesom SR sme vyli v ústrety, keï sme ponúkli spracova
celý previs ihliènatej vlákniny," oponoval za drevárov Peter
Magulák. Pri uzatváraní kontraktov nedolo pod¾a Maguláka
k nátlaku na zniovanie cien. "Tam, kde sme sa nezhodli, prijali
sme zachova do polroka 2003 status quo."
Jozef Sedlák, Pravda, 17. februára

J ubi l a n t i me d zi n a mi
Váení jubilanti,
dovo¾te, aby sme Vám za vetkých Vaich terajích i bývalých spolupracovníkov, za
vetkých kolegov a priate¾ov, zavinovali pevné zdravie, príjemnú atmosféru na
pracovisku i v rodinnom kruhu Vaich najbliích, ve¾a astia a spokojnosti z práce,
ktorú vykonávate na prospech slovenského lesníctva a tým aj celej spoloènosti.
50 rokov
Jozef Melu, nar. 27. 2. 1953, LS Nitrianska Streda, vedúci VLO Tábor  Július Bútora, nar. 1. 2. 1953, VLO na
LS Brádno - OZ Hnúa  Ing. Jozef Sokol, nar. 2. 2. 1953, EON - OZ Hnúa
60 rokov
Ing. Milan Sulka, nar. 19. 2. 1943, VOR - abár - OZ Topo¾èianky
60 rokov si pripomínajú a zároveò odchádzajú na starobný dôchodok:
Ing. Anton Kuba, nar. 11. 2. 1943, VOR - abár - OZ Prievidza  Pavol Hupèík, nar. 3. 2. 1943, VLO na LS
Drietoma - OZ Trenèín  Ján ilka, nar. 12. 2. 1943, VLO na LS Nová Ves - OZ Krupina  tefan Lipták, nar. 10. 2.
1943, hlavný majster S ari - OZ Preov
Ing. Helena Turská
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Pod¾a historických dokumentov sa
to zaèalo vtedy, keï povstalci Juraja
Rákocziho v blízkosti Bojníc 24. júla
1644 porazili cisárske vojská. Avak u
10. augusta Pavol Pálffy prinútil
povstalcov na ústup. Za ten èin ako
odmenu získal od cisára dedièné
vlastnícke právo Pálffyovcov na Bojnický
hrad, mesteèko Bojnice so 607
obyvate¾mi, ako aj okolité lesné
a po¾nohospodárske pozemky. Poèas
tohto obdobia boli lesné komplexy,
vrátane po¾ovnej zveri, ve¾mi prísne
chránené. Prejavilo sa to výskytom
prestarnutých porastov, v ktorých po
druhej svetovej vojne nebolo vzácnosou
ai jedle s hmotnosou 10 -20 m3
a buky 8 -15 kubíkov. Pravdivos týchto
údajov potvrdzujú i dva duby vo veku
viac ako tristo rokov (viï. fotografia)
v pohorí iar, v katastrálnom území
Brezany pri Prievidzi, pri starej horárni
zvanej K¾èovòa. Ich obvody merajú
4,20 metra a 5,50 metra.
Pod¾a vyjadrenia dnes 85-roèného
Gustáva
Polèíka,
vlastniaceho
v tyridsiatych rokoch minulého storoèia
v tomto katastri po¾ovný revír, lesné
porasty v týchto miestach tvorili takíto
duboví
"Matuzalemovia",
prísne
chránení Pálffyovcami.
Aj horáreò pod spomenutými dvoma
obrovskými dubmi, postavili Pálffyovci
(dokonèenie zo strany 9)

niekomu vzia.... Máme tu aj druhú knihu
- potovú. Pozri, za rok 2002 sme
dostali rovných 200 listov. Trocha
prive¾a, nie ? Na druhej strane je fakt, e
dodávate¾ským spôsobom zabezpeèujeme vetky abové práce, ako aj
väèinu pestovných, nu vzniká tu
priestor nielen pre výraznú úsporu
nákladov, ale aj èasu. Ale ten by sme
mali trávi v lese a nie nad papiermi...
Pán správca, ako sa ti javí
z majdánskych lesov obdobie zmien
do ktorého nielen lesníctvo, ale
predovetkým samotný ná podnik
smeruje ?
Poviem ti to najprv v skratke - koly
máme rovnaké, cesty môeme poui
rôzne, ale cie¾, ten musí by spoloèný.
Rozumie mi, vak ? Keï som priiel na
správu, prvé èo som urobil bolo verejné
poïakovanie predchádzajúcim lesníckym generáciám, lebo nám tu

VO VEKU
MATUZALEMA
pred viac ako 150 rokmi. Dodnes slúi
lesníkom a po¾ovníkom Odtepného
závodu LSR v Prievidzi na spoloèenské

Pálffyovské duby v obci
Nedoery - Brezany sa doívajú
takmer tyristo rokov

zanechali naozaj prekrásne porasty. Asi
tam niekde musíme smerova aj my. Aby
raz aj nám takto niekto poïakoval. Veï
je to naozaj zaväzujúce, keï k nám na
správu prídu zahranièní hostia a hovoria
- len si to tu chráòte, ani neviete aký
poklad máte. Asi si naozaj musíme
uvedomi nau lesnícku zodpovednos,
a tak aj k nastávajúcim zmenám pristúpi.
Vetko, èo lesom pomôe k hospodárnosti je správne, vetko, èo ich
ohrozí treba odmietnu. Lesníctvo je
predsa zaloené na láske k prírode,
disciplíne, zodpovednosti a osobnom
príklade. Rozumie lesu znamená
detailne pozna konkrétne prírodné
podmienky, ktoré sú vade trocha iné.
Som zástancom starej lesníckej koly da lesu èo mu patrí a chráni ho.
V súèasnej dobe, keï lesné
hospodárstvo
trpí
chronickým
nedostatkom financií, za ktoré vak ani
jeden lesník nemôe, sa treba pripravi
aj na alternatívne rieenia lesníckych

posedenia,
na
prenocovanie
robotníkov a lesníkov, uskladnenie
lesníckeho náradia ako i krmiva pre
zver. Posledným horárom, ktorý obýval
s rodinou túto horáreò, bol do
osemdesiatych
rokov
minulého
storoèia lesník Jozef Pipíka. Sú to stále
ivé lesnícke objekty, ktoré by si
v kadom prípade zaslúili mimoriadnu
pozornos zo strany ochrany prírody,
a to ich zaradením medzi tátom
chránené objekty.
Spomenuté dva duby preili víazstvo
Pavla Pálffyho nad Rákocziovcami, boli
svedkami rozvoja a starostlivosti
Pálffyovcov o lesné porasty, spolu
s horáròou preili bez úhony dve svetové
vojny, obdobie pôsobenia firmy Baa,
ktorá cez komanditnú spoloènos
"HUMUS" odkúpila od Pálffyovcov
25. februára 1939 Bojnický zámok,
kúpele, hospodárske budovy, ivý
i màtvy inventár a prevane lesnú pôdu
s výmerou 11 tisíc hektárov. Napokon
preili i znárodnenie a obdobie
budovania socializmu. Vydrali to s nami,
¾uïmi, a dodnes ako iví svedkovia
takmer tyristoroènej histórie tohto
malého, ale èarokrásneho územia, ktoré
dnes prináleí spoloènej obci NedoeryBrezany.
Text a foto: Ing. Ján Mercel

úloh. Význam svedomitej lesníckej práce
ve¾mi narastie, spoloènos, ale aj my
sami si ju budeme musie vái viac, ako
doposia¾...
Z vysokej vee Smolenického zámku
je iroký výh¾ad do krá¾ovstva
malokarpatského buka. Zazdalo sa
mi, e v jeho podhradí vyrastajú
zdatní následníci trónu. Jedných
rozozna po záplave zdravého prirodzeného zmladenia, ktoré je
nepochybne budúcnosou tohto
krá¾ovstva. Druhých zase pod¾a toho,
e majú odvahu pre nové, hoci neraz
aj ne¾ahké rieenie lesníckych úloh.
Medzi nich urèite patrí aj krá¾oviè
Krá¾oviè. A mnohí ïalí. Azda je to tá
správna devíza pre nadchádzajúce
èasy. Urèite je ! Bodaj by ju raz niekto
ocenil. Hoci len tak, e týmto
sluobníkom lesa zasadí na ich
poèes dva smreèky...
Text a foto: Ján Mièovský
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tatistika hovorí, e Slovensko
poskytuje vyznávaèom po¾ovníckej
zá¾uby
bezmála tyri a pol
miliónov hektárov po¾ovnej
plochy, na ktorej je vye
tisícsedemsto
po¾ovných
revírov. Po¾ovnú plochu tvoria
lesné pozemky na výmere 1,9
miliónov hektárov a po¾nohospodárske pozemky s výmerou
2,3 miliónov hektárov. Pretoe naa
krajina má dostatok prírode blízkych
najmä lesných biotopov, pomerne dobré
ivotné podmienky má lesná zver.
Presvedèi sa o tom mohli v predposledný januárový piatok tí, èo na
pozvanie vedenia Odtepného závodu
tátneho podniku Lesy SR v Topo¾èiankach zavítali do pohoria Tríbeè na
poslednú, výradovú po¾ovaèku na
diviaèiu zver, nariadenú veterinárnou
slubou. To preto, e diviaèej je
v po¾ovnom revíre Tríbeè, ktorý zaberá

14

P o ¾o v n í c k e j
sezóne
2002-2003
odtrúbili.
plochu 3471 hektárov, viac ako dos.
Ako svojich hostí informoval riadite¾

OZ . p. Lesy SR v Topo¾èiankach
Ing. Anton Adamièka, ich pä
po¾ovných revírov má dovedna
takmer dvadsatisíc hektárov,
take majú sa o èo stara.
Normované kmeòové
stavy zveri vo vetkých
revíroch OZ Topo¾èianky sú
nasledovné:
jelenia
zver
655 kusov, danielia 160, muflónia
353, srnèia zver 295 a diviaèia zver
268 kusov. Na po¾ovnícku sezónu
2002/2003 im prvostupòový orgán
tátnej správy schválil nasledovný plán
lovu zveri: jelenia zver 120 kusov,
danielia 41, muflónia 220, srnèia 189
a diviaèia zver 385 kusov.
Ako to v ten deò v okolí Topo¾èianok,
v lesoch pohoria Tríbeè vyzeralo,
dokumentujú obrázky z naej fotoreportáe.
Text a foto: Fedor Mikoviè

Karpatské ochranárske zdruenie altruistov Zvolen
Správa Chránenej krajinnej oblasti - biosférická rezervácia Po¾ana Zvolen
Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica
organizuje

F OT O S Ú A 

"PO¼ANA VAIM OBJEKTÍVOM"
SÚANÉ TÉMY
1. Krása Po¾any - ivá, neivá príroda, krajina, makro
2. Èlovek a príroda - pozitíva, negatíva
Podmienky súae:

 fotograf amatér
 èiernobiele alebo farebné fotografie ve¾kosti minimálne 13 x 18cm,
optimálna ve¾kos 24 x 30cm
 autor do kadej témy môe zasla maximálne 3 fotografie
 fotografia musí ma na zadnej strane uvedené:
- meno autora, adresa, vek
- názov súanej témy
- názov, príp. sprievodný text k fotografii
- lokalizácia snímky
 fotografie musia by z územia Chránenej krajinnej oblasti Po¾ana
Miesto výstavy víazných a najzaujímavejích fotografií,
Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica
Tihányiovský katie¾ - Radvanská 27, Banská Bystrica
Uzávierka súae: fotografie zasiela na kontaktnú adresu do 31. mája 2003
Termín vernisáe: 7. júl 2003
Termín výstavy: 7. júl a 31. august 2003
Ak chcete, aby sme Vám po vyhodnotení súae vrátili fotografie, prilote primerane ve¾kú
obálku so známkou a adresou doruèenia. Príspevky, ktoré nebudú ma priloenú
obálku so známkou nebudeme vraca!
Za prípadné kody vzniknuté poèas potovej prepravy organizátor fotosúae nezodpovedá!

Kontaktná adresa:
Karpatské ochranárske zdruenie altruistov (K.O.Z.A.) Zvolen,
Hurbanova 20, 960 01 Zvolen
babic@sopsr.sk, mobil: 0903 902 827, tel.: 045/ 533 36 57, 533 48 34

Pod snehovou perinou
Na èerstvo napadnutý sneh sa nikdy nevieme dosýta
vynadíva. Je to obraz, ktorý sa s neoblomnou
pravidelnosou opakuje kadý rok a predsa je vdy
vzruujúci a vzácny. Sneh prikryl stromy, kríky, polianky,
chodníky, lesné cesty, hole i skalné útesy, polia i strechy
chalúp v dolinách. Vybielil vetko, èo by v naej dui
vyvolávalo disharmóniu a smutnú náladu.
Raz darmo - zima má by biela. Aj keï to stromy pod
zá¾ahou snehu nemajú ¾ahké. Zistilo sa, e jedna
priemerná snehová vloèka vái iba asi milióntinu gramu!
Vedci vak vypoèítali aj to, e keby sa poèas jedného roka
roztopil vetok sneh, na celom povrchu naej planéty by sa
vytvorila trojcentimetrová vrstva vody.
Zdá sa, e pod snehovou perinou vetko spí. Ale to len
naoko. Tráva dýcha, stromy tlmene stenajú pod archou
studeného bieleho páperia. Jediný hektár smrekového
lesa udrí na svojich bedrách a sedem tisíc metrákov
snehu - aspoò tak to vypoèítali a tvrdia odborníci. Po
výdatnejom sneení musí koruna smreka unies sto a
stopädesiat kilogramov snehu. To je daò za to, e svoju
ihliènatú parádu v jeseni neodhodil tak ako listnáèe. Kým
smreèiny zachytia a devä desatín padnutého snehu, na
holých konároch listnáèov sa udria sotva dve desatiny
èerstvej snehovej prikrývky.
Skúsení turisti hovoria, e aj turistika v zimnej prírode
má svoje èaro. Orientácia v zime je u¾ahèená tým, e
stromy nemajú lístie, na poliach nie je obilie, v prírode je
akýsi lepí preh¾ad. Keï napadne sneh a na povrchu
stvrdne, môeme si skracova cestu a neviaza sa na
vychodené trasy, najmä aj sa vyberieme do prírody na
beeckých lyiach. Teraz v zime sa dá pozorova ivot
lesných obyvate¾ov, "èíta" ich stopy v snehu, sledova
zimné metamorfózy prírody - hoc aj kúzelnú premenu
tekutej vody na iskrivochladivé skupenstvo snehu a ¾adu.
Pobyt v zimnej prírode sa môe sta hotovým elixírom
ivota pre nae civilizáciou utrápené telo a kameòom
mudrcov pre nau myse¾.
Áno, zima má by biela. Iskrivé krytáliky snehu, ¾adu
a inovate k nej jednoducho patria. Keï napadne èerstvý
sneh, je biely ako ¾alia. Je èistý ako dobré, hojivé slovo,
vypovedané v pravý èas, v tú najvhodnejiu chví¾u. Je
iskrivý ako nae túby a nádeje. Nechávame v òom svoje
¾udské stopy. A sneh, ten odveký biely súpútnik krá¾ovnej
Zimy, necháva stopy v kadom z nás.
Fedor Mikoviè
Foto: Archív
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