Lesy v parlament e
Dňa 25. apríla sa vo foyeri Národnej rady SR
uskutočnila v rámci Mesiaca lesov vernisáž výstavy
o lesoch, ktorej sa zúčastnili aj poslanci NR SR. Vernisáž
po slávnostných fanfárach otvoril podpredseda NR SR
Ing. Viliam Veteška, ktorý predovšetkým poďakoval
organizátorom, že pripomínajú aj touto formou
poslancom NR SR význam lesov a prírody v živote
človeka.
Slávnostný príhovor mal štátny tajomník Ministerstva
pôdohospodárstva SR PhDr. Ján Golian, ktorý vo svojom
príhovore požiadal poslancov NR SR, aby nám boli
nápomocní pri schvaľovaní zákona o lesoch, zákona
o transformácii štátneho podniku na akciovú spoločnosť
a tiež zákona o poľovníctve.
Nasledoval krátky kultúrny program, ktorý pripravili
študenti a pracovníci Stredného odborného učilišťa
lesníckeho v Banskej Štiavnici. Tí tiež predstavili svoje
rezbárske umenie na exponátoch vystavených v NR SR.
Náš podnik zastupoval rozvojovo-technický riaditeľ
Ing. Ján Štefánik.
Organizátorov na záver prijal predseda výboru pre
pôdohospodárstvo Ing. Miroslav Maxon, ktorý sa
poďakoval za prípravu a priebeh akcie a sľúbil pomoc pri
schvaľovacom procese lesníckych právnych noriem.
Text: Ing. Jozef Hikl
Foto: Ing. Ján Mičovský

Partneri podpísali
Kolektívnu zmluvu
na rok 2003
Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky Banská
Bystrica, zastúpený jeho generálnym riaditeľom
Ing. Karolom Vinšom a riaditeľmi odštepných závodov
a Združenie závodných výborov odborového zväzu
Drevo-lesy-voda pri LSR, zastúpené Františkom
Suchanovským, predsedom ZZV OZ DLV a predsedami
závodných výborov OZ DLV pri odštepných závodoch,
31. marca podpísali v historickej budove sídla podniku
v Banskej Bystrici Kolektívnu zmluvu na rok 2003.
Generálny riaditeľ LSR Karol Vinš pri tejto príležitosti povedal:
„Po stretnutiach so všetkými riaditeľmi odštepných závodov LSR som si zložil mozaiku poznatkov a dospel som k názoru, že je
veľmi dôležité, aby sme všetci svojou osobnou zodpovednosťou a riadiacou činnosťou prispeli k tomu, že naši pracovníci dostanú
nádej. Každá podnikateľská firma smeruje k tomu, aby vytvorila maximálny zisk, čo najväčší efekt, maximálne zdroje. Pracovníci
štátneho lesného hospodárstva sa doterajším vývojom, žiaľ, ocitli kdesi na chvoste zamestnaneckých skupín vo výške odmeňovania
a úrovne jednotlivých profitov, ktoré im môže poskytnúť zamestnávateľ. Ak sa nám podarí náš podnik transformovať tak, aby
fungoval s reálnym ziskom a aby sme sa všetci na svoju činnosť pozerali cez korunu. A to bez ohľadu na to, či je to koruna na strane
výnosov, alebo na strane nákladov, ktoré musíme vynaložiť na plnenie všetkých funkcií, ktoré nám ukladá zákon, alebo zásady trvalo
udržateľného rozvoja lesov a ich verejnoprospešného poslania. Je veľmi dôležité, aby sme všetci, vedúci pracovníci i odborári boli
presvedčení, že svoju činnosť vykonávame bezo zvyšku, že vytvárame maximum hodnôt, ktoré potom možno spravodlivo rozdeliť
našim pracovníkom. Toto je základná odpoveď na otázku, kedy budú v našej firme vyššie základné platy, kedy bude vyššia sociálna
istota, kedy budeme robiť v podniku, ktorý stojí pevne na svojich nohách, vie svoju budúcnosť naplánovať dopredu na dlhší časový
úsek a byť serióznym, korektným zamestnávateľom. Mnohé problémy, o ktorých všetci vedúci i radoví pracovníci nášho podniku
vedia, sa doteraz neriešili, čaká nás teda veľa práce. Pre mňa osobne je to veľká výzva a verím, že pre každého vedúceho
pracovníka tiež. Chcem urobiť maximum pre to, aby sme všetci mohli o svojom zamestnávateľovi - Lesoch SR - mohli hovoriť
s hrdosťou ako o firme, kde ekonomika funguje tak, ako má, ako o prosperujúcej spoločnosti, v ktorej vládne sociálny zmier.”
Text a foto: Fedor Mikovič

Na slovíčko s Monikou BEŇOVOU
Napriek tomu, že vernisáž lesníckej výstavy sa uskutočnila krátko pred
riadnym zasadnutím parlamentu, označiť účasť poslancov na tejto vcelku
milej udalosti za masovú by nebolo presné. Faktom však zostáva, že jedným
zo zástupcov ľudu, ktorí otvorenie výstavy so záujmom sledovali, bola aj
poslankyňa Monika Beňová. O krátky rozhovor pre náš podnikový časopis som
ju požiadal počas prehliadky výstavných panelov.
Pani Beňová, aký je váš vzťah k lesom ?
Neberte to ako povinnú odpoveď, ale lesy mám naozaj rada. Patria k našej krajine a som
presvedčená, že je povinnosťou nás všetkých venovať lesom viac pozornosti ako doteraz.
Keď sa len dá, chodím do prírody, pričom ma najviac mrzí, že lesov u nás tak ubúda...
Prepáčte, ale práve na vedľajšom paneli je informácia, že za posledných tridsať
rokov sa na Slovensku zvýšila výmera lesov o 154 tisíc hektárov...
Tak, to som teda naozaj nevedela... Asi je naozaj dobre, že ste túto výstavu poslancom
ponúkli.
V ktorej časti Slovenska ste vyrastali, pani poslankyňa ?
Som Bratislavčanka, no ak máte na mysli môj vzťah k lesom, tak ten sa formoval najmä
na strednom Slovensku. Každé leto som trávievala na Donovaloch, kde som do lesov
chodievala denne. Možno, že ten pocit, že lesov ubúda, som nadobudla práve tam,
pretože každý rok sa tam niečo rozširovalo, pristavovalo. Rozhodne je tam však krásne, na
túry do Veľkej Fatry i do Nízkych Tatier si veľmi rada spomínam.
Pani Beňová, lesom stále chýba nový moderný zákon o ich spravovaní. Je veľmi
pravdepodobné, že práve v tejto budove sa bude o ňom zakrátko rozhodovať.
Podporíte ho ?
Určite áno. Myslím, že Slovensku to pomôže viac, ako rozporuplná medializácia, ktorú
na tému lesy v posledných mesiacoch sledujem. Lesy, toto naše národné bohatstvo, tu
určite nie sú na to, aby slúžili straníckym či skupinovým záujmom, ale musia tu ostať pre zdravie našich detí...
Pani poslankyňa, ďakujem vám za rozhovor.
Text a foto: Ján Mičovský

Zdruenie
certifikácie
lesov
Slovenska (ZCLS) je profesijným,
dobrovo¾ným a nezávislým zdruením
právnických osôb s pôsobnosou na
území Slovenskej republiky, ktoré lesné
pozemky
vlastnia,
alebo
ich
hospodársky vyuívajú, alebo vyuívajú
produkty z lesných pozemkov priamo
alebo nepriamo, alebo sa nimi inak
zaoberajú.
Cie¾om ZCLS je podpora trvalo
udrate¾ného hospodárenia v lesoch
a spotreby dreva ako ekologicky
obnovite¾ného zdroja a výrobkov
z dreva, ochrany prírody a trvalo
udrate¾ného rozvoja spoloènosti.
Hlavným poslaním ZCLS je tvorba,
spravovanie a permanentná aktualizácia
Slovenského systému certifikácie lesov
Predseda ZCLS sa poïakoval Sekcii
lesníckej MP SR za pomoc a za
vytvorenie podmienok pre Lesoprojekt
Zvolen, ktorý je koordinátorom
národného projektu certifikácie lesov.
Ing. ¼uboslav Mika z Lesoprojektu
Zvolen,
koordinátor
prípravnej
pracovnej skupiny projektu certifikácie
lesov a spotrebite¾ského reazca podal
informáciu o stave prác na príprave
základných technických dokumentov
certifikácie lesov Slovenska.
Struène zhrnul obsahovú náplò
a zameranie jednotlivých technických
dokumentov
tvoriacich
projekt
národného systému certifikácie pod¾a
PEFC.
Upozornil
úèastníkov
valného
zhromadenia, e od 1. apríla 2003 sú
vetky technické dokumenty národného
projektu certifikácie lesov k dispozícií

Certifikátori
rokovali
V Lesoprojekte Zvolen
sa uskutoènilo
Valné zhromadenie
Zdruenia certifikácie lesov
Slovenska

irokej odbornej a laickej verejnosti na
internetovej stránke www.pefc.sk ako aj
www.lesoprojekt.sk. V najbliích dvoch
mesiacoch kadý, kto má záujem
o certifikáciu lesov a ich trvalo
udrate¾né obhospodarovanie, môe
zasla svoje pripomienky na kontaktné
adresy uvedené na internetových
stránkach.
Plán úloh na rok 2003 predniesol
Prof. Ing. Tibor Lukáè, PhD (TÚ Zvolen)
predseda Komory ostatných záujmových skupín. Vo svojom príspevku
uviedol okrem èinností zameraných na
chod zdruenia, hlavne èinnosti priamo
spojené so schválením národného
projektu certifikácie lesov v Luxemburgu. Sem patria hlavne:
- pripomienkové konanie k technickým dokumentom
- spracovanie pripomienok
- vypracovanie pilotného projektu

-

-

-

regionálnej certifikácie lesov
ukonèenie rokovaní so Slovenskou
národnou akreditaènou slubou
o zavedení novej oblasti akreditácie
schválenie technických dokumentov
Zdruením
certifikácie
lesov
Slovenska
predloenie Národného projektu
certifikácie lesov Slovenska Rade
PEFC v Luxemburgu na schválenie

Ing. Martin Moravèík, CSc. (Lesnícky výskumný ústav), ktorý viedol
valné zhromadenie, predniesol návrh
stanov zmien a doplnkov stanov, ktoré
boli prerokované Radou ZCLS. Ïalej
informoval o úpravách volebného
poriadku v súlade s úpravami stanov.
O nové èlenstvo v zdruení ZCLS
prejavili záujem tri subjekty: Neosolium,
S.C.M.,s.r.o., TU Zvolen a Odborový
zväz pracovníkov drevospracujúceho
priemyslu, lesného a vodného
hospodárstva, ktoré boli pri následnom
hlasovaní jednohlasne prijaté.
Na záver predniesol predseda ZCLS
Ing. Frantiek tulajter, CSc. návrh
hospodárenia na rok 2003 a výky
èlenských príspevkov.
Valné zhromadenia sa nieslo
v duchu maximálneho úsilia o urýchlenie
celého prípravného procesu praktickej
certifikácie. Je potrebné toti prizna, e
Slovensko je jednou z mála krajín
v Európe s vysokou úrovòou lesníctva,
kde certifikácia ete nedosahuje
poadovanú úroveò.
Text: Ing.¼uboslav Mika
Ilustraèné foto: archív
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Ak sa kôlkárska výroba v roku
2001 hodnotila predovetkým na
základe uplatòovania èerstvo
prijatej celopodnikovej koncepcie
s
dôrazom
na
plnenie
kvantitatívnych
produkèných
ukazovate¾ov, tak v roku 2002 sa
oèakávali zmeny v kvalite
výrobného procesu. U pri tvorbe
plánu sme prijali zásadu minimálne
vyrovnaného
hospodárskeho
výsledku pri výrobe sadeníc.
Zároveò v priebehu roka dolo
k dvom výrazným zásahom do
sledovania ekonomiky kôlkárskej
výroby.
Najprv
to
bolo
zinventarizovanie a ocenenie
rozpracovanej výroby sadbového
materiálu v lesných kôlkach, èím
na úèet podniku pribudla èiastka
199,5 mil. Sk. Táto suma sa
zapoèítala i do výnosovej èasti
kôlkárskej výroby a tak dolo
k urèitému skreslenému poh¾adu
na reálny hospodársky výsledok
lesných kôlok. Dôleité je, e sa
tým vytvoril základný predpoklad
na sledovanie zmeny stavu zásob
rozpracovanej výroby sadbového materiálu
u pre rok 2003 a jej odraz
v hospodárskom výsledku. Neúspechy
v pestovaní, likvidácia nepredaných
odrastkov, ako aj èasto neodôvodnite¾né
zmeny v inventúrach v medziroènom
období budú tak priamo ovplyvòova
výnosy a iste sa stanú predmetom väèej
pozornosti vedenia OZ ako doteraz.
Druhým opatrením bola zmena metodiky
rozpúania reijných nákladov, pod¾a
ktorej sa lesné kôlky zaaili len výrobnou
réiou. Dolo tým k výraznému zníeniu
úplných vlastných nákladov a umonilo sa
(hlavne v prípade kôlkárskych stredísk)
reálne sledovanie a porovnávanie
dosiahnutých výsledkov.

kôlkárska výroba
v roku 2002
a ako ïalej?

Èím pozitívnym sa teda prezentovala
kôlkárska výroba?
V prvom rade je to priaznivý
hospodársky výsledok 196,9 mil. Sk, ktorý
vak výrazne ovplyvnila u uvedená
hodnota rozpracovanej výroby. Avak
i upravený
hospodársky
výsledok,
v ktorom by sa do výnosov nezapoèítala
celá hodnota rozpracovanej výroby, ale len
pomerná èas, týkajúca sa zmeny stavu
zásob v hodnote 7,3 mil. Sk, by bol priaznivý s hodnotou 12,9 mil. Sk. (Zmena
stavu zásob za rok 2002 bola vypoèítaná
ako rozdiel medzi hodnotou rozpracovanej
výroby v roku 2001 - v zápisoch úètovných
kníh ete neoficiálnou a hodnotou
v r. 2002 - oficiálne zaúètovanou). Oproti
minulému roku dolo k zníeniu priamych
nákladov o 3 mil. Sk, podiel réie v zmysle
u uvedenej metodiky poklesol na 24 %
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(r . 2001 ete 64 %) a zároveò výnosy (bez
hodnoty rozpracovanej výroby) stúpli
o 4,1 mil. Sk.
Na uvedenom priaznivom výsledku sa
vak nepodie¾ali vetky OZ rovnako.
V zmysle
metodiky
pre
meranie
efektívnosti kôlkárskej výroby výborné
výsledky dosiahlo 8 OZ, medzi nimi
suverénne OZ Námestovo s najlepími
výsledkami a OZ Topo¾èianky, u oboch so
spo¾ahlivo
a
efektívne
riadenými
kôlkárskymi strediskami. Ïalích 15 OZ
hospodárilo s celkovo uspokojivými
výsledkami, avak ukazovate¾ rentability
nákladov pritom nesplnilo 8 OZ a vykázali
záporný hospodársky výsledok. Celkove
v 4 OZ boli zaznamenané neuspokojivé
výsledky, v podstate vak zapríèinené
nesplnením
ukazovate¾a
indexu
vzchádzavosti semenáèikov na malých
lesných kôlkach. Problémy s dopestovaním jednoroèných semenáèikov sú
vak aj na iných OZ, o èom svedèí údaj
o nenaplnení normovaných predpokladaných mnostiev a o 4, 4 mil. Sk.
Vcelku pozitívne mono hodnoti
celkovú produkciu sadeníc. Rozpestovali
sme 50,6 mil. kusov jednoroèných
semenáèikov, celkový stav dosiahol
124,59 mil. kusov rozpracovaného
sadbového materiálu, z toho výsadbyschopných sadeníc 42,13 mil. kusov.
Celý objem umelej obnovy lesa sme v LSR
vykonali vlastným sadbovým materiálom
v mnostve 26,8 mil. kusov a cudzím
odberate¾om sme predali 8,7 mil. kusov.
Podarilo sa nám tie zintenzívni trend
obnovy lesa krytokorennými sadenicami a
po vlaòajích 111 ha sme v roku 2002

obnovili 187 ha plôch a vysadili
takmer 800 tis. kusov.
V produkcii vo¾nokorenných
sadeníc je vak badate¾ný pokles
(-2,19 mil. kusov oproti roku
2001) a tak otázka vyuívania
kolnièných plôch je naïalej
nanajvý aktuálna. V zmysle
koncepcie sme zruili u
84 lesných kôlok s výmerou
90,01 ha a na mnohých z nich sa
rozbieha i program plantáneho
pestovania vianoèných stromèekov. Väèiu vános tejto
doplnkovej aktivite zrejme tie
dodá zinventarizovanie a ocenenie rozpracovaných vianoèných stromèekov.
Preh¾ad o hospodárení lesných
kôlok na jednotlivých OZ uvádza
tabu¾ka.

Èo vak stále ete krípe
a kde má nae kôlkárstvo
svoje slabiny?
Najvánejím problémom je
stratovos výroby v mnohých
kôlkárskych
strediskách.
Nákladovo oèistené od podielu závodovej
a podnikovej réie nemôu viac dôvodi
objektívnymi príèinami a musia sa pozrie
na vlastné nedostatky. Ak je zrejmé, e pri
recesii dopytu po sadbovom materiále nie
sú úspení v nadväzovaní dlhodobých
kontaktov s cudzími odberate¾mi a predaj
má klesajúci trend, musia prija retrikèné
opatrenia do vlastných radov. Týka sa to
tak poètu TH zamestnancov ako aj
pracovníkov kategórie R. Výnosy
porovnané k mzdovým nákladom sú
u najlepích kôlok v porovnaní s menej
úspenými viac ne dvojnásobne vyie.
Niekde sa tie nerepektovali usmernenia
podniku o limitujúcej potrebe sadeníc pre
vlastnú spotrebu a rozpracovali sadbový
materiál, ktorý majú problém odbytova.
Spokojnos nemôe by úplne ani
s kvalitou sadeníc. Niekedy vzniká dojem,
e pokia¾ sa sadenice spotrebujú doma
alebo v susednom OZ, nemusia by
zodpovedajúcej kvality. Nová STN vak
hovorí jasne o nárokoch na kvalitu
sadbového materiálu a tú pre odberate¾ov èi vlastných alebo cudzích - musíme
zabezpeèi.
Zvýi
by
sa
mala
i podnikate¾ská aktivita v samotných
kôlkárskych strediskách. V niektorých sa
síce v zmysle koncepcie rozvíja výroba
oba¾ovaných sadeníc, iné celkom dobre
rozbehli obchody s netátnymi subjektami,
ïalie sa venujú výrobe okrasných drevín,
vo veobecnosti sa vak len èaká, èo
prinesie budúcnos. Tá sa vak pre nae
kôlkárstvo môe vyvíja rôznymi smermi.
V súvislosti s transformáciou podniku
na tátnu akciovú spoloènos nie je vôbec

isté, aká stratégia sa zvolí pre kôlkársku
výrobu. Z okolitých krajín majú silné tátne
kôlky v Po¾sku, privátny sektor má zas
prednos
v
Nemecku,
Rakúsku
i Maïarsku. V Èeskej republike prelo u
desaroèie od sprivatizovania lesných
kôlok, ich situácia sa vak v poslednej
dobe nevyvíja priaznivo. Vo vyjadrení
zdruenia lesných kôlkárov sa uvádza
prevládajúca nekoncepènos, odbytová
neistota, cenová rozkolísanos, chýbajúce
prognózovanie budúcich potrieb sadeníc,
znehodnocovanie nepredaného materiálu,
stagnácia technického vybavenia. kôlky
sa doslova dostali na milos odberate¾om,
ktorí si môu vybera - a prebera.
Hoci kôlkárska výroba v naom
podniku tie zaèala stráca kontakt
s najnovími technológiami, ikovnosou
a zanietením väèiny kôlkárov dokáeme

stále produkova v podstate kvalitný
sadbový materiál. Ve¾kou výhodou naich
kôlkárov
je
stabilita
produkcie,
vychádzajúca z prognóz dlhodobých
potrieb sadeníc v rámci podniku. I tu vak
treba vedie rozmý¾a a predvída. Nová
vyhláka o lesnom reprodukènom materiáli
toti vytvorila ete väèí tlak na plánovitos
výroby pod¾a jednotlivých semenárskych
oblastí, obmedzenie prenosu lesného
reprodukèného materiálu sa môe prejavi
vytváraním nedostatkov alebo prebytkov
výroby. Naïalej je treba poèíta
s pozvo¾ným poklesom vlastnej spotreby
sadeníc vplyvom úspene sa rozvíjajúcej
prirodzenej obnovy a zároveò s tlakom na
zvyovanie kvality sadbového materiálu
v záujme redukcie výky opakovaného
zalesòovania.
Výhody, ktoré koncepèná, cenovo

jednotná a plánovitá kôlkárska výroba so
sebou prináa, jej vak sotva automaticky
zabezpeèia neotrasite¾né postavenie
v rámci pripravovanej tátnej akciovej
spoloènosti. K¾úèová bude jej ekonomická
efektívnos a zabezpeèenie priaznivého
hospodárskeho výsledku. Preto je i pre rok
2003 nanajvý dôleité, aby sa pre výrobu
sadeníc pripravili kvalitné, reálne
a predovetkým racionálne plány nákladov
a výnosov a zabezpeèila ich dôsledná
realizácia. Najbliie výroèné hodnotenie
by tak mohlo by ete priaznivejie ako
v tomto roku a iste by pomohlo rozplynú
neistotu nad týmto síce objemovo nie
podstatným, ale v záujme zachovania
kontinuálneho vývoja naich lesov
prioritným odvetvím lesníckej výroby.
Text a foto: Ing. Rudolf Bruchánik, PhD.
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Aktuálnymi problémami ochrany lesa
sa v dòoch 24. a 25. apríla zaoberalo
na celoslovenskom seminári v Banskej
tiavnici vye 170 odborníkov zo
Slovenska i zahranièia.
Pod¾a informácií vedúceho Lesníckej
ochranárskej sluby (LOS) v Banskej
tiavnici Juraja Varinského na podujatí
odznelo v troch blokoch 27 referátov.
Úèastníci sa oboznámili so zdravotným
stavom lesov Slovenska v roku 2002
a prognózou vývoja na rok 2003,
medzinárodnými projektmi a podporou
EÚ lesníctvu. Zahranièní hostia
informovali o situácii vo výskyte
kodlivých èinite¾ov v lesoch Po¾ska
a Èeskej republiky.
Po zniovaní imisií zaznamenávame
pod¾a odborníkov, zúèastnených na
seminári, v posledných rokoch na
Slovensku síce pomalú, ale jasnú
ekologickú stabilizáciu a zlepovanie
zdravotného stavu lesov. Ak sa
nevyskytnú v tomto roku mimoriadne
klimatické extrémy a dodria sa zásady
ochrany lesa, nemal by by pod¾a nich
tento trend naruený.
Rieitelia zo zvolenského LVÚ
interpretovali výsledky ukonèených
vedecko-technických projektov,
ktoré sa priamo vzahujú na
ochranu lesa. Prezentovali osem
referátov z oblasti výskumu lesného
prostredia, genetiky a ¾achtenia
lesných drevín, pestovania lesov,
ich hospodárskej úpravy, vyuitia
dia¾kového prieskumu zeme,
monitoringu a integrovanej ochrany
lesných ekosystémov.
J. Varinský dodal, e pecialisti
LOS
informovali
prítomných
o
najnovích
poznatkoch
vyuite¾ných v praxi pri ochrane
pred
kodlivými
èinite¾mi
ohrozujúcimi
lesné
dreviny
a porasty. Hovorili o mníke
ve¾kohlavej a ïalích 19 listoravých
kodcoch dubov, o výskyte
a rozírení chrústov a prebrali aj
aktuálnu problematiku ochorení
topo¾ov a vàb, ochranu lesných
drevín pred kodami spôsobenými
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Ochrana
lesa
zverou a kodlivým pôsobením buriny.
Lesné hospodárstvo na Slovensku,
vzh¾adom na vysoký medzinárodný
odborný kredit, históriu lesníckej vedy
a praxe, ale aj súèasný stav lesov a ich
ochranu má vysoký teoretický potenciál
na získavanie medzinárodných projektov
a aktivít.
V poslednom období sa v tejto oblasti
intenzívne darí najmä Lesníckemu
výskumnému ústavu (LVÚ) vo Zvolene.
Uviedol to vedúci odboru ochrany lesa
a po¾ovníctva LVÚ Július Novotný .
Príkladom dvoch úspených aktivít
je konèiaci projekt Ochrana smreèín na
Kysuciach,
financovaný
FAO
(Organizácia pre výivu a po¾nohospodárstvo) OSN a zaèínajúci "mega
projekt" Zelená Èína, zameraný na
zakladanie lesov v tejto krajine a ich
trvalo udrate¾né obhospodarovanie.

Pod¾a slov J. Novotného prvý
(dvojroèný) projekt sa orientoval na
vzdelávanie vlastníkov a uívate¾ov lesov
na Kysuciach. Mal modelový charakter
a zameriaval sa na zjednotenie prístupov
a aplikácií metód integrovanej ochrany
lesa v smreèinách a na ekologicky
prijate¾né metódy aby a dopravy dreva
vo flyovom pásme. Projekt sa stretol
s pozitívnou odozvou majite¾ov
a uívate¾ov lesov a podporovala ho
tátna správa a miestne samosprávy.
Zelená Èína, ako uviedol vedúci
expertnej skupiny tohto programu
J. Novotný, je najväèím projektom
v doterajej histórii slovenského
lesníctva.
Predstavuje
monos
exportova slovenské lesnícke knowhow v oblasti zakladania lesov,
lesohospodárskeho
plánovania,
ochrany a pestovania lesov, vrátane
perspektívy
vývozu
abových
a spracovate¾ských technológií. Ako
sme u informovali v minulom èísle
Lesníka, Èína má záujem o zalesòovanie
300 000 hektárov lesov roène
slovenskými technológiami a enetickým
materiálom
zo
Slovenska.
Následne chce lesy v Èíne trvalo
udrate¾ne obhospodarova pod¾a
vzoru slovenských lesov. Tieto
fakty krajina deklarovala v medzivládnych memorandách. Slovensko spracovalo pre Èínu
technický návrh celého lesníckeho
programu s názvom "Zelená Èína"
a v súèasnosti spracováva
Finanèný plán medzinárodného
investorského financovania tohto
projektu. Slovenskí lesnícki experti
tak dostanú príleitos prezentova
svoje
znalosti,
skúsenosti
a technológie v Èíne ako krajine
s najdynamickejím rozvojom ekonomiky, ktorá chce do roku 2010
nanovo zalesni vye 65 miliónov
hektárov pôdy, èo je na európske
a svetové
pomery
nevídaný
rozsah.
(f.m.-tasr)

Otvorenie náučného chodníka
Na otvorení náučného chodníka „Pece – Čertov kopec” sa zúčastnil aj primátor Pezinka Oliver Solga, predseda
Slovenskej lesníckej komory Ján Malko, členovia Poľovnej spoločnosti Rybníček a ďalší hostia, ktorých hodnotným
kultúrnym programom obdarili žiaci Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Pezinku.
Za LSR sa na otvorení náučného chodníka zúčastnil Ing. Jozef Hikl. Z jeho príhovoru vyberáme:
Časy, keď profesionáli nepovažovali laickú verejnosť za primeraného
partnera pre vzájomnú diskusiu sú našťastie už minulosťou. Poznanie
zložitosti vzťahov na našej planéte nás rýchlo učí, že riešenie problémov
ľudstva vyžaduje širokú spoluprácu, pričom nik, ani tí najväčší odborníci
nemajú vopred zaručené, že práve ich videnie je naozaj jedine správne.
Preto práca s verejnosťou dnes už nie je len akýmsi povinným doplnkom
firemného imidžu, ale skutočne tvorivou cestou hľadania tých najlepších
východísk prežitia ľudstva.
Nuž, ak toto všetko platí všeobecne, o čo viac to musí platiť v tak
zložitej a pre život ľudstva dôležitej sfére akou sú lesy a lesníctvo.
V poslednom čase sme veľmi výrazne a priznajme si, i bolestivo, pocítili,
čo to znamená, ak sa práca s verejnosťou zanedbá. Je preto dobre, že
tento svoj dlh sme začali uvážlivo a verím, že trvalo odstraňovať. A je ešte
lepšie, že ho neodstraňujeme papierovým deklaráciami, ktorým niekedy
poriadne nerozumie ani ich autor, ale živými konkrétnymi krokmi, ktorým
môže porozumieť každý. A to je aj dôvod, prečo sme sa tu dnes zišli.
Tunajší odštepný závod veľmi správne preukázal účinný spôsob
komunikácie s verejnosťou a v krátkom čase pre ňu pripravil už druhý
náučný lesnícky chodník. Je to počin, ktorý nemožno neoceniť, pretože
aj tu platí osvedčené, že raz vidieť je lepšie, ako sto krát počuť. Navyše
tu máme aj jeden vlastný závažný poznatok: Les pokrýva 42 % územia
štátu, naši občania denne chodia okolo lesa i do lesa, no často v ňom
nepostrehnú to, čo by bolo všetkým - nám i im – prospešné vedieť. Ak
správne upozorníme aj takýmto názorným spôsobom na svoju prácu,
priaznivá reakcia obyčajne nedá na seba dlho čakať. Hoci aj v takej
podobe, že nám ktosi úprimne povie – „...no chodievam tam do toho
lesa už roky, ale to, čo som sa dozvedel z tej tabule som veru nevedel...”.
Ak hovoríme o múdrej spolupráci s verejnosťou, nemôžme obísť deti
a mládež. Ich vnímavosť mnohonásobne prevyšuje vnímavosť dospelých
a správne slovo na správnom mieste ostáva v ich hlávkach zapísané
veľmi dlho. Buďme úprimní, ak chceme vzťah k verejnosti naozaj výrazne
zmeniť, tak naším partnerom naozaj musia byť hlavne tí najmenší. Nie je
to žiadna propaganda, ale stokrát overená pravda. Pravda platná o to
viac, že v rýchlosti doby je úplne isté, že dnešní 15 – roční budú
o ďalších 15 rokov rozhodovať o našom ľudskom i lesníckom
napredovaní. A čo je to v lese 15 rokov ? Preto sme osobitne radi, že
forma náučných chodníkov oslovuje najmä mládež. Samozrejme, tým, že
vybudujeme a udržiavame takéto chodníky sme ešte spravili len prvý
krok. Tým druhým a vari ešte dôležitejším krokom je mládež k týmto
chodníkom priviesť. No a tým najdôležitejším tretím krokom je, aby sme
to, čo je na náučných tabuliach pekne napísané vo svojom praktickom
živote aj ctili. V opačnom prípade sa práve v očiach verejnosti veľmi
rýchlo staneme nehodnovernými. A to nemôžeme pripustiť.
Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o ideu i samotnú výstavbu tohoto
náučného chodníka. Ďakujem aj všetkým tým, ktorý po tomto chodníku
vykročia, za to, že ich kroky budú aj po absolvovaní trasy chodníka
pokračovať v živote tým správnym
smerom. Smerom, ktorý
predstavuje správne
vychovávané
a chránené lesy.
Smerom, ktorý
predstavuje
naše národné
bohatstvo v tom
pravom význame
tohoto slova.

Foto: Stanislav Adamec
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Kto zachráni jedného...

Môj príbeh
Kariéra. Slušný plat. Spokojná rodina. Zaujímavé záľuby. Dovolenka. A zase nové
úlohy. Dopredu ! Nepoľaviť ! V prípade problémov aktivovať pestované kontakty. Beh
na dlhú trať zvanú život... Že niektorí už zastali ? Neobzerať sa ! Úspech, úspech,
úspech.
Nie, naozaj by nebolo správne vulgarizovať prirodzenú snahu každého z nás žiť slušne a niečo v živote dokázať.
Avšak, ako vo všetkom, aj tu povstáva otázka miery ! Kde sú hranice snaženia, za ktorými sa úsilie mení na pechorenie
a radosť zo života uniká ? Často nám stupnicu hodnôt pomôže zoradiť až blikajúca kontrolka odchádzajúceho zdravia.
Alebo aj stretnutie s niekým, kto nám umožní veci okolo nás vnímať trocha inak. Tak, ako sa to stalo mne, keď som
v nedávne aprílové popoludnie kráčal po brehu Váhu neďaleko turčianskeho Lipovca s Ing. Jankou MURÁŇOVOU. Hoci
nás vychovala rovnaká fakulta, naše svety sú veľmi vzdialené. Aspoň sa mi to tak na začiatku nášho rozhovoru zdalo. Do
jej životného príbehu totiž vstúpili hneď pri narodení tri ťažké písmená. DMO. Detská mozgová obrna.
Neviem už, čo bolo v najbližších hodinách rýchlejšie. Či vody Váhu náhliace sa do neďalekej strečnianskej úžiny, či
pribúdanie rešpektu, ktorý som začal pociťovať pred udivujúcou silou tejto útlej dievčiny. Jej telo síce poznačila v detstve
obrna, no jej myseľ ostala nádherne priama...
Pani inžinierka, museli ste sa
naučiť žiť s vážnym životným
handicapom. Prepáčte mi na úvod
otázku trocha naivnú - ako ste to
dokázali ?
Vidíte, vy tomu hovoríte vážny
životný handicap a ja som sa v živote
stretla s mnohými ľuďmi, ktorí boli na
tom oveľa horšie. Ale v podstate máte
pravdu, musela som sa vyrovnať
s množstvom situácií o ktorých zdravý
človek nič ani netuší. Asi najväčšiu
zásluhu na tom majú moji rodičia, ktorí
celý svoj život podriadili mojej chorobe.
Keď som išla do základnej školy, do
úvahy prichádzala iba špeciálna škola
v Bratislave. Rodičia sa presťahovali do
Bratislavy spolu so mnou, aby mi boli
na blízku. Po rokoch sme sa opäť
spoločne vrátili do Turca. Tu som
potom chodila na martinské gymnázium
medzi zdravých spolužiakov. Ten
prechod bol zlý, lebo hoci v Bratislave
sa o nás mimoriadne starali, žili sme
tam v akomsi skleníku. A zrazu som
mala žiť medzi úplne zdravými ľuďmi...
Predpokladám, že sa vám
snažili vždy pomôcť...
Ako kto. Na gymnáziu som
spočiatku dosť času aj preplakala.
Niektorí spolužiaci, hlavne chlapci, tu
boli krutejší, ako som si pred tým,
medzi seberovnými, vedela predstaviť.
Je pravda, že po rokoch sa mi niektorí
ospravedlnili, ale vtedy mi to padlo
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ťažko. Časť chyby však bola iste aj vo
mne, postihnutý človek všetko vníma
oveľa citlivejšie, ako si vy zdraví myslíte.
Bola som vtedy presvedčená, že každý
sa pozerá len na mňa. Už len taká
cesta autobusom bola pre mňa hotový
horor. Sadla som si vždy tak hlboko,
aby mi ani hlava spoza operadla
netrčala. Teraz sa tomu už aj ja
smejem, ale vtedy to bol naozaj
problém. A nebol veru jediný.
Nedokážem napríklad písať tak rýchlo
ako ostatní. Niektoré písomky som
preto jednoducho nestihla napísať. A
našiel sa učiteľ, ktorý to neuznal - ako
vás mám ohodnotiť, keď to nenapíšete?
Mala som preto najradšej matematiku,
tam som sa mohla vyjadriť jasne
a stručne. A taktiež biológia bola mojím
koníčkom.
Azda tam treba hľadať príčinu
vášho rozhodnutia ísť študovať na
lesnícku fakultu ?
Vedela som, že sa ma na to
spýtate (smiech), ale nebola to tá
hlavná príčina. Les som síce mala vždy
veľmi
rada,
ale
vtedy
som
predovšetkým hľadala nejakú školu,
kde nebudú jazyky. Lebo vtedy sa mi
hovorilo veľmi ťažko a nie vždy mi bolo
dobre rozumieť....
Zatiaľ som rozumel každému
vášmu slovu....
Niekedy mi to ide lepšie, niekedy

horšie. Mama mi často pripomína, že
mám viac trénovať.... No, a potom na
lesníckej fakulte vo Zvolene to už bolo
všetko inak. Mala som tam naozaj
dobrých spolužiakov. Pomáhali mi.
Hoci niekedy len tým, že za mňa pri
prezentácii zakričali moje meno. Nie,
nemyslite si, že som nebola prítomná,

ale ohlásiť sa nahlas menom bolo
niekedy nad moje sily. Zažila som tam
aj mnoho študentskej veselosti,
pretože spolužiaci ma brávali všade so
sebou. Veľmi mi vtedy všetci ľudsky
pomohli, hoci štúdium to nebolo ľahké,
ba neraz som to aj chcela vzdať.
Vydržala som však....

Váš osud ako by mi pripomínal
Foresta Gumpa. Aj on sa napokon
prepracoval dopredu, hoci do života
štartoval s veľkým telesným
handicapom. Videli ste to ?
Videla, je to krásny film, no v živote je to
všetko oveľa zložitejšie. Aj keď si
niekedy aj ja pripadám, ako Tom Hanks.
Sedím na zastávke a vyprávam svoj
príbeh. Poslucháči sa menia, ale môj
príbeh ostáva.... Niekedy mi prídu na
um neuveriteľné spomienky...
Napríklad ?
Raz sme išli na trojdňový školský
výlet na Oravu. Mala som pripravený
komplet turistický výstroj a veľmi som sa

tešila na výstup na Babiu Horu. Ráno
pred túrou prišla ku mne profesorka
s milou tvárou - vraj, Janka, vy by ste
tam hore nemali ísť ! Viem, bola to
hlúposť, a ani učiteľka to nemyslela zle,
ale pripadalo mi to vtedy, ako veľká
nespravodlivosť. Viete, postihnutým
môžete ublížiť dvojako. Tak, že sa im
vysmejete a ešte viac tak, že ich budete
príliš ľutovať. A asi najhoršie je, keď
vidíte, ako sa niekomu pri stretnutí
s vami zjaví na tvári milostivý úsmev,
typu „ no čo, ty chudáčik môj...”
Aká bola téma vašej diplomovej
práce ?
Náhodné ťažby v Gaderskej
doline. Robila som tam
porovnanie vývoja kalamít
za posledných desať rokov.
Lesníci zo správy v Blatnici
boli
veľmi
ochotní
a pomáhali mi. Práca to
bola zaujímavá, no dnes by
som ju už asi napísala inak.
Viac by som sa zamerala aj
na príčiny stúpajúceho
trendu kalamít, nielen na
ich štatistické vyhodnotenie. Viem, že lesy pred
kalamitami žiadnou diplomovkou neubránime,
ale chcela by som čo
najviac pomôcť pri ich
ochrane, hoci len trochou
osvety.

Úspešné ukončenie školy
zanecháva v každom študentovi
pekné spomienky. Myslím, Janka, že
pre vás to musel byť dvojnásobne
dobrý pocit. Prekonali ste nielen
ťažkosti štúdia, ale predovšetkým
sama seba...
To asi áno, hoci z promócií si
pamätám veľmi málo. Vlastne len dve
veci: Že sa mi strašne potili ruky
a potom, že mi tam všetci veľmi dlho
tlieskali. Bolo to ako vo sne, ani
neviem, ako som prebrala diplom. Čo
však z neho, keď už dva roky sedím bez
roboty doma. Najprv som si myslela, že
to až taký problém nebude, teraz
pomaly strácam nádej. Zamestnať sa
nemôžu zdraví ľudia, nie to ešte takí ako
ja.
Janka, teraz, keď ste už toľko
dokázali, sa vari nevzdáte...
Ja sa nevzdávam. Prednedávnom
som si kúpila počítač, aby som mohla aj
pomocou internetu hľadať prácu. Píšem
žiadosti, kde sa len dá.
Všetky
odpovede sa však končia rovnako –
vašu žiadosť vedieme v evidencii...
Viete, nejde mi ani tak o peniaze, nie
som veľmi náročná, ale veľmi mi
chýbajú ľudia. Keď ostanete so svojou
chorobou sami doma, to ako by ste
ochoreli dvakrát. Najprv ochorie telo,
potom aj duša. Bola by som ochotná
robiť čokoľvek, len keby som mohla
(pokračovanie na strane 11)

Z VÝZVY EURÓPSKEHO ROKA ĽUDÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM:
• Rovnaké príležitosti pre ľudí so zdravotným postihnutím, nie charita
• Budovanie spoločnosti pre všetkých
• Plná rovnosť a účasť na živote spoločnosti vo všetkých jej sférach
• Ľudia so zdravotným postihnutím sú aktívni občania
• Tvorba prístupného prostredia
• Rešpektovanie rôznorodosti (diverzity)
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PRÍČINY A NÁSLEDKY ŠKÔD
spôsobených zverou v lesných porastoch
V poslednom čase sa veľa hovorí
a píše, najmä vo forme štatistických
prehľadov o výmere a peňažnom vyčíslení
poškodenia, ako i spôsoboch ochrany
pomocou repelentov a podobne.
Málo, ba takmer nič sa nepíše
o praktických príčinách, hoci každá
príčina má i svoj následok. A tým
následkom v našom prípade je práve
poškodenie ohryzom v jeho jednotlivých
formách.
Taktiež veľmi málo sa píše o praktických opatreniach na zamedzenie tohto
ohryzu. Lesníci a poľovníci poľovných
revírov pohoria Žiar v katastrálnych
územiach obcí Nedožery–Brezany, Malá
Čausa a Pravenec sa v tomto smere riadia
starým rímskym príslovím „Quidquid agis,
prudenter agas et respice finem” –
čokoľvek robíš, rob to rozvážne a pozeraj
sa na výsledok. Majú vždy na zreteli
nevyhnutnosť zlepšenia stavu lesa,
hľadajú príčiny poškodenia a odstraňujú
následky tohto javu.
Najčastejšie a najbezpečnejšie je
poškodenie v letnom období obhryzom
kôry 30 až 40-ročných bukových porastov
na súvislej, viac ako 200-hektárovej
ploche v Maločausianskej doline, kde
jelenia zver nachádza cez deň od štvrtej
ráno do 22. hodiny výborný úkryt, ale
v rámci denných pastevných cyklov žiadnu
vláknitú potravu, okrem kôry buka. Len za
posledné tri roky museli poľovníci
poľovného revíru Háje uhradiť OZ š. p.
Lesy v Prievidzi za tieto škody viac ako
200 tisíc korún. Na doporučenie
Ing. Hella a Ing. Fiňdu z LVÚ Zvolen
riešime problém tak, že v týchto
priestoroch
celoročne
udržujeme
pastevné plochy, poskytujúce cez letné
obdobie čerstvú zelenú potravu.
Pri poškodení v zimnom
období obhryzom a lúpaním
ihličnatých a listnatých porastov
sme zistili, že hlavnou príčinou
tohto javu bolo prijímanie potravy
jeleňou zverou bez hrubej
vlákniny v týchto prípadoch:
- zver sa v priebehu noci pásla
na poliach RD Horná Nitra na
ozimnej repke a cez deň
zaľahla do priľahlých 30–40
ročných rozsiahlych lesných
porastov. Možnosti získania
vláknitej potravy (okrem
stromov) boli malé a – ako

ukazujú fotografie – škody veľké,
zver si v priebehu noci naplnila
predžalúdok
jadrovým
krmivom
z válovcov určených pre diviačiu zver
na Oranom a cez deň zaľahla
v porastoch Hrnčiare doliny a zachovala sa tak, ako v predchádzajúcom prípade. Tento jav sa
vyskytuje i v rokoch bohatých na žaluď
a bukvicu.
- krmelec so senom a letninou,
postavený v smrekovom poraste pod
Oraním spôsobil sústredenie jelenej
zveri a rýchle skonzumovanie,
prípadne povyťahovanie a pošliapanie
sena, ak bolo nekvalitné (zamoknuté
pri sušení, alebo získané z odkvitnutej
trávy) a následný ohryz porastov.
Čo bolo príčinou obhryzu a lúpania
kôry? Metabolizmus jelenej zveri spočíva
-

v mikrobiálnom trávení v predžalúdku (keď
baktérie, tráviace potravu, produkujú
mastné kyseliny, čiže vytvárajú kyslé
prostredie) spojenom s prežúvaním
vláknitej potravy v ústnej dutine. Potrava,
ktorú jelenia zver prijíma, musí obsahovať
vždy viac ako 50 percent hrubej vlákniny,
čo je pre zver existenčnou nutnosťou, aby
mohlo prebiehať prežúvanie, pri ktorom
vláknina, obohatená slinami zásaditej
povahy, vytvára v predžalúdku z kyslého
prostredia
neutrálne.
Symbióza
mikroorganizmov v predžalúdku dosiahla
taký stupeň, že sa vytvoril jeden
z najkomplikovanejších bakteriálnych
ekosystémov. Čiže príčinou obhryzu
a lúpania kôr stromov je nedostatok hrubej
vlákniny.
Na
odstránenie
príčin
poškodenia porastov boli a sú prijímané
nasledovné opatrenia:
- válovce s jadrovým krmivom pre diviaky
boli oplotené tak, aby sa k nim
nedostala jelenia zver,
- objemové krmivo podávame podľa
plánu potreby krmív na skutočné JKS,
počet krmných dní a potreby na kus
a deň,
- jestvuje zákaz umiestňovania krmelcov
s objemovým krmivom v blízkosti
mladých porastov,
- rozširujeme pastevné plochy a políčka
podľa vzoru lesného revíru Treffnik
v Rakúsku.
To, že uvedené opatrenia boli a sú
i dnes správne, potvrdila celoštátna
vedecká konferencia „Funkcie a problémy
poľovníctva ...” v Nitre a napokon to
potvrdzuje i opatrenie š. p. LESY ČR,
ktoré v smernici k výkonu práva
poľovníctva stanovili: „všetky krmné
zariadenia, ktoré sú umiestnené do
vzdialenosti
200
metrov
od
nezainteresovaných kultúr a do
50 metrov od 40 ročných
porastov v revíroch s jeleňou
zverou, budú premiestnené
alebo zrušené”.
Na ohryz kôry spolu
s Recervírom sa rozšíril i názor,
vyjadrený slovami Teruliana”
„Credo, quia absurdum” –
Verím, pretože je to nezmysel.
Ale v našom prípade prichádza
na parafrázu tohoto citátu z pera
Stefana Zweiga: „Credo, quia
verum” – Verím, pretože je to
pravda.
Text a foto: Ing. Ján Mercel
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P O S T O PÁ C H
H U N C O K Á R OV
Huncokári - holzhackeri, (Holz drevo, Hacke - sekera) boli bavorskí
a tirolskí drevorubaèi, ktorí prili na
územie Malých Karpát v polovici
18. storoèia s nástupom vlády
cisárovnej Márie Terézie (1740-1780).
Prvý, písomne doloený krst dieaa
huncokárov je z roku 1740, èo sa
mohlo sta skoro po príchode prvých
mladých párov do oblasti Malých
Karpát. Prvý huncokársky sobá je
zaznamenaný v roku 1853 v Èastej
a o 10 rokov neskôr aj v Modre.
Huncokári postupne osídlili územie a
po Myjavu a meniu èas územia
Povaského Inovca. V oblasti Pezinka
sa usadzovaní najmä na Pálffyovských
majetkoch, hlavne na Cajle, kde mali
na majeri Bauwald svoje pezinské
centrum. Jednotlivé rodiny ili
roztrúsene po horských samotách.
Boli to najmä Reisinger (Kollárske),
Jurika (v Kuèidorfskej doline)
a Rybníèek (Föhrenteich), kde ete
v roku 1910 stálo nieko¾ko
huncokárskych domov a mlyn.
Horáreò, ktorú postavili v roku 1892,
stojí dodnes (pozri foto).
Huncokári sa zaoberali najmä
abou dreva v malokarpatských
lesoch.
Na
základe
presne
pecifikovaných podmienok museli na
(dokonèenie zo strany 9)

pracova v lesoch, ktoré mám naozaj tak
rada. Hoci by som mala zaèa aj ako
robotníèka v lesnej kôlke, len keby ma
niekto potreboval...
Verím, veï vetci potrebujeme pocit,
e sme vo¾akomu uitoèní...
...ale vy zdraví máte ove¾a viac moností
da svojim dòom zmysel a ve¾a toho
o nás ostatných neviete. Neviete, ako
ve¾a to pre nás znamená, ak nám niekto
vie vráti nádej, hoci len slovom. Ve¾mi
mi teraz pomohli ¾udia z Poradenskoinformaèného centra pre zdravotne
postihnutých obèanov v iline.
Presvedèili ma, e nie som stratený
prípad. Veï ja som naozaj ochotná ís za
prácou kdeko¾vek. Postara sa o seba
viem po kadej stránke, veï rodièia
pracujú a ja vediem celú domácnos.

jednu pílu (dve
osoby) vyai
roène
8003
1200 m dreva,
sadi
mladé
s t r o m è e k y,
upravova lesné
chodníky,
zváa drevo,
páli
vápno
alebo drevné uhlie. Za to dostali
k dispozícii dom so záhradou, palivové
drevo a les, v ktorom mohli pás
stanovený poèet kráv. Po celých
dvesto rokov ili v uzavretom
spoloèenstve, bránili sa asimilácii
a sobáili sa len vo vlastnej komunite.
O vzdelanie detí sa staral tzv. horský
uèite¾, ktorý pôsobil vdy nieko¾ko
týdòov v kadej lokalite. Uèil deti èíta
a písa v nemeckom jazyku. Zaèiatkom
druhej svetovej vojny ilo v Malých
Karpatoch pribline 800 osôb
hlásiacich sa k huncokárom. Ich
najväèie stredisko - Modra-Piesky,
malo dokonca i vlastnú kolu. Poèas
druhej svetovej vojny postihla
huncokárov skutoèná katastrofa.
Pod¾a rískeho branného zákona
patrili medzi tzv. etnických Nemcov
a museli narukova do nemeckej
armády. Po skonèení vojny im bola
Keby som dostala ubytovanie, môem
pracova kdeko¾vek na Slovensku. Ani

prisúdená kolektívna vina a väèinu
z tých, èo preili, dala vtedajia vláda
deportova do Nemecka.
Tieto a ete mnoho iných
zaujímavých informácií sa môu
dozvedie návtevníci Lesníckeho
náuèného chodníka "Pece - Èertov
kopec", otvoreného v areáli Lesnej
správy Pezinok, OZ Smolenice.
Podstatnú èas historických údajov
poskytol za svojho archívu Ing. Peter
Wittgrúber. Chodník sa zaèína blízko
hlavnej cesty na Babu v miestach, kde
sa obvykle koná tart pretekov
automobilov do vrchu. Trasa
náuèného chodníka meria 4,7 km a jej
prevýenie je 265 m. Vedie údolím
Rybického potoka a potoka Blatina,
èiastoène aj po túrovej magistrále,
vedúcej cez Malé Karpaty z ModryHarmónie do Perneka.
Text a foto: Jozef Blao
neviete, ako rada by som sa dostala
k mojim milovaným stromèekom...

Ná rozhovor ete pokraèoval, ale prestal som by dobrým poslucháèom.
Myse¾ mi zaèala odbieha k námu ve¾kému podniku, ktorý obchádza
predtucha prepúania. Ideálna doba myslie hlavne na seba. Ale tie doba,
ktorá ponúka poznanie, e ivot má tisíce podôb. Azda by sme mohli pomôc.
Nie preto, e Európska rada vyhlásila rok 2003 za "Európsky rok ¾udí so
zdravotným postihnutím". A u vôbec nie preto, e by sme takýmto èinnom
mohli na osude zdravotne postihnutých nieèo zmeni. Nech by sme urobili
èoko¾vek, na tom podstatnom nezmeníme toti vôbec niè. Svoj údel si títo
obèania budú musie celým svojím ivotom nies naïalej sami. Ale nieèo by
sme predsa len mohli. Snai sa o odstránenie nevidite¾nej hranice, ktorá tu
medzi "ich" a "naim" svetom ete stále je. Nemala by. Lebo sme vetci rovnakí.
A celkom iste máme aj rovnaké srdcia.
"Kto zachráni jedného, akoby zachránil celé ¾udstvo." Viem, táto známa
mylienka patrí do iných súvislostí. Ale napadla mi... Mailová adresa Ing. Janky
Muráòovej je: muro7@stonline.sk.
Text a foto:Ján Mièovský
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Karol Vin: Obchod znevaoval prácu lesníkov
Nový generálny riadite¾ prirovnáva situáciu v Lesoch SR
k tomu, ako vyzerali v polovici 90. rokov tátne banky
Kde ste ako bankár vzali odvahu uchádza sa
o funkciu generálneho riadite¾a v takom problémovom
podniku, akým sú Lesy SR?
Vo svojej kariére som sa u nieko¾kokrát ocitol v pozícii
krízového manaéra, keï som priiel do organizácií, ktoré
nefungovali tak ako by mali. ancu urobi poriadok a
skonsolidova tátny podnik, ktorý patrí so svojimi 12-tisíc
pracovníkmi k najväèím zamestnávate¾om na Slovensku a má
taký národohospodársky význam, som bral ako manaérsku
výzvu.
V obchodnom registri ste figurovali v tatutárnych
orgánoch firiem blízkych podnikate¾skej skupine Belar.
Aj pre òu ste pracovali ako krízový manaér?
Do týchto podnikov som bol nominovaný vtedajou
Po¾nobankou v èase, keï som riadil jej trnavskú filiálku. Pre
banku som vtedy pracoval ako nájomný manaér a zaoberal
som sa predovetkým projektmi rieenia klasifikovaných
poh¾adávok.
Take spája vás so skupinou Belar je zbytoèné.
Áno.
Je pravda, e ste svoju prihláku do konkurzu na
generálneho riadite¾a tátnych lesov podali po
stanovenom termíne?
Nie je to pravda. Aj ku mne sa u dostali tieto fámy, sú to
vak nezmysly.
Kto vám radil, keï ste sa pripravovali na konkurz?
Podklady, ktoré som si k nemu pripravoval, pochádzali
predovetkým z verejne dostupných zdrojov. Moje
predchádzajúce pôsobenie v bankovom prostredí mi navye
dalo mnostvo kontaktov. Poznal som napríklad poradcov pri
transformácii rakúskych a èeských tátnych lesov, s ktorými
som mohol konzultova niektoré problémy.
Konkurz ste vyhrali. S akým zadaním vás do tátnych
lesov vyslal ich zriaïovate¾, ministerstvo pôdohospodárstva?
Predovetkým som mal zisti, èo sa vlastne v podniku deje.
Na ministerstve nemali k dispozícii komplexné audítorské
správy za ostatné dva roky.
A zistili ste...
Po mojom príchode a zmapovaní situácie som naiel obraz
jedného z posledných tátnych podnikov, ktorý nie je
transformovaný. Platia v òom staré spôsoby fungovania
a riadenia. Pracovne túto situáciu v lesoch prirovnávam
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k tomu, ako vyzerali v polovici 90. rokov tátne banky
z h¾adiska ich organizaènej truktúry a neexistencie
vnútorných pravidiel. Ak by niekto chcel vytvori systémovú
truktúru, ktorá by bola nepreh¾adná a nefunkèná, postupoval
by tak ako predchádzajúce vedenie tátnych lesov.
Napríklad?
V podniku nebolo prepojenie medzi riadením výroby
a odbytom. aba sa neprispôsobovala poiadavkám
odberate¾ov. Dokonca vnútri podniku nebol vytvorený
mechanizmus, ktorý by dokázal vyèísli, ko¾ko stojí vyaenie
jedného kubíka dreva. Skúste si potom predstavi, ako mohla
fungova jeho cenová politika. Neverím vak, e sa na týchto
nekorektných èinnostiach podie¾ali vetci pracovníci lesov.
Väèina z nich chápe svoju èinnos v lese ako celoivotné
poslanie. Fungovanie obchodu vak ich prácu znevaovalo.
Ekonomicko-obchodný riadite¾ podniku Ján Novák,
ako aj bývalý generálny riadite¾ Blaej Moucha tvrdili,
e pri predaji dreva lesy SR neskúmali, èi ich
odberatelia sú spracovate¾ské firmy alebo len
obchodníci s drevom. Je to normálne?
Nie je. Ja som sa po príchode do podniku napríklad
nevedel dosta k informáciám o jeho dvadsiatich najväèích
odberate¾och.
Zástupcovia Zväzu spracovate¾ov dreva hovorili, e
sú v porovnaní so zahraniènými odberate¾mi
znevýhodòovaní pri nákupe dreva. Bolo to tak?
Niektoré ich sanosti mali reálny základ. Podnik toti
neimplementoval európske normy merania kvality dreva. To
znamená, e domácim odberate¾om predáva pod¾a naich
noriem a zahranièným pod¾a európskych. Tie podstatne
prísnejie posudzujú kvalitatívne rozdiely v sortimentoch
drevnej hmoty a takisto aj iným spôsobom, z poh¾adu
slovenských noriem pre dodávate¾a opä retriktívnejie,
zaokrúh¾ujú dodávky dreva.
Myslíte si, e takúto nepreh¾adnú obchodnú politiku
viedlo bývalé vedenie zámerne?
Skôr v tom vidím neschopnos a nedôslednos
zodpovedných manaérov. tátne lesy napríklad evidujú abu
vlákniny v kubických metroch, predávajú ju vak v tonách, èím
vznikajú obrovské úètovné rozdiely.
Vzniká tak dojem, e zahranièní odberatelia sa mali
poèas starého vedenia lesov lepie ako ich slovenská
konkurencia.

Nie je to tak. Zahranièní zákazníci sa zas saovali, e pre
decentralizáciu podniku nemajú jednoznaène èitate¾ného
obchodného partnera. Vedenie lesov toti priamo o predaji
dreva rokuje len s nieko¾kými ve¾kými odberate¾mi
pecializujúcimi sa na spracovanie vlákniny. Väèina ostatných
sa musí dohodnú s odtepnými závodmi.
Lesy majú 26 výrobných odtepných závodov, za
kadý z nich môe kona riadite¾ a jeho zástupca. Je
správna úvaha, e tátny podnik rokoval so svojimi
odberate¾mi dreva prostredníctvom 52 ¾udí?
Áno, táto decentralizácia zneisovala obchodných
partnerov a èasto znefunkèòovala obchod s drevom.
Plánujeme to v najbliom období zmeni.
Bývalé
vedenie
túto
situáciu
obhajovalo
rozhodnutím Protimonopolného úradu SR, ktoré
urèovalo, e na riadite¾stve podniku sa môe uzatvára
len 40 percent obchodných kontraktov a zvyok majú
zabezpeèova odtepné závody...
Decentralizácia sa netýkala len obchodných kontraktov,
ale celkového vnútorného fungovania podniku. Ten sa v stave,
v akom som ho prevzal, nedá reálne riadi. Nikto nevie
napríklad zaruèi mnostvo dreva, ktoré lesy za rok vyaia
a budú schopné preda svojim partnerom. Kontrola sa
v lesoch dá vykonáva len ex post, èo poskytuje priestor na
korupciu. A to u nehovorím o správe poh¾adávok èi nákupe
sluieb.
Ako ste spokojní s doterajím audítorom tátnych
lesov? Pod¾a zverejnených informácii podnik vykázal
zisk len vïaka tomu, e rozpustil rezervy z minulých
rokov a nevytváral opravné poloky na rizikové
poh¾adávky...
Audítor firmu na tieto skutoènosti upozoròoval. Za rok
2001 jej odporúèal vytvori opravné poloky vo výke 650
miliónov korún a v minulom roku v sume 371 miliónov korún.
Väèina týchto opravných poloiek sa týkala nedobytných
poh¾adávok. Vedenie lesov tieto návrhy neakceptovalo, preto
ako z nieèoho vini audítora. Vzh¾adom na ve¾kos a význam
podniku vak uvaujeme o jeho zmene. Novým audítorom by
mal by niekto z ve¾kej päky. Nehovoriac o tom, e v súvislosti
s chystanou transformáciou a retrukturalizáciou potrebujeme
ma k dispozícii celkový - ekonomický, obchodný a výrobný audit podniku.
Spomenuli ste transformáciu tátnych lesov, v akom
tádiu sa nachádza?
Pracovne som ju rozdelil na dve fázy. Formálnu, spojenú s
transformáciou na tátnu akciovú spoloènos, a vnútornú,
ktorá bude zameraná na retrukturalizáciu podniku. Tá sa
bude týka hlavne obchodu a odbytu, centrálneho nákupu,
informaèného systému, personálnej transformácie,
expedièných skladov, dodávate¾ských a obsluných èinností
a správy majetku.
Sú správne informácie TRENDU, e polovicu
celkových nákladov tátnych lesov pohlcujú personálne
náklady a ïaliu tvrtinu náklady za sluby? Akou
výkou by sa mali pod¾a vaich predstáv podie¾a
v budúcnosti?
Tieto informácie sú správne. Zatia¾ neviem odpoveda na

druhú èas otázky, pretoe ju rieime v rámci celkových
retrukturalizaèných plánov. Personálne náklady môem
porovna s èeským tátnymi lesmi. Tie v porovnaní so
slovenskými tátnymi lesmi obhospodarujú 1,4-násobok
výmery lesnej plochy, no zamestnávajú o dve tretiny menej
¾udí. Je pravdepodobné, e obsluné èinnosti presunieme
mimo podniku. Zatia¾ ete nie je jasné, èi na tieto úèely
vytvoríme - tak ako rakúske tátne lesy - samostatnú dcérsku
spoloènos. Alebo ich presunieme na úplne externé
prostredie, prípadne tieto dva varianty budeme kombinova.
Nepredstavili ste zatia¾ svoj tím manaérov,
s ktorými sa pustíte do zmien v tátnych lesoch...
Mám pripravených tyroch ¾udí, ktorí budú ma na starosti
vnútornú organizáciu podniku, obchod a ostatné ekonomické
èinnosti. Okrem jedného z nich pracovali v minulosti vetci
mimo biznisu s drevom, èím je zaruèená ich nezaujatos
a neprepojenos s rôznymi lobistickými skupinami
pohybujúcimi sa v prostredí lesov. Verejnosti ich predstavím
koncom apríla.
Ak
väèina
nových
manaérov nebudú lesníci ani
drevári, ako zvládnu tlaky
záujmových skupín týkajúce sa
napríklad aby dreva? Drevári
hovoria, e aíme málo,
ochranári, e ve¾a, lesníci
tvrdia, e primerane...
V princípe to nie sú otázky pre
manaérov.
Týkajú
sa
predovetkým názoru tátu na
formu trvalo udrate¾ného rozvoja
lesa. V rukách tátnej správy je takisto aj dodriavanie pravidiel
aby, ktoré sú stanovované lesnými hospodárskymi plánmi.
A pracovná skupina, ktorá má pripravi
transformáciu tátneho podniku na akciovú spoloènos? Vedecká rada lesníckej fakulty vo Zvolene u
kritizovala, e v nej nie sú jej zástupcovia...
Pracovnú skupinu na transformáciu podniku momentálne
kreuje ministerstvo. Budú v nej experti, ktorí pripravovali
transformáciu rakúskych tátnych lesov, a predpokladám, e
do nej prizvú aj zástupcov vedeckej rady z lesníckej fakulty.
Nefetiizuje sa príli vzor rakúskej transformácie
tátnych lesov?
Nehovorme o transformácii rakúskych tátnych lesov, ale
o poradcoch, ktorí ju pomáhali pripravova. Aplikovanie ich
skúseností a odbornosti na nae pomery má neocenite¾ný
význam.
Plusom nového éfa má by nezávislos
O kontrolu nad tátnym podnikom Lesy SR sa snaili
lesníci aj drevári. Jeho novým riadite¾om sa vak stal bankár
Karol Vin (41), ktorý priiel z miesta vedúceho odboru
správy majetku a investícii v Slovenskej sporite¾ni. Vyiel
víazne spomedzi 17 uchádzaèov, väèinou lesníkov, ktorí
sa prihlásili do výberového konania na tento post. Postavil
za neho aj minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon: "Je
to skúsený krízový manaér, nie je zaaený minulosou, je
nestranný,
nemá
prepojenie
na
lesníkov,
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drevospracovate¾ov, ba dokonca ani na po¾ovnícke
kruhy...". K. Vin prijal akú úlohu - transformáciu podniku,
ktorý pod¾a neho funguje bez existencie vnútorných
pravidiel. Ak sa mu to má podari, musí otupi ostrie boja,
ktorý medzi sebou zvádzajú drevári a lesníci. Tomuto
problému sa TREND venoval v èísle 9/2002. (so)
Slovenské tátne lesy sa majú na akciovú
spoloènos transformova do zaèiatku budúceho roka.
Nie je to ibenièný termín? Podnik má pod¾a
obchodného registra základné imanie vo výke 38,7
mld. Sk. Len jeho ocenenie a vloenie do akciovej
spoloènosti môe trva ve¾mi dlho. Je u známe, ko¾ko
bude projekt transformácie stá?
Momentálne
pripravujeme
implementaèný
plán
transformácie a algoritmus jej jednotlivých krokov. Preto ete
nie je na jej realizáciu stanovený rozpoèet. Nie je vak
vylúèené, e transformácia potrvá dlhie, ako sme pôvodne
plánovali. Skutoène je ve¾mi nároèné pripravi
a zdokumentova majetok, ktorý bude do novej spoloènosti
vloený. Vnútornú retrukturalizáciu, ktorá je z poh¾adu
fungovania podniku najdôleitejia, vak môeme rozbehnú
bez oh¾adu na to, kedy vznikne akciová spoloènos.
Ostane zachovaný súèasný poèet odtepných
závodov a teritóriá, na ktorých pôsobia?

Predpokladám, e poèet odtepných závodov budeme
zuova. Takisto zmeníme spádovos obhospodarovaných
území, pretoe mnohé z nich boli vytvorené umelo
a nezoh¾adòovali teritoriálne a obchodné pecifiká. Tieto
otázky sú vak zatia¾ predèasné, pretoe ich rieime spolu s
celkovým projektom retrukturalizácie podniku.
Vrcholových manaérov tátneho podniku vymeníte
do konca apríla. Èo s riadite¾mi odtepných závodov?
Stretol som sa u so vetkými a vypoèul som si ich
koncepciu riadenia odtepných závodov. Úprimne povedané,
len zhruba traja èi tyria ma presvedèili, e majú vlastnú
stratégiu a perspektívny poh¾ad do budúcnosti.
Teda tyroch neodvoláte...
Do konca apríla vyhlásim výberové konanie na funkciu
riadite¾ov vetkých odtepných závodov podniku. Doterají sa
budú môc o svoje posty opä uchádza. Faktom je, e mnohí
z nich si u pôsobením vo funkcii svoju históriu napísali. Poèas
konkurzov chcem navodi takú atmosféru, aby sa do nich
mohli prihlási aj mladí ¾udia, ktorí nemusia pochádza výluène
z lesníckeho alebo drevárskeho prostredia. tátne lesy majú
toti mnostvo zanietených, múdrych a vzdelaných ¾udí, no
málo manaérov.
Branislav Sobinkoviè, Trend, 24.apríla 2003
Foto: Pavel Danko

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

Les, ktorého symbolika je ve¾mi úzko spojená s naim národom a s naimi národnými dejinami, mal
vdy sýtozelenú farbu, takú, akou je farba lesníckych rovnoiat. Zaelajme naim kolegyniam a kolegom
- oslávencom, aby im práca v lese prináala aj naïalej poteenie a obèanom tejto krajiny mnohostranný
úitok - od èistého vzduchu a dostatku pitnej vody, cez produkciu dreva, po¾ovnej zveri, a po
zdroje zamestnanosti, rekreácie a oddychu.
Naa úcta patrí vetkým tým statoèným, pracovitým muom a enám, ktorí kadodenne v od¾ahlých územiach, na
samotách a v zloitých prírodných i spoloèenských a ekonomických podmienkach ochraòujú nae zelené bohatstvo - pred
èlovekom a v záujme èloveka.
V týchto súvislostiach si pripomeòme mylienku z naich lesníkov najväèieho a najznámejieho - Jozefa Dekreta-Matejovie,
ktorý vo svojom ivotopise napísal:
"Èo preukáe lesník vo svojom hospodárení, môe posúdi len jeho potomstvo po uplynutí osemdesiat a sto rokov".
50 rokov
Ing. Anton Racký, nar. 23. 4. 1953, vedúci LS Benkovo - OZ Liptovský Hrádok  Peter Rosiar, nar. 26. 4. 1953, hl.
majster opravár. dielní - DHS Hronec - OZ Èierny Balog  Juraj Benèat, nar. 2. 4. 1953, VOR-mechanizátor - OZ arnovica
 Zita Repiská, nar. 9. 4. 1953, SOR-mzdová úètovníèka - OZ arnovica  Jaroslav Zemanèík, nar. 19. 4. 1953, VLO LS Brádno - OZ Hnúa  Ing. Juraj Michalka, nar. 9. 4. 1953, STV-pestovate¾ - LS Niný Klatov - OZ Koice  Mgr. Juraj
Oceliak, nar. 12. 4. 1953, VOR-BOZP - OZ Koice  tefan imko, nar. 23. 4. 1953, VOR-kontrolór, personalista, BOZP,
PO, CO - OZ Semenoles Lipt. Hrádok
60 rokov
Ing. Milan Mallý, nar. 1. 4. 1943, vedúci LS Koeca - OZ Povaská Bystrica
Odchod na starobný dôchodok
Ing. Milan Sulka, nar. 19. 2. 1943, VOR-abár - OZ Topo¾èianky  Ing. Anna Gavlíková, nar. 9. 4. 1948, VOR-pestovate¾
- OZ Povaská Bystrica  Pavol Vechter, nar. 24. 1. 1943, VLO - LS Javorinka - OZ Liptovský Hrádok  Ing. Anna
Englerová, nar. 22. 4. 1948, VOR-pestovate¾ - OZ Èierny Balog  ¼ubica Bartoová, nar. 16. 3. 1949, STE - LS
Slovenské Klaèany - OZ Krupina
Ing.Helena Turská
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Zamyslenie (nielen) k Mesiacu lesov
Les potrebuje človeka, človek potrebuje les. Existuje táto
vzájomná väzba, či si to uvedomujeme, alebo nie. Les
komplexnosťou svojich funkcií (rekreačná, vodohospodárska,
atď.) prináša človeku mnohé úžitky. Pre veľkú časť obyvateľstva
tým, že im dáva prácu, dáva im i chlieb. Zároveň človek, ako
rozumný hospodár, sa má správať v lese a k lesu tak, aby mu
pomáhal, aby ho vychovával a chránil.
Možno si túto spätosť človeka a lesa uvedomujeme viac
práve teraz, v Mesiaci lesov, v apríli. Je to asi tak: do nášho
vedomia sa toto odveké prepojenie človeka a lesa dostáva aj
vďaka médiám. Slovensko má vysokú lesnatosť, máme lesov
dosť a práve preto význam človek – rozumný hospodár ešte
narastá. Pripúšťam, že sa dá polemizovať, kde je význam
človeka, rozumného hospodára, väčší, či v krajinách s vysokou
lesnatosťou, alebo naopak. Les je obrovským bohatstvom nášho
štátu. Dávame mu všetko, čo potrebuje, alebo viac berieme, ako
dávame? Názory môžu byť rôzne.
Lesníctvo na Slovensku má bohaté tradície. V minulosti bola
bytostne spätá s lesom väčšia časť obyvateľov, ako tomu je teraz.
Vývoj v spoločnosti sa dotkol i týchto vzťahov.
Najväčší správca a užívateľ lesného majetku na Slovensku je
štátny podnik Lesy Slovenskej republiky so svojimi takmer
dvanástimi tisíckami pracovníkov. Ďalšie stovky obyvateľov
zamestnáva cez dodávateľské práce. Tisíce ľudí zamestnávajú
rôzni vlastníci lesov na Slovensku. Verím, že ľudia, pracovne
spätí s lesom, majú k lesu aj bližší vzťah. Je na nás, hlavne
profesionálnych lesníkoch, aby sme profesionálne, fundovane
ovplyvňovali vzťah obyvateľov k lesu. Organizujeme akcie,
vplývajúce aj cez médiá. Viem, že v poslednom období sa v tlači
objavilo viacero článkov, ktoré stavia š. p. Lesy SR do nie
najlepšieho svetla. To určite pozitívne neovplyvňuje vedomie
ľudí. Pýtam sa: sú to vždy odborne fundované články? Myslím,
že tu skôr badať snahu určitej časti novinárov o senzácie, ktoré
nemajú s odbornosťou nič spoločné.
Vlani náš podnik organizoval niekoľko akcií ako „Deň
stromu”, „Lesy deťom”, „Oravský pohár – drevorubač”, ktoré sa
stretli u verejnosti nesporne s pozitívnym ohlasom. Takéto
a podobné akcie treba organizovať ďalej. Ako vzorový príklad
práce s verejnosťou ešte spomeniem sympatickú aktivitu
OZ Smolenice, ktorého pracovníci v ostatnom čase vybudovali
dva náučné chodníky. Tie budú slúžiť verejnosti a čo je zvlášť
potešiteľné, školskej mládeži. V práci s mladou generáciou je
veľmi aktívny tiež OZ Levice.
Áno, verejnosť vníma vzťahové väzby medzi lesníkmi
a spracovateľmi dreva. Štátneho podniku Lesy SR sa to týka
najviac, je predsa na slovenskom trhu s drevom dominantným
dodávateľom. Podnik Lesy SR chce byť serióznym obchodným
partnerom, má na to všetky predpoklady, je to aj jeho morálna
povinnosť, ale musí byť seriózna aj spätná väzba – platiť za
dodané drevo včas. Táto spätná väzba však nie vždy funguje.
Taktiež verejnosť vníma naše vzťahy s rôznymi
lesoochranárskymi združeniami. Pripúšťam, že môj názor
v tomto smere môže byť poznačený príslušnosťou k lesníckemu
stavu. Nemyslím si však, že v komplexnom ponímaní je niekto
väčší ochranca lesa ako lesník. Náš podnik má eminentný
záujem na dobrej a serióznej spolupráci s ochranárskymi
združeniami. Dôkazom toho je aj „Spoločná deklarácia”
uzatvorená v decembri minulého roka medzi š. p. Lesy SR

a Lesoochranárskym zoskupením VLK.
Tieto subjekty
v minulosti málokedy nachádzali spoločnú reč, aj keď obom išlo
o rovnaký cieľ: o ochranu a zveľaďovanie lesného bohatstva
Slovenska. Dúfajme, že „Spoločná deklarácia” sa pozitívne
premietne i do praktického života.
Netajím sa tým, že verím na zmenu vzťahu verejnosti
k lesníkom, k lesníckemu stavu. Myslím si to napriek tomu, že
existujú určité výhrady lesníkov – a nie je ich málo – k niektorým
ustanoveniam zákona o ochrane prírody a krajiny. Aj v týchto
prípadoch však treba hľadať východiská a riešenia, ktoré sme
my, lesníci, povinní navrhovať a presadzovať. To, že doteraz
nebol bradatý zákon o lesoch z roku 1977 nahradený novým
zákonom, ktorý by dostatočne pružne riešil aktuálne problémy
nášho lesníctva, lesom neprospieva. Toto konštatovanie platí
ešte viac v prípade zákona o poľovníctve. V slovenských
pomeroch je poľovníctvo bytostne späté s lesom, napriek tomu,
že aj poľnohospodárska krajina je súčasťou uznaných poľovných
revírov. Spätosť lesníckeho stavu s poľovníctvom má hlbokú
tradíciu a verím, že aj priaznivú perspektívu.
Je nesporné, že š. p. Lesy SR svojím postavením
a celoslovenskou pôsobnosťou môže výrazne vplývať na
formovanie vzťahu verejnosti k lesníctvu. Samozrejme, že bude
dôležité, ako bude podnik plniť úlohy v celom komplexe, tak, ako
sa to od neho bude vyžadovať. Podobne to bude platiť aj vtedy,
keď sa štátny podnik pretransformuje na akciovú spoločnosť.
Mám na mysli úlohy výrobné, ekonomické, celospoločenské.
Prvoradou úlohou je zvýšenie úrovne lesníckej činnosti. Tu by
som sa chcel zastaviť pri aktivitách nášho podniku v hnutí PRO
SILVA, pri riešení a praktickom uplatňovaní myšlienok prírode
blízkeho obhospodarovania lesa. Pri tejto príležitosti sme v roku
2002 organizovali Lesnícky deň v OZ Košice, v tomto roku,
v júni, to bude v OZ Smolenice. Snahou je zmeniť myslenie
odborného lesného personálu v jeho pohľade na umelú
a prirodzenú obnovu, na hľadanie rezerv nákladov na
pestovateľskú činnosť. Myslím opatrenia, ktoré by nešli na
podstatu lesa, ale priniesli by čo najoptimálnejšie riešenia, čo je
úlohou lesníkov pestovateľov, ťažbárov i ekonómov. Určité
pozitívne výsledky sa už objavili, i keď ide o výsledky podľa
závodov dosť rôznorodé. V súčasnosti nesporne najviac v tomto
smere pokročili v OZ Levice. Chce to však čas, využitý na
cielenú vnútrolesnícku osvetu, keď príklady budú ukazovať
cestu. Aj o tom, a práve preto, organizujeme a chceme
organizovať lesnícke dni. Cieľom práce nás, lesníkov, je pestovať
les v takej štruktúre, aby bol schopný popri dobrej a vyváženej
produkcii drevnej suroviny plniť čo najlepšie a v komplexnom
ponímaní i ostatné verejnoprospešné funkcie. Je to práca
dlhodobá. V tomto našom úsilí je jeden mesiac len kvapkou
v mori.
Mesiac apríl prináša prebúdzanie sa lesa, prírody, k novému
životu. Chcem veriť, že aj tohoročný Mesiac lesov prispeje
k priblíženiu sa lesníckeho stavu k ostatnej verejnosti. Bude
znamenať lepšie pochopenie, ale najmä morálne ocenenie
práce lesníkov.
Ing. Ladislav Gašpar
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