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Vážené kolegyne a kolegovia!

Novoročné príhovory sa spravidla nesú v optimistickom
duchu, sú plné pozitívnych formulácií, úspešných bilancií
a svetlých zajtrajškov. Môj príhovor je možno trochu iný.
Nechcem a nemôžem tvrdiť, že za nami sú len samé gigantické
úspechy a pred nami úžasná a skvelá budúcnosť. Realita
existuje bez ohľadu na to, či ju vnímame alebo nie. Dôvod,
prečo som bol menovaný na post generálneho riaditeľa Lesov
Slovenskej republiky asi poznáte. Keby bolo v uplynulom roku
bývalo všetko v úplnom poriadku, zrejme by k zmene na tomto
poste nedošlo. Napriek tomu chcem všetkým slušným
a poctivým zamestnancom úprimne poďakovať za prácu, ktorú
v uplynulom roku pre náš podnik vykonali. 

Nemám vo zvyku nič sľubovať. Viac než všetky slová
napovedia skutky. Jediné, čo Vám naozaj môžem do
nastávajúceho roku sľúbiť, sú zmeny. Ďalekosiahle, hlboké
a všetko a všetkých zasahujúce. Jediným parametrom našej
úspešnosti v tomto procese zmien je naša schopnosť sa týmto
zmenám podriadiť. Iste poznáte z vlastnej životnej skúsenosti,
že prispôsobiť sa niečomu novému je o to menej príjemné, o čo
menej sa so zmenou stotožníte. Preto hľadajme v sebe
vnútorné odhodlanie stotožniť sa so zmenami, nebyť v ich
vleku, ale sami tieto zmeny tvoriť a formovať. 

Naším cieľom je pretvoriť Lesy Slovenskej republiky na
prosperujúci podnik, ktorého zamestnanci budú hrdí na to , že
pracujú v podniku, ktorý je moderný, má vysoký kredit a svojich
zamestnancov za kvalitnú prácu náležite odmeňuje. Chcem,
aby vizitka s logom nášho podniku bola symbolom spo-
ločenskej prestíže. Zároveň som si vedomý našej zod-
povednosti za kvalitu obhospodarovania nám zvereného
majetku, ktorý je zároveň majetkom všetkých občanov štátu.
Želám Vám i sebe, aby sme na svoju prácu v prospech
Slovenska mohli byť pyšní.

Rok, ktorý je pred nami, iste nebude ľahký.
Transformácia štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky je
úlohou, ktorú nezvládne nijaký topmanažment, pokiaľ nezíska
podporu ľudí v podniku. Je to tímová práca, ktorej úspešnosť
závisí na miere nášho odhodlania byť úspešní. Nemôžeme
čakať, že príde „Sedem statočných”, my sami sa nimi musíme
stať. Verím, že keď si po rokoch položíme otázku, aký bol ten
dvetisíc štvrtý, v našich mysliach sa vynoria spomienky na tvrdú
a poctivú prácu, ktorá priniesla bohaté ovocie. K tomu Vám
všetkým zo srdca prajem pevné zdravie, silu prekonávať
prekážky, vieru v úspech, veľa šťastia a dobré rodinné zázemie.

Ing. Karol Vinš
generálny riaditeľ

Novoročný príhovor
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Istá dávka životnej skepsy je asi potrebnou súčasťou
„balíčka prežitia” každého z nás. Veď to poznáte - načo
sa príliš vo všetkom angažovať, neraz chceme dobre
a dopadne to... no, inak.  Napokon, aj tak bude len tak,
ako rozhodnú mocní tohto sveta...

Priateľ, lesník telom aj dušou, náš zamestnanec, sa
mi nedávno zdôveril, že jeho obavy o štátny charakter
lesov sú stále väčšie.

„Prečo ?” spytujem sa.
„Ani neviem, všetko sa privatizuje, myslíš, že lesom

dajú pokoj...?  odvetil.
Ozaj je všetko len v rukách tých mocných ? 
Často sa mi vybavuje spomienka keď práve

nastúpivší generálny riaditeľ nášho podniku Ing. Karol
Vinš vyzval zamestnancov na stretnutí vo veľkej
zasadačke k otvorenej diskusii k transformácii podniku.
Nedostal z nás vtedy ani slovo a z pokusu o dialóg
zostal len monológ. Viem, robiť z toho záver o lesníckej
skepse, či nebodaj nespôsobilosti viesť na ktorom-
koľvek fóre dialóg o všetkom, čo vytvára zložitú mozaiku
našej lesníckej  práce nemožno. Ale trocha hanby za
vtedajšie vlastné mlčanie zato vo mne ostalo. 

V schopnosti diskutovať, argumentovať, navrhovať
a múdro sa spytovať je riešenie väčšiny problémov.
Riešenie, ktoré je použiteľné aj v prípade pochybností
môjho priateľa. K prospechu všetkým. Lesom. Podniku.
Tých, ktorí ho riadia. A určite aj tých,  ktorí  sa múdro
spytujú. Napríklad aj na stránkach LESNÍKa. 

Ján Mičovský
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Ing. Dávid Németh
obchodný riaditeľ LSR, š.p.

„Moje pracovné predsavzatie na rok
2004 je, aby sa v rámci transfor-
mačného projektu LSR vytvoril taký
systém obchodovania s našou azda
jedinou obnoviteľnou surovinou, ktorý
rešpektuje štandardné, prehľadné
a transparentné trhové podmienky.
Všetkým kolegom želám v roku 2004
veľa úspechov v práci a krásnych chvíľ
prežitých so svojimi blízkymi.”

Ing. Alexander Tóth
ekonomický riaditeľ LSR, š.p.

„V novom roku je mojím pracovným
predsavzatím č.1 vypracovať účtovnú
závierku 2003, ktorá verne a pravdivo
zobrazí majetok a hospodárenie firmy.
V minulých rokoch chýbala vôľa
a priestor na nastavenie pravdivého
zrkadla. Je to nevyhnutný predpoklad
pre stanovenie objektívnej výcho-
diskovej pozície týkajúcej sa roku
2004. V rámci transformácie je mojím
cieľom prispieť k definovaniu stra-
tegických cieľov  LSR a zahájiť výber
a implementáciu informačného sys-
tému, schopného poskytnúť infor-
mácie potrebné k riadeniu š.p. podľa
výstupov transformačného projektu.”

Ing. Ivana Špiláková
organizačná riaditeľka LSR, š.p.

„Nikdy som nebola zástancom
novoročných predsavzatí a ani tento
rok som od toho neupustila. Nedávno
ma v jednej knihe pobavila myšlienka :”
Akonáhle si dáš nejaké predsavzatie,
bohovia sa začnú smiať”. Snažím sa,
aby som nerobila veci len preto, že to
patrí k bontónu. Aj to je dôvod, prečo
na nový rok nerobím žiadne rozsiahle
duševné inventúry spojené s predsa-
vzatiami. Vždy som sa snažila žiť tak,
aby som sa mohla pozrieť do očí okoliu
aj sebe a ani tento rok na tom
nehodlám nič meniť. Želám všetkým
krásny rok plný príležitostí, pozitívneho
myslenia a podpory najbližších.
Úprimne sa teším na spoluprácu.”

Ing. Ján Štefánik
rozvojovo – technický riaditeľ LSR,š.p.

„Chcel by som sa spolupodieľať pri

tvorbe a návrhu novej organizačnej
štruktúry Lesov SR. Nech je však
lepšia ako súčasná, ale zároveň musí
byť funkčná a perspektívna, s trvaním
do budúcna. Nech sa nám podarí taká
organizačná forma a štruktúra, ktorá
zabezpečí trvalosť produkcie štátnych
lesov, ekonomickú prosperitu a jej
stabilitu.”

Ing. Milan Zaremba
vedúci LS Ohradzany, OZ Vranov

n/Topľou

„Myslím, že je najvyšší čas, aby sa
v roku 2004 vyriešila na východe
anomália, ktorá  je slovenskou špe-
cialitou. Za dodržiavanie „el-há-pé”
zodpovedá na jednej strane správca,
ktorému to prislúcha z titulu pracovnej
zmluvy a na druhej strane jednotliví „ó-
el-há”, ktorým zodpovednosť v rovnakej
veci prislúcha z titulu poverenia štátnou
správou. Myslím, že je to duplicita,
ktorá nemá logiku a je z hľadiska
právnej zodpovednosti veľmi vratká.
Zákonník práce prostredníctvom pra-
covnej náplne jednoznačne zaväzuje
správcu k zodpovednosti za činnosť na
celej lesnej správe, no lesný zákon to
nepodporuje a zodpovednosť za
plnenie LHP rozdeľuje medzi OLH.
V prípade vyvodenia právnej zodpo-
vednosti za nedodržanie záväzných
predpisov plánu by tu určite nastal
problém. Ak sa našiel spôsob ako to
rozlúsknuť v iných krajoch, mali by to
vyriešiť aj na kraji v Prešove. 2000 ha
hranica má logiku pre samostatne
pôsobiaceho OLH, no nie v prípade
správcu, ktorý má k dispozícii územne
i funkčne špecializovaný personál. Asi
najvhodnejším spôsobom riešenia by
bola zmena v novom lesnom zákone,
pre ktorý bude, dúfam, rok 2004
rokom prvým. Ak by sa však predsa len
mal zachovať doterajší stav, potom
treba v rámci podniku pre OLH priznať
samostatnú pracovnú pozíciu, a to so

všetkými náležitosťami.  
Do nového lesníckeho roka mám aj

druhé prianie. Som jedným z tých, ktorí
vykonávajú nielen funkciu správcu, ale
aj samostatného technika. Zdvojenie
týchto funkcií je zvládnuteľné, no mala
by tu byť aj primeraná finančná
odmena. Dnes platná formulácia, že
v prípade, ak nadriadený pracovník
zastupuje svojho podriadeného, ne-
patrí mu za to náhrada sa mi nezdá pre
tento prípad náležitá. Veď už vlastne
nejde o zastupovanie. Možno, že
v roku, keď sa očakáva radikálna
redukcia počtu THZ je moje želanie
málo diplomatické, no v podstate tu len
na konkrétnom prípade domýšľam
obidve stránky  transformačného pro-
cesu  -  zvýšenú pracovnú výkonnosť
a tomu zodpovedajúce ohodnotenie.”

Jaroslav Halas
robotník v ťažbe dreva, Závada, okr.

Humenné

„V roku 2003 som prestal byť po
mnohých rokoch zamestnancom
štátnych lesov a chtiac – nechtiac som
začal ako ťažbár  živnostníčiť. Chápem,
že je to pre podnik výhodné a možno
bude aj pre mňa, no jedna vec ma
trápi. Ako živnostník sa musím
zúčastňovať výberového konania, kde
jediným kritériom úspešnosti je
ponúknutá cena. Pre podnik to vypadá
ako jednoznačná výhoda, no má to
háčik. Je tu totiž konkurencia, ktorá
v snahe zvíťaziť je schopná ponúknuť aj
nereálnu cenu. Takýmto spôsobom
môžu byť osvedčení robotníci vytlačení
z pracovísk, pričom schopnosť
„víťazov” dodržať ponúknutú cenu,
termíny i kvalitu prác môže byť často
otázna. Na druhej strane uznávam, že
tento systém bude nútiť nás všetkých,
ktorí sa chceme udržať, aby sme na
sebe „zapracovali”. Želám si preto do
roku 2004, ktorý bude pre nás,
bývalých robotníkov, asi zlomový,
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Aké sú Vaše plány
a predsavzatia do

roku 2004?

(pokračovanie na strane 6)
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„Miesto pre kráľa !!  Prichádza
Jeho Výsosť !!” Rázne povely spolu
s čestnými salvami z muškiet a hla-
som lesníc vyvolávajú na zvolenskom
námestí v piatok 12. decembra
2003 nemalú pozornosť. To sa práve
kráľ Matej prehupol stáročiami, aby
zaspomínal na obľúbené potulky
okolitými lesmi svojho vtedajšieho
panstva. Nie je to však dnes jeho
hlavným poslaním. S vladárskou
dôstojnosťou prináša ku krstu knihu,
ktorej časť názvu sám symbolizuje:
Od lesov kráľovských k lesom
štátnym. A program odvíjajúci sa
pred zrakmi predvianočne nalade-
ných zvolenčanov v tejto symbolike
ďalej  pokračuje. Slova sa ujíma
generálny riaditeľ podniku Lesy SR
Karol Vinš, aby pripomenul históriu
vzniku diela, ktoré bude práve dnes
verejne predstavené. A je aj čo
pripomínať !  Náš podnik sa pred
časom rozhodol pre jedinečný krok -

vydať knihu, ktorá by populárnou
formou zhrnula históriu lesov na
území Slovenska. Lesov, ktoré,
kedysi ako kráľovské a neskôr
komorské, dnes tvoria podstatu nami
spravovaného štátneho majetku.
Autorstvom knihy sme v termíne
vskutku šibeničnom poverili Lesnícke
a drevárske múzeum vo Zvolene,
menovite historičky Mgr. Ľubicu
Miľanovú a Mgr. Viktóriu Józsovú.
Dnešný deň vydá svedectvo, že ich
úsilie  nebolo márne...

Na improvizovanej tribúnke stoja
vedľa Ing. Karola Vinša a autoriek
knihy ďalší aktéri tohto dňa:
Generálny riaditeľ Sekcie lesníckej
Ministerstva pôdohospodárstva SR
Dr. Ing. Ján Ďurský, CSc.,
organizačná riaditeľka Lesov SR
Ing. Ivana Špiláková a riaditeľka
Lesníckeho a drevárskeho múzea
Želmíra Šípková, ktorá tvorbu knihy
s prehľadom neúnavne usmerňovala.

Práve ona spolu  s obidvomi
generálnymi riaditeľmi krstí knihu
ihličím, lístím i írečitými de-
stilátmi... Všetci knihe želajú
úspechy na jej ceste k čitateľom.
Na záver neformálnej a azda aj
preto prítomnou verejnosťou milo
prijatej akcie, vyhlasuje jej

moderátor  Mgr. Peter Go-

gola vedomostnú súťaž, ktorá  jed-
nému   z prizerajúcich  umožní získať
práve predstavenú knihu. 

Druhá časť podujatia sa už
odohráva v budove Lesníckeho a dre-
várskeho múzea vo Zvolene. Ria-
diteľka Želmíra Šípková v historickej
rokovacej sieni bývalej zvolenskej
radnice víta hostí, ktorí reprezentujú
mnohé lesnícke inštitúcie. Čestné
miesto na vkusne pripravenej re-
cepcii patrí recenzentom knihy,
nestorom slovenského lesníctva,
Prof. Ing. Dr. h.c. Miroslavovi
Stolinovi, DrSc., Ing. Jozefovi
Urgelovi, CSc. a Ing. Ctiborovi
Gregušovi, DrSc. (posledne meno-
vaný bol pred niekoľkými dňami
vyznamenaný prezidentom SR za
celoživotnú činnosť v oblasti
lesníctva – gratulujeme !!). Práve ich
pripomienky boli pre tvorcov diela
veľmi nápomocné. Témy rozhovorov
sa uberajú od uvedenej knihy
k širším lesníckym pohľadom, ale
neraz i k osobným spomienkam
prítomných, z ktorých mnohí patria
k uznávaným tvorcom odborných
publikácií. Obidve autorky, ktoré

OODD  LLEESSOOVV  KKRRÁÁĽĽOOVVSSKKÝÝCCHH    
KK  LLEESSOOMM  ŠŠTTÁÁTTNNYYMM

1. Kráľovská stráž 
2. Jeho Veličenstvo s knihou
3. Na recepcii. Sprava: K. Vinš, M. Stolina, J. Urgela, C. Greguš, Š. Žihlavník
4. Riaditeľka LDM Zvolen Želmíra Šípková pri prejave
5. Prípitok
6. Moderátor P. Gogola s knihou pre víťaza

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zaujímavý vydavateľský počin nášho podniku
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svoje prvé rozhovory poskytli ve-
rejnosti ešte na námestí, sú v centre
pozornosti aj tu prítomného štábu
Slovenskej televízie.  

Kniha, ktorá po prvý krát pa-
noramatickým spôsobom približuje
podstatnú časť histórie slovenského
lesníctva je členená na tri základné
kapitoly: Kráľovské lesy, Komorské
lesy a Štátne lesy, pričom najväčšia
pozornosť je venovaná práve po-
slednej kapitole. Autorky sa v diele
vyhli hodnotiacim komentárom a vý-
vojom správy lesov na území
Slovenska postupujú v historickom
čase s faktografickou presnosťou.
Premysleným sa ukazuje aj využitie
marga stránok každého listu knihy,
kde sa názvy kapitol striedajú
s podobizňami lesníckych osobností,
fotografií budov, faksimile máp, či
s inými dobovými reáliami viažucimi

sa k hlavnému textu. Mnohé
z jedinečných fotografií poskytlo zo
svojich zbierkových fondov práve
Lesnícke a drevárske múzeum.
V závere 90 stránkovej knihy je
prehľadné kalendárium a viacjazyčné
rezumé.     

V uvedenom diele sme nepo-
chybne získali  pomôcku, ktorá nám
poslúži pri orientácii v historickej
spleti udalostí sprevádzajúcich
správu majetku, ktorého  zveľaďo-
vanie je našou prvou povinnosťou.
Poslúži nám však aj pre  prácu
s verejnosťou, pretože je napísaná
dostatočne zrozumiteľnou a príťažli-
vou formou. Tento  efekt  násobí aj
grafické spracovanie diela  pod ktoré
sa podpísal renomovaný umelec
Robert Brož. Knihu pre náš podnik
zhotovilo vydavateľstvo Neografia
Martin, ktorého pracovníci, rovnako

ako aj samotné autorky preukázali
pre naše požiadavky veľkú mieru
profesionálneho porozumenia. Ko-
rektná a ľudsky príjemná atmosféra
pracovných stretnutí všetkých zain-
teresovaných sa nepochybne pre-
mietla aj do výsledného produktu.
Určite aj táto skutočnosť patrí k tým
devízam vydavateľského počinu
nášho podniku, ktoré sa môžu
v budúcnosti  zúročiť pri podobných
projektoch. Projektoch, ktorých
cieľom bude verejnosti vytrvalo
približovať významné miesto lesníctva
v dejinách krajiny, ktorá je našou
spoločnou  vlasťou.  

Kniha je nepredajná. V súčasnosti
je už distribuovaná na naše jednotlivé
odštepné závody, kde môže byť
využitá pre vlastné vzdelávacie
potreby, ako aj účelovú prácu
s verejnosťou.

7. J. Ďurský  pri  prejave
8. Generálny riaditeľ Lesov SR ,š.p., K. Vinš v rozhovore s riaditeľkou

LDM Zvolen Želmírou Šípkovou
9. Rozhovor s autorkami

7.

8. 9.

Ján Mičovský

aby ste v podniku dokázali rýchlo
rozlíšiť spoľahlivého dodávateľa služieb
od špekulantov a neprepiľovali si konár
na ktorom sedíte. Kvalitných ľudí nie je
totiž nikde nadbytok... „

Jiří Junek
redaktor časopisu Silva bohemica

„Chci stále zlepšovat úroveň
časopisu Silva bohemica, aby si v něm
každý lesník, myslivec a ochránce
přírody našel něco zajímavěho pro
sebe. To, že se snažím rozvíjet kontakty
a informovanost českých a sloven-
ských lesníků není ani tak moje
předsevzetí, ale patří to k mému
přesvědčení a přirozenosti.”

Mgr. Martina Badidová, 
koordinátorka kampane Greenpeace

pre oblasť ochrany biodiverzity 

„Jedným z cieľov Greenpeace v rok
2004 bude prispieť k transformácií
slovenského lesníctva. Chceme, aby
Lesy SR prešli na tzv. trvalo udržateľný
model,  ktorý citlivo kombinuje prvky
ochrany prírody s podnikaním v lesoch.
Jedno z našich konkrétnych predsa-
vzatí je napomôcť zavedeniu certifi-
kácie slovenských lesov systémom
FSC.”

Ing. Juraj Lukáč
náčelník lesoochranárskeho

zoskupenia Vlk

„V roku 2004 by sme chceli
pomôcť tvorbe lesného a poľovného
zákona tak, aby obidve legislatívne
normy umožnili chrániť prirodzené lesy
aspoň na piatich percentách územia
Slovenska.

Doterajší stav, keď je na Slovensku
formálne chránených viac ako 40 per-
cent lesov, ale poľovnícky a lesohospo-
dársky sa zasahuje na celom území
štátu, je podľa nás neudržateľný.

Sme za zníženie rozlohy chráne-
ných území aj o polovicu s tým, že
minimálne na päťpercentnej rozlohe
budú zavedene skutočné lesné
rezervácie - bezzásahové lesy.”

(dokončenie zo strany 4)
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Správa drobných vodných tokov
TPT: Ing. Karol Volentier

Vedúci tímu: Ing. Miroslav Homola

Správa lesného pôdneho fondu
TPT: Mgr. Peter Rešovský

Vedúci tímu :Ing. Ľubomír Veselý 

Semenárstvo a škôlkárstvo
TPT: Ing. Ján Švančara

Vedúci tímu: Ing. Rudolf Bruchánik

Lesnícka produkcia 
(obhospodarovanie lesa)
TPT: Ing. Ján Švančara

Vedúci tímu: Ing. Vladimír Lepka

Lesná technika
(ťažba, lesné cesty, DHS, strojárstvo)

TPT: Ing. František Štulajter, CSc.
Vedúci tímu: Ing. Jozef Kalmánek 

Obchod s drevom
TPT: Ing. Ján Čavojský

Vedúci tímu: Ing. Dušan Chudovský 

Logistika dodávok dreva
TPT: Ing. Ján Čavojský

Vedúci tímu: Ing. Alojz Psotka

Lesnícke služby
(obhospodarovanie cudzích, resp.

reštituovaných lesov)
TPT: Ing. Karol Volentier

Vedúci tímu: Ing. Ján Bobro

SDV
TPT: Ing. Igor Števlík

Vedúci tímu: Ing. Jozef Sudor

Poľovníctvo / chov zubrov
TPT: Ing. František Štulajter, CSc.

Vedúci tímu: Ing. Peter Kuric

Turizmus
TPT: Ing. Igor Števlík

Vedúci tímu: Ing. Milan Longauer

Stolárska výroba
TPT: Ing. Igor Števlík

Vedúci tímu: Ing. Ľubomír Machyniak

Sekundárne lesné produkty
(vianočné stromčeky, lesné plody,

huby, byliny, management prírodných
zdrojov ...)

TPT: Ing. Dana Kráľová
Vedúci tímu: Ing. Alena Ábelová

Poľnohospodárska výroba 
(chov koní, poľnohospodárstvo, vče-

lárstvo, chov rýb, ...)
TPT: Ing. Dana Kráľová

Vedúci tímu: Ing. Igor Viszlai

Nehnuteľnosti a pozemky a ich
management

TPT: Mgr. Peter Rešovský
Vedúci tímu: Ing. Ján Hrušecký 

Maloobchodné predajne, závodné
stravovanie - kantíny

TPT: Ing. Janka Jagerčíková
Vedúci tímu: Ing. Janka Jagerčíková

Lízing / strojové výpožičné stanice
TPT: Ing. Jozef Chlápek

Vedúci tímu: Ing. Jozef Chlápek

Biomasa
TPT: Ing. Ján Čavojský

Vedúci tímu: Ing. Jozef Sudor

V novembri minulého roku bola
formulovaná vízia Lesov Slovenskej
republiky (publikovali sme ju v 12. čísle
Lesníka). V súčasnej etape transfor-
mačného procesu prebiehajú veľmi
intenzívne práce na analyzovaní 18 stra-
tegických obchodných polí. Náročná
a zodpovedná práca projektových tímov

má dať odpoveď na otázku, ktoré ekonomické aktivity budú podporované, ktoré utlmované a ktoré
budú vysunuté do externého prostredia. Vedúci tímov budú výsledky práce prezentovať na treťom
zasadnutí Riadiaceho výboru, ktoré sa uskutoční začiatkom februára. 

SSTTRRAATTEEGGIICCKKÉÉ    OOBBCCHHOODDNNÉÉ    PPOOLLIIAA    LLEESSOOVV    SSRR,,  šš..pp..

aktuálne 
o transformácii

Foto: Ing. J. Hikl
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Nielen v športe, ale vo všetkých
oblastiach ľudskej činnosti platí: Kto
chce byť najlepší, musí hrať
s najlepšími. Tak to bezpochyby fun-
guje aj v biznise. Topmanažment
podniku sa v lete minulého roku
v snahe získať najlepšieho profe-
sionála na slovenskom trhu rozhodol
vyhlásiť výberové konanie na kom-
plexné public relations (vzťahy s ve-
rejnosťou). Z prihlásených uchá-
dzačov jednoznačne zvíťazila agen-
túra OMNIPUBLIC. Za krátke obdobie
doterajšej spolupráce už agentúra
stihla pripraviť pre manažment
podniku mediálny tréning, spolu-
pracovala pri príprave prieskumu
verejnej mienky pre LSR a od
1. januára 2004 robí pre podnik aj
monitoring médií.

„Veľmi sa tešíme, že sme sa stali
víťazom výberového konania. Je to pre
nás veľká výzva využiť naše dlhoročné
skúsenosti z oblasti strategického
komunikačného poradenstva,” pove-

dala Jarmila Gürtlerová, riaditeľka
spoločnosti.

Agentúra OMNIPUBLIC poskytuje
komplexné služby v oblasti komu-
nikácie, vrátane strategického pora-
denstva.

OMNIPUBLIC je jednou z naj-
väčších public relations agentúr na
Slovensku a je zakladajúcim členom
Asociácie PR agentúr SR. Pracujú
v nej dlhoroční profesionáli, odborníci
na oblasť komunikácie s viac než
desaťročnými skúsenosťami, ale aj
mladí, tvoriví ľudia plní nápadov
a kreativity.

Pri komunikačných kampaniach
pre klientov realizuje OMNIPUBLIC
korporátne a produktové programy
Public Relations. Agentúra pomáha

klientom vytvárať a komunikovať ich
firemnú identitu a riadiť vzťahy
s verejnosťou. Používa riadené uda-
losti a sponzorské projekty na
vytváranie pozitívnej publicity a budo-
vanie vzťahov s mienkotvorcami.
Pomáha klientom pri vytváraní a rozví-
janí vzťahov s médiami. V krízových
situáciách aplikuje postupy krízového
manažmentu zamerané na ich ne-
utralizáciu a využitie v prospech
klientov. Prostredníctvom programov
Public Affairs a Government Relations
pomáha agentúra klientom dosahovať
dobré vzťahy so štátnou správou,
samosprávou a lokálnymi komunitami.

Klientami agentúry OMNIPUBLIC
sú, okrem mnohých iných, spo-
ločnosti Microsoft, Philip Morris
Slovakia, US Embassy, Všeobecná
úverová banka, Kraft Foods Slovakia,
Walmark, Tesco Stores, Coca-Cola
Slovakia, Unilever Slovensko, Boeh-
ringer Ingelheim Pharma, Glaxo-
SmithKline a Novartis.

Predstavujeme nášho
partnera pre oblasť

public relations

1
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PPrrooffeessiioonnaalliittaa  aa  pprreessttíížž  ––  ttoo  jjee  aaggeennttúúrraa  
OOMMNNIIPPUUBBLLIICC

Náprava krívd spáchaných vo
vzťahu k poľnohospodárskej a lesnej
pôde v období pred rokom 1989
pokračuje.

Pretože aj po 31. 12. 1992, do-
kedy si podľa zák. č. 229/1991 Zb.
o úprave vlastníckych vzťahov k pôde
bolo možné uplatniť právo na po-
zemkovom úrade a užívateľa na
vrátenie svojho vlastníctva k pozem-
kom, zostalo naďalej nevysporiadané
vlastnícke právo cca 1500 pred-
pokladaných reštituentov, v záujme
spravodlivosti, prijala NR SR na
svojom 18. zasadnutí zákon o navrá-
tení vlastníctva k pozemkom zverejne-
ný v Zbierke zákonov ako zák.
č. 503/2003 Z. z..

Tento zákon (ktorým sa aj mení
a doplňuje zákon č. 180/1995 Z. z.),
dáva všetkým občanom, ktorí pre-
meškali pôvodný termín na uplatne-
nie reštitučného práva (31. 12. 1992)

možnosť, aby pri splnení zákonných
podmienok tak urobili kedykoľvek
v priebehu r. 2004, najneskôr však
do 31. 12. 2004, kedy toto ich
právo zanikne.

Podľa zákona o vrátenie vlast-
níctva môže požiadať nielen ten, kto
svoj nárok neuplatnil podľa zák. č.
229/1991 Zb. do 31. 12. 1992, ale
aj ten, kto síce o vrátenie vlastníctva
k pôde žiadal, ale pozemok mu
doteraz nevrátili, pričom je dôležité,
že možno uplatniť (podľa tohto
zákona) len nárok na pozemok, nie
však nárok na nájomné (za predošlé
roky), či náhradu prípadnej škody. 

Vlastníctvo sa vracia tak poľno-
hospodárskym, ako aj lesným po-
zemkom, ak nimi  boli v čase ich
záberu (ich identita sa zistí z eviden-
cie nehnuteľností na výpise z katastra
nehnuteľností).

Zákon ďalej podobne pojednáva

Štát  opäť vracia pôdu
-go-
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V piatok 19. decembra 2003 sa v chate Lesák nad Tajovom uskutočnilo zhromaždenie zamestnancov generálneho
riaditeľstva štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila aj výročná členská schôdza ZO
OZ DLV pri generálnom riaditeľstve LSR. 

Na zhromaždení zamestnancov vystúpil generálny riaditeľ Ing. Karol Vinš. Zhodnotil súčasný stav transformácie
a prezentoval víziu LSR. Jeho vystúpenie prítomní sledovali s veľkým záujmom.

Odborová organizácia zhodnotila rok 2003, boli prezentované správy o činnosti (F. Suchanovský), o hospodárení
(Ing. J. Jagerčíková), revízna správa (Ing. A. Selecká) a správa o čerpaní sociálneho fondu (Ing. J. Chlápek). Výročná
schôdza prijala rozpočet ZO OZ a sociálneho fondu pre rok 2004. Na záver rokovania bolo prijaté uznesenie zo zhro-
maždenia zamestnancov (JUDr. M. Vančo).

Na zhromaždenie boli prizvaní aj členovia Klubu dôchodcov pri ZO OZ. Pozvanie prijali Ing. Pavel Výbošťok,  Ing. Oldřich
Šuchma a Ing. Zoltán Chramec, ktorý vystúpil aj v diskusii. Vo svojom vystúpení poďakoval vedeniu podniku za podporu
aktivít Klubu dôchodcov. Zdôraznil, že nechcú byť „na druhej koľaji” a radi prispejú svojimi poznatkami a skúsenosťami
k rozvoju lesníctva na Slovensku.

V slávnostnom prípitku generálny riaditeľ vyjadril presvedčenie, že spolupráca s odborovou organizáciou v roku 2004
bude pokračovať v konštruktívnom duchu.

Po slávnostnom obede nasledoval spoločenský program. 

o tom, kto je oprávnenou osobou
(osobitne napr. upravuje dedenie,
poradie dedičov a iné práva dedičov),
uvádza kto je osobou povinnou
(právnické osoby, ktoré v dôsledku
skončenia dispozičného práva k po-
zemkom musia vlastnícke právo
odovzdať do rúk oprávnených osôb)
a najmä určuje termín na uplatnenie
reštitučného práva (31. 12. 2004),
po ňom toto  právo zaniká) a miestne
príslušný orgán štátnej správy (ob-
vodný pozemkový úrad), na ktorom
sa toto právo uplatňuje.

Pretože zákon rozlišuje medzi

reštitúciou a vrátením vlastníctva,
v § 6 pojednáva aj o náhradných po-
zemkoch, či peňažných náhradách
v prípadoch, keď vlastníctvo k po-
zemku, alebo jeho časti nemožno
vrátiť.

Napokon zákon rieši otázku sú-
behu práv oprávnených osôb podľa
§ 3 odst. 1 (§ 7) a tiež to, že oprávne-
né osoby, ktoré nadobudli vlastníctvo
k pozemkom podľa jeho ustanovení,
vstupujú do práv a povinností do-
terajších prenajímateľov.

Z pohľadu lesných pozemkov
v správe LSR š. p. Banská Bystrica,

od začiatku reštitučného procesu
bolo nárokovým skupinám vydaných
763 366 ha lesných pozemkov, na
vysporiadanie zostáva ešte 284 951
ha týchto pozemkov, čo je z pôdnych
1 048 317 ha cca 27 %, pričom ide
hlavne o rozdrobené vlastníctva a po-
zemky neznámych vlastníkov..

Pretože sa v súvislosti s novým
zákonom očakáva znovu otvorenie
problematiky tzv. konfiškátov a posu-
dzovanie využitia majetku z konfišká-
cie, neľahká úloha zrejme v tomto
čaká v roku 2004 aj náš štátny
podnik.                

ZZhhrroommaažžddeenniiee  
zzaammeessttnnaannccoovv  
ggeenneerráállnneehhoo  
rriiaaddiitteeľľssttvvaa

František Suchanovský

JUDr. Milan Vančo
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Informácie o projektových témach
(dokončenie LESNÍK č. 12)

Personálna analýza

Projektový tím vypracoval správu k tejto
projektovej téme v zložení:
Vedúci projektového tímu: 
Ing. Martin Žilka
Členovia projektového tímu:
Ing. Jozef Hudec, Ing. František Gábor,
Ing. Peter Ropovik, Milan Kasar
Kooperujúca firma:
Hewit Associates GmbH 

Téma bola rozdelená do troch te-
matických okruhov:
Analýza potrieb, prianí a obáv  pra-
covníkov: Analýzu realizovala firma Hewitt
Associates GmbH v spolupráci s pro-
jektovým tímom. Predložená analýza  na
základe odpovedí respondentov pouka-
zuje na tri  kľúčové oblasti : podniková
kultúra, angažovanosť zamestnancov
a pripravenosť na zmeny. Súčasťou predlo-
ženej analýzy sú aj odporúčania na
dosiahnutie postupnej  zmeny postojov.
Projektový tím vybral pre dotazníkový
prieskum 7 odštepných závodov a ústredie
podniku (241 THZ) tak, aby najopti-
málnejšie charakterizovali celkové
podmienky a personál Lesov SR .
Výsledky analýzy sú spracované ako
samostatná príloha projektu personálnej
analýzy.

Analýza podnikovej kultúry: Podniková
kultúra je kľúčovou zložkou v realizácii
poslania a stratégie firmy, v zlepšovaní
efektívnosti a pri riadení zmien. Môže
pôsobiť v prospech organizácie i v ne-
prospech organizácie tým, že vytvára
prekážky brániace dosiahnutiu cieľov
podnikovej stratégie. Tieto prekážky tiež
zahŕňajú odpor ku zmene a nedostatok
oddanosti a angažovanosti. Silnou
stránkou podnikovej kultúry LSR je
existencia  sociálnej starostlivosti a spo-
ľahlivosť zamestnávateľa v plnení záväzkov
voči zamestnancom. Za hlavnú slabú
stránku možno považovať systém a výšku
odmeňovania. Ciele podnikovej kultúry
vychádzajú z cieľov podniku Lesy SR,
ktoré majú zámer prostredníctvom trans-
formácie terajšej formy š.p. na a.s. vytvoriť
fungujúcu  konkurencie schopnú spoloč-
nosť,  plniacu všetky úlohy vyplývajúce zo
zákonných požiadaviek a potrieb zakla-
dateľa v hospodárení so štátnymi lesmi
Slovenskej republiky.

Osobnostný rozvoj: Za účelom
poznania štruktúry zamestnancov boli
vykonané analýzy vzdelanostných štruktúr

THZ. Fungujúca organizácia potrebuje
poznať súčasný a cieľový stav ľudských
zdrojov, ktoré sú nevyhnutným pred-
pokladom funkčnosti organizácie. Cieľom
rozvoja zamestnancov je zabezpečenie
takej kvality ľudí, akú organizácia potrebuje
k dosiahnutiu svojich cieľov. Definovať
potreby a nároky zamestnávateľa na
personál a jeho kvalitu predpokladá
detailne poznať organizačnú štruktúru
budúceho transformovaného subjektu, čo
bude možné až po definovaní činností
a ich rozsahu v novej spoločnosti. 

Organizačná analýza

Projektový tím spracoval analýzu tejto
projektovej témy v nasledovnom zložení:
Vedúci projektového tímu  : 
Ing. Miroslav Borsek
Členovia projektového tímu: 
Ing. Jozef Hikl,  Ing. Igor Števlík,
Ing. Jaroslav Šulek, Ing. Jozef
Maraček,  Ing. Milan Valach,  Ing.  Petr
Lukš,  Ing. Pavol Iždinský
Kooperujúca firma:   
Transform – organizační transformace
s.r.o. –  Olomouc

Projekt organizačnej analýzy bol
spracovaný v tak rozsiahlej forme, že je
problematické ho predstaviť v skrátenom
rozsahu. Kooperujúca firma nám pomohla
zostaviť a podrobne vyhodnotiť dotazník
názorov zamestnancov na problémy
a funkčnosť organizácie a riadenia,
ktorého zaujímavé výsledky zo všetkých
organizačných úrovní podniku sú prílohou
projektu. V analýze sme venovali pozor-
nosť historickému vývoju organizačných
štruktúr ŠL na Slovensku, rozboru
organizačných štruktúr  neštátnych sub-
jektov lesov na Slovensku, ako aj štátnych
lesov v zahraničí, kde hlavnými uka-
zovateľmi boli výmera LPF na jedného
THZ, veľkosť organizačných jednotiek
a pod. Nemalá pozornosť bola venovaná
internému prostrediu podniku s dôrazom
na existujúcu štruktúru v náväznosti na

komunikáciu a kompetencie v riadiacich
činnostiach.

Na základe získaných údajov možno
nadefinovať závažné problémy vyplývajúce
zo súčasného stavu organizačnej štruk-
túry, organizácie riadenia a organizačných
vzťahov v rámci š.p. LSR : 
● Neexistencia aktuálneho prehľadu vy-

daných smerníc, pokynov a nariadení
● Nejednotná organizačná štruktúra na

jednotlivých odštepných závodoch  
● Nesprávne rozloženie kompetencií

a zodpovednosti 
● Slabá informovanosť podriadených

organizačných jednotiek  /OZ, LS /
● Nedokonalý softvér a neexistencia

výpočtovej techniky na lesníckom
obvode 

● Nedostatočné materiálno-technické
zabezpečenie /napr. zastaralý auto-
park/ 

● Pracovné náplne jednotlivých funkcií
majú často len formálny charakter 

● Systém odmeňovania je málo moti-
vačný 

Pozitívom je záujem zamestnancov
LSR na všetkých organizačných úrovniach
podieľať sa na transformačnom procese
o čom svedčí vysoká účasť v dotazníkovej
akcii, ktorej sa zúčastnilo 610 THZ.
Prevažná väčšina zamestnancov vyslovila
súhlas  s potrebou  zmien  v organizačnom
usporiadaní  a organizácii  riadenia š.p.
Pre presné stanovenie ďalšieho postupu
bude potrebné poznať výstupy z ostatných
vykonaných analýz a predovšetkým
rozhodnutia vedenia š.p. a zakladateľa
ktoré z nich vyplynú. Následne bude
potom možné vykonať dekompozíciu
jednotlivých činností podniku a vykonať
detailnú analýzu činností, procesov
a právomocí  na jednotlivých stupňoch
riadenia, tak aby bolo možné navrhnúť
optimálnu organizačnú štruktúru a.s. Lesy
SR vrátane rozloženia jednotlivých
funkčných miest.

Ing. Karol Volentier
Banská Bystrica  27.11.2003
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Projektové témy, prezentované v tomto čísle spracovali tímy, pracujúce
pod gesciou Ing. Dany Kráľovej 

a Ing. Karola Volentiera (personálna a organizačná analýza).

Dodávatelia služieb 

Analýzu dodávateľov služieb ako ná-
rokovej  skupiny vykonal  projektový tím
v zložení:

Vedúci projektového tímu: 
Ing. Jozef Sámel
Členovia projektového tímu:
Ing. Hubert  Bencel, Ing. Jozef Kalmá-
nek, Ing. Libor Knapec, Ing. Vlastimil
Meniar, Ing. Milan Mydlo, Ing. Barto-
lomej Pavkov, Ing. Ľuboš Tuľák,
Ing. Juraj Žarnovičan 

V rámci témy bol vykonaný prieskum
interného a externého prostredia, založený
na dotazníkovej metóde.

Vzťah medzi LSR, š. p. a nárokovou
skupinou bol hodnotený na základe inter-
ného dotazníka, ktorý bol rozoslaný na
lesné správy a strediská .

Cieľom prieskumu externého pro-
stredia u dodávateľov prác a služieb bolo
zistiť skutočný stav dodávateľského pro-
stredia a potenciál dodávateľov pre ďalšie
poskytovanie týchto služieb.

Charakteristika analyzovanej
skupiny bola spracovaná na základe
dotazníkovej metódy: interným
dotazníkom, ktorý bol rozoslaný na
lesné správy a externým dotazníkom
na vzorke 893 subjektov, ktoré boli
rozdelené podľa ročného objemu
prác do štyroch hlavných pod-
skupín:
● dodávatelia s ročným objemom
prác do 100 000.-Sk D1
● dodávatelia s ročným objemom
prác 100 001 – 250 000,-Sk D2
● dodávatelia s ročným objemom
prác 250 001 – 500 000.-Sk D3
● dodávatelia s ročným objemom
prác nad 500 001.-Sk D4

Zo zisteného stavu vyplýva:
● Najväčšiu skupinu dodávateľov
tvoria samostatne zárobkovo činné
osoby a živnostníci, ktorí sú
prevažne bývalými zamestnancami
štátnych lesov a zamestnávajú
maximálne 6 osôb

● Najväčší záujem o poskytovanie prác je
v ťažbe a približovaní dreva, hlavne
v nárokových skupinách D2, D3 a D4.
Práce v pestovných činnostiach sú
poskytované hlavne nárokovými skupinami
D1 a D2.
● Vývoj dĺžky poskytovania služieb je
charakterizovaný postupným znižovaním
pracovníkov v robotníckych profesiách zo
strany LSR, š.p., ktoré sa najvýraznejšie
prejavilo v nárokovej skupine D1 pri
poskytovaní služieb menej ako jeden rok
a vykonávaním hlavne pestovných se-
zónnych prác.
● 64% všetkých dodávateľov je doposiaľ
trvale naviazaných na LSR š.p., pričom
zo zvyšných 36% až 22% tvoria sezónni
poskytovatelia prác a služieb. Zrejmá je
hlavne vysoká viazanosť dodávateľov
skupiny D3 a D4 na š.p. a ich závislosť na
zadávaní objednávok od š.p..
● Tendencia zvyšovať objem dodávaných
prác je zrejmá hlavne v skupine D2 – 70%,
pričom všetky skupiny majú evidentný
záujem o celoročnú objednávku prác.
Približovanie dreva vykonávajú dodávatelia
na 35% prenajatými mechanizmami. Prie-

merný vek týchto strojov je však 9,5 roka.
● Záujem o odkúpenie prenajatých pro-
striedkov klesá postupne od skupiny D4
(61%), kde je aj najvyšší podiel prenajatých
prostriedkov. Táto skupina má aj najvyšší zá-
ujem o prenájom ďalších prostriedkov. Je tu
zrejmé postupné znižovanie finančných
možností od skupiny D4 k D1 a možnosti
rozvoja ďalších podnikateľských aktivít
a tým aj vysoká závislosť dodávateľov
na š.p..
● Dominantné postavenie podniku LSR
v oblasti lesného hospodárstva umožňuje
zásadne ovplyvňovať trh predovšetkým
v činnostiach, ktoré si vyžadujú vysoké
vstupné investície do špeciálnej techniky.
Dá sa predpokladať, že v tomto sektore je
málo pravdepodobný vznik relevantného
konkurenčného prostredia nezávisle na
vývoji v podniku LSR.
● Medzi pozitíva súčasného interak-
tívneho vzťahu medzi podnikom LSR
a externým dodávateľským prostredím patrí
možnosť podniku aktívne zasahovať do
tohto vývoja a podieľať sa na formovaní
objemu a štruktúry dodávateľských kapacít
a ich časovej postupnosti.

● Za možné negatíva možno
považovať vznik len takých dodá-
vateľských kapacít, ktoré pokrývajú
len predpokladané objemy prác,
bez existencie disponibilnej rezervy,
čo môže zapríčiniť malý previs
ponuky nad dopytom a z toho
vyplývajúci tlak dodávateľov na
diktovanie si vlastných podmienok
nevýhodných pre podnik LSR. 
● Keďže doposiaľ nebola vypra-
covaná detailnejšia koncepcia sme-
rovania vývoja podniku LSR v oblasti
dodávateľov služieb, je potrebné aj
na základe spracovaných analýz
a alternatívnych návrhov budúceho
vývoja, stanoviť zásady pre prechod
na služby poskytované externým
dodávateľským prostredím, a to
skôr, ako neregulovaným samo-
vývojom budú prekročené hraničné
hodnoty umožňujúce ešte podniku
aktívne zasahovať do tohto procesu.

(pokračovanie na strane 14)
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Pilótny projekt spôsobu odmeňovania v Lesoch SR 

Michaelangelo a kysucké chaty
Kraj pod Veľkou Račou je novodobým turistickým „klondyke” Slovenska. Vidieť

to najmä teraz v zime, keď do tunajšieho Snehového Raja denne prúdia stovky
lyžiarov. Sieť bežeckých trás vytvára pre nich miesto hodné jeho obchodného

názvu. Na začiatku zimy tu pribudla zjazdovka Marguška s medzinárodnými parametrami. Pri je slávnostnom otvorení sa
viackrát skloňovalo meno Lesov SR.  V dobrom. 

„Bol som vtedy úprimne hrdý na náš podnik” hovorí riaditeľ Odštepného závodu Čadca Ing. Zatlukal. „Pred našimi aj
zahraničnými hosťami bolo deklarované, že nebyť štátnych lesov, nebolo by ani novej zjazdovky a lanovky. Dvojkilometrovú
trasu sme pripravili naozaj pružne, ale iné je dôležité” dodáva. „Obrovský prírodný potenciál tohto kraja sa v súčasnosti
začína odklínať a bolo by zle, keby lesy neboli pri tom. S podporou bruselských fondov sa tu  začínajú premieňať na
skutočnosť projekty, ktoré svojou podstatou patria aj do našej záujmovej oblasti. Som vďačný, že sme tento stav nielen
zaznamenali, ale na generálnom riaditeľstve aj zakomponovali do podnikových zámerov. Bol najvyšší čas...” 

Niet divu, že práve touto témou sme rozbiehali rozhovor s Jozefom Zatlukalom, všestranným lyžiarom, bývalým majstrom
Československa v biatlone. V romantických zákutiach Oščadnickej doliny sme však stihli popretriasať aj iné témy, ktoré po
príchode tohto všestranného muža na Kysuce začali rezonovať tunajším odštepným závodom...

Hoci tvojej „slabosti” pre leso-
turistiku nemožno nerozumieť, nie je to
pre lesníkov predsa len okrajová
záležitosť ?  Vždy nás bude živiť najmä
predané drevo...

To je vec pohľadu. Keď chceš niečo
poriadne uchopiť, ktorý prst je pre teba
najdôležitejší !? Možno, že palec, ale ak to
má byť poriadne, tak všetky, nie ? Tak sme
si aj na závode určili, že sa s plnou váž-
nosťou budeme venovať piatim oblastiam
z ktorých by mali pochádzať naše rozho-
dujúce zdroje: Obchodu s drevom, drevár-
skej výrobe, lesníckej predajni, rekreačnej
činnosti a poľovníctvu. Iste, niektorá
z týchto činností môže byť niekedy
problematická, no musí to byť len dočasné,
pričom tie ostatné musia jej výpadok
plnohodnotne nahradiť. Keď som sem
prišiel začala záplava návštev, každý chcel
riešiť svoj problém. Hovorím im, čakajte,
nemôžem chytať všetky zajace odrazu, tak
by som predsa nechytil žiadneho. Pekne po
jednom treba... 

Takže si predsa len začal od dreva ?

Samozrejme. Pohľad na zásoby dreva
nič iné ani neumožňoval. Na všetkých loka-
litách spolu ležalo takmer 30 tisíc kubíkov.
Desiatky miliónov pohľadávok svedčili skôr
o rozdávaní ako predávaní dreva. Na

preplnené expedičné sklady sa nielenže
nedalo ani vkročiť, no naše drevo navyše
nik už ani nechcel. Obišiel som všetkých
našich odberateľov, vzťahy s niektorými
pripomínali vojnový stav. Dnes je to už
trocha inak. Zásoby klesli na stav prevádz-
kovej potreby, teda zhruba 8 tisíc kubíkov,
pohľadávky prestali narastať a sú o niekoľko
miliónov nižšie. A vojna sa pomaly mení na
korektnú spoluprácu. Možno, že dôkazom
je aj prvý  Lesnícko – drevársky ples, ktorý
usporiadame spolu s našimi rozhodujúcimi
obchodnými partnermi. 

Nie je to všetko trocha podozrivo
idylické. Nastúpil si v júli minulého roka
a dnes, po šiestich mesiacoch je to
všetko inak...

Stop, prosím ! Ak by si chcel náš
rozhovor vmontovať do tejto podoby, tak ho
radšej ani nepíš. To čo sa tu začalo nie je
o mne ! Pre zmeny, ktoré tu treba
uskutočniť sú podstatné dve veci. Prvou je
fakt, že podnik sa rozhodol obsadiť miesto,
ktoré mu na slovenskom obchodnom trhu
patrí a uskutočňuje  kroky, ktoré k tomu
vedú. Bez podpory vedenia by som nebol
dokázal nič z toho mála, čo sa tu zatiaľ
podarilo. Napríklad zbaviť sa zásob bolo
možné len vďaka tomu, že guľatina
znehodnotená nielen kalamitou, ale aj
trestuhodne dlhým skladovaním bola so

súhlasom podniku preradená do novo-
vytvoreného sortimentu  III.C. No, a tou
druhou je skutočnosť, že som tu našiel
kolektív spolupracovníkov, na ktorých sa
budem môcť spoľahnúť. Nepopieram, som
tu teraz nositeľom myšlienok, no nedokázal
by som nič, keby som ich nemal možnosť
uskutočňovať s ľuďmi, ktorí chcú rozmýšľať
rovnako ako ja...

Pán riaditeľ, hovoríš, že si tu našiel
kolektív spolupracovníkov, no ty si tu
predsa  urobil  množstvo personálnych
zmien...

Ale, to sa predsa nevylučuje ! Ide
všetko o tunajších ľudí, pričom som chcel,
aby sa na kľúčové pozície dostali tí najvhod-
nejší. Uskutočnil som 16 personálnych
zmien, pričom tie najdôležitejšie formou
konkurzov do ktorých som osobne
nezasahoval. Verím, že sme sa tak dostali
do dobrej štartovacej pozície...

Keď sme opäť pri športovej
terminológii, aké ciele si ako vedúci
svojmu tímu na štartovacej pozícii
určil  ? 

Keď som nastúpil stanovili sme si osem
priorít v nasledovnej postupnosti: 1. Odbyt
dreva, 2. výdaj lesného majetku v rámci
zákona, 3. zmena systému výroby, 4. per-
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sonálne zmeny, 5. zmena ohodnocovania
pracovníkov, 6. chaty a zariadenia, 7. po-
ľovníctvo, 8. transformácia.

Skúsme to priblížiť... 

V odbyte sa ako rozhodujúce ukázali
podnikové kroky, keď sa stanovili jasné
podmienky. Pre našich odberateľov je veľmi
stimulujúce, že sami, vlastným pričinením,
predovšetkým platobnou disciplínou,
rozhodujú o svojom obchodnom postavení
a výhodách. Partner, ktorí obchod s nami
berie ako trvalý vážny vzťah to nemôže
neoceniť. Je naozaj príjemné pozerať sa na
vývoj platieb subjektov, ktoré pri veľkých
objemoch nezaplatili ani korunu po lehote.
Na druhej strane je aj na nás, aby sme ctili
dohodnuté podmienky. Bolo by zle, ak by
sme ich bezdôvodne pritvrdzovali len preto,
že to všetko začalo konečne fungovať...

V čom sú zmeny v systéme výroby ?

Je ich viac. Na naše sklady sme vozili
všetku hmotu a po jej manipulácii ju opäť
nakladali. Znižovalo to produktivitu, zvyšo-
valo pracnosť a tým zbytočne aj cenu našej
produkcie. Dnes máme sklady už aj priamo
u niektorých odberateľov. Keďže  70 % tvorí
piliarska guľatina, ktorá tam ostáva, po-
trebujeme odviesť  len 30 % vlákniny
a paliva, ako aj výberové sortimenty, ktoré
sa dávajú nabok.

Dobre, ale na kvalitnú manipuláciu
máme predsa dobre vybavené vlastné
sklady...

Tie aj využívame, naša „cembrodka” na
sklade v Krásne pracuje 24 hodín denne,
sedem dní v týždni... 

A čo disciplína, kto ustriehne na
sklade odberateľa, či sa tam nema-
nipuluje účelovo v jeho  prospech ?!   

Máme tam zástupcov obidvoch strán. Tí
si musia odsúhlasiť zaradenie každého kusa
do príslušnej akostnej triedy. Teda rekla-
mácie sú vylúčené. A čo sa týka unfér hry tá
je možná vždy. Ide o to ako sú určené
pravidlá hry a ako ich rozhodca chce a vie
ustriehnuť. Spolu s odbormi sme zaviedli
dodatok k pracovnému poriadku, kde je
jasne vymenované, čo je menej závažným
a čo závažným porušením pracovnej
disciplíny. A taktiež to, aké má porušenie
dôsledky. Ľudia si musia uvedomiť, či chcú

nečestne jednorazovo zarobiť a ohroziť
svoju šancu robiť v perspektívnej firme,
alebo vsadia na poctivosť, ktorá sa,  hoci to
dnes znie niekomu divne, napokon predsa
len  opláca.

Pozornosť vzbudil váš nový systém
odmeňovania...

Poďme priamo k veci ! Ak robotník
v manipulácii vyrába guľatinu, priznávame
mu normočas 0,08 Nh, čo mu  pri tarife
50,80 umožňuje zarobiť za kubík 4 Sk. Ak
ten istý robotník vyrába palivo priznáme mu
normočas  0,64 Nh a zarobí za kubík
32 Sk. Z technickej stránky je to jasné
a správne.  Je to však  kontraproduktívne,
pretože takéto odmeňovanie pôsobí proti
našim firemným cieľom. Preto sme
generálne riaditeľstvo požiadali o možnosť
skúsiť odmeňovať v súlade so záujmami
firmy – teda podľa vymanipulovaných
sortimentov. V tomto systéme dostane
napríklad robotník pri manipulácii ihličnatej
hmoty s JMP za I. akostnú triedu  160 Sk
za kubík, no za to isté množstvo paliva len
jedinú korunu. Jednotlivé sadzby sme
odvodili motivačne od dlhodobých prie-
merov. Viem, možno namietať, že neplatíme
za skutočnú pracnosť. Budeme však platiť
za to, čo je v spoločnom záujme nás
všetkých – zamestnávateľa a v konečnom
dôsledku aj zamestnancov. A určite aj
v záujme budúcej akciovej spoločnosti...

...prepáč mi, pán riaditeľ, budem
výnimočne osobný. Vaše aktivity
vyvolávajú vo mne smútok. V roku 1994
bolo závodu v Humennom direktívne
zrušené prémiovanie za cenné
sortimenty s tým, že robotník je predsa
povinný manipulovať vždy čo najlepšie.
A to sme len k úkolovej mzde priplácali
50 korún za “jednotku a dvojku” a 5 Sk
za „trojku”. Škoda, že sa niektoré veci
rodia tak ťažko... 

Som generálnemu riaditeľstvu naozaj
vďačný za súhlas a pomoc pri odskúšaní
tohto  projektu. Neostali sme totiž len pri
robotníkoch a pri manipulácii.  Na lesných
správach majú všetci THZ základnú mzdu
a k nej pohyblivú zložku závislú od
mesačného výkonu. Faktor odpracovaných
rokov už neuplatňujeme, teda šikovný
pracovník už nie je trestaný len za to, že je
mladý. Každý lesník má základný plat
10.000 Sk a k tomu jednotkové sadzby za
všetky výkony. Samostatní technici

a správca to isté, avšak vždy pri vyššej
základnej mzde a nižších jednotkových
sadzbách.

Podľa čoho ste tieto sadzby stano-
vovali  ?

Určili sme si priemerné platy a mo-
delovali možné varianty. Opäť sme tu
prihliadali najmä na záujmy firmy. Napríklad
za umelú obnovu má lesník 650 Sk/ha, no
za prirodzenú 2000 Sk/ha. Keď sme sa
s kolegami nevedeli na niečom dohodnúť
dával som im otázku – za koľko by ste to
robili vy ?  Mám v tom dobré oko,
v posledných rokoch som väčšinu
lesníckych a robotníckych profesií vy-
konával aj vlastnými rukami...

To si žiada  vysvetlenie...

(pokračovanie na strane 20)
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Výroba dreva
V rámci projektu bol analyzovaný

proces výroby dreva od obnovy lesa,  až po
expedíciu dreva, z hľadiska nákladovosti,
rentability, boli identifikované silné a slabé
stránky jednotlivých fáz výroby dreva.  

Vedúci projektového tímu: 
Ing. Vladimír Lepka
Členovia projektového tímu: 
Ing. Alojz Bereta, Ing. Rudolf Bruch-
ánik, Ing. Juraj Müller, Ing. Anna
Selecká, Ing. Janka Jágerčíková,
Ing. Dušan Lapin, Ing. Ján Švančara 

Faktory ovplyvňujúce proces výroby dreva:
● zabezpečenie trvalo udržateľného ob-
hospodarovania lesa
● optimalizácia vo vynakladaní finan-
čných prostriedkov
● dodržiavanie legislatívnych povinností
a ich vplyv na zvýšenie nákladovosti
výkonov
● vysoký podiel živej práce, nízka cena
pracovnej sily
● nízky stupeň modernej techniky
a technológií 
● nízka hustota lesnej cestnej dopravnej
siete a odvozných miest
● vybudovaná sieť manipulačno-ex-
pedičných skladov a na to nadväzujúca
realizácia dodávok dreva odberateľom
Odporúčania:

● úprava legislatívy a rozhodovacích
právomocí obhospodarovateľa  lesa
● rozšíriť využívanie novej techniky
a technológie
● využívať manipulačno-expedičné skla-
dy vybavené modernou technológiou 
● nemodernizovať manipulačno-expe-
dičné sklady so zastaralou technológiou 
● uplatňovať alternatívny spôsob dodá-
vok dreva odberateľom s minimalizovaním
protismernej dopravy dreva
● zvýšiť podiel prác vykonávaných
dodávateľským spôsobom
● zreálniť náklady ťažbovej činnosti
v porovnaní s okolím v odvetví
● vypracovať systém vyhodnocovania
ekonomiky pestovnej činnosti ako uzavre-
tého cyklu (oceniť jednotlivé fázy pestovnej
činnosti napr. založená kultúra, zabezpe-
čený mladý lesný porast)
● zvýšené náklady na obhospodarovanie
ochranných lesov riešiť formou štátnych
príspevkov
● v prípade obhospodarovania ne-
odovzdaných lesov vypracovať systém
sledovania nákladov (nielen technických
jednotiek)

Na celkových nákladoch podniku sa
vlastné náklady výroby dreva podieľajú
71%.
● náklady výroby dreva tvorí:
pestovná činnosť 13,3 % 
ťažbová činnosť 54,1 %
réžia výrobná a správna 32,6 %

Procesom výroby dreva bol v r. 2002
vytvorený príspevok na krytie nákladov
ostatných činností podniku vo výške 241
662 tis Sk, viď tab.č.1.

Ostatné obchodné činnosti

V projekte sú analyzované nasledovné
činnosti: drobná lesná výroba, rastlinná
a živočíšna výroba, závodné jedálne, bytové
hospodárstvo.

Vedúci projektového tímu: 
Ing. Ján Klinec
Členovia projektového tímu: 
Ing. Katarína Chválová, Ing. Štefan
Zubrický, Ing. Dušan Coch, Ing. Ján
Meteňko, Ružena Vaňousová

Úlohou analýzy bolo zhodnotiť ostatné
obchodné činnosti firmy vykonávané
v súčasnosti, porovnať ich so situáciou
v okolí a navrhnúť alternatívy možného
vývoja.

Náklady a výnosy hodnotených činností
dosahujú z celkových nákladov a výnosov
podniku iba 2,9 %.V období rokov 2001
a 2002 bol dosiahnutý zisk len u výroby
vianočných stromčekov a čečiny, viď
tab.č.2. 

Projektový tím odporúča: 
● využívať výkony drobnej lesnej výroby za
podmienok ekonomického zisku
● pri pestovaní plantážneho spôsobu
vianočných stromčekov dosiahnuť viac-
ročný cyklus
● znižovať stav chovu koní uznaného
plemena NORIK na minimálnu úroveň,
alebo delimitovať chov koní na ple-
menársky podnik
● žiadať zvýšenie dotácií na chov koní
NORIK a chov zubrov
● prevádzkovať závodné jedálne s vlast-
nou kuchyňou len v prípade nevykazovania
straty v hospodárení
● vykonať inventarizáciu bytového fondu
s rozdelením na byty služobné a byty
neslužobné
● nepotrebné byty odpredať
● vybudovať sieť predajcov kŕmnych
zmesí pre kone
● využiť chov koní, zubrov a rýb pre
agroturistiku

Benchmark analýza

Projektový tím pracoval v nasledovnom
zložení:
Vedúci projektového tímu: 
Ing. Janka Jágerčíková
Členovia projektového tímu: 
Ing. Ján Novák, CSc., Ing. Ján Vicáň,
Ing. Jozef Jahoda,  Ing. Beata Palajová,
Dr. Ing. Jaroslav Šálka

Cieľom analýzy bolo vykonať kon-
kurenčne orientovaný benchmarking,
porovnať hodnoty výkonnostných ukazo-
vateľov – výrobných, ekonomických,
finančných za podnik LSR so subjektami
hospodáriacimi v odvetví lesného hospo-
dárstva. Zhodnotiť výkonnosť podniku,
poukázať na silné a slabé stránky. 

V tejto analýze bol problém so získaním
údajov, nakoľko nie všetky oslovené
subjekty boli ochotné informácie o svojom
hospodárení poskytnúť. V rámci analýzy
bolo porovnaných 6 subjektov zo
Slovenska, Čiech, Maďarska a Rakúska. 

Na základe skúmania údajov a po-
chopenia súvislostí, boli identifikované
silné a slabé stránky podniku LSR.  

(dokončenie zo strany 11)

lesnik1  26.1.2004  13:09  Page 14



LESNÍKLESNÍK

15

1
2004

1
2004

Silné stránky : 
● Podiel prirodzenej obnovy
● Náklady pestovnej činnosti na t.j.
● Daňové zaťaženie
● Zatiaľ nízka cena práce
● Podiel výrezov z priamych dodávok
● Nízka zadĺženosť               

Slabé stránky :  
● Podiel ihličnatej  ťažby
● Ťažba na 1 ha lesnej pôdy
● Podiel rubnej ťažby
● Podiel ťažby v hospodárskych lesoch
● Investície
● Štátna podpora
● Výnosy na zamestnanca
● Príspevok ťažbovej a pestovnej činnosti
na krytie fixných nákladov
● Výška hospodárskeho výsledku
● Speňaženie dreva
● Rentabilita
● Doba obratu zásob
● Doba obratu záväzkov

Oblasti, v ktorých  LSR, š.p. dosahuje
priemerné výsledky na úrovni po-
rovnávaných subjektov: 
● Náklady ťažbovej činnosti  na t.j.             
● Podiel osobných nákladov na cel-
kových nákladoch
● Výnosy na 1 m3 ťažby
● Podiel vykonávania ťažby dreva dodá-
vateľsky
● Podiel režijných nákladov pestovnej
a ťažbovej činnosti
● Likvidita 

Takýmto rozčlenením ukazovateľov
a oblastí činnosti je daný exaktný podklad
pre rozhodnutia predovšetkým na zníženie
negatívneho vplyvu slabých stránok a na 
rozvíjanie, posilňovanie a skvalitňovanie
oblastí zaradených do silných stránok.         

Finančná analýza

Projektový tím vykonal finančnú analýzu
firmy na základe vybratých metód
a ukazovateľov, využijúc údaje z výkazu
ziskov a strát a súvahy, poukázal na vplyv
faktorov charakteristických pre štátny
podnik lesného hospodárstva.
Vedúci projektového tímu:
Ing. Jozef Chlápek
Členovia projektového tímu:
Ing. Mária Tóthová, Ing. Vladimír Kohút,
Ing. Jaroslav Šulek, Ing. Jozef  Propper,
Ľubomíra Kostúrová, Doc. Ing. Iveta
Hajdúchová, Phd.            

Výsledky finančnej analýzy poukazujú na
nízku rentabilitu štátneho podniku Lesy SR,
ktorá je spôsobená viacerými faktormi:
● Štruktúrou majetku, kde viac ako
95 % aktív tvoria stále aktíva, z ktorých 75 %
sú pozemky. Ich hodnota bola stanovená na
základe vyhlášky a neodzrkadľuje ich sku-
točnú trhovú hodnotu. Budovy, stroje
a zariadenia na základe ekonomických
ukazovateľov prejavujú vysoký stupeň zasta-
ranosti, čo spôsobuje ich neefektívne
využívanie (prestoje z dôvodu poruchovosti)
a vysokú nákladovosť z dôvodu spotreby
energií, nákladov na opravy a údržbu. Rie-
šenie môže byť v odpredaji alebo prenájme
nepotrebných investícií a modernizácii
strojov a zariadení, čo by viedlo k ich
efektívnejšiemu využívaniu, znižovaniu
nákladov, zvyšovaniu produktivity práce
a zvýšeniu tržieb.
● Nevyhovujúca je aj kapitálová štruk-
túra, pretože podnik na svoje financovanie
takmer výlučne využíva vlastné zdroje.
Cudzie zdroje tvoria len 2,8 %, pričom
2,4 % sú krátkodobé záväzky. Vzhľadom na

nízku rentabilitu vlastného kapitálu môže
podnik meniť kapitálovú štruktúru až po
zmenách v majetkovej štruktúre a za-
bezpečení efektívneho využívania cudzích
zdrojov.
● Nízkou zadĺženosťou, ktorá je na
jednej strane pozitívna, pretože pre podnik
je zárukou stability, na druhej strane
obmedzuje rozvoj podniku vzhľadom na
obmedzené množstvo zdrojov. Ak by
podnik zabezpečil efektívne využívanie
cudzích zdrojov, moderná technika, ktorá
by mohla byť využívaná aj  pre neštátne
subjekty, čo by mohlo viesť k zvýšeniu
tržieb, prípadne diverzifikácia do iných
odvetví, znamenalo by to zvýšenie
rentability a aktivity podniku.
● Dlhou dobou obratu stálych aktív,
ktorá je spôsobená vysokým podielom
pozemkov, budov a stavieb (lesné cesty) na
stálych aktívach, ale aj dlhou dobou obratu
pohľadávok, z ktorých najväčším pro-
blémom sú pohľadávky po lehote splatnosti
a nevymožiteľné pohľadávky, ktoré majú
veľmi negatívny dopad na finančný majetok
a cash flow. 

V ďalšej časti projektu bol zhodnotený
systém finančného riadenia podniku.
● Uplatnením systému finančného
riadenia podniku metódou podnikovej
banky prevzalo generálne riaditeľstvo
riadiacu funkciu pri organizovaní a riadení
financovania podniku pri využívaní vlastných
a cudzích zdrojov a pri finančnom riadení
a kontrole odštepných závodov.
● Systém vnútropodnikovej banky vy-
vinutý pre potreby štátneho lesného
podniku a overený v praxi podniku je
účinným systémom pre optimálne riadenie
podniku vnútorne členeného na relatívne
samostatné účtovné a hospodárske
organizačné jednotky.

benchmarking – označenie manažérskeho prístupu „učiť sa od najlepších”, v prenesenom význame je to prístup (resp.
priebežne organizovaný proces), pri ktorom sa porovnávajú výrobky, služby, používané postupy s najvýznamnejšími
konkurentmi, ktorí majú postavenie lídrov nielen vo výrobe statkov, ale aj obehu tovaru, sprostredkovávaní informácií,
organizácii práce, riadení a plánovaní štruktúry a kvalifikácie pracovníkov a pod.
cash – flow – peňažný tok, výpočet cash – flow spočíva vo vyčíslení príjmov a výdavkov za dané obdobie.
disponibilita – schopnosť mať prostriedky (finančné), s ktorými je možné ľubovolne nakladať
diverzifikácia – „rozlišovanie”, ide o rozširovanie funkcií a iných vlastností výrobku či služby
finančná analýza – sústava relatívnych (pomerových) finančných ukazovateľov, skúmajúca rôzne charakteristiky financií
podniku. Ide o ukazovatele aktivity, likvidity, zadĺženosti a rentability. Vstupné údaje k výpočtom sú obsiahnuté v dvoch
základných výkazoch: súvaha a výkaz ziskov a strát podniku 
súvaha (bilancia) – spôsob ekonomického triedenia a súhrnného vyjadrenia hospodárskych prostriedkov podľa druhov
a podľa zdrojov ich krytia v peňažnom ocenení k určitému dňu.

Malý ekonomický slovníčekMalý ekonomický slovníček
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NA DRAHÝ PLYN 
DOPLÁCAJÚ LESY

(08.12.2003; Pravda; s. 4; Števo Rimaj)

VEĽKÝ KRTÍŠ, RIMAVSKÁ SOBOTA -
Zvyšovanie cien energií sa prejavuje aj na
lesoch. Mnohí ľudia prechádzajú z vyku-
rovania elektrinou či plynom na lacnejšie
kúrenie drevom, veľakrát kradnutým. Čier-
ne výruby sú najčastejšie hlavne v oblas-
tiach, kde je vysoká nezamestnanosť,
a v blízkosti rómskych osád.

Problém je vypuklý hlavne na vý-
chodnom Slovensku, no poznajú ho aj
v Gemeri, Novohrade či Honte. Riaditeľ
krupinského odštepného závodu Lesov SR
Ladislav Bakay tvrdí, že záujem o drevo je
značný už od jari, keď došlo k prvému
citeľnejšiemu zvýšeniu cien energií. Oča-
káva, že po ďalšom zdražení energií záujem
ľudí o drevo ešte porastie. “Krádeží dreva je
dosť, aj preto musíme robiť rôzne pro-
tiopatrenia,” konštatuje riaditeľ. Ľudia sú
podľa neho nevyspytateľní a pri krádežiach
skúšajú najrôznejšie spôsoby.

Sú obce, kde v posledných týždňoch
prešla na vykurovanie pevným palivom až
tretina obyvateľov. Nie každý si však drevo
oficiálne kúpi. Hlavne v dedinách, v okolí
ktorých sú lesy, vyrubujú ľudia drevo
doslova húfne. Chytiť zlodejov však nie je
jednoduché. Okresný policajný hovorca vo
Veľkom Krtíši Karol Györi hovorí, že ak
páchateľov neprichytia pri čine, napríklad
pri kontrole auta naloženého drevom,
potom je to už zložitejšie. Majitelia a správ-
covia lesov zistia výrub až s odstupom času,
keď  je zlodej dávno preč. Menšie výruby
nemusia zistiť vôbec. Drevo sa kradne aj
v Gemeri. Riaditeľka odštepného závodu
Lesov SR v Rimavskej Sobote Beáta
Juríčková pripomína, že problém je dlho-
dobý. “Kradlo sa predtým a kradne sa aj
teraz,” podčiarkuje. Problémové sú lokality,
kde sú rómske osady.

Riaditeľka hovorí o rôznych opatreniach
a intenzívnej spolupráci s policajtmi, no
zlodejov ani to mnohokrát neodrádza.

Ľudí s karičkami
naloženými drevom
poznajú aj v mes-
tách. Vo Veľkom Kr-
tíši sa o dodávky
paliva do bytov sta-
rajú najmä Rómovia.

Aj keď im dal magistrát povolenie na zber
dreva, niektorí to podľa náčelníka Mestskej
polície vo Veľkom Krtíši Františka Mešinu
zneužívajú a rúbu stromy. “Nedávno sme
riešili prípad, keď muž mal povolenie na
zber odpadového dreva, no zo stromu
odrezal taký konár, že by s ním mohol kúriť
polovicu zimy,” dodal Mešina.

MENTÁLNE POSTIHNUTÉ DETI
DOSTALI STROMČEK

(18.12.2003; Sme; s. 4; wm)

Generálny riaditeľ štátneho podniku
Lesy SR Karol Vinš včera odovzdal
vianočný stromček s čokoládovými ozdo-
bami pre 148 detí zo Špeciálnej základnej
školy internátnej na Ďumbierskej ulici
v Banskej Bystrici. Lesy na tohtoročné
sviatky v spolupráci s nadáciou Úsmev ako
dar rozdajú 231 stromčekov pre 106 det-
ských domovov a špeciálnych zariadení.

V špeciálnej internátnej škole na Ďum-
bierskej vzdelávajú deti s rôznym stupňom
mentálneho postihnutia. Okrem nich je
v zariadení umiestnených aj 21 detí, ktoré
súd odobral rodičom a nariadil im ústavnú
výchovu.

AKO SA ROBIA REFORMY 
V LESOCH

TV TA3, 20:30: Financie a ekonomika
09.01.2004
MODERÁTOR: Ľubomír Straka
HOSŤ: Karol Vinš, gen. riad. š. p. Lesy SR

Pán Vinš, podľa informácií z mi-
nulého roka, od začiatku januára mala
vzniknúť zo štátneho podniku akciová
spoločnosť. Prečo ešte nie je?

Karol Vinš, gen. riad. š. p. Lesy SR:
‘Príprava transformácie štátneho podniku
Lesy Slovenskej republiky prebieha v dvoch
rovinách. Prvá rovina, za ktorú je zod-
povedné vedenie štátneho podniku, spo-
číva v príprave transformačného projektu.
Druhá rovina legislatívna zabezpečí le-

gislatívny rámec vzniku novej akciovej
spoločnosti. Po úvodnom audite stavu
majetku Lesov Slovenskej republiky sme
zistili, že existujú značné disproporcie
v účtovnom, medzi účtovným a medzi
skutočným stavom až do takej miery, že
sme nevedeli zadefinovať obsah majetku,
ktorý by mal byť vložený do novej akciovej
spoločnosti. Okrem toho v priebehu po-
sledného obdobia boli schválené zákonné
zmeny, ktoré ovplyvňujú majetkovú pod-
statu Lesov. Jedná sa jednak o povinnosť
Lesov Slovenskej republiky vydať lesný
cestný fond reštituentom, ktorým boli
v predchádzajúcom období vydané lesy
a na druhej strane sa otvorili reštitučné
zákony. Vznik akciovej spoločnosti však nie
je nástrojom, ale je cieľom transformácie.
Obsah a nutnosť reštrukturalizácie podniku
je obsiahnutá v transformačnom projekte
a obsah transformačného projektu určí
dátum, ku ktorému vznikne akciová
spoločnosť.’

Ešte z minulého obdobia pretrváva
spolupráca s rakúskymi lesníkmi. Nie je
však kontraproduktívna? Znamená to,
že tie územia sú naozaj blízko a tí
rakúski, práve, lesníci by mohli konať vo
svoj prospech?

Karol Vinš, gen. riad. š. p. Lesy SR:
‘Kolegovia z Rakúskych štátnych lesov sú
našimi poradcami a konzultantmi pre
prípravu transformačného projektu. Tá
voľba bola veľmi jednoduchá. Rakúske
štátne lesy majú za sebou veľmi úspešný
projekt transformácie. Podobne, ako je
tomu na Slovensku, pred 6 rokmi boli
Rakúske štátne lesy v ponímaní verejnosti
zaostalým, konzervatívnym, neekonomicky
sa správajúcim podnikom. V priebehu
posledného obdobia dokázali z tejto ne-
modernej, zastaralej spoločnosti spraviť
podnik, ktorý je veľmi pozitívne vnímaný.
U rakúskej verejnosti prevláda presved-
čenie, že efektívne hospodári so zdrojmi,
ktoré sú mu zverené a z tohto dôvodu bol
zvolený konzultačný tím Rakúskych štát-
nych lesov. V zjednotenej Európe, kedy
budú zotreté hranice, by bolo len ilúziou sa
domnievať, že dokážu poradcovia zastávať
záujmy niekoho konkrétneho, napríklad
rakúskeho drevospracujúceho priemyslu.
Pokiaľ sa nám podarí stransformovať na
štátny podnik, na úspešnú akciovú
spoločnosť, budeme serióznym a štandard-
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ným partnerom, podnikateľským subjektom
v celom stredoeurópskom priestore.’

Poďme k hospodáreniu. Prejavili sa
už práve na hospodárení nejaké zmeny
v súvislosti s transformáciou alebo sa
očakávajú nejaké zmeny na tom hospo-
dárení?

Karol Vinš, gen. riad. š. p. Lesy SR:
‘Pre náš podnik bol minulý rok rokom
upratovania. Ja mám za sebou 9 rokov
pôsobenia v bankovom sektore, kedy som
ako manažér obratu a krízový manažér riešil
problematiku zlých úverov a narábania so
zdrojmi bánk. V tomto roku sme naplánovali
stratu 541 miliónov korún. Ale dotvárali sme
všetky chýbajúce rezervné a opravné
položky na nedobytné pohľadávky a ďalšie
kategórie majetku. Nedostali sme tohto
roku, resp. v roku 2003 ani korunu dotácie,
naproti tomu v predchádzajúcom roku
štátny podnik dostal 176 miliónov korún
dotácií a ďalej sme nerobili žiadne neko-
rektné účtovné operácie, ktoré v predchá-
dzajúcom období napomáhali štátnemu
podniku vykazovať aspoň vyrovnané
hospodárenie. Pokiaľ by som napočítal
objektívny dopad pozitívnych zmien v štát-
nom podniku, to číslo je v ráde 30 miliónov
korún.’

Podľa informácií televízie TA3 bol
začiatok roka poznamenaný problema-
tickým cash-flow práve vo vašom podni-
ku, ako ste aj vy už naznačili to upra-
tovanie v účtovníctve. Aké sú teda
dôvody?

Karol Vinš, gen. riad. š. p. Lesy SR:
‘Neregistrujeme žiadne významné problémy
v cash-flow. Odbyt našej produkcie beží
úplne štandardným spôsobom. Tie dôvody
spočívajú z časti v sezónnosti našej produk-
cie, pretože naša sezóna je práve v zime
a v tom období sú vynakladané náklady
a tržby prídu následne a ďalšie dôvody
môžu spočívať v tom, že sme obmedzili
určité obchody, ktoré síce na jednej strane

prinášali pozitívny cash-flow, na strane
druhej však boli predmetom najrôznejších
podozrení z netransparentnosti a nekorek-
tnosti obchodovania.’

Dostaneme sa aj k tomu, ale ešte
pred tým, podľa tých našich zdrojov,
nemáte pripravené to požadované
drevo, ktoré by malo byť na predaj
a o ihličnatú surovinu vraj nie je záujem.
Je to tak?

Karol Vinš, gen. riad. š. p. Lesy SR:
‘Tá situácia zďaleka nie je takáto jedno-
duchá. Našu produkciu tvorí základný
štvorec sortimentov, to znamená ihličnaté,
listnaté drevo, piliarska guľatina a celu-
lózová vláknina. Bohužiaľ, strom sa dá
vyťažiť len celý. To znamená, my musíme
mať zákazníka a odberateľa na jednotlivé
časti stromu. Výrazne sa prejavujú zmeny
na trhu aj vplyvom investícií, napríklad
v Neusiedleri v SCP Ružomberok. A z tohto
dôvodu prišlo k rozkolísaniu trhu. Evi-
dujeme obrovský záujem o listnatú tvrdú
vlákninu a evidujeme obrovský záujem
o ihličnatú piliarsku guľatinu. Na druhej
strane sú objektívne problémy a ihličnatá
vláknina je na slovenskom trhu takmer
nepredajná a toto spôsobuje ten vonkajší
dojem prebytku alebo nedostatku určitých
sortimentov. To znamená, pri vyváženom
štandardnom trhu dokážeme postupne mať
partnerov obchodných štandardných na
jednotlivé časti stromu a vtedy bude aj
zabezpečený odbyt celej našej produkcie.’

Pomerne veľa sa hovorilo aj o nevý-
hodnom exporte slovenského dreva. Aj
sám minister Miklós spomínal v repor-
táži o tom, že často ku kalamitnému
drevu sa dostalo pri tom vývoze aj na-
ozaj zdravé drevo. Takže podarilo sa už
takýmto nekalým praktikám zamedziť?

Karol Vinš, gen. riad. š. p. Lesy SR:
‘My sme v predchádzajúcom roku 2003 ex-
portovali o 100% menej dreva, ako v pred-
chádzajúcom období. Podiel nášho exportu

dosiahol vlani 11% našej produkcie. Vo
výraznej miere sa jednalo o plnenie ročných
kontraktov so spracovateľskými zahra-
ničnými subjektami a sčasti sa jednalo
o riešenie problému ihličnatej vlákniny.
Základným systémovým opatrením nového
vedenia štátneho podniku Lesy Slovenskej
republiky bolo to, že sme udržovali obchod-
né vzťahy len s koncovými spracovateľmi
dreva. Nikto nás samozrejme nemôže
obviniť z nekorektnosti, pokiaľ obchoduje-
me s rakúskymi celulózkami alebo s talian-
skymi výrobcami drevotrieskovej dosky.
Tento princíp priamych obchodov  s vylúče-
ním priekupníkov, prostredníctvom ktorých
sa často vytváral tento nekorektný a ne-
transparentný prístup, je našou základnou
stratégiou, ktorú budeme uplatňovať aj do
budúcnosti. Pre rok 2004 uvažujeme len
s exportom toho sortimentu dreva, ktorý je
na slovenskom trhu prakticky nepredajný.’

Na záver teda, myslíte si, že aj
transformácia na akciovú spoločnosť
mohla sprehľadniť to hospodárenie
a prípadne sa vyvarovať takým tým
nekalým vývozom?

Karol Vinš, gen. riad. š. p. Lesy SR:
‘Pojem akciová spoločnosť je pre nás, ako
som povedal na začiatku, skôr cieľom.
Prvoradým opatrením je vytvorenie štan-
dardne fungujúceho podniku, ktorý bude
korektne a optimálne využívať štátom zvere-
ný majetok. S týmto zámerom vlastne musí-
me nie len pripraviť a obhájiť transformačný
projekt, ale zabezpečiť aj jeho rýchlu
implementáciu a realizáciu. Náš pôvodný
časový harmonogram uvažoval s tým, že
rozhodujúce organizačné zmeny uskutoční-
me k 1. máju roku 2004 a z tohto hľadiska
sme v plánovanom termíne.’

Takže budeme sledovať, či sa to
naozaj podarí. Pán Vinš, ja vám ďa-
kujem za návštevu v našom štúdiu
a takisto za vaše informácie.

Karol Vinš, gen. riad. š. p. Lesy SR:

V piatok 16. januára 2004 odcestovala do francúzkeho Pralognanu na 36. ročník Európskych pretekov
lesníkov v bežeckom lyžovaní výprava v zložení Ing. Jozefína Kučeríková, Ing. Luboš Lonský (obidvaja OZ
Námestovo), Dušan Zacharovský (Žilina), Dušan Gerek (L. Hrádok), Ing. Ľubomír Machyniak, Ing. Marián
Jagerčík, Ing. Peter Slobodník ( všetci GR). Naši kolegovia budú pod vedením Petra Slobodníka reprezentovať
podnik  Lesy SR medzi takmer 1000 účastníkmi  z 15 európskych krajín. Držíme palce !!

Naši do Francúzska 

(mi)

‘Ďakujem pekne.’
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V uplynulom roku venovali médiá nášmu podniku viac
pozornosti, než kedykoľvek predtým. Príčiny tohto záujmu aj
negatívne dôsledky na verejnú mienku sú dobre známe, pravdu sa
skôr či neskôr dozvieme od orgánov činných v trestnom konaní.
Nový manažment zdedil po predchádzajúcom okrem iného aj nie
príliš pozitívne naladenú verejnú mienku. Stokrát overenou
skúsenosťou je fakt, že je ľahké prísť o dobrú povesť, ale veľmi
ťažké ju opäť získať. Komunikačná stratégia nového manažmentu si
kladie za cieľ budovať vo vedomí verejnosti obraz nášho podniku
ako zodpovedného, čestného, seriózneho a štandardne sa
správajúceho hospodára, ktorý starostlivo obhospodaruje majetok,
zverený mu štátom. Aby bolo možné posúdiť, či uskutočňovanie
tejto stratégie prináša výsledky, je potrebné poznať východiskové
informácie o súčasnom stave.

V decembri minulého roku uskutočnila agentúra FOCUS
prieskum verejnej mienky o vnímaní obrazu štátneho podniku Lesy
Slovenskej republiky. Prieskum bol uskutočnený na repre-
zentatívnej vzorke 1 107 obyvateľov SR vo veku od 18 rokov.

1. NÁVŠTEVNOSŤ LESOV

Do lesa chodí často – t.j. aspoň raz do týždňa – 14% dos-
pelých obyvateľov SR. 

Ďalších 26% chodí do lesa aspoň raz mesačne a 21% aspoň
raz za pol roka.

Aspoň raz rok sa do lesa vyberie 10% opýtaných.
Menej než raz za rok chodí do lesa 14% respondentov

a rovnaký počet nechodí do lesa vôbec.

Vyšší podiel respondentov, ktorí chodia do lesa často, t.j.
aspoň raz do týždňa je v nasledujúcich sociálno-demografických

kategóriách:
● muži (18% z nich)
● nezamestnaní (24%)
● respondenti bývajúci v menších obciach do  2 tisíc obyvateľov

(18%)
● respondenti bývajúci v Žilinskom (25%) a Banskobystrickom

kraji (22%).

Vyšší podiel respondentov, ktorí vôbec nechodia do lesa je
v nasledujúcich sociálno-demografických kategóriách:
● ženy (17% z nich)
● respondenti v staršom veku – 60 rokov a viac (29%)
● respondenti so základným vzdelaním (24%)
● respondenti maďarskej národnosti (34%)
● espondenti žijúci v Nitrianskom kraji (21%%).

2. NÁZORY NA HOSPODÁRENIE ŠTÁTNYCH
A NEŠTÁTNYCH LESOV

Pri porovnaní hospodárenia štátnych lesov a neštátnych
lesov (urbárne, mestské/obecné, cirkevné, súkromné) si 37%
opýtaných myslí, že hospodária približne rovnako.

19% respondentov uviedlo, že lepšie hospodária štátne
lesy – a takmer rovnaký počet opýtaných (18%) uvádza, že
lepšie hospodária neštátne lesy.

Viac ako štvrtina respondentov (26%) nevedela túto otázku
posúdiť.

Vyšší podiel respondentov, ktorí si myslia, že lepšie hospo-
dária štátne lesy je v nasledujúcich sociálno-demografických
kategóriách:
● respondenti v staršom veku – 60 rokov a viac (25% z nich)
● kvalifikovaní robotníci (24%) a nepracujúci dôchodcovia (25%).

Vyšší podiel respondentov, ktorí si myslia, že lepšie hospo-
dária neštátne lesy je v nasledujúcich sociálno-demografických
kategóriách:
● respondenti s vysokoškolským vzdelaním (28%)
● tvoriví odborní pracovníci (31%)
● respondenti žijúci v Nitrianskom kraji (25%).

Vyšší podiel respondentov, ktorí si myslia, že štátne aj
neštátne lesy hospodária asi tak narovnako je v nasledujúcich
sociálno-demografických kategóriách:

PPrriieesskkuumm  
vveerreejjnneejj  mmiieennkkyy  
oo  oobbrraazzee  LLSSRR,,  

šš..pp..
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● respondenti bývajúci v menších obciach do  2 tisíc obyvateľov
(41%)

● respondenti bývajúci v Banskobystrickom kraji (44%).

Vyšší podiel respondentov, ktorí sa nevedeli k otázke vyjadriť
je v nasledujúcich sociálno-demografických kategóriách:
● ženy (32% z nich)
● respondenti v najmladšom veku – 18-24 rokov (37%)
● respondenti maďarskej národnosti (35%)
● nekvalifikovaní robotníci (42%)
● respondenti žijúci v Košickom kraji (34%).

3. HODNOTENIE ČINNOSTI ŠTÁTNYCH LESOV 
V OBLASTI OCHRANY PRÍRODY

Za ochranu prírody by štátnym lesom dalo najlepšiu
známku, t.j. „jednotku” 3% respondentov. Ďalších 12%
opýtaných hodnotilo aktivity štátnych lesov v tomto smere
známkou „2”.

Viac ako tretina respondentov (37%) hodnotí štátne lesy
priemernou známkou („3”).

Horšie vysvedčenie – t.j. známku „4” dalo 18% opýtaných
a „päťkou” hodnotilo 8% respondentov.

Takmer pätina opýtaných (18%) nemala na túto otázku názor.

Vyšší podiel respondentov, ktorí hodnotia štátne lesy za
ochranu prírody známkou „1” alebo „2” je v nasledujúcich so-
ciálno-demografických kategóriách:

● kvalifikovaní robotníci (25% z nich)
● espondenti žijúci v mestách s 50 tis. až 100 tis. obyvateľmi

(32%)
● respondenti bývajúci v Banskobystrickom (28%) a Košickom

kraji (27%)
● respondenti, ktorí si myslia, že lepšie hospodária štátne ako

neštátne lesy (53%).

Vyšší podiel respondentov, ktorí hodnotia štátne lesy za ochranu
prírody známkou „3” je v nasledujúcich sociálno-demografických
kategóriách:
● respondenti vo veku 45-54 rokov (45%)
● respondenti so stredoškolským vzdelaním s maturitou (42%)

● respondenti, ktorí si myslia, že lepšie hospodária neštátne ako
štátne lesy (44%), resp. tí, ktorí si myslia, že štátne aj neštátne
lesy hospodária asi rovnako (43%).
Vyšší podiel respondentov, ktorí hodnotia štátne lesy za

ochranu prírody známkou „4” alebo „5” je v nasledujúcich
sociálno-demografických kategóriách:
● muži (29%)
● respondenti so stredoškolským vzdelaním bez maturity (30%)
● nezamestnaní (34%)
● respondenti bývajúci v menších obciach do  2 tisíc obyvateľov

(32%)
● respondenti, ktorí si myslia, že lepšie hospodária neštátne ako

štátne lesy (33%), resp. tí, ktorí si myslia, že štátne aj neštátne
lesy hospodária asi rovnako (40%).

4. ZNALOSŤ PRIPRAVOVANEJ PREMENY ŠTÁTNYCH 
LESOV NA ŠTÁTNU AKCIOVÚ SPOLOČNOSŤ

Znalosť pripravovanej transformácia Lesov SR, š.p. na
štátnu akciovú spoločnosť deklaruje pätina (20%)
respondentov.

Vyšší podiel respondentov, ktorí deklarujú vedomosť
o transformácii štátnych lesov na štátnu akciovú spoločnosť
je v nasledujúcich sociálno-demografických kategóriách:

● muži (24% z nich)
● respondenti vo veku 45-54 rokov (25%)
● respondenti s vysokoškolským vzdelaním (34%)
● tvoriví odborní pracovníci (33%)
● respondenti bývajúci v Banskobystrickom kraji (26%)
● respondenti, ktorí chodia do lesa často - aspoň raz do týždňa

(31%) a tí, ktorí tam chodia aspoň raz do mesiaca (27%).
Vyšší podiel respondentov, ktorí nevedia o transformácii
štátnych lesov na štátnu akciovú spoločnosť je v nasledujúcich
sociálno-demografických kategóriách:

● ženy (84%)
● respondenti v najmladšom veku – 18-24 rokov (89%)
● so základným vzdelaním (87%)
● respondenti maďarskej národnosti (90%)
● nezamestnaní (90%)
● respondenti bývajúci v Trnavskom kraji (90%)
● respondenti, ktorí chodia do lesa iba cca raz za rok (91%)

a menej často (88%) resp. vôbec (93%).
(pokračovanie v nasledujúcom čísle)
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V novembrovom vydaní redakcia Lesníka vyhlásila súťaž o nový podnikový slogan. V tomto čísle uverejňujeme vaše
príspevky. Výsledky súťaže oznámime vo februárovom čísle Lesníka, ešte stále máte príležitosť sa zapojiť. Uzávierka súťaže je
15.2.2004.

Z Námestova sme dostali hneď niekoľko návrhov: 
Môj návrh sloganu bol pôvodne navrhnutý pre prezentačné účely OZ v budúcnosti.  

Je dosť dlhý (bol navrhnutý pre iné účely), preto pre prípadné využitie navrhujem len
časť z neho. Napr.

V spojení človeka, prírody a techniky
prinášame les pre budúcnosť..

A následne k tomu je možné ďalej pripájať ďalší text (podľa účelu prezentácie) tak,
ako je uvedené v tomto prípade.

Prípadne ešte kratšie:

1. v spojení človeka, prírody a techniky..
2. prinášame les pre budúcnosť..
3. les pre budúcnosť..
4. v súlade s prirodzeným kolobehom 

života..

Ing. Radoslav Ľorko, OZ Námestovo

Ďalší návrh prišiel z Revúcej:

LESY SR -  čistý vzduch - čistý štýl
-  úspešní sa nezastavujú ...
-  bez nás z lesa cestu nenájdete !
-  a v horách je už všetko jasné ...
-  čistým štýlom k úspechu

Ing. Hlinka, OZ Revúca

V zadaní podmienok súťaže bola aj možnosť navrhnúť maskota (figúrku, zvieratko), ktorej vložíte do úst svoj slogan. Jeden z veľmi
milých príspevkov prišiel od Hanky Lieskovskej z Rudníka,  ktorá maskota LSR nielenže navrhla, ale aj vlastnoručne vyrobila. Je ním
medvedík – lesníček. Prečo vybrala práve tento motív ? Sama nám o tom píše: „Medveď je známy tým, že vzbudzuje rešpekt a dokáže
si svoje územie chrániť. Myslím, že aj lesníci sú predovšetkým ochrancovia prírody a preto by medveď mohol byť ich dobrým
symbolom.” Ďakujeme Hanka za pekné slová a milého medvedíka. A pre potešenie a inšpiráciu ostatných pripájame fotografiu jej
sympatickej  práce. 

(go,mi)

V roku 1992 som odišiel od štátnych
lesov a založil firmu, ktorá vykonávala
komplexnú lesnícku činnosť. Robil som tam
prakticky všetko podľa potreby - OLH,
obchod s drevom, ťažbára, šoféra,
traktoristu, manipulanta, mal som lesnícku
predajňu i koníky k lesnej turistike. Pred
príchodom do Čadce som robil vedúceho
ES v Gbeloch. Samozrejme, že nik nevie
všetko, ale vlastná skúsenosť je na
nezaplatenie. Podstatné však je, že sa nám
robota na závode rozbehla. A najmä to, že
závod aj ľudia začínajú zarábať viac. Myslím,

že to je vlastne najstručnejšie vyjadrenie
transformačného cieľa celého podniku. 

Nedostali sme sa ešte k lesoturistike...

Tu máme tiež pripravený pilótny projekt.
Počítame v ňom naozaj so všetkými tu
predstaviteľnými aktivitami. Ale pred po-
súdením generálnym riaditeľom o ňom
nechcem hovoriť.

Aký osobný pracovný štýl je ti  blízky ?

Som tu na týždňovky, nuž času mám
dosť. Napriek tomu sa s ním snažím
hospodáriť rozumne a nedám sa oň len tak
oberať. Preto je na mojom sekretariáte
rozvrh do ktorého sa treba objednať.
Riaditeľ predsa nemôže byť ustavične
k dispozícii každému, kto zaklope. Práca mi
je mi potešením a hoci robím naplno nedá
sa to porovnať s vyťažením, ktoré
nevyhnutne vyžaduje práca v súkromnom
sektore. Ale to tam nedávaj, aby mi na
podniku náhodou neznížili plat...

(dokončenie zo strany 13)

Ján Mičovský

Prespal som na našej chate v Tichej.  Ráno pri platení za ubytovanie mi kolega lesník nechtiac pripomenul
Michaelangelov výrok o dokonalosti. V rámci odovzdávacieho obradu totiž pedantne spočítal všetok riad a príbor. Presne
podľa preberacieho protokolu, ktorý som pri príchode podpísal. Až sa mi to videlo trocha smiešne. Vnútorný úškrn ma však
rýchlo prešiel. Spomenul som si na to večné dokupovanie chýbajúceho inventáru na chatách pred začiatkom poľovníckej
sezóny.  

„Dokonalosť sa skladá z maličkostí.  Samotná dokonalosť však nie je maličkosť”.  Asi je to naozaj pravda. 

Súťaž o nový podnikový sloganSúťaž o nový podnikový slogan
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VVYYBBRRAALLII  SSMMEE  ZZ  PPOOŠŠTTYY
Pred Vianocami, po uzávierke decembrového čísla, sme

dostali list od nášho čitateľa, podpísaný (rl). Zdal sa nám
zaujímavý a preto publikujeme jeho časť:

A ešte pár postrehov k časopisu Lesník č.11/2003:
Tak ako iste mnohých aj mňa zaujalo novembrové číslo

Lesníka. Jeho vzhľad je skutočne príťažlivejší a kvalitnejší. Na

druhej strane však nevidím výraznejší rozdiel oproti minulým

číslam v obsahu. Negatívne hodnotím najmä 2. stranu s rubrikou

„Aktuálne o transformácii”. Písať na začiatku decembra (vtedy

sme dostali toto číslo Lesníka na náš OZ – možno že chyba je len

v oneskorenej dodávke) o konferencii nárokových skupín v dňoch

28.-30.10.2003 by skôr vystihoval názov „Neaktuálne

o transformácii”. Neviem presne, kedy bola uzávierka tohoto

čísla, ale v jeho obsahu je možné vidieť aj informácie z polovice

novembra (napr. je tu uvedený dátum 18.11.2003). Myslím, že

v súčasnosti si najväčšiu pozornosť zasluhujú práve aktuálne
informácie o transformácii nášho podniku. 

Možno by bolo vhodné pokračovať v podobnej rubrike

„Predstavujeme..” a postupne predstaviť jednotlivých ľudí

a oddelenia GR a neskôr aj kolektívy pracovníkov OZ.Taktiež by

určite Vaši prispievatelia uvítali zverejnenie termínov uzávierok

jednotlivých čísel časopisu (aspoň v každom Lesníku dátum

uzávierky nasledujúceho čísla) pre včasné dodanie svojich

príspevkov. 

Verím, že moje subjektívne postrehy nevyzneli čisto negatívne.

Osobne hodnotím novú podobu Lesníka pozitívne. Treba si

uvedomiť, že všetko sa nedá urobiť zo dňa na deň. Sám uvádzate,

že „Vzhľad Lesníka je trochu iný a budeme ho ešte meniť.”. Som

presvedčený , že ďalšie zmeny nielen vzhľadu ale aj obsahu

prinesú len skvalitnenie a pozitívny ohlas.

Želám veľa nápadov a prispievateľov.

-(rl)-

Ďakujeme za pripomienky a návrhy na zlepšenie. Nielen
pochvala, aj kritika nám pomáha skvalitňovať obsah Lesníka.
Správne ste pochopili, že problém aktuálnosti rubriky
Aktuálne o transformácii v novembrovom čísle bol v termíne
uzávierky, konferencia nárokových skupín sa uskutočnila
koncom októbra a preto informácia o nej mohla byť až
v novembrovom čísle Lesníka. Našou snahou je distribuovať
nové číslo vždy najneskôr v posledný týždeň aktuálneho
mesiaca, uzávierka je preto okolo 15. Mimochodom,
problematiku transformačného procesu v celej jeho šírke
mapuje dvojtýždenník Transformačné novinky, ktorý ako
wordovský dokument v prílohe elektronickej pošty vydáva
Odbor transformačného projektu GR.

Rubriku, v ktorej budeme predstavovať oddelenia GR
a nižšie organizačné jednotky máme takpovediac v „zálohe”,
počkáme s ňou do mája, kedy bude implementovaná nová
organizačná štruktúra. Príspevky dopisovateľov, spomínané
v liste, zatiaľ prichádzajú sporadicky, uvítame každú správu
z odštepných závodov. Domnievam sa, že v našom časopise
je pomer informácií z GR a z OZ výrazne v neprospech správ
„zdola”.  Mám ambície zmeniť tento stav. Ak sa rozhodnete
pomôcť mi, moja adresa je gogola@lesy.sk. Vopred ďakujem
za vaše príspevky. Peter Gogola

výkonný redaktor
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V minulom roku sa dožil cenného
veku 80 rokov vynikajúci vedec, vyso-
koškolský pedagóg a zároveň špičkový
praktik v oblasti lesníckej techniky pán
Prof. Ing. Pavel Roško, DrSc.

Ak chceme aspoň približne, ale zá-
roveň stručne charakterizovať jeho celo-
životné pôsobenie na poli lesníckeho
technického inžinierstva, najlepšie to vy-
stihuje slovné spojenie „praktik vedy –
vedec praxe”.

Profesor Roško má osobitný dar
mimoriadne vysokého stupňa  invencie.
Akonáhle narazí na problém, v tej chvíli vidí
cesty ako problém riešiť, srší nápadmi,
pozná metódy a spôsoby ďalšieho po-
stupu. A čo je možno ešte cennejšie, ako
jeden z mála vynikajúcich teoretikov
dokáže svoje vedecké vízie a nápady prak-
ticky okamžite pretvoriť do reálnej podoby
čísiel, faktov, postupov, výsledkov.

Takáto symbióza teoretického po-
znania a praktických aktivít  priviedla prof.
Rošku na najvyšší stupeň vedeckej
kvalifikácie a na najvyšší stupeň ve-
deckopedagogickej hodnosti vysoko-
školského učiteľa.

Kvalitné vzdelania, vytrvalá každo-
denná presná vedecká práca, hlboký
vzájomný  prienik poznania biologických
a technických princípov lesníctva vy-
profilovali prof. Rošku ako odborníka, ktorý
dokáže matematizovať väčšinu riešených
problémov a tým postaviť exaktný základ

svojej práce. Matematika, ako nástroj vedy
sa stala v rukách prof. Rošku tým, čím boli
husle v rukách Paganiniho. Každý po-
mocou svojho nástroja obohatil kultúru
ľudského ducha a obohatil ľudské po-
znanie.

Na prvý pohľad by sa to mohlo zdať
samozrejmosťou. Nie je to samozrejmosť –
to je vzácna  odborná a osobnostná kom-
petencia s ktorom sa v odborných kruhoch
v takejto vyhranenej podobe stretávame
práve len u prof. Rošku.

Množstvo udelených patentov, napí-
saných vedeckých prác, monografií,
prezentovaných výsledkov práce na
vedeckých konferenciách doma i v za-
hraničí, ako aj nespočitateľné množstvo
konkrétnych projektov v praxi, sú hlbokou
brázdou na poli slovenského lesníctva.

Všestrannosť prof. Rošku je do-
kumentovaná v rôznych aktivitách les-
níctva. Medzi dominantné prvky pôsobenia

prof. Rošku v lesníctve patrí vývoj lanovky
LANOR, realizácia terénnej a techno-
logickej typizácie na Slovensku, riešenie
konkrétnych lokalít sprístupňovania lesov,
vytvorenie princípov zjednodušeného
projektovania približovacích ciest, vy-
tvorenie systému nonogramov pre výpočty
parametrov lanoviek, vytvorenie množstva
tabuliek, smerníc, návodov a postupov.
Tým zreteľne formoval profil  lesníctva na
Slovensku.

Technické diela, ktoré prof. Roško
vytvoril na území prakticky celého Slo-
venska sú a zostanú trvalým dokumentom
jeho mimoriadne účinného pôsobenia
v praxi.

Veľkú časť svojho tvorivého vedec-
kého a učiteľského života strávil prof.
Roško na Katedre lesnej ťažby a me-
chanizácie Lesníckej fakulty Technickej
univerzity vo Zvolene. Prakticky až dodnes
prenáša  prof. Roško svoju odbornú in-
venciu a vitalitu na bývalých spolupra-
covníkov, formuje ich myslenie a motivuje
k aktivite. Ďakujeme.

Aj keď je dnes už pán Prof. Ing. Pavel
Roško, DrSc. na zaslúženom odpočinku
v rodnom Tisovci, jeho menovka je stále na
dverách jeho bývalej pracovne.

Do ďalších rokov prajeme veľa
zdravia a pohody.

Pracovníci katedry lesnej ťažby
a mechanizácie

JJuubbiillaannttii  mmeeddzzii  nnaammii
J A N U Á R     2 0 0 4

Ž i v o t n é   j u b i l e á 

50 rokov 

Kádarová Darina, nar. 1. 1. 1954, SOR – MTZ – OZ Palárikovo
Ing. Horváth Ladislav, nar. 30. 1. 1954, VOR – stavebná činnosť – OZ Palárikovo

Ing. Vrábel Miroslav, nar. 31. 1. 1954, vedúci LS Nová Bystrica – OZ Čadca                    
Koleková Marta, nar. 28. 1. 1954, STE na LS Spišská Nová Ves – OZ Prešov                    

Ing. Rak Ján, nar. 7. 1. 1954, VTN – OZ Semenoles Liptovský Hrádok
Ing. Jakabovič Ján, nar. 3. 1. 1954, oblastný kontrolór – GR Banská Bystrica
Ing. Maťaš Eugen, nar. 4. 1. 1954, oblastný kontrolór – GR Banská Bystrica 

60 rokov

Celer Andrej, nar. 1. 1. 1944, STE, MTZ na LS Jasenie – OZ Slovenská Ľupča
Gmiterko Jozef, nar. 6. 1. 1944, STV na LS Zborov – OZ Bardejov

O d c h o d   n a   s t a r o b n ý   d ô c h o d o k 

Krištofová Anna, nar. 25. 1. 1951, STE na LS Dobroč – OZ Čierny Balog                          

PPrrooff..  IInngg..  PPaavveell  RRoošškkoo,,  DDrrSScc..  --  8800  rrooččnnýý

Ing. Helena Turská
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„

Lesník je povolanie, ktorá vyžaduje - viac
než ktorékoľvek iné – uvažovať v časovom

horizonte vzdialenej budúcnosti. Veď plody práce
súčasnej generácie lesníkov ocenia až pravnuci. Možno

práve preto dokážu mnohí lesníci citlivo vnímať potrebu
starať sa  - podobne ako o les - o mladú generáciu. V kontexte

s touto skutočnosťou je zmysluplné, že v čase blížiacich sa vianočných sviatkov
boli z iniciatívy pána generálneho riaditeľa obdarované všetky detské domovy na
Slovensku vianočnými stromčekmi. Lesy SR sa rozhodli pri realizácii tejto
iniciatívy nadviazať spoluprácu s nadáciou Úsmev ako dar, ktorá programovo
spolupracuje s detskými domovmi už viac než dvadsať rokov.

Žiaľ nie je možné priblížiť priebeh tejto benefičnej akcie v plnom rozsahu. Veď
Lesy SR darovali až 231 stromčekov pre 106 detských a reedukačných
domovov, špeciálnych základných škôl, diagnostických, integračných
a krízových centier na celom Slovensku. Taktiež pódium benefičného koncertu
Úsmev ako dar, ktorý sa uskutočnil v bratislavskom PKO 13. decembra, zdobili
stromčeky, darované Lesmi SR. 

Dostali sme informáciu o podiele  OZ Žarnovica na zabezpečení podujatia od
kolegu Dušana Dávida: „Vedenie OZ Žarnovica oslovilo všetky detské domovy
a inštitúcie, ktoré sa venujú deťom v ich pôsobisku a zisťovalo ich záujem
o stromček pre deti. Viaceré inštitúcie umiestňujú deti cez Vianočné sviatky do
rodín a tieto záujem o stromček neprejavili. Niektoré ich deti sa však zúčastňujú
v rámci nadácie Úsmev ako dar vianočných pobytov v rôznych zariadeniach.
V našom regióne takéto pobyty zabezpečuje Agentúra OK s účasťou detí
z detských domovov z celého Slovenska. Pre túto agentúru OZ Žarnovica
zabezpečil tri vianočné stromčeky aj s čokoládovými ozdobami, ktoré boli určené
pre jednotlivé zariadenia, v ktorých sú deti cez Vianočné sviatky umiestnené
a ktoré osobne riaditeľ závodu odovzdal riaditeľovi agentúry p. Moškovi za
prítomnosti detí, ktorým rozdal aj  sladkosti. Ďalšie dva stromčeky s čokoládovými
ozdobami boli odovzdané riaditeľovi Domova sociálnych služieb  pre deti telesne
a mentálne postihnuté na Hrabinách p. Krištofovi.”

Dostali sme do redakcie aj príspevok od našich kolegov  zo Smoleníc.
S vďakou na ich dar spomínajú deti a personál základnej špeciálnej školy,
detských domovov a diagnostických centier od Holíča cez Dunajskú Stredu až
po Záhorskú Bystricu. Na fotografiách je pestovateľ LS Bratislava Ing. Marián
Rebeka pri odovzdávaní vianočných stromčekov deťom v zariadeniach
v Bratislave a Záhorskej Bystrici. Jeden záber je z programu ŠZIŠ, na ktorý boli
kolegovia zo Smoleníc pozvaní.  

Ďakujem pánu riaditeľovi Ing. Jánovi Hudákovi, Dáške Lančaričovej
a Mariánovi Slobodovi zo Smoleníc a Dušanovi Dávidovi zo Žarnovice za
príspevok. Iste by bolo možné informovať o všetkých OZ a ich podiele na
úspešnosti tohto podujatia, ale bohužiaľ to pre obmedzený rozsah časopisu
Lesník nie je možné. 

Ďakujem všetkým pracovníkom odštepných závodov, ktorí prispeli k tomu, že
vďaka benefičnej iniciatíve Stromček ako dar sme spoločnými silami v očiach
verejnosti trochu zvýšili kredit lesníckej profesie a nášho  podniku.

Peter Gogola
Foto: Marián Sloboda
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