Ako budeme investova
v ro k u 2 0 0 3
To je otázka pre najpovolanejieho vedúceho Odboru investícií . p. Lesy
SR Banská Bystrica Ing. Mateja
Chovanca. V minulom èísle Lesníka
Ing. Chovanec informoval, ako sme
investovali vlani, tentoraz sa od neho
dozvieme, èo nás v investiènej èinnosti
èaká v najbliích mesiacoch.
"Na rok 2003 sme naplánovali celkové
investície v objeme 350 miliónov Sk. Na
investície do strojných zariadení sme
v pláne na tento rok vyèlenili èiastku
180 miliónov korún, na stavebné a iné
investície rátame so 170-timi miliónmi
korún.
Tendencie v investiènej èinnosti . p.
Lesy SR boli v uplynulých rokoch
nasledovné: rok 2000 - plán 277 miliónov
Sk (skutoènos bola 237 miliónov Sk), rok
2001 - plán 286 miliónov (skutoènos 340
miliónov), rok 2002 - plán 350 miliónov
(skutoènos 421 miliónov) a rok 2003 - plán
350 miliónov Sk.
Ako vidie z uvedených èísiel, tendencia
plánovania investiènej èinnosti mala
v uplynulých rokoch stúpajúci charakter
a v rokoch 2002 a 2003 sa ustálila tesne
nad hranicou predpokladanej výky
roèných vytvorených odpisov, èo je zhruba
345 miliónov korún. Tendencia skutoèného

investovania náho podniku má vysoko
progresívny charakter. Vlastné zdroje bez
neuhradených dodávate¾ských úverov
a pôièiek z predchádzajúcich rokov boli
v roku 2001 ete len vo výke 304 miliónov
Sk, ale vlani u dosiahli sumu 386 miliónov,
èím podnik prekroèil hranicu jednoduchej
reprodukcie z vlastných zdrojov. K tejto
priaznivej relácii dolo vïaka navýeniu
investièných prostriedkov, získaných
z predaja neupotrebite¾ného lesného
majetku tátu. V roku 2002 sme na
investiènú èinnos z predaja vyèlenili
celkom 64 miliónov korún.
Pôsobenie a úèas OZLT Banská
Bystrica a Projekènej kancelárie v iline na
investiènej èinnosti . p. LSR sa potvrdila
ako progresívna a opodstatnená.
Aj v tomto roku bude ná podnik, LSR,
pokraèova v uplatòovaní prijatých
koncepcií, týkajúcich sa investièného
rozvoja.
Okrem vlastných zdrojov a dotácií ná
podnik h¾adá v investiènej èinnosti aj iné
zdroje financovania, ako napríklad
dodávate¾ské úvery a pôièky, ktoré v tomto
roku dosiahnu výku bezmála 22 miliónov
korún."
Text a foto: Fedor Mikoviè

Nový generálny
riadite¾ Lesov SR
sa ujal funkcie
Minister pôdohospodárstva SR Zsolt
Simon uviedol v prvý jarný deò, teda
21. marca,
v
historickej
budove
Generálneho riadite¾stva tátneho podniku
Lesy SR Banská Bystrica do funkcie
generálneho riadite¾a Ing. Karola Vina.
Karol Vin sa stal na základe
rozhodnutia výberovej komisie MP SR,
spomedzi sedemnástich prihlásených
uchádzaèov, víazom výberového konania
na najvyí post v . p. Lesy SR Banská
Bystrica.
Ing. Karol Vin sa na zhromadení
pracovníkov GR LSR predstavil ako krízový
manaér, so stavbárskym vysokokolským
vzdelaním, ktorý v uplynulých rokoch
pôsobil v bankovej sfére.
Svoje
menovanie
do
funkcie
generálneho riadite¾a LSR chápe "ako misiu
rizikového manaéra, ktorý chce vies firmu
k úspenému napredovaniu."
"Chcem, aby sa tátne lesy stali dobre
organizovanou, dobre riadenou a dobre
fungujúcou firmou. Chápem dneok ako
bod nula, zaèíname od èistého stola
a oèakávam od kadého aktívny prístup
v procese
transformácie
tátneho
podniku na akciovú spoloènos. Poznám
okruh problémov, ktoré ma èakajú. Vo
firmách, kde som doteraz pôsobil, som
ako krízový manaér musel riei mnohé
(pokraèovanie na strane 2)

L e s n í c i u z av re l i
sociálny zmier
V historickej budove tátneho podniku LSR v Banskej
Bystrici sa dòa 24. februára 2003 zili zástupcovia
Zdruenia zamestnávate¾ov LH na Slovensku a zástupcovia
OZ DLV, aby spoloène zavàili úsilie komisií pre kolektívne
vyjednávanie a podpísali Kolektívnu zmluvu vyieho stupòa
pre lesné hospodárstvo na Slovensku.
Skôr, ako sa uskutoènil akt podpisu, vystúpil so svojím
príhovorom Ing. Blaej Moucha - prezident zdruenia
zamestnávate¾ov. Vyzdvihol prácu komisií, ktorá znova
pomohla udra sociálny zmier v LH. Ing. Borislav Majtán predseda Odborového zväzu Drevo-Lesy-Voda - prítomným
pripomenul históriu vzniku Vyej kolektívnej zmluvy a ocenil
aj prístup zamestnávate¾ov, e sa u po 13. krát môeme
stretnú a uzavrie tak dôleitý dokument pre zamestnancov
v LH ako je Kolektívna zmluva.
Kolektívna zmluva aj pre rok 2003 znamená mierny nárast
tarifných miezd, ako pre kategóriu robotníkov, tak aj pre
kategóriu THZ. Ïalej bola dohodnutá Kolektívna zmluva
v doplnkovom dôchodkovom pripoistení a do roku 2005.
Po krátkom oboznámení sa so zmenami v Kolektívnej
zmluve, ktoré vykonal predseda
Výkonnej rady lesníckej sekcie OZ DLV Frantiek
Suchanovský, pristúpili jednotliví zástupcovia k samotnému
podpisu. Za zamestnávate¾ov Kolektívnu zmluvu podpísali
Ing. Blaej Moucha a Ing. Ján Novák, CSc., za odborárov
Ing. Borislav Majtán a Frantiek Suchanovský (foto è. 1)
Atmosféru podpisu dôleitého dokumentu umocnila aj
prítomnos zástupcov zamestnávate¾ov a odborov /na
fotografii è. 2: Ing. tefan Beòa, Ing. Peter apay,
Ing. Michal Galajda, Ing. Ján tefánik a Ján Loderer/.
elajme si, aby sa obsah podpísanej Kolektívnej zmluvy
podarilo naplni v plnom rozsahu a v plnej írke.

Text: Frantiek Suchanovský
Foto: Jozef Hikl
(dokonèenie zo strany 1)

ZIMNÉ PORTOVÉ HRY
LESNÍKOV SÚ ZA NAMI

V nádhernom zimnom poèasí,
v nádhernej atmosfére
- dobré preteky

(pokraèovanie na strane 19)

netandardné ekonomické a obchodné
situácie. Verím, e nájdem mechanizmy a
pouijem doteraz osvedèené modely, ako
privies transformaèný proces LSR do
úspeného konca. Cítim sa poctený dôverou
a príleitosou vykona nielen formálnu, ale
reálnu transformáciu, aby firma bola schopná
vytvára zdroje na plnenie vetkých
verejnoprospených funkcií lesov" - povedal
Karol Vin vo svojom vstupnom príhovore.
Minister pôdohospodárstva SR Zsolt
Simon na adresu nového generálneho riadite¾a
LSR uviedol, e "je to skúsený krízový manaér,
nie je zaaený minulosou, je nestranný, nemá
prepojenie na lesníkov, drevospracovate¾ov, ba
dokonca ani na po¾ovnícke kruhy a má vetky
predpoklady podnik úspene transformova."
Zs. Simon ïalej zdôraznil, e "nie je zámer
privatizova Lesy SR, transformácia a vetky
s òou spojené reformy sa budú vykonáva len
na základe zákona, ktorý schváli slovenský
parlament, je vymenovaná komisia zloená
z odborníkov, pomocou ktorých sa nám,
dúfam, podarí transformova Lesy SR
a konsolidova k 1. januáru 2004."
Text a foto: Fedor Mikoviè

OCHRANU LESA NEZANEDBÁVAME
alebo: kam a siaha opoválivos priemerného vedeckého pracovníka Slovenskej
akadémie vied Ústavu ekológie lesa vo Zvolene
Ohlas na èlánok "Neefektívne vyuívanie prostriedkov na ochranu lesa v Lesoch SR",
napísaný dòa 19.02.2003 o 23.03 hod. do internetovej stránky MP SR "Fórum ministra".
Autorom je Ing. Rastislav Jaku, PhD., z laboratória ochrany lesa, Ústavu ekológie lesa, SAV Zvolen.

Váený pán minister,
ako pracovník SAV sa dlhodobo zaoberám ochranou smrekových porastov pred podkôrnym hmyzom, zvlá
pouitím feromónov. Dovolím si upozorni na to, e Slovensko dosahuje v tejto oblasti výborné a medzinárodne
akceptované výsledky.
Dobre funguje aj vývoj nových feromónových prípravkov. Slovenské výrobky sú mnohokrát úèinnejie ako
zahranièné a pritom sú lacnejie.
ia¾, Lesy SR dlhodobo skoro výhradne nakupujú a pouívajú zahranièné prípravky, ktoré sú ove¾a drahie ako
domáce. Úèinnos prípravkov je porovnatelná, prípadne slovenské sú úèinnejie. Pod¾a mojích odhadov týmto
postupom mohlo u dôjs k zvýeným nákladom Lesov SR rádovo v miliónoch korún.
V okolitých tatoch s transparentným prostredím, tatne lesy pouívajú skoro výhradne domáce feromóny, ak
ked sú menej úèinné. Na tieto skutoènosti som nieko¾ko krát upozoròoval zamestnancov Lesov SR, ial
bezvýsledne. Myslím e okrem ekonomických strát, Lesy SR týmto pristupom znevaujú aj slovenskú vedu.
Vzh¾adom k tomu, e v súèastnosti zaèína prebieha oèistný proces v Lesoch SR, dúfam e ani táto oblas
nebude vynechaná.
Ostavam s pozdravom Lesu zdar,
Ing. Rastislav Jaku, PhD., Laboratórium Ekológie Lesa, SAV Zvolen

Po preèítaní tohto príspevku, plného
gramatických chýb sme sa so
spolupracovníkmi z Odboru riadenia
lesníckych èinností .p. Lesy SR
Banská Bystrica, s údivom pozerali po
sebe, akého nadaného ochranára má
vo svojom kolektíve Ústav Ekológie lesa
SAV Zvolen. Najviac nás prekvapila tá
skutoènos,
ako
"presvedèivo",
uprostred noci priiel k záveru, e Lesy
SR, .p. Banská Bystrica plytvajú
prostriedkami na nákup pod¾a neho
drahých zahranièných feromónových
prípravkov, keï domáce feromóny sú
lepie a úèinnejie. Aby èitate¾a laika
zmiatol uvádza, e okolité táty " skoro
výhradne" pouívajú domáce feromóny.
Je neskutoèné uveri tomu, ako sa
môe k úvahe tohto druhu prepoièa
èlovek, ktorý o sebe tvrdí, e je vedecký
pracovník. Tie by nás zaujímalo odkia¾
èerpá informácie, keï nau obchodnú
politiku nemôe pozna, ani ju nepozná.
Naviac si zamieòa nae dosiahnuté
výborné výsledky v oblasti ochrany
lesov, konkrétne v boji s podkôrnym
hmyzom v celom tátnom podniku, so
znevaovaním slovenskej vedy a
výrobou ekonomických strát.

Celú obsahovú náplò uvedeného
pakvilu uzatvára hrozbou oèistného
procesu, ktorý v Lesoch SR musí
vzniknú a na ktorý sa akoby úprimne
teí.
Chceme uvies èitate¾ov a lesnícku
verejnos do skutoènej a pravdivej
atmosféry realizovania ochrany lesa
v Lesoch SR, .p., ktorú vo vetkých
odtepných závodoch zabezpeèujeme
na
dobrej
odbornej
úrovni
prostredníctvom ochranných a obranných opatrení s odborným doh¾adom
a pomocou pecialistov Lesníckej
ochranárskej sluby, Lesníckeho
výskumného ústavu Zvolen, VS Banská
tiavnica.
U takmer 10 rokov zabezpeèujeme
najmä v ihliènatých odtepných
závodoch intenzívnu obranu lesných
porastov proti podkôrnym a drevokazným
kodcom
lapaèovou
technikou individuálnymi i barierovými
technológiami fermónových lapaèov.
K najobjektívnejiemu spôsobu ochrany
a
obrany
prevane
kalamitami
rozvrátených smrekových porastov sme
sa prepracovávali postupne tak, aby
sme podkôrnych kodcov najmä

Lykorúta smrekového (Ips typographus L.) a Lykorúta lesklého (Pityogenes chalcographus L.) dostali pod
kontrolu, t.j. pod prah hospodárskej
kodlivosti. Do súèasnej vysoko úèinnej
metódy boja sme sa prepracovali na
základe h¾adania rezerv a moností
odbúra z lapaèovej techniky subjektívny
vplyv èloveka a získa vysokú úèinnos
feromónových lapaèov. Po neustálom
zlepovaní sa vo vypracovávaní
projektov obranných opatrení na
lesných správach, postupnou výmenou
terèových lapaèov Ekotrapov za
kvalitnejie trbinové lapaèe Theysohn,
ktoré sme kadoroène navyovali do
zostáv obrany a ktoré sme získavali
a získavame od zahranièného výrobcu
nie
nákupom,
ale
bónusovým
spôsobom, za nákup feromónových
odparníkov Pheroprax, Pheroprax "A"
(Ampula), Chalcoprax a v minulosti aj
Linoprax na drevokaza èiarkovaného,
(Xyloterus lineatus O.).
Dôvod nebol v tom, e odmietame,
alebo nejavíme záujem o feromóny
domácej produkcie. Jediným dôvodom
bol a je v tom, ako zabráni èloveku, aby
sa nedopúal subjektívnych hrubých
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chýb,
ktoré
napomínaním,
ani
finanènými sankciami nebolo moné
odstráni. Pri adjustovaní, t.j. uvedení do
prevádzkovej
èinnosti
feromónu
domácej výroby (Etokap, Ecolure
a pod.) sa vedúci lesníckeho obvodu,
prípadne podkôrnikový pozorovate¾ pri
zakladaní feromónov do lapaèov
dopúali chýb, ktoré sa u nedali
napravi. V okolí lapaèov vytvárali umelé
ohniská a plodiská premnoených
lykorútov. Takto sa navyovala
rozvrátenos u pokodených porastov
veternými kalamitami.
Ïalím nadväzujúcim nedostatkom
je terèový lapaè Ekotrap, ktorý tým, e
má zberný kontajner na chytených
podkôrnikov umiestnený na spodnej
èasti lievika, ktorým odchytené lykorúty
prepadávajú, má tú nevýhodu, e pri
takmer kadej väèej zrákovej èinnosti,
resp. búrke tým, e odchytené lykorúty
vo väèom mnostve neprepustia
zrákovú, búrkovú vodu a kontajnery
z lapaèov
pozhadzuje,
tým
sa
adjustovaný odkrytý feromón stáva
agregujúcim èlánkom na okolité stromy.
Ïalí vány nedostatok terèového
lapaèa Ekotrap je aj to, e v òom musí
by zaloená selektívna mrieka, ktorá
okrem toho, e zabraòuje padaniu do
lapaèov uitoènému hmyzu, tvorí tak
bariéru a zniuje úèinnos v odchyte
podkôrnych kodcov najmä Lykorúta
lesklého, ktorý na selektívnej sieke
pristáva a z tejto i odlieta na okolité
stromy.
Z uvedených nami zistených
prevádzkových poznatkov sme prikroèili
a prevádzkujeme doposia¾ neprekonané
a vysoko úèinné feromónové odparníky
zahraniènej výroby. Vysokú úèinnos,
jednoduchos, prevádzkovania, ktorá sa
subjektívne nedá ovplyvni, nako¾ko
feromón sa iba zavesí po vybalení
z alufánovej fólie, tento netreba pri
uvedení do èinnosti striha, nastriháva

resp. robi s ním iné úkony naviac
Pheroprax "A" má náplò opticky
vidite¾nú, take je moné odparovanie
agregaènej látky vidie opticky.
trbinový lapaè Theysohn nemeckej
kontrukcie je zabezpeèený tak, e ani
pri silných búrkach sa lykorúty, ktoré sú
v òom odchytené nedostanú protivýlezovou trbinou vonku z lapaèa.
Domáceho výrobcu Fytofarm s.r.o.
Bratislava sme pri osobných kontaktoch
iadali o odstránenie zistených
nedostatkov naou lesnou výrobou, aby
uspôsobili feromónový lapaè Ekotrap
tak, aby zodpovedal parametrom
úèinnosti aj v drsných klimatických
podmienkach, obdobne aj feromóny
najmä v odstránení subjektívnych
vplyvov èloveka pri ich intalovaní do
lapaèa. Naviac bola ponúknutá
spolupráca v poskytnutí odtepného
závodu pod¾a vlastného výberu na
testovanie a overovanie produkcie ich
vlastných nových výrobkov. Doposia¾
k odozve nedolo.
Je zaujímavé, e pán Ing. Jaku,
PhD. s tak nevýrazným preh¾adom
o naich dlhoroèných poznatkoch
a skúsenostiach v boji proti podkôrnym
a drevokazným kodcom, èi to ete za
bývalej organizaènej truktúry podnikov
tátnych lesov, alebo u teraz za
existencie Lesov SR, .p., má odvahu
presviedèa a zavádza ministra
pôdohospodárstva
a
èitate¾skú
verejnos o nepodloených, nepravdivých údajoch a nekompetentných
úvahách.
Ak sa nazýva a vystupuje ako
vedecký pracovník, tak nech sa zaoberá
vedou a prinesie pre lesníctvo nové
poznatky. Nech neopakuje a neprisvojuje si nieèo, èo nikdy svojím
myslením nevytvoril. Nie je pekné, ak
èlovek do vedy vnáa anarchiu
v dôsledku nedostatoèného poznania
vecí a diania .

Osvojovanie si práva hodnoti,
znevái prácu iných a naviac oklama
výmyslami lesnícku verejnos, to sa vám,
ako vedeckému pracovníkovi v plnej
miere podarilo.
Predpokladáme, e v nastúpenej
ceste mienite pokraèova, aby vae
zblúdilé noèné úvahy mal kto èíta
a vyvodil si z nich aj závery.
Aby sme konkrétne uviedli aj
dosiahnuté výsledky z uplynulého roka
v obrane lesných porastov lapaèovou
technikou a feromónovou základòou
v zostavách Theysohn, Pheroprax "A"
a Chalcoprax môeme dokumentova
nasledovné.
Celkom za obdobie od apríla do
konca septembra 2002 sme odchytili
299 440 706 kusov podkôrnych
kodcov. Z toho Lykorúta smrekového
154 453 523 kusov a Lykorúta
lesklého 144 987 183 kusov.
Celkom bolo prevádzkovaných
14 241 lapaèov. Priemer na jeden lapaè
pripadol na 21 026 odchytených
jedincov. Prostredníctvom bónusových
náhrad za odobraté feromónové
odparníky bola ustálená cena na jeden
odparník od 90,- Sk do 124,- Sk.
Táto skutoènos potvrdzuje, e
ekonomicky
.p.
Lesy
SR,
nepokodzujeme ani neplytváme
zbytoène jeho finanènými prostriedkami.
To, e sa nám podarilo dosta po
rozsiahlych kalamitách podkôrnych
kodcov
pod
kontrolu,
vïaka
nastúpeným technológiám ochrany
a obrany, je vidie na súèasnom
zdravotnom stave lesa obhospodarovanom Lesmi SR, .p. Banská
Bystrica.
Ing. Ján Kovalèík, CSc.
Lesy SR, . p. Banská Bystrica

Jasná vízia, tímová práca
a kvalita sú rozhodujúce
pre prosperitu

Vyuitie prirodzeného zmladenia je zárukou zníenia nákladov pestovnej èinnosti.
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Cie¾om lesného hospodárstva je uspokoji
záujmy spoloènosti, zachova zdravé,
ekologicky odolné lesy so vetkými
veuitoènými funkciami.
V súèasnom trhovom prostredí nadmerná
orientácia na momentálny zisk z lesa môe by
krátkozraká a dlhodobo nebezpeèná voèi
budúcim cie¾om podnikania, pestovaniu zásob,
(pokraèovanie na strane 8)

Zaèiatok spolupráce OZ Semenoles
v Liptovskom Hrádku s èínskymi lesníkmi
siaha k dátumu 25. marec 1999, keï sme
vypracovali prvé ponuky sadeníc a semien
lesných drevín, adresované pracovníkovi
Ústavu slovenskej a svetovej ekonomiky SAV,
PhDr. Rudolfovi Kostolanskému. Po výmene
korepodencie bola prvou dôleitou
udalosou návteva èínskej delegácie, ktorú
viedol vedúci tátnej lesnej správy È¼R Zhou
Shengxiang. Èínski lesníci zavítali na
Slovensko 1. a 7. júla 2001. Podrobnosti
o návteve èínskej delegácie zverejnil
èasopis Les è. 7-8/2001. V súvislosti s touto
návtevou bolo dôleitou udalosou zriadenie
slovensko - èínskeho výboru pre spoluprácu
v lesníctve a podpis prvého protokolu
spolupráce medzi SR a È¼R.
Som presvedèený, e ve¾mi dôleitú
úlohu pre túto spoluprácu zohrala
pripravenos slovenskej strany v podobe
komplexného dobudovania semenárskych
technológii védskej výroby v OZ Semenoles
na európsku a tým aj svetovú úroveò.
Dôleitou bola aj získaná certifikácii ISTA
Semenárskou stanicou Liptovský Hrádok pri
LVÚ Zvolen. Pozitívny úèinok malo aj
uvedenie do prevádzky fínskej ve¾kovýrobnej
technológie na výrobu krytokorených
sadeníc, avak so slovenskými prvkami:
pestovate¾ské tunely, závlahy, kúrenie,
úloisko a pod. Urèite ve¾mi zaváil aj
komplexný sortiment strojov a zariadení pre
kôlkársku výrobu z produkcie OZLT Banská
Bystrica, s ktorými sa èínski hostia stretávali
vo vetkých kôlkach. Napokon dôleitým bol
ucelený obraz fungovania slovenského
lesníctva, ktorý èínski hostia získali aj
v ostatných
navtívených
závodoch
a lesníckych intitúciách.
Aj keï èínski hostia vystupovali ve¾mi
skromne, mali dokonalý preh¾ad o naich
technológiách, èo sa potvrdilo aj
nasledujúcich kontaktoch. Osobne si myslím,
e najviac oceòovali slovenskú schopnos
optimálne sa rozhodova pri výbere
pièkových dodávate¾ov technológii, ale aj
slovenskú schopnos improvizova v záujme
hospodárnosti a s dodraním kvality. Uvedené
skutoènosti boli umocnené slovenskou
lesníckou kolou trvalej udrate¾nosti
obhospodárovania lesov, ktorá sa im
mimovo¾ne ponúkala poèas cestovania naou
krajinou. Pod¾a neskorieho hodnotenia
naej lesníckej pozície èínsky experti nás
zaradili na piate miesto vo svetovom rebríèku.
Rozhodujúcim medzníkom èínskoslovenskej spolupráce zostane podpísanie
medzitátnej zmluvy na úrovni ministrov
v decembri 2002 a rozhodnutie o postúpení
obchodného zastúpenia firme Delta Line,
s.r.o. Bratislava.
Hoci následne sa zaèalo íri nieko¾ko
dezinformaèných mediá-lnych správ, svetlo

Príleitos
sa u nemusí
zopakova!
do situácie vniesol generálny riadite¾ firmy
Deltaline,
s.r.o.
svojím
príspevkom
v Ro¾níckych novinách a na internetovom
portáli: www.deltaline.biz, kde mono získa
podrobné informácie o projekte "Green
China", take by bolo zbytoèné na tomto
mieste ich opakova..
Ako dôleitú informáciu pokvaujem
zverejni fakt, e projekt bude zastreova MP
SR pod odbornou gesciou LVÚ Zvolen a e
boli zostavené nasledovné pracovné skupiny:
1. Riadiaca skupina (minister, resp. tátny
tajomník MP SR, generálny riadite¾ Delta
Line, s.r.o., generálny riadite¾ SL MP SR,
generálny riadite¾ Lesy SR a vedúci
skupiny expertov
2. Skupina expertov
3. Technicko-realizaèný kolektív
V projekte "Zelená Èína" vidím ve¾kú
príleitos pre Slovensko, pre ná podnik
a LVÚ Zvolen, pokia¾ sa budeme rozumne
správa. Èo si predstavujem pod rozumným
správaním ?
1. Vdy pamäta na to, e nejde
o jednorazový, ale dlhodobý obchod a e
èínska strana je nám viac ako rovnocenným
partnerom. Zásadne a v nièom partnera
nepodceòova !
Hoci to znie nadnesene, dobré meno na
èínskom trhu nám môe otvori brány do
celého sveta: do Arabských Emirátov, Junej
Ameriky a pod.
2. Maximálne vyui nau lokalizáciu
v strednej Európe a prezentova Slovensko
ako kolísku svetového lesníctva a pièkových
svetových semenárskych, kôlkárskych
a zalesòovacích technológií. Na tomto
základe realizova optimálne rozhodnutia.
Pri rozhodovaní a výbere technológií
neskåznú na úroveò neperspektívnych a
najmä neflexibilných technológií, ktoré u
vopred vyluèujú zámenu a úpravy substrátu,
vopred znamenajú technické a ekonomické
komplikácie pri pestovaní, zalesòovaní a pod.

Vyvarova sa aj zbytoène pretechnizovaným
postupom a technológiam bez variantného
rieenia, lebo v prípade zlyhania urèitého
prevádzkového uzla zbytoène nastávajú ve¾ké
komplikácie a kody. V tejto súvislosti nech
sú pre odborného garanta, t.j. LVÚ Zvolen,
ale aj rieite¾ov varovnými príkladmi kotolòa
Jochy na drevnú tiepku a pasírka duinatých
plodov, lebo aj tu bola na zaèiatku snaha o hitech technológie.
Nepreceòova svoje schopnosti a najmä
skúsennosti v pestovaní krytokorenných
sadeníc. Inpirova sa rozhodnutiami iných
tátov, ktoré rieili podobné úlohy : Poliaci
doma, Fíni a Nemci v Èíne, Fíni na Novom
Zelande, Nóri v Ugande a pod.
Vyui skúsenosti slovenských lesníkov,
ktorí v tejto problematike majú zahranièné
skúsenosti, napr. konkrétne Ing. tefan
Kontek bývalý vedúci prevádzky z OZ Kriváò
a skupina lesníkov z tohoto závodu, ktorí
zalesòovali krytokorennými sadenicami
v Nórsku.
Vyui skúsenosti finanène dostupných
zahranièných expertov, najmä zo tátov
s najväèími skúsenosami ale s nutnou
opatrnosou, aby ich pdporuèenia neboli
motivované iba ich obchodnými záujmami.
Znovu sa tu ponúka Nórsko, ako tát
s najdlhími skúsenosami a navye s u
fungujúcou odbornou osvetou v rámci
projektu SLON.
3. Snai sa získa maximálnu pridanú
hodnotu pre SR a ná podnik, ale v súlade
s predchádzajúcimi bodmi.
Vetko, èo je moné na Slovensku
efektívne vyrobi a do Èíny efektívne dopravi,
je potrebné vyrobi a doda zo Slovenska.
Bolo by ve¾kou chybou vopred, iba na
základe kontatovania vysokých dopravných
nákladov a bez h¾adania moností nevyrába
na Slovensku. Dopravné náklady sa predsa
rozpoèítajú na ve¾ký objem produkcie.
Uvedené je zjavné z jednoduchého príkladu:
1 milión korún dopravných nákladov pri poète
1 milión kusov krytokorenných sadeníc, je
nákladom iba 1 koruny na jednu sadenicu.
V èínskom trhu vidím obrovskú príleitos
financovania výstavby slovenských kapacít na
produkciu krytokorenných sadeníc pre
vytýèený cie¾ový objem napr. 30% celkovej
slovenskej potreby sadeníc! Nu a napokon,
preèo by nae Slovensko nemohlo by
trvalým exportérom krytokorenných sadeníc,
veï má na ich pestovanie výborné
podmienky.
Ïalou ve¾kou príleitosou je vyuitie
nadbytoèných kolnièných plôch pre
zakladanie hlavových kôlok na produkciu
rezkov vàb a topo¾ov, z ktorých sa vak budú
pestova sadenice v Èíne.
Treou príleitosou je dodávka osiva
niektorých lesných drevín, kde bude
v prípade úspeného uplatnenia projektu
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potrebné vyui vetky moné semenné
zdroje SR.
Negatívne skúsenosti z roku 2000
v rieení koncepcie kôlkárskej výroby
u náho podniku vo mne evokujú obavy, aby
sa situácia nezopakovala aj v obchode
s Èínou.
Pri
poadovaní
zástupcu
v rieite¾skej komisii koncepcie kôlkárskej
výroby môj hlavný argument, e pre OZ
Semenoles tvorí kôlkárska èinnos a 50 %
obratu a pre lesný závod iba 1 - 5%, bol
neakceptovaný. Je logické, e rieitelia
z lesných závodov obhajovali predovetkým
svoje záujmy a nie záujmy Semenolesu, alebo
celopodnikové záujmy. V prípade prijatia
celopodnikovo nevhodných rozhodnutí tieto
ovplyvnia hospodárenie lesných závodov len
minimálne, ale pre OZ Semenoles môu by
likvidaèné.

Vo výrobných úlohách podniku na rok
2003 je aj vyuitie výrobného potenciálu
Semenolesu. Kadému situácie znalému
lesníkovi je asi jasné, e súèasný slovenský
trhový priestor a jeho vývoj najmä v privátnom
sektore problémy Semenolesu nevyriei.
Zásadné rieenie je iba v prerozdelení
vnútropodnikového segmentu a v exporte!
Ako teda naplni túto úlohu, ak sa zopakuje
situácia s koncepciou kôlkárskej výroby ?
Vývoj, ktorý nastal v obchode s Èínou
zaèína ma bohuia¾ podobný scenár.
Z poèiatoèných reakcií niektorých kolegov expertov pre kôlky krytokorenných sadeníc
cíti zaujatos voèi metóde sadbovaèov
a technológii, ktorou disponuje Semenoles.
Predstavme si, e nad silou technologických
a ekonomických argumentov zvíazí sila
zaujatosti a neochoty komunikova. Aká bude
pozícia OZ Semenoles presadi sa na

domácom trhu? Predstavme si ïalej, e
neefektívna technológia a nenaplnenie
oèakávaní èínskych partnerov a projekt
financujúcich subjektov o dva, prípadne tri
roky, bude dôvodom na predèasné
ukonèenie spolupráce. Aký dopad a pre koho
to bude ma a kto bude za situáciu
zodpovedný ?
Ak by nestaèili moje doterajie argumenty
a moje obavy z moného vývoja sa niekomu
zdali neprimerané, tak uvediem ete jednu
skutoènos: OZ Semenoles a OZLT Banská
Bystrica zastupoval v zahranièí pracovník
iného lesného závodu.
Záverom ete raz zdôrazním: správajme
sa rozumne, ale nebojme sa vyui príleitos,
lebo tá sa u nemusí zopakova !
Ing.Stanislav Bystriansky
riadite¾ OZ Semenoles

Lesy si zaèali vái vtedy, keï ich u skoro nemali

Ako sa po èínsky napíe "les" ?
Úsmev do náho ivota prirodzene
patrí. Ak ide o ivot diplomata, tak je táto
pozitívna deformácia lícnych svalov priam
pracovným nástrojom. No, a ak je to
navye diplomat èínsky, potom vás zdvorilé
úsmevy sprevádzajú jednoducho vade.
Presne tento pocit som mal, keï nás
v salóniku
Èínskeho
ve¾vyslanectva
v Bratislave usádzala tamojia asistentka.
Privítala nás plynulou èetinou, ktorú sa
nauèila ete v èasoch, keï pracovala
v èeskoslovenskej
Prahe.
Èakanie na príchod jej éfa sme
spolu
s
riadite¾om
OZ
Semenoles Ing. Bystrianským
vyplnili úprimným obdivom nad
rýchlosou s ktorou si èínskymi
znakmi robila poznámky. Vïaka jej ochote
sme stihli absolvova minikurz èíntiny,
keï sme sa nauèili "èíta" dve slová - strom
a les. Neviem èi èíntina má takú logiku
vade, ale v prípade týchto dvoch znakov ju
naozaj má. Napokon, posúïte sami:
Na ïaliu lekciu vak nezostal èas,
lebo vo dverách sa zjavil ekonomicko obchodný radca èínskeho ve¾vyslanectva
Fei Yixiang. Keïe jeho spoloèné
rokovanie s kolegom Bystrianskym vo veci
presných prekladov odborných lesníckych
textov do èíntiny netrvalo dlho, poiadal
som èínskeho diplomata o krátky rozhovor
pre ná èasopis.
Pán obchodný radca, èomu pod¾a vás
vïaèíme za to, e sa nae dve krajiny
ocitli na prahu ve¾mi nádejnej, ba priam
historickej lesníckej spolupráce ?
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Aj u nás, aj u vás platí: kto h¾adá nájde.
My sme h¾adali a nali sme vás. Vieme, e na
Slovensku máte ve¾mi bohaté lesnícke
skúsenosti a tak sme sa rozhodli, e ich
vyskúame. Máte nau plnú dôveru a sme
presvedèení, e naa spolupráca bude
úspená.

robia na ve¾mi dlhú dobu, obyèajne na 50 a
100 rokov.
Ïakujem vám, pán obchodný radca,
za rozhovor.

Ve¾kos krajín je moné mera naozaj
rôzne. Výmerou, poètom obyvate¾stva,
"hádépéèkom"... V týchto ukazovate¾och
Ázijská kultúra je známa úctivým
sa s Èínou môe porovnáva iste len
prístupom k prírode. Aký máte v Èíne
málokto. Existujú vak aj iné porovnania.
k lesom vzah ?
Také, ktoré sú zaloené na sile nápadu,
ve¾kosti tradície a schopnosti
kona rýchlo. Práve tu kdesi
treba h¾ada zdroj úspechu
les
strom
malých ve¾kých krajín. Najvyí
èas, aby sa medzi ne zaradilo aj
Slovensko. Nie je preto teraz
vôbec prvoradé, kto je autorom nádejných
Vo¾akedy u nás nepoznali ¾udia ozajstný krokov v otázke zalesòovania obrovských
význam lesov. Okrem toho Èína zaila v 20. èínskych území a komu pripadne najväèí
storoèí ve¾a vojen, okupovali nás osem rokov podiel z finanèného i imidového profitu,
Japonci, mali sme tu tyri roky obèiansku ktorý v prípade úspechu táto akcia urèite
vojnu. Poèas týchto udalostí ve¾ká èas prinesie.
Je
tu
predovetkým
krajiny bola silne pokodená, èo vyústilo do neopakovate¾ná anca pre slovenské
ve¾mi zlej situácie v oblasti èínskych lesov. lesníctvo, ktorá poskytuje dostatoèný
Rozírili sa púte, krajina vysychala. Práve realizaèný
priestor
vetkým
jeho
tento kritický stav spôsobil u nás zásadnú segmentom, bez potreby akejko¾vek
zmenu - ¾udia poznali dôleitos lesov a zaèali revnivosti. Ak ju dokáeme spolu vyui
svoj prístup k nim meni. Aj naa vláda venuje výrazne pomôeme zahraniènému kreditu
lesom ve¾kú pozornos a tát je vlastne Slovenska, no najmä dosiahneme tak
garantom ich rozvoja.
prepotrebný zlom v nazeraní naich
Aké sú u vás vlastnícke vzahy spoluobèanov na lesnícku prácu. Mono
paradoxne v duchu trocha pozmeneného
k lesnej pôde a lesom?
Lesná pôda v Èíne patrí vetka tátu. porekadla - ak nie je moné by doma
Podporujeme vak aj súkromný sektor a to prorokom, tak nech tento príde hoci aj
tak, e ¾udia si môu lesnú pôdu prenaja z Èíny!
Ján Mièovský
a hospodári na nej. Nájomné zmluvy sa

Novinové príspevky a prepisy televíznych èi rozhlasových
relácií z ostatných dní a týdòov by dozaista zaplnili nie jednu
rubriku Lesníka, le celý jej obsah. Orientova sa v spleti
mediálnych informácií a èasto i nevyberaných atakov na
adresu slovenských lesníkov, zvlá pracovníkov . p. Lesy SR,
dalo veru poriadne "zabra" aj skúsenému a veci znalému
èitate¾ovi, divákovi èi poslucháèovi. Dnes preto vyberáme
agentúrne èlánky, ktorými chceme chronologicky zaznamena
výmenu názorov medzi predstavite¾mi rezortu a LSR.
Ponechávame na vás, naich èitate¾och, aby ste si vytvorili
svoj vlastný názor a oèakávame, e si ho nenecháte len pre seba. Bude na osoh veci, keï sa s ním na
stránkach Lesníka podelíte aj so svojimi spolupracovníkmi.
-f.m.Bratislava 27. februára (TASR) - Finanèné kontroly
Ministerstva pôdohospodárstva (MP) SR v tátnom podniku
Lesy SR vyústili do podania trestných oznámení voèi
neznámemu páchate¾ovi.Minister pôdohospodárstva Zsolt
Simon o tom novinárov informoval s tým, e kontroly
tátnych lesov z konca uplynulého roku poukázali na
vedomé
skres¾ovanie
hospodárskych
výsledkov,
netransparentné obstarávanie tovarov a sluieb, ako aj na
uzatváranie finanène nevýhodných zmlúv na obchod
s drevom. Hospodársky potenciál Lesov SR
obhospodarujúcich a 1,03 milióna ha lesných plôch
s roèným obratom prekraèujúcim 5 miliárd Sk sa navye
pod¾a neho doteraz vyuíval nedostatoène a bez tátnych
dotácii by u podnik dávno skrachoval.
Skres¾ovanie výsledkov firmy spoèívalo pod¾a neho
v nedostatoènej tvorbe opravných poloiek. Vïaka
rozpusteniu rezerv z minulých rokov podnik síce pod¾a
neho vykázal asi 5-miliónový zisk, ale kontrola hovorí o tom,
e pod¾a správneho úètovníctva sa reálne dostal do straty
a na úrovni 180 miliónov Sk. "V podniku boli pritom
vyplácané neúmerne vysoké odmeny a v objeme takmer
50 miliónov Sk," informoval minister.
Pri zaobstarávaní tovarov a sluieb Zs. Simon vidí
problém v tom, e Lesy SR boli u pri svojom zriadení
deklarované ako verejnoprospené, a tak nemuseli
uplatòova zákon o verejnom obstarávaní. "Mnohokrát bol
v podniku ignorovaný návrh výberovej komisie ako
napríklad pri dodávate¾ovi informaèného systému," povedal
minister a dodal, e pre nápravu tejto veci bude iniciova
zmeny príslunej legislatívy
Za k¾úèový problém v tátnych lesoch minister povauje
odbyt dreva s vysokými vývozmi do zahranièia. "Pri jednej
analyzovanej zmluve na predaj 13 740 m3 dreva podnik jej
nevýhodnosou priiel o 4,3 milióna Sk. Zmluvy na vývoz
boli dokonca mnohokrát koncipované tak, e objem
a kvalita dreva sa posudzovala a u odberate¾a. Ako sa
potom dá overi reálna kvalita, ak sa nezisuje hneï pri
nakladaní na Slovensku," upozornil Zs. Simon s tým, e
vlani celkový export suroviny zo tátnych lesov dosiahol a
700 000 m3 a ïalie drevo sa vyváalo aj prostredníctvom
sprostredkovate¾ských firiem.
Ku konkretizácii ¾udí zodpovedných za zistené problémy
minister dodal iba to¾ko, e je to práca pre orgány èinné
v trestnom konaní a pod¾a neho si treba uvedomi, ko¾ko
mal podnik odtepných závodov, prièom kadý s týchto
závodov s drevom obchodoval. K otázke o prípadnej
zodpovednosti predchádzajúceho ministra Koncoa sa
minister nevyjadril. Dianie okolo tátnych lesov vak bolo
pod¾a neho v predchádzajúcom období spolitizované.
V záujme výhodnejieho spracovania dreva v domácich
fabrikách sa pod¾a Zs. Simona u situácia mení. Vývoz za

január 2003 sa oproti rovnakému obdobiu vlaòajieho roku
zníil zo 130 000 u len na 18 000 m3. "Teraz sú u plne
zabezpeèované poiadavky domácich spracovate¾ov, ktorí
garantujú plynulos výroby. Verím, e v krátkom èase sa to
prejaví u aj na zlepení zahranièného obchodu, pretoe sa
budú vyváa namiesto surového dreva hotové výrobky
s vyou pridanou hodnotou. Myslím si, e je koniec
lesnícko-drevárskej vojny," dodal. Predchádzajúce vedenie
Lesov SR vývoz do zahranièia èasto vysvet¾ovalo
insolventnosou niektorých domácich drevospracovate¾ov,
u ktorých im zostávali poh¾adávky po lehote splatnosti.
V Lesoch SR má v krátkom èase prís k výmene
generálneho riadite¾a, keïe pôsobenie predchádzajúceho
éfa Blaeja Mouchu MP stoplo koncom roku 2002.
K výmene dôjde na základe výberového konania, ktoré MP
vyhlásilo v zmysle zákona o tátnom podniku. Jeho víazom
sa stal Karol Vin, ktorý vak post éfa Lesov SR zaujme a
po podpísaní mandátnej zmluvy.
VEDENIE LESOV SR OPONUJE PODOZRENIAM
ZO STRANY REZORTNÉHO MINISTRA ZS. SIMONA
Bratislava 28. februára (TASR) - Vedenie Lesov SR, . p.
zdôrazòuje, e k úmyselnému skres¾ovaniu hospodárskeho
výsledku podniku, ako to po finanèných kontrolách svojho
ministerstva uvádza minister pôdohospodárstva Zsolt Simon,
nedolo a nedochádza. Vedenie takisto oponuje aj voèi
údajnému uzatváraniu takých zmlúv na odpredaj dreva, ktoré
mali by pre tát nevýhodné. Výnosy podniku z dreva sú pod¾a
vedenia vyèíslené správne a zodpovedajú aj primeraným
odbytovým cenám.
Zdruenie závodných výborov odborového zväzu Drevolesy-voda pri tomto tátnom podniku dokonca ministra Simona
iada, aby sa lesníckej obci za svoje názory o afárení
v Lesoch SR verejne ospravedlnil. "Sme presvedèení, e
súèasné vedenie Ministerstva pôdohospodárstva SR nie je
schopné posúdi lesnícku politiku v celom kontexte, pretoe
slovenskému lesníctvu a jeho problémom, zdá sa, rozumie len
cez predaj takej vzácnej a nenahradite¾nej suroviny, akou je
drevo," uvádza sa v stanovisku predsedu tohto zdruenia
Frantika Suchanovského.
Zavádzajúce sú pod¾a zdruenia hlavne vyjadrenia ministra
o privysokých odmenách vyplatených v podniku v objeme 50
miliónov Sk. "Nelo o nejakú jednorazovú odmenu pre
manament naej firmy, ale o trinásty plat za rok 2002 pre
vetkých takmer 13 000 zamestnancov Lesov SR v zmysle
platnej kolektívnej zmluvy," pokraèuje Suchanovský.
(pokraèovanie na strane 14)
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(pokraèovanie zo strany 4)

zachovaniu a zve¾aïovaniu ekologicky
odolných lesov a kvalitných po¾ovných
revírov ako národného bohatstva tátu.
Odborníci v praxi majú za
úlohupresadzova základné princípy
prírode blízkeho lesného hospodárenia
a
tým
dosiahnu
prinavrátenie
biologickej automatizácie prirodzenej
obnovy, trvalos produkcie a zvýenie
ekologickej stability naich lesov.
Zníenie nákladov výroby zníením

pestovnej èinnosti a výnosy z po¾ovníctva
a drevárskej výroby dosiahli takmer
desanásobný nárast.
Prvoradým
cie¾om
po¾ovného
hospodárenia je baantí program.
O baantiu zver sa staráme v naich
baantniciach Èifáre - Pata, eliezovce Hrable a Ve¾ký Dvor. Dosiahnuté
mnostvo ulovených baantov v roku
2002 - 26 000 ks bolo kapacitne
optimálne a viac sa bude treba zamera

Tabu¾ka è. 1
VÝVOJ OBJEMU VÝROBY NÁKLADOV PESTOVNEJ ÈINNOSTI A VÝNOSOV Z PO¾OVNÍCTVA A DREVÁRSKEJ VÝROBY.

Tabu¾ka è. 2
PREH¾AD NÁRASTU VÝNOSOV V TIS. SK POD¾A JEDNOTLIVÝCH DRUHOV ZVERI V OBDOBÍ 1991 - 2002:

umelej obnovy lesa, ako finanène
vysoko nároènej fázy v pestovaní lesa, je
jedna z moností lesníckej výroby.
Prinavrátenie lesov pôvodným
vlastníkom a zmena stratégie prírode
blízkeho lesného hospodárstva, malo za
následok zníenie objemu výroby
a poètu pracovníkov v Odtepnom
závode Levice.
Na zvýenie výnosovosti a trieb sme
po roku 1992 v OZ Levice vypracovali
tieto stratégie :
A/ Vyuitie vlastných po¾ovných revírov
na zahranièné po¾ovaèky, rozvoj
baantiarstva.
B/ Oivenie
drevárskej
výroby,
spracovanie parketových vlysov dub,
buk, agát na export.
C/ Vyuitie dendromasy z výmladkových
lesov na energetické úèely.
Uvedené ciele vetci zainteresovaní
akceptovali, jednotlivé tímy a lesné
správy sme motivovali so zámerom
lepie vyuíva potenciál zamestnancov.
Výsledky za prvých nieko¾ko rokov
boli výborné. Odtepný závod s týmito
aktivitami dokázal významne zvýi trby,
objem výroby, zachova pracovné
príleitosti a dostal sa do II. kategórie
závodov pracovnej nároènosti.
Z tabu¾ky è. 1 je jasné, e za
10 rokov objem výroby sa zdvojnásobil
pri významnom poklese nákladov
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na udranie, resp. zvýenie dosiahnutej
kvality.
Hospodársky výsledok v baantiarstve, prezentovaný v Tabu¾ke è. 3, by
nebolo
moné
dosiahnu
bez
kadoroèného investovania èasti zisku
z po¾ovníctva do rozvoja revírov.
Popri intenzívnom plnení baantieho
programu rozvíjame chov diviaèej,
muflónej, danielej, jelenej a srnèej zveri.
OZ Levice obhospodaruje 7 samostatných revírov s výmerou 16 414 ha.
V hospodárení s raticovou zverou,
s výnimkou diviaèej zveri, sa dríme èo
do poèetnosti na rovnakej úrovni lovu,
avak trofejová kvalita rastie hlavne
u muflónej zveri.
V roku 2002 v naich revíroch
po¾ovalo 260 zahranièných a 44 domácich po¾ovníckych hostí.
Vzh¾adom na významný rast záujmu
zahranièných hostí o po¾ovaèky u nás, je
ve¾mi aktuálna poiadavka na zvýenie
kvality sluieb, organizácie a riadenia
výroby tak, aby sme v budúcnosti obstáli
v konkurenènom prostredí. To bude
záruka pre ïalie zvyovanie zisku
a podielu na trhu.
Kvalitné ubytovacie priestory pre
hostí sú zárukou rozvoja ekoturistiky.
Kvalita sa stáva vecou ekonomického preitia naej firmy.
Najúspenejie organizácie aplikujú
v súèasnosti TQM (Total Quality

Management), totálnu kontrolu kvality
a práve mnohým z nich sa podarilo
pokroèi vïaka uplatòovaniu nových
princípov rozhodovania. To by sme
chceli dosiahnu aj my v naich
podmienkach.
Pri vyhodnocovaní hospodárenia
v revíroch tátnych lesov treba bra do
úvahy viaceré skutoènosti:
- revíry tátnych lesov rozirujú
monosti zamestnania obèanov
v regióne, kde nezamestnanos
dosahuje 27 %,
- dosiahnuté výnosy tvoria 80 %
poloiek v devízach priamou platbou
a tým prínos devíz pre tát
prostredníctvom aktívneho cestovného ruchu,
- hospodárenie v revíroch vychádza
z maximálnej
komercionalizácie
a orientácie na zisk.
Iba cie¾avedomým hospodárením
v po¾ovných revíroch je moné
dosiahnu vyváenú a správnu poèetnos
zveri,
správny
pomer
pohlavia
a ekonomický prínos.
Rovnako vak treba odpoveda na
otázku, èi nadmerný záujem o revíry
tátnych lesov sleduje rovnaký cie¾.
Rozvoj obchodných aktivít nezávislých od dreva, hlavne po¾ovníctvo

pièkové výsledky sme dosiahli
v rozvoji baantiarstva .

a s ním spojená rodinná ekoturistika sa
dá rozvinú len zachovaním existujúcich
tátnych a vyhradených po¾ovných
revírov a investovaním do ich rozvoja tak,
aby sme mohli i naïalej prezentova
zahranièiu vysokú úroveò náho
po¾ovníctva a naej po¾ovníckej kultúry.
O ïalích zaujímavých aktivitách, ako
je energetické vyuitie biomasy z naich
lesov - Program rozvoja regiónu nabudúce ....
Nie
zotíh¾ovanie,
rozpredaj
a likvidácia, ale rast tvorivého
potenciálu zamestnancov, je zárukou
PROSPERITY.

EKONOMIKA STAROSTLIVOSTI A HOSPODÁRENIA V BAANTIARSTVE :

LOV TROFEJOVEJ RATICOVEJ ZVERI NA OZ LEVICE ROK 2002:

Tabu¾ka è. 3

Tabu¾ka è. 4

Text: Ing. Ján Farka,
Ing. Roman Ïuri
Foto: Ing. Duan Krajniak

pièkové trofeje sú výsledkom
uplatòovaniamu flónieho programu.

Ako výhodnejie speòai drevnú hmotu ?
Touto otázkou sa èasto zaoberali
vedúci pracovníci OZ Sobrance.
Vzh¾adom na nevýhodnú polohu
a prevane listnatý abový fond (96 %),

má OZ Sobrance neustále problémy
s odbytom drevnej hmoty. V oblasti
cenných sortimentov listnatého dreva
jednou z ciest zlepenia odbytovej

a ekonomickej situácie je aj predaj na
aukciách.
S touto formou predaja dreva sa OZ
Sobrance zaèal zaobera v roku 2002.
V tomto roku pracovníci OZ Sobrance
usporiadali dve aukcie dreva, vyhlásené
v zmysle aukèného poriadku LSR, .p.,
Banská Bystrica.
Prvá aukcia sa uskutoènila 26. apríla
2002 na MES Seèovce. Druhú vyhlásil
OZ Sobrance na 13. novembra 2002,
tie v Seèovciach. Najúspenejou
aukciou dreva v rámci OZ Sobrance
bola aukcia usporiadaná na zaèiatku
tohto roka a to 25. februára 2003.
cenníkovým sumám bola pripoèítaná
aukèná priráka 5 % (111.316,- Sk),
take celkové navýenie predajnej ceny
(pokraèovanie na strane 12)
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O profesionalite, morálke a odvahe

Rozhovor vôbec nie marcový
Podnikovou "top témou" posledných týdòov bolo urèite menovanie nového
generálneho riadite¾a. Hoci mená prihlásených do výberového konania neboli
súèasou iadnej oficiálnej správy, neformálnymi kanálmi sa nieslo, e medzi
sedemnástimi záujemcami o najvyí podnikový post je aj jedna ena. Vraj
technièka z lesnej správy. Trocha neobvyklá kombinácia, ktorá by v prípade
úspechu predstavovala kariéru priam raketovú. Kto je táto kolegyòa ? Aké motívy ju viedli k tomuto iste nie kadodennému
rozhodnutiu ? Bol to len leérny pokus, alebo dobre premyslený krok ? Èi je za tým ambicióznos kohosi uboleného...
Odpovede na tieto otázky sa mi zaèali odvíja v prvý marcový utorok, keï som vstúpil do zelenkavej historickej budovy na
torna¾skom námestí. Odtepný závod Revúca tu má sídlo dvoch lesných správ - afárikovskej a stáròanskej. Práve v tej
prvej u dvanás rokov pracuje Ing. Beata JURÍÈKOVÁ, samostatná technièka pre pestovnú èinnos.
Kým si pani pestovate¾ka vyberá zo skrine èimy, letkom sa rozhliadam po kancelárii, ktorej dominuje zaujímavý
polookrúhly stôl. Na stenách visia zarámované fotografie koòov a perovky s londýnskou tematikou. Pekne potiahnuté staré
kreslá. Kvety. Dobrý dojem z kancelárie vak zakrátko zatieni èosi, èo je treba prizna hneï v úvode. Kolegyòa Juríèková
je pôsobivá spoloèníèka. Príjemná, kultivovaná a - naèo taji - i pekná. A ako by to nestaèilo, jej otvorená a racionálna
argumentácia od prvej chvíle naznaèuje, e rozhovor to bude naozaj zaujímavý. Ale to u kráèame kaovitým snehom
plytkým údolím Dolinky smerom k almáskej lúke...
Pani ininierka, kde sú korene
váho
rozhodnutia
vytudova
lesníctvo ?

a hovorí "ahaj ete raz". Keï sa vak
tento výsledok náhodného výberu
opakoval ete dva krát bolo rozhodnuté.

Na gymnáziu som mala najbliie
k biológii a ete viac k matematike. Táto
kombinácia ma priviedla k vánemu
úmyslu tudova genetiku. Mamka,
ktorej energiu som asi zdedila, vak vo
mne videla budúcu uèite¾ku. Otec,
elektrikár, má dve ve¾ké lásky - históriu
a po¾ovaèku, a ten zase chcel ma zo
mòa lesníèku. Rodièia mi dali ve¾mi ve¾a
a ja som naozaj nevedela ako sa
rozhodnú. Nebudete mi veri, ale ako
matematik som to vyrieila úplne
iracionálne...

Take predsa len zvíazilo otcovo
po¾ovníctvo ?

???
...do klobúka ili lístky s tromi
kolami - pedagogickou, lesníckou
a genetikou. Keï som prvý krát vytiahla
lesnícku, mamka to odmietla uzna
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Po¾ovníctvo ani nie, otec síce trávi
v lese ve¾a èasu, no je to najmä estét,
ktorý má krásnu po¾ovnícku izbu a strie¾a
len ve¾mi zriedkavo. Ja som v tomto asi
po òom, hoci mám kompletnú
po¾ovnícku výbavu, u nedokáem
strie¾a na zver, poh¾ad na nieko¾ko
vlastných úspechov mi toti nebol
zdrojom radosti, ale smútku. Lesníctvo
vak nie je po¾ovníctvo. Dnes po
12 roènej praxi viem, e som sa
rozhodla dobre. Od skonèenia koly
stále pracujem, okrem materskej
dovolenky, na správe v Tornali ako
pestovate¾ka. Prela som tu aj ve¾mi
tvrdými èasmi, ale dnes práve im vïaèím
za to, e svojej práci i ¾uïom rozumiem.

Niekedy sa stretám s tými, ktorí mi
kedysi mohli a mali v zaèiatkoch pomôc
a ja im v duchu úprimne ïakujem. Vïaka
ich neochote, èi skôr neschopnosti,
som musela vyrás. Nikdy som
neznáala polovièaté rieenia a som
zvyknutá veci dokonèova. Práve preto
ma dnený stav lesníctva a najmä náho
podniku naozaj hnevá. Áno, tam je aj
dôvod mojej úèasti na konkurze na
generálneho riadite¾a. Vedela som, e
ve¾a ancí nemám, ale nemohla som sa
neprihlási. Myslím, e keï èlovek berie
veci èestne, nemôe ma s takýmto
rozhodnutím zásadný problém. Jednoducho viem, e nestaèí veci kritizova,
treba ich riei. Nech to nik neberie
osobne, ale riei by ich mali èestní ¾udia
s èistými rukami.
V èom spoèíva vaa nespokojnos
s podnikom ?
Je toho naozaj ve¾a. Pozrite sa len na

to ko¾ko mladých ikovných ¾udí od
podniku odilo ! Preèo asi ? Napríklad
pre systém odmeòovania, ktorý je pod¾a
mòa straný. Mám tu mladého kolegu,
ktorý je vynikajúci lesník s mimoriadne
nároèným obvodom, no vïaka svojmu
veku zarobí to¾ko, e ozaj len láska
k lesníctvu ho tu môe ete dra. Èo to
je za skamenený tabu¾kový systém, ktorý
neumoòuje takéhoto èloveka primerane zaplati ?! Èo je to za systém, ktorý
ma oberá o moje peniaze ?! Robím si
svoju prácu dobre, to mi verte, náklady
v pestovaní zniujem na hranu, a ja mám
prémiový ukazovate¾ hospodársky
výsledok závodu. Ako ho mám ovplyvni
? Samozrejme, závod dva krát za sebou
nevyjde a ja mám zakadým po
prémiách ! A mono práve kvôli
niekomu, kto sa o nesplnený výsledok
prièinil ove¾a viac, ako ja a pre ktorého
sú prémie len vreckovým na prilepenie.
Pre mòa nie sú, ja nekradnem ! Myslím,
e ná podnik doteraz spal a teraz to
bude trocha bolie. Zrazu sú vetci
zhrození, e generálnym riadite¾om lesov
bude akýsi ekonóm. No ja sa pýtam,
kde je ná karierny systém, ktorý by na
kadú pozíciu pripravoval schopných
¾udí, ktorí postupujú len vïaka svojim
pracovným výsledkom ?! A ktorí sú
peciálne pripravovaní na konkrétne
funkcie ! Preèo by absolventi lesníckych
kôl nemohli následne tudova
ekonomiku a právo ? Mohli a mali by.
Potom by sme mali vlastných pièkových
¾udí, ktorí by nedopustili, aby si ná
podnik pohadzoval kadekto ako lodièku.
A potom by sa ani nemohla nejaká
pestovate¾ka uchádza o post generálneho riadite¾a. Viete, keï som sa
dozvedela výsledok konkurzu otvorila
som na správe f¾au ampusu a kolegom
vravím, e pripíjam na nového
generálneho riadite¾a. Prekvapene
pozreli, e èi na mòa. Nie hovorím,
vyhral nejaký pán Vin, nepoznám ho,
ale prajem mu vetko dobré, bude to
potrebova. Viete ná podnik ostal ve¾a
dlný práve mladým a verím, e teraz sa
to pohne. Jednoducho chcem pracova
vo výkonnej firme, chcem v nej
primerane napredova a chcem v nej
samozrejme aj dobre a poctivo zarába.
Ak to nebude moné odídem...
Ako vae rozhodnutie ís do
výberového konania prijalo najbliie
okolie ?
Manel je tie lesník, otvorene som
sa ho spýtala, èi ma bude v prípade
hypotetického úspechu podporova.
S¾úbil, e bude. Horie to bolo
s dcérkou, ktorá na môj prípadný
odchod do Bystrice zareagovala
radikálnym - nie ! Zaujímavé boli reakcie

kolegov, som rada e ma mnohí úprimne
podporili. No, a tí èo im úsmevy trocha
skysli ma vôbec nemrzia.
Prepáète, zmením trocha tému,
prerezávka ktorou práve prechádzame sa mi vidí slabá...
No, je to tak trochu aj optický klam,
lebo bola urobená pred tromi rokmi, ale
v podstate máte pravdu. Tu niet najmení
dôvod zasiahnu do podúrovne, ktorá
tak èi tak odíde. Je to samý hrab a cer.
Zásah do úrovne je, vzh¾adom na to, e
borovica potrebuje trvalý zápoj tie
primeraný. Dovoli si tu viacej
nemôeme. Preto v takýchto nekvalitných porastoch zakazujem minú
viac ako 1.500 Sk na hektár. Nie, e by
som si tu nevedela predstavi väèiu
intenzitu, ale ak chcem vyjs
s plánovanými priemernými nákladmi
správy, tak to tu musí staèi. Práve len
to¾ko, aby som pred kontrolou obstála.
Takýto postup mi zase dovolí urobi
poriadnu prerezávku tam, kde to má
zmysel a kde sa raz vloené náklady aj
vrátia. Tam dávam aj 4.500,- Sk miezd
na hektár. Vidíte, musím tu ís aj na hranu
povoleného, ale obhájim si to. Od
nového lesného zákona by som
vyadovala, aby mi dal väèiu vo¾nos pri
rozhodovaní. Jednoducho by ma nemal
tlaèi do prác, ktoré sú ekonomicky
neúnosné a biologicky nie nevyhnutné.
Ak sa raz pozriem na materské porasty
a vidím, e tu borovica nikdy nerástla,
tak nech mi nový zákon dovolí pestova
hrab a netlaèí ma do povinných percent
hlavných drevín. Viete, vdy svojím
lesníkom hovorím, aby pri robote
rozmý¾ali ako na svojom. Tak by vak
mal kadý v tátnych lesoch.
Zdá sa vám, e to tak nie je ?
Veru nie. V naom podniku majú ete
stále mnohí neschopní dobrý ivot.
Najmä ak sa obklopia tými, èo dokáu za
nich potiahnu. Pozrite, ja som vdy
tudovala na samé jednotky, na vysokú
kolu som mohla ís bez príjimaèiek,
skonèila som s èerveným diplomom,
svojej robote poriadne rozumiem, keï
treba dokáem so svojimi robotníkmi
pracova tak, e si nestíhajú utrie pot
z tváre, a èo z toho mám ? Keby som
nebola v lesníckej komore, tak z Tornale
nevytiahnem päty, ako je rok dlhý.
Lesníctvo je chlapské povolanie,
vo¾akedy som bola rozhodnutá vetko
zvládnu tak ako mui, èasom som
zistila, e to celkom nejde, ale aj tak mi
vadí, e ena sa tu tak ako presadzuje.
Keby som bola muom, nerobila by som
dvanás rokov stredokolskú funkciu,
ktorá ma u fakt nemôe uspokojova.

Azda nám vo vzahu k enám chýba
viac vímavosti, èi aspoò obyèajnej
galantnosti ?
Viete, ak sa mu dentlmenom
nenarodí, tak sa ním u neskôr asi ako
stane. Ja mám ¾udí rada, som ve¾mi
otvorená, ale i to si niektorí nevhodne



vysvet¾ujú. A predsa je to vetko tak
jednoduché - nepozerajme sa kto je kto,
ale kto èo a ako robí. A èo sa týka ien
mali by ste si nás viacej ceni. Nie kvôli
enskosti, ale èisto z racionálnych
dôvodov. Dokáeme s hodnotami citlivo
narába, doma i v práci. Ak raz nemám
peniaze na vetko potrebné, musím sa
rozumne rozhodnú èo je najnutnejie
a len to urobi. Ale to potom poriadne.
Nie sme takí bohatí, aby sme si mohli
dovoli urobi vetko a lacno...
Pani ininierka, ako na správe
vykonávate pestovate¾ské práce,
vlastnými, èi dodávate¾sky ?
Od tohto roku sme preli na plný
dodávate¾ský systém. Vyberali sme
z troch záujemcov, prièom som mala
poiadavku, aby nae eny zamestnali
na es mesiacov. Ale aj tak nie som
celkom spokojná. Myslím, e tento krok
bolo treba zladi aj s poètom
technických zamestnancov. Veï teraz je
to u len otázka èasu, kedy sa jasne
povie, e niektorých nás netreba. Ja by
som to rieila koordinovaným odchodom
robotníkov a THZ tak, aby sa mohli
spoloène
podnikate¾sky
uchyti
a nepúa zbytoène tieto miesta
cudzím. Dobrého lesného robotníka, èi

technika, iadny podnikate¾ tak ¾ahko
nenájde.
Ako sa vám osobne pracuje na tomto
národnostne pestrom území ?
Pozrite, ja mám maïarskú národnos,
mamka pochádza zpod Ïumbiera,
z obce Bystrá, otec je Maïar, manel
Slovák, ten keï pracoval ako lesník
vozieval naou kodovkou do roboty
Cigánov, no povedzte, má cenu sa
zaobera tým, kto tu má akú národnos ?
Dôleité je aj tu iba jedno - aký ste
èlovek. Napríklad dva krát týdenne
uèím na tunajom reedukaènom ústave
predmet lesná výroba a mám tam veru
pestrý výber iakov. Niektorých ani
väzenie neobíde a myslíte si, e sú to len
preto zlí ¾udia ? Ani zïaleka, aj tam
treba vidie v kadom najprv èloveka. Ak
niekto nevie, tak mu treba pomôc, no
ak niekto nechce hoci mu pomôc
chcete, tak nech ide od toho. Moji
lesníci by vám vedeli o tom poveda,
vtedy dokáem by zlá. Keï som
preberala pestovate¾ku povedala som
im, neukazujte mi èo máte na obvode
dobré, chcem vidie to èo nejde. Nie,
ani ja nemám hotové rieenia v rukáve,
ale ak sa o veciach otvorene jedná dá sa
ve¾a urobi. ¼udia si na to u mòa u zvykli

a vedia, e môu kedyko¾vek za mnou
prís, len mi musia pozera do oèí.
Úprimne neznáam, ak sa mi niekto
poh¾adom vyhýba...
Vyhýba sa poh¾adu ininierky
Juríèkovej nie je dôvod. Pozerá sa
svojimi úprimnými oèami na svet
priamo a priate¾sky. Iste, nemusíme
s touto zaujímavou enou vo vetkom
súhlasi, jej názory vak nútia
k zamysleniu. Vyslovila ich odváne
a mono aj za iných, ktorí v naom
podniku tie poriadne pracujú,
statoène ijú, len im chýba sila
verejne sa prejavi.
Otvoreným pomenovaním a rieením svojich slabín iadna firma
nemôe strati. Naopak, dokáu to
len tí ivotaschopní. Potrebujeme ís
dopredu a jediná cesta, ako spoloène
zvládnu úskalia doby a nestrati pri
tom sebaúctu sa volá profesionalita,
morálka a odvaha. Nespytujte sa
preto, èo to vlastne tá Juríèková
povravela.
Spytujte sa seba.
Text a foto: Ján Mièovský

VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH AUKCIÍ :

na týchto aukciách je 1 003.557,- Sk.
Na jednotlivých aukciách sme
ponúkali listnaté priemyselné výrezy
(LPV) I. a II. akostnej triedy drevín BK,
DB, JV, JS a ÈR. Tieto sortimenty boli
vytrieïované z manipulácie surových
kmeòov (SK) na jednotlivých MES
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(Michalovce a Seèovce) a po
nahromadení dostatoèného mnostva
výrezov sme vyhlásili
príslunú
aukciu.

Výhodou tohto predaja je aj skutoènos,
e doterají úèastníci aukcie patria
medzi
serióznych
obchodných
partnerov, ktorí si svoje platobné
povinnosti plnia v zmysle
dohodnutých pravidiel.
Ing. Jozef Stako

Èitate¾ov
Lesníka
netreba
presviedèa o tom, e Levické
po¾ovnícke dni si získali svoje miesto pri
organizovaní po¾ovníckych podujatí
u nás i v strednej Európe. Potvrdili to aj
tie tohtoroèné, ktoré boli doteraz
úèasou najsilnejie obsadené. Po
kadej stránke splnili v maximálnej
miere vetko, èo od takéhoto podujatia
mono oèakáva.
Predovetkým výstava po¾ovníckych
trofejí pod názvom "Príroda okolo nás"
s ústredným heslom - Príroda pomáha
tebe - pomáha jej aj ty ? Kadý, kto si
túto zaujímavú výstavu prezrel, musel
kontatova, e tu boli ve¾mi citlivo
skåbené trofeje s ukákami chovu
a doporuèeniami ïalej starostlivosti
o ivotné prostredie zveri.
Nezanedbate¾ný je vplyv tejto
výstavy na najmladiu generáciu. To je
vlastne jej hlavným poslaním - aby
spåòala výchovné ciele.
Návtevníka zaujali tie najsilnejie
trofeje za r. 2002. Medzinárodná
komisia CIC, ktorá kadoroène hodnotí
najsilnejie ulovené trofeje za uplynulý
rok, mala tohto roku plné ruky práce.
Veï celkovo musela posúdi 35 zlatých
trofejí. Na hodnotenie boli prinesené
trofeje aj z Èeskej republiky. Levice takto
smerujú do povedomia po¾ovníkov aj ako
miesto práce medzinárodnej komisie
CIC. Medzi trofejami tentoraz hrala prím
rekordná trofej muflóna uloveného
v reijnom revíri LSR. .p., OZ Palárikovo.
Hodnota tejto rekordnej trofeje je
239,65 CIC bodov, èo svedèí o dobrej

Levické
po¾ovnícke
dni

práci náho lesníckeho a po¾ovníckeho
personálu.
Zaujali tie trofeje viac ako 240 - 250
bodových muflónov z Èeskej republiky,
trofeje jeleòov, srncov, diviakov
a dokonca lebka vlka zo stredného
Slovenska.
Vrcholom Levických po¾ovníckych
dní bola súa videofilmov z po¾ovníckou
tematikou. Porota vyhodnotila viac ako
30 filmov. Je poteite¾né, e medzi
víazmi jednotlivých kategórií sú aj
pracovníci náho podniku.

Súa kresieb detí bola tie obsadená
rekordne, a tak poroty si nenali
chví¾u na oddych pri posudzovaní
vetkých prác.
Ïalím
vrcholom
Levických
po¾ovníckych dní bol medzinárodný
seminár Chov jelenej zveri na
Slovensku s rekordnou úèasou
prednáajúcich i poslucháèov. Tí sa
zaoberali problematikou chovu jelenej
zveri nielen na Slovensku, ale vo
vetkých
okolitých
krajinách.
Problémy sú ve¾mi podobné, ale aj
pecifické, a preto sa k priebehu
odborného seminára na stránkach
lesníka ete vrátime. Do neskorých
popoludòajích hodín neutíchal záujem
o najnovie poznatky z chovu jelenej
zveri a návtevníci mnohé príspevky
preruovali nadeným potleskom, èo
nikdy na takýchto podujatiach nebývalo.
Svedèí to len o jednom - e Levice musia
v tomto trende pokraèova aj
v budúcnosti.
Text a foto: Ing. Jozef Hikl

!

(pokraèovanie zo strany 7)

K údajnému skres¾ovaniu hospodárskych výsledkov, keï
minister Simon upozoròuje, e Lesy SR namiesto vykázaného
asi 5-miliónového zisku skonèili vlani v strate takmer
180 miliónov Sk, vedenie podniku uvádza, e nároèná
podniková kontrola nedovo¾uje, aby peòané toky alebo
výkony mohli ís mimo systému a oficiálnych výkazov
o hospodárení podniku. "Vetky úètovné prípady boli úplne
a správne zúètované v súlade so veobecne platnými
úètovnými postupmi, èo potvrdilo aj stanovisko audítora. To
znamená, e hospodársky výsledok za prísluný rok je správny
a nespochybnite¾ný," informuje vedenie firmy.
Minister Simon upozoròuje aj na problém doterajích
privysokých vývozov dreva do zahranièia namiesto toho, aby
sa uspokojili potreby domácich drevospracovate¾ov.
Generálne riadite¾stvo Lesov SR vak na to reaguje tým, e
situácia na domácom trhu s drevom je mimoriadne
nepriaznivá. Slovenskí drevári nemajú záujem hlavne
o ihliènatú vlákninu a listnaté priemyselné výrezy a výrazne sa
prehåbila platobná nedisciplinovanos niektorých z nich. "Kvôli
zníeniu objemu obchodovania s drevnou surovinou hrozí
druhotný vznik kôd spôsobený znehodnocovaním
uskladòovaného dreva. Systém MP zavedený pri uzatváraní
kúpnych zmlúv od zaèiatku tohto roku nepriaznivo vplýva na
dodávate¾sko-odberate¾ské vzahy," uzatvára svoje stanovisko
vedenie Lesov SR.
Finanèné kontroly MP v tátnych lesoch, ako vo tvrtok
informoval Simon, vyústili do podania trestných oznámení voèi
neznámemu páchate¾ovi. Kontroly pod¾a neho poukázali na
vedomé skres¾ovanie hospodárskych výsledkov, netransparentné obstarávanie tovarov a sluieb, ako aj na uzatváranie
finanène nevýhodných zmlúv na obchod s drevom.
Hospodársky potenciál Lesov SR obhospodarujúcich a
1,03 milióna ha lesných plôch s roèným obratom
prekraèujúcim 5 miliárd Sk sa navye pod¾a neho doteraz
vyuíval nedostatoène.
BANSKÁ BYSTRICA 28. februára (SITA) - Ostrý protest
"proti klamstvám, polopravdám a dezinformáciam", ktoré
odzneli vo tvrtok na tlaèovej besede ministra
pôdohospodárstva Zsolta Simona, podal v mene Zdruenia
závodných výborov odborového zväzu Drevo - lesy - voda pri
podniku Lesy SR, .p., jeho predseda Frantiek
Suchanovský. Odborári odmietajú, e by boli zlodejmi,
darebákmi a neodborníkmi, ako odznelo v médiách, a iadajú
ministra pôdohospodárstva, aby si poopravil názor a lesníckej
obci sa verejne ospravedlnil.
Odborárske stanovisko sa ditancuje od v médiách
prezentovaných obvinení a tvrdí, e v podniku "sa niè také,
z èoho ich éf rezortu pôdohospodárstva na tlaèovej besede
obvinil, nedeje". Domnienky, polopravdy a obvinenia
vyhlásené ministrom oznaèuje za úèelové a "z jeho strany sú to
góly do vlastnej bránky". Zdôrazòuje, e podnik sa riadi
zákonmi, Organizaèným poriadkom, kolektívnou zmluvou,
mzdovými smernicami pre odmeòovanie zamestnancov
a ïalími
predpismi.
Stanovisko
upozoròuje,
e
medializovaných 50 mil. Sk odmien nebola jednorazová
odmena pre manament, ale 13. plat pre takmer 13 tis.
pracovníkov podniku v zmysle kolektívnej zmluvy a mzdových
predpisov. Pod¾a stanoviska súèasné vedenie rezortu "nie je
schopné posúdi lesnícku politiku v celom kontexte, pretoe
slovenskému lesníctvu a jeho problémom, zdá sa, rozumie len
cez predaj takej vzácnej a nenahradite¾nej suroviny, akou je
drevo".
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Ro¾nícke noviny 6.3.2003
NEVIDÍM DÔVOD NA TO,
ABY SOM SA OSPRAVEDLÒOVAL
S ve¾kou pozornosou sledujem reakcie na moje
vyhlásenia o výsledkoch kontroly v tátnom podniku Lesy
SR. Keïe na tlaèovej besede dòa 27. 2. 2003 som
prezentoval výsledky kontroly vykonanej skupinou
odborníkov, rozhodne sa nemienim púa do polemiky
s vedením Lesov SR, ktoré zistenia kontroly, samozrejme,
odmieta. Nakoniec, vo veci bolo podané i trestné
oznámenie, take teraz je u na orgánoch èinných
v trestnom konaní, aby tieto zistenia potvrdili, alebo vyvrátili.
Zaujalo ma vak stanovisko predsedu Zdruenia
závodných výborov OZ pri LSR, .p., Frantika
SUCHANOVSKÉHO, ktorý v mene zamestnancov Lesov SR
a odborov podáva ostrý protest proti klamstvám,
polopravdám a dezinformáciám, ktoré... boli vznesené proti
zamestnancom LSR. Zároveò ma vyzýva, aby som sa
lesníckej obci verejne ospravedlnil.
Opakujem, e mnou prezentované skutoènosti nie sú
akýmsi subjektívnym názorom, ale sú to zistenia kontroly
hospodárenia v Lesoch SR, .p., vykonanej skupinou
odborníkov. Preto nevidím dôvod na ospravedlnenie, a u
vonkoncom nie celej lesníckej obci. Nikdy som toti
nepovedal, e za vzniknutú situáciu sú zodpovední vetci
lesníci a zamestnanci Lesov SR.
Naopak, som presvedèený, e väèina lesníkov
vykonáva svoju prácu zodpovedne, a v prospech uchovania
a zve¾aïovania náho lesného bohatstva. Preto si myslím,
e je aj v ich záujme, aby boli zistenia kontroly preetrené
príslunými orgánmi, a aby v prípade ich potvrdenia boli
pomenovaní vetci ¾udia, ktorí nesú zodpovednos, a aby
boli voèi nim vyvodené náleité dôsledky.
Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva SR
Ohlas na èlánok
Ro¾nícke noviny 12.3.2003
CHCEME SPOLUPRÁCU, NIE STRE¼BU OD BOKU
Po preèítaní èlánku ministra pôdohospodárstva Zsolta
Simona v Ro¾níckych novinách 6. marca 2003 s titulkom
Nevidím dôvod na to, aby som sa ospravedlòoval, mohli
niektorí menej zasvätení èitatelia nadobudnú dojem, ako by
som proti vyjadreniam ministra z tlaèovej besedy uskutoènenej
27. februára protestoval iba ja sám. Nie je to pravda.
Prezentáciou naich postojov ma poverili vetci predsedovia
Základných organizácií Odborového zväzu Drevo-lesy-voda,
ktorí zastupujú 98 % zamestnannov . p. Lesy SR. Mám
informácie z celého Slovenska, e obvinenia ministra
pôdohospodárstva ostro odmietajú prakticky vetci
zamestnanci náho tátneho podniku a èlenovia odborovej
organizácie.
Minister Zs. Simon toti dodnes, ani vo svojich následných
masmediálnych
vystúpeniach,
nedokázal
súdnym
a uvaujúcim obèanom vysvetli, èo to tí lesníci zo tátneho,
teda z náho spoloèného lesného bohatstva vlastne rozkradli,
ktorí ¾udia to konkrétne boli, a o ko¾ko sa neprávom obohatili.
V masmédiách sa potom, pochopite¾ne, objavujú rôzne
vykontruované obvinenia a "zaruèene pravé a presné"
informácie o rozsahu údajných kôd, o prekrúcaní
hospodárskeho výsledku, o skres¾ovaní a zatajovaní
skutoèného stavu. Lene háèik je v jednom: závery kontrolnej
skupiny, ktoré cituje minister Zs. Simon, a ktoré sme si
pozorne pretudovali, neobsahujú ani jednu skutoènos, ani

jedno èíslo, ktoré médiám a tým aj slovenskej verejnosti
prezentoval éf rezortu pôdohospodárstva. Právom sme tak
nadobudli dojem, e minister nepozná závery ministerskej
kontroly a obsah jej správy. Máme tie oprávnený pocit
a obavy, e sa k nemu dostávajú len dezinformácie od ¾udí, èo
neprajú niè dobré námu tátnemu podniku a slovenskému
lesníctvu.
Preto námu rezortnému ministrovi navrhujeme prejs od
"strie¾ania od zboku" na formu skutoènej spolupráce, a tým aj
osonej vetkým obèanom tohto tátu. Nazdávame sa, e dos
bolo odkazov cez masmédiá, ktoré (a na malé výnimky)
vetky polopravdy, dezinformácie a zavádzajúce vyhlásenia,
navye posunuté do im vlastnej, bulvárnej polohy, ochotne
interpretovali. V prvom rade by sa nai lesníci
s reprezentantom rezortu radi stretli a vysvetlili si vzájomné
postoje. Napriek tomu, e ná tátny podnik má bezmála
trinástisíc pracovníkov a pôsobnos po celom Slovensku,
minister Zs. Simon, hoci MP SR je zakladate¾om . p. LESY
SR, dodnes nenavtívil nielen ústredie LSR, ale ani jedno zo
stoviek lesníckych pracovísk.
Nepomôe ani vyjadrenie ministra Zs. Simona, e "vo veci
bolo podané trestné oznámenie, take je u na orgánoch
èinných v trestnom konaní, aby tieto zistenia potvrdili, alebo
vyvrátili". Ubezpeèujem pána Zs. Simona i celú slovenskú
verejnos, e skutoènosti, ktoré predostrel masmédiám ako
"zistenia odbornej komisie", nie sú pravdivé, preto ich ani
nemono potvrdi. Tu je namieste otázka prezumpcie neviny,
platnej vo vetkých civilizovaných krajinách. Naa druhá
otázka je, nazdávam sa, tie oprávnená a chceli by sme u
teraz, vopred pozna odpoveï na òu: Ak vyetrovate¾ nepotvrdí
livé a nespravodlivé obvinenia lesníkov, èo urobí éf rezortu
potom?
Frantiek Suchanovský,
predseda Zdruenia závodných výborov OZ pri LSR, . p.
EXRIADITE¼ LESOV SR PODÁVA ALOBU
NA MINISTRA Z. SIMONA A PÍE PREZIDENTOVI
Bratislava/Banská Bystrica 6.marca (TASR) - Bývalý
generálny riadite¾ tátneho podniku Lesy SR Blaej Moucha
sa chce bráni proti nedávno vzneseným obvineniam
z netransparentnosti a skres¾ovania výkazov podaním aloby
na ministra pôdohospodárstva SR Zsolta Simona. B.
Moucha, ktorý v súèasnosti stojí na èele Zdruenia
zamestnávate¾ov lesného hospodárstva SR, dnes odoslal
prezidentovi SR Rudolfovi Schusterovi ako aj predsedom vlády
a parlamentu vysvet¾ujúci list ku kauze. Bývalý generálny
riadite¾ Lesov SR, . p., Banská Bystrica, u skôr odmietol
tvrdenia Zs. Simona, e bývalé vedenie vedome skres¾ovalo
hospodárske výsledky, netransparentne obstarávalo tovary
i sluby a uzatváralo nevýhodné zmluvy na dodávky dreva.
Minister zverejnil tieto obvinenia na tlaèovej besede
27. februára ako závery uskutoènenej rezortnej kontroly
v podniku. Na základe jej výsledkov zároveò podal nieko¾ko
trestných oznámení na neznámeho páchate¾a. Zs. Simon je
presvedèený aj o nedostatoènom vyuívaní hospodárskeho
potenciálu Lesov SR, ktoré obhospodarujú milión hektárov
lesných plôch a ich roèný obrat prekraèuje 5 miliárd Sk.
B. Moucha nesúhlasí ani s ministrovým tvrdením o vyplácaní
neúmerných odmien. 50 miliónov Sk urèených na odmeny sa
rozdelilo medzi vetkých pribline 13 000 pracovníkov. Na
kadého tak v priemere pripadol trinásty plat vo výke
4 300 Sk. Súdnu alobu na éfa rezortu podal exriadite¾
v záujme dobrého mena pracovníkov podniku.

MINISTER PÔDOHOSPODÁRSTVA
REAGUJE NA ALOBU EXMINISTRA LESOV SR
Bratislava 7. marca (TASR) - Minister pôdohospodárstva
Zsolt Simon v súvislosti so zisteniami kontroly v Lesov SR, .
p. nemenoval vinníkov a následné trestné oznámenie podával
na neznámeho páchate¾a. V prípade potvrdenia výsledkov
kontroly je u úlohou orgánov èinných v trestnom konaní, aby
identifikovali páchate¾a. Minister pôdohospodárstva SR to
zdôraznil vo svojej reakcii na vyhlásenie exriadite¾a Lesov SR
Blaeja Mouchu.
Èo sa týka podania aloby kvôli tvrdeniam o zisteniach
kontroly v Lesoch SR, . p., minister uvádza, e B. Moucha,
tak ako kadý obèan Slovenskej republiky, má na takýto krok
plné právo.
"Pokladám za dôleité zopakova i skutoènos, e mnou
prezentované závery nie sú mojim subjektívnym názorom, ale
sú to zistenia odbornej kontrolnej skupiny, ktorá bola zloená
zo pecialistov, vrátane zástupcu mimovládnych
environmentálnych organizácií. Pán Moucha spomína
zaujatos jedného èlena tejto skupiny. Aj v tomto oh¾ade vak
spolieham na kompetentnos orgánov èinných v trestnom
konaní, a verím, e ak je toto vyjadrenie zaloené na pravde,
vyetrovanie
to
preukáe,"
uviedol
minister
pôdohospodárstva na záver svojej reakcie, ktorú dnes
poskytol TASR.
SLK: MINISTER SIMON KRITIKOU LESOV SR NAHRÁVA
DREVÁRSKEJ LOBBY
Bratislava 13. marca (TASR) - Slovenská lesnícka komora je
nespokojná s vystúpením ministra pôdohospodárstva SR
Zsolta Simona, ktorý na základe kontroly v . p. Lesy SR
upozornil na nehospodárnos a netransparentnos ich
pôsobenia.
Pod¾a predstavenstva komory sa minister Simon útokmi
voèi odborným pracovníkom tátnych lesov vedome alebo
nevedome stal nástrojom v rukách zástupcov záujmových
skupín tuzemských spracovate¾ov dreva, ktorým pod¾a komory
ide o monopolnú kontrolu nad domácim trhom s drevom
a výhodné nákupy suroviny pri zníených cenách.
"Tieto trendy proti Lesom SR sú mimoriadne nebezpeèné
a avizujú snahu o privatizáciu lesného pôdneho fondu," uvádza
ïalej vo svojom stanovisku predstavenstvo SLK. Komora
pritom ministra iada, aby svoje tvrdenia prehodnotil a verejne
sa za nekvalifikované stanoviská ospravedlnil.
O vzniknutej situácii, kodiacej Lesom SR ako
rozhodujúcemu subjektu spravujúcemu lesný majetok tátu,
chce komora informova aj prezidenta republiky a predsedov
parlamentu i vlády.
Minister Simon po finanèných kontrolách MP v tátnych
lesoch informoval, e jeho rezort pristúpil k podaniu trestných
oznámení voèi neznámemu páchate¾ovi. Kontroly pod¾a neho
poukázali na vedomé skres¾ovanie hospodárskych výsledkov,
netransparentné obstarávanie tovarov a sluieb, ako aj na
uzatváranie finanène nevýhodných zmlúv na obchod s drevom.
Hospodársky potenciál Lesov SR obhospodarujúcich
1,03 milióna hektárov lesných plôch s roèným obratom
prekraèujúcim 5 miliárd Sk sa navye pod¾a Simona doteraz
vyuíval nedostatoène.
Minister osobitne upozornil na údajne privysoké vývozy
dreva do zahranièia, ktoré ochudobòovali surovinové monosti
tuzemských spracovate¾ov.
Pod¾a hovorkyne ministra Kataríny Czajlikovej si minister za
svojimi výhradami voèi Lesom SR stojí. "Prezentovali sme iba
závery zistené kontrolou a teraz je na orgánoch èinných
v trestnom konaní, aby to preverili," uviedla K. Czajliková

15

Na jeho zaèiatku, v podveèer
28. februára 2003, sa
k pozvaným hosom prihovoril
poverený generálny riadite¾
. p. LSR Ing. Ján Novák, CSc.
Okrem iného povedal:
"Vimli ste si, e do ¾udskej
pamäte sa udalosti okolo nás
zapisujú pod¾a osobitného poradia
hodnôt ? Na jej dôleitých
stránkach sú len málokedy
zapísané prozaické udalosti. Trvalé
miesto sa v nej ujde skôr dòom,
ktoré sú spojené s pocitom dobra,
pohody, alebo s ako definovate¾nou kategóriou krásna.
Mono práve preto nám dokáu
v pamäti tak dlho znie podmanivé
melódie, uchováva sa nám tam obraz
harmónie farieb, dlho po západe slnka
cítime odtlaèok veèerného zore v naej
dui, èi - a to nadovetko - aj po rokoch
vidíme iskru v oèiach tých, ktorí sú námu
srdcu najblií..... Teda hodnoty, za ktoré
si iste niè nekúpime, ale ktoré vo svojom
ivote vetci o to viac potrebujeme. Azda
práve táto skutoènos mi dovo¾uje vyjadri
úprimné presvedèenie, e krásny veèer,
ktorý sa - ako verím - práve zaèína, je pre
nae spoloèné pracovné i ¾udské
napredovanie rovnako dôleitý, ako by bol
aj deò naplnený úspeným pracovným
rokovaním. Ba, ktovie, èi vo svojej
skutoènej podstate nie ete dôleitejí....
Opätovne, u po tvrtý krát, sme sa
stretli v týchto priestoroch kultivovaného
slova, aby sme naplnili známu pravdu
o tom, e nielen chlebom je èlovek ivý.
Nebudem taji - keï sme vstúpili do
tohto roku, ktorý bude v znamení
významných pracovných zmien, padla aj
otázka, èi má vôbec v takomto období
význam robi spoloèenský veèer. Odpoveï
sme vak nali rýchlo a ja som ju u vo
svojom úvode vlastne aj naznaèil. Význam
takéto podujatie urèite má, ba som
dokonca presvedèený, e ete väèí, ako v
dobách pokojnejích, hoci pravda je taká,
e pokojnejie doby v posledných rokoch
my lesníci vlastne ani nepamätáme...
Urèite je preto správne, keï sa aj takto,
neformálne a otvorene vzájomne utvrdíme,
e nae spoloèenstvo je dostatoène silné,

aby zmeny, ktoré nás èakajú,
zvládlo. Napokon, samotný ivot je
veènou zmenou a akáko¾vek snaha
o zvrátenie tejto zákonitosti je
márna. O to dôleitejia vak bude
naa schopnos pristúpi k novým
úlohám tak, aby sme opä naplnili
to, k èomu sme sa ete v rokoch
kolských túdií zaviazali - k trvalej,
múdrej a veobecne prospenej
starostlivosti o lesné bohatstvo
naej krásnej krajiny. Som
presvedèený, e ak nestratíme zo
zrete¾a práve tento cie¾ bude aj nový
transformovaný podnik tátnych
lesov
pokraèovate¾om
tých
najlepích tradícií slovenského
lesníctva.
Lesnícka
sluba
vyaduje
osobitný pracovný rytmus, ktorý sa
len málokedy dá ohranièi pracovnou
dobou. Vieme to my, vedia to vak ete
lepie nae manelky i manelia. Neostáva
niè iné, len práve im sa aj tu poïakova za
pochopenie, vïaka ktorému môeme
nae krásne, no nároèné povolanie
s láskou vykonáva. Chceme ich uisti, e
z tejto lásky nám zostalo dos aj pre nich,
len o tom tak èasto nehovoríme. Mono
vak, e práve dnes veèer bude tá
správna chví¾a, aby sme si na nieko¾ko
krásnych slovíèok spomenuli. Dobre toti
vieme, e naa láska k lesom by bez lásky
k nim nemala zmysel...
Poznávanie lesa nás uèí by rozváni,
no nie bojazliví, by vytrvalí, no nie
tvrdohlaví, by zvedaví, no nie nedoèkaví,
by nápadití, no nie neprirodzení. Sú to
vetko pre nau prácu dôleité vlastnosti,
avak nie sú jediné. K tomu, aby sa nám
ozaj darilo je rovnako potrebná aj veselá
myse¾ a dobrá nálada. Je správne, e
práve aj táto dôleitá stránka ivota
k lesníckemu stavu vdy patrila. Naplòme
teda naím dneným priate¾ským
spoloèenským lesníckym veèerom aj túto
osvedèenú tradíciu. Nech iskrivý humor
umelcovho slova, krásna melódia
taneèného rytmu i èaa perlivého moku
osvieia nau duu i telo. Tak, aby sme do
dní budúcich vstúpili nielen s nádejou, ale
aj s pevným rozhodnutím naïalej dôstojne
a s láskou slúi slovenským lesom".
Foto: Fedor Mikoviè

SPOLOÈENSKÝ
` VEÈER a
PRACOVNÍKOV LSR
SA OPÄ VYDARIL
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Biele nebezpeèenstvo v horách

Michal Spiiak

Pod ho¾ou sviece horia
V doline vládne tí, lesom neznie
reè sekier, zavýjanie píly,
nepoèu hlas dlhoèiznej rizne,
kde bene metrovica kvíli.
Mlèí aj kameò, torzo domèeka,
zalý základ u nemá brata,
zmietol ho mocný blesk a v òom
èas rubárov predèasne zrátal.
Namiesto domca pamätník stojí,
miesto rubárov údol prázdny,
na pamätnej doske a estnás mien
a v srdciach blízkych ivé jazvy.
V obraze hrôzy desivý úder,
drúzganie stromov, ulových skál,
zodraté ruky, èo chcú z lavíny,
v bielobe smr a v èieròave ia¾.
Je marec, pod ho¾ou sviece horia
dráma jak by z màtvych vstala,
obrazom ivých obete hory
moria viac, ne smrtiace bralá.
Zroseným zrakom pohládzam stopy
lavín, rany preplakaných liet,
èaèina smrekov evelí almy
a jar s pietou rozosieva kvet.

Autor venoval tieto vere pamiatke estnástich lesných
robotníkov a robotníèok z Pohorelej a Telgártu,
ktorí 8. marca 1956 zahynuli v troskách
drevorubaèského domca v Kulichovej doline nad obcou
Dolná Lehota, keï ich doèasný príbytok zasypala nièivá
lavína, èo sa zosunula zo svahov diarskej hole na
junom úpätí Nízkych Tatier.

S romantickou snehovou perinou, ktorá dokáe oèari nielen deti,
ale aj nás, dospelých, je spojená aj menej príjemná predstava závejov
a kalamít na cestách, i predstava nebezpeèenstva snehových lavín
v horách.
Sneh svojou hrubou prikrývkou vak výrazne ovplyvòuje aj rast
rastlín a ivot ivoèíchov. Modeluje, zaob¾uje tie reliéf krajiny a dáva jej
tak zvlátny ráz. No sneh v horách sa predsa len najèastejie dáva do
súvisu s monosou rýchleho, ladného pohybu po òom - s lyovaním.
Ale nesmieme zabúda ani na nebezpeèenstvo, ktoré so snehom
v horách úzko súvisí: je to nebezpeèenstvo snehových lavín.
Poèas pobytu v horách treba ma na zreteli najmä to, e ve¾ká èas
snehových lavín sa spúa v tých miestach, ktoré sú na to svojim
usporiadaním a reliéfom u vopred disponované. Sú to takzvané lavínové
dráhy. Máme ich vo Ve¾kej i Malej Fatre, na Babej hore, v Choèskom
pohorí, vo Vysokých aj Nízkych Tatrách. Keïe v priebehu desaroèia sa
takýmito dráhami spustí i nieko¾ko lavín, ¾ahko ich rozoznáme od
ostatných horských útvarov. Majú väèinou korytovitý tvar a chýbajú na
nich dospelé stromy, ktoré náraz lavíny nevydria. Napriek tomu
v takýchto lavínových dráhach je dostatok organizmov, rastlinných
i ivoèínych, ktoré sa ivotu v tomto prostredí prispôsobili, ba tieto
lavíny sú pre ne potrebnou podmienkou ivota.
Lavíny preto netreba povaova za akési neastie hôr. Sú
rovnakou súèasou horskej prírody, ako napríklad ve¾ké rieky v níinách.
Lavíny vak obèas vzniknú aj tam, kde nikdy predtým o nich ani len
nechyrovali. Sú to tzv. ojedinelé lavíny, ktoré môu vzniknú napríklad na
odlesnených strmých svahoch, prípadne na svahoch zaaených ve¾kým
poètom lyiarov.
Takisto hrúbka snehovej prikrývky nemusí ma na vznik lavín
rozhodujúci vplyv. Napríklad v zime v roku 1969, ktorá bola na sneh
ve¾mi bohatá, vzniklo najmenej lavín za posledné desaroèia.
Rozhodujúci je teda celkový priebeh sneenia poèas zimnej sezóny
a vývoj poèasia, najmä teploty ovzduia. Potom sa i v naich horách
stretávame s obèasnými "lavínovými" rokmi, v ktorých sú zosuny snehu
zvlá èasté a mohutné.
Odborníci sa zaujímajú o to, ako predchádza zosunu lavín. Vedci
zistili, e vysádzanie lesných porastov na trvalých lavínových dráhach je
zbytoèným vyhadzovaním investícií. Stavba mohutných betónových
zábran by v naich horách zasa znièila základ ich prírodných krás.
Nepomôe preto v tomto prípade prírodu meni, ale repektova ju.
Prípadne - ako sa to robí v poslednom èase - "pomôc" lavínam
predèasne sa spusti dolu, do údolia, a to odstre¾ovaním snehových
previsov a nahromadeného snehu na príkrych svahoch. Pravdae,
v èase na to vyhradenom, keï sa rekreanti vyhrievajú kdesi v chatách èi
hoteloch.
Treba prizna, e tie pravidelné, ale najmä obèasné lavíny
znamenajú dnes, v èase ve¾kého rozmachu zimnej a predjarnej turistiky
a lyovania znaèné nebezpeèenstvo. Na ochranu ¾udí v horách bude
treba vynaloi ete ve¾a teoretického, no najmä praktického úsilia.
Fedor Mikoviè
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Ako vdy, aj v tomto roku, na zaèiatku marca, sme si pripomenuli celosvetový Medzinárodný deò ien.
Vedenie LSR a odborárskej organizácie na svoje spolupracovníèky pamätalo dobrým slovom a kvetom - symbolom
nehy, lásky a úcty.
Foto: Jozef Hikl

J ubi l a n t i me d zi n a mi
50 rokov

Daniel Slaan, nar. 7. 3. 1953, VLO v LS Duchonka - OZ Prievidza  Peter Fekiaè, nar. 2. 3.
1953, majster kôlkár v LS Po¾ana - OZ Kriváò Ján Kalamár, nar. 1. 3. 1953, STV - pestovate¾
v LS Kokava nad Rimavicou - OZ Hnúa  Ing. Gabriel Kordík, nar. 1. 3. 1953, VOR mechanizátor - OZ Koice  Vladimír Magera, nar. 3. 3. 1953, VLO v LS Solivar - OZ Preov  Ján
Benej, nar. 11. 3. 1953, VLO v LS Kokovce - OZ Vranov nad Top¾ou  Jozef Geri, nar. 19.3.1953, VLO v LS
Nitrianska Streda, OZ Topo¾èianky

60 rokov

Ing. Eduard Antálek, nar. 12. 3. 1943, VLO v LS Lozorno - OZ atín Stráe  Jozef Pápe, nar. 10. 3. 1943, majster
opravár. dielní v DHS Palárikovo - OZ Palárikovo  Ing. Jozef Beliansky, nar. 27. 3. 1943, STV - pestovate¾ v LS Liptovská
Osada - OZ LH  Jozef Bajus, nar. 15. 3. 1943, majster manipulácie v DHS Beòu - OZ Beòu  Ing. Jaroslav Moji,
nar. 1. 3. 1943, VOR - plánovaè - OZ Èierny Balog  Ing. Ján Packo, nar. 22. 3. 1943, EON - OZ Bardejov  Pavol
Kiape, nar. 2. 3. 1943, VOR - kontruktér - OZLT Banská Bystrica  Ing. Ján Heinrich, nar. 5. 3. 1943, SOR v PK ilina
- GR Banská Bystrica
Odchod na starobný dôchodok
Jozef Bajus, nar. 15. 3. 1943, majster manipulácie v DHS Beòu - OZ Beòu  Pavol Kiape, nar. 2. 3. 1943, VOR kontruktér - OZLT Banská Bystrica  Ing. Ján Heinrich, nar. 5. 3. 1943, SOR v PK ilina - GR Banská Bystrica

Vetkým naim kolegom - oslávencom, i tým, èo v tomto mesiaci doplnia rady naich dôchodcov, ïakujeme za ich prácu
v prospech tátneho podniku Lesy SR Banská Bystrica.
eláme Vám, váení kolegovia, aby Vás Vá blízky a úprimný vzah k námu zelenému bohatstvu - lesom nikdy
neopustil, aby ste sa kadý deò radi vracali na svoje pracovisko, medzi svojich spolupracovníkov a priate¾ov.
Vy, ktorí si budete uíva zaslúený odpoèinok po celoivotnej ne¾ahkej práci v lese a s lesom, nezabudnite na svoj
podnik, na svoj pracovný kolektív, na svojich priate¾ov. Vdy Vás medzi sebou radi uvidia a zaspomínajú vedno s
Vami na spoloène preité roky. V spomienkach sa to zlé zvykne vytrati z ¾udskej pamäti. Tie pekné chvíle a príjemné
záitky nech natrvalo zdobia roky Váho strieborného veku.

Ing. Helena Turská
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Zimné portové hry lesníkov sú za nami
ako si pria krajie zimné poèasie na preteky, aké bolo v dòoch 25. a 26. februára v Èiernom Balogu a Osrblí.
Vydarilo sa poèasie a vydarili sa aj preteky. Organizátorom vetko hralo do kariet a tak pretekári mohli
neruene a priam hrdinsky bojova o sekundy i presné ciele.
Vïaka organizátorov a pretekárov patrí predovetkým sponzorom :
ORVEX

JOTTI

HTC

Slovenská poisovòa

DRUKOS

A.R.S.

Firma BAT-Tànik

TATRY-SYMPATIA

ZZV

GRUBE

OSTROJ Opava

SLOVAKIATREND

UNICOTEX Preov

Lesy SR, .p.

SILVACO
Liptovský Hrádok

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
OBROVSKY SLALOM :
eny 18 - 35 roèné :
1. Mária Machyniaková
OZ Èierny Balog
2. Júlia prtová
OZ Smolenice
eny 36 roèné a starie :
1. Janka Jagerèíková
GR Banská Bystrica
2. Renata Karnová
OZ Semenoles
Liptovský Hrádok
3. elmíra Lichá
OZ Slovenská ¼upèa

3. Jaroslav Ïurík
OZ ilina
BEH SO STRE¼BOU:
eny 18 - 35 roèné:
1. Mária Machyniaková
OZ Èierny Balog
eny 36 roèné a starie:
1. Jozefína Kuèeríková
OZ Námestovo
2. Mária Giertlová
OZ Èierny Balog
3. Janka Jagerèíková
GR Banská Bystrica

Mui 18 - 35 roèní :
1. Radoslav Maruka
OZ arnovica
2. Milan Krajèí
OZ Liptovský Hrádok
3. Michal Brndiar
OZ Hnúa

Mui 18 - 35 roèní :
1. ¼ubomír Machyniak
OZ Èierny Balog
2. ¼uboslav Èieròava
OZ Èadca
3. Miroslav Kaliský
OZ Liptovský Hrádok

Mui 36 - 50 roèní :
1. Ján Maduda
OZ Liptovský Hrádok
2. Marek Krajèo
OZ Slovenská ¼upèa
3. Marán Jagerèík
OZ Beòu

Mui 36 - 50 roèní :
1. Pavel Kret
OZ Kriváò
2. ¼ubo Lonský
OZ Námestovo
3. tefan Kuèera
OZ Slovenská ¼upèa

Mui 51 roèní a starí:
1. Peter Slobodník
GR Banská Bystrica
2. Miroslav Kaliský
OZ Liptovský Hrádok

Mui 51 roèní a starí :
1. Peter Slobodník
GR Banská Bystrica
2. Duan Zacharovský
OZ ilina

3. Karol Chvála
OZ Beòu
KOMBINÁCIA :
eny 18 - 35 roèné:
1. Mária Machyniaková
OZ Èierny Balog
eny 36 roèné a starie:
1. Jozefína Kuèeríková
OZ Námestovo
2. Janka Jagerèíková
GR Banská Bystrica
3. Mária Giertlová
OZ Èierny Balog
Mui 18 - 35 roèní:
1. ¼ubomír Machyniak
OZ Èierny Balog
2. Milan Krajèí
OZ Liptovský Hrádok
3. Peter Brucháè
OZ Beòu

Mui 36 - 50 roè.:
1. Marián Jagerèík
OZ Beòu
2. Ján Maduda
OZ Liptovský Hrádok
3. Duan Gerek
OZ Liptovský Hrádok
Mui 51 roèní a starí:
1. Peter Slobodník
GR Banská Bystrica
2. Karol Chvála
OZ Beòu
3. Duan Zacharovský
OZ ilina
Veríme, e IV. lyiarske
preteky lesníkov LSR, .p.
potvrdili u dobrú tradíciu a e
budeme v organizovaní
pretekov pokraèova aj
v budúcich rokoch.
Text: Ing. Jozef H i k l
Foto: Ruena Vaòousová

Predjarie
ako poveda, kedy je u nás, na Slovensku, najkrajie: èi v èase zimných snehových zá¾ah
a iskrivých dní, èi v èase letných pá¾av, senokosby a atvy, èi v jeseni, keï polia, sady, záhrady
a vinice vydávajú èloveku plody jeho práce, alebo takto na predjarí,
keï vetko na vôkol prekvitá a vonia dychom nového ivota.
Niet pochýb, e kadý èas má svoje èaro i pôvab, ale raz darmo: jar je predsa len jar... èo poviete?
Jarná príroda doiroka otvára èloveku svoju láskavú, hrejivú náruè.
írne lúèiny, napojené ivotodarnou vlahou, poláskané hrejivými lúèmi slnka, sa zaha¾ujú
do svieozeleného rúcha. Puky stromov sa osme¾ujú a opä sa snaia spod kôry stromov vyzrie
na tento ná svet. Tak tomu bolo stároèia, ba tisícroèia predtým.
Tak ako vtedy, aj teraz zurèiaci potok spieva prvým jarným kvetom svoju veènú pieseò.
Jarná metamorfóza krásy, ktorá trvá u milióny liet, pokraèuje aj v tomto roku.
A keïe jarné znovuzrodenie prírody je rituálom bez konca, premena krásy bude pokraèova
aj poèas ïalích miliónov rokov, èo prídu po naom èase itia.
Text:Fedor Mikoviè
Foto: Jaroslav kvarenina
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