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aktuálne
o transformácii
TRANSFORMÁCIU LESOV SR
PODPORUJÚ AJ ODBORNÍCI
A DREVOSPRACOVATELIA
Na pôde Technickej univerzity vo Zvolene sa vo štvrtok 9. decembra
stretol minister pôdohospodárstva Zsolt Simon, generálny riadite¾ š. p. Lesy SR Karol Vinš, predstavitelia lesníckej odbornej
verejnosti, predstavitelia drevospracujúceho priemyslu a neštátnych vlastníkov lesov,
aby diskutovali o cie¾och transformácie
štátneho podniku na akciovú spoloènos.
Za neuralgický bod transformácie
považuje minister pôdohospodárstva cenový boj lesníkov a drevospracujúceho
priemyslu. Lesy chcú predáva drevo za
najvyššie ceny a drevospracovatelia chcú
kupova túto surovinu za najnižšie ceny.
„Cenový boj na Slovensku sa vyvíja. Za ostatné dva roky sa obe strany dos
pobili na vyjednávacom poli a niekde už sú
na hrane objektivity ceny aj vïaka uvedenej
pripravovanej legislatívnej zmene,“ uviedol
šéf rezortu pôdohospodárstva po stretnutí.
Konštatoval, že štátny podnik, ktorý produkuje 50 % dreva na slovenský trh, dokáže
pôsobi ve¾mi stabilizujúco na drevospracujúci priemysel. Je preto záujmom ministerstva, aby vytváral stabilné prostredie
za podmienky existencie silných a finanène korektných partnerov. Porada vedenia
ministerstva už napríklad schválila návrh
nariadenia vlády o triedení dreva, ktoré vychádza z európskej smernice.
Odborníci na rokovaní o pripravovanej transformácii Lesov SR privítali najmä
skutoènos, že akciovú spoloènos založia
vydaním jednej akcie na meno, ktorej majite¾om bude SR a akcionárske práva bude
vykonáva ministerstvo pôdohospodárstva. Aj táto skutoènos obmedzuje pod¾a nich možnos privatizácie. Ocenili tiež,
že v záujme spreh¾adnenia finanèných tokov výkony vo verejnom záujme by sa mali
dia na základe štátnej objednávky za úhradu. Štátny podnik už dnes dokáže vytvára zisk, to znamená, že dividendy odvedie
štátu za hospodárenie na jeho majetku
a štát zaplatí za objednané výkony vo verejnom záujme.

2

Predstavite¾ Zväzu celulózo-papierenského priemyslu Miloslav Èurilla povedal, že podporujú všetky pozitívne zmeny
v lesoch, ktoré smerujú k ich trvalo udržate¾nému rozvoju, reštrukturalizácii a zvýšeniu ich nákladovej efektívnosti. Žiadajú,
aby cie¾om Lesov SR nebol iba zisk, ale
aj nákladová efektívnos, ktorá sa v koneènom dôsledku prejaví v realizaèných
cenách dreva, teda rozhodujúcej položke v nákladoch celulózo-papierenských
firiem. „Je potrebné ukonèi certifikáciu
lesov pod¾a medzinárodných štandardov,
ktoré zabezpeèia konkurencieschopnos
celého drevospracujúceho priemyslu,“
uviedol Èurilla.
Proti transformácii Lesov SR na
akciovú spoloènos nie sú ani drevospracovatelia. Ako pripomenul šéf Zväzu spracovate¾ov dreva (ZSD) SR Peter Lispuch,
žiadajú však, aby novovzniknutá spoloènos vytvorila transparentné, konkurenèné
a rovnoprávne podnikate¾ské prostredie.
VLÁDA SCHVÁLILA PROJEKT
TRANSFORMÁCIE š.p. LESY SR
Projekt transformácie š.p. Lesy
SR, ktorým sa rieši pôvodná právna forma
organizácie na akciovú spoloènos, na svojom zasadnutí 15. decembra odobrila vláda
SR.
Projekt Ministerstva pôdohospodárstva (MP) SR je základom na vypracovanie osobitného zákona o založení a.s. Lesy
SR so 100% úèasou štátu v zastúpení MP.
Predmetom vkladu bude majetok štátu,
ktorý spravuje š.p. Lesy SR. Jeho hospodárenie by malo po roku 2005 dosahova
nárast zisku, oživenie spoloènosti a prílev
investícií do nových technológií.
Cie¾om vypracovania projektu
je zabezpeèi racionálne využívanie jedineèného prírodného bohatstva v podobe
lesov vo vlastníctve štátu v prospech celej
spoloènosti,“ podèiarkuje predkladate¾.
Tento zámer sa má dosiahnu optimalizáciou procesov a výkonov smerom k vyššej
efektivite, výkonnosti a plneniu úloh multifunkèného lesného hospodárstva.
V rámci tejto právnej zmeny

podniku sa vychádza z predpokladu,
že pretransformovaná spoloènos bude
hospodári v lesoch, spravova ich a vykonáva èinnosti vo verejnom záujme. Štát
za to nebude pobera priamy odvod ako
nájom, ale bude postupova štandardným spôsobom, teda formou vyplatenia
dividend z dosiahnutého zisku. Pretože
pôjde o obchodnú spoloènos, ktorú budú
výkony vo verejnom záujme zaažova
a zároveò znižuje predpoklad investícií do
jej rozvoja, je pod¾a MP SR potrebné, aby
zákon o založení akciovej spoloènosti riešil
uhrádzanie týchto nákladov spoloènosti
ako spoloèenskú objednávku na výkon
týchto èinností. Legislatívny zámer návrhu
zákona o založení spoloènosti bude rieši
problematiku hospodárskej súaže vo vzahu k podnikate¾skej èinnosti a.s. Lesy SR.
V intenciách vykonaných analýz
okolo š.p. Lesy SR sa bralo do úvahy najmä to, že po vstupe SR do Európskej únie
by tento podnik bez ozdravenia nebol na jej
trhoch konkurencieschopný. Víziou podniku je trvalo udržate¾ný rozvoj štátnych lesov
a poslaním podniku je podnikate¾skou èinnosou dosahova primeraný zisk.
Okruhmi transformácie je pod¾a
projektu majetok a právna forma š.p. Lesy
SR. Vzh¾adom na jedineènos a potrebnú
ochranu vlastníctva štátu k lesným pozemkom, v úètovnej hodnote 34 miliárd Sk,
tieto nebudú predmetom vkladu do vznikajúcej akciovej spoloènosti, ale zostanú
vo vlastníctve štátu, prièom urèenú èas
vlastníckych práv k tomuto majetku bude
vykonáva MP SR.
TLAÈOVÁ KONFERENCIA
MINISTRA PÔDOHOSPODÁRSTVA
Transformácia štátneho podniku Lesy SR na akciovú spoloènos bola
hlavnou témou tlaèovej besedy ministra
pôdohospodárstva SR Zsolta Simona
v pondelok 6. decembra. Cie¾om zmeny
právnej formy je „zvýši efektívnos hospodárenia a racionálneho využívania prírodného bohatstva“, prièom „akcionárske
práva by vykonávalo Ministerstvo, nako¾ko
táto spoloènos nemá by urèená na privatizáciu,“ uviedol minister Simon. MP SR navrhuje vznik a.s. k 1. januáru 2006.
Zaèiatkom novembra tohto roku
rozhodla vláda SR, že minister Simon má
predloži projekt transformácie štátneho
podniku do 15. decembra tohto roka vláde
na medzirezortné pripomienkové konanie
a následne má by predložený do Národnej
rady (NR) SR. Po schválení návrhu zákona
by sa mal do 60 dní pripravi zákon o zriadení akciovej spoloènosti a predloži ho na
rokovanie vlády i parlamentu.
Peter Gogola
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EDITORIAL
Verte alebo neverte, ale je to tak: Lesník má
pä rokov. Zaèal vychádza v januári 2000 ako podnikový èasopis štátneho podniku Lesy SR. Prvým výkonným redaktorom bol Ing. Jozef Hikl. Prvé èíslo
malo štyri strany a obsahovalo príhovor generálneho
riadite¾a novovzniknutého štátneho podniku Lesy SR
Ing. Blažeja Možuchu. Postupne sa zväèšoval poèet
strán, menila sa tlaèiareò a neskôr i grafika – z kombinovanej (farebno – èiernobielej) tlaèe sa prešlo na
plnofarebnú. Obsah tvorili informácie z generálneho
riadite¾stva a riporty zo spoloèenských, kultúrnych
a športových podujatí, organizovaných odštepnými
závodmi i generálnym riadite¾stvom.
Prvá zostava redakènej rady pracovala v zostave Jozef Hikl, Miroslav Holienèík, František Suchanovský, Ruženka Vaòousová a Ján Kovalèík. Podnikový èasopis sa stal nástrojom informovania zamestnancov a pod¾a slov prvého výkonného redaktora Ing. Hikla „hoci nikto z redakènej rady nebol profesionálny žurnalista, podarilo sa nám dosiahnu ve¾mi slušnú kvalitu Lesníka. A nestalo sa ani raz, že by
nevyšiel.“
Èíslo, ktoré práve èítate, zavàšilo prvú päroènicu. Dnes sa Lesník pýši pestrým obsahom, má
24 strán, množstvo pravidelných rubrík a v ostatnom
èase pozitívne ohlasy na jeho kvalitu. Teší nás to
a zároveò zaväzuje. Èo zažela „jubilantovi“ do ïalších rokov? Vyšší náklad, kvalitný papier, pútavý obsah, dobrú grafickú úpravu, usilovných prispievate¾ov a verných èitate¾ov. Živjó!
Za oslavujúcu redakciu Lesníka
Peter Gogola
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KEÏ SA POVIE KALAMITA
Vietor, ktorý zadul
v piatok 19. novembra okrem
kalamity v lesoch vo Vysokých a Nízkych Tatrách a na
Orave spôsobil aj „kalamitu mediálnu“. Médiá – najmä
tie bulvárne – sa chopili tejto
témy s nebývalou urputnosou
a zaèali šíri zmes poloprávd,
prekrútených informácií a hlúpostí. K téme sa vyjadrovali
rôzni „tiežodborníci“ a doslova
sa pretekali v odhadoch výšky
škôd, spôsoboch likvidácie,
použití èi nepoužití chemických prostriedkov na postrek
kalamitného dreva, možného exportu, atï. Pozornos
médií sa prioritne zameriavala na lesy
v TANAPe. Zábery polámaných a vyvrátených smrekov pôsobili na obrazovke televízora sk¾uèujúco a redaktori
sa nešetrili vyjadreniami ako „národná
tragédia“, „apokalypsa“, „katastrofa“.
Nikomu neprišlo na um položi pár vecných otázok lesníkom, nikomu neprišlo na um položi si otázku, èi to, èo sa
udialo nie je náhodou zákonitý jav, opakujúci sa v prírode viac èi menej pravidelne.
Odvtedy uplynul mesiac, emócie opadli a záujem médií o tému veternej kalamity sa presúva k otázke
komu a za ko¾ko bude kalamitné drevo predané. Elektronickou poštou sa
šíria nezmyselné špekulácie a doha-
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Veterná
kalamita
dy. Drevospracovatelia sa dušujú, že
vedia spracova celý objem kalamity na
Slovensku, súkromní vlastníci lesov neèakajú a predávajú vyažené drevo do
Po¾ska. Niektorí novinári opä prilievajú
olej do ohòa a prezentujú tieto informácie ako potenciálny konflikt.
Vedenie štátneho podniku rieši vzniknutú situáciu s preh¾adom. Na
porade riadite¾ov 23. novembra boli
stanovené úlohy a bezodkladne zaèala práca na stratégii likvidácie kalamity. Definovaný bol rozsah kalamity (viï
mapka), urýchlene boli oslovené dodávate¾ské firmy, vlastniace harvestorovú
techniku. Vzh¾adom na rozsah a charakter kalamitných porastov a ich lokalizáciu v extrémnych svahoch je potreba
nasadenia špeciálnej ažbovej techniky

vysoká. Pomoc pris¾úbili kolegovia z Lesov Èeskej republiky, generálny riadite¾ Kamil
Vyslyšel ponúkol zapožièanie
dvoch lanoviek aj s obsluhou.
Operatívne je riešená potreba presunu ¾udských zdrojov
a techniky zo závodov, ktoré
boli kalamitou postihnuté menej alebo vôbec nie, na závody postihnuté najviac.
Likvidácia veternej kalamity a následné zalesnenie
potrvá nieko¾ko rokov. Bude
potrebné vykona obrovský
kus práce, ale situáciu netreba
dramatizova. Mediálny hurhaj
je zbytoèný. Cielená prezentácia profesionálne zvládnutej
kalamity na Osrblí spred ôsmych rokov môže presvedèi laickú verejnos, že lesníci svojej práci rozumejú
a dokážu ju robi na vysokej úrovni.
Text: Peter Gogola
Foto: Ing. J. Švanèara
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1,2,4 - Harvestor VALMET 911 v kalamitnom poraste na LS Èervená Skala, OZ
Beòuš
3 - Vyvážacia súprava VALMET
5 - Na odvoznom mieste
6 - Riadite¾ OZ Èierny Balog Ing. Miroslav Engler s redaktorom Ro¾níckych
novín Petrom Farárikom spomína na kalamitu na Osrblí
7 - Osrblie - osem rokov po kalamite

6.

7.

František Suchanovský
potvrdený vo funkcii na ïalšie štyri roky
Karol Vinš odborárom: „Ïakujeme vám za korektný prístup“
Èlenovia základnej odborovej organizácie Odborového zväzu Drevo, lesy, voda na generálnom riadite¾stve štátneho
podniku Lesy SR si deò po Lucii zvolili v Tajove na ïalšie štyri roky staronového predsedu Bc. Františka Suchanovského,
ktorý je na tejto pozícii nepretržite od roku 1982. „Chcem poïakova za prejavenú dôveru a poveda, že budem
pracova tak ako doteraz a budem sa snaži splni tie veci, ktoré som zatia¾ splni nestihol,“ odkázal svojim volièom
F. Suchanovský.
Na stretnutí s odborármi bolo prítomné aj kompletné vedenie štátneho podniku Lesy SR. Generálny riadite¾
Ing. Karol Vinš poïakoval odborárom za korektný prístup a štandardnú spoluprácu v roku 2004 i za to, že výbery
pracovníkov na obsadenie novej organizaènej štruktúry boli pripravené tak, že dôveru skutoène dostali tí najschopnejší
zamestnanci a najkvalitnejší ¾udia. „Nikdy sme sa netajili tým, že práve zamestnancov považujeme za najdôležitejšiu
èas zmeny, ktorú chceme uskutoèni v našom podniku. Som ve¾mi rád, že sa nám podarilo do procesu prípravy
projektu reštrukturalizácie a transformácie aktívne zapoji až dve stovky našich zamestnancov, z toho dve tretiny
boli z odštepných závodov. Všetkým tým, s ktorými sme dokázali spoloène h¾ada implementovate¾né riešenia,
chcem aj touto cestou za dobre odvedenú prácu èo najsrdeènejšie poïakova.“
K. Vinš ïalej oboznámil prítomných so zámermi vedenia klás v budúcom roku väèší dôraz na vzdelávanie
zamestnancov a umožni im tak absorbova najnovšie odborné poznatky. V systéme hodnotenia a motivovania zamestnancov
nebude rozhodova princíp seniority, teda poètu odpracovaných rokov, ale schopnos definova ciele, správne rozdeli úlohy
a efektívne nastavi systém práce tak, aby sa podarilo stanovené ciele splni. Od 1. februára 2005 vstúpi do platnosti Etický
kódex zamestnancov štátnych lesov, ktorý top manažment považuje za rozhodujúci dokument, definujúci hodnoty a ciele,
ktoré chce nekompromisne do budúcnosti presadzova. „V roku 2005 chceme položi základ pre zdravý vývoj Lesov SR
v nasledujúcich rokoch. Týmto základom musí by ekonomická stabilita, ktorá nám umožní h¾ada konštruktívne
riešenia vo vzahu k ochrane prírody, zabezpeèeniu verejnoprospešných funkcií a trvalo udržate¾ného rozvoja
štátnych lesov,“ uviedol vo svojom vystúpení K. Vinš.
Jozef Marko
5
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VYBRALI SME Z POŠTY
ÈO NÁS ÈAKÁ, ABY SA URÝCHLENE BEZ
ZNEHODNOTENIA SPRACOVALA DREVNÁ
HMOTA NAPADNUTÁ PRI VETROVEJ KALAMITE
V roku 1963, 23. novembra, na
lesnom závode Èervená Skala, ktorý
mal rozlohu 13.000 ha a s roènou ažbou 50.000 m3, veterná smrš polámala
a vyvrátila 500.000 m3 drevnej hmoty.
Túto kalamitu sme spracovali behom dvoch rokov, prièom v prvom roku
sa spracovalo 300 000 m3. Do spracovania kalamity bolo nasadených v špièkových mesiacoch až 1100 pracovníkov. Aj
keï väèšina pracovníkov bola z miestnych
obcí, boli tam aj pracovníci skoro z celého
Slovenska, ba aj z bývalej NDR. Títo pracovníci boli ubytovaní v prenajatých ubikáciách, ale aj v chatách, ktoré boli v lese,
alebo sa pre nich postavili. Chaty a ubikácie bolo potrebné vybavi poste¾ami a prikrývkami. V lete bol dokonca postavený aj
stanový tábor. Zriadilo sa 12 závodných
kuchýò a zabezpeèi ich zásobovanie a to
až z Brezna, alebo z Popradu. Nemalé
úsilie bolo treba vynaloži aj na zásobovanie pohonnými hmotami, ktoré sa museli
dováža z Brezna. Neskôr sa vybudovalo
benzínové èerpadlo.
Spracovanie kalamity si vyžadovalo v priemere 25%-tný príplatok ku mzdám
plateným v normálnej úmyselnej ažbe.
Aby sa zabránilo následnej kôrovcovej kalamite, ve¾ká èas drevnej hmoty sa odkôròovala a aj asanovala, teraz už zakázaným
dynocitom.
Ak by sme mali porovna túto kalamitu s teraz napadnutou, došli by sme asi
k nasledovným èíslam.

V ažobnej èinnosti by malo by nasadených cca 7 až 7.5 tisíc pracovníkov.
Motorových píl by malo by cca 2000 až
2.500, poahov 100 až 150, traktorov na
vybližovanie dreva 250 až 300, autá na
odvoz dreva – pod¾a tonáže – asi 300,
30 lanoviek, 5 buldozérov a 20 až 30 maringotiek.
Toto si vyžaduje nesporne vysoké
investièné prostriedky, i keï znaèná èas
by bola investovaná súkromnými podnikate¾mi.
Poèúval som rozhlasovú besedu
s pánom ministrom životného prostredia
Miklósom a pánom ministrom po¾nohospodárstva Simonom. Ve¾mi som sa divil,
že k tomuto pohovoru nebol prizvaný žiaden lesný odborník z praxe, ani z vysokej
školy a ani z výskumného ústavu lesníckeho. Páni ministri, èo sa týka nákladovosti spracovania kalamity hovorili tak, ako
keby sme na jej spracovanie finanènú pomoc ani nepotrebovali. Je to ve¾ký omyl,
lebo peniaze na rozbehnutie spracovania
kalamity sú potrebné v nemalej výške a to
ihneï. Nie som kompetentný vyèísli potrebu peòazí, ale pod¾a môjho odhadu sú
to nie desiatky, ale stovky miliónov. Iste,
že sa z nich èas vráti, ale kým sa to stane, ubehne ve¾a èasu. Kalamitu však treba
zaèa spracováva ihneï a v èo najväèšom
rozsahu.
Ak len náklady na ažbu dreva,
ktoré budú asi o 25% drahšie a s odkôròovaním, aj keï len èasti napadnutej kalamity, ešte drahšie, tak je potrebné ráta pri
3.5 milióna m3 ažby len s vyššími nákladmi asi 100 miliónov Sk.
Nákup mechanizaèných prostried-

kov, ubytovacích zariadení, ochranných
prostriedkov, èo treba ihneï, si vyžiada
tiež nemalé prostriedky. Spracovanie kalamitného dreva je mimoriadne nebezpeèné a je isté, že dôjde k viacerým úrazom,
ba aj úrazom smrte¾ným a preto sa treba aj
na toto vèas pripravi.
Toto je len letmí poh¾ad do problematiky spracovania napadnutej vetrovej
kalamity a je potrebné, aby naši lesní odborníci upresnili a vyèíslili náklady a naviac
náklady na jej úspešné spracovanie.
Už dnes je potrebné pripravi sa na
obnovu znièeného lesa zabezpeèovaním
dostatoèného poètu provenienène vhodných a druhove vyhovujúcich sadeníc.
Treba ráta so sadenicami smreka, jedle,
smrekovca, borovice a limby. Z listnáèov
zase s bukom, javorom horským, jaseòom a brestom. Pri cca 15.000 ha výmere zalesni sa majúcich plochách to bude
cca 100 miliónov sadeníc. Len ich cena
predstavuje cca 400 miliónov Sk. Nevyluèujem ani potrebu založenia nieko¾kých
lesných škôliek. Treba ráta aj s tým, že
nestaèí tieto sadenice len vysadi, èi si vyžiada cca 150 miliónov , ale bude teba aj
ich ošetrovanie, vyžínanie buriny a ochrana pred zverou, èo si vyžiada poèas viacerých rokov mimoriadne náklady.
Som toho názoru, že úsiliu obnovi naše víchricou znièené lesy by mali
prispie aj naši susedia, ba celé európske
spoloèenstvo a to urýchlene, bez akýchko¾vek prieahov.
V Luèenci dòa 1. 12. 2004
Ing. Gabriel Šimkoviè

Malý ekonomický slovníèek
IAS (International Accounting Standards) – medzinárodné úètovné štandardy, kritériá pre harmonizáciu finanèného
vykazovania v celosvetovom meradle
IÈO – identifikaèné èíslo organizácie; slúži na jednoznaèné oznaèovanie každej organizácie v èíselnej forme, ktoré je
nevyhnutné pre spracovanie údajov štatistickými orgánmi
Inc. (Incorporated) – anglický výraz pre akciovú spoloènos
inflácia – prejav ekonomickej nerovnováhy v krajine; nadmerná emisia peòazí do obehu a ich znehodnotenie s následným
zvyšovaním cien tovarov a služieb. Z kvantitatívneho h¾adiska rozlišujeme:
1. miernu infláciu – do 9% (nenastáva pokles HDP)
2. cválajúcu infláciu – do 999% (reálny HDP klesá, peniaze strácajú kúpnu silu a ¾udia sa ich snažia zbavova
nákupmi)
3. hyperinfláciu – nad 1000% (extrémny prípad, peniaze prestávajú plni svoje funkcie)
inkaso – príjem peòazí
insolventnos – platobná neschopnos
investície – premena peòažných prostriedkov (peòažného kapitálu) na hmotný a nehmotný majetok
6
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Celoslovenský seminár
o ochrane lesa

11. novembra sa v Hoteli Junior v Krpáèove už po štvrtýkrát v gescii akciovej spoloènosti POLNOCHEM uskutoènil
Celoslovenský seminár o ochrane lesa. Obchodní zástupcovia firiem, distribujúcich chemické i biologické výrobky pre lesné
hospodárstvo na òom prezentovali nové produkty na chemickú prípravu pôdy pre prirodzenú obnovu lesa, ochranu kultúr
proti burinám, likvidáciu inváznych rastlín, potláèanie nežiadúcich drevín, ochranu sadeníc proti zimnému odhryzu a rôzne
iné prípravky. Prítomní pestovatelia zo štátnych i neštátnych lesohospodárskych subjektov vo svojich príspevkoch hodnotili
svoje skúsenosti s používaním rôznych chemických preparátov. Zaujímavým príspevkom boli prezentácie Ing. Juraja
Varínskeho, CSc. z LVÚ Zvolen a Ing. Milana Zubríka , PhD. zo Strediska lesníckej ochranárskej služby, ktorá pojednávala
o stave a prognóze vývoja zdravotného stavu lesov na Slovensku.
Celoslovenský seminár bol dobrou príležitosou pre lesníkov – pestovate¾ov, aby v diskusii konfrontovali svoje názory
a skúsenosti s používaním chemických a biologických preparátov pri pestovnej èinnosti.
- go Redakcia odmení tri víazné snímky:

Súťaž
Redakcia
èasopisu
Lesník
vyhlasuje fotografickú súaž pod názvom
„Èlovek v lese“.
Súaže sa môže zúèastni každý
fotograf, ktorý do uzávierky súaže pošle
svoju súažnú snímku do redakcie.
Námetom fotografií má by vyobrazenie
práce èloveka v lese. Do súaže
možno posla èiernobielu aj farebnú
snímku. Poèet súažných fotografií
od jedného autora nie je obmedzený.
Fotografie, ktoré sa zúèastnia súaže,
budú uverejòované v èasopise Lesník
s uvedením mena autora, avšak bez
nároku na honorár. Uzávierka súaže
je 1. marca 2005.

8

1. cena: reprezentatívna fotopublikácia ¼udia a lesy
2. cena: populárno – náuèná publikácia Od lesov krá¾ovských k lesom štátnym
3. cena: úžitkový reklamný predmet
s logom š.p. Lesy SR
Súažné snímky v elektronickej
podobe zasielajte na adresu:
gogola@lesy.sk alebo poštou
na adresu: Redakcia èasopisu Lesník, Lesy SR, š.p., Námestie SNP
è.8, 975 66 Banská Bystrica.
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Poradòa
Outplacement, Lesy SR
V uplynulom mesiaci sa uskutoènili v rámci projektu Outplacement
tréningy Šanca pre úèastníkov OZ Košice, Poprad, Vranov n. T., Krupina.
Cie¾om tohto tréningu je zvýši šancu
získa nove zamestnanie, zorientova
sa na trhu práce, pripravi si informácie
o sebe (životopis, sprievodný list), pripravi sa na osobný pohovor u potenciálneho zamestnávate¾a a zvládanie
prípadných problémov v nezamestnanosti. Reakcie na kurzy boli ve¾mi dobré. Všetci úèastníci pozitívne ocenili, že
sa mohli kurzu zúèastni. Najdôležitejšie pre nich bolo, že:
a.) si mohli vyskúša prijímací pohovor v modelovej situácií, kde
v bezpeènom prostredí od svojich kolegov a lektora dostali spätnú väzbu
a rady, ktoré aspekty ich správania treba zlepši tak, aby na potenciálneho zamestnávate¾a urobili èo najlepší dojem
a tým zvýšili šancu, že ich zamestná.
Úèastníci sa ve¾mi rýchlo na modelovú situáciu adaptovali, vedeli identifikova klady aj nedostatky pri pozorovaní
kolegov a pri každom ïalšom simulovanom pohovore bolo vidie zlepšenie
a nárast presvedèivého vystupovania
a sebadôvery.
b.) ocenili možnos napísa si životopis vo forme, ktorá sa v súèasnosti požaduje. Tento materiál by vám mal
zabezpeèi pozvanie na vstupný pohovor.
c.) mali možnos diskutova
a h¾ada vhodné odpovede na otázky,

ktoré sa zvyknú kandidátom klás na
pohovoroch. Skonštatovali, že mnohé
z otázok ich zaskoèili a nevedeli by na
ne pohotovo reagova bez predchádzajúcej prípravy.
Príprava na stretnutie s potenciálnym zamestnávate¾om by sa nemala
podceòova. Správny postup a neopakovanie chýb zvyšuje vaše šance nájs
si nové, resp. lepšie pracovné miesto.
Vysoká miera nezamestnanosti prirodzene zvyšuje konkurenèný boj medzi
uchádzaèmi o pracovné miesta. Výber
èastokrát závisí nielen od odbornosti, ale aj osobnostných predpokladov
kandidáta. Tie máte možnos ukáza pri
osobnom stretnutí s potenciálnym zamestnávate¾om. Keï sa prvýkrát stretnete s nejakým èlovekom, zanechá vo
vás urèitý dojem, èi už kladný alebo záporný. Hoci je to mnohokrát ažké, pokúste sa uvedomi si, èo dávate svojim
správaním najavo. Hovorí sa, že nikdy
nedostanete druhú šancu vytvori prvý
dojem.
Výhodou plynúcou z absolvovania tréningu Šanca pre úèastníkov
sú vidite¾né v znížení strachu, trémy
a negatívnych pocitov z nastupujúcej
zmeny. Prínosom sú tieto informácie
najmä pre úèastníkov, ktorí sa v podobnej situácií ešte nikdy neocitli a nemajú skúsenosti s h¾adaním si nového
zamestnania. Zvýši sa ich sebadôvera
a optimizmus, ktorý je ve¾mi potrebný
pre sebaprezentácií.
V neposlednom rade znamená tréning Šanca úsporu èasu, keïže
zbieranie relevantných informácií trvá
dlhší èas, niekedy aj za cenu nepríjemných skúseností.
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Pr m rá
má les
PA¼O DRAPÁK, rockový spevák
bývalý èlen skupiny Metalinda
Keï sa povie les, spomeniem si
hneï na detstvo. Miesta, kde sme sa
chodili s otcom pozera na lesnú zver,
kde sme s kamarátmi zbierali gaštany
a nosili ich do lesa pred zimou, aby srnky, jelene, vtáky a ostatné zvieratá mali èo v zime jes. Ale spomeniem si aj
na to, akú silu dávajú mne, manželke
Janette a nášmu synovi Michalovi prechádzky lesom. Je to fakt nevyèerpate¾ná energia, ktorú les poskytuje.
A okrem toho lesy patria ku štruktúre životného kolobehu a bez nich život nemôže existova. Ja osobne vždy,
keï sa jedná o prírodu a lesy, tvrdím:
„Chráòme si prírodu a lesy a ich bohatstvá, lebo bez nich nebudeme ani
my.“ Takže les mám rád preto, lebo
les je život a ja život milujem.
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Z èeských a moravských lesov

Šindelka je perlou
Harrachova a uvítá i vás
Loòský prosinec byl zejména v podhorských oblastech nehostinný, truchlivý.
Mlhy, zataženo, poøádnou fotku na titulní
stranu nebylo možné nikde spáchat. Tak
jsem se vypravil do hor, konkrétnì do Krkonoš a ještì konkrétnìji do Harrachova.
To by byl èert vápeníkem, abych tam nìco
nenafotil. Je to ještì v Libereckém kraji,
krásnì je tam jako snad u nás všude, tak
pøi troše štìstí…
Štìstí se nade mnou smilovalo.
Pod harrachovským autobusovým nádražím se ještì válely mlhy, ale nahoøe svítilo
slunce a dokonce i ležel sníh! Mnoho fotografù urèitì v podobné nouzi zachránily
úžasné Mumlavské vodopády kousek nad
mìstem pøi cestì na Voseckou boudu. Inspirovaly i mne. Pracovníci Krkonošského
národního parku pøi cestì instalovali nìkolik vkusných informaèních tabulí. Ale fote tabuli jen tak – bez lidí. Po cestì se blížil
mladý pár. Tak jsem je s úsmìvem è. 4 lákal
k tabuli, že si je jako vyfotím. Ale ouha, byli
to Nìmci. Nìco jsem si ze školy z nìmèiny
pamatoval, ale mezi námi – ústa by jim neupadla, kdyby se pøed cestou do jiné zemì
také trošku jazykovì vybavili, nìco se dovtípili a s ochotou a humorem vyhovìli a postáli u tabule.
Spokojen s fotkami z Mumlavy jsem
se chtìl trochu ohøát. V Harrachovì hned
první domeèek pod lesem je ŠINDELKA.
Vkusná døevìná tabule zve k návštìvì LESNICKÉ A MYSLIVECKÉ EXPOZICE, otevøeno dennì 9–12 a 13–17.30 hod. Vstoupil
jsem jako slušný èlovìk po zaklepání a ovanulo mne nejen teplo, ale i krása. Krása
døeva, kamene, starých fotografií, obrázkù,
kterým vévodí pùvabná Diana na jelenu a filmù o krkonošské lesnické a myslivecké historii i souèasnosti.
V Šindelce jsem se znovu setkal
s mladou dvojicí od Mumlavských vodopá-
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dù. Vedoucí expozice Ing. Karel Roit mne jim pøedstavoval,
ale ti se ke mnì již hlásili jako
ke starému známému. A když
se to tak vezme, byli to vlastnì
první návštìvníci Šindelky po
jejím oficiálním otevøení toho
dne – 14. prosince 2004 dopoledne.
Otevøení Lesnické a myslivecké expozice KRNAPu v Harrachovì bylo svojí
úrovní hodno Krakonošova království. Vìrná sojka tentokrát Krakonošovi nezvìstovala, že má v revíru škodnou, ale vzácné
hosty. Vládce hor, v podání øeditele lesnického uèilištì v Harrachovì Michala Beneše, se odìl do hromového a vìtrového
pláštì, nasadil klobouk se snad všemi horskými bylinkami za stuhou, do jedné ruky
vzal mlhovou dýmku, do druhé hùl, která
tentokrát netrestala, a vykroèil uvítat hosty. To již zaznìla fanfára trubaèù ze SLŠ
Trutnov, a hosty, mezi nimiž byli zástupci Ministerstva životního prostøedí Ing. Jan
Øezníèek a Hana Minaøíková z odboru rozpoètu – úseku investic, øeditel národního parku Šumava RNDr. Pavlièko, z druhé
strany Krkonoš pøijel øeditel národního parku , pøivítal øeditel Krkonošského národního
parku Ing. Jiøí Novák. Slavnostního otevøení
expozice se zúèastnil i starosta Harrachova Václav Cajthaml. Pøítomní byli také mnozí
z tìch, kteøí expozici pomáhali vytváøet. Øeditel národního parku zapálil pøed Šindelkou oheò a spolu s Krakonošem pøestøihli
pásku. Slavnostní akt byl stvrzen kalíšky krkonošské medoviny.
Co to vlastnì byla ta Šindelka?
Na staré fotografii, která je také souèástí expozice, je vyfocena kamenná budova,
obklopená stohy øeziva, pøipraveného k výrobì šindele. Ten se zde vyrábìl od poèátku 19. století až do roku 1964, poslední

zde vyrobené šindele byly urèeny na opravu støechy Labské boudy. Potom zde bylo
skladištì až do roku 2000, kdy objekt koupil KRNAP a pracovník její Správy Ing. Petr
Kadleèek dostal nápad, že by v nìm mohla
vzniknout lesnická a myslivecká expozice.
Ta na Harrachovsku dosud chybìla. A pøitom bylo co ukázat. Lesník Ing. Kadleèek
spolu s ostatními kolegy tomuto zámìru vìnoval pìt let života. Projekt expozice vypracoval Ateliér David z Liberce.
Ministerstvo životního prostøedí na
realizaci poskytlo finanèní prostøedky, z velké èásti ale náklady hradil KRNAP z vlastních prostøedkù. Výhodou je i to, že v nìm
pracují šikovní lidé od øemeslníkù, kteøí dokáží pravá kouzla se døevem, po zkušené
výtvarníky z odboru propagace akademickou malíøku Renatu Opltovou a Ing. Michala Šíra. Ti byli autory výtvarného zpracování
expozice.
Na co se v ní mùžete tìšit? Detaily vám neprozradím, bylo by po tìšení
a tajemství. Staèí øíci, že v pøízemí kromì
recepce s možností zakoupení knih o Krkonoších a mnoha vkusných upomínkových
pøedmìtù je expozice lesnictví. Pøedstavuje veškeré lesnické èinnosti, v souèasnosti nìkteré již zaniklé. Dìti si urèitì vyhrají
u názorné ukázky plavení døíví na modelu.
(Pøi otevøení expozice si vyhráli i staøí fotøi.)
Expozici myslivosti pod schody do prvního
poschodí uvádí obraz pùvabné bohynì lovu
sedící na jelenu. Nìco však pøece jen prozradit musím. Na kmeni, který stojí z pøízemí
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do patra, uvidíte trhaèe šišek v životní velikosti a dìti si na trenažéru mohou vyzkoušet svoje znalosti stop lesní zvìøe. Plošné
i trojrozmìrné exponáty doplòuje nìkolik videofilmù na vhodnì rozmístìných monitorech. Návštìvníkùm bude sloužit i komorní
projekèní místnost.
Vedoucím expozice a souèasnì

prùvodcem s nejvyšší odborností, je lesník
s praxí na nìkdejším Lesním závodì Harrachov a potom na Oblastní správì tokù LÈR,
s. p., Ing. Karel Roit, který v Harrachovì
žije již 27 let. Ve službì se zde støídá s kolegyní .
Nemusíte se bát, že do Šindelky
netrefíte. Stojí naproti Lesní správy KRNA-
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Pu v Harrachovì nedaleko autobusového
nádraží. Protože je organizaènì pøièlenìna k harrachovskému informaènímu centru
KRNAPu, stejnì jako ono je otevøena každý den. Tak než vykroèíte podél Mumlavy
„na hora“, na cestu vás urèitì pøíjemnì naladí Šindelka.

Aktuální problémy lesního školkaøství
Tak znìl název odborného semináøe, který poøádalo 9. prosince 2004
v Havlíèkovì Brodì pod záštitou úseku
lesního hospodáøství MZe ÈR Sdružení
lesních školkaøù ÈR. Semináø byl urèen
lesnické veøejnosti zabývající se nakládáním se sadebním materiálem lesních
døevin a pro oborové specialisty lesnického výzkumu a školství.
V souvislosti se vstupem naší republiky do EU bylo tøeba odstranit rozpory
bránící dosažení shody našich právních
norem s normami EU. Tato skuteènost
se stala i hlavním podnìtem k vydání
zákona è. 149/2003 Sb., o obchodu
s reprodukèním materiálem lesních døevin
a následnì pak jeho provádìcí vyhlášky è. 29/204 Sb. Dílèí neujasnìnosti
a pøedevším nedostateèná konkretizace
pøechodového období vyvolává øadu problémù a spekulací. Souèasnì je zástupci
lesních školkaøských subjektù upozoròováno na nìkterá zákonná ustanovení, která jsou v reálném školkaøském provozu
nesplnitelná èi mající vážný negativní dopad na jejich ekonomiku hospodaøení. Na

semináøi vystoupili mimo jiné i pracovníci
úseku lesního hospodáøství MZe Ing. Jiøí
John a Ing. Miroslav Øešátko, CSc.,
kteøí i odpovídali na dotazy úèastníkù.
Zámìrem semináøe bylo i pøijetí
stanoviska k základním problémùm v lesním školkaøtví. Z jeho textu redakce vybrala tyto nejdùležitìjší pasáže:
„Trh s produkty lesních školek je
znaènì specifický a svým tržním prostorem limitovaný. Školkaøské podnikatelské subjekty jsou kromì toho vystaveny
znaèným rizikùm vyplývajících z pùsobení
vlivù poèasí, cykliky semenných rokù
a jednotlivých lesních døevin a také výskytu celé øady novì se objevujících chorob
a škùdcù na sadebním materiálu èi osivu.
Pro lesní školkaøtví však prakticky neexistuje možnost èerpání ekonomických
podpùrných stimulù v podobì dotaèních
titulù, podpùrných ekonomických programù, èi možností využití finanèních náhrad
za vzniklé nezavinìné škody. Ve srovnání
s okolními zemìmi se proto naše lesní
školkaøtví dostává technicky a technologicky na obecnì klesající úroveò. Jako

žádoucí se jeví zaøazení lesních školkaøských subjektù do kategorie „vlastníkù
lesa“ s možností pøístupu k nìkterým dotaèním titulùm.
Lesní školkaøtví je považováno za
èinnost, která má pro vlastníky lesù pøedevším službový charakter. Uznané zdroje
osiva jsou však v rukou vlastníkù lesù a sivo lesních døevin z tìchto zdrojù se tak
stává nejen strategickým materiálem, ale
i nástrojem k možnosti ovlivòování rozvoje
èi útlumu školkaøských podnikatelských
subjektù. Je proto potøebné zjednodušit
evidenèní a povolovací systém k možnosti
nákupu lesního osiva od vlastníkù a v tìch
pøípadech, kdy vlastníkem zdroje osiva je
stát, postupovat formou nabídky osiva lesních døevin k prodeji lesním školkaøským
subjektùm.
Po podrobné analýze jednotlivých
ustanovení tohoto zákona, zejména pak
§ 6 a 40, a projednání problematiky na
øadì odborných jednání je evidentní, že je
plnì žádoucí znìní pøedmìtného zákona
ve smyslu možnosti jeho reálného naplnìní novelizovat.“

Kam se podìly kozy bezoárové z Pálavy?
Na Žižkovì vrchu, dnes více známém jako Vøísek, stojí v pøekrásné pøírodní
scenérii lesa a skal východnì od starobylé obce, kdysi mìsteèka Holan, ponìkud
zchátralý zámeèek. Na tomto místì bylo
údajnì slovanské hradištì kmene Pšovanù. Kolem roku 1570 zde vybudoval èeský
šlechtic Jan z Vartemberka renesanèní lovecký zámeèek. Z této doby pochází zápis,
podle nìhož byla kolem Žižkova vrchu obora, v níž se chovalo na 100 jelenù, daòkù
i jiné zvìøe, nedaleko byla bažantnice. Posledním majitelem zámku byl Emanuel Lichtenštejn, který po roce 1945 pøesídlil do
Lichtenštejnska. Zámek a Holany navštívil
8. øíjna 1985 ve svých 77 letech. Od roku
1948 patøí Žižkùv vrch Státním lesùm.
Proè se toto místo jmenuje Žižkùv
vrch? Podle povìsti mìl tento husitský vojevùdce v Holanech bratra, katolického fa-

ráøe. Zajal jej a nechal na Vøísku umoøit
hladem v hladomornì.
Dnes v se oboøe zvané Vøísek, kterou obhospodaøují Lesy Èeské republiky
s.p., Lesní správa Èeská Lípa, nechovají jeleni, ale mufloni a to v celkovém poètu
138 ks. Po zrušení chovu kozy bezoárové
na Pálavì bylo státním podnikem Lesy Èeské republiky do této obory v letech 1994 –
96 postupnì vypuštìno 14 ks této zvìøe za
úèelem zachování populace kozy bezoárové v Èechách. V souèasné dobì má stádo kozy bezoárové na Vøísku poèetní stav
28 ks. Z toho je 13 kozlù, 12 koz a 3 kùzlata. Dá se øíci, že pøemístìní kozy bezoárové z Pálavy na Èeskolipsko bylo úspìšné
a populace tohoto druhu v Èechách zùstane díky pøístupu LÈR zachována.
Pøi zmínce o Žižkovì vrchu nelze
zapomenout na myslivecký rod Ložkù, kte-

rý je s ním spojen nejménì 150 let. Byl to
èeský rod, který pocházel z panství Benátky nad Jizerou a který má tøistaletou mysliveckou tradici. Všichni muži tohoto rodu byli
myslivci. S jejich jménem je spojeno mnoho mysliven nejen na Èeskolipsku, ale i na
Moravì, v Uhrách a v dnešním Chorvatsku.
Poslední myslivec Žižkova vrchu z rodu Ložkù – Julius – sem pøišel s rodièi jako malý
chlapec z Moravy, kde byl jeho otec postøelen pytláky. Neumìl ani slovo nìmecky,
musel navštìvovat nìmeckou školu a jeho rodina se ponìmèila. Jeho potomci žijí
v Nìmecku a v Kanadì, ale Žižkùv vrch rádi
navštìvují.
Jedním z obdivovatelù tìchto míst
byl i Karel Hynek Mácha, který zde pobýval v letech 1832-33. V roce 1958 byla
Máchovi na skalnaté vyhlídce odhalena pamìtní deska.

Rubriku sme zostavili z príspevkov Jiøího Junka
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O šastí, seneckých jazerách a tajomstvách chovu

Koníèky pána Imricha
Žil jeden bohatý, no ve¾mi nešastný èlovek. Márne všade h¾adal pomoc,
až mu raz ktosi poradil, že šastný bude len vtedy, ak si obleèie koše¾u šastného
èloveka. Skúšal si postupne košele krá¾ov, vojvodcov i mudrcov, no šastie nie a nie prís. Raz, ako tak išiel popri poli,
uvidel oráèa, ktorý si veselo spieval. „To bude šastný èlovek“ pomyslel si.
„Hej, dobrý èlovek, nepožièal by si mi na chví¾u svoju koše¾u ?!“ zavolal naò.
„Nemám koše¾u“, znela odpoveï.
Na tento príbeh, vyèítaný z ktorejsi detskej knižky, som si spomenul, keï som stretol tohto zemitého chlapa. Niežeby
nemal koše¾u. Možno trochu vykasanú a znojenú, ale mal. Nemusí ju však nikomu požièiava. Staèí s ním pobudnú a iskra
jeho nákazlivej životnej filozofie rýchlo preskoèí aj na vás. Naozaj to funguje, no èo je za tým presne neviem. Rados zo
života? Skromnos? Humor? Poznanie a rešpektovanie vlastných možností? Potešenie z práce, ktorá má zmysel? Múdro
zvládnutý život? Iste, to všetko v tom èloveku je. Je tam však ešte nieèo, èo nedokážem pomenova. No, netreba odhali
v živote druhých každé tajomstvo. Veï možno práve ono je tou èarovnou kvapkou, ktorá nás prerába na osobnos. A tento
èlovek osobnosou bezpochyby je IMRICH PALOCSÁNYI.
Vedúci hospodárskeho dvora Správy chovu koní v Dobšinej býva priamo medzi svojimi chovancami. Vo ve¾mi
skromnom služobnom domci má aj malú kanceláriu. Práve tu sa naše stretnutie zaèalo úvahou - o jeho zbytoènosti...
...naozaj neviem, èím by som už
len ja mohol by pre niekoho zaujímavý.
Pán riadite¾ sa asi mýlil, keï vás za mnou
poslal. Nikdy som niè výnimoèné neurobil
a to, že mám ve¾a rokov, ešte neznamená, že som aj múdry. A viete, ono je to tak,
že èím menej rozprávajú o èloveku, tým je
šastnejší....
...pán Palocsányi, o vás som už
poèul dos a predsa a nevypadáte nešastne....
Pozrite, nikomu nerobím napriek, s nikým sa nevadím, nechodím do
krèmy ani do divadla, na maródke som bol
dokopy tri dni a straníkom ani jeden.... Za
moju prácu ma platia primerane, nemusím
si ís požièa chlieb do susedov. Dos dôvodov na to, aby bol èlovek šastný, nie ?
A viete, ja šastný naozaj som. Nie je to
chválenkárstvo. Jednoduchý èlovek je
šastný nie preto, že má všetko, ale preto, že nemá žiadne nároky. A okrem toho
som aj milionárom...
???
...èasovým milionárom. Veï aj na
vás mám dnes to¾ko èasu, ko¾ko budete
potrebova...
Aha, ïakujem. Ak je to také jednoduché, preèo je potom na svete tak
ve¾a nešastných ¾udí ?
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¼udia sú nešastní èasto vlastnou
vinou, lebo majú ve¾a túžob.
A vy žiadne nemáte ?
Ja chodím po zemi a nesnívam, ba
dokonca ani v noci nie. Mám rád svoju prácu a snažím sa, aby som nevypadal smiešny. Lebo keï ste smiešny nemôžete ¾udí
dirigova. A okrem toho musíte práci každého z nich rozumie. Nevravím, vysokopostavení ¾udia asi nemôžu pozna všetku
prácu svojich podriadených, no keby som
ja tu na dvore nerozumel tomu, èo moji
¾udia robia a nevedel by som to urobi aj
sám, tak tu nemám èo robi. ¼udia musia
cíti, že viete o ich robote všetko. Vo¾akedy som mal na štátnych majetkoch 70 %
„cigánov“ a poradil som si aj s nimi. Pri ¾uïoch treba by, robi s nimi, kontrolova ich
a všetko bude tak, ako treba....
...aj váš šéf vás musí stále kontrolova, aby ste urobili všetko tak ako
treba...?

Jaj, to je nedobrá otázka. Ale ja už
môžem poveda èo si myslím, veï keby
nebolo Kaníka, tak už som na dôchodku... Nepatrím medzi ¾udí za ktorých niekto
musí nieèo robi, staèí mi keï správca príde za mnou raz za mesiac, nemusí každý
deò. Viete, vo¾akedy bola správa v Muráni
a to boli najkrajšie roky môjho života. Mal
som tu krá¾ovský pokoj. Odkedy presahovali správu chovu koní sem, do Dobšinej,
všetko sa poriadne zmenilo. Majú ma tu
na oèiach a radi by mi do všetkého hovorili. Mám preto jednu túžbu – aby správu
opä presahovali, niekde hodne ïaleko,
najlepšie do Senca. Tam by boli v teple pri
jazere a ja by som tu mal pokoj pre svoju
prácu. Veru, to by bolo krásne...
Teda do Senca, hovoríte...
Hej, a limit benzínu keby im tak dali
pä litrov na mesiac. To aby sa sem nemuseli každý mesiac unúva...
Len èi by ste takto žartovali aj
pred inžinierom Šmelkom, vedúcim
Správy chovu koní v Dobšinej...?
Ale áno, veï je to „môj chlapec“,
pozná ma už dlhé roky a vie, že som nikdy
niè zlé nespravil. A ani opitého ma nikdy
nenašiel. A jemu ide o to isté o èo aj mne
– aby naše koníky prežili!
Vy už asi viete o koòoch všetko a nikoho vám k tomu ani ve¾mi netreba...
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Ale nie, nikto nevie všetko. Ja však
robím rád. Som rodený sedliak a k tomu trochu tvrdohlavý. Viem robi krompáèom i ceruzou. Kosi a doji som sa nauèil
ako päroèný. Viem aj papiere dobre urobi, len ešte neprišli na to, že ako...(so
smiechom). Naša robota sa skladá z tisíc
malièkostí, ktoré od jari do zimy na seba
nadväzujú. Niè sa tu nedá spravi na tri
týždne dopredu, ale vždy len v tú správnu chví¾u. Musíte vždy reagova na situáciu. Asi v tom je umenie tunajšej práce.
A niè sa tu nedá spravi „nejak“, ale vždy
len „takto“. Ak nieèo zanedbáte pyramída
sa zaène rozsýpa. Ale ak sa na to pozriete
trocha z nadh¾adu, všetko je jednoduché,
harmonogram prác mám v hlave a všetko
sa dá zvládnu aj „palcom“. Ale s jednou
podmienkou – robi sa tu musí 24 hodín
denne ...

Viete si vôbec predstavi, že by
az niekto rozhodol o zrušení chovu vaich koní?!
Ale, veï to je tá najjednoduchšia
ec! Zrušili Dubnické strojárne s tisíckami ¾udí, tak aký problém by bol zruši nás?!
Bol by to však úplný koniec muránskym koíkom, lebo ich chov by už asi sotva niekto
iekedy obnovil. Na to treba dlhé roky. A je
preto dobre, že aj podnik uvažuje s udržaím tohto chovu.
Máte okrem svojich koní aj neaké koníèky ?
Rád sa pozriem na formulu 1. Tú
ledujem naozaj podrobne. Kedysi som
bol aj po¾ovníkom, ale už som predal pušku, lebo v združení zaèalo by prive¾a ekoomiky a to sa mi prestalo páèi. Na zábavy
om nikdy nechodil. Zásadne sa netrepem
am, kde sa necítim dobre. Aj žena mi obèas vyèíta, že nikdy nebola na plese. Mala
si zobra iného ! Ale žijeme slušne. Asi mi
neuveríte, ale my sme sa za tie roky naozaj nepohádali. Na dovolenke som nikde
nebol, ale to nepíšte, lebo si budú myslie,
že mi tu bolo tak dobre... Vo¾akedy som
choval býky a za to som si v Dobšinej postavil dom. Teraz tam býva dcéra. Lebo,
ak chcete ma s rodinou dobré vzahy nesmiete s òou aj býva...

Pod¾a chýru, ktorý ide o vašich
koníkoch ve¾a ste tu toho zatia¾ asi nezanedbali...
Chovate¾ské komisie to tu chvália,
že je tu lepší poriadok ako inde. Neviem,
ja som inde nebol. No, viete cením si, že
všetci majú úsilie tunajší chov zachova,
a preto sa aj ja snažím. Od roku 1967 èo
som tu, som zažil na revúckom závode asi
20 riadite¾ov a vážim si, že všetci boli spokojní. Ani jeden odo mòa nepoèul, že by
som chcel vyšší plat, lebo prvá je vždy práca. A tajomstvo úspešného chovu je ve¾mi
jednoduché. Dobré kàmenie, dobré ustajnenie, dobrý výcvik. A k tomu tvrdé prírodné podmienky. Veï kone sú v lete trvalo
von a aj v zime chodia denne na prechádzky. Výcvik zaèíname vo veku štyroch rokov
a trvá tri mesiace. Zatia¾ sme vždy predali všetky kone. A bolo ich za tie roky naozaj dos - vyše 3000 kusov. Teraz tu máme
približne 200 ks koní, z toho 44 plemenných kobýl a 7 žrebcov.
Aká je história tunajšieho chovu?
Zaèala sa roku 1950 chovom huculov pre potreby armády a neskôr aj štátnych lesov. V minulosti tu bolo až pä
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Odkia¾ pochádzate ?

stredísk, dnes však ostali len dve Dobšiná a Ve¾ká Lúka pri Muráni. Chováme tu kone plemena norik a pár huculov.
Najväèším úspechom bolo roku 1995
uznanie š¾achtite¾ského chovu norika muráòskeho typu. V roku 1997 bol tento chov
uznaný za chránený chov. Ale do plemenitby sa ja nestariem, na to sú iní a tí na
môj názor nie sú zvedaví. Mojou povinnosou je riadne sa o koníky postara, a to aj
robím. A znižova náklady, lebo ekonomika je pre chov najväèšia hrozba. Ve¾a vecí
si robíme svojpomocne, hlavne krmivo
a opravu postrojov.

Ja som dedinský èlovek. Narodil
som sa vo Valiciach pri Rimavskej Sobote, maturoval som na po¾nohospodárskej
škole v Šahách a okrem dvoch rokov na
Štátnom majetku v Jelšave a dvoch na
traktorovej stanici v Rimavskej Sobote som
celý život strávil tu, v tejto doline. Doma
sme rozprávali po maïarsky, no dcéry už
chodili do slovenských škôl a vnuèky, keï
som ich chcel èosi po maïarsky priuèi sa
mi už iba smiali... Politiku ve¾mi nesledujem, lebo v politike musíte názor meni a to
ja veru nemám nerád. Napokon, jednoduchý èlovek ani nevie poveda, ako by sa to
dnes dalo zlepši, no vie, že to naozaj nie
je dobre...

Dva týždne pred tohtoroènými Vianocami oslávil Imrich Palocsányi šesdesiatku.
„Nemal som na to ve¾mi chu, veï je to len taký obyèajný deò. Ani pädesiatku som kedysi neoslavoval. Až na to,
že teraz sa už èlovek musí nad sebou trocha zamyslie. A niekam zaradi. Zaèína sa nová životná etapa, nieèo medzi
šesdesiatkou a cintorínom. Chcem si to trochu uži. Ale ïaleko od svojich koníkov aj tak neodídem. Strávil som s nimi
takmer celý doterajší život a bol by som rád keby to tu fungovalo aj potom, keï raz umriem...“
Neviem, èo myslel Imrich Palocsányi tým, že cíti potrebu niekam sa zaradi. Mne sa zadalo, že sa zaradil už dávno.
Medzi užitoèných ¾udí, na ktorých stojí tento svet. Medzi ¾udí, ktorí si našli svoje miesto pod slnkom a vedia ho múdro
a obetavo využi pre to èomu rozumejú a veria.
Po hroznej ceste medzi Dobšinou a žrebèínom opatrne poskakuje staruèká škodovka, ktorá si už odkrútila
takmer tristotisíc kilometrov. Jej majite¾ si èosi pospevuje. Zdá sa, že je to spokojný èlovek. Niekedy by nám tú svoju
koše¾u asi predsa len mohol požièa....
Ve¾a šastia, pán Imrich.

Ján Mièovský
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Lesy deom
V roku 2003 sa rozhodnutie vedenia nášho podniku darova
detským domovom vianoèné stromèeky stretlo s pozitívnym ohlasom. Úspešná realizácia projektu
„Stromèek ako dar“ bola prijatá
s vïakou medzi demi i pracovníkmi detských domovov. Po minuloroènej skúsenosti bolo rozhodnuté
obdarova detské domovy stromèekmi opä.
Lesy SR darovali v decembri
2004 v rámci vianoèného projektu
„Lesy deom“ 374 borovíc, smrekov
a jedlièiek 124 detským domovom
a zariadeniam pre deti na celom Slovensku. Potešili sme spolu viac ako
7 000 detí. Prvý darovaný vianoèný stromèek sa rozsvietil už v stredu
1. decembra 2004 v Domove sociálnych služieb Gaudeamus v Bratislave.
„Stromèek je tradièný symbol
Vianoc; vôòou jeho ihlièia chceme
deom spríjemni sviatoènú atmosféru. Sme ve¾mi radi, že dáme viac
ako sedem tisíc deom možnos
ozdobi si svoj stromèek a preži
tohtoroèné Vianoce o nieèo príjemnejšie“, uviedol o projekte „Lesy deom“ generálny riadite¾ Ing. Karol Vinš.
Prvý vianoèný stromèek projektu „Lesy deom“ bol darovaný Domovu
sociálnych služieb pre deti Gaudeamus na Mokrohájskej ulici v Bratislave.

Symbolického zdobenia a následného
rozsvietenia sa zúèastnilo asi 100 detí
vo veku od 4 – 18 rokov. „Každé Vianoce majú svoje èaro aj vïaka vôni
živého stromèeka. Túto vôòu žiadny umelý stromèek nenahradí. Naše
deti sú ako jedna ve¾ká rodina, ktorá sa stretne pod živou borovicou,
ktorú si spoloène ozdobia. Ïakujeme vedeniu Lesov SR za krásny
darèek pre deti.“, povedal riadite¾
Domova sociálnych služieb pre deti
Gaudeamus v Bratislave, PhDr. Štefan
Tvarožek.
- go -

Vianoèný projekt „Lesy
deom“ aj na Orave
Aj v tomto roku sa deti z detských domovov a špeciálnych internátnych škôl na Orave budú poèas
Vianoc teši z 15 vianoèných stromèekov, ktoré im daroval podnik Lesy
SR, š.p. OZ Námestovo. Okrem tejto
organizovaném akcie OZ odovzdal
vianoèný stromèek aj Domovu dôchodcom v Oravském Lesnej. Záber
je z odovzdania vianoèných jedlièek
deom Špeciálnej základnej školy internátnej v Námestove, ktorá už žiarila vianoènou výzdobou a atmosférou.
Ing. Radoslav ¼orko
OZ Námestovo
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História LSR sa zaèala skôr ako

mokracia, morálne a duchovné hodnoty

Albero di Natale
koncentráciou v závere roka 1999. Významné i nevýznamné udalosti sú uložené
v spomienkach ich úèastníkov. Sú dedièstvom, ktoré sa väèšinou nestáva súèasou písanej histórie nového subjektu.
Spísanie spoloèných dejín je nároènou
reflexiou. S odstupom èasu udalosti menia rozmer, mená ich tvorcov si sotvakto
pamätá. Niektoré nám pripomínajú spoloèné stretnutia, mnohé sú len osobnou
spomienkou.

dostávali na Slovensku vtedy nový rozmer.
Projekt spájal cirkevné a politické ambície
rôznych strán. Vianoce sú predsa symbolom pokoja. Technická realizácia - nájdi
strom, zotni strom, doprav strom, pripadla
Severolesom, ako nás vtedy volali. Ihliènatá oblas, blízkos po¾ských Wadovic, ale
najmä perfektní chlapi, lesníci a robotníci
z Oravského Podzámku, rozhodli o Orave.
Ako pri každom novom projekte,
aj tu sa spájali skúsenosti a h¾adali rieše-

Udalos, ktorú nemám problém
každoroène si pripomenú sú Vianoce
1994. Bolo to v dobe, keï sa public relations na Slovensku hovorilo zvidite¾òovanie a mladá Slovenská republika ho ve¾mi
potrebovala.
Poènúc rokom 1982 sa stalo zvykom darova vianoèný strom Sv. Otcovi vo
Vatikáne, ako súèas vianoènej dekorácie
námestia sv. Petra. Vzh¾adom na prírodné
danosti a technické problémy s tým spojené, stávali sa darcami prevažne blízke,
susediace spolkové krajiny Rakúska a Nemecka. Majestátny 32 metrový 110 roèný
smrek z rakúskeho Steiermarku na Vianoce 1993 bol pre slovenského ve¾vyslanca
vo Vatikáne, Dr. Neuwirta, impulzom pre
zaèatie projektu Albero di Natale 1994.
Dokázal pre túto myšlienku získa Vatikán,
ministerstvo zahranièných vecí SR, ministerstvo kultúry SR i naše ministerstvo. De-

nia. Oravskí lesníci medzitým h¾adali a našli
správny strom. Krásnych kandidátov bolo
viac, krásny a dostupný pre techniku len jeden. V katastri obce Zázrivá. Pozerali sme
sa naò dlhý èas. Stál za potokom na ceste
zo Zázrivej do Oravskej Lesnej. Mnohokrát
som prešiel okolo, nikdy som si ho nevšimol. Predtým bol len jeden z mnohých. Súmerný majestátny, zavetvený až po zem,
kmeò zo sto tridsa letokruhov. Albero di
Natale. Vianoèný strom.
Na Katarínu oravskí drevorubaèi
spílili 30 metrový symbol Vianoc, 120 tonový žeriav z Tlmáè ho položil na špeciálny náves.
Oravskí lesníci a robotníci náklad
zabezpeèujú na dlhú cestu do Ríma. Nakladanie dreva je každodennou rutinou,
dnes je to iné. Nieko¾ko hodín driny a napätia umocòuje vianoèná atmosféra prvého snehu. Obec Zázrivá vyprevádza náklad
slávnosou primeranou významnej udalosti.
Nechýba starosta, riadite¾ lesného závodu,
biskup, pracovníci ministerstiev, obèania,
farníci. Je to udalos.
Na trase Zázrivá - Rím, zelené
logo Severoslovenských lesov š.p. Žilina
dokumentuje, že dar Slovenskej republiky Sv. Otcovi technicky realizovali slovenskí lesníci.
Sedemnásteho decembra som
„náš“ strom uvidel znova. Týèil sa ved¾a
najznámejšieho rímskeho obelisku od neznámeho faraóna, ktorý dal v roku v roku
37 n. l. z Egypta doviez na svoju veènú
slávu cisár Caligula. Od r.1586 stojí na námestí sv. Petra. Dokonalá symbolika. Klenot slovenských lesov dovezený ako dôkaz
o Slovenskej republike. Dôkaz o slobode,
kultúre a histórii slovenského národa. Súèasou aktu odovzdávania daru – vianoèného stromu, je audiencia u Sv. Otca.
Vládny špeciál priváža slovenské politické,
cirkevné, kultúrne a umelecké celebrity.
Prezident Slovenskej republiky vo svojom
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prejave zdôrazòuje symboliku daru, Slovensko prijíma požehnanie od Sv. Otca.
Audienèná sála je plná Slovákov, pútnikov. Operné árie, recitaèné prednesy, ¾udová hudba a tanec sprítomòujú krajinu,
kde Albero di Natale 1994 rástol. Mnohí
neslovenskí návštevníci možno práve vtedy
dostali prvú informáciu o neznámej Slovenskej republike. Republika vysokých stromov a operných majstrov.
Posledný poh¾ad na „náš“ strom je
opä prekvapením. Je neskorý veèer a iluminácia v podaní talianskych dekoratérov
je dokonalá. „Náš“ strom žiari. Je dominantou námestia, Caligulov obelisk takmer
nevidno. Námestie je plné ¾udí, vianoèná atmosféra, vianoèná nálada, vianoèné piesne. Slovenská Tichá noc. Vianoce
v Ríme sú zážitkom.
Je osemnásty december, príjemné slovenské septembrové poèasie a èas
„spozna“ mesto, kde „náš“ strom zostane.
Rím za to urèite stojí.
Nemýlil som sa. Videl som Michelangelove ma¾by a sochy, najvýznamnejšie
chrámy Ríma. Vyšiel som po schodoch na
Kapitolské námestie a dotkol vlèice, matky zakladate¾ov Ríma, pozrel do okien Sophie Loren, obdivoval Forum Romanum aj
pamätník Viktora Emanuela II. z bieleho
mramoru, dotkol sa Kolosea a Pantheonu, prešiel po Via Sacra, posedel na španielskych schodoch a poèúval neutíchajúci
noèný Rím., hodil mince do Fontany di Trevi., kúpil knihu o ostatných úžasných artefaktoch veèného Ríma a gýèový suvenír
k spokojnosti predávajúceho.
Návrat na Slovensko bol návratom
do decembrovej reality. Na Slovensku bol
skutoène december so snehom a mrazom.
Bol som rád že Vianoce na Slovensku ešte
neboli. Že ich zažijem ešte raz. Boli to Vianoce, keï som mal dva vianoèné stromy.
Ten „náš“ na námestí sv. Petra a ten môj
v obývaèke. Oba z „nášho“ lesa.
Buon Natale 2004. Radostné
Vianoce 2004.
Text: Ján Èavojský

15

12
LESNÍK 2004

Èaro Vianoc je nerozluène späté s vôòou dobrôt a kulinárskych špecialít. Recepty vianoèných jedál sú v mnohých rodinách
akýmsi „rodinným striebrom“, ktoré sa dedí
z generácie na generáciu. Podarilo sa mi
získa cenné materiály – kuchársku knihu
a notes s ruène písanými receptúrami, ktoré po svojej starej mame zdedila pani riadite¾ka IVANA ŠPILÁKOVÁ. Bola dokonca taká láskavá, že pre maškrtných èitate¾ov
ponúkla recept na skvelé vianoèné peèivo – Po¾ovnícke gombíky a súhlasila aj s fotografovaním v kuchyni poèas peèenia.
Peèivo som ochutnal a môžem dosvedèi, že je naozaj výborné. Všetkým gazdinkám prajem úspech pri peèení, labužníkom
dobrú chu a pani riadite¾ke srdeène ïakujem za poskytnuté
recepty.

Vianočný
receptár

Po¾ovnícke gombíky
Cesto: 14 dkg masla, 28 dkg hladkej múky, 6 dkg práškového cukru, 3 žåtka, lekvár, tuk a múka na vymastenie a vysypanie plechu.
Orechový sneh: 3 bielka, 14 dkg práškového cukru, 12 dkg mletých orechov, citrónová kôra.

Pracovný postup:
1. Z bielka vyš¾aháme sneh. Pridáme práškový cukor,
orechy a trochu citrónovej kôry.
2. Na doske zmiesime maslo, múku, cukor, žåtky. Vypracované cesto vyva¾káme. Vykrajujeme kolieska
a ukladáme ich na plech. Do stredu dáme trocha
marhu¾ového lekváru a na to orechový sneh. Navrch položíme lieskový oriešok, alebo polovicu vlašského orecha.
3. Upeèieme v mierne vyhriatej rúre.

DO RECEPTÁRA NÁM PRISPELA AJ
KOLEGYÒA JANKA GEROVÁ. POSKYTLA
NÁM RECEPT NA SLANÉ PEÈIVO.

Slané peèivo so syrokrémom
CESTO: 35 – 40 dkg hladkej múky, 1 tuk
(Hera), 1 krabièka syrokrému (3 ks)
POSTUP: Z prísad na cesto vypracova
hladkú masu, necha chví¾u odstá v chlade a následne rozva¾ka na hrúbku 0,4 cm
a formièkou vykrajova rôzne tvary. Vykrojené peèivo uloži na plech, potrie bielkom
(vajcom), posypa vegetou, rascou alebo
makom a da piec do vyhriatej rúry.
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ci rok bude ovplyvòova

NÍZKE TATRY OBIŠLI VRAJ
HORŠIE AKO VYSOKÉ
SME 1.12.2004
V Nízkych Tatrách spôsobila víchrica na stromoch rovnaké škody ako vo Vysokých. Odborníci hovoria, že spracova
kalamitné drevo bude v Nízkych Tatrách
ove¾a ažšie.
Zvyšuje sa aj odhad škôd. Po posledných prieskumných letoch sa odhady
škôd v lesoch na celom Slovensku, ktoré
patria štátnemu podniku Lesy SR, zvýšili na
takmer 1,4 milióna kubických metrov. Minulý týždeò sa odhadovalo 1,2 milióna.
Najpostihnutejšie sú oblasti Beòuše a Èierneho Balogu v Nízkych Tatrách
s takmer 600-tisíc kubíkmi kalamitného
dreva a Námestova so 192-tisícmi kubíkov.
Škody sú však ove¾a vyššie, pretože priráta treba znièené mestské lesy a urbáre.
Len v Breznianskom okrese padlo pod¾a
odhadov viac ako milión kubických metrov dreva.
Kalamita si svojím mimoriadnym
rozsahom vyžiada nasadenie ve¾kého
množstva špeciálnej techniky. Napríklad jeden a štvr milióna kubíkov dreva z porastov
obhospodarovaných Lesmi SR by zaplnilo
takmer 41-tisíc kamiónov.
Pomôc slovenským lesníkom chcú
kolegovia z Èeskej republiky.
‚Víchrica šarapatila najmä na Horehroní, na Orave a Liptove. Mnohé kalamitou poškodené porasty sú v extrémnych
svahoch a bude ve¾mi nároèné vyaži
z nich drevo. Na týchto miestach nemajú
šancu iné dopravné prostriedky ako lanovky. Preto si ceníme ponuku našich èeských
kolegov, ktorí nám požièajú dve lanovky aj
s vyškolenou obsluhou,‘ povedal generálny
riadite¾ Lesov SR Karol Vinš.
REGIONÁLNY
DENNÍK
STV2 2.12.2004
Technická univerzita vo Zvolene pripravila uplynulý týždeò 11. roèník medzinárodnej vedeckej konferencie Lesy, drevo
a financie, zameranej na hodnotové vzahy
lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu. Zainteresovaní sa zhodli, že
ekonomiku lesného hospodárstva na budú-

hlavne kalamita.
Ing. Karol Vinš,
generálny riadite¾, Lesy
SR, š.p.: ‚Kalamita zatieni všetko v obchode
a budeme ma všetci
plné ruky práce s obchodným, ale aj s výrobným zvládaním kalamity. Napriek tomu
bude naïalej pokraèova urèitá zmena v oblasti listnatého dreva a sme ve¾mi radi, že už
aj piliarska buková gu¾atina na slovenskom
trhu nachádza èím ïalej tým viac odberate¾ov. Tak štátny podnik Lesy SR Banská Bystrica, ako aj Štátne lesy TANAPu budú likvidova rozsiahlu kalamitu v objemoch, ktoré
troj - až štvornásobne presahujú množstvá
dreva, ktoré sú k dispozícii štandardne na
našom trhu.‘
Štátne lesy sú takmer monopolným
subjektom na trhu s drevom, ktorý vytvára
prostriedky na ïalšie lesnícke èinnosti. Aj
preto sa požiadavky na zmeny na trhu obracajú predovšetkým na Štátne lesy.
Ján Golian, štát. tajomník , Ministerstvo pôdohospodárstva SR: ‚Tým, že sa
obchod scentralizoval na Slovensku po nástupe nového generálneho riadite¾a Vinša,
sa domnievam, že došlo ešte k prísnejšej
centralizácii a som presvedèený, že aj protimonopolný úrad v tomto kontexte bude robi závery z tejto situácie, ktorá v obchode
s drevom na slovenskom trhu vládne.‘
Pod¾a kritikov by bolo východisko aj
v tom, aby sa v rámci Štátnych lesov právomoci na obchod s drevom decentralizovali
na jednotlivé závody, aby sa vytvorilo trhové prostredie.
PRÍPRAVA TRANSFORMÁCIE
JE ZLOŽITÁ
Ro¾nícke noviny 3.12.2004
Vládny kabinet v uplynulú stredu
prerokoval a vzal na vedomie analýzu súèasného stavu prác na transformácii štátneho podniku Lesy SR, ktorú predložil
minister pôdohospodárstva Zsolt Simon.
Predseda vlády bol súèasne poverený
predloži tento materiál predsedovi Národnej rady SR.
V podstate ide o výpoèet doterajších krokov pri prípave transformácie podniku, s poukázaním na jej èasovú
a obsahovú nároènos. Pôvodný harmonogram na vypracovanie projektu transformácie, schválený vo vedení MP SR ešte
3. júla 2003, rátal so schválením návrhu zákona o založení akciovej spoloènosti a s jej založením už k 1. januáru 2004.
Analýzy však pod¾a Zs. Simona preukázali znaènú majetkovoprávnu nevysporiadanos majetku v správe š. p. Lesy SR, keï
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k 31. decembru 2003 nebolo vysporiadaných vyše 34 percent stavieb. Zabezpeèenie riadneho a hospodárneho využívania
nevysporiadaného majetku, prípadne vklad
takéhoto majetku do akciovej spoloènosti je pod¾a Zs. Simona problematický. Preto vraj došlo k omeškaniu celého procesu.
V roku 2004 predpokladá vysporiadanie
1 200 stavieb pri celkových nákladoch
16 mil. Sk a v roku 2005 ïalších 487 stavieb pri nákladoch takmer 7 mil. Sk. V prípade lesných pozemkov je v súèasnosti
nevysporiadaných asi 280-tisíc hektárov.
Náklady na jeho majetkovoprávne vysporiadanie a správu nad rámec bežnej starostlivosti si do roku 2011 vyžiadajú náklady vo
výške 1,317 miliardy korún.
ŠTÁTNY PODNIK LESY SR SA ZREJME
ZMENÍ NA a.s. AŽ V ROKU 2006
SITA 6.12.2004
Transformáciu štátneho podniku
Lesy SR treba pod¾a ministra pôdohospodárstva Zsolta Simona rieši až na konci
úètovného obdobia. ‚Štátny podnik konèí
k 1. decembru budúceho roka a k 1. januáru 2006 sa mení na akciovú spoloènos,‘
povedal v pondelok na tlaèovej konferencii Simon.
Pod¾a pôvodného harmonogramu
transformácie mal by schválený návrh zákona o založení akciovej spoloènosti s jej
založením už k 1. januáru 2004. Pod¾a analýzy, ktorú vzala 24. novembra tohto roka na
vedomie vláda, však nebolo k 31. decembru 2003 majetkoprávne vysporiadaných
vyše 34 % stavieb v majetku Lesov SR.
Ako pokraèoval generálny riadite¾
Lesov SR Karol Vinš, štátny podnik vynakladá roène èiastky od 180 mil. Sk až cez
200 mil. Sk, prièom väèšinu tvoria náklady
spojené s usporiadávaním štátneho majetku. ‚Sú to èiastky, ktoré doteraz kryjeme
z hospodárenia nášho štátneho podniku,
napriek tomu nedostávame dotácie. Napriek tomu máme pozitívny hospodársky
výsledok,‘ konštatoval Vinš. Lesy SR evidovali za prvých devä mesiacov tohto roka
tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
v objeme 3,926 mld. Sk. Celkové tržby
za drevo predstavovali v sledovanom období 3,401 mld. Sk a podnik dosiahol za
tri štvrroky hrubý zisk vo výške viac ako
231,7 mil. Sk.
Pod¾a Vinša sú problémom štátneho podniku nesplatené záväzky firiem.
Podnik totiž eviduje dlhodobých neplatièov a situáciu sa mu nedarí efektívne rieši. ‚Obávame sa, že tieto poh¾adávky budú
postupne nedobytné,‘ povedal Vinš a zároveò dodal, že objem poh¾adávok po lehote
splatnosti medzi 30 dòami a 180 dòami odhaduje na 150 mil. Sk.
Návrh reštrukturalizácie a transformácie štátnych podnikov lesného hos-
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podárstva bol naposledy predložený na
rokovanie vlády 13. októbra tohto roku. Následne ho však Simon z rokovania stiahol
a požiadal èlenov vlády, aby predložili k návrhu relevantné pripomienky. Pod¾a MP rezort žiadnymi pripomienkami nedisponoval,
napriek tomu, že sa v médiách objavili. Najbližšie má Simon predloži vláde návrh na
transformáciu Lesov SR do 15. decembra
tohto roka. Po prerokovaní tohto projektu
v Národnej rade SR má rezort do 60 dní vypracova legislatívny zámer zákona, ktorým
sa zriadi štátna akciová spoloènos Lesy
Slovenskej republiky. Po schválení tohto legislatívneho zámeru ministerstvo následne
vypracuje návrh samotného zákona.
LESY SR MAJÚ ZÁUJEM
O SPOLUPRÁCU SO
SPO¼AHLIVÝMI PARTNERMI
SITA 7.12.2004
Vedenie štátneho podniku Lesy SR
má záujem o korektnú a štandardnú spoluprácu so všetkými ekonomicky stabilizovanými partnermi z drevospracujúceho
priemyslu. Lesy SR sú zároveò pripravené
v rámci spracovania dreva z nedávnej kalamity uspokoji všetky požiadavky slovenského drevospracujúceho priemyslu.
Uviedol to v utorok generálny riadite¾ Lesov SR Karol Vinš na spoloènom
stretnutí vedenia štátneho podniku a èlenov
Zväzu spracovate¾ov dreva (ZSD).
Ako ïalej agentúru SITA informoval poradca generálneho riadite¾a Lesov
SR pre vonkajšie vzahy Jozef Marko, zúèastnené strany na spoloènom stretnutí
prerokovali otázky ïalšej spolupráce v roku 2005, ako aj východiská a obmedzenia
pre prípravu strednodobých zmlúv. Vedenie štátneho podniku Lesy SR ïalej vyjadrilo presvedèenie, že postupnos krokov
navrhnutá v transformaènom projekte Lesov SR uspokojí oèakávania drevospracujúceho priemyslu, odkladanie ich realizácie
naopak záujmy slovenských spracovate¾ov
dreva poškodzuje.
Slovenskí spracovatelia dreva v septembri kritizovali vedenie štátneho podniku, prièom prezident ZSD Peter Lispuch
vtedy uviedol, že dominantné postavenie
štátneho podniku na trhu dodávate¾ov gu¾atiny vytvára priestor pre korupciu pri obchode s drevom. Zároveò konštatoval, že
návrh projektu transformácie štátnych lesov z dielne ministerstva pôdohospodárstva nevedie k vytvoreniu konkurenèného
a transparentného prostredia, ale k ïalšej
centralizácii. Èlenovia ZSD preto v októbri
privítali prís¾ub ministra pôdohospodárstva
Zsolta Simona, pod¾a ktorého bude štátny
podnik Lesy SR uzatvára s domácimi spracovate¾mi dreva tri až päroèné zmluvy na
garantované dodávky drevnej suroviny od
zaèiatku roku 2005.
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Otázka transformácie štátneho
podniku Lesy SR sa ešte neuzavrela. Pod¾a posledných informácií ministra pôdohospodárstva by sa Lesy SR mali transformova
na akciovú spoloènos až zaèiatkom roka
2006. Po novembrovej víchrici spracovatelia dreva vyhlásili, že Slovenský drevársky
priemysel disponuje dostatoènými výrobnými kapacitami na spracovanie všetkej kalamitnej drevnej hmoty.
SPRAVODAJSKÉ SPEKTRUM
Regina BB 16:30 14.12.2004
Následky veternej smršti odstraòujú
v Nízkych Tatrách aj s pomocou harvestorov. Moderné lesnícke stroje si však požièali zo susednej Èeskej republiky. Nieko¾ko
strojov dnes likviduje kalamitu v Èervenej
skale a na Horehroní. Efektivita práce je
pri tom neporovnate¾ná s doterajším spôsobom ažby. Jediný stroj je schopný strom
spíli, odvetvi, roztriedi drevo a údaje zaznamena v poèítaèi. Ján Siman sa o tom
porozprával s generálnym riadite¾om štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky
Karolom Vinšom.
Karol Vinš, generálny riadite¾ štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky:
‚My sme vlani realizovali prvý pilotný projekt
nasadenia harvestorov a tohto roku sme
pokraèovali v poloprevádzkovom nasadení
zatia¾ s externými partnermi.
V rámci transformaèného projektu
sme naplánovali vytvorenie špecializovanej
èasti firmy divízie lesná technika, v rámci
ktorej chceme od budúcnosti prevádzkova minimálne dva takéto uzly, kombinácia
harvestora a vývoznej súpravy a aj tu v
kalamite sa môžeme presvedèi, že je to
vlastne ideálny spôsob, ako aj kalamitné
drevo, samozrejme za predpokladu, že sú
tie stroje nasadené v primeraných terénnych a technických podmienkach. Pri zvládaní kalamity je ve¾mi dôležitým faktorom
aj èas, pretože to drevo, ktoré sa podarí
vyaži v zime, bude kvalitným drevo, ktoré
je možné preda za štandardné zaujímavé
ceny. Pokia¾ nestihneme túto kalamitu spracova do letného obdobia, drevo sa nám
zaène kazi.‘
Máte aj také terény, kde by ste ich
mohli nasadi aj mimo kalamitnej situácie?
Karol Vinš, generálny riadite¾ štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky:
‚To bol èasto argument, preèo tie stroje
neboli nasadzované na Slovensku. Máme
aj na Slovensku skutoène len rádovo asi
27-28 % plôch, na ktorých môžu pracova
harvestorové technológie. Ale vzh¾adom na
to, že len zaèíname, tak ani tento podiel
nebol doteraz využívaný a našom cie¾om
je zabezpeèi, aby 800-tisíc kubíkov, to
znamená rádovo štvrtinu všetkých našich
ažieb sme realizovali modernými harvestorovými a lanovkovými technológiami.‘

UMELÉ STROMÈEKY Z PO¼SKA
VYTLÁÈAJÚ ŽIVÉ SLOVENSKÉ
SME 14.12.2004
NÁMESTOVO - Na po¾ských trhoch
sa dajú umelé vianoèné stromèeky kúpi za
pár stoviek. Z oblasti Oravy, ktorá je k Po¾sku blízko, umelé stromèeky takmer úplne
vytlaèili živé.
Momentálne sú umelé stromèeky
najèastejšie prevážaným tovarom z Po¾ska.
Malé ozdobené stromèeky stoja už okolo
stovky, za vysoké stromèeky do dvoch metrov zaplatíte okolo tisíc korún.
Potvrdil nám to riadite¾ Štátnych
lesov - odštepného závodu v Námestove
Jozef Herud: ‚Myslím si, že je to celoslovenský jav. ¼udia dávajú prednos umelým
stromèekom hlavne preto, že sú praktickejšie, ale mnohí aj preto, že chcú šetri lesy.
Nedá sa presne poveda, o ko¾ko klesol
poèet záujemcov o živé stromèeky, lebo
na Orave je dnes okrem štátnych lesov
až 60 percent iných vlastníkov,‘ dodáva
riadite¾.
Aj v tomto roku zaznamenali lesníci
pokles záujmu o živé stromèeky. Súkromnej firme, ktorá mala o stromèeky záujem,
predali v Námestove 300 kusov smreèkov,
sami však stromèeky pred Vianocami predáva nebudú.
Aj tí Slováci, ktorí stále uprednostòujú živé stromèeky, dávajú dnes prednos
skôr stromom z plantáží, èi vzácnejším
stromèekom, dovezeným zo zahranièia.
Klesol aj poèet krádeží stromov v lesoch.
Napriek tomu majú lesníci na Orave v týchto dòoch nepretržité služby. ¼udia kradnú
stromèeky, ktorých je na trhu najmenej.
Prevládajú hlavne jedlièky.
‚Víchrica, ktorá nám inak spôsobila
obrovské škody, nám paradoxne v tomto
smere pomohla. Niektoré doliny sú stále
odrezané, takže sú chránené pred krádežami. Hliadky nasadzujeme iba v tých
prístupných,‘ dodáva Herud. Za nelegálny
výrub môžu pod¾a zákona vyrubi pokutu do
20-tisíc korún.
Èo sa týka štátnych lesov, dopadla
oblas Oravy hneï po Horehroní najhoršie.
Víchrica im poškodila 192 kubíkov lesa.
Najhoršia situácia je doteraz v oblasti Babej
hory a Pilska.
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Krížovka
Bežci na lyžiach bežia lesom, kde
miestny obèan chystá drevo na kúrenie
a volá na nich:
- Kde sa tak všetci ponáh¾ate?
- Do cie¾a. Prvý dostane pohár.
- ... (Tajnièka)
Tajnièka z novembrového èísla znie: „Dobré je
uèi sa aj od nepriate¾ov“. Z kôpky korešpodenèných lístkov so správnymi odpoveïami sme vyžrebovali
výherkyòu, ktorou je tentokrát Ing. Jaroslava Jakabovièová zo Šulekova. Blahoželáme a posielame knihu!
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Dovo¾ujeme si Vás upozorni na niektoré zaujímavé príspevky
v odborných lesníckych èasopisoch:
• Téma: zaèiatok hydrologického roka •

11 - 12/2004

Doterajšie poznatky zo zakladania intenzívnych
porastov ihliènatých a tvrdých listnatých drevín na
Slovensku • Ako meriame a hodnotíme drevo na
export • Systém náhrad majetkovej ujmy je zrelý
na zmenu • Vážny problém dubových porastov
- gradácia mníšky ve¾kohlavej
11 - 12/2004

staršie porasty pred poškodzovaním zverou? •
štruktúru lesných porastov?

S hlbokým zármutkom
oznamujeme, že dòa 5. XII. 2004
nás vo veku 56 rokov
opustil náš bývalý spolupracovník
Ondrej Mihalèiak.
Èes jeho pamiatke

• Exkluzívny rozhovor s prezidentom Komatsu
Forest AB Hideki Yamadom • Doc. Ing. Ján Ilav-

ský, CSc. predsedom Európskej lesníckej komisie
FAO • Nie je množstvo a kvalita dopestovaného
lesa vecou vlastníka? • Vstúpme s myšlienkami
PRO SILVA razantnejšie do lesa! • Ako chráni
Aký model národného parku na Slovensku? • Ako zvýši vitalitu a zlepši

• Seriál „Lesnictví a myslivost v regionech ÈR“: Královohradecký
kraj • Vánoèní stromky • Odèervování a pøikrmování zvìøe •
Minimalizace škod, zpùsobených zvìøíò • Závìreèná èást seriálu
o modøínu
Èasopis pro lesníky, myslivce, spracovatele døeva a ochránce pøírody 12/2004

Jubilanti medzi nami
DECEMBER 2004
Životné jubileá
50 rokov
Ftáèková Katarína, nar. 9. 12. 1954, STE, MTZ, DHS Palárikovo – OZ Palárikovo
Ing. Velký Vladimír, nar. 1. 12. 1954, VOR – BTS, PO, OaO, personalista – OZ Levice
Dvorštiak Jozef, nar. 6. 12. 1954, vedúci DHS Námestovo – OZ Námestovo
Zurian Emil, nar. 3. 12. 1954, VLO, LS Závadka – OZ Beòuš
Ing. Brozman Jaroslav, nar. 22. 12. 1954, vedúci SDV Závadka – OZ Beòuš
Ing. Vrlík Daniel, nar. 12. 12. 1954, vedúci LS Hanušovce – OZ Prešov
Ing. Hurajová Magdaléna, nar. 20. 12. 1954, EON – OZ Bardejov
Ing. Babka Miloš, nar. 18. 12. 1954, VOR – vedúci technik, OIT Žilina – GR BB
Štulajterová Anna, nar. 25. 12. 1954, samostatný úètovník – GR BB
Ing. Mièovský Ján, CSc., nar. 26. 12. 1954, VORŠ – práca s verejnosou a verejný prístup k informáciám – GR BB
60 rokov
Žilinec Jozef, nar. 20. 12. 1944, VOR – ochrana lesa, po¾ovníctvo – OZ Námestovo
Havaj Pavol, nar. 13. 12. 1944, STV – pestovate¾, LS Pohorelá – OZ Beòuš
Segeè Jozef, nar. 14. 12. 1944, STV – ažbár, LS Málinec – OZ Kriváò
Boháèik Milan, nar. 17. 12. 1944, VLO, LS Tisovec – OZ Rimavská Sobota
Palocsányi Imrich, nar. 18. 12. 1944, vedúci hospodárskeho dvora Dobšiná, SCHK Dobšiná – OZ Revúca
Ing. Madaras Mikuláš, nar. 8. 12. 1944, VORŠ – MTZ – OZ Košice
Ing. Žembery Mikuláš, nar. 10. 12. 1944, VOR – úètovník – OZ Košice
Ing. Jahoda Jozef, nar. 22. 12. 1944, VORŠ – mzdový metodik, analytik – GR BB
Ing. Helena Turská
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Je tisíc spoloèenstiev
živoèíšnych, prírodných,
krásnych, nádherných,
len jedno bolo
jedineèné,
neopakovate¾né,
èarovné
Tatranský les.
Chví¾kové besnenie
živlov
a už ho niet
Tatranský les.
Honba za blahobytom
proti zákonom
prírody
rozväzuje putá,
taká je pravda odveká
aj toto sa stalo
vinou èloveka.
Mám rád
Tatranský les
aj keï ho niet,
šumenie vánku
v korunách
teraz mi navždy
bude znie
jeho veèná pieseò
vo svetle hniezd.
Jozef Hikl

