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Milí kolegovia,
už dlhšiu dobu sa v našom podniku rozpráva o transformácii.
Mnohí sa ešte stále pýtajú, prečo je vlastne transformácia
potrebná. Komu poslúži a na aký účel? Na všetky tieto otázky sa
snažil dať odpovede už generálny riaditeľ Ing. Karol Vinš
v Lesníku č.4. Preto by som sa len v krátkosti zmienil o týchto
otázkach. Transformácia sa robí vtedy, ak chceme premenou
dosiahnuť lepší stav. Ak si všetci úprimne priznáme, že sa
v našom podniku ešte v nedávnej minulosti rozdávali a dávali len
príkazy, s pracovníkmi sa nekomunikovalo formou dialógu a pri
niektorých kľúčových rozhodnutiach boli dôležitejšie všetky iné
kritériá okrem ekonomických, sami budete cítiť, že tento stav
prinášal podniku aj zamestnancom konkurenčnú nevýhodu.
Predstavte si, že by ste sa rozhodli zamestnať sa v súkromnom
sektore vo väčšej firme, kde pojmy ako tímová práca,
brainstorming (búrka mozgov), procesné a projektové riadenie,
riadenie podľa cieľov, nákladové účtovníctvo, normy
ISO 9000:2 000, ISO 14 000 sú samozrejmosťou pre každého
pracovníka. Na druhej strane, mnoho našich spolupracovníkov
sa o nové trendy zaujímalo, niektoré zo spomínaných pojmov sú
im dôverne známe, no nemali možnosti naplno rozvinúť svoje
schopnosti a zručnosti.
Nástupom nového manažmentu prišla do firmy iná
podniková kultúra, kedy sa dáva viac priestoru pre vás.
Napríklad zmena schémy organizačnej štruktúry je chvíľkovou
záležitosťou, tak ako prepísať niekoľko nariadení, no zmena
systému práce a zmena komunikácie medzi spolupracovníkmi si
vyžiada dlhší čas. Preto sa manažment podujal na celkovú
transformáciu nášho podniku, ktorá má prispieť k väčšej
ekonomickej a finančnej samostatnosti, k sprehľadneniu
majetku, ktorý spravujeme, k lepšiemu prepojeniu výroby
a odbytu a k uplatňovaniu moderných foriem riadenia.
Celú transformáciu sa manažment rozhodol pojať ako jednu
veľkú úlohu, ktorá má dve základné fázy.
Prvá fáza je analytická, inak povedané, budeme skúmať, ako
sa dnes náš podnik správa, čo robí dobre a čo nie. Následne si
však musíme ešte položiť i ďalšiu otázku. Ako chceme, aby náš
podnik vyzeral o niekoľko rokov, ako by ho mali vnímať všetci
naši partneri, aké máme možnosti na rozvoj? Až potom si môže
náš manažment stanoviť, ako bude náš podnik vyzerať
v budúcnosti. Je to niečo podobné, ako keď si plánujete nejakú
cestu. Nie vždy je tá najkratšia aj najlepšia. Veď len
nezodpovedný vodič by sa nezaujímal, či je na ceste dostatok
čerpacích staníc, či prechádza bezpečným územím, či je
možnosť niekde si oddýchnuť. Cieľ jazdy je jasný - čo
najbezpečnejšie a pri vynaložení čo najmenších nákladov dostať
sa na miesto určenia. A práve v tomto procese nám má pomôcť
náš rakúsky poradca. Je to akoby nás na ceste sprevádzalo
ďalšie vozidlo. Keď treba, ukazuje nám smer cesty, inokedy
zapne výstražné svetlá a keby sme náhodou stratili smer ,
zastaví sa pri nás a bude nám pomáhať, aby sme sa dostali tam,
kam sme si to naplánovali. Sami to iste veľmi dobre poznáte, že
keď idete na dlhšiu cestu, ako vám dobre padne takáto
spoločnosť, pocit istoty. A práve tá cesta je druhá fáza premeny
- implementácia (zavádzanie).
Fáza zisťovania skutočného stavu a určenia nášho
smerovania sa už začala 16. 6. 2003 a bude trvať približne rok.
Potom nasleduje ďalšia fáza, oveľa dlhšia ako pôvodná implementácia. Táto fáza bude trvať asi 2 roky. Pre obe fázy
sme zvolili projektové riadenie, ktoré má nasledovné výhody:
➤
➤

rieši konkrétnu tému
je zamerané na dosiahnutie konkrétnych cieľov

➤
➤
➤
➤

má presný termín začiatku a konca
má ohraničené finančné zdroje
využíva zdroje (ľudia, vybavenie a iné)
prináša niečo nové a výnimočné

Tak ako pri cestovaní, i pre projekt je dôležité plánovanie,
ktoré nám umožní:
➤ ušetriť čas
➤ dosiahnuť požadované výsledky
➤ odstrániť alebo znížiť neistotu
➤ zlepšiť účinnosť realizácie projektu
➤ sledovať a kontrolovať realizáciu projektu
Dôveru viesť proces analýz dostal transformačný projektový
tím (TPT) pod vedením nášho rakúskeho poradcu OBf
Consulting. Členmi transformačného projektového tímu sa stali
Ing. Danka Kráľová, Ing. František Štulajter, CSc., Ing. Ján
Čavojský, Ing. Karol Volentier a Ing. Slavomír Valný.
V období od 16. 6. 03 do 19. 6. 03 členovia TPT diskutovali
o potrebných analýzach. Nebola to vždy ľahká diskusia, niekedy
bolo treba trvať na svojom, inokedy zasa ustúpiť. Až po úplnej
zhode kolegovia vytvorili jednotnú štruktúru analýzy. Museli sa
pozrieť dovnútra firmy, ako spravujeme financie, ako sme
organizovaní, ako sa správame k zamestnancom, aké máme
prírodné zdroje . Túto časť nazvali interné prostredie. Členovia
TPT sa zamysleli, čo nám vytvára zisk a čo náklady, s čím
obchodujeme a celú túto obchodnú časť nazvali obchodné
procesy. Potom sa museli pozrieť aj na prostredie, kde sa naša
firma pohybuje, aký je trh s drevom a jeho perspektívy, aké
zákony nás ovplyvňujú , aké sú možnosti rozvoja. Samostatne
sa venovali skupinám ľudí, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom
oslovujú, chcú s nami diskutovať, jednoducho od nás niečo
chcú alebo nám niečo ponúkajú. Túto skupinu nazvali nároková
skupina. Po takomto zatriedení vzniklo nasledovných 32
projektových úloh.
Zoznam projektových tém:
Externé prostredie:
Zodpovedný TPT:
➤ Analýza trhu s drevom
➤ Postavenie Lesov SR v rámci
existujúcej legislatívy SR;
nadväznosť na EÚ
➤ Analýza rámcov lesníckej politiky
➤ Porovnávacia (Benchmark) analýza
➤ Rozvoj vidieckeho priestoru

➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

Nárokové skupiny:
Využívanie sekundárnych
produktov lesa
Oprávnení reštituenti,
neznámi vlastníci
Prenájomcovia LPF, podmienky
Turisti
Poľovníci
Samospráva
Ekológia a mimovládne organizácie
Dodávatelia služieb
Vodné hospodárstvo
– možnosti využitia
Akademická obec

Ing. Čavojský

Ing. Volentier
Ing. Štulajter
Ing. Kráľová
Ing. Valný

Ing. Čavojský
Ing. Volentier
Ing. Volentier
Ing. Čavojský
Ing. Štulajter
Ing. Valný
Ing. Valný
Ing. Kráľová
Ing. Volentier
Ing. Štulajter

Interné prostredie:
Organizačná analýza
Finančná analýza
Personálna analýza
Dotazovanie zákazníkov
Ďalšie projekty v LSR
Nároky vlastníkov na Lesy SR
(požiadavky vlastníka a poslanie podniku)
➤ Analýza prírodných zdrojov
➤
➤
➤
➤
➤
➤

➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

Obchodné polia:
Semenárstvo a škôlkárstvo
Výroba dreva
Logistika a obchod s drevom
Drevárska výroba
Centrálne nákupy
Turizmus
Poľovníctvo
Ostatné obchodné činnosti
Lesná technika
Nakladanie s nehnuteľným majetkom

Ing. Volentier
Ing. Kráľová
Ing. Volentier
Ing. Čavojský
Ing. Štulajter
Ing. Štulajter
Ing. Štulajter

Ing. Štulajter
Ing. Kráľová
Ing. Čavojský
Ing. Čavojský
Ing. Čavojský
Ing. Čavojský
Ing. Štulajter
Ing. Kráľová
Ing. Štulajter
Ing. Volentier

Po tejto práci mali členovia TPT pred sebou ďalšiu ťažkú

Vzácna
návšteva
v Badínskom
pralese

úlohu. Keď si určili, čo je dôležité o našom podniku vedieť,
museli si položiť aj otázku, kto im pri tejto práci bude pomáhať
a niesť osobnú zodpovednosť zato, že všetky potrebné
informácie budú dodané a spracované včas a v stanovenom
rozpočte. Aj touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí
prejavili záujem o aktívnu účasť na práci v projektových
skupinách. Záujemcov bolo skutočne veľa, čo svedčí o fakte,
že výzvu manažmentu ľudia pochopili správne a sami pociťovali
potrebu zmien. Zároveň chcem poďakovať aj všetkým, ktorí sa
výzvy na spoluprácu nezľakli a prijali pozvanie do projektových
tímov. Na tých, ktorí neboli prizvaní k spolupráci sa ale
nezabudlo a s dôverou sa na nich obrátime v budúcnosti pri
vypracovaní rôznych analýz.
Milí kolegovia,
verím, že som aspoň z časti zodpovedal na niektoré vaše otázky
ohľadne transformácie nášho podniku. Pre tých, ktorí majú
záujem dozvedieť sa viac, pripravíme v blízkej budúcnosti stálu
prezentáciu nášho transformačného projektu prístupnú pre
všetkých na verejných zložkách.
Teším sa ďalšiu komunikáciu s vami.
Ing. Slavomír Valný
vedúci odboru transformačného procesu

Dňa 27. júna 2003 navštívila Badínsky prales vzácna návšteva – mimoriadny
a splnomocnený veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky, excelencia Yuan Guisen
s manželkou v doprovode tajomníkov veľvyslanectva a predsedu Najvyššieho
kontrolného úradu SR Ing. Jozefa Stahla a riaditeľa expozitúry NKÚ SR v Banskej
Bystrici. So záujmom si prezreli tento vzácny prírodný objekt a pozorne si vypočuli
odborný výklad povereného riaditeľa Odštepného závodu LSR, š.p. Slovenská
Ľupča Ing. Vlastimila Meniara a miestneho lesníka p. Hrachovinu.
Jeho excelencia prejavila veľmi dobré znalosti lesníckej problematiky, najmä
vývinu dreva a lesných spoločenstiev. Odborný výklad viackrát prerušil otázkami
o vývoji polesia, dôkladnej ochrany lesa a kalamít v lesoch. Samozrejme, že reč
bola aj o projekte „Zelená Čína”. Práve tento projekt podnietil záujem
o problematiku lesov na Slovensku.
Prechádzkou v pralese, ktorej prialo aj počasie, bol veľvyslanec Čínskej ľudovej
republiky tak nadšený, že prejavil záujem navštíviť niekedy v blízkej budúcnosti aj
Dobročský prales.
Súčasťou programu bolo tiež prijatie na Obecnom úrade v Badíne. Na záver
pán veľvyslanec poďakoval za prijatie a umožnenie takejto návštevy a vyslovil
prianie, aby sme tlmočili všetkým pracovníkom štátneho podniku Lesy SR veľa
pevného zdravia, pracovných a osobných úspechov. To isté sme v mene všetkých
pracovníkov pánovi veľvyslancovi, jeho pani manželke, tajomníkovi veľvyslanectva
a celému čínskemu ľudu popriali aj my.
Text a foto: Ing. Jozef Hikl
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Ďeťúreniec, od tých najmenších
školáčikov, až po „ostrieľaných kozákov”
z deviatych tried, v malebnom okolí
Počúvadlianskeho jazera nebolo málo –
a neboli tu po prvý raz. Na brehy
známeho Počúvadlianskeho jazera
zavítalo tisíc tristo najmenších priaznivcov
lesa. Po vlaňajšom skúšobnom ročníku
podujatia, príznačne nazvaného Lesy
deťom, sem prišli už po druhýkrát.
Najväčšiu zásluhu mali na tom domáci
hostitelia – pracovníci Odštepného
závodu
štátneho
podniku
Lesy
Slovenskej republiky v Leviciach, ktorí
prácu s verejnosťou, ale najmä prácu
s tou „verejnosťou” do pätnástich rokov,
považujú za veľmi dôležitú súčasť svojho
mnohostranného pôsobenia na lesníckej
postati. Práve v deťoch vidia svojich
„spojencov”, pri vytváraní pozitívneho
obrazu o práci lesníkov, vidia v nich
svojich možných nástupcov a ochrancov
nášho lesného bohatstva.
„Z triedy do prírody – to je náš
základný cieľ pri spoluorganizovaní
akcie Lesy deťom”, hovorí riaditeľ
Ústavu pre výchovu a vzdelávanie
pracovníkov lesného a vodného
hospodárstva SR Ing. Michal Galajda
a pokračuje: „Moment silného zážitku
a poznania lesa – to je náš určujúci
filozofický zámer pri napĺňaní tohto
progra-mového zámeru. Som rád, že
nám pri tom výdatne a úspešne
pomáhajú aj účastníci nášho kurzu
lesnej pedagogiky. Vlani sme ich
vyškolili pätnástich, v tomto roku sú to
dve desiatky poslucháčov - prevažne
pracovníkov štátnych lesov. My sme nič
nové nevymysleli, prevzali sme od
lesnícky vyspelých krajín formy, ako
prístupnými metódami oboznámiť deti
s lesom a životom v ňom, ako im podať
pravdivý a presný obraz o lese ako
prírodnom spoločenstve, ale aj
o priestore, v ktorom sa odohráva
dôležitá hospodárska činnosť človeka.
Chceme deťom predostrieť iný obraz
o lesníkoch, aký dostávajú z niektorých
médií, obraz pozitívnejší, hodnovernejší. Snažíme sa o to aj vydávaním
rôznych učebných pomôcok s námetom lesa a knižnou produkciou”.
Veľký
podiel
na
vydarenej
pripomienke Medzinárodného dňa detí
v lone podsitnianskych lesov, mali aj
hlavní sponzori podujatia – pracovníci
Elektrárne Mochovce, ktorí poskytli
autobusy, určené na dovoz zamestnancov elektrárne na pracoviská a späť
domov. Na hlavnom parkovisku pri
Počúvadlianskom jazere ich vítali
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LESY
DEŤOM

slávnostne vystrojení trubači a o nič
menej slávnostne naladení naši kolegovia
– lesníci: koordinátorka časového
rozpisu trasy pre žiakov 4. až 6. ročníka
Ing. Jana Staňová a koordinátor trasy
pre starších žiakov, pre siedmakov až
deviatakov Ing. Roman Ďuriš, zástupca
GR š. p. Lesy SR Ing. Jozef Hikl a ďalší
pracovníci LSR.
Budúci lesníci, študenti Lesníckej
technickej školy v Banskej Štiavnici sa
podujali prevziať na seba zodpovednosť
sprievodcov detí na potulkách lesnými
chodníkmi a odpovedali na všetky otázky
žiakov, zvedavých na všetko, čo sa týka
lesa a života v ňom.
Ing. Elena Kovácsová z Odštepného závodu LSR v Hnúšti, pôsobí ako
pestovateľka v pôsobnosti Lesnej správy
Brádno. Aj ona absolvovala Kurz lesnej
pedagogiky, v ktorom načerpala
vedomosti zo základov psychológie
a pedagogiky, ale dozvedela sa aj ako
viesť meditácie v prírode, aké pútavé
činnosti a hry pripraviť pre malých
„lesníkov”. Tentoraz s pukanskými
tretiakmi a štvrtákmi, rozohrala
vedomostnú súťaž „Aké som zviera?”.
Spokojné boli obidve strany: deťom, ako
nám povedali, sa súťaž veľmi páčila a ako
sme sa na vlastné oči presvedčili, súťažili
s vervou a plným nasadením. Spokojná
bola aj inštruktorka, ktorá sa počas
podujatia Lesy deťom opäť presvedčila,
že „deti sú dosť podstatnou súčasťou
prírody, sú to čisté bytosti, reagujú
spontánne, radosť je s nimi pracovať.
Nie nadarmo sa hovorí, že deti sú
budúcnosťou každého národa, nie je to
fráza, veď ich vzťah k prírode, k lesom,
sa odrazí aj na vzťahu našej
spoločnosti
o
niekoľko
rokov
k prírodným hodnotám”.
Organizátori akcie Lesy deťom
pripravili pre malých návštevníkov lesa
mnohé atraktívne hry a činnosti. Deti sa
napríklad mohli venovať kŕmeniu vtáčích
mláďat, mali príležitosť zhotoviť vtáčie
búdky a vzápätí ich rozvešať po
stromoch, absolvovali prechádzku
náučným chodníkom, spoznávali les
zmyslami – čuchom a hmatom, hľadali
a spoznávali stopy zveri a minerály,
počúvali „tlkot srdca stromu”, spoznávali
štruktúru kmeňa stromu, pozorovali pri
práci kynológov, sokoliarov a lesných
robotníkov, zoznámili sa s vybavením
monitorovacieho vozidla atómovej
elektrárne v Mochovciach a s činnosťou
jeho posádky, meditovali v prírode
a svoje bohaté a pestré zážitky z dňa,
prežitého v lesoch a s lesníkmi, mohli

„zvečniť” svojou kresbou. Nečudo, že pri
takom rôznorodom programe mnohým
deťom v žalúdku poriadne vytrovilo
a o slovo sa hlásil aj smäd. Ten sa
úspešne pokúšal hasiť kolektív hotela
TOPKY, ktorý vedie Ing. Michaela
Makovínyová a majiteľ hotela Franz
Weingartshofer.
Riaditeľ Odštepného závodu š. p.
LSR v Leviciach Ing. Dušan Krajniak na
otázku, čo jeho kolektív priviedlo
k myšlienke usporiadať takéto záslužné
podujatie, odpovedal: „Za nápad
usporiadať akciu Lesy deťom,
ďakujeme možnosti spred troch rokov
pozrieť sa do sveta. Navštívil som
dánskych kolegov, náš hlavný inžinier
Ján Farkaš bol zasa na skusoch
v Nemecku. Našu cestu organizovalo
Generálne riaditeľstvo Lesov SR.
V obidvoch krajinách, ktoré sme
navštívili, majú podobné akcie,
zamerané na výchovu a formovanie
vzťahu detí k lesom a transfer
informácií smerom k verejnosti,
prepracované do detailov. Nedá sa
povedať, že sme sa tam niečo nové
dozvedeli, ale je podstatné, že na veci,
ktoré sme už poznali, sme sa začali
pozerať inakšie ako predtým. Napríklad
v Dánsku má každá lesná správa
jedného pracovníka, ktorý má na
starosti prácu s verejnosťou. Jeho
úlohou je organizovať poznávacie
akcie nielen pre deti, ale aj pre
dospelých obyvateľov v pôsobnosti tejktorej správy. Je to náročná činnosť na

čas, ale aj na peniaze, pýtali sme sa, či
sa im to oplatí. Naši dánski hostitelia
nás presviedčali, že práca s verejnosťou je najvýnosovejšia časť ich
výroby. Dánske lesníctvo sa totiž
päťdesiatimi percentami financuje
z verejných zdrojov. Verejnosť, aby
akceptovala a pochopila zmysel takého
silného prílevu verejných financií do
lesníctva, musí chápať úlohu lesníctva
v systéme ochrany prírody i hospodárstva, ako aj verejno-prospešné
poslanie lesníctva pre spoločnosť.
Nebolo ťažké prevziať túto filozofiu,
dnes už aj my vieme, že investícia do
výchovy a vzdelania detí je tou
najrozumnejšou investíciou”.
Prof. Doc. Ing. Július Novotný,
CSc. načrtol budúcnosť myšlienky
usporiadať akciu Lesy deťom: „Viem, že
školáci, ktorí sem zavítali a ktorí prežijú
takýto deň, plný lesných dobrodružstiev, si svoje zážitky ponesú celým
svojím životom. Ja sa budem snažiť
o to, aby tu pod Sitnom, a nielen tu,
vznikol pevný okruh, akýsi lesnícky

náučný chodník, ktorého trasu budú
môcť návštevníci Štiavnických vrchov
absolvovať nielen jeden deň v roku, ale
hocikedy, po celý rok. Bude našou
snahou získať na splnenie tohto
modelového projektu dotáciu z fondov
Európskej únie. Jeho repliku by sme
potom mohli vybudovať v každom
regióne, čo by znamenalo významný
prínos pre slovenské lesníctvo
a slovenskú spoločnosť všeobecne”.
Levickí lesníci vyčlenili na mieste, kde
víchrica vyváľala dospelé stromy, priestor
na vysadenie trojárového Detského
lesa. Prvé sadenice rastú v ňom od
vlaňajška, ďalšie pribudli teraz, na
začiatku júna. Miloš Húska, pestovateľ
z LS Bohunice, deťom najskôr vysvetlil
účel i spôsoby umelej výsadby v lesoch –
a potom sa už motyka v jeho rukách
neohriala. Deti samy chceli dokázať –
a dokázali – že ďalší osud našich lesov im
vonkoncom nie je ľahostajný...
Text: Fedor Mikovič
Foto: Fedor Mikovič,
Ing. Ján Farkaš
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Vo Veľkej nad Ipľom majú dvadsaťmiliónový strom

Výstrel
„...zrazu padla rana. Zem sa zdvihla a udrela ma celou silou. Odletel som z cesty.
Mozog však nedostal žiadne hlásenie, bolo to všetko prirýchle. Až keď začal
Švajčiar kričať - ‚bože čo som to urobil za tridsať rokov sa mi nič také nikdy nestalo‘ – došlo mi, že som postrelený.
Noha ležala vykrivená nad členkom v čudnom uhle. Švajčiar ju začal zúrivo naprávať, v zápätí sa však zložil
v mdlobách vedľa mňa. Kriesil som ho plieskaním po tvári. To sa zase nepáčilo Švajčiarovmu psovi, ktorý po mne
zlostne skočil. Nato Švajčiar precitol, a aby psa odo mňa odlákal, hodil mu svoj klobúk. Predstav si tú neskutočnú
situáciu - krv sa mi leje cez nohavice, Švajčiar vedľa mňa nepríčetne narieka a jeho pes behá bláznivo s klobúkom
okolo nás... Nohu som si napokon sám stiahol opaskom nad kolenom a Švajčiar ma potom vliekol na chrbte asi
päťsto metrov k autu. Keď sme prišli k môjmu wartburgu, začal opäť jojkať, že on veru ešte v živote také auto
nešoféroval. Tak som sa posadil za volant, pravou nohou som ovládal brzdu a spojku, Švajčiar pridával plyn... Potom
už veľa nepamätám, až keď primár na lučeneckej chirurgii vyriekol ortieľ – amputovať !”
21. október 1996 má Ing. Janko Bodnár, lesník z lesného obvodu Bagľaš, uložený v priečinku, ktorý sa zmazať
nedá. Celý ten deň začal akosi nešťastne...
Ako ?

vskutku neobvyklej. Aj to však bola dlhá
tortúra, pretože švajčiarska poisťovňa
Zo Švajčiarska prišla na závod do
naše papiere neuznala a tak som musel
Lučenca poľovať skupina poplatkových
chodiť k ich doktorovi do Viedne. Ten
hostí. Ubytovaní boli na chate neďaleko
však prípad uzavrel jasne. Boli to vraj tri
Jelšovca už niekoľko dní. Bol som
okolnosti, ktoré mi zachránili nohu –
dohodnutý, že v pondelok privediem
odbornosť, odolnosť a prozreteľnosť...
jedného z nich – Hansa – k muflónovi.
Napriek tomu Švajčiari kadečo vymýšľali,
Chcel silného, no nie z obory, ale
aby nemuseli platiť. Hlavne sa pokúšali
z voľného chovu. Keď som prišiel na
dokázať moju spoluvinu. O pomoc som
dohodnutú hodinu ráno o pol šiestej na
požiadal aj nášho zástupcu pri
Všetko má rub a líce - vraj si pri medzinárodnom súde pre ľudské práva.
chatu, nebol ešte pripravený, lebo
zaspal. Nervózne pobiehal a zo dva krát finančnom odškodnení neobstál Napokon pricestoval do Bratislavy sám
sa po čosi vracal do chaty. Najprv mojim najhoršie...
riaditeľ švajčiarskej poisťovne a prípad sa
autom a potom pešo sme v podstate
konečne uzavrel. Ani nás tá kopa peňazí
Nuž, neviem, či by sa so mnou niekto veľmi nepotešila, veď vymeň navždy
naisto prišli k čriede muflónov. Napočítal
som tam čosi okolo 36 kusov. Kľakol menil... Faktom však je, že Hans mal zdravie za peniaze a skús sa z toho
som si na ľavé koleno pred neho a ukázal uzavretú poistku z ktorej mi vyplatili úprimne radovať... Ale musí byť dobre tak
na vhodného barana. Skupina dačo náhradu vo výške na naše pomery ako je, veď stačilo pár centimetrov a guľa
zavetrila a kus odbehla. Hansova
by neletela do nohy, ale vyššie !
kozlica 7,5 x 62 však musela Namieste činu: Takto som tu kľačal, keď padol výstrel.. Peniaze sme investovali do
ostať nezaistená... Či v zápätí
rodinného domu, ktorý stojí len
kohútikom potiahol Hans, či pes
2 km od miesta nešťastia.
alebo konár, to už nik nezistí...
S manželkou ste obidvaja
Guľa mi vletela do lýtka kľačiacej
zvolenskí absolventi, aký bol
nohy zozadu, úplne prerazila
váš doterajší lesnícky živopíšťalu i ihlicu a veľkou dierou
topis?
vyletela von. Kostičky, ktoré
nevyleteli s ňou boli na kúsky.
Keď sme sa po troch rokoch na
Zvyšok nohy držal len na
nitrianskej pobočke Lesoprojektu
šľachách. Cestou do nemocnice
prejedli taxátorského chlebíka
sme odkázali na závod čo sa
a našu malú Agátu sme už
stalo, s prosbou, aby mojej
nechceli vídavať len cez víkendy,
manželke, nič nevraveli. Ale deň
začali sme si hľadať miesto na
to bol celý zakliaty - telefón zdvihla
usadenie. Ja som z východu,
práve moja manželka, ktorá v ten
6

deň zaskakovala za sekretárku. „Ktorého
horára to postrieľali...?! No, Janka
Bodnára...” V nemocnici bola spolu
s riaditeľom skôr ako ja. Všetci tam
prosili, aby nohu neodrezali, a tak sa
doktori pokúsili o nemožné. Po siedmych
operáciách sa im to zázračne aj podarilo.
Tri roky mi rúbali z panvy chýbajúce kosti
a rezali kožu zo stehien. Na olympiádu už
isto nepôjdem, no chodiť chodím...

manželka zo západu a tak nám
„stredová” ponuka z Lučenca
prišla celkom vhod. Manželka
začala na závode ako ekonómka,
pestovateľka, odbytárka a od roku
1991 pozemkárka, čo jej zostalo
dodnes. Ja som za ten čas bol na
správe ťažbárom, pestovateľom
i lesníkom. Teraz som na
invalidnom dôchodku, no robím na
štyroch malých lesných majetkoch
hospodára, a tak si kontakt
s profesiou udržujem. Druhá
dcérka študuje strednú lesnícku,
spolu sme si založili takú cvičnú
lesnícku firmu, aby po skončení
školy nezostala bez zamestnania.
Neodpadlo ti po tom
nešťastnom dni poľovníctvo od
srdca ?
Ani trocha, stále aktívne pracujem aj
v miestnom poľovnom združení. Ale aj
pred tým, keď som ešte nemohol takmer
vôbec chodiť, manželka ma často odviezla
do lesa, statočne vytrepala na posed, aby
potom v noci po mňa zase prišla. Dodnes
na to s dojatím spomínam, vedela ona
dobre, že les a poľovačka je mojim
životom...
Zdá sa teda, že napriek ťažkému
úrazu si celkom spokojný človek.
Zostali ti všetky lásky – rodina
i poľovačka - máš krásne dcéry,
celkom úspešne si sa vrátil do
lesníckeho života, tuším ti ani peniaze
nechýbajú... Možno práve vďaka
tomu, že si relatívne zabezpečený si
dovolíš hovoriť otvorenejšie, ako
ostatní...
Čo máš na mysli ?
Tvoje nedávne vystúpenie na
oblastnej lesníckej komore. Vraj si ním
mnohých zaujal...
Možno zaujal, možno aj pohneval,
v každom prípade to bolo úprimné,
neštylizované, hoci asi viac emotívne, ako
by som si prial. Dianie v lesníctve však

Skamenených 20 miliónov rokov
vnímam naozaj citlivo a veľa vecí ma dnes
bolí. Na komore sa veľa hovorilo o, podľa
mňa, nepodstatnom preklade jej názvu
do iných jazykov, no skutočnosť, že
lesníctvo sa ocitlo v zložitej situácii sa na
rokovaní zjavila len okrajovo. Akoby sme
nechceli vidieť, že pojem lesník sa dnes
takmer stal synonymom neporiadku
a zlodejstva. Za uniformu sme sa začali
hanbiť a preventívne ju radšej ani
neobliekame. Kde inde ako na komore by
sa malo o tom jasne hovoriť ?! Komora
má predsa brániť záujmy lesníkov
a nemyslím, že v tomto smere urobila
všetko čo mala. Asi tam treba hľadať aj
príčiny nízkej účasti lesníkov, veď z 500
členov sa zišlo len asi 300. Preto som aj
povedal, že ak by to takto malo
pokračovať, tak najbližšie aj ja len pošlem
členské a nebudem sa osobne obťažovať.
Po mojom vystúpení ma mnoho kolegov,
bývalých učiteľov z fakulty i neznámych
prišlo potľapkať po pleci... Možno, radšej
keby boli tiež vystúpili...
.
Buďme však spravodliví, komora
môže byť len taká, aké je jej členstvo.
Okrem
toho,
problémy,
ktoré
spomínaš
nesúvisia
všeobecne
s lesníctvom, ale najmä s podnikom
štátnych lesov...

sme v podniku nedokázali
zachytiť vývoj. S jeho transformáciou sme mali začať už dávno
a sami. To, čo sa udialo pred
štyrmi rokmi pri vzniku LSR bol
skôr boj o sídla závodov, ako
snaha o skutočnú reformu.
Jedným z dôsledkov je dnes
prezamestnanosť, ktorú nemožno nevidieť. Prepásli sme ten
správny
okamih
a
dnes
o transformácii nerozhodujú
lesníci... Pritom o les sa staráme
dobre, nepritvrdili sme však
v ekonomike a nevyužili
možnosti, ktoré sme nepochybne
mali. Napríklad dodávateľský
spôsob prác mal byť dominantný
už dávno. Namiesto toho, aby
sme podporovali vytvorenie
dodávateľských skupín z vlastných
zamestnancov, radšej sme týchto
neefektívne držali a trh neraz pustili
diletantom... Veľa vecí mohlo a malo byť
inak, to si treba poctivo priznať...
V istom období si často, ako
starosta Veľkej nad Ipľom, vystupoval
v médiách....
To bola v čase po úraze veľmi
zaujímavá kapitola môjho života. Starostu
som robil na pol úväzku, ale chcelo to
celého človeka. V katastri obce sú bohaté
ložiská štrkopieskov. Jedna záujmová
skupina z Lučenca sa dostala podivne
k pozemkom a začala na nich štrkopiesky
ťažiť, a to dokonca bez povolenia obce.
S tým sme samozrejme na zastupiteľstve
nemohli súhlasiť a tak začalo prituhovať.
Skúšali kadečo – prosby i hrozby.
Zverejnil som ich praktiky, a bolo o tom
dosť i v televízii. Chvíľami mi už bolo
kadejako, ale keď napokon videli, že ma
nezastrašili, cúvli. Nikdy som nemal rád
nečisté ťahy a ukázať, že sa bojím, to som
nechcel ani za svet. Ale najväčšiu zásluhu
na tom, že som to vtedy vydržal mala moja
manželka, ktorá ma v živote doteraz vždy
vo všetkom podržala. V dobrom i zlom.
Čo viac by som si už mohol želať...

...ale to je strašne nespravodlivé, veď
väčšina sú čestní odborníci. Škoda, že

Veľká nad Ipľom sa pred časom dostala do médií aj v úplne inej súvislosti. Na tamojšom cintoríne sa nachádza strom,
ktorého vek je približne 20 miliónov rokov. Je to unikátna skamenelina kmeňa, ktorý poslúžil v roku 1905 ako náhrobný
kameň miestnemu farárovi. Bol som naň zvedavý, a tak sme tam s Jankom Bodnárom spolu zašli. Kameň je to iste
pozoruhodný, ale – pravdu povediac - keby som nevedel, že jeho pôvod je taký zvláštny, asi by ma až tak nezaujal... No,
neraz to tak už býva, že skutočnú hodnotu na prvý pohľad nevidieť. Je preto dobre najprv sa dívať, popremýšľať a až potom
robiť závery.
A nemusí ísť práve o skamenený strom...
Text a foto: Ján Mičovský
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Prídete?

DEŇ STROMU
SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH,
KTORÍ MAJÚ RADI LES

19. júl 2003, Vydrovská dolina pri Čiernom Balogu, 10.00 hod.
Lesy Slovenskej republiky, š.p.,
generálne riaditeľstvo,
Banská Bystrica Lesy SR, š.p.,
Odštepný závod Čierny Balog
a
Čiernohronská železnica Čierny Balog
Krajský úrad Banská Bystrica
Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen
Lesnícka komora
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Obecný úrad Čierny Balog
Okresný úrad Brezno
ŠOP - Správa CHKO Poľana
Štátna ochrana prírody Banská Bystrica
Technická univerzita Zvolen
Úrad Banskobystrického
samosprávneho kraja
Ústav pre výchovu a vzdelávanie
pracovníkov LVH SR Zvolen
VYDRA Čierny Balog

Program:
Vyznanie Ladislava CHUDÍKA
Lesnícky HYDE PARK
Návrat Jozefa Dekreta MATEJOVIE
Otvorenie prvého LESNÍCKEHO
SKANZENU
Medzinárodné sympózium
eko - umelcov OSRBLIE
Krstenie knihy DOBROČSKÝ PRALES
Folklórny súbor POĽANA - Zvolen
RÓMKA - Detva
BJELOVAR - Chorvátsko
Lesná SÚŤAŽ
Detské LESNÉ HRY
Poslední UHLIARI na Slovensku
Lesnícki umelci
Historické KUŠE
SOKOLIARI
Prvých 500 zaregistrovaných účastníkov
získa pamätný prívesok,
pripravený je lesnícky guláš
a občerstvenie VSTUP VOĽNÝ

Príchod mimoriadnych vlakov Černohronskej železnice z Čierneho Balogu
a miesto kanania o 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 hod. (bezplatne)

Zoznam zastávok v lesníckom
skanzene:
Privítanie ● Lesné vtáky ● Močiarne
spoločenstvá ● Hradenie bystrín ●
Snehová jama ● Význam mravcov ●
Voda a les ● Prvá prebierka ●
Prerezávka ● Prirodzené zmladenie
lesa ● Významní lesníci a ochrancovia
lesa ● Ochranné lesy ● Lesné traktory
● Lesy osobitného určenia ● Suchá
rizňa (šmyk) ● Posledná prebierka ●
Lesné rastlinné spoločenstvá ● Diviak
● Pálenie dreveného uhlia ● Rez
lesnou cestou ● Lesnícke znaky ●
Lesy a SNP ● Lesné železnice ●
Lesovňa ● Lesná škôlka ● Vodný trkáč
● Pôdna sonda ● Ochrana lesných
kultúr ● Poľovníctvo ● Zvážnice ●
Mokrá rizňa (šmyk) ● Lesná mapa
Slovenska ● Lesná ťažba ● Medvedí
brloh ● Lesy bez hraníc ● Stĺp smrti ●
Vodné živočíchy ● Poďakovanie

Všetkých Vás srdečne pozývame na 2. ročník DŇA STROMU a otvorenie
PRVÉHO LESNÍCKEHO SKANZENU na Slovensku.

Nová investícia v prevádzke
V rámci plánovanej investičnej výstavby GR Lesy SR, š.p. bola na OZ Prešov v VIII/2002 započatá investičná akcia „Dostavba
manipulačno — expedičného skladu Prešov”. Akcia bola ukončená a skolaudovaná koncom VI/2003. Dodávateľom stavebnej časti
bol Lesostav, s.r.o. Poprad a technologickej časti Baljer — Zembrod, GmbH Timelkam. Investičný náklad predstavuje 15,6 mil. Sk.
Manipulačná linka B-Z s HR OBX III a krátiacim uzlom ALPHA spolu s kvalifikovanou obsluhou je predpokladom efektívneho využitia
kmeňovej metódy. Nová investícia zvyšuje technologickú vyspelosť les. prevádzky.
Stavba obsahuje - samotnú manipulačnú linku, novú elektrickú prípojku, vodovodnú prípojku, spevnené plochy, zábrany
proti zosuvu drevnej hmoty. Zároveň z prevádzkových prostriedkov boli umiestnené a zosúladené 4 ks pevných buniek a z nich
vytvorené dobré pracovné a sociálne podmienky pre man. majstrov a obslužných pracovníkov ES.
Text: Ing. Králik Vladimír VTN OZ Prešov, Foto: Ing. Dochán Ladislav
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Význam a úlohy poľovníctva prešli
počas vývoja ľudskej spoločnosti veľkými
zmenami. V prapôvodnej spoločnosti bol
lov jediným zdrojom obživy praľudí. Lov je
teda starý ako ľudstvo samo.
Zmena lovu na poľovníctvo nastáva
v období feudalizmu, lebo lov už nie je len
zdrojom obživy, ale má aj funkcie
spoločenské, reprezentačné, oddychové
a športové. Lovecká vášeň však pretrváva
v človeku dodnes. Je na každom
poľovníkovi, aby túto vášeň dokázal tlmiť
v prospech ochrany prírodného bohatstva.
Na skrotenie vášní nestačí zákon,
legislatíva, dôležitú úlohu hrá poľovnícka
etika a úcta k prírode a zveri.
Z dôb veľmi dávnych je možné
postrehnúť, že lovenie sa stávalo výsadou
silných a zaslúžilých jednotlivcov.
Udeľovanie „práva poľovného” bolo
vyznamenaním za služby vojenské,
politické, alebo dávalo sa prívržencom
vládnucich ľudí a skupín. Samozrejme
aj zákony boli tvorené v prospech
nich.
Prvotné
vytváranie
akéhosi
právneho stavu v poľovníctve
prostredníctvom vydávania rôznych
dekrétov a nariadení nesledovalo
ochranu zveri, ale len strážilo právo
lovu. Majitelia pozemkov po stáročia
zver len lovili a minimálne sa venovali
jej chovu. To bolo možné robiť
dovtedy, kým príroda stačila úbytok
doplňovať, avšak dnes už vieme, že
prírodné zdroje sú pominuteľné.
Postupne tak dochádza k uvedomeniu, že už onedlho budú majitelia
pozemkov poľovať len na to, čo si vo svojich
poľovných revíroch sami dochovajú a tým
sa stáva z lovca aj chovateľ zveri. Mnohí
majitelia pozemkov venovali celé majetky na
zveľaďovanie svojich revírov, zverníc, ich
zazverovaniu a ozdraveniu poľovnej fauny
ako súčasti prírodného bohatstva.
V poľovnícky vyspelých štátoch dochádza
k modernejšej úprave práva lovu. Štát si
začína vyhradzovať právo rozhodovať
o chove a love zveri, ale aj o práve lovu.
O tom, že Slovensko patrí medzi vyspelé
poľovnícke štáty svedčí i stretnutie
zástupcov štyroch štátov a to Francúzska,
Poľska, Rumunska a Československa
v Palárikove r. 1928, ktorí sa rozhodli založiť
Medzinárodnú poľovnícku organizáciu
„CIC”.
V druhej polovici 20. storočia sa na
našom území venuje veľká pozornosť
rozvoju poľovníctva a to prostredníctvom
organizácií, ktorých zriaďovateľom je štát.
Lesy SR, š.p., B. Bystrica (Lesy SR), vďaka
svojim predchodcom, boli priekopníkom
v rozvoji chovu bažantov a aj v súčasnosti
majú vedúce postavenie v bažantiarstve
u nás.

JÚN mesiac
p o ľo v n í c t v a

Priekopníkmi boli Lesy SR aj v rozvoji
chovu danielej a muflónej zveri a to nielen
po stránke kvantitatívnej, ale aj kvalitatívnej.
Svetoznámy je chov danielej zveri na OZ
Palárikovo, v ktorom sa do r. 2000 ulovilo
46 % z celoslovenského počtu „zlatých”
danielých trofejí. Slovensko je vďaka
režijným revírom Lesov SR druhá krajina na
svete s počtom trofejí daniela nad 200 b.
CIC.
Dôležitým medzníkom v poľovníctve je
r. 1993, pretože právo poľovníctva sa
priznáva vlastníkovi poľovných pozemkov.
Zákonom č. 99/93 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon
č. 23/1962 Zb.
o poľovníctve je v § 2 vyzdvihnuté, že
právom poľovníctva je chov a ochrana zveri.
Lov a ostatné náležitosti práva poľovníctva
sú až za týmito prioritami. Avšak aj zákon
následne v ďalších častiach na tieto priority
akosi zabúda. Reálny stav v našom
poľovníctve sa čím ďalej, tým viac stáva
takým, že vlastníctvo poľovných pozemkov
je nadradené nad všetky ostatné
požiadavky, ktoré vstupujú do vytvárania
podmienok pre riadne poľovnícke
obhospodarovanie poľovných revírov.
Pritom si treba uvedomiť, že zver nepatrí
nikomu, stáva sa až po ulovení vlastníctvom

užívateľa poľovného revíru. Výsledkom
tohto procesu bolo rozdrobenie poľovných
revírov, tým zvýšenie počtu užívateľov na tej
istej ploche, počiatočný nárast lovu
jednotlivých druhov zveri, až postupne ku
koncu minulého storočia k úpadku
poľovníctva na väčšine územia Slovenska
(predovšetkým „Horehronie” a východné
Slovensko).
Za všetkými zmenami v poľovníctve,
ktoré štát robí a v budúcnosti mieni robiť je
potrebné vidieť dopad na zver, pretože ide
o živý organizmus, ktorý veľmi citlivo vníma
každý náš zásah do jej života. Po r. 2000
je možné od viacerých užívateľov
poľovných revírov počuť, že stavy zveri sú
už stabilizované, ba niekde aj stúpajú. Tu si
treba uvedomiť, že k tomuto záveru sme
museli čakať celých 10 rokov od
transformácie revírov na vlastnícke
vzťahy. Žiaľ ani po 10 rokoch
nemožno konštatovať, žeby vzrástla
trofejová kvalita zveri.
V r. 2003
končí platnosť
nájomných zmlúv 526 subjektom,
ktoré majú prenajaté poľovné revíry,
čo je cca 35 % všetkých prenajatých
revírov. Je to dosť veľa na to, aby bol
včas
jasný
zámer
štátu
s poľovníctvom, pretože na vnášanie
neistoty pre terajších užívateľov bude
doplácať zver, pričom východiskový
stav v počtoch zveri a kvalite trofejí je
omnoho horší ako pred 10 rokmi. To
znamená,
že
na
zotavenie
z negatívnych zásahov „poľovníkov”,
by bolo málo aj budúcich 10 rokov.
Pre porovnanie niekoľko čísiel
z poľovníckej štatistiky, ktorá je vedená
Lesníckym výskumným ústavom vo
Zvolene. V r. 2002 mali revíry Lesov SR 31
% podiel na celkových príjmoch všetkých
poľovných revíroch na Slovensku. Príjem
z poplatkového lovu v našich poľovných
revíroch tvoril 60 % z celkových príjmov za
poplatkový lov na Slovensku. Pritom treba
podotknúť, že Lesy SR obhospodarujú
13 % poľovnej plochy Slovenska.
Verím, že prednosti Lesov SR, ktoré boli
v tomto článku naznačené a potenciál, ktorý
tento podnik má, bude využitý v prospech
poľovníctva nielen v režijných poľovných
revíroch Lesov SR, ale aj na Slovensku,
lebo hodnota poľovného revíru závisí aj od
pochopenia významu tohto prírodného
bohatstva. Na to je však potrebné, aby
každý, kto vstupuje do riadenia i samotného
vykonávania
jednotlivých
činností
v poľovníctve, mal pocit, že urobil
v prospech poľovníctva všetko, čo bolo
v jeho silách.
Poľovníctvu zdar !
Text: Ing. Peter Kuric,
VOR - poľovníctvo
Foto: archív
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Aktivity PRO SILVA pokračujú
Zakladaním siete demonštračných
objektov PRO SILVA v priebehu
minulého roku LESY SR, š.p. prakticky
pristúpili k realizácii princípov prírode
blízkeho obhospodarovania lesa vo
vytipovaných
komlexoch
lesných
porastov. Na veľmi úspešné a celoslovensky zorganizované stretnutie
lesníkov na OZ Košice, kde boli
v minulom roku prezentované pricípy
výberkového hospodárenia na príklade
demonštračného objektu Smolnícka
Osada, nadväzujú v roku 2003 ďalšie.
S cieľom predstaviť viacero objektov
a prezentovať princípy PRO SILVA
v rôznych stanovištných podmienkach
a typoch hospodárenia, sa pôvodná
myšlienka masovej akcie pretavila do
zorganizovania troch samostatných
podujatí, samozrejme spojených spoločným záujmom: predstaviť lesníckej
verejnosti obhospodarovanie častí
lesov, kde lesná prevádzka ide nad
rámec tradične chápaného uplatňovania
podrastového hospodárskeho spôsobu
a vo väčšej miere a s väčšou tvorivosťou
začína využívať prírodné procesy v lese
v prospech svojej hospodárskej
činnosti. Dve z plánovaných akcií sa už
zrealizovali v mesiaci jún, tretia, ktorá
prebehne na OZ Levice v prostredí
zmiešaných buko-dubových lesov
s prímesov cenných listnáčov, je
plánovaná v závere leta.
Dňa 17. júna sa na OZ Beňuš
uskutočnilo
pracovné
stretnutie
k obhospodarovaniu demonštračného
objektu
Maková s výmerou 200 ha
prevažne jedľových smrečín. Zúčastnilo sa ho
45 vybraných pracovníkov
vonkajšej prevádzky zo
7 pozvaných odštepných
závodov, kde sa v prostredí
ihličnatých lesov založili
podobné objekty PRO
SILVA. Cieľom akcie bolo
dať lesnému personálu
návod, ako postupovať pri
hospodárení v objektoch
pod ich priamym odborným
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dozorom, aby sa tieto stali vzorovými
príkladmi prírode blízkeho obhospodarovania a v budúcnosti mohli slúžiť
tiež
pre
podobné
vzdelávacie
a demonštračné účely. Formou
inštruktáže boli za účinnej spolupráce
a odborného výkladu pracovníkov
Lesoprojektu
predstavené ukážky
intenzívnych výchovných zásahov
v porastoch do 50 i nad 50 rokov, rôzne

varianty skupinového clonného rubu
a účelného rozčlenenia porastov,
dorubov nad prirodzeným zmladením,
ako aj výberkového rubu za účelom
budovania
výberkovej
štruktúry
porastov.
Dňa 19. júna bol na OZ Smolenice
zorganizovaný lesnícky deň PRO SILVA,
pričom okruh pozvaných hostí sa
obmedzil na oblasť bukových lesov.
Zúčastnilo sa ho vyše 70 účastníkov zo
4 odštepných závodov, neštátneho
sektoru a vojenských lesov. Terénne
ukážky
boli
zamerané
na
obhospodarovanie bučín za účelom

zvýšenia
podielu
prirodzeného
zmladenia, poukázania na priaznivý
účinok spolupôsobenia pri prirodzenej
obnove,
racionalizácie
výchovy
bukových mladín neceloplošnými
zásahmi, ako aj rôznych foriem clonných
rubov. Dopĺňal ich sugestívny výklad
prof. Sanigu ako tradičného sprievodcu
akciami PRO SILVA, ktorý okrem
pestovateľského hľadiska zdôraznil aj
ekonomický prínos prírode blízkeho
hospodárenia.
Ukážky boli vhodne doplnené prezentáciou ľahšej i ťažšej mechanizácie
na zraňovanie pôdy pre prirodzenú
obnovu, poťažbovú úpravu pracovísk
a zvážnic a celoplošnú prípravu pôdy.
Z ukážok, ako aj zo živej diskusie,
ktorá sa okolo nich rozprúdila, jasne
vyplynulo, že lesníci sa potrebujú
stretávať na podobne zameraných
akciách, vymieňať si názory a hoci
o nich polemizovať, vždy s cieľom –
preberať nové podnety, zapájať sa do
tvorby lesných hospodárskych plánov
a kreatívnejšie pristupovať k ich
realizácii. Prírode blízke obhospodarovanie lesa nie je módnym trendom,
ale trvale nezvratným procesom prístupu
k lesu v celoeurópskom priestore. Je
nielen spôsobom napĺňania tak
produkčných,
ako
aj
celospoločenských funkcií lesa, ale aj
čiastočným
riešením
finančných
problémov v lesníctve, možnosťou
uplatňovania pokrokových technológií
a ideí.
Účastníci, ako aj
pozvaní
zástupcovia
vedenia podniku, zhodne
konštatovali
vysokú
p r o f e s i o n á l n u
a spoločenskú úroveň
oboch akcií, za čo patrí
ich
organizátorom
poďakovanie a vyjadrenie
uznania
za
šírenie
progresívnych myšlienok
v lesníctve.
Text a foto: Ing. Rudolf
Bruchánik, PhD.

Volejbalový turnaj lesníkov v Leviciach
ZO OZ Odštepný závod Levice pri
príležitosti „Jún mesiac poľovníctva”
zorganizoval dňa 11. júna 2003
volejbalový turnaj o Putovný pohár
riaditeľa Odštepného závodu Levice.
Nadviazal tým na dlhoročnú tradíciu
v organizovaní športových podujatí
u nášho OZ.
Turnaja sa zúčastnili družstvá :
OZ Levice
OZ Námestovo
Štátne lesy TANAP - ústredie
Štátne lesy TANAP - Ochranný
obvod
Zuberec
aj
kolegovia lesníci z Poľska Lasy
panstvvove, Nadlesníctvo
Jelesnie
Celým turnajom bez zakopnutia
prešlo družstvo OZ Námestovo,
ktoré sa stalo aj víťazom.
Druhé miesto získalo družstvo
kolegov z Poľska a na treťom mieste

sa umiestnilo domáce družstvo OZ
Levice.
Celý turnaj sa niesol v priateľskom
duchu, čo však neuberalo na jeho
športovej úrovni.
Po namáhavých súbojoch, každý
ocenil
príjemné
spoločenské
posedenie v prímestskom rekreačnom
stredisku Margita - Ilona.

Na základe pozitívnej odozvy
všetkých zúčastnených veríme, že toto
stretnutie nebolo posledným, ale stane
sa trvalou tradíciou.
Prispejeme tak k utužovaniu
vzájomných a priateľských vzťahov
nielen na poli pracovnom.
Text: Ing. Milan Prevendarčík
Foto: Ľubomír Hajnovič

4.ročník Strelec kého lesníc keho pretek u
a Strelec kého pretek u žien
o „Putovný pohár riaditeľa OZ Prešov”
Za krásneho slnečného počasia sa dňa
29. mája 2003 na strelnici Cemjata, konali
strelecké preteky lesníkov OZ Prešov.
Súťaž, ktorá tradíciou úspešne nadviazala
na predchádzajúce tri ročníky po nástupe všetkých zúčastnených,
zahájil riaditeľ OZ Ing.Teodor Vaverčák.
Súťaže sa zúčastnilo 17 strelkýň a 40 strelcov, ktorí podľa
jednotlivých disciplín súperili v súťaži jednotlivcov ako aj v súťaži
družstiev.
Putovný pohár za najpresnejšiu mušku v súťaži žien v streľbe
malokalibrovkou na terč diviaka prevzala p. Valéria Chochuľová
z ústredia OZ.
Napínavejšie a pestrejšie, čo do počtu disciplín
(malokalibrovková - líška, diviak na prieseku, guľová - srnec
a broková - zajac na prieseku) a počtu znamenitých strelcov boli
samozrejme strelecké preteky mužov. Putovný pohár prevzal z rúk
riaditeľa závodu absolútny víťaz Marek Pankuch z LS Hanušovce,
ktorý bol najúspešnejší v dvoch disciplínách. V súťaži trojčlenných
družstiev obhájila prvenstvo z minulého ročníka LS Hanušovce
733/900, pred LS Kokošovce 562/900 a LS Spišské Podhradie
486/900.
Dobrá organizácia preteku, zaujímavé ceny pre víťazov ale
hlavne chutný guľáš, sa postarali o dobrú náladu na tomto
vydarenom stretnutí lesníkov OZ Prešov.
Foto 1;
Najlepšie strelkyne v strede 1. Valéria Chochuľová 87/100, zprava: 2.
Ing.Mária Šimanská 83/100, 3. Anastázia Kavalecová 83/100, 4.
Zuzana Koncová 81/100, 5.Jana Bednarčíková 76/100, 6. Mária
Jurašovská 71/100.
Foto 2:
Najlepší strelci - zprava: 1. Pankuch Marek 273/300, 2.Mišenko Miloš
265/300, 3. Ing.Ján Hricko 242/300.

Text: Ing. Róbert Mušinka Foto: Ing. Ladislav Dochan
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