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Významný psychológ a filozof
Erich Fromm tvrdí, e v kadom z nás
je prítomná náklonnos k dobru i zlu,
k tvorivosti, ale aj k detrukcii.
A zároveò dodáva: rozumom sme
v 21. storoèí, ale srdcom v dobe
kamennej. A tu sa dostávame aj
k samotnej etike. Som presvedèený,
e kadý z nás má predstavu, èo je
vlastne tá, v naom podiku èastokrát
skloòovaná etika. Nie je tu priestor
na dlhé filozofické úvahy, ale aspoò
v krátkosti mono poveda, e etika
(z gréètiny: éthos- zvyk, obyèaj,
mrav) je filozofická disciplína, jej
objektom skúmania je morálka.
Etika riei tie praktické morálne
problémy, ktoré sa vynárajú pred
èlovekom v ivote - ako správne
kona, èo sa má poklada za dobré
a èo za zlé. Historicky za otca etiky
môeme povaova starogréckeho
filozofa Sokrata. Vo svojej etike sa
Sokrates zameral najmä na konanie
dobra. Sokratov iak Platón ide ete
ïalej a rozkladá veobecný pojem
etika na tyri základné cnosti. Sú
to múdros, statoènos, umiernenos
a spravodlivos. Mono vám tieto
slová nieèo pripomínajú... Nájdete
ich aj v dokumente, ktorý svojim
významom predstavuje úplne nový
prístup náho podniku k okolitému
svetu, okolitej realite, ale zároveò
definuje poadovanú kvalitu vzahov
medzi nami navzájom. Je to nový
Etický kódex Lesov SR. Niektorí
sa mono pýtajú  preèo je Etický
kódex taký potrebný, preèo sa etické
správanie stáva také dôleité...
Namiesto komplikovanej filozofickej
odpovede si mono spomeniete na
tzv. aféru Watergate a dôvod, preèo
bol Richard Nixon napokon nútený
vzda sa úradu prezidenta Spojených
tátov. Ten dôvod je vo svojej podstate
pomerne jednoduchý - nekonal
eticky...a nesprával sa profesionálne.
Ivan Rusko

Adresa redakcie: Námestie SNP è.8, 975 66 Banská Bystrica,
Tel.: 048/434 42 07, Fax: 048/434 41 91
Grafická úprava a tlaè: Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva
vo Zvolene, Sokolská 19, 960 50 Zvolen
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Etický
kódex
LESOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY .p.
AKO PREJAV NOVEJ
PODNI KOVEJ KULTÚRY
(...na ceste do dobrej a slunej spoloènosti)
RNDr. Ivan RUSKO

Vedúci odboru riadenia 3⁄4udských zdrojov
Namiesto obligátneho úvodu
a teoretizovania by som rád uviedol nieko3⁄4ko zaujímavých príkladov z praxe:
Príklad è. 1
V spoloènosti PTC Aerospace
v Kalifornii musia fajèiari písomne
potvrdi, e fajèia a plati o 10 dolárov medsaène viac vyie poistenie
ako ich kolegovia  nefajèiari. Manaéri spoloènosti zdôrazòujú, e
tento postup je odmenený zvýenou
produktivitou práce a zníenou práceneschopnosou zamestnancov. Kritici to vak povaujú za poruovanie
súkromia. Odhliadnuc od toho, súdy
zastávajú názor, e postupu, ktorý má
za následok ochranu zdravia je potrebné da prednos pred záujmom
fajèiarov.
Príklad è. 2
V roku 1987 musela firma
K-mart vyplati 3,2 miliónov dolárov
ako odkodné za jeden jediný prípad sexuálneho obaovania. Pod3⁄4a
rozhodnutia Najvyieho súdu Spojených tátov je zamestnávate3⁄4 plne
zodpovedný za to, ak nezabráni vytvoreniu nepriate3⁄4ského prostredia
medzi zamestnancami.
Príklad è. 3
Spoloènos Hewlett-Packard
vo svojej Politike otvorených dverí uvádza, e je právom kadého
zamestnanca obráti sa so svojimi
podnetmi (obzvlá pokia3⁄4 sa jedná
o etické otázky) na manaéra vo
vyej funkcii. Akéko3⁄4vek pokusy mu
v tom zabráni, alebo ho zastraova
sú v rozpore s prístupom spoloènosti
a budú pod3⁄4a toho aj posudzované.
Áno, moe tu vyvsta otázka
 preèo uvádzam príklady z iných
krajín, keï naa slovenská a zvlá
lesnícka realita je odliná. Mono
zaujímavejia by vak bola iná otázka: Ako vníma slovenského lesníka
a tátny podnik Lesy SR verejnos,
obchodní partneri a nárokové skupi-

4

ny? A ako tento podnik vnímajú jeho
vlastní zamestnanci?
Na prvú otázku je moné odpoveda tým, e to nie je vec iných
krajín, ale otázka istej podnikovej
kultúry, istého prístupu ku svojim
obchodným partnerom a zamestnancom. Odpoveï na tie ïalie dve otázky
je u zloitejia a najmä rôznorodejia. Spojivkom medzi týmito otázkami
je vak problematika etiky, etického
správania podniku ako celku a jeho
zamestnancov.
Prvým februárovým dòom
tohto roku vstúpil v naom podniku do platnosti dokument, ktorého
význam a váhu si mnohí doposia3⁄4
mono nevedeli predstavi. Týmto dokumentom je nový Etický kódex Lesov
SR, . p. Zámerne som pouil slovko
nový, pretoe pri poh3⁄4ade do histórie, slovenské lesníctvo u od èias Márie Terézie sprevádzajú rôzne pravidlá
a princípy, ktoré v sebe nesú aj prvky, èi normy korektného a etického
správania sa. A posledný - donedávna platný kódex zamestnanca tátneho podniku bol prijatý v roku 2001.
Súèasný  u platný - etický kódex je
vak úplne novým dokumentom. Pri
jeho tvorbe sme sa nechali inpirova
renomovanými spoloènosami v oblasti priemyslu, obchodu, ale aj ban-

kovníctva, tak v rámci Slovenska, ako
aj v globálnom priestore. Avak rozhodujúcim faktom je skutoènos, e etický kódex Lesov SR nie je kópiou iných
etických kódexov, nie je iadnou napodobeninou. Práve naopak, etický
kódex Lesov SR je filozoficky, mylienkovo a textovo naim originálnym dokumentom, ktorý na jednej strane
vychádza z tzv. najlepej praxe pièkových spoloèností, avak do znaènej
miery zoh3⁄4adòuje aj pecifiká slovenského lesníctva s jeho stároènou
históriou, s jeho charakteristickými èrtami  istým konzervativizmom
a tradicionalizmom. Okrem toho,
v porovnaní s etickými kódexami
niektorých slovenských spoloèností,
do ktorých kapitálovo vstúpil zahranièný investor, je tu jeden významný
rozdiel. Etický kódex Lesov SR je dokument, na tvorbe ktorého sa podie3⁄4ali nai vlastní 3⁄4udia  nielen samotný
úzky projektový tím, ale mnohí ïalí
zamestnanci, ktorí v rámci irokého
pripomienkovacieho konania vzniesli mnostvo doplnkov, pripomienok,
ktoré boli zoh3⁄4adnené. Inak povedané, etický kódex nebol pripravovaný
v akomsi sterilnom prostredí generálneho riadite3⁄4stva, ale naopak, do
jeho tvorby bolo od zaèiatku angaovaných mnostvo naich zamestnancov z odtepných závodov.
Èo vlastne Etický kódex predstavuje? Tento dokument je jednotným tandardom pravidiel a noriem
správania sa tátneho podniku Lesy
SR a jeho zamestnancov vo vnútri
organizácie a vo vzahu k externému
prostrediu. Stáva sa jedným zo základných dokumentov tátneho podniku, vzahuje sa na vetkých jeho
zamestnancov a rovnako aj na ïalie
fyzické osoby, ktoré konajú v mene
Lesov SR. Inak povedané, Etický kódex je istým zhmotnením predstavy
náho podniku o vyej transparentnosti, èitate3⁄4nosti a prieh3⁄4adnosti
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vzahov, ktoré Lesy SR majú a budujú
s okolitým prostredím, ale aj vo vnútri
podniku.
Ako teda vznikal Etický kódex
náho podniku?
Iniciatívu uplatòovania etického kódexu do znaènej miery
odtartovala pozícia, v akej sa Lesy
SR nachádzajú z h3⁄4adiska vnímania
odbornou i laickou verejnosou. Ak
by sme sa porovnali s renomovanými
spoloènosami svetového formátu,
vidíme na základe prieskumov, e
prestí lesníckej profesie a podniku
ako takého, bola donedávna pomerne nízka. Spôsob ako dosiahnu
v tomto zmenu vnímania je správa
sa nanajvý korektne. Dali sme si tú
prácu a porovnali sme sa s nieko3⁄4kými takýmito spoloènosami doma
a vo svete a h3⁄4adali odpoveï, v èom je
rozdiel vo vnímaní ich a nás, aké sú
u nich a u nás vyznávané hodnoty.
Okrem iného, aj na základe výsledkov
tohto porovnania sme prili k záveru,
e etický kódex je ve3⁄4mi dôleitý a je
dôleité ho prija ako jeden z krokov
do tzv. lepej spoloènosti.
Vízia vedenia podniku o potrebe vytvorenia a prijatia Etického kódexu bola transformovaná do konkrétneho rozhodnutia o realizácii
Projektu Etický kódex Lesov SR,
. p.v júni 2004. Nasledovalo zostavenie pracovného tímu (júl 2004)
a príprava samotného textu etického kódexu, ktorá trvala od júla do
novembra 2004. Mimoriadne dôleité bolo v tejto súvislosti pracovné
stretnutie  workshop - k Etickému
kódexu a podnikovej kultúre Lesov
SR, . p. v úèelovom zariadení Antonstál v novembri 2004. Toto stretnutie vytvorilo platformu pre prvé
predstavenie textu etického kódexu,
jeho analýzu a pripomienkovanie vybranými mienkotvornými autoritami
podniku z rôznych odtepných závodov a úrovní riadenia. Cie3⁄4om pracov-

ného stretnutia bola ïalej diskusia
k jednotlivým ustanoveniam Etického kódexu a princípom podnikovej
kultúry Lesov SR, . p. a samozrejme
ve3⁄4mi dôleitý bol brainstorming za
úèelom dopracovania vybraných pasáí kódexu.
Po vyhodnotení uvedených
analýz bol návrh textu Etického kódexu zverejnený na pripomienkovacie konanie zamestnancom podniku,
za úèelom získania ïalích názorov,
návrhov, ako s cie3⁄4om zoh3⁄4adnenia
náho  lesníckeho poh3⁄4adu na problematiku etiky a etického konania.
Návrh Etického kódexu bol zverejnený v priebehu novembra a decembra
2004 v prílohe èasopisu Lesník, elektronickou potou, prostredníctvom
podnikového Intranetu a na nástenke
na generálnom riadite3⁄4stve. Výsledkom bolo takmer 60 akceptovaných
pripomienok.
Dlho sme uvaovali nad filozofiou implementácie podobných
dokumentov v iných podnikoch a snaili sme sa vyvarova niektorých chýb,
ktoré mali za následok podstatne niiu akceptáciu Etického kódexu zo
strany zamestnancov. Tá naa filozofia implementácie nespoèíva v jednoduchom odovzdaní Etického kódexu
zamestnancom oproti podpisu a vyadovaní jeho dodriavania... Práve naopak  realizovali sme a aj realizujeme
rozsiahlu vysvet3⁄4ovaciu kampaò, hovoríme o problémových bodoch, diskutujeme a zároveò poèúvame naich
3⁄4udí  ich názor nás zaujíma. Aj preto bola v tejto súvislosti ve3⁄4mi dôleitá séria interných seminárov pre
vetkých riadite3⁄4ov odtepných závodov, ich námestníkov a vedúcich lesných správ, ako aj vedúcich odborov
generálneho riadite3⁄4stva o princípoch,
ustanoveniach a aplikácii Etického
kódexu, ktoré boli v Koiciach, Palárikove, iline, a nakoniec v Banskej Bystrici v januári tohto roku.
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Vyvrcholením celého projektu
tvroby a prijatia Etického kódexu
bola oficiálna celoslovenská prezentácia Etického kódexu Lesov SR, . p.
za úèasti ministra pôdohospodárstva, predsedu Banskobystrického
samosprávneho kraja, prednostu
Krajského úradu v Banskej Bystrici,
verejného ochrancu 3⁄4udských práv
- ombudsmana, významných obchodných partnerov, mimovládnych
organizácií, nárokových skupín, médií a ïalích pozvaných hostí, ktorá
sa uskutoènila 3. februára 2005
v priestoroch Hotela Kaskády v Sielnici pri Banskej Bystrici. V rámci
uvedenej prezentácie bol prítomným
hosom zo strany generálneho riadite3⁄4a Lesov SR, Ing. Karola Vina predstavený nielen samotný Etický kódex,
ale aj naa vízia o jeho dôleitosti
a proces jeho tvorby.
Týmto sa samozrejme proces
implementácie náho Etického kódexu nekonèí. Odhliadnuc od èinnosti
Etickej rady Lesov SR, ktorá u riei
prvé podania o poruovaní Etického kódexu prostredníctvom etickej
horúcej linky, chceme naïalej diskutova o etike a o etickom konaní.
Naim zámerom je získavanie spätnej
väzby o uplatòovaní Etického kódexu
zo strany zamestnancov, budeme realizova prieskum názorov vedúcich
osobností firmy a odborníkov zodpovedných za zavedenie kódexu a pochopite3⁄4ne aj prieskum spokojnosti
zamestnancov podniku na urèenie
toho, èi je kódex správne uplatòovaný
a èi má pozitívny vplyv.
Na záver by som rád zopakoval nau spoloènú víziu, ktorou je
také nastavenie pravidiel etického
správania sa náho podniku a naich zamestnancov, také nastavenie
podnikovej kultúry ako je to obvyklé
v dobre a múdro spravovaných spoloènostiach v celom modernom svete.
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Podpis
vyej
kolektívnej
zmluvy
Jozef MARKO
Prezident Zdruenia zamestnávate3⁄4ov lesného hospodárstva na Slovensku Ing. Karol Vin
a za Odborový zväz Drevo, lesy,
voda predseda Ing. Borislav Majtán a 1. podpredseda Bc. Frantiek
Suchanovský podpísali 18. januára v Banskej Bystrici Kolektívnu
zmluvu vyieho stupòa na rok
2005 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky.
V najvýznamnejom pracovno-právnom dokumente zamestnancov v lesnom hospodárstve obidve strany
dohodli navýenie tarifných miezd
a príplatkov na rok 2005 o 6,9 %, èo
pri oèakávanej roènej inflácii 3,3 %
vytvára v tomto roku predpoklad na
rast reálnych miezd zamestnancov
v lesnom hospodárstve. Pre porovnanie, na rok 2004 bolo dohodnuté
navýenie len o 5,3 % a priemerná
roèná inflácia predstavovala a

Dialóg vedenia a odborov zaèína aj v tomto roku prináa svoje ovocie
K. Vin: Úspený rok 2004 vytvoril bázu na ïalí rozvoj podniku
7,4 %. Nová kolektívna zmluva vyieho stupòa ïalej zlepuje finanèné
podmienky zamestnancov poèas ich
práceneschopnosti, trvajúcej dlhie
ako 10 dní.
O nieko3⁄4ko dní neskôr,
2. februára sa stretli predstavitelia vedenia so zástupcami Zdruenia závodných výborov OZ Drevo,
lesy, voda pri .p. Lesy SR. Máme
za sebou ne3⁄4ahký rok, plný diskusií, h3⁄4adania najlepích rieení, ale v koneènom dôsledku rok
ekonomicky úspený, ktorý vytvoril dostatoènú bázu na ïalí progresívny rozvoj podniku v tomto
a nasledujúcich rokoch, uviedol
pred predsedami závodných výborov jednotlivých odtepných závodov
generálny riadite3⁄4 Ing. Karol Vin.
Informoval ich o aktuálnom stave

Certifikácia lesov - krok k vyej
kvalite obhospodarovania
V pondelok 7. februára na pôde generálneho riadite3⁄4stva Lesov SR
zástupcovia urbárov, mestských a tátnych lesov prevzali z rúk rozvojovo 
technického riadite3⁄4a Ing. Jána tefánika osvedèenia o úèasti v certifikácii lesov.
Pilotný projekt certifikácie je naím prihlásením sa k celosvetovému
trendu získava prostredníctvom nezávislého audítora dôkaz o trvalo udrate3⁄4nom
obhospodarovaní lesov, povedal na margo certifikácie lesov vedúci Odboru
lesníckej politiky a certifikácie lesov Ing. Frantiek tulajter, CSc. Tým v praxi
preukazujeme nae stotonenie sa s krédom náho slávneho predchodcu, lesníka
Jozefa Dekreta  Matejovie: Zachovajme lesy potomstvu.
V rámci certifikácie boli posudzované zásady hospodárenia
súkromných, mestských a tátnych lesníkov v regióne Zvolena a Banskej
Bystrice. Na základe vystaveného osvedèenia budú môc lesníci oznaèova
drevo, vyaené v týchto lokalitách ako surovinu, certifikovanú pod3⁄4a
slovenského systému certifikácie lesov. Okrem tátnych lesohospodárskych
subjektov (Odtepné závody Slovenská 1⁄4upèa a Kriváò) prevzali osvedèenie
zástupcovia Mestských lesov Banská Bystrica, Lesného podniku mesta
Zvolen, obecných lesov Oèová, Poniky, 1⁄4ubietová, Podkonice a ïalí. Celkovo
bolo certifikovaných 81 000 hektárov lesa.
- go -
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posudzovania projektu transformácie a prioritách na rok 2005: Naím
cie3⁄4om ostáva korektná správa zvereného tátneho majetku a ïalie
zvyovanie efektívnosti riadenia
a hospodárenia podniku. Vytvorené finanèné zdroje chceme vráti spä do lesa investovaním do
moderných technológií a do vzdelávania a zlepenia pracovných
podmienok naich zamestnancov.
Ve3⁄4mi dôleitá bude pre nás implementácia nového informaèného systému, ktorý bude chrbtovou
kosou transformácie podniku.
Predstavitelia odborov boli
oboznámení s návrhom nového pracovného poriadku, ktorí schválili s pripomienkami. Zároveò si zvolili na
ïalie tyri roky staronového predsedu  Bc. Frantika Suchanovského.



Reportáž

Lesník •2•2005

Kalamitné drevo
na Orave zmizlo...
Ing. POLETA, Ing. 1⁄4ORKO
OZ Námestovo
Je to tak. Pribline 150 000 m3
doteraz nespracovaného kalamitného dreva v obvode OZ Námestovo
v januári skutoène zmizlo, ale zatia3⁄4
len pod snehom.
Januárové výdatné trvalé sneenie narobilo ve3⁄4a starostí
pri dosia3⁄4 takmer bezproblémovom
spracovávaní kalamity. Husté sneenie takmer úplne znemonilo prístup do lesa, kde bola na niektorých
miestach aj 1,3 metrová pokrývka
snehu. Preto neostávalo iné, len na
nevyhnutný èas obmedzi práce
v lese, kvôli èomu z Oravy odili aj
abári z vypomáhajúcich OZ ilina
a Prievidza. Napriek problémom so
sprístupòovaním ciest sa nezastavil
odvoz drevnej hmoty zo skládok. Odvozu dreva by mala napomôc aj nová
lesná cesta, ktorá sa má pod3⁄4a plánu
vybudova v obvode LS Oravská Polhora, ktorá je novembrovou veternou
kalamitou najviac zasiahnutá. V neprístupnom teráne sú pri pribliovaní neodmyslite3⁄4ným pomocníkom

lanovky, v prístupných lokalitách
zase harvestor spoloènosti Foresta
Wood, a.s. Napriek nepriaznivému
poèasiu OZ poèíta so spracovaním
kalamity ete v tomto roku. Do konca januára bolo spracovaných cca
42.300 m3 kalamitného dreva, z toho
25.700 m3 ete v roku 2004.
Prácam v zasiahnutých oblas-

Novoské furmanské dni
Ing. KONDELA, OZ Námestovo, LS Paráè

tiach sa pravidelne venujú aj regionálne noviny na Orave, ktoré svojimi
èlánkami Jeden závod na abu nestaèí, aia tri alebo Sneh vyhnal
z hory takmer vetkých podrobne
informujú èitate3⁄4ov o prácach v lese,
ktorý je nielen svojou rozlohou stále najväèím a neodmyslite3⁄4ným bohatstvom Oravy.



Dòa 5. 2. 2005 sa konal na Orave
v obci Novo I. roèník furmanských dní.
Súae sa zúèastnilo 21 koní, z toho tri z Po3⁄4ska. OZ Námestovo reprezentovali vetky
4 reijné kone z Lesnej správy Paráè.
Súailo sa v 3 disciplínach:
 rychlostný beh so saòami
 zruènos v jazde so saòami s nákladom
medzi bránkami
 silový ah smc výrezu o dlke 8 m
s hmotnatosou 1,2 m3 na vzdialenos
30 m na èas
Furmanské dni s bohatou diváckou kulisou boli organizaène výborne
pripravené. Napriek raòajej teplote pod
-20 oC (o mnostve snehu ani nehovoriac)
sa akcia spojená so sprievodným programom úspene vydarila. Kone z LS Paráè
sa predviedli ve3⁄4mi úspene, dominovali najmä v divácky najatraktívnejiej disciplíne - silový ah a 1.miesto obsadili aj
v rýchlostnom behu.
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Predstavujeme Vám

Prebudený záujem regiónov
Rozhovor s vedúcim nového strediska Biomasa Ing. Jánom Farkaom

Ing. Jozef MARKO
Vedenie .p.
SR. Som ve3⁄4mi rád, e môem by súLesy SR vo
èasou tohto tímu 3⁄4udí.
svojej straV tomto roku plánujete v potégii riaderovnaní s rokom 2004 dosiahnu a
nia podniku
pänásobný nárast výroby a predaja
deklarovalo
energetickej tiepky. Netrúfate si a
zámer ekonopríli?
mické aktivity,
- Myslím si, e nie. Sme reanesúvisiace priamo
listi. Najvyou prioritou v minulom
s pestovaním lesa, riadi procesne a líroku pre nás bolo získa verejnú akniovo. Preloené do slovenèiny to znaceptovate3⁄4nos projektu a ja som premená, e tieto èinnosti budú vyòaté
svedèený, e sa nám to po úspených
z právomoci odtepných závodov, aby
seminároch v Gabèíkove, Koiciach
bolo moné ich transparentne riadi
a na zaèiatku tohto roka aj v Trenèía sledova výkazy ich výnosov a strát.
ne, podarilo. Prebudili sme v regióPreto boli vytvorené strediská Biomanoch záujem o energetickú tiepku
sa, Turizmus a Stredisko drevárskej
u 3⁄4udí zo tátnej správy i samosprávýroby v gescii generálneho riadite3⁄4vy, u primátorov, starostov, prevádzkostva a stredisko Chov koní, organivate3⁄4ov malých kotolní, ale napríklad
zaène podliehajúce pod OZ Revúca.
aj u ve3⁄4kého výrobcu elektrickej enerV rubrike Predstavujeme Vám postupgie, akým Elektrárne Nováky nepone predstavíme jednotlivé strediská
chybne sú.
a ich vedúcich. Ako prvé predstavujeAké argumenty ich presvedèili?
me stredisko Biomasa.
- Predovetkým znaèná ekoOd 1. januára tohto roka vzniknomická výhodnodnos vyuívania
lo v Lesoch SR nové stredisko Biomaenergetickej tiepky, pretoe predposa, ktoré zatia3⁄4 pozostáva z troch
kladaná úspora v nákladoch na vyprevádzok v Leviciach, Trenèíne a Rikurovanie týmto médiom v porovnaní
mavskej Sobote. Do konca roka zaènú
napríklad so zemným plynom, je výfungova ïalie prevádzky v Revúcej,
znamná. Nezanedbate3⁄4ný je aj prínos
Èadci, Námestove, Palárikove a Koispa3⁄4ovania tiepky pre ivotné prostreciach. O perspektívach novovytvoredie. Realizáciou regionálnych prograného strediska, ktoré má u v roku
mov vyuitia lesnej tiepky vznikajú
2005 vyprodukova 100 000 ton enernové pracovné príleitosti. No a negetickej tiepky, sme sa pozhovárali
smieme zabúda na záväzok Slovens jeho vedúcim Ing. Jánom FARKAskej republiky, e do roku 2010 bude
OM.
a 12% výroby energií
- Skôr ako zaèneu nás zabezpeèovaných
me hovori o zámeroch
z obnovite3⁄4ných zdrojov.
a konkrétnych èíslach mi
Dnes je to iba 1,6 % z celdovo3⁄4te, aby som aj touto
kovej spotreby energie
cestou poïakoval hneï
Take prebudi by sa mali
na úvod vedeniu tátaj kompetentní na minisneho podniku Lesy SR
terstvách a vo vláde.
a osobitne generálnemu
Vae ambície urriadite3⁄4ovi Ing. Karolovi
èite umocnila aj novemVinovi, ako aj kolegom
brová kalamita, ktorá
na odtepných závodoch
vytvorila obrovské zdroje
Ing. Ján Farka
za podporu a pomoc pri
predovetkým neefektívnatartovaní náho spone spa3⁄4ovanej haluziny
loèného projektu výroby a predaja
po spracovaní kalamitného dreva na
lesnej tiepky. V projekte sú mylienpostihnutých plochách, z ktorej teraz
ky, návrhy, pripomienky, ale aj odmôete vyrobi energetickú tiepku.
hodlanie a elán mnohých naich
- Áno, je to skutoène tak. Nae
zamestnancov a to vetko v súhrne
stredisko Biomasa sa bude podie3⁄4a
predstavuje cenné know-how Lesov
v roku 2005 na spracovaní ihliènatej
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Ing. Eduard ebök, riadite3⁄4 ENO Nováky,
pri prezentácii moností vyuitia
ihliènatej kalamitnej tiepky.

Predstavujeme Vám
kalamitnej hmoty v objeme a 50 000
kubíkov. V tomto smere povaujem
za ve3⁄4mi dôleité, e sa nám podarilo
dohodnú na spolupráci s u spomenutými Elektráròami Nováky, kde plánujeme doda v tomto roku pribline
30 000 ton energetickej tiepky. Vïaka pochopeniu a podpore projektu zo
strany riadite3⁄4a tejto tepelnej elektrárne Eduarda eböka budeme môc po
vyrieení vetkých technických problémov do Zemianskych Kostolian dodáva lesnú tiepku z kalamitných
závodov Beòu, Èierny Balog, Revúca a Èadca. Prvé spa3⁄4ovacie skúky
1 500 ton tiepky sa majú uskutoèni
do 15. mája. U dnes vak môem poveda, e logistika dodávok je na 85 %
vyrieená, ostáva ete doriei manipuláciu so tiepkou priamo v elektrárni.
Ste iba na zaèiatku, ale prvé
úspechy u predsa len máte za sebou. Na prelome rokov sa vïaka
spolupráci Lesov SR a spoloènosti Termonova stala Nová Dubnica
prvým mestom na Slovensku, ktorého byty sú vykurované teplom, vyrobeným spa3⁄4ovaním lesnej tiepky.
A to vetko, pokia3⁄4 viem, ste dosiahli s jedným tiepkovaèom...
- Ale ïalích pä u je na ceste,
zatia3⁄4 si pomáhame cudzími tiepkovaèmi. Do zaèiatku júna budeme ma
k dispozícii túto novú výkonnú techniku. A práce môe by pre tieto peciálne stroje a ich obsluhy viac ako dos,
veï kalkulované zdroje drevnej hmoty
vhodnej na tiepkovanie predstavujú
v rámci Slovenska a 1,6 mil. metrov
kubických. Neuspokojujeme sa vak
iba s komerèným vyuitím energetickej tiepky. V spolupráci s Lesníckym
výskumným ústavom vo Zvolene pripravujeme ekologický projekt vyuitia
popola ako druhotného produktu spa3⁄4ovania, ktorý plánujeme pri zalesòovaní bodovou aplikáciou vráti do lesa
ako cenné hnojivo, upravujúce ph-reakciu pôdy v imisne zaaených oblastiach.
Z vaich doterajích odpovedí
je zrejmé, e veríte v úspech projektu a viete aj, ako ho dosiahnu.
- Nie je dôvod neveri, pretoe
Lesy SR vytvárajú vetky organizaèné
a technické podmienky na postupné
zvyovanie výroby energetickej tiepky a potvrdzujú tak svoju ambíciu
sta sa lídrom na slovenskom trhu
s touto komoditou budúcnosti. Som
presvedèený o tom, e nová energetická politika Lesov SR je výbornou investíciou na prudko sa rozvíjajúcom
sa trhu obnovite3⁄4ných zdrojov energie
v Európskej únii.
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Ako
zareagovali
regióny
Lesy SR zorganizovali v uplynulých mesiacoch tri medzinárodné odborné semináre o výhodách a prínosoch
výroby a spa3⁄4ovania lesnej tiepky. Prináame naím èitate3⁄4om chronologický
preh3⁄4ad s krátkym popisom jednotlivých
akcií a aj s konkrétnymi výsledkami, ktoré po akciách nasledovali. Svedèia o tom,
e energetická tiepka má na Slovensku
skutoène ve3⁄4kú budúcnos.
1. Gabèíkovo, 6. október 2004.
Vye 240 úèastníkov z celého Slovenska
dostalo informácie o trojroèných výsledkoch prevádzky pilotného regionálneho
projektu v SES a.s. Tlmaèe. Ïalej im
odprezentované pièkové tiepkovacie
stroje Morbark, Bobr 80, Jencz, Brux
a Grizzly.
Mesto Komárno od júna 2005
odoberie 20 000 ton tiepky, ïalie mestá na juhu Slovenska  Nové
Zámky a amorín pripravujú zmenu
technológií a prechod na vykurovanie
vïaka spa3⁄4ovaniu lesnej tiepky.
2. Koice, 12. november 2004.
Viac ako 160 poslucháèov s ve3⁄4kým záujmom sledovalo prezentácie z Dánska
a Èeskej republiky, konkrétne z mesta
Tøebíè, ako aj nové projekty vo vzahu
k vyuitiu lesnej tiepky slovenských firiem INTECH Slovakia, ELBH Slovakia
Ruomberok a DATATHERM ilina.
Hneï po seminári zareagovali mesto Vranov a firma CHEMES
Humenné, ktorá prejavila predbený
záujem o 30 000 ton tiepky. Reálne
zvaujú výrobu tepla spa3⁄4ovaním lesnej
tiepky mestá Luèenec, Jelava, Tisovec, Hnúa a obce Klenovec a Muráò.
3. Trenèín, 17. január 2005.
Opä viac ako 160 úèastníkov h3⁄4adalo odpoveï na otázku, èi bude anca umiestni
v rokoch 2005  2006 na domácom trhu
100 a 150 tisíc ton energetickej tiepky
z kalamitných plôch. Na seminári vystúpil
aj predseda Zdruenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora, ktorý podèiarkol
význam akcie i samotného projektu.
Odpoveï na otázku dali Elektrárne Nováky ústami svojho riadite3⁄4a,
pretoe len táto firma plánuje spáli
pribline 30 000 ton tiepky roène.



Úvodné vystúpenie predsedu
ZMOS-u 17.01.2005 v Trenèíne
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Z ČESKÝCH
A
MORAVSKÝCH
LESOV
8. záøí 2003 - Ministr zemìdìlství Jaroslav Palas odvolal
z funkce generálního øeditele Lesù
ÈR Jiøího Olivu. Ministerstvo odvolání zdùvodnilo mimo jiné chybami
v hospodaøení podniku. Výmìna Olivy za Vyslyela mìla podle ministra
zemìdìlství Jaroslava Palase pøinést
zlepení hospodáøských výsledkù
a razantnìjí pøístup k øeení problémù. Oliva tehdy uvedl, e pro odvolání nemá ádné vysvìtlení. Upozornil
vak, e v minulých mìsících pocioval tlaky z úrovnì podnikatelských
aktivit v lesním hospodáøství. Olivu,
který stál v èele Lesù ÈR 11 let, ve
funkci nahradil devìtatøicetiletý Kamil Vyslyel, který dosud pracoval
jako námìstek v Ústavu pro hospodáøskou úpravu lesù.
11. záøí 2003 - Vyslyel vymìnil ekonomického éfa firmy; do
funkce jmenoval éfa èeskokrumlovské lesní správy Zdeòka Cábu.
1. øíjna 2003 - Novým výrobnì-technickým øeditelem LÈR se
stal Vladimír Blahuta, jen dosud
pracoval jako vedoucí støediska Frýdek-Místek lesnicko-døevaøské spoleènosti CE Wood.
6. øíjna 2003 - Nové vedení
Lesù ÈR zahájilo revizi vech smluvních vztahù s obchodními partnery.
8. øíjna 2003 - Server EuroOnline uvedl, e prvním výsledkem
revize smluv podniku bylo zjitìní,
e Lesy ÈR vyplatily PR agenturám
témìø sto milionù korun, a to bez výbìrového øízení.
13. øíjna 2003 - Vyslyel oznámil, e nové vedení podniku si nechá
udìlat audit hospodaøení podniku.
12. kvìtna 2004 - Z provìrky
Nejvyího kontrolního úøadu (NKÚ)
vyplynulo, e LÈR prodávaly v letech
2001-2003 døíví za nevýhodných
podmínek a pøily tak o nìkolik desítek milionù korun. Podnik také
neoprávnìnì nakládal s finanèními
prostøedky a uzavíral dodavatelské
smlouvy bez výbìrových øízení.
1. èervence 2004 - LÈR vypo-
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Zo zahraničia

Rozhodnutí ministra zemìdìlství
Jaroslava Palase
ÈTK
PRAHA - Vývoj situace ve státním podniku Lesy Èeské republiky
(LÈR) od záøí 2003, kdy byl z funkce generálního øeditele odvolán
Jiøí Oliva a nahrazen Kamilem Vyslyelem:
vìdìly smlouvu s Hradeckou lesní
a døevaøskou spoleèností, která pro
LÈR obchodovala zhruba 30 procent
døíví.
11. listopadu 2004 - LÈR
poádaly Úøad pro ochranu hospodáøské soutìe (ÚOHS), aby provìøil
obchodní smlouvy podniku uzavøené bývalým vedením.
14. ledna 2005 - ÚOHS zahájil správní øízení se státním
podnikem LÈR; podezírá jej ze zneuití dominantního postavení na trhu.
Firma se ho mohla dopustit na pøelomu let 2004 a 2005, kdy vypovìdìla
smlouvy soukromým lesním spoleènostem.
15. ledna 2005 LÈR ukonèily k tomuto
datu vechny smlouvy, je
na práce v lesích uzavøelo
bývalé vedení firmy. LÈR
to oznámily ji pøed nìkolika dny. Lesní spoleènosti
se budou muset zúèastnit

nových výbìrových øízení. Své rozhodnutí LÈR opøely o zjitìní ÚOHS,
podle kterého jsou minulé smlouvy
v rozporu se soutìním právem. Rozhodnutí LÈR vyvolalo mezi lesními
firmami bouøi nevole a vznesly poadavek na výmìnu vedení LÈR.
17. ledna 2005 - Nejvìtí èeské lesnické firmì CE WOOD dal za
pravdu Krajský soud v Hradci Králové. Soud pøedbìným opatøením
zakázal Lesùm ÈR bránit firmì CE
WOOD ve výkonu práv a plnìní povinností z celkem 27 smluv o provádìní pìstebních èinností a o prodeji
a nákupu døíví, sdìlila ÈTK spoleènost CE WOOD. Soud jí zároveò uloil, aby ve vìci podala
alobu.
19. ledna 2005 - Ministr zemìdìlství Jaroslav Palas
odvolal Vyslyela z funkce generálního øeditele LÈR.
Kamil Vyslyel podle
Palase øídil spoleènost patnì.



Ministr odvolal éfa Lesù ÈR
19.01.2005 Ministr zemìdìlství Jaroslav Palas odvolal z funkce
generálního øeditele státního podniku Lesy ÈR. Za dobu vedení spoleènosti Kamilem Vyslyelem se kolem
firmy nakupila øada problémù, zdùvodnil ministr televizi Nova své rozhodnutí.
Chci aby dolo k uklidnìní
celkové situace v lesním hospodáøství, øekl Palas televizi.
Je to jeho rozhodnutí a jako
ministr na nìj má právo, zdrel se
komentáøe sám odvolaný manaer
Vyslyel. Do funkce ho jmenoval pøed
více ne rokem právì Jaroslav Palas.
Kolem Lesù ÈR se v posledních mìsících vynoøilo nìkolik problémù, které éfovi podniku nakonec

zlomily vaz.
Nejaktuálnìjím pøípadem je
zpráva, e antimonopolní úøad podezírá Lesy ÈR ze zneuití postavení na
trhu. Firma se ho mohla dopustit na
pøelomu loòského a letoního roku,
kdy vypovìdìla smlouvy soukromým lesním spoleènostem.
Nìkteré z nich ale jejich ukonèení odmítly a v práci v lesích pokraèují, jako napøíklad zlínská CE Wood.
Pokud by soukromé podniky musely
podepsat nové smlouvy, Lesy ÈR by
pøevzaly do vlastní reie asi 40 procent obchodu s vytìeným døevem.
Podniku patøí více ne polovina lesù v zemi a roènì z nich vytìí
kolem 7,5 milionu krychlových metrù døeva.



Zaujalo nás
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Medzinárodný projekt TFMA
Mgr. Dagmar SÉLEOVÁ - ÚVVP LVH SR
Po nieko3⁄4koroènej úspenej práci
v oblasti medzinárodných projektov sa
Ústav pre výchovu
a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva
SR v minulom roku
opä zapojil ako partner do projektu EÚ
programu Leonardo
da Vinci Vzdelávanie v oblasti monitoringu a hodnotenia stavu lesa.
Bulharský koordinátor Vedecko-technický lesnícky zväz si okrem
ústavu prizval do partnerstva ete
Technický intitút OIKO z Grécka,
Strednú odbornú kolu vo Värnamo zo
védska a Lesnícku univerzitu v Sofii
z Bulharska.
Cie3⁄4om 18-mesaèného projektu je poskytnú metodiku vzdelávania ako aj tudijné materiály
z oblasti ochrany lesov a ivotného
prostredia pre rôzne skupiny pouívate3⁄4ov poènúc tudentami stredných
odborných kôl, univerzitných tudentov a po odborníkov a manaérov.
Pocit zodpovednosti za ochranu
náho najväèieho bohatstva  prírody bol dôvodom zamera sa v projekte
na monitorovanie stavu lesa a ivotného prostredia v spoloènom európskom dome, ktoré sa bude realizova
prostredníctvom zaloenia partnerstva medzi kolami a univerzitami na
jednej strane, verejnými, neziskovými a ziskovými organizáciami na strane druhej. Tieto si navzájom vymenia
svoje skúsenosti a pod3⁄4a toho naplánujú ïalie pracovné aktivity.

Výsledkom projektu bude:
 vzdelávací multimediálny produkt
a manuál z oblasti
monitoringu a hodnotenia stavu lesa
 návrh vzdelávacích modulov v tejto
oblasti, na základe
prípadových túdií
 vzdelávanie rôznych cie3⁄4ových skupín
 web stránky partnerov s priebene aktualizovanými on-line informáciami.
Hlavný prínos projektu spoèíva
v poskytnutí nástrojov vzdelávania pre
monitoring a hodnotenie stavu lesov
po prvý krát v Európe. Navrhnuté inovatívne odborné vzdelávacie produkty budú k dispozícií irokému spektru
pouívate3⁄4ov  tudentom, odborníkom, manaérom a administratívnym
pracovníkom a propagované pre vyuitie na medzinárodnej úrovni.
Medzi ïalie dôleité prínosy patria:
 podrobná teoretická prezentácia
problematiky monitoringu a hodnotenia stavu lesa v Európe pre cie3⁄4ové
skupiny
 tvorba vzdelávacieho produktu na
základe prípadových túdií pre rôzne
stupne odborných znalostí
 implementácia diferencovaných prístupov vzdelávania pre rôzne cie3⁄4ové
skupiny
 iniciovanie zmien vo vzdelávaní v oblasti monitoringu a hodnotenia lesov
v stredokolských a univerzitných tudijných programoch.

Novembrové pracovné stretnutie partnerov v Bulharsku



Preèo mám
rada les

EVA MÁZIKOVÁ

Keïe mamièka pochádza z Liptovského Trnovca, môem poveda,
e u odmalièka som celé leto strávila
v tom najkrajom prostredí Slovenska
 v Tatrách. V horách som vdy tankovala energiu a verue aj kondíciu. Pretoe sme podnikali túry a prechádzky,
zbierali huby, èuèoriedky, iky... Veï u
len ten vzduch uzdraví. Farba stromov
uk3⁄4udní, a keï vietor fúka a kolíe hrivami ihliènatých stromov  je to ako klasická hudba, ktorá ma pomaly dostáva
do duevnej pohody.
Aj teraz sa vdy teím, keï trávim èas v horách, samozrejme u s mojou rodinou. Pretoe len tam nájdeme
k3⁄4ud a spokojnos aj bez slov. Treba sa
o lesy stara tak, aby to bola budúcnos
pre nae deti a vnukov! Aby sa zachovala príroda. 
Pozdravujem vetkých èitate3⁄4ov
Vaa Eva Máziková
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Ľudia a lesy
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O štíhlostnom koeficiente, lesnej zmesi a polesiach
Je známe, e historicky najniia teplota bola na území Slovenska nameraná 11. februára 1929.
Ortu teplomera vtedy vo Víg3⁄4ai zostúpila na mínus 41,5 oC. Menej sa u vie, e tento pozoruhodný údaj bol
zaznamenaný vïaka pozorovaniam lesníkov na víglaskej správe. Napriek tomuto rekordu sa vak dlhodobo
najchladnejie miesto Slovenska nachádza niekde celkom inde. Je ním Oravská Lesná. To, e v poslednom èase
sa táto obec z hlásení o poèasí akosi vytratila nesúvisí s globálnym otep3⁄4ovaním, ale je dôsledkom preferovania
údajov z profesionálnej meteorologickej stanice v Liesku. Vraj, aby sme nekazili slovenský priemer, úsmevne
hovoria kolegovia z miestnej lesnej správy. Okrem tvrdých zím je vak Erdútka, èo je starý názov Oravskej
Lesnej, drite3⁄4om aj iného, sociálneho, rekordu. Historici sa zhodujú, e táto drevorubaèská obec bývala azda
najchudobnejou na Slovensku...
Na majetky mono aj kedysi najchudobnejia, no urèite nie na húevnatých, pracovitých 3⁄4udí. Platí
to dodnes aj o tunajích lesníkoch. Jedným z nich je Ing. Anton KONDELA, samostatný technik pre abovú
èinnos na Lesnej správe Paráè, patriacej pod Odtepný závod v Námestove.

O aké peniaze nám ide...?!
Ján MIÈOVSKÝ
Zaèa tu dnes rozhovor inak,
ako kalamitou sa azda ani nedá....
Na správe nám v novembri
padol roèný etát a ete daèo k tomu.
Z 27.000 tisíc kubíkov sme zatia3⁄4
spracovali tritisíc. Zlé je, e k vetrovej kalamite, ktorá postihla najmä
starie porasty, v januári pribudla
ïalia kalamita z námrazy. Tú ete
nemáme presne zaevidovanú, pretoe poldruhametrový sneh mnohé doliny úplne odrezal. Nai lesníci dnes
s kalamitou veèer zaspávajú a ráno
vstávajú. A plaèú nad òou...
Plaèú ?!
Plaèú! Plaèú, ako nad svojim
dieaom, keï trpí! Nejde o zvládnutie kalamity, tú iste spracujeme,
napokon podobná pohroma v osemdesiatom piatom bola ete väèia.
Spracovaním kalamity sa vak niè
nekonèí, ale len zaèína. Príde úloha
obnovi horu a s tým mnostvo otázok. Mrzí ma, e sa nevieme pouèi
z histórie a radej sa stále uèíme na
vlastnej koi. Starý lesník vie toho
o lese ve3⁄4a, no 3⁄4udia, keï zostarnú sú
pomaly na smiech a èasto nepoèúvame názory v ktorých sa odzrkad3⁄4uje
ich ivotná skúsenos. Skúsenos vyèítaná nie z kníh, ale z vlastnej hory.
Lesník sa musí háda s vedátorom,
ktorý vidí len tíhlostný koeficient,
no nevidí a nevie to, èo horár. Horár,
ktorého mnohoroèná skúsenos nauèila rozoznáva èo jeho lesu pomáha a èo mu kodí.
Znie to pekne ! No, má ná
lesník monos strávi na svojom
obvode celý ivot a pozna dôverne
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svoj les?! Myslím, e mu to èastými
organizaènými zmenami ve3⁄4mi neumoòujeme....
Hovorí sa, e lesník by mal ís
do hrobu vo vlastnom dreve, ktoré si
dopestoval. Bolo by naozaj správne,
ak by sme dokázali stabilizova lesníkov na konkrétnom obvode tak,
aby mohli svoje ivotné dielo dotiahnu a do konca. Aby svoje jedineèné
skúsenosti, ktoré získali z konkrétnych porastov v konkrétnych podmienkach èo najlepie vyuili
v prospech lesa, ktorý po nich ostane. V èasoch ustavièných zmien je to
vak skôr ilúzia a povzdych. V takej
premenlivej atmosfére sa nedarí ani
lesu, ani 3⁄4uïom...
Vráme sa k vedátorom
a ich tíhlostnému koeficientu.
Mne sa napríklad smrekové mladiny okolo ktorých práve kráèame
vidia príli husté...
Ïakujem, nahrali ste mi...!
V kole sme sa mono aj uèili, e takáto hustota smrekových mladín je
prive3⁄4ká, e vedie k predèasnému
a neprimeranému vyvetveniu a následne k slabej korune. Tunajia
skúsenos nás vak uèí nieèo iné.
Ak chceme ma porasty stabilné,
takýto zásah, ako tu vidíte je primeraný a nesmieme ho robi silnejí!
V opaènom prípade sa stromy prestávajú navzájom podopiera a pod
archou námrazy padajú. Niet niè
horie, ako keï do èerstvého silného
zásahu príde námraza, najmä v prebierkach. A preto vôbec nesúhlasím
s názorom, e za decénium treba ro-

bi len jeden silnejí zásah. Výchovné zásahy v tunajích porastoch
treba robi èastejie a slabie. Viem,
je to predovetkým otázka peòazí, no
ja sa spytujem o aké peniaze nám
ide!? Tie okamité, alebo celkové?
Deceniálne náklady nám v prípade
dvoch zásahov nepochybne stúp-

Ľudia a lesy
nu, no stodvadsa roèné
budú niie. Pretoe práve
takto obmedzíme následky kalamít, èi aj kalamity
samotné! V lese nám musí
is o dlhodobú efektívnos,
veï les nerastie desa, ale
stodvadsa rokov. Keby
nai predkovia rúbali les
pod3⁄4a okamitých nákladov a ziskov, tak by sme
dnes u iadne lesy nemali... A rovnako je to so kôlkami. Viem, e centralizovaná výroba
je lacnejia. Ale nik ma nepresvedèí, e sadenice získané z dobrých
miestnych zdrojov a dopestované
blízko miesta, kde budú rás sú pre
les tou najlepou alternatívou. Likvidácia malých kôlok kvôli nákladom
nie je dobré rieenie. Hodnota týchto
kôlok je predsa v nieèom inom.

sme opráili vedomosti naich otcov. Neslobodno sa
vak unáhli v záveroch,
lebo jeleò rastie 14 rokov
a najmä v prvej vekovej
triede je otázka selekcie
ve3⁄4mi otvorená.

Tu vyrábame nau zmes

Neviem ako je to v Rakúsku...
Poriadne neviem ani ako je to na
iných naich závodoch. Akosi sa
v tejto transformácii uzatvárame sami do seba, málo hovoríme
o svojich názoroch. Mali by sme sa
v podniku viacej stretáva, otvorene
o vetkom hovori, vymieòa si skúsenosti...

vé krmivo, no nedostala to, èo jej zaívací trakt prirodzene potreboval
a èo si preto získavala pokodzovaním naich drevín. Rozmý3⁄4ali sme
ako uspokoji aj túto jej prirodzenú
potrebu. K tomu sme sa rozhodli vyui kàmnu zmes, ktorá sa bude èo
najviac podoba tomu, èo zver rada
ohrýza. Základnou podmienkou
bolo, aby takáto náhrada bola èerstvá. Zaèali sme skúa rôzne pomery èeèiny, ohryzových drevín, sena,
letniny a jadra. Vetko sme to rezali
a následne rotovali. Potom sme pozorovaním zisovali najvhodnejí pomer. Chcelo to istý èas, lebo zver si
potrebuje na takúto náhradu najprv
zvyknú. A keï sa tak stane, potom
je nutná pravidelnos prikrmovania.
V opaènom prípade sa zver zaène
obzera po èerstvej potrave napriek
tomu, e má dostatok sena i jadra.
Ak jej vak èerstvú zmes denne dodávame udríme ju v okruhu 200
metrov okolo krmelcov. Najväèím
nepriate3⁄4om tohto systému je, ako
inak, èlovek. Konkrétne zberaèi zhodov, ktorí sa pustia po tore a celý
rúdel dokáu rozohna na iroko-ïaleko....

Napríklad aj o spôsobe kàmenia zveri, ktorý tu pouívate...

Po èom sa to pustia a koho
dokáu rozohna ?!

Preèo nie, ten sa nám tu naozaj osvedèil. Ekologická rovnováha
nie je filozofická kategória, ale h3⁄4adanie reálnej cesty, ktorou nám treba kráèa. A toto kàmenie je celkom
dobrý príklad. Pri extrémnej snehovej vrstve, ktorá je tu pravidlom, nám
robila jelenia zver mimoriadne ve3⁄4ké
kody odhryzom a najmä ohryzom.
Pred siedmimi rokmi sme sa rozhodli tomu bráni pomocou intenzívneho prikrmovanie lesnou zmesou
vlastnej výroby. Aj pred tým sme
prikrmovali kvalitným senom a lesozmesou, kody na porastoch vak
neubúdali. Príèina bola v tom, e zver
síce dostala kvalitné jadro i objemo-

Aha, vy nerozumiete tunajej
po3⁄4ovníckej terminológii. Tor, to je
chodník zveri vyliapaný v snehu.
A rúdel je èrieda... Ve3⁄4kou výhodou
stabilizovania zveri na malom území pomocou lesnej zmesi v blízkosti
krmelcov je aj monos jej presného
evidovania a posudzovania. Veï napríklad chovnosou jeleòov sa zaoberáme dos, no zanedbávame jelenice,
ktoré sa na prenose genetických informácií podie3⁄4ajú rovnako. Takisto
pridávanie látok potrebných na podporu rastu paroia, napríklad fosforu z jedle, mono pri tomto spôsobe
kàmenia úèinne poui. Samozrejme, niè nového sme nevymysleli, len

Dobre, no lesnícky idealizmus, pri ktorom nebudeme vidie
náklady by nám asi v koneènom
dôsledku nepomohol. Azda nám
treba h3⁄4ada tú správnu mieru
medzi potrebami a monosami...
Kolega Ing. Bruchánik nedávno
priniesol z Rakúska prekvapivé informácie o tom, e tamojí lesníci
robia v mladinách ove3⁄4a menej prerezávok ako my a funguje to...
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Nie je vak pri takomto vysokom stave
snehu zver sústredená
pri krmelcoch
3⁄4ahkou
obeou vlkov?
Vlkov je tu ve3⁄4a, sú naozaj
premnoené. Myslím, e sa to s ich
ochranou silne preháòa. Niekedy
mám pocit, e nechránime vysokú, ale vlka. Opakujeme prípad krkavcov, ktorých stavy sa ochranou
zvýili na neprimeranú úroveò. H3⁄4adanie rovnováhy v prírode je ve3⁄4kou
výzvou pre èloveka a akéko3⁄4vek extrémy sú vdy kodlivé. A èo sa týka
vlkov, aj v tomto smere sa intenzívny
spôsob prikrmovania ukázal ako výhodný. Bieda toti dáva dohromady
nielen 3⁄4udí, ale aj zver. A máme odskúané, e vysoká, keï je v najaom období zgrupovaná v rúdloch
pri krmelcoch sa dokáe pred vlkom
úspene bráni.
Aká je celková spotreba vaej lesnej zmesi tu na správe ? A ak
je vae kàmenie naozaj také úèinné, preèo ho nevyváate aj na iné
závody ?
Tu v tomto ve3⁄4kom revíri potrebujeme poèas sezóny takých
250 q, prièom na krmelcoch máme
stiahnutú vysokú zver z vye 4 tisíc
hektárov. A s vývozom to vôbec nie je
jednoduché, lebo nevyhnutnou podmienkou toho, aby zver túto zmes
brala je jej èerstvos. Od výroby po
spotrebu môe uplynú maximálne
4  5 dní. A to je príli málo na to,
aby bolo moné zmes distribuova
na väèie vzdialenosti. Ak by zmes
dlhie postála zaène v nej prebieha
fermentácia a zveri prestáva chuti. Ve3⁄4mi by sme vak doporuèovali
vetkým kolegom z ihliènatých oblastí, ktorí majú problémy so kodami spôsobenými lesnou zverou, aby
vyskúali ná recept. Vysoké kody, ktoré sme tu po zime pravidelne
mávali sa behom siedmich rokov
prikrmovania naou zmesou zníili na minimum, ba povedal by som,
e v posledných troch rokoch vymizli úplne.

>
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Názory, skúsenosti

Recept z Oravy
Zabezpeèova ekologickú rovnováhu medzi zverou a jej ivotným prostredím je jednou z úloh lesníkov a po3⁄4ovníkov.
V tomto smere máme na Lesnej správe
Paraè skúsenos s ktorou sa chceme
s èitate3⁄4mi Lesníka podeli. Ide o výrobu
lesnej kàmnej zmesi pomocou ktorej sa
nám podarilo významne zníi kody jeleòou a srnèou zverou spôsobovanou ohryzom a odhryzom ihliènatých drevín. Zaèali
sme s tým pokusne pred siedmimi rokmi
a dnes u máme odskúaný recept, ktorý
sa nám ve3⁄4mi osvedèil. kody zverou, ktoré na naej správe bývali mimoriadne ve3⁄4ké sa vïaka prikrmovaniu lesnou zmesou
výrazne zníili, v posledných rokoch sú
prakticky nulové !
Lesnú zmes vyrábame z nasledovných zloiek:
1. Smreková a jed3⁄4ová èeèina .........70 %
2. Lúène seno ......................10 % a 20%
3. Jadrové krmivo ...............10 % a 15 %
4. Letnina (malinèie, ih3⁄4ava, letorasty
listnatých drevín) .................0 % a 10 %
Smrekovú a jed3⁄4ovú èeèinu získavame z rubných aieb, prièom pouívame vetvy do priemeru 2,5 cm. Èeèinu
poreeme spolu s lúènym senom na
rezaèke na rezanku o dåke 2 a 5 cm
a získanú zmes následne pomelieme
na rotovníku o priemere sita 10 mm.
Napokon pridáme nahrubo zorotované
jadrové krmivo (jaèmeò, penica, kukurica, ípky, plody jarabiny). Lesnú zmes
sypeme takmer denne do válovov na jadrové krmivo, ktoré sú umiestnené pod
rebrinami v zásobníkových krmelcoch.
Medzi výhody pouívania kàmnej
zmesi patrí okrem zníenia kôd aj:
 Monos pridávania vitamínov, minerálov a lieèiv do krmiva a záruka ich prijatia zverou
 Vysoký obsah vlákniny a vody
 Zlepenie kondièného stavu zveri
a zvýenie bodovej hodnoty
 Trvalé zdriavanie sa zveri v blízkosti kàmidiel, monos jej evidencie a kontroly
Nae skúsenosti s výrobou a pouitím vlastnej lesnej kàmnej zmesi sa
vzahujú na klimaticky drsné územie
hornej Oravy. Bolo by pre nás zaujímavé vedie, èi podobné výsledky je moné
dosiahnu aj inde. Ak máte o ná recept
záujem, alebo pouívate iný osvedèený
postup, radi sa s vami skontaktujeme.
Kolektív LS Paraè, Oravská Lesná ,
OZ Námestovo
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> Prerume túto zaujímavú
tému (recept na výrobu kàmnej
lesnej zmesi ponúkajú kolegovia
z Oravskej Lesnej k dispozícii èitate3⁄4om LESNÍKa na inom mieste)
a zájdime k tamtej abovej skupine. Prekvapuje ma, e v týchto podmienkach tu vidím úkáteèko...
Na miestach s miernejími
svahmi sa uplatní aj tento traktor, ktorý dokáe denne spravi a
25 kubíkov. Pri rozoberaní kalamitných hromád ukrytých pod snehom
sa vak nemono ve3⁄4mi ponáh3⁄4a.
Drevo je rôzne napruené a vytvára mnostvo nebezpeèných situácií.
Chlapi vedia o tom svoje....
Cestou sme na stromoch videli ve3⁄4a vtáèích búdok...

Ochranári nás pred èasom
poiadali o spoluprácu, e chcú v lese stabilizova niektorých hniezdièov. Preèo nie, vyli sme im v ústrety
a búdky sme rozmiestnili spolu. Myslím, e s ochranármi zbytoène bojujeme, treba sa snai spolupracova
s kadým, kto má vzah k lesu. A kto
ho nemá, tomu ho treba pomôc nájs.
Máme tu diviaèiu oborku, chceli by
sme k nej v tomto roku urobi priamo od koly náuèný lesný chodník.
A okrem iného pripomenú aj slávu
jedineènej úvraovej lesnej eleznièky
zo Zákamenného do Oèadnice, ktorej tra prechádzala aj popred budovu
terajej správy. Kysuèania boli ikovnejí a trochu nám tú slávu ukradli.
Ale veï my sa nedáme...!

Kolega Anton Kondela absolvoval za posledných pätnás rokov celkom
zaujímavý pracovný exkurz po organizaèných jednotkách závodu. Oravskú
Lesnú pri tom vak ani raz neopustil. Zaèínal na ve3⁄4kej Lesnej správe Paraè,
ktorá sa zmenila na tri polesia a následne na dve menie lesné správy. Ak by
mohol, rozhodol by sa na základe svojej skúsenosti pre polesia. Vidí sa mu,
e aj terají zámer vytvori ve3⁄4ké lesné obvody riadené OLH s jedným - dvomi
lesníkmi by mohli funkènos bývalých polesí v mnohom pripomína.
Len sa to mono bojíme tak pomenova, hovorí.
V Odtepnom závode Námestovo sa nápaditosti a tvorivosti darí.
Úspech celoslovenskej súae DREVORUBAÈ, èi expozície Múzea lesníctva
na Orave sú toho dobrými príkladmi. Zaradi sem mono aj vynález
kàmnej zmesi, ktorej výrobu a distribúciu denne obetavo zabezpeèujú popri
ostatných úlohách lesníci z LS Paraè. Zdá sa, e si tu naozaj rozumejú
a pomáhajú. A to je dobre, lebo na Orave je mono zdravo, no nikdy tu
nebývalo 3⁄4ahko.



Malý ekonomický slovníček
KARTEL  jedna z foriem zdruovania podnikov. Je to zmluvné
spojenie podnikov, ktoré si zachovávajú svoju právnu a ekonomickú samostatnos.
KAUCIA  druh záruky, ktorá slúi
na to, aby sa dodrali zmluvné
podmienky, resp. splnili prevzaté záväzky. Záloh sa skladá v hotovosti, v cenných papieroch
alebo sa za povinnú stranu zaruèuje banka.
KOLANCIONOVANIE  porovnávanie záznamov v úètoch, kontrola
ich správnosti a úplnosti.
KOMANDITNÁ SPOLOÈNOS 
typ obchodnej spoloènosti. Zakladá sa tak, e aspoò dve osoby
uzavrú spoloèenskú zmluvu
o uskutoèòovaní podnikate3⁄4skej èinnosti pod spoloèným obchodným názvom a s tým, e

zodpovednos za záväzky spoloènosti je aspoò u jedného èlena neobmedzená (nazýva sa
komplementár) a zodpovednos
iného èlena (nazýva sa komandista) je obmedzená výkou jeho
majetkového vkladu. Komandistov aj komplementárov môe by
viac.
KOMPENZÁCIA  vyrovnávanie
splatných vzájomných záväzkov
a poh3⁄4adávok bez pouitia hotových peòazí.
KONTOKORENT  forma beného
úètu, ktorý vedie banka klientovi, a ktorým sa po vzájomnej
dohode automaticky zabezpeèuje poskytnutie úveru v prípade,
keï klient nemá dostatok peòazí na úhrady svojich záväzkov.
KVITANCIA  potvrdenka o splnení
záväzku alebo jeho èasti.



Názory, skúsenosti
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Niektoré poznatky z výroby
sortimentov dreva
harvestormi v porastoch
Ing. Jozef KERN, CSc.
Mechanizovaná výroba sortimentov v porastoch harvestormi sa stále zväèuje. Jej poèiatky
v Európe siahajú do 60-tych rokov
minulého storoèia, keï sa zaèalo
s vývojom harvestora v kandinávii
na báze rýpadla. V súèasnosti je ve3⁄4ká rozmanitos základných strojov
a spôsobov ich pohybu (univerzálny
kolesový traktor, vyváacia súprava, rýpadlo kolesové, pásové, kombinované s kráèajúcimi ramenami,
peciálny jednoúèelový podvozok
kolesový, pásový, kombinovaný alebo len s kráèajúcimi podperami).
Táto je tak rozsiahla, e Kuratórium
lesných prác v Nemecku harvestory roztriedilo pod3⁄4a výkonu motora
na kategórie: do 70 kW, 71-140 kW
a nad 140 kW. Prudký rozmach
mechanizovanej výroby sortimentov harvestormi v strednej Európe
(v Nemecku a Rakúsku) nastal pred
viac ako 10 rokmi pri likvidácii kalamít, spôsobených víchricami Vivian
a Wiebke. Zároveò sa tam rozírila
aj produkcia harvestorov na pásových rýpadlách z prevádzkových
(väèia stúpavos) a ekonomických
dôvodov (niia nadobúdacia cena).
Vysokomechanizovanú výrobu sortimentov v porastoch realizujú aj
u nás u 30 rokov Vojenské lesy
a majetky SR, tátny podnik, Odtepný závod Malacky. V ostatnom
èase ju overujú aj Lesy SR, tátny
podnik, Banská Bystrica. Dochádza
k zdokonaleniu tejto technológie,
keï harvestor a vyváacia súprava
sortimentov sa integrujú do jedného
abového stroja  harvardera (forwardera, forvestera, èi combi stroja).
Pôvodcami sú kandinávci. Medzi
prvý sa radí Pika 828 Combi. Uvádzajú sa mnohé prednosti takéhoto
zariadenia  ekologické, ekonomické
i ergonomické. Harvardery pracujú
aj v Kanade  napríklad vyváacia
súprava Timbco 820 s harvestorovou hlavicou Rotobec RSG-250 B.
V ostatnom èase sa harvardery tak

zdokonalili, e vyrábané sortimenty
sa ukladajú na ne priamo bez dotyku so zemou.
Pracoviská vysokomechanizovanej výroby sortimentov sa majú
náleite pripravi. Ide o vyznaèenie
pracovných liniek, v predrubných
porastoch tie cie3⁄4ových stromov,
ako aj miesta ukladania sortimentov, odvoz ktorých sa môe riadi
najnovími logistickými metódami
a vyuitím satelitnej navigácie. Rozostup liniek sa síce riadi dosahom
ramena s harvestorovou hlavicou,
ale sú zverejòované mnohé prípady, keï najmä v porastoch rubných
sa stromy priahovali k harvestoru
iným prostriedkom, prièom sa predtým spílili motorovou pílou. Okrem
obvyklých 20-30 m sa èasto uvádzajú rozostupy liniek 40 m. V Kanade,
kde sa z hlavných liniek kolmo na ne
robia pomocné, v súète ich plocha
nesmie prekroèi 25 % z aených
porastov. V panielsku a Portugalsku na zväèenie rozostupov liniek
sa na harvestory intalujú priahovacie navijaky na stromy zoaté
motorovou pílou mimo dosahu harvestorovej hlavice.
Navrhuje sa tie ich príprava
2-3 roky vopred, aby sa okrajové stromy dostatoène stabilizovali. írka liniek 5 m sa povauje za veobecne
prospenú. Na zníenie pokodenia
narúaním a utláèaním jazdami
strojov sa zauívalo ukladanie vetiev,
vrchovcov, suchárov a nepredajného
dreva na ich povrchu. V Kanade výskum zisoval, akú hrúbku tohto
materiálu mono povaova za vhodnú, kedy pokodenie pôdy je minimálne. Väèia vrstva ako 20 cm
pásovým harvestorom spôsobuje
boèné skåznutie. Vo svahoch, kde
sa s harvestorom kombinuje lanovka, táto sortimenty, z okrem vlastnej
trasy, priahuje a dopravuje z oboch
susedných. Veobecne sa pracovné linky stávajú objektom ve3⁄4kej
pozornosti. Ukázalo sa, e nevyzna-

èenie aby zvyuje výkonnos zariadení, obavy sú vak o budúcnos
takto vychovávaných porastov. Pri
prieskume v Rakúsku zo 126 podnikate3⁄4ov uviedlo, e abu malo vyznaèenú len v 4 prípadoch.
Obmedzujúcim èinite3⁄4om
pouitia harvestorov (harvarderov)
na výrobu sortimentov v porastoch
sú sklony svahov (terénov). Maximálne hodnoty sú v rozpätí 30-80 %
a to pod3⁄4a druhu pojazdného zariadenia. Do 30 % a dobrej únosnosti
pôdy sa veobecne povaujú výhodné kolesové harvestory so irokými nízkotlakovými pneumatikami.
Ïalie zväèovanie sklonu závisí
na kontrukcii pohybového ústrojenstva. Harvestory s klasickými
pásmi prakticky pracujú v rozmedzí
45 - 50 %, so peciálne upravenými,
ako má Valmet X 3 M (Smake), sa
uvádza a 70-80 % stúpavos i keï
skutoèná je do 60 %. Menzi-Muck
s pomocnými hydraulickými kráèajúcimi ramenami, najrozírenejí vo
vajèiarsku, sa pohybuje v sklonoch
do 55 %. Keïe za harvestorom nasleduje doprava vyrobených sortimentov, v Rakúsku sa odporúèa do
30 % sklonu pouíva kolesové verzie, do 50 % pásové a ïalej kombináciu s lanovkami. Viacero literárnych
prameòov uvádza, e maximálny
sklon, v ktorom harvestory trvale
pracujú je 36-37 %.
(dokonèenie v Lesníku è. 3)
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DO VAEJ
KNINICE

Recenzie • Šport
To, e zelený trojuholník ste
na iadnej zástave sveta zatia3⁄4 nevideli, nie je podstatné. Skutoèný
èas múdrych krajín, ktoré si dokázali zachova svoje lesy, ete len príde.
Namiesto ropných ve3⁄4mocí produkujúcich zatia3⁄4 nevyhnutné èierne zlato
bude svet èoraz viac oceòova producentov ove3⁄4a vzácnejej matérie  zlata zeleného. Aj v záujme vlastného
preitia sa koniec ropnej epochy v dejinách 3⁄4udstva rýchlo blíi a slnko
poznania èoraz viac vychádza nad
jedným z najúasnejích systémov
sveta  nad lesom.
Knihy sú rôzne. Mnohé sú
múdre. Niektoré sú aj krásne. Táto
kniha je múdra a krásna zároveò.
Momenty, zachytené vnímavým ob-

jektívom fotografov (mimochodom:
otca a syna) sú doplnené nádhernými poetickými textami. Ak niekto
v ostatnom èase urobil nieèo pre zvidite3⁄4nenie a pochopenie lesa a práce
3⁄4udí v lese, tak to boli autori tejto knihy. I keï sa to v recenzii nerobí, vzdávam im za to hold.
Kniha Lesy a 3⁄4udia je reprezentatívnou fotopublikáciou .p. Lesy
SR. Texty sú uverejnené v slovenskom a anglickom jazyku. Grafická
úprava je jednoduchá, ale ve3⁄4mi pôsobivá (grafik: Peter Valach). Vydavate3⁄4ský poèin, motivovaný záujmom
ukáza kadodenný ivot 3⁄4udí, pracujúcich v lese a pre les, bol korunovaný úspechom. Som presvedèený, e
to potvrdí kadý vnímavý èitate3⁄4.



Vladimír Barta, Vladimír Bárta, Ján Mièovský : LESY A 1⁄4UDIA
vydalo vydavate3⁄4stvo AB ART press, Slovenská 1⁄4upèa v roku 2004.
Náklad 1 000 ks.

portové hry
OZ Smolenice
Ing. Jozef HIKL
Dòa 5. 2. 2005 sa za slneèného poèasia uskutoènili zimné portové hry pracovníkov OZ Smolenice
v prostredí okolia horárne Klenová.
Na programe bol beh na lyiach
so stre3⁄4bou  teda klasický biatlon.
Beecké trate boli perfektne
pripravené a dobre boli pripravení aj
niektorí pretekári. O výsledkoch rozhodovala stre3⁄4ba.
Areál bol pripravený pre väèí
poèet súaiacich, ia3⁄4 okolité OZ ponuku Smoleníc neprijali.
Podujatie otvoril a ceny odovzdal Ing. Glonèák a riadite3⁄4 OZ
Ing. Hudák.
Výsledková listina :
Kategória B :
1. Viera Pisarovièová, ústredie OZ
Kategória C :
1. Vladimír Kuric, LK Èastá
2. Ing. Aleander Vietoris, Lesoprojekt,
pob. Pieany
3. Andrej Machoviè, ústredie OZ
Kategória D :
1. Miroslav Kuric, LK Èastá
2. Rudolf Pribul, LK Èastá
3. Marián Sloboda, ústredie OZ
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Na bekách do Po3⁄4ska
Ing. Ján MIÈOVSKÝ CSc.
Chata Odtepného závodu
Èadca v Tichej sa 5. februára 2005
na nieko3⁄4ko hodín premenila na
táb medzinárodného lyiarskeho
behu, ktorý pod názvom Beskydy
bez hraníc spojil Oèadnicu s po3⁄4ským Zwardoòom. Vye osemdesiat
becov z oboch krajín sa vydalo na
20 kilometrovú tra, prechádzajúcu
malebným beskydským pohranièím.
V prvej polovici bola výborná stopa
vedená lesnými zvánicami v tiahlom
stúpaní, aby po dosiahnutí tátnej
hranice ponúkla nádherné výh3⁄4ady
na vetky strany. Organizátorom,
medzi ktorých patria aj kysuckí lesníci nebolo moné ani v tomto roku
niè vytknú, a keïe im mimoriadne
prialo aj poèasie boli vetci, ktorí prili na XIII. roèník tohto behu nadmieru spokojní. Napriek tomu, e medzi
aktívnymi úèastníkmi bolo naich
zamestnancov tohto roku akosi pomenej, zaznamenali úspech aj farby
Lesov SR. V kategórii 30  39 roèných
obsadil s èasom 1 hodina 23 minút
tretie miesto 1⁄4uboslav Èeròava z OZ
Èadca, Stredisko drevárskej výroby Stará Bystrica. Gratulujeme !



Chata v Tichej

Hobby

Lesník •2•2005

Po3⁄4ovnícky receptár
Srnèie ragú na víne
600 g predného srnèieho mäsa (pliecko) bez kosti, 60 g tuku, 40 g cibule, 60 g koreòovej zeleniny,
20 g paradajkového pretlaku, 20 g citróna, 12 g brusnicového kompótu, 20 g hladkej múky, 20
g medovníka, 20 g cukru, so3⁄4, nové korenie, ocot, 20 g slivkového lekváru, 1 dl èerveného vína,
vývar (voda).
Umyté, osuené srnèie mäso pokrájame na rovnaké kúsky. Na rozpálený tuk dáme na kolieska
pokrájanú cibu3⁄4u, koreòovú zeleninu, korenie, èas cukru a opraíme do hneda. Pridáme na
kolieska pokrájaný citrón, cukor, slivkový lekvár, strúhaný medovník, brusnice, paradajkový
pretlak. Vloíme mäso, mierne podlejeme vodou alebo vývarom a dusíme pod pokrievkou do
mäkka. Udusené mäso zo avy vyberieme, avu vydusíme na tuk, zapráime múkou, popraíme,
pod3⁄4a potreby rozriedime vodou, premieame, dochutíme a varíme pribline 20 minút. Omáèku
pretlaèíme (prelisujeme) na mäso cez jemné cedidlo a pod3⁄4a chuti pridáme èervené víno.
Ako prílohu podávame makaróny alebo maslové haluky.
Rozpoèet je pre 4 osoby.

Ako bonus dnes v Po3⁄4ovníckom receptári publikujeme recepty
z knihy Zdenky Studenkovej RECEPTY SO TIPKOU HERECKÉHO KORENIA.
Robíme tak s láskavým súhlasom autorky a vydavate3⁄4stva IKAR.

Koláè chalupár
(recept pre zaèínajúce gazdinky)
3 vajcia, 2 hrnèeky polohrubej múky, 1 hrnèek
krytálového cukru, 1 hrnèek vlaného mlieka, 1 hrnèek
oleja, 1 hrnèek nepomletého maku, 1 práok do peèiva,
posekané orechy, hrozienka
Vetky prísady dôkladne vymieame a cesto vylejeme
na vymastený a vymúèený plech. Peèieme pri 200 °C.
Upeèený koláè necháme vychladnú. Vrch natrieme
demom alebo 3⁄4ahaèkou, alebo polejeme èokoládovou
polevou.

Prekvapenie k vínu: Nakladaný encián
3  4 enciány, mletá èervená paprika, olej, grilovacie
korenie, celé èierne korenie, bobkový list, cibu3⁄4a, cesnak
Enciány prekrojíme pozdåne na polovicu (aby sme mali
dva rovnaké kolieska). Rezné plochy potrieme èervenou
paprikou a opä spojíme. Uloíme do misy a zalejeme
olejom. pridáme bobkový list, cibu3⁄4u nakrájanú na
krúky, celé strúèiky cesnaku a èierne korenie. Pred
podávaním necháme aspoò 24 hodín odstá v chladnièke.
Èím dlhie sa syr marinuje, tým je chutnejí.
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VIETOR NAROBIL
NA HOREHRONÍ VE1⁄4KÉ KODY
Ro3⁄4nícke noviny, 14.1.2005,
autor Peter Farárik
Jazvy spôsobené novembrovou kalamitou sú ete stále èerstvé.
V postihnutých lesoch, na horách
a pod nimi vak u nejaký èas intenzívne pracujú na obnove. Vo
Vysokých Tatrách a inde, vrátane
Horehronia, kde veterná smr nie
po prvý raz zanechala výrazné stopy nièenia.
Krátka zastávka v Odtepnom
lesnom závode v Beòui a skupina novinárov pokraèuje v sprievode
lesníkov smerom na Èervenú Skalu. Blízke polia sú ete bez snehu,
ale tráva sa trblieta inovaou, ktorá
nerozmàza ani cez deò a navodzuje
zimnú atmosféru pokojnej krajiny.
Opúame údolie Hrona a vstupujeme do doliny Straèany, patriacej
do lesného obvodu Kuchárová a pod
správu Lesného závodu Beòu. Celková kalamita predstavuje viac ako
1,3 milióna kubíkov spadnutého dreva, prièom práve tento závod v tátnych lesoch je najviac postihnutý.
Eviduje 602-tisíc kubíkov. Po òom
nasleduje Námestovo, Èierny Balog,
Liptovský Hrádok. Výpoèet pokraèuje ïalími závodmi, postihnuté neboli v podstate len tri z 26. Beòu je na
tom mono najhorie a vyiada si aj
pomoc sesterských lesných závodov.
Cesta a úboèia v Straèanskej
doline sú doslova zavalené drevom.
Vietor sa silou svojich p3⁄4úc vyzúril
v údolí a les po jeho vpáde vyzerá
akoby uèesaný gigantickým hrebeòom. Tu i tam stojí okmásaný kmeò
stromu. Vetko ostatné leí na zemi
v jednom smere a len vrcholky nad
dolinou zostali vyèíòaniu ivla ako
zázrakom uetrené. Oèiam sa vak
naskytá aj iný poh3⁄4ad. Ako dravý pavúk sa medzi nakopenými kmeòmi
usilovne zvàta dômyselný stroj. Hovoria mu tu harvestor a je urèený
na predrubné aby. Na prvý poh3⁄4ad
vyzerá ako väèí traktor, avak jeho
pouitie je univerzálne. V jednom
kontinuálnom procese urobí stínku, odvetví, zmeria a zmanipuluje
celé kmene. Kabína s obsluhou sa
otáèa súèasne s malým technickým
zázrakom na konci ramena stroja. Z hromady vyvrátených stromov
si aký kmeò vyberie ako zápalku
a sotva naráta do desa, sú z neho
úh3⁄4adné gu3⁄4atinové sortimenty. Palubný poèítaè dokonca zaeviduje aj
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pracuje aj vývozná súprava ako rovnocenný pomocník, ktorý drevnú
hmotu roztriedi, naloí a dopraví na
odvoznú cestu.
DVERE POOTVORENÉ
TIEPKOVANIU
hmotnos dreva, ktoré prejde ramenom harvestora.
OBROVSKÉ STROJE AJ
TRADIÈNÉ TECHNOLÓGIE
- Pokroku sa jednoducho
nedá zabráni, - hovorí rozvojovo-technický riadite3⁄4 podniku Lesy SR
Ing. Ján tefánik. - Takáto moderná
technológia funguje v Európe u desa rokov, nakoniec aj my sme ju u
overili v úmyselných abách, - dodáva. Keïe vak nejde o iadnu lacnú
mainu, zatia3⁄4 je výhodnejie vyui
sluby iných. Reálne vak mono
predvída, e postupne sa aj na Slovensku vybavia niektoré firmy podobnou technológiou. Stredne aký
stroj vyjde na pribline 10 miliónov
korún, aí stojí o polovicu viac.
- Aj my máme v pláne investièného rozvoja pre tento rok kúpi
jeden vlastný harvestorový uzol, vraví J. tefánik a dozvedáme sa aj
to, e vlani pracovali v Lesoch SR
tri. Viacúèelové lesné stroje vznikli
vo vyspelých lesníckych krajinách
a u nás je momentálne pre harvestory prístupných aspoò 200-tisíc kubíkov kalamitného dreva.
Neposedný stroj sa na pokyn
lesníkov zastavil a z kabíny vychádza
jeho obsluha. Je to chví3⁄4ka na cigaretu a nieko3⁄4ko slov, z ktorých hneï
vyplynie, e technika s osádkou pochádza z okolia Prahy. Obsluhova
takýto stroj sa podobá virtuálnej poèítaèovej hre, rozdiel je vak v tom,
e je to naivo. Kurzy ovládania sú
nároèné a z desiatich uchádzaèov sa
uchytí jeden, najviac dvaja. Tento typ
s kolesami si poradí v teréne s maximálnym sklonom do 40 percent, sú
vak aj pásové èi dokonca harvestory kráèajúce do ete väèích svahov.
Strmie úboèia vak u lesníci povaujú za lanovkové. V minuloroènej
kalamite im prisudzujú pribline
200-tisíc kubíkov. Prirodzene, k slovu
sa dostanú aj klasické technológie,
preto nie sú obavy, e domáce pracovné skupiny pilèíkov, traktoristov
a zváaèov dreva s koòmi nebudú
ma dos práce. Pri harvestoroch,
a tak to bolo i na Horehroní, obyèajne

Na otázku, èi sa podarí
ustrái kalamitné drevo pred zlodejmi, hovorca podniku Peter Gogola
upresòuje postupy lesníkov v tomto
smere. V kadej doline bude pod3⁄4a
neho i malá maringotka a stránik.
Kalamitné drevo Lesy SR spracujú
do konca roka 2005 s tým, e niektoré práce budú aktuálne ete aj v prvej
polovici toho nasledujúceho. Kalamita býva zdrojom ve3⁄4kého mnostva
dreva a nie vetko sa dá speòai
tradièným spôsobom. To vak neznamená, e zostane bez povimnutia.
- V Lesoch SR rozbiehame výrobný program spracovania biomasy
na lesnú tiepku, - vysvet3⁄4uje v autentickom prostredí Ing. J. tefánik.
- Jeden tiepkovaè máme v OLZ Levice, ktorý robí energetickú tiepku
pre strojárov v Tlmaèoch. V pláne
investièného rozvoja na tento rok je
vak nákup ïalích piatich a ete jeden by sme chceli získa v budúcom
roku. Chceme ma sedem vlastných
tiepkovaèov, ale celý program závisí najmä od toho, ako sa nám podarí získa potenciálnych odberate3⁄4ov
a urobi s nimi zmluvy. tiepka sa
dá vyrobi aj z haluziny, v nej je vak
prive3⁄4a zelenej hmoty, - ukazuje na
kopy èeèiny.
Nie náhodou výrobu tiepky
zastreí stredisko v Leviciach, ktoré
vystupuje od zaèiatku roka ako samostatné a na úrovni odtepného
závodu. Na jeho èele stojí Ing. Ján
Farka, ktorý má u v rukách podpísané kontrakty s viacerými odberate3⁄4mi. Sú to predovetkým väèie
teplárne. Nieko3⁄4ko seminárov o tejto
problematike sa uskutoènilo prostredníctvom samospráv, ktorým predstavili program vyuitia lesnej biomasy.
Zdá sa, e ich predstavitelia pochopili, e táto cesta nie je pri súèasnom
zvyovaní cien energie márna a má
perspektívu. Domáca surovina tohto
druhu je 3⁄4ahie dostupná a najmä
lacnejia.
Harvestor s neodmyslite3⁄4nou
vyváacou súpravou mono nájs pri
práci aj v Lesnej správe Sihla, ktorá
patrí do obvodu Odtepného lesného
závodu v Èiernom Balogu. Jeho riadite3⁄4 Ing. Miroslav Engler hovorí, e
v Sihle je podstatná èas sústredenej
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kalamity a zhruba 20-tisíc kubíkov
z nej chcú spracova harvestorom.
V prvej polovici decembra odkrojili z tohto mnostva u 2 700 kubíkov a do konca roka v celom závode
spracovali 25-tisíc kubíkov kalamity.
Celkove jej vak bude do 200-tisíc
metrov kubických. Aká bude kvalita dreva? Otázku opakuje riadite3⁄4,
lesník telom i duou. - Odhadujeme
62 percent vývratov a 38 percent zlomov. Z bezpeènostných dôvodov sa
drevo na vývrati musí reza ïalej. My
tomu hovoríme koláèe. Ve3⁄4a odpadu
je zo zlomov, pretoe takéto drevo je
èasto roztiepané. To bude nieèo aj
pre záujemcov o palivové drevo, tipujeme.
- Dopyt po palivovom dreve je
u nás stále ve3⁄4ký. Najmä preto, e tu
nie je plyn, - dodáva riadite3⁄4 závodu.
- Tamojí obyvatelia sú odkázaní na
elektrickú energiu, ktorú zdraujeme, a na palivo. Tým chcem poveda,
e si vypomáhajú palivovým drevom.
Plánujeme aj výrobu tiepky, chceme
na to vyui vrchné èasti stromov,
technológiu harvestorov. Zaèneme
s tým u v tomto tvrroku.

rokom sa snaíme podiel prirodzeného zmladenia porastov zvyova. Pohybuje sa u od 20 percent. Vzápätí
vak namieta, e sa to nedá uplatni
univerzálne. Nie je moné vdy ponecha vetko na prírodu, rozpráva
o stovkách èi dokonca tisíckach hektárov postihnutých plôch a èaka,
kým sa prirodzene zmladia. Napokon, márny nebol ani boj s podkôrnym hmyzom, kedy po kalamite na
tejto a susednej lesnej správe naintalovali roène aj sedem stoviek lapaèov.
Kalamita je najmä výrazná
ekologická koda a samozrejme, prináa tie ekonomické straty. Trpí aj
lesná zver, ktorá tým stráca prirodzené biotopy. Avak reèi o tom, e jej
padlo za obe ve3⁄4a zvierat, nie sú nièím podloené. Lesníci dobre vedia,
e zver hrozbu vycíti a pod3⁄4a toho
sa aj zariadi. Predovetkým vak veria, e sa do postihnutých oblastí postupne vráti a zdevastovaný les
spolu s òou opä oije.

PRÍKLAD ÚSPENEJ OBNOVY

Prezident Zdruenia zamestnávate3⁄4ov lesného hospodárstva na
Slovensku Karol Vin a predseda
Odborového zväzu Drevo, lesy, voda
Borislav Majtán podpísali kolektívnu zmluvu vyieho stupòa na rok
2005. Na základe tejto zmluvy sa
12 tisícom zamestnancom v odvetví lesného hospodárstva zvýia tarifné mzdy a príplatky na tento rok
o 6,9 percenta. Pri oèakávanej roènej inflácii 3,3 percenta by tak mali
rás aj ich reálne mzdy.
Priemerná tarifná mzda zamestnancov tátneho podniku Lesy
SR, ktorý je najväèím zamestnávate3⁄4om v odvetví lesného hospodárstva,
bola za jedenás mesiacov minulého
roka 17 185 korún.

Na území Tatranského národného parku veterná kalamita zasiahla pribline 12 600 hektárov lesných
ekosystémov. Z pokodených lesov je
pribline 57 percent tátnych, zvyok je v súkromnom vlastníctve. Najviac sú postihnuté mestá Kemarok
a Spiská Belá a urbariáty obcí Východná, trba a Gerlachov. Z h3⁄4adiska intenzity pokodenia odborníci
odhadujú, e a 73 percent postihnutých lesov tvoria porasty v stave
úplného rozvratu.
Na území obhospodarovanom
tátnym podnikom Lesy SR, hlavne
v jeho odtepných závodoch Beòu,
Èierny Balog, Liptovský Hrádok, Námestovo, Revúca a Roòava, leí v kalamitných porastoch na ploche 2 200
hektárov pribline 1,368 milióna kubických metrov dreva. Pod3⁄4a harmonogramu lesníci plánujú spracova
do konca augusta vye 880-tisíc kubíkov, èo je asi 65 percent celkového
mnostva dreva leiaceho na zemi.
Rýchlos spracovania bude
k3⁄4úèová, lebo kadý deò sa cena
dreva bude zniova vplyvom poèasia a kodcov, zdôraznil generálny riadite3⁄4 Lesov SR Karol Vin.
tátne lesy zároveò pracujú na projekte celkovej obnovy plôch. Pod3⁄4a
predbených kalkulácií náklady na
ich èistenie po abe dreva z kalamity
budú 35 miliónov korún. Na obnovu
lesa bude treba ïalích 85 miliónov.
Ministerstvo pôdohospodárstva v súvislosti s kalamitou pripravuje tri
zásadné projekty. Z nich je momentálne najdôleitejí plán na likvidáciu kalamity. Po doplnení námetov
z odborných diskusií by ho mal minister Zsolt Simon predloi na rokovanie vlády u v najbliích dòoch.
Pod3⁄4a neho ide o otvorený dokument,
ktorý umoòuje alternatívne spracovanie kalamity pod3⁄4a obmedzení
a priorít, klimatických vplyvov èi potreby a ponuky vhodných strojov.

ZÁCHRANA KALAMITNÉHO
DREVA JE BOJ S ÈASOM
Hospodárske noviny 20.1.2005

LESY SR DOSIAHLI ZISK
150 MILIÓNOV KORÚN
Pravda 7.2.2005

Bilancia kôd nièivej víchrice, ktorá sa prehnala Slovenskom
vlani 19. novembra, pomaly dostáva reálne kontúry. Pod3⁄4a najnovích
odhadov prírodný ivel znièil len na
území TANAP-u takmer 2,5 milióna
kubíkov drevnej hmoty. Lesníci vak
oèakávajú, e po ete podrobnejom
zmapovaní následkov veternej smrti bude údaj o mnostve dreva v kalamitných porastoch vyí.

tátny podnik Lesy SR dosiahol vlani pod3⁄4a predbených výsledkov zisk takmer 150 miliónov korún.
V roku 2003 mali Lesy SR stratu
570 miliónov korún. Podnik dosiahol
pozitívny výsledok vïaka 36 % nárastu produktivity práce z trieb. Podnik
medziroène zníil náklady o desatinu aj stav zamestnancov z 9 462 na
6 635 osôb.

Chlad zalieza za nechty a núti
lepie si pozapína kabát. Zastavujeme sa na zaèiatku Osrblia, ktoré sa
pred ôsmimi rokmi dostalo na stránky novín aj prièinením rozsiahlej kalamity. Tisícky kubíkov dreva lesníci
u dávno spracovali a napospas osudu nenechali ani spustoené a obnaené stráne. Kalamita tu vznikla
8. júla 1996 a u tyri roky po nej,
teda s roèným predstihom, boli postihnuté stráne zelené. Nápor vetra
nevydrali ani mnohé buky, pretoe
ich konáre boli v tom èase olistené,
ivlu teda stáli v ceste ove3⁄4a viac ako
pri poslednej kalamite. A mono práve preto bola jesenná víchrica voèi
bukom zhovievavejia. Stojíme oproti ihrisku a poh3⁄4ad na kedysi zdevastované svahy Tomáovej dáva u
optimistickejí obraz ako pred rokmi. Sú akoby kolským príkladom
úspeného zásahu èloveka, ako pestovate3⁄4a lesa.
- Tu, h3⁄4a, sme si vyskúali obnovu lesa. Predovetkým sme vyuili klasické zalesòovanie, ale dali sme
priestor aj prirodzenému zmladeniu porastov, - hovorí riadite3⁄4 závodu Ing. M. Engler. Prirodzená obnova
lesa má pod3⁄4a neho ve3⁄4a výhod, sú to
napríklad dreviny z pôvodného stanovia a niie náklady. - Kadým

LESNÍKOM PORASTÚ MZDY
O TAKMER 7 PERCENT
SME 20.1.2005
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Hudobné okienko

Slávnostné lesnícke fanfáry
V januárovom èísle Lesníka sme publikovali prvú èas slávnostných lesníckych fanfár,
ktorých autorom je renomovaný bratislavský skladate3⁄4 a dirigent Svetozár túr. Premiéru malo
toto dielo v lete minulého roku, konkrétne 24. júla na Dni stromu vo Vydrovskej doline. V tomto èísle
publikujeme druhú èas fanfár.
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Pre deti
1. Napí, ktoré zviera zanechalo po
sebe v snehu tieto stopy:

2.

Je to jeden z najväèích vo3⁄4ne ijúcich
cicavcov u nás. Srs má sfarbenú do svetlo
gatanovo  hneda a do ryava. Samec
má na hlave parohy. Hlavnou zloky jeho
potravy je tráva, ale ohrýza aj kôru a vetvièky
stromov. Zoerie aj lístie a lesné plody.
Samièka privádza na svet 1 mláïa roène.
Ako sa volá toto zviera? Skús ho nakresli!

Lesník •2•2005

Ahoj kamaráti,
polite mi správne
odpovede. Jedného
rieite3⁄4a odmením
darèekom.

4. Nájdi 10 rozdielov medzi obrázkami.

3. Usporiadaj správne písmená
a dozvie sa 3⁄4udové porekadlá:
deVa bredo, moda lepnajie.
otK muhédru muja peko,
más od jen dnespa.
ídrejMú túpius.
chvá3⁄4Ne neï drep romèeve.

5. Vystrihni a poskladaj obrázok!

Moja adresa je: Veverièka Ryka, Lesy SR, Nám. SNP 8, 974 00 Banská Bystrica.
Teím sa na vás nabudúce. Dovtedy ahoj!
Tajnièka z kríovky v januárovom vydaní Lesníka je: Mui tvoria zákony eny.
Knihu Od lesov krá3⁄4ovských k lesom tátnym posielame Jozefovi Polakovièovi z Trstenej.
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Hobby

Filatelistické okienko

OCHRANA IVOTNÉHO PROSTREDIA
NA SLOVENSKÝCH POTOVÝCH ZNÁMKACH
Ing. tefan Pollák, Potové múzeum Banská Bystrica
Slovenská pota, a.s., Ústredné
generálne riadite3⁄4stvo  Potové múzeum Banská Bystrica vzniklo 1. marca
2000 ako nástupca Dokumentaèného
centra Slovenskej poty, .p., Banská
Bystrica. Jeho úlohou je zhromaïova
a ochraòova doklady archívnej, kninej,
muzeálnej hodnoty, dokumentujúce históriu vývoja potovníctva, dopravy správ
a s nimi spojených odborov. Taktie je
jeho náplòou aj archivovanie slovenských potových známok a podkladov
pre známkovú tvorbu. V rámci výmeny
potových známok s èlenskými krajinami Svetovej potovej únie prichádzajú do
potového múzea vetky vydané známky
z celého sveta, èím sa jeho zbierka potových známok neustále rozrastá.
Od roku 1993, kedy zaèala vydáva svoje potové známky samostatná
Slovenská republika, sú kadoroène
vydávané emisie potových známok venované ochrane ivotného prostredia.
Námety sú èerpané z oblasti ochrany flóry a fauny. Prvá emisia venovaná ochrane prírody bola vydaná v roku 1993
s námetom drevín  dub letný, hrab

OCHRANA PRÍRODY
Dreviny I
Dub letný
Quercus robur
14.5.1993
Autor výtvarného
návrhu známky:
Katarína evellová,
akad. maliarka
Rytina známky: Milo Ondráèek
Tlaèiareò:

Potovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlaèe: rotaèná oce3⁄4otlaè
v kombinácii s håbkotlaèou
Rozmer obrazovej èasti známky:
23 x 30 mm
Náklad známky: 5 435 000 ks
Autor motívu na FDC:
Katarína evellová, akad. maliarka

Rytina FDC: Milo Ondráèek
Návrh na peèiatku:

Katarína evellová, akad. maliarka
Tlaèiareò FDC:

Potovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlaèe FDC:

oce3⁄4otlaè z plochých platní
Náklad FDC: 10 000 ks

obyèajný a borovica lesná. Z iniciatívy
Rady Európy bol rok 1995 vyhlásený za
Rok ochrany európskej prírody. Pri tejto
príleitosti bola vydaná séria známok zobrazujúca chránené rastliny Slovenska.
Je na nej vyobrazený horcokvet Clusiov,
poniklec slovenský a rumenica turnianska. Následne boli vydané známky s námetom húb a lesných plodov. Ochrane
fauny boli venované emisie s vyobrazením dravých vtákov, divej zvere, rýb,
spevavého vtáctva, dravej zvere, motý3⁄4ov
a európskej maèky divej.
Na známkach s námetom chránených území sú zobrazené tatranské
plesá, jaskyòa Domica a Ochtinská aragonitová jaskyòa, Tatranský národný
park, prielomy Váhu a Dunajca.
V rámci emisie Krásy naej vlasti
boli známky venované slovenským hradom  Budatín, Krásna Hôrka a Nitra,
ako aj slovenským lokalitám zaradeným
do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedièstva s námetom Banskej
tiavnice, Spiského hradu a Vlkolíca.
V ïalích vydaniach boli pripomenuté
archeologické lokality, románska archi-

OCHRANA PRÍRODY
Dreviny II
Hrab
obyèajný
Carpinus betulus
14.5.1993
Autor výtvarného
návrhu známky:
Katarína evellová, akad. maliarka
Rytina známky: Milo Ondráèek
Tlaèiareò:
Potovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlaèe: rotaèná oce3⁄4otlaè
v kombinácii s håbkotlaèou
Rozmer obrazovej èasti známky:
23 x 30 mm
Náklad známky: 2 045 000 ks

1993

tektúra a banskotiavnické
tajchy
Klinger a Rozgrund.
Zatia3⁄4 ako posledná z tohto radu
bola v roku 2004 vydaná známka Lesy
Slovenskej republiky  Dobroèský prales s pripomienkou na Jozefa Dekréta
 Matejovie. V roku 2005 bude pod3⁄4a
emisného plánu Slovenskej poty, a.s.,
vydaný hárèek s námetom koní.
Slovenská známková tvorba vychádza z tradície èesko  slovenskej známkovej tvorby. Preto aj na vypracovaní
výtvarných návrhov vyie zmienených
známok sa podie3⁄4ali nai poprední výtvarníci: Martin Èinovský, Karol Felix,
Duan Kallay, Katarína evellová  uteková, Kamila tanclová  Kállayová
a mnohí ïalí. Rytiny známok väèinou
vytvorili Martin Èinovský, Rudolf Cigánik a Frantiek Horniak. Pre svoju
krásu, námetovú rôznorodos, spôsob
a kvalitu tlaèe sú slovenské potové
známky ob3⁄4úbené nielen medzi filatelistami, ale aj medzi benými uívate3⁄4mi
potových sluieb.

OCHRANA PRÍRODY
Dreviny III
Borovica lesná
Pinus silvestris
14.5.1993
Autor výtvarného
návrhu známky:
Katarína evellová,
akad. maliarka
Rytina známky: Milo Ondráèek
Tlaèiareò:
Potovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlaèe: rotaèná oce3⁄4otlaè
v kombinácii s håbkotlaèou
Rozmer obrazovej èasti známky:
23 x 30 mm
Náklad známky: 2 290 000 ks
Autor motívu na FDC:
Katarína evellová, akad. maliarka
Rytina FDC: Milo Ondráèek
Návrh na peèiatku:
Katarína evellová, akad. maliarka
Tlaèiareò FDC:
Potovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlaèe FDC:
oce3⁄4otlaè z plochých platní
Náklad FDC: 10 000 ks

Upútavky • Jubilanti
DOVOĽUJEME SI VÁS UPOZORNIŤ NA NIEKTORÉ ZAUJÍMAVÉ
PRÍSPEVKY V ODBORNÝCH LESNÍCKYCH ČASOPISOCH:
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ivotné jubileá
Február

| Rozhovor s Ing. Jánom tefánikom: A vyia

2005

50 rokov

moc prírodného ivlu zmenila verejný záujem

Gao tefan  nar. 24. 2. 1955,
VLO, LS Dechtice  OZ Smolenice
Ing. Majerníková Jarmila
 nar. 17. 2. 1955, STE,
LS Sládkovièovo  OZ Palárikovo
Pavlovièová Magdaléna  nar.
8. 2. 1955, SOR  úètovník  OZ
Topo3⁄4èianky
Propperová Janka  nar. 21. 2. 1955,
SOR  mzdová úètovníèka
 OZ Trenèín
Fekete Pavel  nar. 19. 2. 1955,
STV, LS Kokoovce  OZ Preov
Ing. Volentier Karol  nar.
21. 2. 1955, VOR  manaér pre
rozvoj zamestnancov a personálne
procesy  GR BB
Èermáková Ludmila  nar.
24. 2. 1955, SOR  systémový
programátor, OIT Koice  GR BB

o lesy | Na horúcu ochranársku tému s Prof.
Novotným | Poh3⁄4ady do najviac postihnutých
oblastí Slovenska | Koncepèné rieenie
kôlkárskej výroby v .p. Lesy SR
| Lesy SR sa stávajú strategickým producentom
biomasy | Prof. Lukáè: Vyuime jedineènú
ancu dokáza lesnícku profesionalitu!
| Bohuia3⁄4, a prírodné katastrofy zrých3⁄4ujú
technický rozvoj | Tatranské kalamity
v roku 1915 a 2004 | Potrebuje Slovensko
pecializovanú celulózku? | Ú3⁄4ava na dani
z kalamitného dreva? Preèo nie...? | Ekonomika
a ceny dreva | Infoservis o monosti èerpania
zdrojov z fondov EÚ

60 rokov

Èasopis pro lesníky, myslivce, spracovatele døeva a ochránce pøírody

2/2005

| Lesnictví a myslivost v Moravskoslezském kraji | Krásné, významné
a památné stromy | Je moné pìstovat lesy v Ostravì? | Velkokapacitní
pila na severní Moravì | Soutìe, výstavy, veletrhy

Geschwandtner tefan  nar.
1. 2. 1945, OLH, LS Partizánske
 OZ Prievidza
Korchan Ivan  nar. 14. 2. 1945,
VLO, LS Duchonka  OZ Prievidza
Odchod na
dôchodok

starobný

Ing. Nataa Harmaniaková, CSc.
 nar. 9. 2. 1949, VOR  obchod
 OZ Krupina
Ing. Helena TURSKÁ



| Ako ïalej v chove muflónej zveri
| Zver pod kolesami | Environmentálna
kriminalita | Veterná kalamita - nové
poh3⁄4ady a konzekvencie | Údrba zbraní
 základ spo3⁄4ahlivosti a presnosti
| Veslonos americký  prvý
zdokumentovaný nález na slovenskom
úseku Dunaja | Rozmnoovanie a chov
kapra (2.) | Vodná nádr Nosice

Pozývame Vás na

Levické poľovnícke dni
ktoré sa uskutoènia
v dòoch 10. a 13. marca 2005
v Dome kultúry Druba v Leviciach
Program:
10.3.  Prehliadka videofilmov
z festivalu Hubertlov  Levice 2005
 Vernisá výstavy Príroda okolo nás
 prehliadka trofejí, výstava ve3⁄4kých
eliem v TANAPe,
atï  výstava potrvá do 19.3.
 Vyhlásenie výsledkov festivalu
Hubertlov  Levice 2005 a výtvarnej
súae Príroda okolo nás
12.3.  13.3.  Predaj po3⁄4ovníckej
literatúry, odevov, výstroja,
vábnièiek, atï.
12.3.  Odborný seminár Ochrana
a obhospodarovanie eliem
na Slovensku
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Módna prehliadka

V zajatí rytmu

Textilný ekvivalent tekutých spodkov

Raz do roka sú aj v pekle hody!  vravievala moja nebohá
prababka. Nie e by som chcel lesnícky rezort prirovnáva
k peklu, tým som chcel len vyjadri, e lesníci (i keï majú bliie
k práci ako k zábave) si tie obèas vedia vyhodi z kopýtka.
Z iniciatívy Lesníckeho výskumného ústavu vo Zvolene
a Generálneho riadite3⁄4stva Lesov SR, samozrejme s podporou
Lesníckej sekcie MP SR sa po druhýkrát konal lesnícky
ples. V poslednú januárovú sobotu sa v priestoroch retaurácie Centrum vo
Zvolene stretli lesníci a lesníèky so svojimi partnermi a partnerkami, aby vo
víre spoloèenskej zábavy na chví3⁄4u zabudli na starosti vedných dní. O dobrú
zábavu sa postarali èlenovia vojenského folklórneho súboru Jánoík, ktorí svojimi
taneènými kreáciami poteili návtevníkov plesu. Cimbalista 3⁄4udovej hudby tohto

Prípitok ve3⁄4kej trojky

Organizaèný tím v plnej paráde

Jánoíci v akcii

najmladieho profesionálneho folklórneho súboru Martin Budinský predviedol
exhibíciu hodnú virtuóza. Hudobný kumt a neobyèajne pestrý repertoár
predviedlo aj Animo kvarteto  komorné hudobné teleso s medzinárodným
renomé (Austrália, Rakúsko) a dlhoroènou tradíciou (donedávna toto hudobné
teleso vystupovalo pod názvom Trávnièkovo kvarteto). Animo kvarteto
s nadh3⁄4adom a 3⁄4ahkosou príznaènou pre profesionálov zahralo èoko3⁄4vek od
Haydna a po Gejzu Dusíka.
Zaujímavým bodom programu bola módna prehliadka lesníckeho
a po3⁄4ovníckeho obleèenia z produkcie firmy PRO SILVA vo Zvolene. Organizátori
pripravili dve tomboly: po3⁄4ovnícku a ve3⁄4udovú. Záujem o tombolové lístky
bol (k radosti organizátorov) ve3⁄4ký a èas plesových hostí dokonca prejavovala
rados z výhier spontánnym pospevovaním znelky. O hudbu sa postaral známy
zvolenský DJ Ladislav Hradský. Striedal ánre pod3⁄4a nálady na parkete a plesová
spoloènos sa vykrúcala v zajatí rytmov vetkého druhu (dokonca aj ja, navzdory
tomu, e tancujem len v sebeobrane).
Napriek tomu, e ples dopadol nad oèakávanie dobre, neodpustím
si jednu kritickú poznámku: èasto sa hovorí o lesníckej spolupatriènosti,
o stavovskej súdrnosti, atï, atï. Je na kodu veci, e niektoré lesnícke intitúcie
trvalo ignorujú skutoènos, e lesnícky ples je jednou z mála príleitostí na
stretnutie a utuovanie vzahov. A ktorée to sú? Netreba menova. Treba prís.
Lebo, ako vravievala moja nebohá prababka: nielen chlebom je èlovek ivý. Take
dovidenia o rok na lesníckom plese.
S pozdravom
plesový bonviván Peter Gogola

