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Napriek tomu, �e sa projektu 
v mimoriadne vyrovnanej 
konkurencii nepodarilo ocenenie 
HR Oscar získa�, fakt, �e bol 
nominovaný do naju��ieho výberu 
je významným signálom, �e 
v oblasti riadenia 3⁄4udských zdrojov 
a prístupu k zamestnancom 
sa LESY SR, �. p. dostávajú na 
úroveò renomovaných spoloèností 
európskeho formátu
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LESY Slovenskej republiky Banská Bystrica

Pamätáte sa? Marec � mesiac 
knihy. Apríl � mesiac lesov. Máj � me-
siac lásky. Alebo Mesiac èeskoslovensko 
� sovietskeho priate3⁄4stva. Nie je to tak 
dávno, èo nám bolo týmto spôsobom 
pripomínané, �e je treba èíta� knihy, 
chráni� prírodu, milova� (napr. Sovietsky 
zväz). Vtedy mi to pripadalo trochu pri-
tiahnuté za vlasy: veï èíta� ma bavilo po 
celý rok, prírodu treba chráni� stále, lás-
ka je (chvalabohu) aktuálna po celý rok 
a Sovietsky zväz mi bol vcelku ukrad-
nutý � i keï ruské pesnièky a vtipy som 
mal (a mám) rád celoroène. Dnes si u� 
na tieto kampane málokto spomenie � 
namiesto nich nás médiá bombardujú re-
klamnými kampaòami, ktoré nás nechcú 
vychováva�, ale presviedèajú nás, �e je 
treba kupova� taký èi onaký produkt. 

S odstupom èasu si v�ak uvedo-
mujem, �e mesiac lesov nebol zlý nápad. 
Verejnos� vníma lesy trochu zvlá�tne: 
kde-kto sa vyhlasuje za ochrancu prí-
rody, ale keï sa ocitne v lese, zabúda 
na dobré mravy. Dôkazom je vypa3⁄4ovanie 
trávy, pla�enie zveri, nelegálne skládky 
komunálneho odpadu, kráde�e vianoè-
ných stromèekov � a to je len struèný 
zoznam �hriechov� verejnosti voèi lesu. 
Ak to má pomôc� k lep�iemu chápaniu 
významu lesa, nech si teda mesiac lesov 
naïalej pripomíname. Alebo èo takto 
vá�i� si les po celý rok? A pripomína� to 
v�etkým? Chceme od verejnosti prive3⁄4a? 
Keï mô�eme darova� 2 % daní, darujme 
pár percent svojho èasu premý�3⁄4aniu 
nad tým, èo pre nás les znamená. Veï 
ka�dý potrebuje dýcha� svie�i vzduch, 
pi� èistú vodu alebo si obèas �vyvetra�� 
hlavu prechádzkou po lese. A preto by 
hádam bolo dobre, aby si to verejnos� 
uvedomovala a aspoò raz do roka (na-
príklad v apríli, mesiaci lesov), vyjadrila 
lesníkom vïaku za prácu, ktorú robia 
v prospech celej spoloènosti. Zaslú�ia 
si to.

V�etkých èitate3⁄4ov 
pri príle�itosti apríla - mesiaca 

lesov srdeène pozdravuje 
 Peter Gogola

výkonný redaktor
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Vo �tvrtok 17.marca nás 
na pôde generálneho riadite3⁄4stva 
Chorvátskych �tátnych lesov prijal 
generálny riadite3⁄4 Darko Beuk. 
Na�a delegácia odovzdala pozdrav 
a pozvanie generálneho riadite3⁄4a 
Lesov SR, �.p., Ing. Karola Vin�a 
k náv�teve Slovenska. 

Filatelistické okienko

Pamätáte sa? Marec � mesiac 
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ným správam, ktoré sa v tomto roku 
zásadne zmenia -  ich výmera stúpne 
pribli�ne na dvojnásobok. Preèo práve 
tento krok?

Tu reagujeme na viacero okol-
ností. Prvou je potreba zosúladi� ve3⁄4-
kos� spravovaného územia s 3⁄4udskými 
zdrojmi. Nejde len o úsporu 3⁄4udí, ale 
predov�etkým o ich lep�ie vyu�ívanie. To 
je mo�né práve na územne väè�ích orga-
nizaèných jednotkách. Ïal�ím a mo�no 
e�te dôle�itej�ím cie3⁄4om je potreba lep�ej 
organizácie práce, kde z úrovne lesnej 
správy potrebujeme na jednej strane 
dosta� v reálnom èase informácie a ná-
sledné plnenie po�adovaných výstupov,  

na druhej strane 
musíme túto jed-
notku dosta� do 
pozície, kde sa pre-
stane hovori� len 
o nákladoch, ale 
musí svoje výstupy 

vníma� predov�etkým v hodnotách, ktoré 
reálne vyprodukuje. Teda nie, �e na�e ná-
klady na �a�bu boli to3⁄4ko a to3⁄4ko, ale -  do-
dali sme drevo v takejto hodnote a stálo 
nás to to3⁄4ko peòazí. Po�adujeme jasný po-
h3⁄4ad ka�dého z nás na efektívnos� toho, 
èo robí. Samozrejme, práca lesníka nikdy 
nebude len o nákladoch, tr�bách a zisku 
a preto,  do modelu  vstupuje najdôle�itej-
�í prvok, ktorým je odborný lesný hospo-
dár ako suverénny  �éf lesného obvodu. 
Jeho primárnou povinnos�ou je dôsledné 

dodr�iavanie lesnej zákonnosti a pred-
pisov lesného hospodárskeho plánu. 
V  �iadnom okamihu nebudú preto môc� 
ekonomické ukazovatele zví�azi� nad le-
som. Pripomína�  povinnosti hospodára 
iste nemusím, no rád by som zdôraznil, 
�e jeden zo základov jeho práce vidím 
v perfektne vyznaèenej �a�be. Práve ona 
je základom pre bezkonfliktné prepojenie 
biológie a ekonomiky lesa. 

OLH je teda �éfom obvodu, aká 
bude potom pozícia lesníka? 

Lesník bude relatívne natrvalo 
pridelený ku konkrétnemu obvodu ako 
výkonný spolupracovník odborného les-
ného hospodára. Predstava o jeho den-
nom operatívnom presúvaní z obvodu na 
obvod je absurdná a nezodpovedá na�ej 
filozofii. Bude to o�etrené aj úètovne, 
keï re�azec identifikaèných kódov bude 
doplnený do podoby závod � správa  - ob-
vod  - lesník. Samozrejme, �e lesník bude 
môc� by� presunutý tak, ako aj doteraz 
na výpomoc na iný obvod, ale v rámci 
dlhodobých rozhodnutí vedúceho sprá-
vy. Lesník bude v�dy zodpoveda� za 
zásoby  na svojom kmeòovom, ale i výpo-
mocnom obvode, resp. jeho príslu�ných 
skladoch..

S pozíciou  OLH sa údajne spája 
aj samostatné vykonávanie pestovnej 
èinnosti. Je to pravda?

Nie. OLH bude �éfom obvodu 

Aktuálny rozhovor 
s generálnym  riaditeľom

Po dvoch rokoch úvah, hľadania a projektovania vstupuje náš 
podnik do fázy, ktorá významne zmení jeho architektúru. Dôležité kro-
ky, ktoré sa začínajú uskutočňovať na úrovni lesných správ a lesných 
obvodov, vyvolávajú stále nemálo otázok. Možno, že viac ako by vede-
nie podniku vo vysokom štádiu „transformačnej tehotnosti“ očakávalo. 
Neexistuje nič lepšie, ako tieto otázky otvorene položiť. O rozhovor 
som preto požiadal pána Karola VINŠA.

Tá chvíľa sa blíži

Téma mesiaca

 Ján MIÈOVSKÝ

Pán generálny riadite3⁄4, ako si 
vysvet3⁄4ujete, �e pracovníci na lesných 
správach vstúpili do procesu zmien, 
ktoré zásadne ovplyvnia ich prácu v is-
tom informaènom deficite...?

Uvedomujem si èoraz viac, �e kde-
si na ceste medzi riadite3⁄4om a správcom 
máme informaènú bariéru. Riaditelia zá-
vodov a ich námestníci o v�etkom poèuli 
mnohokrát, no akoby celkom neprená�a-
li informácie svojim kolegom. Ja mô�em 
efektívne pracova� s 28 riadite3⁄4mi, no 
nie s 200 správcami. Budeme sa musie� 
dosta� k nim predsa len bli��ie. Trúfam 
si odhadnú�, �e tretinu správcov sme 
u� presvedèili, ale ïal�ia tretina si urèi-
te myslí, �e v�etko je zlé. Najmä títo, ale 
iste aj ostatní, potrebujú viac  informácií 
o tom, ako bude nová organizácia riadia-
cich procesov fungova�. Problém vidím 
v tom, �e èas� riadite3⁄4ov nekomunikuje 
so svojimi 3⁄4uïmi na potrebnej báze dôve-
ry. Stále im zdôrazòujem � dôvera dáva 
krídla. Poveda�: �Teba chcem, dôverujem 
ti a ideme to urobi� spolu�, je ve3⁄4mi dôle-
�ité.  Treba samozrejme vedie� poveda� aj 
nepopulárne veci: Si síce odborník, ale 
v súèasnom ponímaní vidím rolu správ-
cu  ináè a ponúkam ti takéto rie�enie. Je 
paradoxom, �e výhrady voèi projektu ne-
bývajú systémového charakteru, ale skôr 
osobného. Asi takto:  �Máte to síce vymys-
lené dobre, no tu to klapa�  nebude, lebo 
tamtí dvaja sa u� roky pre èosi hádajú�. 
�a�ko sa v�ak vymý�3⁄4a systém, ktorý by 
dobre fungoval aj pri nekorektnom sprá-
vaní... Za�ívam dnes kopu tlakov a �iada 
sa mi poveda�, �e nik z nás nemá isté 
miesto. Sna�me sa ho preto obháji� nie 
cez strýèkov a stranícke centrály, ale svo-
jou prácou. Je to naozaj jediná cesta. 

Nie je slab�ia komunikácia ria-
dite3⁄4ov so svojimi správcami zapríèine-
ná tým, �e sami nemajú istotu...

Riaditelia musia samozrejme ve-
die�, èi sa s nimi ráta. Tieto veci rie�im 
priamo, hoci niekedy niekoho aj pre-
kvapím... Ale dnes si ani ja, ani riadite3⁄4  
závodu nemô�e zaklada� na trvalých is-
totách. Isté je len to, �e výkonný tvorivý 
pracovník, ktorý 
uká�e, èo je v òom 
sa nemá preèo 
obáva�. Je ve3⁄4a 
dôkazov, �e ideme 
správnou cestou. 
Niekedy v�ak para-
doxne prichádzajú z externého prostre-
dia. Nedávno sme napríklad obsadili 
v sú�a�i, kde sme prihlásili ná� etický 
kódex druhé miesto za Eurotelom. Od-
borná diskusia, ktorá sa tam rozprúdila, 
ukázala, �e prostredie ve3⁄4kých firiem sa 
o v�etko, èo v podniku robíme, �ivo zau-
jíma a  na�u cestu pova�ujú za správnu 
a úplne �tandardnú, priná�ajúcu reálne 
efekty. 

Prejdime, pán riadite3⁄4, k les-

...rád by som zdôraznil, že jeden 
zo základov jeho práce vidím 
v perfektne vyznačenej ťažbe.
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a lesník na obvode bude vykonáva� v�et-
ko pod3⁄4a potreby, teda aj pestovnú èin-
nos�, hoci jeho výluènou kompetenciou 
bude predov�etkým výdaj hmoty. Pri roli 
OLH  by som v�ak chcel upozorni� na 
jej mierne konfliktnú pozíciu vo vz�ahu 
k správcovi, ktorého vidím ako komplex-
ného logistu zodpovedajúceho za plnenie 
v�etkých dohodnutých výstupov lesnej 
správy. OLH v�ak bude ma� voèi správco-
vi v prípade po�iadaviek nezluèite3⁄4ných 
s lesnou legislatívou právo veta. Nebol by 
som  rád, aby sa táto pozícia chápala ako 
a priori antagonistická. Pôjde preto v�dy 
o kolektívne h3⁄4adanie obojstranne prija-
te3⁄4ného rie�enia, prièom OLH bude viac 
advokát prírody a správca viac mana�ér 
� koordinátor potrieb zákazníka a mo�-
ností  lesa. 

Napriek tomuto zámeru �ivot 
iste prinesie mnoho situácií, kde obi-
dvaja budú ma� svoju pravdu a bude 
treba v reálnom èase zodpovedne roz-
hodnú�. Bude tak môc� v takomto prí-
pade správca suverénne urobi�?

Samozrejme, správca bude pria-
mym nadriadeným OLH so v�etkým, èo 
z toho vyplýva.

Pozícia vedúceho lesnej správy 
je v tomto modeli mimoriadne expono-
vanou. Ako boli noví správcovia vybe-
raní?

Boli vykonané personálne audi-
ty, hoci od èasu, keï sa tieto robili sme 
stratili základný nástroj, ktorým bolo za-
mý�3⁄4ané zru�enie organizaènej �truktú-
ry a jej naplnenie nanovo. Preto dne�né 
návrhy vyslovene závisia od rozhodnutia 
riadite3⁄4ov závodov, prièom mi  ostáva 
veri�, �e regionálna politika a osobné 
záujmy ich neovplyvnia a vyberú si tých 
najlep�ích. Inak si pília konár sami pod 
sebou. Právo veta proti rozhodnutiu ria-
dite3⁄4ov sme na podniku vyu�ili len cel-
kom výnimoène.        

Cie3⁄4om reorganizácie je nepo-
chybne aj úspora zamestnancov. Dá sa 
poveda�, ko3⁄4ko 3⁄4udí takto usporíme?

Dalo by sa to poveda�, keby reorga-
nizácia prebehla kompletne v pôvodnom 
termíne. Takto ide skôr o presuny, pri-
èom o zni�ovaní sa dá hovori� len v tých 
závodoch, kde doteraz ignorovali optima-
lizáciu výmery lesných obvodov.  

V súvislosti s poètami zamest-
nancov nám vlastná prevádzka i ex-
terní oponenti vytýkajú centralizáciu. 
Dole sa prepú��a, hore naopak...

To je treba  nále�ite objasni�. Je 
to predov�etkým otázka informaèných 
nástrojov, ktoré umo�nia transfer kom-
petencií nadol. Ako príklad pou�ime 
obchod s drevom. Ak dáme lesníkovi kon-
cové zariadenie, ktorým bude schopný 
bez ruèného vypisovania lístkov vstúpi� 
do centrálnej databázy podniku a de�if-
rova� povolených klientov, ich obchodnú 
pozíciu a stav ich záväzkov voèi podniku, 
potom nech tento lesník priamo predá 
z odvozného miesta hoci aj tisíc kubíkov. 
Ide o to, aby to boli kubíky identifikova-
né a aby boli v reálnom èase priradené 
klientovi, samozrejme pri zakomponova-
ní úèinného kontrolného systému. Teda 
a� primerané hardwarové a softwarové 
vybavenie umo�ní kompetencie posunú� 
dole a následne poèet 3⁄4udí na vy��ích 
úrovniach zní�i�.  

Kedy budeme takým vybavením 
disponova�?

V súèasnosti sme v závereènej 
fáze výberu nového informaèného sys-
tému. Kolegovia z odboru informaèných 
technológií urobili dobré zadanie, celý vý-
ber je vedený ve3⁄4mi profesionálne a dnes 
je to u� len otázka, 
èi chceme dobre vy-
bavenú Oktáviu, 
ktorú reprezentuje 
ponuka firmy Na-
vision, alebo Mer-
cedes v podobe 
svetového staveb-
nicového systému 
SAP. Bez oh3⁄4adu na to, ktorý systém na-
pokon vyberieme, tento bude schopný 
reagova� aj na po�iadavky, ktoré zadefi-
nujeme a� v budúcnosti.. 

Ve3⁄4ké oèakávania sú spojené 
s technickým vybavením hospodárov 
na nových obvodoch. Konkrétne ide 
o mobily, autá a notebooky, ktoré sú 
pre zvládnutie zvý�ených úloh nevy-
hnutné. Dostanú ich?

Dostanú. V súèasnosti vyhodno-
cujeme  ponuky mobilných operátorov. 
Telefóny dostanú nielen hospodári, ale 
v�etci, ktorí ich budú potrebova�. To 
samozrejme neznamená, �e budú môc� 

telefonova� v�ade,  pre-
to�e ich prístupové 
práva budú diferenco-
vané. Mo�no to pôjde 
aj tým smerom, �e ope-
rátor vystaví osobitne 
faktúru za slu�obné 
a osobitne za súkrom-
né hovory. Èo sa týka 
áut, tu budú obvody 
rozdelené pod3⁄4a ná-
roènosti do kategórií, 

ktorým bude prisúdený kilometrový 
pau�ál. Autá hospodárom ponúkneme 
na lízing, budú v�ak môc� pou�íva� aj 
vlastné. Na priemernom obvode nám 
vychádza mesaèná potreba jázd v roz-
sahu 1230 km. Na tieto sa budú vz�aho-
va� zákonné náhrady pohonných hmôt 
a amortizácie. Pod3⁄4a na�ich kalkulácií 
by náhrady mali postaèova� na splá-
canie áut kategórie Niva, resp. trocha 
vy��ie. Kto by chcel lep�ie auto musí si 
priplati�. S lízingovými spoloènos�ami 
rokujeme o nulovej akontáciií a výhod-
nej zostatkovej cene. Doba prenájmu 
bude 4 a� 5 rokov. Tento systém majú 
aj �tátne lesy v Po3⁄4sku a sú s nim plne 
spokojní.

Pán generálny riadite3⁄4, stav na-
�ich lesných ciest je v�ak v priemere 
zlý a zákonné náhrady budú len málo-
kde  vystihova� reálnu spotrebu pohon-
ných hmôt a opotrebenie...

Ïakujem vám za tento podnet, to 
tu e�te nezaznelo. Rie�enie potom vidím 
v nejakom koeficiente, prièom prírastok 
nad zákonnú náhradu by sa musel v ta-
komto prípade zdani�..

A èo notebooky?

Rozhodnutie o u� spomínanom 
výbere infosystému  ide ruka v ruke s vý-
berom  hardwaru, a preto èi u� pôjde o no-

tebooky, modemy, 
alebo iné koncové 
zariadenia, bude 
to rie�ené súbe�-
ne. Do hardwaru 
rozhodne investo-
va� ideme a v�etci 
OLH sa budú môc� 

dosta� do informaèného systému. Uzav-
rieme to v najbli��ích dòoch. 

V akých termínoch mô�u po-
èíta� na�i hospodári s reálnou do-
stupnos�ou ku v�etkým spomínaným 
technickým pomôckam ?

Mobilné telefóny a autá dorie�i-
me v priebehu troch mesiacov, notebo-
oky, èi modemy v tre�om, najneskôr vo 
�tvrtom kvartáli. 

Nárast povinností na obvodoch 
vyvoláva zvedavos� na platový systém. 
Budú sa platy zvy�ova� viac, ako o be�-
ný inflaèný nárast?

Nerád by som sa dostal do polohy 
prís3⁄4ubu dvojnásobných platov. Oèaká-
vame, �e kroky, ktoré teraz uskutoèòu-
jeme, vytvoria priestor na ich zvý�enie. 
Re�pektovali sme po�iadavky odborárov, 
�koda len, �e sa nám nepodarilo presadi� 
postupný odklon od princípu seniority 
v prospech princípu zásluhovosti. Bude-
me sa sna�i� akceptova� fakt, �e odme-
òovanie tých, ktorí vytvárajú hodnoty 
podniku, je objektívne naozaj nízke. No 
nemô�em tu nespomenú�, �e pri poloviè-
nom poète závodov by bol priestor na zvý-

...nikdy som sa netajil myšlienkou, 
že naša štruktúra nevyhnutne 
smeruje k dvojstupňovému 

modelu riadenia.

(pokraèovanie na strane 11) >
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Ľudia sa pýtajú: A čo za to? 

ZATIA1⁄4 TO TAK NEBOLÍ

Ale poïme pekne po poriad-
ku. OZ Ko�ice od 1. januára tohto 
roka zredukoval poèet lesných správ 
z pôvodných deviatich na pä�. Dve LS 
� Stará voda a Hrable, nachádzajúce 
sa v oblasti mimoriadneho ohroze-
nia lesov v dôsledku imisného za�a-
�enia ostali ponechané aj preto, �e 
minulý rok vyèíòala v ich teritóriu 
známa veterná kalamita. Na kala-
mitných obvodoch pracujú jeden 
OLH a dvaja lesníci, na ostatných 
LO je tento poèet vyrovnaný 1+1. 
Súèasná výmera LO predstavuje 
1800 a� 2500 ha. Priemerná výme-
ra LO sa tak takmer zdvojnásobi-
la. �Na�i 3⁄4udia boli pripravení na 
zmeny u� k 1. októbru minulého 
roka, ale vtedy chýbala politická 
vô3⁄4a. Boli sme v�ak napriek tomu 
rozhodnutí racionalizova� aspoò 
na úrovni LS a LO, preto�e to bola 
jedna z ciest ako zní�i� náklady. 
Okrem toho sme zatvorili strato-
vú pílu v Haniske,  zru�ili sme dve 
dopravno � hospodárske stredis-
ká (DHS) a v Margecanoch bolo 
zalo�ené regionálne stredisko les-
nej techniky, ktoré prevzalo èas� 
odvozu dreva a opravárenských 
výkonov. Z DHS bolo uvo3⁄4nených 
desa� pracovníkov, èas� z nich si 
na�la miesto v novom regionálnom 
stredisku. Niektorí robotníci odi�li 
do externého prostredia a pracujú 
pre Lesy SR, s ïal�ími sme sa defi-

nitívne rozlúèili. Z h3⁄4adiska poètu 
pracovníkov teda ne�lo o drama-
tické zmeny. Navy�e, keï niektorí 
nadbytoèní pracovníci ostávajú 
vyu�ití pri spracovaní kalamity,�  
zdôrazòuje P. Jakab.

  Ani zmeny na OZ Pre�ov 
neboli zatia3⁄4 pre 3⁄4udí bolestné. �My 
sme i�li na to postupnými krokmi. 
K 1. februáru sme uskutoènili racio-
nalizáciu na �iestich z celkových 
deviatich LS a z nich sme vytvorili 
tri.  LO má u nás priemernú výmeru 
2000 ha a obsadzované sú OLH 
a lesníkmi v poète 1+1. K 1. máju 
tento proces dokonèíme a ostane 
nám iba pä� LS. Doteraz sme uspo-
rili �tyroch 3⁄4udí, èas� pracovníkov 
odi�la v procese zmien do dôchod-
ku,� dodáva J. Lí�ka. 

PRVÝ POH1⁄4AD MIERI DO PEÒA�ENKY

Obidvaja riaditelia sa zhodujú 
na tom, �e zmeny kladú väè�ie náro-

ky na OLH i lesníkov. A tí sa celkom 
oprávnene pýtajú, èi sa to odzrkadlí 
aj na ich peòa�enkách. �Nová ko-
lektívna zmluva a nový mzdový 

systém platí od 1. apríla. Prekle-
novacie obdobie sme rie�ili zmluv-
nými platmi. Keï v marci dostali 
dotknutí zamestnanci februárovú 
výplatu, reakcie boli rôzne. Jedno-
ducho, platy sa hýbali u niekoho 
smerom hore, u niekoho zasa dole. 
Je to prirodzené, ak sa z lesníka 
stal OLH, polep�il si, ak bývalý 
správca robí dnes OLH,  jeho príjem 
klesol. Celkovo v�ak mô�eme pove-
da�, �e zamestnanci oèakávali väè-
�í nárast miezd,� hovorí J. Lí�ka. 

Pod3⁄4a P. Jakaba na OZ Ko�ice 
len dvom bývalým vedúcim správ 
klesli platy. Pod3⁄4a neho sa zaèínajú 
napåòa� aj s3⁄4uby vedenia, �e nebude 
od OLH a lesníkov iba �iada� viac, ale 
bude sa sna�i� aj zlep�i� ich pracov-
né podmienky zodpovedajúcim vy-
bavením � osobnými automobilmi, 
mobilnými telefónmi a poèítaèmi. 
Ko�ièania majú prís3⁄4ub z generálne-
ho riadite3⁄4stva, �e v blízkej budúc-

nosti dostanú osem 
nových automobilov 
Lada Niva. �Potom 
u� bude ka�dý OLH 
u nás vybavený osob-
ným autom,� usmieva 
sa spokojne P.Jakab. 
Jeho kolega z Pre�ova 
v�ak pova�uje túto 
otázku za zlo�itej�iu 

a vychádza z toho, �e Ko�ièania po-
�iadali o autá ako prví. Podnik si 
v�ak nebude môc� dovoli� pod3⁄4a neho 
kúpi� nové terénne autá pre v�etkých 

 Jozef MARKO

Po prievidzskom odštepnom závode (OZ) sa v rámci š.p. Lesy SR ako prví pustili do racionalizačných 
zmien na úrovni lesných obvodov (LO) a lesných správ (LS) východniari – OZ Košice a OZ Prešov. 
S riaditeľmi týchto závodov, Ing. Pavlom Jakabom a Ing. Jánom Líškom, sme hovorili o prvých skúsenostiach 
so zavádzaním zmien a ich plánoch do najbližšej budúcnosti. 

OLH
po

novom

Téma mesiaca

Po implementácii nového informačného 
systému bude pre nás mimoriadne prínosné, 
že aktuálne informácie nebudeme dostávať 
dva až tri týždne po skončení mesiaca, ale 
vtedy, keď ich budeme na rozhodovanie, 

plánovanie a riešenie problémov potrebovať.
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OLH a lesníkov, ktorí ich budú na 
v�etkých OZ potrebova�. J. Lí�ka: 
�Myslím, �e na�im zamestnanom 
treba da� viacero mo�ností, z kto-
rých si budú môc� vybra�, aby bolo 
pre podnik i pre nich samotných 
výhodné pou�ívanie vlastných áut 
v lese. Jedna mo�nos� je podpora 
lízingu zo strany podniku a druhá 
namodelova� náklady na prevádzku 
vozidla pod3⁄4a najazdených kilomet-
rov a dohodnú� sa zo zamestnanca-
mi, ko3⁄4ko bude uhrádza� z týchto 
nákladov mesaène podnik a ko3⁄4ko 
si uhradí pracovník sám. V Po3⁄4sku 
a Maïarsku u� tento problém ta-
kýmto spôsobom vyrie�ili.� 

JAR ZA�A�KÁVAJÚCOU SKÚ�KOU

Na obidvoch OZ sa zhodujú 
na tom, �e racionalizácia nepriniesla 
problémy s evidenciou výroby. Za�a�-
kávajúca skú�ka v�ak e�te len príde, 
preto�e na jar bude potrebné zaèa� so 
zabezpeèovaním nielen �a�obnej, ale 
aj pestovnej èinnosti. V novom systé-
me má OLH v rámci LO na starosti 

pestovnú a lesník �a�obnú èinnos�. 
Obidvaja musia efektívne spolu-
pracova�. Ve3⁄4mi preto bude zále�a� 
na tom, ako doká�u OLH a lesník 
spolu komunikova�. �Chodia k nám 
kolegovia z iných OZ, zaujímajú sa 
o to, ako to u nás funguje a pýtajú 
sa, èo bude potom, keï medzi tý-
mito k3⁄4úèovými 3⁄4uïmi a vedúcimi 
LS nebudú fungova� medzi3⁄4udské 
vz�ahy. Odpoveï je prostá. To je 
úloha nás riadite3⁄4ov, aby fungova-
li,� ubezpeèuje ich aj nás J. Lí�ka. U� 
dnes doká�u na OZ Pre�ov po novom 
analyzova� v danom momente, ale aj 
celoroène, aký objem prác, na ktorom 
obvode a úseku a kedy, zanechali po 
sebe jednotliví OLH a lesníci. 

�Po implementácii nového 
informaèného systému bude pre 
nás mimoriadne prínosné, �e aktu-
álne informácie nebudeme dostá-
va� dva a� tri tý�dne po skonèení 
mesiaca, ale vtedy, keï ich budeme 
na rozhodovanie, plánovanie a rie-
�enie problémov potrebova�. Teda 
kedyko3⁄4vek si ich budeme môc� 

vytiahnu� zo systému. V organizo-
vaní výroby a prevádzky sme na 
úrovni okolitých krajín a takto ich 
dobehneme aj v technickom vyba-
vení,� kon�tatuje P. Jakab. 

Na OZ Ko�ice a Pre�ov si uve-
domujú, �e sú e�te len na zaèiatku 
progresívnych zmien. Bude potrebné 
naviaza� na zmeny na úrovni LO a LS 
zmenami na úrovni ústredí OZ, kde 
plánujú vytvori� obchodno � logis-
tické úseky. Bude potrebné posilni� 
úseky zaoberajúce sa odpredajom 
nepotrebného majetku, ktorý ne-
súvisí s lesníckou èinnos�ou. Bude 
potrebné doplni� stavy 3⁄4udí so skú�-
kami OLH. O technickom dovybavení 
OLH a lesníkov u� reè bola. No a za 
pochodu zladi� implementáciu nové-
ho informaèného systému s raciona-
lizovanými �truktúrami OZ nebude 
vôbec jednoduché. Naopak. Lesy SR 
sa nachádzajú vo výnimoène zlo�i-
tom roku, v ktorom chcú zvládnu� ra-
cionalizáciu aj implementáciu a tým 
u� dnes predstavujú pod3⁄4a odborní-
kov unikum.

Téma mesiaca • Zo zahraničia

Postavenie OLH v zahraničíPostavenie OLH v zahraničí

...mobil, osobné auto 
a „pár“ hektárov k tomu... 

V súvislosti s pripravovanou organizačnou zmenou týkajúcou sa po-
sunu funkcie OLH na lesný obvod, som sa v nasledujúcich riadkoch 
pokúsila zosumarizovať informácie zo zahraničia, ktoré by nám aspoň 
sčasti dali odpoveď na dnes tak často diskutovanú tému. Po ich pre-
čítaní možno prídeme na to, že to, čo presadzuje manažment nášho 
podniku pri splnení určitých predpokladov (technické vybavenie) nie 
je až takou utópiou.....    

PO1⁄4SKO

Po3⁄4ské �tátne lesy (Lásy 
Pañstwowe) obhospodarujú cca 
7,6 mil. ha lesnej pôdy, èo predsta-
vuje 78,4 % z celkovej plochy lesov 
v Po3⁄4sku. Ich organizaèná �truktú-
ra v hrubých èrtách kopíruje tú na�u 
� ústredím je generálne riadite3⁄4stvo 
so sídlom vo Var�ave, pod ktoré spadá 
17 regionálnych riadite3⁄4stiev Lásow 
Pañstwowych s priemernou výmerou 
600 000 � 700 000 ha. Tie sa ïalej 
èlenia na nadlesnictwa (v roku  2002 
v poète 435), ktoré v hierarchii zodpo-
vedajú na�im lesným správam. Ich 

priemerná výmera sa pohybuje v roz-
pätí 18 000 � 20 000 ha. Najni��ou 
organizaènou  jednotkou sú lesníctva 
(ná� lesný obvod). 

V Po3⁄4sku nemajú �peciálnu 
funkciu OLH zo zákona. Z organizaè-
nej �truktúry porovnate3⁄4ná funkcia 
je �lesnicky� t.j. vedúci lesníctva, ktoré 
má priemernú výmeru 1200 � 1300 
ha. Ten má pod3⁄4a výmery a úloh 
na zverenom obvode prideleného jed-
ného, max dvoch lesníkov.

Na slu�obné úèely vyu�íva ve-
dúci lesníctva súkromné auto a tele-
fón, za ktoré mu prinále�í príslu�ná 
finanèná náhrada. Vo väè�ine prípa-
dov  má k dispozícii i slu�obný byt. 

 Jana GEROVÁ

´

Foto: autor�
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V porovnaní s uva�ovanou funkciou 
OLH v novej organizaènej �truktúre 
ná�ho podniku je to OLH a lesník, aj 
èo sa týka náplne práce. Tu treba v�ak 
spomenú�, �e do jeho kompetencií 
nepatrí oblas� po3⁄4ovníctva, ktorú má 
na starosti �pecialista (rovnaké vyba-
venie ako vedúci lesníctva). Z h3⁄4adiska 
výmery po3⁄4ovné revíry ale nesúvisia 
s lesníctvami, ktoré má na starosti ve-
dúci lesníctva. Vo v�eobecnosti je v�et-
ko robené dodávate3⁄4ským spôsobom, 
a to aj v oblasti po3⁄4ovníctva (prikrmo-
vanie, starostlivos� o zver, výroba kr-
miva a pod.). 

Mo�no kon�tatova�, �e organi-
zaèná �truktúra Po3⁄4ských �tátnych 
lesov je podobná na�ej budúcej, len 
vonkaj�ia prevádzka je viac posil-
nená. A to sú prírodné podmienky 
na Slovensku podstatne �a��ie ako 
v Po3⁄4sku, ktoré je charakteristické 
3⁄4ahko prístupnými terénmi rovinného 
charakteru s miernymi zimami (v se-
vernej èasti prakticky bez snehovej 
pokrývky). 

Rakúsko

Podobne ako i u nás, aj Ra-
kúske spolkové lesy (ÖBf) hospodá-
riace na ploche 856 000 ha (15 % 
z celkovej plochy lesa v Rakúsku) pre-
�li mnohými organizaènými zmenami. 
Predstavenstvo spoloènosti v súèas-
nosti sídli neïaleko Viedne v obci Pur-
kersdorf. Firma sa organizaène ïalej 
èlení na 12 lesných závodov (priemer-
ná výmera 41 820 ha), ktoré sú tvore-
né  121 lesnými revírmi. Na tej istej 
hierarchickej úrovni ako lesné závody 
sa nachádzajú 2 závody �národných 
parkov�, ktoré plnia �pecifické úlohy 
ako napr. ochrana spravovaného úze-
mia, práca s verejnos�ou, poskytovanie 
informácií, vzdelávanie, mana�ment 

krajiny, sprevádzanie náv�tevníkov 
a pod. K tomu  sa e�te pridáva 5 profit 
centier -  2 závody lesnej techniky, pro-
fit centrá európsky obchod, logistika 
dreva a poradenstvo. 

Ako u� bolo spomínané, or-
ganizaènou jednotkou na najni��ej 
úrovni je lesný revír (ná� lesný obvod) 
s priemernou výmerou  4 309 ha, na 
èele ktorého stojí vedúci revíru.  V�etci 
vedúci revíru sú vybavení osobným po-
èítaèom, mobilným telefónom a majú 
prístup k Internetu èi tlaèiarni. Popri 
typickej výbave ako napr. premier-
ka, sprej, meracie pásmo a podobne, 
disponuje väè�ina z nich systémami 
na zber informácii firmy Latschba-
cher. K hlavným úlohám vedúceho 
revíru patria: riadenie a podpora za-
mestnancov, komunikácia s interný-
mi a externými zákazníkmi (vedúci 
revíru je prvou kontaktnou osobou), 
plánovanie, organizácia a zabezpeèe-
nie realizácie úloh v obchodnom poli 
les/drevo (�a�ba, manipulácia, triede-
nie, lesnícka produkcia), predaj dreva 
na pni v malom, slu�by atï. V obchod-
nom poli po3⁄4ovníctvo a rybárstvo má 
v kompetencii agendu nájmov i ob-
hospodarovanie vlastných po3⁄4ovných 
a rybárskych revírov. 

Vedúci revíru má pod3⁄4a objemu 
pracovných úloh k dispozícii tzv. revír-
nych asistentov a viacerých robotníkov. 
V priemere pripadajú na 1 lesný závod 
3 asistenti (ich poèet na jednotlivých 
závodoch kolí�e v rozpätí 2 � 5). Títo sú 
priamo priradení na príslu�ný závod 
a pod3⁄4a potreby a na základe dohody 
medzi jednotlivými vedúcimi revíru sú 
pride3⁄4ovaní na dané revíry. 

Èeská republika

Lesy Èeskej republiky (LÈR, 
s.p.)  hospodária na ploche viac ne� 

1,4 mil. ha lesa (cca 53 % z celkovej plo-
chy) a starajú sa o takmer 20 tis. km 
vodných tokov a bystrín. Najvy��ou 
hierarchickou úrovòou je riadite3⁄4stvo 
�tátnych lesov v Hradci Králové, ktoré 
priamo riadi 5 lesných závodov, 1 se-
menársky závod a 7 oblastných správ 
tokov. Pod riadite3⁄4stvo je zaèlenených 
aj 13 krajských in�pektorátov (riadia-
ci medzistupeò medzi riadite3⁄4stvom 
a lesnou správou), pod ktoré spadá 
80 lesných správ s priemernou výme-
rou 15 500 ha.  Rozdiel medzi lesnými 
závodmi a lesnými správami je v tom, 
�e lesné závody vykonávajú práce v le-
se vo vlastnej ré�ii, majú robotnícke 
profesie a podiel zmluvných aktivít 
(�ivnostníkov) je malý. V�etko drevo 
predávajú vo vlastnej ré�ii. Lesné sprá-
vy vykonávajú pestevnú  a �a�obnú 
èinnos� prostredníctvom súkromných 
zmluvných partnerov a drevo predá-
vajú na pni (�nastojato�). Plánovanou 
zmenou obchodnej politiky budú aj 
lesné správy pravdepodobne èas� dre-
va predáva� vo vlastnej ré�ii. 

Najni��ím organizaèným stup-
òom je revír (ná� lesný obvod) s prie-
mernou výmerou 1650 ha. Na revíri 
je 1 jeden revírnik, v rozsiahlej�ích re-
víroch je niekde doplnený tzv. adjunk-
tom (napr. v revíri, kde by teoreticky 
mal by� pod3⁄4a výmery 1,4 revírnika, je 
tento doplnený adjunktom).   

Funkcia odborného lesného 
hospodára je u LÈR, s.p. v porovnaní 
s na�imi zámermi  posunutá o jednu 
organizaènú úroveò vy��ie t.j. OLH je 
lesný správca (vedúci lesnej správy), 
u priamo riadených lesných závodov 
je to riadite3⁄4 lesného závodu. Tam, 
kde Lesy ÈR vykonávajú funkciu OLH 
pre súkromné subjekty, je to príslu�ný 
revírnik. Ka�dý pracovník  je vybavený 
mobilom, zamestnanci ïalej pou�íva-
jú vlastné alebo slu�obné automobily 
(majú pridelený poèet km na mesiac), 
majú prístup k poèítaèu v revíri alebo 
na lesnej správe. Väè�ina revírnikov 
pou�íva vlastné auto a majú pridelený 
kilometrový pau�ál.      

Krajina Názov najni��ej 
organizaènej jednotky

Priemerná výmera najni��ej 
organizaènej jednotky

Po3⁄4sko lesníctvo 1 200 � 1 300 ha 
Rakúsko lesný revír 4 309 ha 
Èeská republika revír 1 650 ha
Slovensko lesný obvod 2 000 ha (navrhovaný)

Preh3⁄4ad výmery �lesného obvodu� vo vybraných krajinách

Ilustraèné foto: Ing. Radoslav 1⁄4orko

Téma mesiaca • Zo zahraničia

�
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Ing. Martin STRMEÒ, riadite3⁄4 
OZ Vranov (51 rokov): 

�Obsah pracovných náplní sa 
vyvíjal postupne. Pôvodne mal ma� pes-
tovnú èinnos� v náplni len hospodár. 
Na základe ná�ho návrhu sa do náplní 
doplnilo, �e aj lesník sa bude podie3⁄4a� 
na tejto èinnosti. Veï by to bolo nelo-
gické -  lesník by bol napríklad niekde 
pri �a�be a nemal by si v�íma� pestov-
nú èinnos� v susednom dielci? Medzi 
OLH a lesníkom nesmie by� striktná 
deliaca èiara, lebo v praxi by to bolo ne-
realizovate3⁄4né. Obaja sa budú musie� 
nauèi� ve3⁄4mi operatívne spolupraco-
va�. Lesník v�ak nebude OLH formálne 
podriadený, aby nevznikla ïal�ia úro-
veò riadenia. OLH je k3⁄4úèová pozícia 
v systéme - teraz u� tento iste nedá tak 
3⁄4ahko súhlas k �a�be ako v èasoch, keï 
hospodára vykonával sám správca. Na 
druhej strane aj OLH bude musie� ma� 
záujem na tom, aby sa drevo predalo. 
Istá protireèivos� ich pozícií bude pre 
les prospe�ná. Celkovú vedomostnú 
úroveò personálu budeme �aha� hore. 
Ku skú�kam OLH po�leme aj lesníkov, 
vznikne tak potenciálna konkurencia 
i reálna záloha pre prípad potreby. 

Výhodou východného Slovenska je, �e 
sme si samostatnú pozíciu OLH, (vte-
dy sme ho volali nadlesný), v èasoch 
správ lesov u�  odskú�ali. Priestor pre 
ve3⁄4ký platový rast v tomto roku nevi-
dím, prioritou bude najmä zabezpe-
èenie materiálnych a organizaèných 
podmienok, aby sme hospodára nedo-
stali do frustrujúceho postavenia ne-
zvládnute3⁄4nosti úloh. Súhlasím v�ak, 
�e  OLH by mal by� zaradený alterna-
tívne aj vy��ie ako do 8. stupòa, lebo 
najmä pre skúsených OLH je súèasné 
zaradenie demotivujúce.  Lesník bude 
ma� hmotnú zodpovednos� nie za kon-
krétny obvod, ale odvozné miesta, a to 
mu umo�ní väè�iu operatívnos� v prí-
pade prechodu medzi obvodmi.�

Ing. Marián VERBA, vedúci LS 
Stropkov, ktorá vzniká zlúèením LS 
Stropkov a LS Turany  (43 rokov): 

�Oèakával som, �e na �tartova-
cej èiare nového systému sa stretneme 
aj s príslu�ným technickým vybavením 
� prinajmen�om s autami a  mobilmi 
pre OLH. Dnes je jasné, �e sa tak nesta-
ne. Zvládneme to, no tentoraz to bude 
tvrdé, hoci organizaèné zmeny, ktoré za-

�ívame v priemere ka�dých 5 rokov, nás 
u� nauèili v�elièo. Nároènos� toho, èo 
nás teraz èaká, najlep�ie dokumentuje 
príklad z LHC Havaj. V devä�desiatych 
rokoch tu bola vzh3⁄4adom na nároèné 
úlohy samostatná lesná správa s výme-
rou 2600 ha.  Pracoval tu správca, dva-
ja technici a �tyria lesníci. Po  vzniku 
správ lesov výmera a úlohy takmer ne-
klesli, no ostal tu len jeden OLH a �tyria 
lesníci. Od zajtra tu bude za rovnakých 
podmienok u� len jeden OLH a jeden 
lesník. Dostávame tu teda za nieko3⁄4ko 
rokov pri takmer nezmenených úlo-
hách nasledovný personálny re�azec  
7 � 5 � 2. Treba poveda� viac?! Úlohy 
budú naozaj ve3⁄4ké a v dlh�om èase bez 
primeraného technického vybavenia 
nezvládnute3⁄4né. Základom musí zosta� 
kolektívne vnímanie úloh správy. No do 
výdaja hmoty by sa OLH nemal pú��a�, 
lebo systém by stratil zmysel. Fakt je, �e 
OLH bude teraz citlivej�ie vníma� svoju 
zodpovednos� ako v èasoch, keï sedel 
na správe a bol od lesa trocha bokom. 
Vtedy akosi 3⁄4ah�ie podpísal súhlas na 
�a�bu. To, �e lesník postupuje do �sed-
mièky�, je správne, ale vá�nos� funkcie 
OLH mala by� vyjadrená vy��ou triedou 
ako je  8. Jeho motivácii by to pomohlo. 
Dobre by bolo po rokoch prizna� vedú-
cemu správy opä� aj fond odmien. Veï 
e�te aj na kávu pre �tátnu správu sa 
musíme posklada�...�

Miroslav MOJSEJ, technik pre 
�a�bu na LS Turany, teraz to isté na 
LS Stropkov (43 rokov): 

�Je ve3⁄4mi pozitívne, �e v novom 
systéme nastane súlad medzi tým, èo 
robíme a tým, èo od nás po�aduje zá-
kon. Keï som ako technik na správe 
robil aj OLH, bolo to veru také v�elijaké, 
lebo som musel èaka�, èi mi správca do-
volí urobi� to, èo mi prikazoval zákon. 
Naj�a��ie to budú ma� lesníci, ktorí 
postúpili za OLH, a nemajú dostatoèné 
skúsenosti. OLH sa stáva zaslú�ene 
k3⁄4úèovou pozíciou, no bez patrièného 
vybavenia by to bola pozícia nezvládnu-
te3⁄4ná. Veï sa len pozrime sa na lesníka 

Téma mesiaca

Hľadanie riešení nie je možné ohraničiť priestorom ani ča-
som. Žiadna  chvíľa, v ktorej sa poctivo zamyslíme nad tým, čo sme 
urobili, a čo nám urobiť ešte  len treba, nemôže byť zbytočná. Urči-
te  preto nebolo márnych ani niekoľko desiatok minút pracovného 
stretnutia, o ktoré som požiadal kolegov z Odštepného závodu Vra-
nov. Zišli sme sa 31. apríla 2005 na Lesnej správe v Udavskom, aby 
sme pohovorili o téme dňa - vzniku nových lesných správ a lesných 
obvodov. A najmä o povinnostiach tých, ktorých sa tento krok dot-
kne najviac. Prinášame vám telegrafický „zostrih“ najzaujímavejších 
myšlienok  tohto rozhovoru:

Zaujímavé stretnutie  
v Udavskom

Ján MIÈOVSKÝ
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v súkromných lesoch, jeho vybavenie 
a plat sú neporovnate3⁄4né... Myslím 
si, �e �ivot nám uká�e, �e lesník bude 
musie� by� viac �po ruke� hospodárovi 
ako správcovi...Èasové rezervy máme 
na správach u� dávno vyèerpané, a tak 
stava� zvládnutie úloh na tom u� ne-
mo�no. Napokon, poníma� lesníka ako 
èloveka, ktorý zaèína o 7,00 a konèí 
o 15,00 je  nepochopením jeho práce. 
Takýto systém majú na závode...V�etko 
je napokon o motivácii. Máme naprí-
klad na správe hospodára, man�elka 
je nezamestnaná a on má 12.000 èisté-
ho. Ak by si i�iel privyrobi� do prerezáv-
ky, bude to konflikt záujmov. Ako nás 
má s takýmto platom reprezentova� vo 
svojom okolí..? Motivujeme ho alebo 
len vyu�ívame? Zmeny v na�om podni-
ku sú v�ak jednoznaène potrebné. Bol 
som nieko3⁄4ko rokov mimo �tátnych 
lesov a teraz po návrate mám pocit, �e 
som sa vrátil do spiacej firmy. Poèíta� 
s osobitnými kanceláriami pre OLH na 
obvodoch nemô�eme, bola by to zbytoè-
ná re�ijná zá�a�. Treba to robi� tak ako 
v súkromných lesoch � kanceláriu má 
OLH v aute.� 

Ing. Karel LANG, vedúci LS 
Udavské, doposia3⁄4 i po jej zlúèení 
s LS Ni�ná Jablonka (57 rokov): 

�Myslím, �e prípravnú fázu no-
vého systému bolo potrebné urobi� vo 
väè�om predstihu, 3⁄4uïom stále nie je 
celkom jasné èo sa od nich oèakáva, 
tak ako to mô�u dobre urobi�! Pokia3⁄4 
OLH a lesník nebudú ma� auto, ne-
mô�u úlohy zvládnu�. Nasadenie mobi-
lov nie je jednoznaèné � na ve3⁄4kej èasti 
správy nemáme vôbec signál. Pôvodné 
rozdelenie pracovných náplní nebolo 
��astné, OLH by vlastne v tom prípade 
bol len pestovný lesník  a lesník zase 
len �a�bový majster. Lesník by mal ma� 
pribli�ne také isté povinnosti ako do-
teraz. Úlohy  budú mimoriadne tvrdé: 
Ak zoberiem, �e priemerný obvod bude 
ma� 6800 m3 �a�by a reálny pracovný 
fond je 210 dní, potom 40 % z tohto 
èasu bude lesník len vydáva� hmotu. 

Nie je to strelené èíslo, ale fakt! A pri-
rátajme k tomu hoci len vyznaèovanie 
�a�by. Doteraz sme roène �a�ili 20.000 
m3 a tri mesiace sme v�etci na správe 
do nohy vyznaèovali �a�bu. Správca 
musí ma� právo kompetenèný spor 
medzi ním a hospodárom uzavrie�, 
napokon ka�dý správca má aj skú�ky 
hospodára. K náhradám za autá si 
myslím, �e by malo by� kalkulované 
aj s cestou hospodára z bydliska na 
správu�.

Zdeno �LANG, doteraz vedúci 
LO Jablonovec na LS Turany, po no-
vom lesník na LO Jablonovec na LS 
Stropkov ( 35 rokov):

�Zatia3⁄4 mi nie je celkom jasné 
ako to bude vypada�, ak ma správca po-
�le zajtra vydáva� drevo a OLH mi ráno  
potom dá iné pokyny. Keï som chcel 
ma� poriadok na obvode, tak som aj do-
posia3⁄4 musel pou�íva� svoje súkromné 
auto. Som preto rád, �e sa  s mo�nos�ou 
pridelenia slu�obného auta aj lesníko-
vi uva�uje. Naozaj to nebude �iadny 
luxus. Veï budeme na ve3⁄4kých nových 
obvodoch od seba èasto celé kilometre 
a nebudeme sa môc� vozi� spolu. Ak 
mám napríklad ráno odvoz, tak si hmo-
tu pripravujem e�te veèer, hospodár by 
ma asi vtedy �a�ko èakal..�

Ing. Ján HRU�KOVIC, doteraz 
vedúci LS Sedliská, po novom výrob-
notechnický námestník na OZ Vra-
nov (41rokov):

�Mám obavy, �e v novom sys-
téme lesníkovi, najmä ak tento príde 
z inej lesnej správy, bude trva� ve3⁄4mi 
dlho, kým spozná terén svojho obvodu. 
A v�etky porasty novej správy dobre 
spozná a� po rokoch. Lesník, ktorý by 
pod3⁄4a nových pracovných náplní len 
vydával hmotu a ne�iel do porastov 
ja v�ak mám �figu�. Neviem si celkom 
dobre predstavi� s takýmito lesníkmi 
vyznaèovanie �a�by, ktorá zaberie pri 
poklese pracovníkov mimoriadne ve3⁄4a 
èasu. A poèítajme aj s porastmi, ktoré 
budeme musie� vyznaèi� do zálohy pre 
prípad zlého poèasia � ná� závod je 
na 80 % vo fly�ovej oblasti. Inak bude 
logistika obchodu ve3⁄4mi rýchlo len 
teóriou. Mimoriadne pová�livé je na-
èasovanie �tartu na nového systému 
na jar � zalesòovacie úlohy sú ve3⁄4mi 
nároèné. Ako teraz nájdu noví 3⁄4udia 
mnohé drobné plochy na zalesnenie? 
Nerozumiem celkom, preèo sme i�li 
pri projektovaní zmien len týmto sme-
rom. Mohli sme rozmý�3⁄4a� aj tak, �e po 
zlúèení lesných správ obvody zväè�íme 
na priemerných 1000 ha, v�etkých les-
níkov vy�kolíme za OLH a dostaneme 
rovnaký efekt ako teraz, no pri podstat-
ne men�om výdaji energie! Boli by sme 
stavali na osvedèenom systéme. Na 
lízing auta by mala lesníkovi aj firma 
nejako prispie�. A pre spotrebu  PHM 
týchto áut treba prizna� aspoò údaj 
pre mesto, stav ciest to vy�aduje.�   

 Ján SABOL, doposia3⁄4 lesník 
na LO Dúbrava na LS Udavské, po no-
vom OLH na LO Ilovnica na rovnakej 
správe ( 42 rokov) 

�Mám skúsenos�, �e náhrady za 
pou�itie auta bývali zdaòované, to urèi-
te nie je správne. Mrzí ma aj diskrimi-
nácia stredo�kolákov v návrhu nového 
lesného zákona, kde pre výkon OLH sa 
im povo3⁄4uje len výmera do 500 ha. Som 
presvedèený, �e úlohy na obvode bude 
mo�né v skutoènosti zvládnu� len tak, 
ak aj hospodár pomô�e pri výdaji dre-
va. Bude to v�ak popretie jedného z dô-
le�itých princípov nového rozdelenia 
pracovných povinností.�

Téma mesiaca

Foto: autor�
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Kolektívna zmluva LSR, �. p. 
Banská Bystrica pre rok 2005 bola 
predmetom rokovaní jednotlivých ko-
misií, ako za stranu zamestnávate3⁄4a, 
tak aj za stranu zamestnancov. Dòa 
24. 02. 2005 prebehlo ve3⁄4mi nároèné, 
ale korektné vyjednávanie obidvoch 
strán a v neskorých veèerných ho-
dinách predsedovia jednotlivých ko-
misií mohli kon�tatova�, �e sa na�iel 
konsenzus, ktorý umo�òuje doho-
du obidvoch strán bez toho, aby sa 
niekto cítil ví�azom alebo porazeným.

Dòa 28. februára 2005 potvr-
dili dohodnutú Kolektívnu zmluvu 
pre rok 2005 svojimi podpismi ge-
nerálny riadite3⁄4 Ing. Karol Vin� za 
stranu zamestnávate3⁄4a a predseda 
Zdru�enia ZV OZ DLV Bc. Franti�ek 
Suchanovský za stranu zamestnan-
cov.

Èo nám Kolektívna zmluva 
priniesla? V  prvom rade zabezpeèuje 
sociálny zmier medzi zamestnávate-
3⁄4om a zamestnancami, ïalej sociálne 
istoty zamestnancom, urèuje pra-
vidlá starostlivosti o zamestnancov 
a ich benefity. Zaruèuje bezpeènú 
prácu. A najmä zabezpeèuje mzdu 
zamestnancom, èi u� pre kategóriu 
�R�, alebo  �THZ�.

Novinky oproti KZ pre rok 
2004:
1/ Zamestnávate3⁄4 zabezpeèí stravo-
vanie svojich zamestnancov aj poèas 
dovolenky.
2/ V prípade PN nad 10 dní zamest-
návate3⁄4 vyplatí náhradu mzdy vo vý�-
ke 57,5 % od prvého dòa.
3/ Mzdový nárast pre kat. R oproti KZ 
2004 o 6,9 %.
4/ Mzdový nárast pre kat. THZ oproti 
KZ 2004 v priemere 5,4 %.
5/ Posun lesníkov zo VI. tarifnej trie-
dy do VII. tarifnej triedy.
6/ Utlmilo sa otváranie no�níc v ta-
bu3⁄4ke THZ.

Verím, �e dohodnutá KZ 2005 
zabezpeèí pre zamestnancov LSR, 
�.p. Banská Bystrica u� spomínaný 
sociálny zmier a istoty. Prajem KZ 
2005, aby pri jej hodnotení v roku 
2006 sme mohli kon�tatova�, �e jej 
zmysel a obsah boli naplnené. 

�enie platov  podstatne väè�í. Veci treba 
vidie� v súvislostiach. Napríklad platenie 
26 mzdových úètovníèok, keï bude mo�-
né v novom systéme mzdy centrálne za-
bezpeèi� v Bystrici, je zbytoèné. Aj takto 
sa treba pozera� na centralizáciu, ktorá 
sa nám tak rada predhadzuje... Treba 
vidie� aj hlavný cie3⁄4. Ja som sa nikdy 
netajil my�lienkou, �e na�a �truktúra 
nevyhnutne smeruje k dvojstupòovému 
modelu riadenia. Tam je skrytá aj zá-
sadná odpoveï na mo�nosti výrazného 
platového rastu!   

Pán riadite3⁄4, na poslednom 
zasadnutí parlamentu poslanci odhla-
sovali uznesenie, ktoré odblokovalo 
patový stav pretrvávajúci okolo trans-
formácie ná�ho podniku. Èo bolo pre 
tento úspech rozhodujúce?

Dokázali sme udr�a� argumentá-
cia a nezaèali sme k3⁄4uèkova� pod3⁄4a toho, 
kto kde zatlaèil. Pomohla nám aj mo�nos� 
prezentova� na pôde podniku parlament-
nému výboru pre pôdohospodárstvo na�e 
zámery. Parlament mal toti� objektívne 
menej informácií ako vláda, ktorá bola 
o priebehu prípravy transformácie prie-
be�ne informovaná, a tak bolo potrebné 
tento informaèný dlh vyrovna�. Dvanás�-
stránkový dokument, ktorý sme predkla-
dali v decembri, staval toti� na poznaní 
tejto kontinuity. V neposlednej rade po-
mohlo aj na�e akceptovanie rozumných 
pripomienok, ktoré zazneli (napríklad 
pripravenie  dozornej rady  u� k 1. júnu). 
Rozhodujúce asi bolo stanovisko predse-
du výboru Maxona, ktorý v mene èlenov 
výboru povedal, �e sa po odbornej stránke 
s návrhom stoto�òujú. Mo�no aj preto sa 
medzi 105 poslancami, ktorí hlasovali za 
uznesenie na�lo aj nieko3⁄4ko opozièných. 
Ak by som si chcel prihria� polievku, tak 
poviem, �e sme ich presvedèili...

Niekedy va�e pokojné vystupo-
vanie vyvolávalo otázku, preèo vlastne 
nepritvrdíte...

Niekto si musí zachova� chladnú 
hlavu a ja som sa v ne3⁄4ahkom období 
posledného tri�tvrte roka sna�il aj v po-
litickom zákulisí pohybova� absolútne 
korektne. Nevidel som rie�enie v tom, �e 
by sme vytiahli na barikády. Ukázalo sa 
ako efektívne  nestrati� rozvahu a nene-
cha� sa vtiahnu� do vulgárnych diskusií. 
Riadili sme sa vo vedení heslom, �e ak de-
sa�krát opakovaná lo� sa stáva pravdou, 
preèo by sa òou nemala sta� aj desa�krát 
opakovaná pravda? Novinári samozrej-
me rad�ej pí�u o bojujúcom �tátnom 
tajomníkovi ako o dobrom projekte. No 
ja verím, �e 3⁄4udia si v�imli, �e vo vedení 
nerobíme lacné gestá, nechceme si niè 
uchmatnú� a �e na�e zámery pri realizo-
vaní projektu sú èestné.

Na lesných správach i závodoch 
sa kritizuje centrálne nakupovanie ma-
teriálových zásob z Bystrice aj v prípa-

de, ak by sa tieto dali výhodnej�ie a bez 
dopravných nákladov kúpi� v regióne....

Trocha s humorom sa vás spytu-
jem o akej výhodnosti hovoríte? Pre fir-
mu èi pre zásobovaèa? Ale celkom vá�ne: 
Nevidím priestor na diskusiu k tejto veci. 
Ak je centrálny nákup �tandardným po-
stupom aj v nadnárodných koncernoch, 
preèo by to u nás malo by� inak?!

Pred dvomi rokmi bola verej-
nos�ou negatívne vnímaná medializo-
vaná otázka zadr�aných exportných 
vagónov z ná�ho podniku, ktoré mali 
by� nalo�ené iným drevom ako bolo 
deklarované. V minulom roku bola 
v LESe è. 11-12 publikovaná odborná 
analýza nákladu vagónov, ktorá to ne-
potvrdila...

Vytvorila sa tu vtedy na základe 
tvrdení �tátneho tajomníka virtuálna 
realita, ktorú som bral ako fakt, no po-
stupne sa ukázalo, �e to nemusí by� voèi 
v�etkým korektné. Na druhej strane si 
myslím, �e kauza zadr�aných vagónov 
upozornila mnohých na potrebu iného 
správania sa k firme, preto�e priestor na 
úniky, èi u� úmyselné, alebo z nedbalos-
ti, je toti� na skladoch stále ve3⁄4ký. Nech 
si  preto ka�dý sám odpovie, èi naozaj je 
v tejto veci v�etko v poriadku. �tatisticky 
prezentované výsledky síce v priemere 
negujú plusové a mínusové výkyvy, ale 
my budeme trva� na  tom, aby ka�dý va-
gón bol v poriadku .

Pred èasom bola deklarovaná 
nulová tolerancia  voèi neférovému 
správaniu sa zamestnancov. Mô�ete, 
prosím,  poveda� ko3⁄4ko ich muselo opus-
ti� podnik v minulom roku pre alkohol?

Z tohto dôvodu bolo prepuste-
ných celkom 25 zamestnancov, z toho 
7 THZ a 18 z kategórie R.

Pán generálny riadite3⁄4, chyby 
robíme v�etci, v�etci sme v�ak schopní  
v prípade motivácie na sebe pracova� 
a zlep�ova� sa. Preto otázka na záver 
znie - èo oèakávate od zamestnancov?

Prestaòme diskutova� o tom, aká 
veje nad podnikom politická zástava, èi 
sa tu hrá nejakou kartou a podobne. 
Uverme, �e v�etko je myslené, pripravené  
a uskutoèòované  èestne. Uverme ka�dý 
vo svoje schopnosti. Podnik ve3⁄4mi potre-
buje v�etkých pracovitých a schopných 
3⁄4udí. Viete, v�etko, aj na�a transformá-
cia má svoje etapy. Ani neviem, kto to 
vo vedení trefne poznamenal, �e v nej 
ideme na �tyri fázy: Poblázni�, pritlaèi�, 
presvedèi�, spravi�. Sme na konci tretej 
a zaèiatku �tvrtej z nich. Myslím, �e chví-
3⁄4a, keï zaènú by� na�i 3⁄4udia hrdí na to, �e 
pracujú v modernej a výkonnej lesníckej 
firme s dobrým ratingom, sa blí�i. Te�ím 
sa, �e to za�ijeme spoloène. 

Ïakujem vám za rozhovor.

Kolektívna 
zmluva 

pre rok 2005
Franti�ek SUCHANOVSKÝ

Téma mesiaca

(dokonèenie zo strany 5)>

��
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�Nie je to prvýkrát, èo sme 
si sadli spoloène s VLK-mi za roko-
vací stôl, ale v prípade roz�írenia 
prírodnej rezervácie Udava je to 
prvá konkrétna dohoda, s ktorou 
prichádzame,� uviedol spoloènú 
tlaèovú konferenciu �.p. Lesy SR 
a Lesoochranárskeho zoskupenia 
VLK generálny riadite3⁄4 Ing. Karol 
Vin� a pokraèoval: �Doteraz ne-
máme na Slovensku taký lesný 
ekosystém, v ktorom by sa dali 
dlhodobo sledova� prirodze-
né procesy prebiehajúce bez 
zásahu èloveka. S ochran-
cami prírody sme sa zhodli 
na tom, �e roz�írená prírod-
ná rezervácia Udava mô�e 
splni� tento úèel. Na�ím 
spoloèným záujmom je mo-
nitorova� a vyhodnocova� 
procesy v prírode ponecha-
nej na samovývoj a pouèi� sa 
z výsledkov pozorovaní tak, 
aby sme v budúcnosti mohli 
ïalej skvalitòova� na�u les-
nícku èinnos�.�

Náèelník VLK-a Juraj Lukáè 
poprel tvrdenia o tom, �e ochranco-
via prírody chcú urobi� zo Slovenska 
jeden ve3⁄4ký skanzen. Nesúhlasí v�ak 
ani s takým stavom, �e len za minulý 
rok bolo udelených v prírodných re-
zerváciách 3300 výnimiek. �O èom 
potom ochrana prírody je? Na�a fi-
lozofia je jasná: Urèitú èas� územia 
ponecha� na prírodu a ostatnú, 
väè�iu lesníkom. My si myslíme, �e 
územie ponechané na samovývoj 

je stabilnej�ie a mô�e úèinne po-
môc� aj okolitým hospodárskym 
porastom lep�ie zvláda� �kodlivé 
vplyvy.� 

�tátnym lesníkom, ale aj 
ochrancom prírody z VLK-a je jas-
né, �e a� po dlhom èase sa uká�e, do 
akej miery bude rozhodnutie o roz�í-
rení PR Udava prospe�né pre spoloè-
nos� a samotnú prírodu a �e e�te vo 
viacerých prípadoch sa budú názory 
lesníkov a ochranárov diametrálne 

rozchádza�. Dôle�ité v�ak je, 
aby fungoval dialóg. V prípa-
de prírodnej rezervácie Udava 
v severovýchodnom výbe�ku 
Slovenska, vyhlásenej v roku 
1982 na výmere 52 hektárov 
s cie3⁄4om ochrany prirodze-
ných spoloèenstiev jed3⁄4ových 
buèín, ktorá má by� roz�írená 
na 393 hektárov, má v dialógu 
pokraèova� Krajský úrad �i-
votného prostredia v Pre�ove. 
Je na òom, dokedy dohodnuté 
roz�írenie schváli.

Prvá dohoda lesníkov a ochranárov
Jozef MARKO

V kalamitných porastoch bola 
nasadená harvestorová technika 
v rozsahu, v akom sme ju dosia3⁄4 na 
Slovensku nevídali. Ako hodnotíte ten-
to fakt?

Je to pre nás dobrá a u�itoèná 
skúsenos�. Projekt nasadenia harvesto-
rovej technológie v �tátnom podniku 
Lesy SR vstupuje do fázy realizácie ná-
kupu vlastnej techniky a my mô�eme 
v praxi vidie�, ktorý typ je v na�ich pod-
mienkach najvhodnej�í. Myslím si, �e 
treba zároveò poveda�, �e harvestor je 
primárne urèený pre úmyselnú �a�bu 
a jeho nasadenie v kalamite je ozajst-

nou za�a�kávacou skú�kou. Uchopi�, 
odpíli�, polo�i�, odvetvi� a skráti� � to je 
�tandardný postup práce harvestora. 
Ale vy�ahova� kmeò spod vy�e metrovej 
vrstvy snehu znamená výrazne vy��ie 
mechanické namáhanie hydraulického 
ramena i ïal�ích èastí stroja. Z toho vy-
plýva aj zvý�ená poruchovos�, náklado-
vos�, ni��ie výkony a tak ïalej.

Je u� stanovený èasový hori-
zont likvidácie kalamity?

Zákon nám 
ukladá spracova� ka-
lamitu do �iestich 
mesiacov. Je zjav-
né, �e pri tomto ob-
jeme je tento èasový 
horizont nereálny. 
Pred uplynutím záko-
nom stanovenej leho-
ty predlo�íme �tátnej 
správe harmonogram 
ïal�ej likvidácie. Dô-
le�ité je spracova� 
do tohto termínu èo 
najviac kalamitného 
dreva. Opakujem, �e 
to nie je jednoduché 
� podmienky hlav-
ne v Nízkych Tatrách 
sú naozaj mimoriad-

ne nároèné. Dalo by sa poveda�, �e príro-
da nás skú�a. 

Ako je to s plánovanou ob-
novou porastov? Predpokladám, �e 
otázka drevinového zlo�enia obnovo-
vaných porastoch zrejme vyvolá dis-
kusie v radoch odbornej (a mo�no 
i laickej) verejnosti.

Zrejme áno. Z ekonomického 
h3⁄4adiska je pre nás dôle�ité, �e potrebu 
lesného reprodukèného materiálu po-

Lesnícke spravodajstvo • Rozhovor

(dokonèenie z Lesníka è. 3)

Príroda 
nás skúša

Peter GOGOLA

Rozhovor o likvidácii ná-
sledkov veternej kalamity s ve-
dúcim Odboru usmerňovania 
lesníckych činností Ing. Jánom 
Švančarom

Stupeò ochrany prírody 1. 2. 3. 4. 5. SA:

m3 284 213 944 122 384 397 3 400 5 830 1 621 962

Graf è.4

Stav kalamity jednotlivých stupòov ochrany prírody

Foto: autor�
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kryjeme z vlastných výrobných kapacít 
OZ Semenoles. Plánujeme obnovu usku-
toèni� výsadbou vo3⁄4no a krytokorenných 
sadeníc, prièom v príprave zoh3⁄4adníme 
LRM pod3⁄4a semenárskych oblastí a vý�-
kových zón.

Èo sa týka krytokorenného ma-
teriálu, pou�ijeme jednoroèné sadenice 
smrekovca a  buka, jeden a pol a� dvoj-
roèné sadenice smreka, spolu zhruba 
900 tisíc kusov krytokorenných sade-
níc, percentuálne smrek 70%, smreko-
vec 25%, buk 5%. Pou�ijeme technológie 
Jiffy, Lännen a Quick Pot.

Aká je potreba sadeníc na prvé 
zalesòovanie?

Odhadujeme potrebu sadeníc na 
6 a tri�tvrte milióna kusov. Keï�e odhad 
opakovaného zalesòovania je vo vý�ke 
15 a� 20%, celková potreba sadeníc bude 
asi 8 miliónov kusov. Hektárovú potrebu 
sadeníc odhadujeme na 3 750 ks. Cie3⁄4om 
je optimalizácia drevinového zlo�enia 
v pomere Ihliènaté 76%, listnaté 24 %. 

Aký je predpokladaný objem 
prirodzeného zmladenia?

Podiel prirodzenej obnovy odha-
dujeme na 12,5%, prièom ihliènany 48% 
(smrek 44, jed3⁄4a 4) a listnaté 52 % (buk 
28, javor 3, jaseò 1, jarabina 20). Samo-
zrejme, �e na�ou snahou je dosiahnu� 
èo najvy��í podiel prirodzeného zmlade-
nia. Závisie� to bude od harmonogramu 
spracovania kalamity a zalesòovania 
kalamitných plôch.

Aké opatrenia pripravujete na 
ochranu ekologickej stability poras-
tov?

Sú to jednak spevòovacie pásy 
na exponovaných horských hrebeòoch 
a súvislých kalamitných plochách, plá-
nujeme red�í spon výsadby, pou�itie 
spevòujúcich drevín. Èo sa týka pionier-
skych drevín ako breza, osika, jarabina, 
neuva�ujeme o ich obnovnom zastúpení, 
predpokladáme ich prirodzené naseme-
nenia. Hlavne jarabina ako pionierska 
drevina je pod3⁄4a na�ich skúseností sta-
bilizaèným faktorom vo vysokokohor-
ských polohách. 

Rozèleòovacie linky sa uva�ujú 
o �írke 3 metrov s tým, �e vyu�ité budú 
pribli�ovacie linky a zvá�nice, podobne 
pri ich umiestòovaní budú vyu�ívané 
spevòovacie pásy, porastové steny, pra-
covné polia a podobne.

Aké kroky bude potrebné vyko-
na� v boji proti hmyzím �kodcom?

To je ve3⁄4mi vá�na otázka. V prvom 
rade sme vypracovali návrh ochranných 
opatrení, ktoré rie�ia výber vhodných in-
sekticídov, feromónov a feromónových 
lapaèov, návrh vhodnej techniky, ná-
vrh spôsobu kontroly stavu podkôrni-
kov, spôsob toku informácií  medzi  GR  
-  LOS SR  -  LS MPSR, spôsob zis�ovania 
úèinnosti vykonávaných zásahov a vý-
ber vhodných obranných postupov pre 
jednotlivé kalamitiská. V�etky opatre-

nia boli konzultované 
a schválené LOS.

Bude  potreb-
né zásahy èasova� 
pod3⁄4a konkrétnych kli-
matických podmienok 
a fenológie podkôr-
neho a drevokazného 
hmyzu, zriadi� mo-
nitorovacie body pre 
orientaèné stanovenie 
vývoja podkôrnikov, 
v spolupráci s LOS SR 
urèi� stupeò napadnu-
tia kalamitnej hmoty, 
ako aj termíny in�ta-
lácie feromónových 
lapaèov, chemických 
zásahov a ïal�ích 
opatrení.

Ktoré problé-
my vnímate ako naj-
zásadnej�ie?

H l a v n ý m 
problémom ochra-
ny kalamitných, ale 
aj okolitých poras-
tov bude dorie�enie 
problematiky pone-
chania hmoty pri 
pni, èi u� priamo ako 
po�iadavka ochrany 
prírody, alebo nepria-
mo v JPRL, kde nebo-
la povolená výstavba 
trvalých alebo doèas-
ných lesných ciest.

Druhým ve3⁄4-
kým problémom 
bude mo�nos� po-
u�itia chemických prípravkov a naj-
mä spôsobu ich aplikácie. Na základe 
skúseností z kalamity takéhoto rozsa-
hu (Èierny Balog, 1996) je potrebné po-
veda�, �e ak chceme predís� následnej 
hmyzovej kalamite, je pou�itie chemic-
kých prípravkov nevyhnutné, prièom 
v tak komplikovaných terénoch a mno�-
stve kalamitného dreva je iná ako letec-
ká aplikácia takmer nemo�ná.

Tieto dva problémy sú kardinál-
nymi bodmi rokovania medzi dvoma re-
zortmi: M�P a MP SR. Nájs� optimálne 
východisko v tejto situácii nebude len 
ekonomickým prínosom, ale za istých 
okolností mô�e by� garantom existencie 
lesa alebo jeho zániku s plným dopadom 
na kvalitu �ivotného prostredia v oblas-
tiach postihnutých kalamitou.

Ïakujem za rozhovor.

Rozhovor

Generálny riadite3⁄4 �.p. 
Lesy SR Ing. Karol Vin� 
k 1. aprílu tohto roka rozho-
dol o zmenách na riadite3⁄4-
ských stolièkách na dvoch 

od�tepných závodoch. Vedením OZ Kriváò poveril doteraj�ieho ekonomicko � 
obchodného námestníka závodu Ing. Pavla Krá3⁄4a a vedením OZ Smolenice po-
veril Ing. Vlastimila Uhlíka, ktorý pracoval ako regionálny mana�ér predaja. 

�Dôvodom odvolania predchádzajúcich riadite3⁄4ov boli správy o zlej 
pracovnej atmosfére v obidvoch závodoch, ktoré som dostával u� nieko3⁄4-
ko mesiacov. Konkrétne výhrady voèi odvolaným riadite3⁄4om nebudem 
�pecifikova�. Uskutoènené výmeny sú v súlade s dlhodobým zámerom 
vedenia podniku postupne skvalitòova� riadenie od�tepných závodov. 
Obidvaja novopoverení riaditelia majú moju dôveru. Verím, �e si získajú 
vo svojich nových pozíciách úctu a re�pekt svojich kolegov a obchodných 
partnerov,� uviedol pre Lesník Ing. K. Vin�.

Lesy SR Ing. Karol Vin� 
k 1. aprílu tohto roka rozho-

Riaditeľské výmeny 
Jozef MARKO

Graf è.5

Èasová postupnos� obnovy kalamitných plôch

Graf è.6

Potreba sadbového materiálu v tis. ks

Drevina sm jd sc ihliènaté dk jh js jx listnaté Spolu:

tis. ks 3210 974 327 4511 2035 191,5 17 14 2257,5 6768,5

v % 47,43 14,39 4,83 66,65 30,07 2,83 0,25 0,21 33,35 100,00

Podiel 

v kalamite

99,76 0,24 100,00

1583 tis. m3 38,6 tis. m3 1622 tis. m3

�

�
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U� v zaèiatkoch úvah o trans-
formácii �tátneho podniku Lesy 
SR v roku 2003 bola venovaná po-
zornos� aj zadefinovaniu vz�ahov 
v strategickom obchodnom poli na-
zvanom Lesná technika. Od zaèiat-
ku tohto roka získavajú pôvodné 
my�lienky, návrhy a rie�enia v tejto 
oblasti reálne kontúry pod vedením 
riadite3⁄4a Od�tepného závodu lesnej 
techniky (OZLT) v Banskej Bystrici 
Ing. Miroslava Slottu, ktorý na úvod 
ná�ho rozhovoru povedal:

- Na filozofii zriadenia regio-
nálnych stredísk lesnej techniky, 
nového nastavenia 
vz�ahov �pecializo-
vaného OZLT sme-
rom k od�tepným 
závodom (OZ) a na 
útlmovom progra-
me neefektívnych 
dopravno � hospo-
dárskych stredísk 
(DHS) pracoval 
hneï od zaèiatku 
12-èlenný tím pod 
vedením Ing. �tu-
lajtera. Bol zlo�ený 
z pracovníkov viacerých OZ, zastú-
penie v òom mali námestníci, vedú-
ci DHS a ïal�í 
odborníci. Zá-
very tak neboli 
robené od stola, 
ale vychádzali zo 
skúseností prak-
tikov. V tomto 
trende pokraèu-
jeme aj dnes. Ja 
i moji kolegovia 
nav�tevujeme jednotlivé OZ, disku-
tujeme s ich predstavite3⁄4mi, berieme 
do úvahy ich �pecifické podmienky 
a po�iadavky a h3⁄4adáme obojstran-
ne akceptovate3⁄4né rie�enia. Zmeny 
teda rozhodne nerobíme od stola. 

Od 1. januára 2005 u� zaèali 
fungova� prvé dve novozriadené re-
gionálne strediská lesnej techniky 
(RS LT) v Banskej Bystrici a Marge-
canoch. Od 1. júla tohto roka k nim 

pribudnú ïal�ie tri 
RS v Bánovciach 
nad Bebravou, Ru-
�omberku a Vranove 
nad Top3⁄4ou. Preèo 
zriaïujete tieto nové 
strediská a ako vy-
beráte ich sídla?

- Nové RS LT vznikajú 
v miestach s najväè�ou koncentrá-
ciou kmeòových �tátnych lesov, kde 
bude mo�né centralizovane nasa-
dzova� lesnú techniku a zabezpeèi� 
tak jej ekonomicky najefektívnej�ie 
výkonové vyu�itie. Konkrétne sí-

dla nových RS LT 
boli vyberané po 
posúdení areá-
lov bývalých DHS 
z h3⁄4adiska ich 
technologického 
vybavenia, ser-
visných a opravá-
renských kapacít. 
Audit servisných 
a oprávarenských 
priestorov reali-
zovali �pecialisti 
z generálneho ria-

dite3⁄4stva. Sna�ili sme sa vybra� tie 
najlep�ie. 

Ako prija-
li tento proces 
zmien na OZ? 
Nenarazili ste 
na odpor a ne-
pochopenie v re-
giónoch? 

- Viete, 
v súèasnosti 
existuje v rámci 

Lesov SR a� 66 die-
lenských areálov. 
Niektoré OZ majú 
tri a� �tyri dielne, 
prièom tento poèet 
bol mo�no primera-
ný v minulosti, keï 
sto percent �tátnych 
lesov obhospodaro-
val �tátny podnik 
vlastnou technikou. 

Postupne sa ale zní�ila nielen vý-
mera lesov, na ktorých hospodária 
Lesy SR o polovicu, ale v trhovom 
hospodárstve sa zní�il aj objem 
výkonov zrealizovaných vlastnou 
lesnou technikou. Viaceré dielne 
jednotlivých OZ sa stali nevyu�ité, 
neperspektívne. Preto aj OZ oèaká-
vali nejaké rie�enie a zmeny, ktoré 
teraz prebiehajú. 

Je dnes u� jasné, aký podiel 
výkonov v �a�be, pribli�ovaní a od-
voze dreva, ako aj v údr�be lesnej 
cestnej siete bude realizova� OZLT 
a ko3⁄4ko si budú OZ objednáva� 
u externých dodávate3⁄4ov slu�ieb? 

- Diskusia o h3⁄4adaní miery 
zabezpeèovania týchto výkonov 
vlastnou technikou a dodávate3⁄4sky 
bola dlhá a zlo�itá, preto�e aj v jed-
notlivých OZ bola situácia v tomto 
smere diametrálne odli�ná. Kde je tá 
miera, ktorá by pri 3,5 milióna kubí-
koch roènej �a�by a vysokom podiele 
náhodných �a�ieb dokázala garanto-
va� stabilitu vo výkonoch vo vlastnej 
ré�ii? Zhodli sme sa aj po oponen-
túre predlo�ených návrhov, �e je na 
úrovni 20 � 25 percent. 

Doká�u RS LT konkurova� 
súkromným dodávate3⁄4om slu�ieb? 

- Treba poveda�, �e súèasné 
dodávate3⁄4ské prostredie je v drvivej 
väè�ine vytvorené z na�ich býva-
lých zamestnancov, ktorí si zobrali 

Zmeny nejdú od stola

„Viaceré dielne jednotlivých 
OZ sa stali nevyužité, 

neperspektívne.
Preto aj OZ očakávali nejaké 
riešenie a zmeny, ktoré teraz 

prebiehajú.“

Jozef MARKO

Ing. Miroslav Slotta

Súprava na odvoz dreva s medzioplenovou plo�inou

Nasadenie lesnej lanovky LARIX � 550 v poraste zasia-
hnutom kalamitou na OZ Beòu� � LS Èervená Skala

Predstavujeme Vám 

Rozhovor s riaditeľom OZ Lesná technika 
Ing. Miroslavom Slottom
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do prenájmu technické prostriedky 
a zaèali podnika� ako �ivnostníci. 
Väè�inou sú vybavení zastaralými, 
mnohokrát aj technologicky nevy-
hovujúcimi prostriedkami. Naopak, 
OZLT a jednotlivé RS LR sú a budú 
vybavené modernej�ou a mlad�ou 
technikou. Na�a konkurencieschop-
nos� vzrastie aj jej koncentrovaným 
nasadením. Predpokladáme teda, �e 
vyu�itie na�ej techniky prinesie väè-
�í ekonomický efekt, ako v prípade 
konkurencie z externého prostredia.

Nebudú súkromní dodávate-
lia podlieza� ceny slu�ieb, za ktoré 
ich bude predáva� OZLT jednotli-
vým OZ?

- Aj súèasné ceny dodáva-
te3⁄4ského prostredia sa odrá�ajú od 
toho, èo sme schopní zrealizova� 
vlastnými prostriedkami. Obdobná 
situácia je napríklad i v Rakúsku, 
charakterizovaná stabilitou cenovej 

úrovne dodávate3⁄4ských výkonov. Som 
presvedèený, �e ak by sme i�li na úro-
veò sto percent dodávaných výkonov, 
ceny by boli niekde úplne inde.

Niektorí riaditelia OZ majú 
obavy z toho, �e OZLT nebude 
schopný zabezpe�i� pre OZ zimnú 
údr�bu lesných ciest. Sú ich obavy 
opodstatnené?

- Myslím si, �e táto obava 
èasto rezonuje z nedostatoèného 
pochopenia novej filozofie fungo-
vania OZLT a vz�ahov s OZ. U� pri 
tvorbe nových RS LT sme povedali, 
�e výkony OZLT budú smerova� v pr-
vom rade do tých regiónov, kde bude 
nasadená kmeòová lesná technika, 
kde bude potrebné, aby sme sami 
sebe sprístupnili lesné porasty na 
realizáciu ïal�ej èinnosti. Týka sa to 
aj zimnej údr�by. 
Jednoducho ne-
bude mo�né, aby 
sme ju pre v�etky 
OZ zabezpeèovali 
na sto percent.  
Na�e mo�nosti 
sa ale zvy�ujú, 
napríklad aj ná-
kupom nového 
zemného rýpadla 
a grédra v októbri minulého roka. 
Obidve nové strojné investície boli 
okam�ite nasadené na kalamitný 
OZ Beòu�, kde si ich pomoc ve3⁄4mi 
pochva3⁄4ovali. 

Bude ma� OZLT a jeho RS LT 
aj dostatoèné servisné zastúpenie 
pre lesnú techniku nasadzovanú 
v regiónoch? 

-  Pre tie typy lesnej techniky, 
ktoré sú z h3⁄4adiska pou�ívania pre 
�.p. Lesy SR nosné, urèite. Naprí-
klad pre opravy, servis a montá�e 
v�etkých typov a znaèiek hydrau-
lických rúk, pou�ívaných v rámci 
ná�ho podniku, u� máme zastúpe-
nie. Dosiahli sme ho priebe�nými 
�koleniami na�ich pracovníkov pria-
mo u výrobcov. Máme ve3⁄4mi dobré 
vz�ahy s Tatrou Kopøivnice, podvoz-
ky Tatra 815 sú súèas�ou na�ich 
odvozných prostriedkov. Úzko spo-
lupracujeme so �LP Køtiny, aj vïaka 
tomu máme zabezpeèené servisné 
zastúpenie pre lesné lanové systé-
my Larix, ktoré vyvinuli kolegovia 
na Morave.  A nechýba nám ani ser-
visné zastúpenie pre technológie na 
expedièných skladoch dreva. 

Hovorili ste u�, �e OZ èakali 
na zmenu, ktorú ste zaèali v spolu-
práci s nimi realizova�. Pokia3⁄4 viem, 
dva z nich, OZ Krupina a OZ Èierny 
Balog, sa sami sna�ili urýchli� tem-
po zmien a u� od 1.4. preberáte 
z týchto dvoch závodov techniku 
a zamestnancov do RS LT. Na dru-
hej strane ale niektoré OZ chcú 
navý�i� pôvodne zagarantovaný 
objem výkonov zrealizovaný OZLT. 
Napríklad OZ Levice z pôvodných 
30 000 kubíkov na 55 000 kubíkov 
dreva za rok...

- Hneï na zaèiatku procesu 
zmien sme zadefinovali, aké objemy 
výkonov budú môc� jednotlivé RS 
LT garantova� pre OZ, ktoré spa-
dajú do ich kompetencie. Zvy�nú 
èas� výkonov si jednoducho budú 

musie� OZ za-
bezpeèova� sami, 
èi u� vlastnými 
prostriedkami, 
alebo externými 
dodávate3⁄4mi.  Ve-
rím, �e èas nám 
v�etkým ve3⁄4mi 
rýchlo uká�e, �e 
�tátni lesníci do-
ká�u mana�ova� 

rovnako kvalitne ako súkromníci, 
ak nie kvalitnej�ie, aj tento druh èin-
ností. Máme na to vytvorené v�etky 
predpoklady. Napríklad aj tým, �e 
postupne nakupujeme pre podnik 
�pièkové moderné technológie. Spo-
meniem najnov�í príklad. Po tom, 
ako sme pred dvoma rokmi kúpili 
dve a minulý rok ïal�ie tri komplet-
né lanovkové technológie, máme 
v tomto roku rozpracovaný nákup 
lanovky s procesorovou hlavicou, 
ktorú prezývajú lesníci v zahranièí 
horský harvestor a harvestora s vý-
voznou súpravou. Pri spracovaní ka-
lamity, predov�etkým na OZ Beòu�, 
nám tieto moderné stroje padnú mi-
moriadne vhod. 

Na záver u� len jediná otáz-
ka. V akom �tádiu je útlmový pro-
ces neefektívnych DHS?

- Riaditelia OZ dostali za 
úlohu prís� s vlastnými návrhmi, 
ktoré DHS si chcú ponecha�, ktoré 
nie a preèo. Vedenie �.p. Lesy SR ich 
návrhy v spolupráci s nami z OZLT 
zoponuje. Do konca júna by malo 
by� rozhodnuté, aký bude osud jed-
notlivých DHS v Lesoch SR. 

„Verím, že čas nám všetkým 
veľmi rýchlo ukáže,

že štátni lesníci dokážu 
manažovať rovnako

kvalitne ako súkromníci, ak 
nie kvalitnejšie, aj tento druh 

činností.“

Kompletná technológia pre horské 
oblasti - lanovka LARIX 3T a LKT -81 EKO

Kotvenie lanovky Larix - 3T

Foto: autor, archív OZLT
�
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Spoloènos�, ktorá sa popo-
ludní 11. marca 2005 zi�la v hoteli 
Rysy na Tatranskej �trbe, je vskut-
ku  pestrá. Vidím tu 3⁄4udí z TANAPu, 
z ministerstva pôdohospodárstva, 
z lesov �tátnych i ne�tátnych, sú tu zá-
stupcovia slovenskej poboèky svetovej 
WWF, ochranári �úradní� i tí  zo zosku-
penia VLK. 1⁄4udia mladí i takmer dôchod-
covia, poèujem tu slovenèinu aj po3⁄4�tinu. 
V�etkých spojila zvedavos� na predná�ku 
riadite3⁄4a Národného parku Bavorský les 
Karla Friedricha Sinnera z Nemecka, ktorú 
organizaène pripravila Nadácia Ekopolis. 
Karl Sinner je lesník a svoje skúsenosti, 
ktoré prichádza prezentova� v súvislosti 
s prírodnou katastrofou z 19. novembra 
2004, opiera o svoju takmer tridsa�roènú 
prax. Hneï v úvode odmieta slovné spo-
jenie �prírodná katastrofa�, ktoré pod3⁄4a 
neho patrí len do 3⁄4udskej dimenzie chá-
pania prírodných procesov. To, èo je v�ak 
pre èloveka katastrofou je pre prírodu nor-
málnym periodickým javom, ktorý do lesa 
nielen�e patrí, ale je zdrojom jeho vitality, 
pestrosti a vývoja. Tejto �prírodnej �kole� 
nielen�e verí, ale má pod3⁄4a nej mo�nos� re-
álne spravova� chránené územie, na èele 
ktorého stojí.  

Národný park Bavorský les sa na-
chádza vo výmere 24.250 ha v prihraniè-
nom území s Èeskom a vytvára  pribli�ne 
zrkadlový obraz k známej �umave. V ro-
koch 1983 a 1984 postihla toto chránené 
územie veterná smr��, ktorej následky 
v podobe vyvráteného lesa sa v Nemec-
ku rozhodli ponecha� v rozsahu pribli�-
ne 12.000 ha bez akéhoko3⁄4vek zásahu. 
Vytvorili tak územie, ktoré pod3⁄4a Sin-
nerových slov nemá medzi Antantikom 
a Uralom obdobu. Je to ve3⁄4ké chránené  
územie, na ktorom sa les vracia do svojej 
prirodzenej podoby aj za cenu toho, �e to 
v jednotlivých etapách nie je jednoduché. 
Asi naj�a��iu skú�ku za�ila správa parku 
v rokoch 1986 � 89, keï silné premno-
�enie lyko�rúta na kalamitnom dreve 
spôsobilo jeho expanziu do okolitých sto-
jacích porastov  a premenilo �tyri tisícky 
hektárov lesa na màtvu krajinu. Otázku 
úniku lyko�rúta z národného parku 

do okolitých hospodárskych, preva�ne 
súkromných lesov, rie�ia tunaj�í lesníci 
v nárazníkovej zóne parku, kde prácne 
sledujú ka�dý strom a tie napadnuté 
ihneï odstraòujú. Oponenti takéhoto 
hospodárenia, ktorých majú aj v Nemec-
ku dos�, poukazovali najmä na nebez-
peèenstvá po�iarov a zmeny odtokových 
pomerov. Èas v�ak tieto obavy vyvrátil. 
Na kalamitných plochách sa v prvej fáze 
odtok zrá�ok síce zvý�il zo 70 na 80 %, 
pova�ujú to v�ak za bezvýznamný ná-
rast, a to aj vïaka absencii odtokových 

koridorov v podobe ko3⁄4ají po pribli�ovacej 
technike. Voda sa tu v koneènom dôsled-
ku vïaka postupnej sukcesii a bohato 
èlenitému zápoju dr�í viac, nevysu�uje 
ju vietor a práve vïaka takto zvý�enej 
vlhkosti nezaznamenali doposia3⁄4 �iadne 
po�iare.  Zároveò sa zvý�ili zásoby pitnej 
vody a vïaka vylúèeniu ropných havárií 
aj jej kvalita. Pou�ívanie pesticídov je 
úplne vylúèené. Bilancia �ivín v pôde 
vïaka rozkladajúcemu drevu je priazni-
vá a prirodzení zmladenie po desiatich 
rokoch pokryje plochu rovnako ako by sa 

tak stalo v prípade umelej obnovy. Les sa 
vracia, dokonca bohat�í a pestrej�í ako 
pred tým, len mu treba dopria� èas...

Sinner zdôrazòuje, �e kategórie 
u�itoènosti a �kodlivosti nemo�no v ná-
rodnom parku posudzova� pod3⁄4a 3⁄4ud-
ských kritérií, ale výluène z h3⁄4adiska toho, 
èo je prospe�né pre les. Ako  axiomu pre 
takýto náh3⁄4ad stanovuje rovnicu, v ktorej 
hodnota dreva sa rovná nule. V diskusii 
práve k tomuto východisku zazneli kritic-
ké pripomienky, �e taká bohatá krajina si 
to mô�e dovoli�. Zvlá��, keï výmera 14 ne-
meckých národných parkov nedosahuje 
ani 1 % výmery v�etkých lesov Nemecka... 

Napriek nulovej hodnote dreva 
je v�ak ekonomika tohto územia pod3⁄4a 
výkladu nemeckého kolegu viac ako za-
ujímavá. Ak by sa tu drevo hospodársky 
vyu�ívalo predstavoval by príjem z pre-
daja dreva cca 400 € z 1 ha lesa roène. 
Dnes, keï les vyu�ívajú ako demon�traè-
ný objekt návratu k prirodzenému lesu 
a zároveò ako nav�tevovanú turistickú 
atrakciu, predstavuje roèný dôchodok 
údajne desa�násobok -  teda  4.000 € 
z hektára za rok. Táto èiastka nie je v�ak 
príjmom správy parku, ale pozostáva pre-
dov�etkým z tr�ieb mno�stva tunaj�ích 
hotelierov, dopravcov a ïal�ích subjektov 
cestovného ruchu. Samotný Národný 
park Bavorský les je majetkom �tátu, 
ktorý finanène pokrýva 95 % výdavkov, 
zvy�ných 5 % plynie z európskych fon-
dov. Správa parku podlieha pod bavorské 
Ministerstvo pre vý�ivu, po3⁄4nohospodár-
stvo a lesy v Mníchove.  

Posme�né pochechtávanie èas-
ti pléna a trocha emotívne vyhlásenia 
niektorých úèastníkov v závereènej dis-
kusii tohto u�itoèného stretnutia h3⁄4ada-
niu cesty pre obnovu veternou kalamitou 
postihnutých lesov Slovenska ve3⁄4mi ne-
pomohlo. Ako motto ïal�ieho postupu by 
mohol preto lep�ie poslú�i� názor Jána 
Slivinského zo �tátnych lesov TANAPu, 
ktorý za najväè�ieho �kodcu slovenských 
lesov oznaèil extrémizmus na obidvoch 
stranách lesníckeho tábora.

O vyjadrenie názoru na (ne)hospodárenie „podľa Sinnera“, a to predovšetkým vo veternou smršťou 
postihnutých národných parkoch Slovenska som požiadal špecialistu LSR na ochranu lesa Ing. Jána Koval-
číka, CSc., nestora slovenských ochrancov prírody Ing. Júliusa Burkovského a členku Lesoochranárskeho 
zoskupenia VLK Ing. Dášu Lukáčovú. 

Les podľa Sinnera
Ojedinelý experiment medzi 

Atlantikom a Uralom 
Ján MIÈOVSKÝ

sledky výskumov, ktorými disponuje 
správa Národného parku Bavorský les. 
Èi sa nieèo chceme z tohto �ivého prí-
kladu nauèi� aj my, je len a len na nás. 
Mô�eme sa rozhodnú� aj tak, �e chceme 
v Tatrách predov�etkým �a�i� drevo 
a rozvíja� turistický ruch � v takom 
prípade je poctivé nevola� toto územie 

národným parkom a zbavi� ho aj for-
málnej ochrany zru�ením �tatútu NP. 

Èo ma od zaèiatku fascinuje 
na prípade NP Bavorský les je to, �e 
celú my�lienku nezasahovania do prí-
rodných procesov tam presadili les-
níci a s nad�ením ju prijal aj vtedaj�í 
bavorský minister lesného hospodár-

Pán Sinner 
nám nehovoril, èo 
máme robi�. Ponú-
kol nám len 20-roè-
né skúsenosti a vý-

Dá�a Lukáèová:

�
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stva Hans Eisenmann. Takýto prístup 
vy�aduje istú dávku pokory (v lese to 
naozaj ide aj bez nás!), zodpovednos� 
voèi okoliu a schopnos� presta� vníma� 
udalosti odohrávajúce sa v lese vráta-
ne víchric len z h3⁄4adiska èloveka. Na 
maximálnej mo�nej ploche sa tam les 
vyvíja pod3⁄4a vlastných zákonitostí a len 
v zónach kontaktu s okolitými súkrom-
nými hospodárskymi lesmi dbá správa 
parku na to, aby nedo�lo ku konfliktu 
napríklad �írením podkôrneho hmy-
zu. Obdivuhodná je otvorenos� správy 
parku k verejnosti a �iroká ponuka 
zaujímavých èinností, na ktorých 
pútavo a jednoducho vysvetlia 
náv�tevníkom napríklad aj to, �e 
nestoja pred apokalypsou, ale �e 
sú svedkami unikátnej udalosti 
zrodu nového lesa. 

Ve3⁄4mi si �elám, aby sa aj na 
Slovensku vynorili lesníci, ktorí dô-
verujú prírodným procesom a ktorí by 
umo�nili aspoò malej èasti na�ich lesov 
spontánny vývoj i v prípade, �e v nich 
nastane takzvaná prírodná katastrofa.  

pod3⁄4a stavu a významu 
jednotlivých chránených území. Umo�-
òuje to aj v súèasnosti platný zákon 
o ochrane prírody a krajiny. Základom 
je dobre premyslená zonácia národ-
ných parkov a ostatných chránených 
území, prièom ich najprírodnej�ie èasti 
zaradené do zóny �A� s najprísnej�ím 
piatym stupòom ochrany by mali osta� 
za ka�dých okolností (teda aj v prípade 
kalamít) ponechané na samovo3⁄4ný, pri-
rodzený vývoj, bez akýchko3⁄4vek zásahov 
èloveka. V tomto súhlasím s názorom 
pána Sinnera, ako aj predstavite3⁄4ov 
LOZ VLK. Neustála 3⁄4udská intervencia 
do takýchto prírodných ekosystémov 
toti� narú�a ich prirodzený vývoj sme-
rujúci k optimalizácii rovnová�neho 
stavu a odïa3⁄4uje dosiahnutie priazni-
vého stavu. V ostatných zónach s ni�-
�ím stupòom ochrany sú prípustné 
regulaèné zásahy v prospech predmetu 
ochrany týchto ekosystémov a teda aj 
sanácia podkôrneho hmyzu vrátane 
opatrení na elimináciu jeho roz�írenia 
zo zóny �A�. V súèasnosti v�ak stále nie 
je spomínaná zonácia v chránených 
územiach ukonèená a �jablko sváru� 
teda e�te nebolo odstránené.

Ako lesníkovi a neskor�iemu ta-

xátorovi, vychovanému v období upred-
nostòovania drevoprodukènej funkcie, 
mi vy��ie naznaèená filozofia obme-
dzenia z dôvodu verejného záujmu dlho 
nebola pochopite3⁄4ná, a preto chápem 
aj pretrvávajúce nepochopenie tohoto 
problému èas�ou lesníckej verejnosti. 
�koda vzniknutá obmedzením be�ného 
obhospodarovania  chránených území 
v�ak mô�e by� aspoò zèasti kompenzo-
vaná �tátom, �ia3⁄4 príslu�ný systém sa 
do praxe zavádza príli� pomaly.  

a lesy národných parkov 
Slovenska nieko3⁄4kokrát �a�ko 

skú�aných veternými smr��ami z rokov 
1996, 1997 a najmä v minulom roku. 
Základ tejto my�lienky vychádza u� 
z rozdielnosti  vzniku  uvedených bio-
cenóz, ich funkènosti, ich doèasnej, ale-
bo trvalej udr�ate3⁄4nosti  z poh3⁄4adu ich  
rastlinných a �ivoèí�nych potrieb a tie� 
ïal�ích nepomenovaných rozmanitostí.

V zásade som toho názoru, �e 
3⁄4udia, pokia3⁄4 mienia o lese a prírode 
uèene teoretizova� a zároveò pouèova� 
iných, by mali v prvom rade lep�ie po-
zna� zásady ochrany prírody a krajiny, 
jej ciele, tie� dôsledky ktoré sa prejavia 
po nesprávnom rozhodnutí. Mali by 
vedie� rozoznáva� rozdiely medzi chrá-
neným územím, národným parkom 
a pralesom. Mali by ma� v sebe vypes-
tovaný väè�í cit a vz�ah k prírode, aby 
dokázali rozozna� tie momenty, kedy 
sa les a okolitá príroda v krajine po 
extrémnych �ivloch doká�e bez pomoci 
èloveka autoregulova�, a kedy je potreb-
né lesom a prírode pomôc� z h3⁄4adiska 
zachovania a rozvíjania �ivota 3⁄4udí 
a ni��ích organizmov. 

1⁄4udia svojou bezoh3⁄4adnos�ou 
prírode spôsobili ve3⁄4kú traumu, preto 
je ich povinnos�ou prírode v�estranne 
napomáha�. Nepozera� len jednostran-
ne, ak  vietor, sneh, voda, oheò a ïal�ie 
�ivly znièili èas� lesa, �e zodpovedný 
majite3⁄4 èi správca majetku chce korist-
nícky získa� ekonomický profit z uvede-
nej udalosti, ale rýchlo h3⁄4ada� spoloèné 
rie�enie ako optimálne bez ïal�ích strát 
lesu prinavráti� jeho funkènos�, aby 
mohol plni� tie v�eu�itoèné funkcie, pre 
ktoré bol predurèený.  Èlovek, a v tom 
prípade ani pán riadite3⁄4 Národného 
parku Bavorský les Karl Friedrich 
Sinner napriek tomu, �e je lesníkom 
s tridsa� roènou praxou, by nemal ex-

perimentálne hazardova�. Nako3⁄4ko tým, 
�e chcel ukáza�, �e príroda sa doká�e 
vyrovna� s dôsledkami �ivlu, spôsobil 
ïal�iu ujmu a podkôrnikovú pohromu 
na okolitých porastoch, ktoré veternú 
smr�� pre�ili, a tým predå�il dobu auto-
regulácie na zväè�enej ploche, ktorá pri 
tvorbe minimálnych hodnôt v�eu�itoè-
ných funkcií lesa bude �ivori� a pri sú-
èasnom klimatickom extrémizme mô�e 
dospie� k tomu, �e z uvedeného expe-
rimentu nemusí by� obnovený les ani 
za tri ïal�ie generácie. Je neskutoèné, 
ako si v súèasnom období ve3⁄4mi rýchlo 
na�i tzv. ochrancovia prírody na podob-
né príklady získané zo sveta zvykajú 
a ihneï sa ich pokú�ajú implemento-
va�  do na�ej lesníckej praxe aj za cenu 
mediálnych tlakov a kampaní s podtó-
nom potláèania odbornosti lesníkov.  
Na druhej strane médiá v záujme popu-
listických relácií uprednostòujú takéto 
hazardné praktiky.

Za svoju takmer 40 - roènú prax 
som mal mo�nos� vidie� rôzne národné 
parky v Rakúsku, Nemecku, Po3⁄4sku, 
Dánsku. Najväè�ia úzkos� ktorá na 
mòa do3⁄4ahla a ktorú by som u� viac 
nikdy nechcel za�i�, bolo vidie� bývalý 
les v Národnom parku Hartz v Nemec-
ku, kde boli len kostry stromov na de-
siatkach hektárov plochy bez jediného 
zeleného stromu. Tie� sa tam chodili 
pozera� turisti ako na prírodný cinto-
rín. Na tento a  k nemu podobné javy sa 
nedá 3⁄4ahko zabudnú�, je to len uká�ka 
subjektivizmu a obmedzenosti tzv. od-
borníkov v praxi.   Preto by som odporú-
èal v�etkým  tým, ktorí sa skrývajú pod 
plá�� odborníkov, aby nechali následky 
�ivelných kalamít v  lesoch rie�i� lesní-
kom k  tomu povolaných a vzdelaných, 
aby mali dostatoèný priestor na vyu�i-
tie kapacít lesníckych �pecialistov v�dy 
s cie3⁄4om prinavrátenia funkènosti da-
ným ekosystémom. Je krátkozraké, ak 
niekto viní lesníkov z nekalých úmyslov  
po�kodzovania lesa a prírody pri spra-
covaní náhodných �a�ieb, èasto 3⁄4udovo 
posudzované ako �získavanie a  predaj 
drevnej hmoty za ka�dú cenu.� Málokto 
z  nepovolaných v�ak vie, �e tu platia zá-
väzné vz�ahy: lesník �  �tát, lesník �  le-
gislatíva, vlastník �  legislatíva. �tátni 
lesníci obhospodarujú zverený majetok 
�tátu, a  preto musia dodr�iava� a  riadi� 
sa platnými zákonmi a nariadeniami 
tohto �tátu. Z uvedeného vyplýva, �e les-
ník nemô�e svojvo3⁄4ne rozhodnú� o  po-
nechaní dreva pri pni bez spracovania 
po kalamitách spôsobených �ivelnými 
pohromami. Nako3⁄4ko sme malý �tát 
s ve3⁄4kou lesnatos�ou, musíme vynalo�i� 
v�etko úsilie na to, aby sme na miestach, 
kde lesy po�kodila veterná smr��, doká-
zali dopestova� nové, odolnej�ie lesné 
porasty pre ïal�ie generácie.

H o s p o d á -
renie èi nehospo-
dárenie v lesoch 
chránených území 

nemo�no chápa� v�e-
obecne, potrebné je to 

dôsledne diferencova� 
pod3⁄4a stavu a významu 

Július Burkovský:

zu. Obdivuhodná je otvorenos� správy 
parku k verejnosti a �iroká ponuka 
zaujímavých èinností, na ktorých 

, ktorí dô-
verujú prírodným procesom a ktorí by 
umo�nili aspoò malej èasti na�ich lesov 

�a�ko sa 
dajú porovna� nepo-
rovnate3⁄4né velièiny, 
akými   sú  NP Ba-
vorský   les po preko-

nanej veternej smr�ti 
z roku 1983-1984  

a lesy národných parkov 

Ján Kovalèík:

Foto: autor
�
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Vedenie �tátneho podniku Lesy 
SR iniciovalo pracovné stretnutie s pred-
stavite3⁄4mi lesníckej a ochranárskej ve-
rejnosti, aby prezentovalo projekt obnovy 
kalamitných porastov a zároveò pod-
nietilo �irokú odbornú diskusiu k ne-
mu. Stretnutie sa uskutoènilo 5. apríla 
v Hronseku pri Banskej Bystrici. 

Prezentácie sa zúèastnilo pribli�-
ne 40 odborníkov z rôznych lesníckych 
a ochranárskych in�titúcií :
MP SR � sekcia lesnícka, Krajský lesný 

úrad BB a �ilina, Okresný lesný úrad 
Lipt. Mikulá�, LVÚ Zvolen, Lesoprojekt, 
LF TU Zvolen,Ústav ekológie lesa SAV, 
�OP SR BB,  Správa NAPANTu, Správa 
NP Muránska planina, Správa CHKO 
Po3⁄4ana, LZ VLK, Nadácia Ekopolis, M�P 
SR a Správa CHKO Horná Orava WWF.

Prítomní vzniesli poèetné pripo-
mienky k projektu obnovy, ktorými sa 
budú �pecialisti z Odboru usmeròova-
nia lesníckych èinností zaobera�.

Foto: Jozef Marko

Projekt obnovy 
kalamitných porastov

Dòa  8.3.2005  sa v �kolite3⁄4sko-rekreaènom zariadení OZ Rimavská Sobota 
uskutoènilo vyhodnotenie hospodárskej èinnosti  závodu za rok 2004. Vyhodno-
tenia sa zúèastnili vedúci pracovníci ústredia závodu, vedúci lesných správ a DHS,  
zástupcovia dielenských výborov odborovej organizácie a vybraní mienkotvorní za-
mestnanci závodu.

V úvodnom príhovore riadite3⁄4ka závodu zhodnotila výsledky závodu za rok 
2004, spomenula najdôle�itej�ie udalosti roka súvisiace s racionalizáciou èinnosti 
závodu a poïakovala v�etkým zamestnancom závodu za dosiahnuté.

Komplexný rozbor hospodárenia závodu za rok 2004 vykonal ekonomicko-
-obchodný námestník závodu.Vyzdvihol ve3⁄4mi dobré výsledky závodu, keï boli splne-
né v�etky výkony a èinnosti a plnenie vybraných ukazovate3⁄4ov hospodárskej èinnosti 
závodu bolo ve3⁄4mi priaznivé.Závod dosiahol v roku 2004 výrazne zlep�ený kladný 
hospodársky výsledok.S koreferátmi vystúpili e�te výrobno-technický námestník, 

pestovate3⁄4 a �a�bár závodu. Poh3⁄4ad do proce-
su plánovania na rok 2005 predniesol pláno-
vaè závodu.

V druhej èasti stretnutia sa usku-
toènil brainstorming k vybraným oblastiam 
èinnosti závodu. Pracovníci pracovali v troch 
tímoch, ktoré spracovali pripomienky a nápa-
dy v troch oblastiach: 
� výroba � ekonomika, obchod a financie              
� organizácia a riadenie

Do práce sa zapojili v�etci prítomní 
zamestnanci. 

OZ Rimavská  Sobota hodnotil 
svoju činnosť za rok 2004

Jozef SOKOL

Peter GOGOLA

Ing. Jozef Sokol je ekon. - obchodný 
námestník na OZ Rimavská Sobota

Foto: autor

 Rozloha 93 030 000 ha 
 Pr. nad. výška väčšina územia
  pod 200 m.n.m. 
 Lesnatosť  1 811 000 ha (20%)
 Lesy a ich funkcia hospodárska 76,4%
  ochranná 19,2%
  verejnoprospešná 4,4%
 Zásoby 331 mil. m3 (2003)
 

 Drevinové zloženie Ihl. porasty     78,2% 
  List. porasty    11,4% 
  Zmiešané       10,4% 

        Ťažba ročná ∅ 7 mil. m3 

    Prírastok ročný ∅     12,3 mil. m3 

 
           Poľovníctvo     71 000 registr. poľov.
Počty ulovenej zveri  Srtstnatá  98.000 ks
  Pernatá   734.000 ks 

  Vlastnícke pomery     Verejné 59% (19 št. a.s.)           
  Súkromné 41%  
    
   Obchod s drevom   
 Import    
                       Z toho Guľatina 2% 
  Rezivo 11% 
  Veľkoplošné mat. 5%
        Papier, celulóza 77%
  Ostatné 5%

 Export   
 Z toho   Guľatina 11% 
   Rezivo 8% 
  Veľkoplošné mat. 10% 
  Papier, celulóza 47% 
  Ostatné 24%
 
 Vzdelávanie    stredné odborné
  vysoké školstvo
  (od 1997 spoplatnené)

                        Zdroj FAO, EFI

LESNÉ 
HOSPODÁRSTVO

V MAÏARSKU

Rubriku pripravuje Ing. Berta Ondrišová

4 2005

Ihličnaté dreviny 13,6 %
Listnaté dreviny %

db cer bk hb ag tp Ost.

20,6 11,4 6,1 5,6 22,3 10,1 10,3

Zo zahraničia • Lesnícke spravodajstvo

�

�

18 19



Lesník 4 2005• • Lesník 4 2005• •

Dòa 20. januára 2005 som 
nav�tívil Materskú �kolu na �algo-
tarjánskej ulici v Banskej Bystrici 
(ktorú nav�tevuje aj môj vnuk), aby 
som �kôlkárom porozprával nieèo 
o lesníkoch a po3⁄4ovníkoch. Priznám 
sa, �e som nevedel, èo takýmto ma-
lým de�om poveda� o na�ej práci. 
Vyzbrojený dvoma pu�kami, ïale-
koh3⁄4adom, no�mi, dýkami, samozrej-
me obleèený v na�ej uniforme, som 
na stanovenú hodinu pri�iel, mys-
liac si, �e týmito �rekvizitami� deti 
upútam. Ale po mojom �úvodnom 
slove� o na�ej práci od zasadenia 
stromèeka po jeho zo�atie, o ochra-
ne prírody, o zákaze vyhadzovania 
odpadkov, kladenie ohòa v lese, som 
zistil, �e detièky nezaujímajú moje 
pu�ky, ani no�e a dokonca ani moja 
uniforma. Bol som rád, �e po3⁄4ovníc-
tvo ostalo bokom a s prekvapením 
som poèúval ich znalosti o celkovom 
dianí v prírode. Poznali zvieratká, 
ktoré som im na fotografiách uka-
zoval a vedeli, ako sa majú správa� 
v prírode. Moja obava ako im vy-
svetli�, preèo vlastne tie pu�ky ako 
po3⁄4ovníci pou�ívame, sa rozplynula. 
V ïakovnom liste riadite3⁄4ky p. Mok-
ry�ovej sa pí�e: �Silné dojmy z be-
sedy stvárnili deti výtvarne. Aj keï 
práce odovzdali, v srdciach im osta-

ne láska k prírode iste dlhodobo. 
Úprimne ïakujeme.� Poïakovanie 
mi samozrejme �padlo� dobre. Ale aj 
naopak � i  ja chcem poïakova� rodi-
èom a uèite3⁄4kám za to, �e deti to3⁄4ko 
o prírode vedia. Keï beriem do úva-
hy dve besedy s osemdesiatimi de�-
mi. Je to dobrá výchova. A u� viem 
preèo mi môj vnuk hovorí, keï mu 
núkam moje po3⁄4ovnícke �pozosta-
losti� � dedo ja nebudem po3⁄4ovník, ja 

budem stavbár. Dúfam, �e ochráni 
na�u prírodu a bude budova� také 
stavby, ktoré jej neublí�ia. 

    

Krv je tekutinou �ivota, kto-
rou sa transportuje do tela mno�stvo 
pre �ivot nenahradite3⁄4ných látok. Or-
ganizmus dospelého èloveka má  asi 
5,5 litra krvi. 

História transfúzie siaha nie-
kedy do obdobia  rokov 1795, av�ak  
úspe�nos� transfúzií nastala a� po 
zistení  znakov nezluèite3⁄4nosti krvi  
a  správnom zadelení krvi  do skupín.

Prvý, ktorý správne rozdelil 
krv do �tyroch základných skupín 
bol   Jan Janský v r.1907.

Na jeho poèes� sa ude3⁄4ujú 
za bezplatné darovanie krvi Plakety 
prof. MUDr. J. Janského.
Bronzová Janského plaketa 
- 10 bezplatných odberov krvi
Stieborná Janského plaketa 
-  20 bezplatných odberov krvi
Zlatá Janského plaketa 
- �eny -  30 bezplatných odberov krvi 
-  mu�i -  40 bezplatných odberov krvi
Diamantová Janského plaketa
-  �eny -  60 bezplatných odberov krvi
-  mu�i  -  80 bezplatných odberov 
krvi 

V dne�nom hektickom  �ivote  

stúpa potreba darovania krvi na zá-
chranu �ivota.

OZ  Trenèín sa mô�e pochváli�, 
�e má medzi svojimi zamestnancami 
dr�ite3⁄4ku Diamantovej Janského 
plakety. Je òou  Ing. Tatiana MAR-
TÁKOVÁ, ktorá pracuje na OZ ako 
VOR-OBP, PO, OBO.  Uvedené ocene-
nie ude3⁄4uje  Slovenský Èervený krí�.  
Tatiana má na svojom konte v�etky 
druhy Janskeho Plakety - bronzovú, 
striebornú, zlatú a aj tú najvzácnej-
�u - diamantovú. Prvýkrát na�a ko-
legyòa darovala krv e�te v roku 1987  
a odvtedy e�te 62 krát. Ak si to pre-
mietneme na litre, tak je to viac ako 
30 litrov tejto ve3⁄4mi vzácnej tekutiny. 
Ko3⁄4kým 3⁄4uïom tým pomohla ?

D. Pavlovièová je vedúca 
úètovníèka na OZ Trenèín

Foto: autorka

Ing. 1⁄4. Uhrin je referent BOZP, PO, 
OaO na OZ Slovenská 1⁄4upèa

Zaujalo nás

Dobré naše 
vnúčatá

1⁄4ubo� UHRÍN

Žijú medzi 
nami

Dá�a PAVLOVIÈOVÁ

�

�
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Záva�né poru�enie 
pracovnej disciplíny

a) Prítomnos� zamestnanca na pra-
covisku pod vplyvom alkoholu alebo 
omamných a psychotropných látok 
sa pova�uje za záva�né poru�enie 
pracovnej disciplíny. Následkom je 
okam�ité skonèenie pracovného po-
meru v súlade s § 68 ods. 1 písm. b) 
Zákonníka práce.
b) Odmietnutie podrobi� sa 
skú�ke s cie3⁄4om preukáza-
nia po�itia alkoholu alebo
omamných a psychotropných látok 
sa pova�uje za záva�né poru�enie 
pracovnej disciplíny. Následkom je 
okam�ité ukonèenie pracovného 
pomeru v zmysle § 68 ods. 1 písm. 
b) Zákonníka práce.
c) Kráde�, sprenevera, resp. pokus 
o kráde� majetku zamestnávate3⁄4a, 
pou�ívanie majetku podniku bez po-
volenia zamestnávate3⁄4a na súkromné 
úèely alebo iné konanie zamestnan-
ca, ktorého následkom je úmyselné 
znièenie, po�kodenie alebo zmen�e-
nie majetku zamestnávate3⁄4a, sa pova-
�uje za záva�né poru�enie pracovnej 
disciplíny. Následkom je okam�i-
té skonèenie pracovného pomeru 
v zmysle § 68 ods. 1 písm. b) Zákon-
níka práce.
d) Neospravedlnená absencia na 
základe dohody pod3⁄4a § 144 ods. 
7. Zákonníka práce, dva a viac pra-
covných dní, sa posudzuje ako záva�-
né poru�enie pracovnej disciplíny. 
Následkom je okam�ité skonèe-
nie pracovného pomeru v súlade 
s § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka prá-
ce.
e) Zámerné vyhýbanie sa absolvo-
vaniu kvalifikaèných skú-
�ok s následkom straty 
kvalifikaèných predpokla-
dov ustanovených právnymi 
predpismi pre výkon funkcie 
sa pova�uje za záva�né po-
ru�enie pracovnej disciplí-
ny s  mo�nos�ou okam�ite 
skonèi� pracovný pomer pod-
3⁄4a § 68 ods. 1 písm. b) Zákon-

níka práce.
f) Fyzické napadnutie zamestnanca 
na pracovisku sa pova�uje za záva�-
né poru�enie pracovnej disciplíny. 
Následkom je okam�ité ukonèenie 
pracovného pomeru v zmysle § 68 
ods. 1 písm. b.) Zákonníka práce.
g) Konanie zamestnanca, ktoré je 
v rozpore s bodom 3.5.3. Konflikt 
záujmov tohto Pracovného poriad-
ku, odst. a, b, d, e, g, h, i Pracovné-
ho poriadku, sa pova�uje za záva�né 
poru�enie pracovnej disciplíny. Ná-
sledkom je okam�ité skonèenie pra-
covného pomeru v súlade s § 68 ods. 
1. písm. b) Zákonníka práce.

Menej záva�né poru�enie 
pracovnej disciplíny 

Pre menej záva�né poru-
�enie pracovnej disciplíny mo�no 
da� zamestnancovi výpoveï, ak bol 
v posledných �iestich mesiacoch 
v súvislosti s poru�ením pracovnej 
disciplíny písomne upozornený na 
mo�nos� výpovede. Za menej záva�-
né poru�enie pracovnej disciplíny sa 
u zamestnávate3⁄4a pova�uje:
a) Poru�enie predpisov o bezpeènos-
ti a ochrane zdravia pri práci a ochra-
ny pred po�iarmi. Pri prvom zistení 
nedodr�ania predpisov bezpeènosti 
a ochrany zdravia pri práci a ochra-
ny pred po�iarmi bude zamestnanec 
písomne upozornený na poru�enie 
pracovnej disciplíny s následnou 
mo�nos�ou výpovede pod3⁄4a § 63 ods. 
1 písm. e) Zákonníka práce.
b) Vykonávanie preukázate3⁄4ne ne-
kvalitnej práce a objektívne nedosta-
toèná intenzita práce po�adovaná na 
danom pracovisku. Pri prvom ziste-

ní bude zamestnanec písomne upo-
zornený na poru�enie pracovnej 
disciplíny s následnou mo�nos�ou 
výpovede pod3⁄4a § 63 ods. 1 písm. e) 
Zákonníka práce.
c) Preukázate3⁄4né nedodr�iavanie 
vnútropodnikových organizaèných 
noriem a individuálnych riadiacich 
aktov. Pri prvom zistení bude za-
mestnanec písomne upozornený na 
poru�enie pracovnej disciplíny s ná-
slednou mo�nos�ou výpovede pod3⁄4a 
§ 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce.
d) Úmyselné po�kodzovanie zákaz-
níka nevhodným konaním, po�kodzo-
vanie dobrého mena zamestnávate3⁄4a. 
Pri prvom zistení bude zamestna-
nec písomne upozornený na poru�e-
nie pracovnej disciplíny s následnou 
mo�nos�ou výpovede pod3⁄4a § 63 ods. 
1 písm. e)  Zákonníka práce.
e) Nedodr�anie stanoveného pracov-
ného èasu - za nedodr�anie stanove-
ného pracovného èasu sa pova�uje:
� oneskorený príchod na pracovisko 

bez nále�itého odôvodnenia,
� opustenie pracoviska poèas pra-

covnej doby bez vedomia a súhlasu 
priameho nadriadeného,

� neospravedlnená absencia na pra-
covisku najviac poèas jedného pra-
covného dòa. 

Pri prvom zistení nedodr�ania 
stanoveného pracovného èasu bude 
zamestnanec písomne upozorne-
ný na poru�enie pracovnej disciplí-
ny s následnou mo�nos�ou výpovede 
pod3⁄4a § 63 ods. 1 písm. e) Zákonní-
ka práce.
f) Neprimerané verbálne napad-
nutie iného zamestnanca na pra-
covisku. Pri prvom zistení bude 
zamestnanec písomne upozorne-
ný na poru�enie pracovnej disciplí-
ny s následnou mo�nos�ou výpovede 
pod3⁄4a § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka 
práce.
g) Neuposlúchnutie pokynu ale-
bo príkazu priameho nadriadeného, 
ktorý vyplýva z pracovného zarade-
nia a pracovnej náplne vydanej v sú-
lade so zákonom sa posudzuje ako 
poru�enie pracovnej disciplíny, na 

ktoré bude zamestnanec pí-
somne upozornený s násled-
nou mo�nos�ou výpovede 
pod3⁄4a § 63 ods. 1 písm. e) Zá-
konníka práce. 
h) Preukázate3⁄4né úmyselné 
podávanie nepravdivých in-
formácií týkajúcich sa vyko-
návanej práce nadriadenému 
zamestnancovi. Pri prvom 
zistení bude zamestnanec 

Nový Pracovný poriadok
 - jeden z nosných pilierov

podnikovej kultúry Lesov SR, š.p.
Ivan RUSKO, Martin �ILKA

(dokonèenie z Lesníka è. 3)

Pracovný poriadok
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písomne upozornený na poru�enie 
pracovnej disciplíny s následnou 
mo�nos�ou výpovede pod3⁄4a § 63 ods. 
1 písm. e) Zákonníka práce.

Pri tvorbe nového Pracov-
ného poriadku sme vychádzali 
predov�etkým z nasledovných v�e-
obecne-záväzných právnych predpi-
sov:
� Zákon è. 311/2001 Z. z. Zákonník 

práce, v znení neskor�ích predpi-
sov

� Zákon è. 111/1990 Zb. o �tátnom 
podniku, v znení neskor�ích pred-
pisov 

� Zákon è. 365/2004 Z. z. Antidiskri-
minaèný zákon

� Zákon è. 40/1964 Zb. obèiansky zá-
konník, v znení neskor�ích predpi-
sov 

� Zákon è. 330/1996 Z. z. o bezpeè-
nosti a ochrane zdravia pri práci, 
v znení neskor�ích predpisov

� Zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov, v znení neskor-
�ích predpisov

Èo bude ïalej nasledova�?
Ako sme u� uviedli, na�im zá-

merom je, aby sa s Pracovným po-
riadkom mohli oboznámi� v�etci 
zamestnanci, a preto je dôle�ité, 
aby bol tento dokument dostupný 
v�etkým. Z tohto dôvodu pripravuje-
me distribúciu Pracovného poriad-
ku vo forme bro�úrky. Okrem toho, 
tak, ako v prípade Etického kódexu, 
pova�ujeme za k3⁄4úèové Pracovný po-
riadok nielen vyda� a vy�adova� jeho 
dodr�iavanie, ale najmä komuniko-
va� so zamestnancami o jeho princí-
poch a jednotlivých ustanoveniach. 
Pripravujeme implementaènú vysvet-
3⁄4ovaciu kampaò, v rámci ktorej sa 
chceme zvlá�� venova� tým ustano-
veniam (problémom), ktoré sú nové a 
ktorých uplatòovanie mô�e vyvoláva� 
najviac otázok.

Nový Pracovný poriadok Le-
sov SR, �. p. má ambíciu sta� sa jed-
ným z nosných pilierov, resp. prvkov 
v rámci budovania novej podniko-
vej kultúry a nastavovania vzájom-
ných vz�ahov medzi zamestnancom 
a zamestnávate3⁄4om. Máme záujem 
o korektnú spoluprácu, korektné za-
mestnanecké vz�ahy, ku ktorým vý-
znamnou mierou prispievajú vopred 
stanovené, v�eobecne známe a trans-
parentné pravidlá a normy správa-
nia sa. Dodr�iavanie týchto pravidiel, 
resp. noriem je nielen vecou pracovnej 
disciplíny, ale osobnej prestí�e, profe-
sionality a lojálnosti ka�dého z nás. 

V dòoch 15. � 16. marca 2005 sa v kongresovej sále hotela Holiday 
Inn v Bratislave uskutoènil 11. roèník najväè�ej odbornej konferencie na Slo-
vensku zameranej na oblas� riadenia 3⁄4udských zdrojov pod názvom �Nové 
trendy v personálnom mana�mente 2005�. Usporiadate3⁄4om a odborným 
garantom konferencie bola medzinárodná spoloènos� Trenkwalder Mana-
gement Partners, s. r. o., Bratislava a zá�titu nad týmto podujatím prevzal 
podpredseda vlády SR Ivan Miklo�.

Súèas�ou konferencie bol u� 5. roèník sú�a�e HR Oscar. I�lo o �peciál-
nu prezentáciu projektov z oblasti riadenia 3⁄4udských zdrojov, nominovaných 
na udelenie Ceny za najlep�í projekt v oblasti HR na Slovensku za rok 2004. 
Poslaním tejto sú�a�e je ocenenie najlep�ích projektov v oblasti rozvoja a ria-
denia 3⁄4udských zdrojov, ktoré výrazne prispeli k rozvoju svojho podniku.

Lesy SR, �. p. prihlásili do tejto prestí�nej sú�a�e projekt s názvom� 
�Etický kódex ako prejav novej podnikovej kultúry �tátneho podniku Lesy 
SR�, na ktorého tvorbe sa podie3⁄4ali autori Ing. Ivana �piláková, RNDr. Ivan 
Rusko a Ing. Slavomír Valný. Z jedenástich prihlásených projektov boli do 
finálovej skupiny nominované �tyri najkvalitnej�ie a medzi nimi aj uvedený 
projekt Lesov SR, �. p. Napriek tomu, �e sa projektu v mimoriadne vyrovnanej 
konkurencii nepodarilo ocenenie HR Oscar získa�, fakt, �e bol nominovaný 
do naju��ieho výberu je významným signálom, �e v oblasti riadenia 
3⁄4udských zdrojov a prístupu k zamestnancom sa LESY SR, �. p. 
dostávajú na úroveò renomovaných spoloèností európskeho for-
mátu, èo potvrdzujú poèetné reakcie mnohých úèastníkov konfe-
rencie.

Za v�etky by som rád citoval jeden:

�Rád by som vám zablaho�elal k va�ej prezentácii. Je 
mi naozaj 3⁄4úto, �e ste sa s òou neumiestnili na prvom mies-
te. Ocenil by som, keby ste mi poskytli aspoò èas� Va�ej 
prezentácie a Etického kódexu v angliètine.

Verím, �e slovenské firmy majú 
tie� dobré výsledky. Va�a spoloènos� 
je toho ve3⁄4mi dobrým príkladom.�

András Mezõközy

Pozn. Pán András Mezõközy je HR 
mana�ér jednej z najväè�ích farmaceutických 
spoloèností v Európe Sanofi-Aventis. 

Ivan RUSKO

RNDr. Ivan Rusko

Pracovný poriadok • Zaujalo nás

Úspešný projekt podniku 
LESY SR, š.p. v oblasti riadenia 

ľudských zdrojov

� �
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Pán riadite3⁄4, záhorácky humor je 
známy asi predov�etkým tým, �e si tu 
doká�ete �robi� srandu� predov�etkým 
sami zo seba...

Áno i nie. Viete, humor musí by� 
predov�etkým láskavý a vtedy je jedno 
z koho si vystrelíte, lebo to nemô�e ni-
koho urazi�. Humor nesmie zraòova�, 
lebo to potom u� ani nie je ono.  Ale aj 
pre takýchto vtipálkov, ktorí si na�u 
veselos� zamieòajú akoby s hlúpos�ou 
tu èosi máme: Spýtame sa ich èi vedia, 
aký je rozdiel medzi Záhorákom a sne-
huliakom. Odpoveï spoèíva v tom, �e 
snehuliaka mo�no pobozka� na isté 
miesto len v zime. A Záhoráka celý 
rok...!

Ha, ha, pekné! Ale iste nielen hu-
morom je Záhorie �ivé. Ako by sme mohli 
ostatným kolegom priblí�i� tento zaujíma-
vý región?

Záhorie je osobité predo-
v�etkým svojou polohou. Hranièíme s 
Èeskou republikou, presnej�ie s ju�-
nou Moravou  a Rakúskom,  a to malo 
na tunaj�í �ivot v�dy vplyv. Ve3⁄4a na�ich 
3⁄4udí si kedysi na�lo svoj osud práve 
tam,  po�enili sa, vydali, a tak sa tu krv 
i kultúry ute�ene mie�ali. I dnes, keï 
roboty je doma pomenej mnoho Záho-
rákov dochádza za prácou do Rakúska 
a Èiech. Máme tu svoju záhorácku 
dychovku, ktorú, pravda, 3⁄4úbime viac 
ako detviansku fujaru a nezamenite3⁄4ní 
sme najmä svojim náreèím. Na�a reè je 
ve3⁄4mi úsporná. Ozaj, a víte vy, keré  je 
najkrat�í  záhorácke suovo?

To teda neviem....
�Í�. Keï vám povedia, �e niekto 

�í´�, to znamená, �e je, teda, �e naprí-
klad obeduje.... Ale, poïme k iným 
osobitostiam, najmä k tým lesníckym. 
Spravujeme tu  48.000 ha lesa, no spo-
lu s ním a� 173.000 ha katastrálneho 

územia. Táto rozloha nám spôsobuje 
problémy v ochrane lesa, ktorý sa tu 
nedá uzamknú� tak 3⁄4ahko ako v ne-
jakej doline na strednom Slovensku. 
Tu sa dá dosta� autom priam do ka�-
dého porastu. Ve3⁄4a  sa teraz kradne 
najmä v súvislosti so zdra�ením plynu 
a mo�nos�ou  vývozu palivového dreva 
po ktorom je v Rakúsku ve3⁄4ký dopyt 
a ktorému otvorené hranice zahrali do 
karát. Objasnenos� máme malú, lebo 
je tu stra�ne ve3⁄4a drobných  spraco-
vate3⁄4ov dreva, ako i vlastníkov a keï je 
raz drevo z lesa von �a�ko sa dokazuje, 
�e z ktorého....Vlani nám tak v rámci 
145 zistených kráde�í zmizlo 1.800 ku-
bíkov v cene takmer dva milióny. Ob-
jasni� sa podarilo len 16 prípadov. 
A rád by som tie� pripomenul, �e Zá-
horie to nie sú len borovice na viatých 
pieskoch. Máme tu celkom pestré za-
stúpenie rôznych drevín, od topo3⁄4ov cez 
duby a buky a� po pár smrekov, ktoré 
by sme na�li na hlavnom karpatskom 
hrebeni. A z toho vyplýva aj pestros� 
technológií, ktoré tu pou�ívame. 

Roviny Záhoria urèite poskytujú 
slu�né �ance nasadeniu harvestorov...

Áno, máme s nimi znaèné, no 
nie celkom jednoznaèné  skúsenosti. 
Harvestor tu skutoène  doká�e urobi� 
za poldruha mesiaca 10.000 m3, no má  
aj nieko3⁄4ko zádrhe3⁄4ov, povedal by som 
také tri: Harvestor síce doká�e odmera� 
drevo, no nedoká�e ho oznaèi�. Lesník 
sa potom mô�e ulieta�, aby jeho denný 
výkon oznaèil a odobral. Druhý zádrhe3⁄4 
je taký sociálny: V súèasnom období 
po prechode bývalých zamestnancov 
�tátnych lesov na �ivnos� títo silne na-
liehajú na závod s tým, �e im berieme 
s3⁄4úbenú prácu. Dnes sú títo dodávate-
lia s prenajatými UKT a �LKT schopní 
kapacitne plne pokry� potreby závodu.  
Tretí dôle�itý zádrhe3⁄4 spoèíva v tom, �e 

harvestor je v podmienkach Záhoria  
drah�í ako �ruèná� výroba.             

To sa mi nechce veri�!
Tak rátajte spolu so mnou! Kla-

sická �a�ba tu u nás vychádza na 50 ko-
rún, sústreïovanie na 70, manipulácia 
na 20, zaokrúhlime to poriadne hore 
a dostaneme 200 Sk. Harvestor za tú 
istú prácu zoberie skoro dvojnásobok. 
Podmienky Záhoria sú naozaj �pecific-
ké. Je mi v�ak jasné �e, hygiena práce, 
jej rýchlos� a najmä bezpeènos� majú 
svoju cenu, ktorá v tom nie je zahrnutá 
a ktorá sa e�te zvý�i, keï ïalej stúp-
ne cena manuálnej práce. Napokon, 
fakt, �e jeden hravestor doká�e hravo 
spravi� celú roènú úlohu závodu v ho-
loruboch, ktoré predstavujú viac ako 
�tvrtinu �a�by � pribli�ne 40.000 m3, je 
sám o sebe ve3⁄4avravný.

Ste asi jediný závod podniku, 
ktorý uplatòuje vo väè�om rozsahu ho-
loruby...

Vyhlá�ka nám to umo�òuje, 
no nie je to celkom jednoznaèné. Pre-
dov�etkým ochranári protestujú kvôli 
hniezdi�tiam a biotopom európskeho 
významu . Pomý�3⁄4ame preto celoplo�né 
holuruby aspoò èiastoène nahradi� ho-
lorubmi v pásoch. Nielen kvôli vtáctvu, 
ale aj pre úspory v zalesòovaní. K úspo-
rám smerujeme aj v po�a�bovej úprave 
plôch. Pred tým sme v�etky pne vyklèo-
vali, plochy celoplo�ne poorali a smy-
kovali, èo stálo pribli�ne 50.000 Sk 

�Viete, aj by som mo�no nejakú tú �patnos� obèas urobil, no dá sa to tu?! Len èo sa pozriem z okna, padne mi zrak na 
tieto ve�e a hneï sa mi pripomenie: Pozor, pozor, hrie�niku, si pod dozorom, rad�ej to neskú�aj... Ja vidím v�etko !� Takto 
ma privítal �éf  Od�tepného závodu �a�tín � Strá�e z ktorého kancelárie sa ve�e povestnej �a�tínskej baziliky skutoène 
nedajú prehliadnu�. Hoci sa v najbli��ej hodinke � dvoch  dotkneme nejednej témy, primeraná dávka veselosti tohto bod-
rého pána neopustí poèas celého rozhovoru. Vraj to tak na Záhorí u� chodí. A asi je to aj správne. Veï na to, aby sa èlovek 
dokázal pozrie� na seba a svet okolo s humorom musí by� dostatoène múdry. A k zmúdreniu treba predov�etkým èas. Ak to 
zoberieme historicky, mali na�i kolegovia na Záhorí èasu dostatok. Správa �tátnych lesov �a�tín bola toti� jedna z prvých 
in�titúcií, ktorá roku 1918 prevzala panovnícky lesný majetok a zaèala ho spravova� pod znakom prvej Republiky.

 Záhorie bývalo z poh3⁄4adu bratislavských me��anov v�dy �za horou�, teda za hrebeòom Malých Karpát. Roz-
hodne v�ak nikdy nebolo za horizontom diania  v na�om podniku. Rozhliadnime sa  dnes po tomto zaujímavom regióne 
oèami Ing. Milana KUBINCA, rodeného to Záhoráka.

O humore, harvestoroch a holoruboch 

Ľudia a lesy

Ako na Záhorí dane neplatia
Ján MIÈOVSKÝ

harvestor je v podmienkach Záhoria  
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Záhoráci majú svoje Záhorie nepochybne radi. Na�i kolegovia sa tu úprimne zamý�3⁄4ajú nad �ir�ími súvislos�a-
mi lesníckej práce. A nielen zamý�3⁄4ajú. Ve3⁄4mi peknú odozvu má napríklad ich práca s verejnos�ou, kde listy vïaèných 
úèastníkov akcií usporiadaných závodom v �a�tíne vypovedajú o ve3⁄4mi dobre zvládnutej robote. Rovnako ich snaha 
o záchranu lu�ných lesov, ktoré na úseku medzi Skalicou a Zohorom vysychajú na výmere takmer 1000 ha. V rámci 
vlastného programu �Aqua� sa preto sna�ia o revitalizovanie pôvodných tokov, èistenie ramien a budovanie jednodu-
chého systému zavla�ovacích kanálov. Otázka peòazí je aj tu síce limitujúca, no ako pri v�etkom, e�te dôle�itej�ia je 
predov�etkým schopnos�, odvaha a chu� veci meni�. 

A tieto vlastnosti Záhorákom nikdy nechýbali. 

za hektár. Teraz klèovanie miestami 
vynechávame, plochu upravíme disko-
vými frézami a zalesòujeme medzi pne 
do pripravených rýh. Je to síce lacnej-
�ie, no ujatos� nám v takomto prípade 
klesá, a tak musíme e�te vyhodnoti� èo 
je v koneènom dôsledku výhodnej�ie. 
Klèovanie koreòov toti� nemusí by� 
len èisto nákladová zále�itos�. Kore-
ne predstavujú pribli�ne 60 kubíkov 
dreva z hektára, prièom tieto je mo�né 
po�tiepkova� na energetickú �tiepku. 
Firma Sweedwood  si u nás v súèasnos-
ti u� sama �tiepkuje haluzinu a zbytky 
po �a�be pre svoju výrobu, prièom do-
stávame 250 - 350 Sk za kubík �tiepky. 
A e�te k tým koreòom - miestnou zaují-
mavos�ou bolo, �e tieto tu obèania v mi-
nulosti s ob3⁄4ubou klèovali na palivo 
v rámci samovýroby a za ka�dý takýto 
peò platili 1 Sk ako evidenèný popla-
tok.   Darmo, na málo lesnatom Záhorí 
bolo drevo v�dy cenené...  

Na va�om závode ste známi sil-
nou podporou �ivnostenského sektoru...

Dodávate3⁄4sky sme zaèali pra-
cova� v roku 1997, prièom prvotným 
impulzom bola  privatizácia záprahov 

a píl. V tom roku sme takto vytvorili pr-
vých 37 �svojich� �ivnostníkov. Od vte-
dy ka�dý rok zvy�ujeme ich podiel na 
výrobe, vlani ich bolo u� 112. Prechod-
ným krokom k privatizácii techniky 
je obyèajne jej prenájom. Traktory u� 
idú do predaja, nasledova� budú autá 
v odvoze a technika na skladoch. Od-
predaj robíme za ceny pod3⁄4a znalecké-
ho posudku a tie nebývajú malé. E�te 
nám nik v�ak neodmietol odkúpenie 
traktora! Mo�no aj preto, �e ka�dému 

zatia3⁄4 garantujeme robotu. Je tu v�ak 
jedna obava so súèasných trendov pod-
porova� vznik väè�ích dodávate3⁄4ských 
subjektov s ktorými máme uzatvára� 
dohody. Chápem, �e uzatvori� dohodu 
s predstavite3⁄4om povedzme 10 trakto-
rov je administratívne jednoduch�ie, 
no v takomto prípade si vedome vy-
tvárame silných partnerov, ktorí nám 
mô�u diktova� ceny. V budúcnosti to 
pravdepodobne aj tak pôjde takýmto 
smerom, no nemyslím, �e by sme mali 
k tomu aktívne prispieva�. Z ná�ho po-
h3⁄4adu je bezpeènej�ie  ponecha� tento 
trh zatia3⁄4 rozdrobený...

....urèite máte v tomto smere 
svoje skúsenosti. Viem, �e v minulosti 
ste vykonávali  funkciu akéhosi styèné-
ho dôstojníka   práve pre dodávate3⁄4ský 
sektor...

To bolo tak: Pred tým si tu ka�-
dý správca dojednával so �ivnostníkmi 
ceny sám. Naèo prekrúca� � bolo to 
zdrojom ve3⁄4kých cenových rozdielov 
a zaváòalo to aj mo�nými únikmi. Tak 
sme zriadili na závode funkciu, ktorú 
spomínate a v�etky dohody sme z po-
h3⁄4adu závodu centralizovali. Pri vý-

poète úkolových listov a dojednávaní 
cien museli by� v�dy traja � pracovník 
ústredia OZ, lesnej  správy a dodávate3⁄4.  
Výsledok bol jednoznaèný � priemerné 
ceny za výkony dodávate3⁄4ov lesníckych 
slu�ieb nám po centrálnom dojednáva-
ní výrazne klesli. E�te výraznej�ie prí-
nosy mô�eme kon�tatova� ak externú 
techniku porovnáme s vlastnou. Za-
nikli tu problémy s opravami a výkony 
stúpli v priemere dvojnásobne.  V odvo-
ze a na ES e�te stále pou�ívame vlastné 

stroje a máme tam �klasické� problémy 
s výkonnos�ou, kvalitou a spotrebou 
náhradných dielcov a pohonných 
hmôt.  Asi je naozaj zbytoèné polemizo-
va� o tom, èo je výhodnej�ie...

Poèul som, �e za autá v odvoze 
dreva neplatíte cestnú daò a taktie�, �e 
naplno vyu�ívate mo�nosti, ktoré tu po-
skytuje �èervená� nafta. Viem, �e výklad 
toho, èo je a èo nie je z poh3⁄4adu daòo-
vých zákonov lesnou výrobou nie  je cel-
kom jednoznaèný...

Ná� mechanizátor sa tomu oso-
bitne venuje a pokia3⁄4 viem kontrola 
nemala �iadne námietky. Za minulý 
rok sme takto usporili zhruba1,5 mi-
lióna na nafte a 0,5 milióna  na cest-
nej dani. Dôsledne vyu�ívame znenie 
príslu�ných vyhlá�ok, konzultujeme 
ich s príslu�nými  daòovými úradmi a 
myslíme si, �e snaha naplno vyu�íva� 
v�etky zákonné mo�nosti úspor je na-
�ou povinnos�ou. 

Ako sa chystáte na zvý�enie vý-
mery obvodov a správ ?

Prechodom �tátnych lesov na 
systém dodávate3⁄4ských prác získal les-
ník èas na to, aby sa mohol venova� lesu 
podstatne viac ako doposia3⁄4.  Myslím, �e 
práve to vytvorilo základný predpoklad 
pre nastávajúcu zmenu. Od 1. mája 
chceme ma� namiesto 9 lesných správ 
4, namiesto 59 lesníckych obvodov 26.  
Je to krok správnym smerom, sme v�ak 
aj trocha nervózni. Najväè�ou nezná-
mou aj pre mòa je èi ostane závod. Nie 
je to v�ak otázka diktovaná nejakými 
osobnými obavami, ale otázka strate-
gická. Poviem to otvorene � personálnu 
kvalitu by som potreboval dosta� tam, 
kde pre�ije. Prirodzeným a logickým  vý-
vojom sa tí najlep�í dostali v priebehu 
rokov na závod. Ak ich dnes tam aj ne-
cháme, tak v prípade zru�enia závodu 
prídeme o kvalitných  3⁄4udí a zbytoène 
tak oslabíme prevádzku. Ak sa budem 
chcie� vyhnú� takýmto dôsledkom, tak 
kvalitných 3⁄4udí dám teraz rad�ej von, 
no ak závod napokon ostane, bude 
personálne oslabený a to tie� nebude 
dobre. V tejto súvislosti je tie� dôle�itá 
platová otázka. Ak sa rozhodnem 3⁄4udí 
presúva� do vonkaj�ej prevádzky, ka�-
dý sa ma spýta aký plat tam dostane...  
Ako riadite3⁄4 by som veru rád videl viac 
dopredu... 

a píl. V tom roku sme takto vytvorili pr- poète úkolových listov a dojednávaní 

je to v�ak otázka diktovaná nejakými 

�
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Vo vyhlá�ke è. 244/1997  Z. z. 
v § 5 odsek 1 sa uvádza �Ciachou sa fa-
rebne oznaèuje vy�a�ené drevo  a z neho 
vyrobené sortimenty na ka�dej výrobnej 
lokalite�.

Pri kontrole jednotlivých pra-
covísk som si vypoèul mnohé ponosy 
na technické prevedenie tohto úkonu . 
Zvlá�� v zimných mesiacoch keï je drevo 
primrznuté , pri údere ciachovacou se-
kerkou sa farba rozptýli na v�etky mo�né 
strany, a na�i THZ chodia �poïobkaní�, 
akoby nieèo padlo do ventilátora. Za�pi-
nené ruky, tvár, pracovný oblek. Farba je 
to kvalitná, nevyperiete ju �iadnym Va-
nishom. A tak som premý�3⁄4al, aj keï to 
niekedy bolí, èo s tým. Zrodila sa my�lien-
ka ktorú tu predkladám na posúdenie. 
Udrie� ciachu  na �sucho� a potom z uhla 
20-30o zastrieka� túto plochu farebným 
sprayom. Farba sa do rýh od ciachy ne-
dostane. Alebo  jemne oznaèi� sprayom 
èelá kmeòov celej hromady a následne 
oznaèi� ciachou. Dosiahne sa opaèný 
efekt. Ciacha je farby dreva a je  èitate3⁄4ná 
nako3⁄4ko  okolie je farebné.  Miesto ozna-
èenia vidie� z dia3⁄4ky. Vyskú�al som tento 
spôsob na ES Medzibrod s kolegom Milo-
�om Urbanom za prítomnosti riadite3⁄4a 

OZ Ing. Vladimíra Masicu.
Myslím si, �e takto navrhnuté 

oznaèovanie neodporuje uvedenej vy-
hlá�ke, ale ak áno , bolo by vhodné aby 
kompetentní zamestnanci GR a Minister-
stva pôdohospodárstva sa týmto �problé-
mom� zaoberali. Taktie� si nemyslím, �e 
toto je patent na rozum, ale mo�no moja 
my�lienka vyprovokuje mojich kolegov 
k lep�ím návrhom.

V èase Notebookov, Lantschba-
cherov, sme sa vrátili k zastaralým me-
tódam pou�ívania podu�iek. Je to to isté, 
ako keby sme teraz v kanceláriách zaèali 
pou�íva� peèiatky, atrament a podu�ky. 
Nezabudnime na mo�né pracovné úrazy, 
poranenie oèí, ekzémy, znièené pracovné 
obleky a nakoniec aj na vzh3⁄4ad na�ich 
zamestnancov.

Mo�no by niekto mohol tech-
nicky vyrie�i� ciachovaciu sekerku na 
ktorej v písmenách sú otvory, úderom  
sa z nádr�ky uvo3⁄4ní farba, ktorá  èíslice 

a písmená zafar-
bí. Ale to je u� pre 
iných vedátorov. 
No neviem aká by 
bola jej cena, keï 
súèasná stoji cca 
1 700 Sk.

Foto: Ing. Vladi-
mír Masica

VOR BOZP, PO, OaO,  
Ing. 1⁄4ubo� Uhrin

       obré vyu�itie technicky vyspe-
lých harvesterov (harvarderov) závisí na 
nále�ite kvalifikovanom obsluhovate3⁄4o-
vi. Tento má okrem iného ovláda� prácu 
s poèítaèom, základy pestovania lesa, 
manipulácia dreva, vie pracova� a po-
hotovo rozhodova� s ním v predå�ených 
zmenách, prípadne aj v noci. Uvádza sa, 
�e vo Fínsku základný kurz operátora 
trvá 5 mesiacov, pri ktorom sa dosiahne 
80 % výkonnos� kvalifikovaného. Då�ka 
zapracovania na obsluhu harvardera 
(predtým operátora harvestera), 
pod3⁄4a nemeckých prameòov, trvá 
28 dní. Zahranièná literatúra 
uvádza, �e dobrý operátor týchto 
technicky nároèných strojov sa 
v súlade s jeho individuálnymi 
schopnos�ami stane za 3-5 rokov. 
V ostatnom èase sa výcvikové in-
�titúcie aj v strednej Európe vy-
bavujú príslu�nými simulátormi 

(Rakúsko, Èeská republika, v roku 2000), 
bez pou�itia ktorých je výkonnos� absol-
ventov, pod3⁄4a zahranièných skúseností, 
asi o 10 % ni��ia. Práca obsluhovate3⁄4a 
harvestera spôsobuje ve3⁄4ké psychické 
za�a�enie. Skoro 70 % operátorov uvádza, 
�e je to práca stresová. Ako stresové fak-
tory v Rakúsku identifikovali � èasová 
tieseò so zrete3⁄4om na výkonnos�, ktorá 
sa po�aduje, ïalej zodpovednos� za stroj 
pri práci v strmých svahoch, monotónna 
èinnos�, dlhá pracovná doba (a� do 14 ho-

dín), pohotové zhodnocovanie mno�stva 
informácií a ïal�ie. Aj keï kabíny ob-
sluhovate3⁄4ov poskytujú nále�itý komfort 
operátorom, hodnotenie ich zdravotné-
ho stavu ukázalo, �e skoro polovica trpí 
boles�ami krènej chrbtice. Vy�aduje si 
to hlb�í výskum vz�ahu èlovek-stroj-
-prostredie. V Rakúsku sa poukazuje, �e 
negatívnym èinite3⁄4om je aj odlúèenos� 
od rodiny. Viac ako 60 % je s òou len raz 
za tý�deò, lebo na zní�enie nákladov vo 
vo3⁄4ných dòoch konca tý�dòa vykonávajú 
rozsiahlej�iu údr�bu (80 % podnikate3⁄4ov 
je súèasne operátorom harvestera).

Na zväè�enie uplatnenia har-
vesterov k výrobe sortimentov dreva 
v porastoch sa skúma ich vplyv na lesné 
prostredie, zdravie operátorov, ekonomic-
ké prínosy podnikate3⁄4ov a majite3⁄4ov lesa. 
Výrobcov strojov to podnecuje k sústav-
nému aplikovaniu nových vedeckých 
poznatkov. Harvestery sa zdokona3⁄4ujú 
v postupných krokoch. Ide o výskum 
samouèiaceho sa ramena, systému DVI 

(direct voice input), umo�òujúci 
vodièovi ovláda� harvester hla-
som. Cie3⁄4om je dosiahnu� roboti-
zovaný harvester, sortimentáciu 
pod3⁄4a vnútornej kvality dreva a pl-
né vyu�itie informaèných tech-
nológií. Vízie sú odvá�ne, ale nie 
nedosiahnute3⁄4né, aj keï v èase 
neurèitom.

Hygiena práce
1⁄4ubo� UHRÍN

D

foto: archív redakcie

Niektoré poznatky z výroby 
sortimentov dreva  

harvestormi v porastoch
Jozef KERN

(dokonèenie z Lesníka è. 3)

Foto: autor

Vaše skúsenosti 

�

�
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Prebúdzajúca sa jar v tomto 
roku pri�la jednak oneskorene oproti 
minulým rokom, ale zato èasove rých-
lou zmenou poèasia.

Táto skutoènos� si vy�iadala 
okam�ité zaèatie zalesòovacích prác 
v obvode OZ �a�tín.

THZ pracovníci OZ na základe 
dlhoroèných skúseností vedia, �e je 
potrebné tieto práce urýchli� a vyu-
�i� v maximálnej miere jarnú vlahu 
v pôde a tým dosiahnu� maximálnu 
ujatos� vysádzaných sadeníc èo sa 
v koneènom efekte prejaví na mini-
málnych stratách. Vyu�itie vlhkosti 
je dôle�ité pri zalesòovaní po holo-
rubných �a�bách na viatych pieskoch 
kde sa pôdna vlhkos� rýchlo pri jar-
ných teplých vetroch zni�uje.

OZ �a�tín v r 2005 Vykoná za-
lesòovanie na výmere 378 ha. Z uve-
denej výmery pripadá na �L 209 ha, 
súkromné neodovzdané lesy 122 ha 
a na prenajaté lesy výmera 47 ha.

Celkove OZ spotrebuje na za-
lesnenie 2,1 milióna sadeníc z èoho 
najväè�í podiel tvorí borovica lesná 
� jednoroèka a to 1,2 milióna kusov. 
Oblas� OZ tvoria lu�né lesy v okolí 
rieky Morava, borovicové monokul-
tury na viatych pieskoch a buèiny 
v oblasti Malých Karpát. Tomuto 
èleneniu územia *OZ zodpovedá i po-
treba ostatných sadeníc pre zalesòo-
vanie. Sú to hlavne sadenice buk dub 
javor, lipa, topo3⁄4, jaseò a jel�a. Z ihliè-
natých drevín sú to okrem borovice 
lesnej  ktorou sa zalesòujú viate 

piesky plochy po ve3⁄4koplo�ných ho-
loruboch e�te sadenice smreka  boro-
vice èiernej a smrekovca. Pripravená 
pôda pre zalesòovanie tvorí 202 ha 
a nepripravená pôda kde treba ruène 
kopa� plo�ky tvorí 176 ha.

Zalesòovacie práce sú vyko-
návané preva�ne dodavate3⁄4kým spô-
sobom. Za zmienku stojí podotknú�, 
�e do zalesòovacích prác je zapojená 
i pracovná skupina rómskych spolu-
obèanoch 10-12, ktoré pracujú pod 
firmou Aleny Malíkovej z Jablonice, 
ktorá vlastní �ivnostenské oprávne-
nie na vykonávanie pestovate3⁄4ských 
prác v lese.

Celkom ku dòu 31. 03. 2005 
má u� OZ zalesnených 20 ha.

Prečo máte rád les?
Hlavný dôvod je, že keď prídem do 

lesa, tak sa ma nikto nič nepýta. A nečaká, 
že vtipne odpoviem. Druhý, trochu zištný 
dôvod je, keď v lese rastú hríby. A to je 
moja veľká vášeň, hľadanie hríbov. A tretí 
dôvod je, že milujem zimný les ako kulisu 
k lyžovačke.

Vaše najobľúbenejšie miesto na 
Slovensku?

Ťažká otázka. Každá dedina na 
Slovensku je niečím zaujímavá. Keď sa to 
dozvedia západní turisti, tak nás tu zadupú 
do zeme. Vážne. Tu bude turistický raj. Moje 
najobľúbenejšie miesto je Kalinovo, lebo  je 
to moja rodná dedina. Mám rád lyžiarske 
strediská v Nízkych Tatrách – Jasná, Tále, 
na východe Plejsy. Mám rád niektoré doliny 
– Prosiecku, Kľačiansku, milujem Slovenský 
raj, pekná je aj Kokava, Muránska planina. 
Tých miest, ktoré mám na Slovensku rád, 
je veľa. Možno by trvalo aj hodinu, kým by 
som ich všetky vymenoval.

Kde trávite voľný čas?
Nie je to v lese, je to v posteli. 

Mávam spánkový deficit a keby som ho do-
háňal v lese, tak by ma pichalo ihličie a bod-
liaky. Ale keď sa vyspím, tak sa vždy snažím 
dostať do prírody. V zime na lyže, v lete na 
hríby alebo na kúpanie.

Keď som robil so Stanom Radi-
čom tento minirozhovor, sľúbil som mu, 
že mu jeden výtlačok Lesníka pošlem. Je 
mi to úprimne ľúto, ale tento  sľub už 
bohužiaľ nesplním. Stano Radič v piatok 
8. apríla – mesiac pred svojou päťdesiat-
kou – náhle a neočakávane zomrel. Jeho 
vyznanie sa z lásky k lesu a k prírode je 
asi posledný rozhovor, ktorý poskytol. 
Jeho humor mi bude chýbať.

Peter Gogola
Foto: Edo Genserek

Zalesňovacie práce 
u OZ Šaštín v plnom prúde

Preèo mám
rád les

Milan KUBINEC

STANO RADIÈ
humorista

STANO RADIÈ

Pracovná skupiny pani Aleny Malíkovej, zlože-
nej z rómskych spoluobčanov pri zalesňovaní 
do pripravenej pôdy pôdnou frézou, na LS 
Šaštín v poraste 328.

Foto: Ing. Radomír Nečas

Lesnícke spravodajstvo

Ing. Milan Kubinec je riadite3⁄4 OZ �a�tín
�

�
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Názov príspevku tvoril nosnú 
tému tohoroèných Levických po3⁄4ovníc-
kych dní, ktorých jubilejný 10.roèník sa 
uskutoènil v polovici marca tohto roku 
v Leviciach. Jedným z rozhodujúcich 
usporiadate3⁄4ských organizácií je ná� pod-
nik Lesy SR Banská bystrica za výrazné-
ho prispenia od�tepného závodu Levice.

Organizátorom sa za krátke obdo-
bie desiatich rokov podarilo z regionálne-
ho podujatia vybudova� úspe�nú akciu, 
ktorá má svoje pevné miesto v kalendári 
po3⁄4ovníkov na Slovensku a v Strednej 
Európe. Podaril sa aj pôvodný zámer, 
prená�a� najnov�ie vedecké poznatky do 
ka�dodennej praxe. 

Je chvályhodné, �e sa nevyhli ani 
takej citlivej téme, akú zvolili pre 
tento rok a to ochrana a obhos-
podarovanie �eliem.

Tento poèin schválil vo 
svojom úvodnom  príhovore 
vedúci delegácie Ministerstva 
pôdohospodárstva Slovenskej 
republiky Dr. Ing. Milan beláèek, 
riadite3⁄4 odboru �tátnej správy. 
Zdôraznil potrebu vzájomného 
dialógu s ochranármi a navrhol viacero 
podnetných rie�ení daného stavu. Mo�-
no len ozaj 3⁄4utova�, �e jeho my�lienky 
a obsah celého referátu sa nedostal do 
zborníka, ktorý úèastníci dostali u� pri 
prezentácii.

Jednoznaèný ohlas u prítomných 
mala tie� jeho výzva, aby sme v�etci v tej-
to �a�kej situácii � nadmerné mno�stvo 
snehu, ktorý stále v èase konania semi-
nára pribúdal � v po3⁄4ovných revíroch 
pomáhali prikrmovaním �a�ko skú�anej 
najmä raticovej zveri. K výzve sa pridali 
v�etci prítomní.

V prvom odbornom referáte za 
kolektív autorov vystúpil nestor sloven-
ského po3⁄4ovníctva a odborný garant 
podujatia hos�. Prof. Pavel Hell. Kolektív 
autorov pod jeho vedením na vysokej 
odbornej úrovni nakoncipoval rie�enie 

ochrany a obhospodarovanie �eliem na 
Slovensku. 

Tento nosný referát v závere kon-
�tatoval, �e ve3⁄4ké predátory musia by� 
na Slovensku trvale zachované, av�ak 
v únosnej poèetnosti, aby nebol ohrozený 
chov hospodárskych zvierat, obhospoda-
rovanie raticovej zveri, zdravie èloveka 
a zvierat. Medveï, vlk a rys nesmú by� zo 
strany po3⁄4ovníkov a chovate3⁄4ov  zvierat, 
prípadne vèelárov odsudzované a ilegál-
ne prenasledované, ale na druhej stra-
ne nesmú ich ani ochrancovia prírody 
príli� idealizova�. Keï sú ich stavy ohro-
zené, potrebujú úplnú ochranu, ak sa 
ich poèetnos� výrazne zvý�i, je potrebné 
ich regulova�,  samozrejme legálne bez 

kontraproduktívnych byrokratických 
preká�ok. Je skutoènos�, �e v súèasnosti 
sa ve3⁄4kým �elmám v slovenských Karpa-
toch a celej Európe darí tak dobre, ako to 
v minulosti nebolo u� asi 200 rokov. 

Pre ïal�ie obhospodarovanie 
a ochranu ve3⁄4kých �eliem je potrebné :
- Vy�adova� pochopenie pre ochranu, 
zachovanie ale aj trvalo udr�ate3⁄4nú re-
guláciu ve3⁄4kých �eliem pri po3⁄4ovníkoch, 
vèelároch, a chovate3⁄4och zvierat, ale aj 
v kruhoch ochrancov prírody a ochrancov 
zvierat. �iadna strana by nemala siahnu� 
na kontraproduktívne opatrenie. 
- Za tým úèelom bola v minulosti usta-
novená Komisia pre ve3⁄4ké �elmy, ktorá 
bola zlo�ená paritne z odborníkov me-
novaných MP SR a M�P SR. Jej hlavnou 
úlohou bolo vypracova� akèné plány 
pre tieto ve3⁄4ké �elmy tak, ako to úspe�-

ne urobili napr. v Chorvátsku. �ia3⁄4 po 
nieko3⁄4kých zasadaniach zaèali niektorí 
èlenovia komisie , delegovaní M�P SR jej 
prácu sabotova�, tak�e jej èinnos� sa pre-
ru�ila a bolo by potrebné ju opä� obnovi� 
tak, aby oba rezorty k nej pristupovali 
naozaj seriózne a zodpovedne. 
- Náhrada �kôd musí by� regulovaná bez 
ve3⁄4kej byrokracie a rad�ej ve3⁄4korysej�ie
- Ilegálny odstrel týchto druhov zveri nie 
je �iaden gavaliersky delikt a musí by� 
prísne potrestaný.
- Na druhej strane musí by� ale po3⁄4ovanie 
na tieto druhy /regulácia/, ak je to potreb-
né umo�nené bez kontraproduktívnych 
byrokratických preká�ok. Aj obhospoda-
rovanie raticovej zveri má ve3⁄4ký, a to aj 
ekonomický význam a nemô�e by� ohroze-
né príli� vysokými stavmi ve3⁄4kých �eliem.
- Ochranu pred �kodami spôsobenými 
zverou je treba viac rozvíja� aj prostred-
níctvom subvencií a metodického pora-
denstva.
- Zlep�i� je treba tie� monitoring populá-
cií ve3⁄4kých �eliem a �kôd, ktoré spôsobu-
jú a nemal  by by� zanedbávaný vedecký 
výskum týchto druhov
- Populaèný tlak troch ve3⁄4kých �eliem na 
raticovú zver a domáce zvieratá je syner-
gický, preto�e ich areál na Slovensku je 
temer identický. To si treba uvedomi� aj 
pri vypracovávaní akèných plánov pre 
jednotlivé druhy týchto predátorov a pri 
urèení ich  optimálnej poèetnosti ako 
z poh3⁄4adu ich trvalého zachovania, tak aj 
únosnosti �kôd, ktoré spôsobujú.

Tieto závery doplnili ve3⁄4mi zau-
jímavými príspevkami autori z Rumun-
ska, Chorvátska a Slovenska. 

Mo�no len 3⁄4utova�, �e pre mno�-
stvo referátov nezostal èas na dlh�iu od-
bornú diskusiu, preto�e v h3⁄4adisku bolo 
ve3⁄4a ochranárov. 

Závery odborného seminára 
bude formulova� schválená komisia, 
ktorá tieto postúpi zainteresovaným or-
gánom a tie� tlaèi.

Ochrana a obhospodarovanie 
šeliem na Slovensku

V priestoroch ka�tie3⁄4a v Palárikove sa dòa 4. marca 2005 uskutoènila 
chovate3⁄4ská prehliadka trofejí po3⁄4ovnej zveri ulovenej v sezóne 2004 / 2005 
v po3⁄4ovných revíroch �tátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, od�tepný 
závod Palárikovo.

V uvedenej sezóne sa plánovalo ulovi� celkom 1126 ks raticovej zveri. V sku-
toènosti bolo ulovených celkom 720 ks, èo predstavuje plnenie plánu na 64 %.

Za prítomnosti pracovníkov OLÚ v Nových Zámkoch a èlena Slovenskej 
komisie pre hodnotenie trofejí posudzovala hodnotite3⁄4ská komisia OZ Paláriko-
vo celkom 142 trofejí raticovej zveri, z èoho bolo 9 ks parohov jeleòov, 43 ks trofe-
jí danielov, 5 ks srnèích paro�kov, 11 ks rohov muflónov a 43 ks diviaèích klov.

Revíry OZ Palárikovo sú známe medzi po3⁄4ovníkmi kvalitnou populáciou 
danielej a muflónej zveri. Tejto povesti sme nezostali dl�ný ani v uplynulej sezóne, keï medailové hodnotenie dosiahlo celkom 20 
ks trofejí. Z 8 medailových danielov bola najsilnej�ia trofej ohodnotená na 195,45 bodov C. I. C., zo 6 muflónov to bola trofej 220,00 
bodového muflóna, spomedzi 5 diviaèích klov to bola trofej s hodnotou 121,50 bodov a jediný srnec ohodnotený na 109,85 bodov 
C. I. C.

V�etci zúèastnení kon�tatovali, �e uplynulá sezóna bola èo do poètu a podielu medailových trofejí úspe�nej�ia ako predchá-
dzajúca a dúfajú, �e hor�ia ako nadchádzajúca.

Jozef HIKL

Foto: autor

Poľovníctvo 

Peter ORÉMUSZ, Anton MOLNÁR

Chovateľská 
prehliadka trofejí 

v Palárikove

...veľké predátory musia byť 
na Slovensku trvale zachované, avšak 

v únosnej početnosti, aby nebol 
ohrozený chov hospodárskych zvierat, 

obhospodarovanie raticovej zveri, 
zdravie človeka a zvierat.

�

�
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Zariadenie na 
spracovanie 

diviny

V mesiacoch december 2004 
a� marec 2005 OZ Vranov vykoná-
val na základe po�iadavky GR od-
chyt �ivej jelenej a diviaèej zveri za 
úèelom výmeny existujúcej danielej 
populácie vo zverníku Betliar za 
populáciu jelenej zveri a zlep�enie 
kvality existujúcich zvernicových 
chovov diviaèej zveri an ju�nom 
Slovensku. Aj napriek èasovej ná-
roènosti a nedostatku praktických 
skúseností s výstavbou odchytových 
zariadení a odchytom zveri, sa vïa-
ka aktívnemu prístupu zamestnan-
cov LS Vechec  podarilo odchyti� 
3 kusy jelenej zveri a 4 kusy diviaèej 
zveri z lokality Slánske vrchy a LS 
Stropkov 1kus jelenej zveri z lokali-
ty Ondavská vrchovina. Veríme, �e 
�východniarska krv� pomô�e zámeru 
skvalitnenia genofondu tak jelenej, 
ako aj diviaèej zveri. Dúfame, �e aj po 
nastávajúcich zmenách zostane do-
statok zamestnancov s nad�ením pre 
po3⁄4ovníctvo nielen pri odstrele, ale 
hlavne pri chove zveri, nako3⁄4ko si táto 
èinnos� vy�aduje aj ochotu naèrie� do 
svojho mimopracovného èasu. �elám 
aj ostatným OZ ve3⁄4a úspechov v tejto 
u�3⁄4achtilej èinnosti.

Jozef �ABOJozef �ABO

Odchyt zveri
OZ Vranov

1⁄4ubo� TU1⁄4AK

Po3⁄4ovníctvo v Topo3⁄4èiankach má 
dlhoroènú históriu, Po3⁄4ovný revír ve3⁄4ká 
zvernica oslávi v roku 2006 100 rokov od 
zalo�enia. E�te zaèiatkom 90-tych rokov 
sa roèné úlovky v�etkých druhov ratico-
vej zvri pohybovali v rozpätí 1000 - 1500 
kusov. V súèasnosti sa poèet úlovkov po-
hybuje okolo 800 kusov. Ve3⁄4mi hrubým 
odhadom som pri�iel k záveru, �e iba v 
novodobej cca 80 roènej histórii �tát-
nych lesov v Topo3⁄4èiankach bolo v ich 
revíroch ulovených viac ako 100 000 ku-
sov raticovej zveri. Z po3⁄4ovníckeho h3⁄4adis-
ka sú najatraktívnej�ie úlovky trofejovej 
zveri ale z poh3⁄4adu ekonóma ma znaèný 
význam aj  divina ako potravinárska ko-
modita. Jeden problém je zver úspe�ne 
ulovi� a ïal�í odborne o�etri�, uskladni� 
a èo najefektívnej�ie zhodnoti�.

Do roku 1980 nemali �tátne lesy 
Topo3⁄4èianky �peciálne zariadenie na 
spracovanie diviny. Na krátke presklad-
nenie, prípadne na rozporcovanie nieko3⁄4-
kých kusov slú�ila jedna miestnos� pred 
ktorou bol umiestnený ve3⁄4ký kotol na vy-
váranie trofejí. V rokoch 1980 - 1981 bola 
postavená budova, ktorá bola nazvaná 
pod3⁄4a svojho úèelu - Zariadenie na spra-
covanie diviny. Bola postavená na zákla-
de projektu, ktorý zodpovedal v�etkým 
vtedy platným normám a predpisom. 
Toto zariadenie bolo uvedené do prevádz-
ky so zámerom - upravova� divinu v ko�i, 
pripravi� ju na prevoz do prevádzok hy-
dinárskeho priemyslu. Èas v�ak ukázal, 
�e z h3⁄4adiska speòa�enia diviny takého 
rie�enie nie je ideálne. Preto v rokoch 
1987 - 1988 bola vypracovaná �túdia na 
spracovanie väè�ieho mno�stva a zvý-
�enie mno�stva rozrobenej diviny a� po 
vákuové balenie jednotlivých sortimen-
tov mäsa. Celá prevádzka mala spåòa� 
normy EU. Z tohoto projektu sa podarilo 
zrealizova� iba vákuové balenie.

Kompletná technológia t.zn. �e-
riavové dráhy, chladiace boxy na zverinu 
v ko�i, rozrábka, chladiarenské boxy na 
håbkové zmrazenie hotových výrobkov, 
balenie a expedícia boli plne zosúladené 
s normami EU po rekon�trukcii v rokoch 
2002-2003.

V súèasnosti je Zariadenie na 
spracovanie diviny súèas�ou Strediska 
slu�ieb Topo3⁄4èianky, ktoré obhospoda-
ruje aj �kôlku okrasných drevín, vino-
hrad, vínnu pivnicu a stará sa o úpravu 
zámockého parku. Keï�e zariadenie je 
v plnej prevádzke 3/4 roka, vyuèení mä-
siari sa stávajú na nieko3⁄4ko mesiacov 
záhradníkmi.

V marci 2005 ukonèili v zariade-
ní  spracovanie diviny z po3⁄4ovníckej sezó-
ny 2004/2005. 

V priebehu roka 2004 bolo v za-
riadení spracovaných 1 902 kusov ratico-
vej zveri v celkovej hmotnosti 76 781 kg, 
vo finanènom vyjadrení 4 429 285  Sk. 
Z toho bolo 446 kusov  z vlaòaj�ej pro-
dukcie OZ Topo3⁄4èianky, od ostatných OZ 
bolo vykúpených 1 403 kusov a PZ dodali 
53 kusov. 1565 kusov bolo spracovaných 
v rozrábke na 9 druhov výrobkov a 337 
kusov bolo predaných v ko�i.

Z hotových výrobkov bolo zreali-
zovaných na domácom trhu 11 951 kg, 
export do ÈR bol zrealizovaný v objeme 
15 624 kg a do Rakúska bolo predaných 
2 456 kg. Výrobky, ktoré neboli odpred-
ané na základe zmluvných vz�ahov sú 
predávané v predajni, ktorá sa nachádza 
priamo v zariadení.

Na záver to najdôle�itej�ie: v roku 
2004 dosiahlo zariadenie HV z priamych 
nákladov + 249 tis. Sk, prièom v budúc-
nosti plánujeme výrazné zlep�enie toho-
to ukazovate3⁄4a.
Jozef �abo je personalista VOR BOZP, PO, CO

Mno�stvo (t) 2002 2003 2004

dodaná zverina 39,7 21,5 76,8 

výrobky 20,8  11,2  29,5

predaj 8,8  18,8  30,0

vyu�itie 
kapacity (%)

53 29 102

Preh3⁄4ad o dodávkach zveriny 
do Topo3⁄4èianok a jej následnej realizácii 

2002 2003 2004

Výnosy 5130 761 5436 

Náklady  4732  2686  5187

HV  +398  -1925  +249

Ekonomické ukazovatele spracovate3⁄4ského 
závodu zveriny v Topo3⁄4èiankach (v tis. SK)

Ing. 1⁄4. Tu3⁄4ak je VOR - ochranár na OZ Vranov

�

�
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ORGANIZÁCIA
RDLP v Olsztyne je jedným zo 

sedemnástich riadite3⁄4stiev po3⁄4ských 
�tátnych lesov. Spravujú lesy o výme-
re 606,8 tis. ha, ktoré sú nerovnomer-
ne rozlo�ené na katastrálnej výmere 
2.222,7 tis. ha. Toto nerovnomerné roz-
lo�enie lesnej pôdy organizaène zabezpe-
èujú cez 33 nadlesnictiev a 501 lesnictiev 
(lesníckych obvodov).

Aj keï sme �li v najchladnej�om 
mesiaci, snehovej prikrývky ubúdalo 
úmerne s nadmorskou vý�kou, ktorá je 
ø 150 m n.m. Preto aj kraj �Mazurskich� 
lesov je posiaty mno�stvom jazier, ktoré 
dotvárajú neopakovate3⁄4ný ráz krajiny.

Snaha po3⁄4ských kolegov bola, aby 
sme videli èo najviac z ich hospodárenia 

priamo v teréne, èo sa im za dva dni poby-
tu aj podarilo.

TURIZMUS A PO1⁄4OVNÍCTVO
Ubytovaní sme boli v ich zariade-

ní Koniuszyn , kde býval aj s rodinou po-
3⁄4ovný strá�ca. Stará sa o 12 tis. hektárový 
re�ijný po3⁄4ovný revír s uzavretou ekono-
mikou, t.j. jeho funkcia a odmeòovanie 
je závislé na ekonomických výsledkoch 
po3⁄4ovného revíru.

Mimo po3⁄4ovníckej sezóny tri dvoj-
poste3⁄4ové izby sú vyu�ívané na turizmus 
aj s polpenziou � man�elka lesníka bola 
výborná kuchárka, èo sme mali mo�nos� 
vyskú�a�.

PRÁCA S VEREJNOS�OU
V prvý deò pobytu sme nav�tívi-

li dve nadlesnictva Nidzica a Olsztynek. 
Riadite3⁄4 nadlesnictva Nidzica mgr in�. 
Andrzej Sobotko nám osobne ukázal 
náuèný chodník v prírodnej rezervácií 
�Koniuszyn II�, ktorý slú�i na oboznamo-
vanie sa laickej verejnosti s prácou v lese 
a prírodnými zvlá�tnos�ami. Chodník vie-
dol okolo potoka, na ktorom bolo mno�-
stvo hrádzi postavených od bobrov, ktoré 
sa tam udomácnili pred 15 rokmi. Poèas 
celej trasy nám hovoril o výsledkoch 
a dôle�itosti práce s verejnos�ou, najmä 
s mláde�ou. Aj keï táto práca si vy�aduje 
mno�stvo èasu a financií, presvedèil nás 
o tom, �e je to správna filozofia.

OBNOVA LESA
U nadlesnictva Olsztynek nás 

oboznámili s výsledkami obnovy lesa. 
Zastúpenie drevín v celej RDLP Olsztyn 
je 67% bor, 6% sm, 4% buk, 7% dub, 10% 
breza, 5% jl�, 1% ost.

Ked�e borovicové monokultúry 
prevládajú, sna�ia sa vná�a� pri obnove 
aj iné dreviny, najmä duby a buky. Ob-
novné prvky sú 2-3 ha od pravidelných 
po preva�ne nepravidelne, na ktorých 
ponechajú 10-12 tzv. semenných stro-
mov. Plochu po vyèistení od zbytkov po 
�a�be zrania diskami, bránami pre lep�ie 
ujatie semien. Plochy, kde sa nedostaví 
prirodzené zmladenie, dosádzajú spome-
nutým dubom a bukom vypestovaným 
vo vlastných �kôlkách.

SEMENÁRSTVO
Na druhý deò pobytu u nadles-

nictva Staré Jablonky nám ukázali krás-

ne semenné porasty borovice �kótskej, 
kde niektoré jedince dosahovali 30-35 
m vý�ky. Videli sme výberové stromy aj 
ich náhradníkov, ale aj zber �i�iek z nich 
dvoma zberaèmi, ktorí pou�ívali vlastnú 
patentovanú technológiu bez stúpaèiek, 
èo bolo naozaj zaujímavé.

�A�BA DREVA A OBCHOD
�a�bu dreva vykonávajú dodá-

vate3⁄4sky na 100% firmami. Spoèiatku to 
boli jednotlivci, to sa im v�ak neosvedèilo. 
Firmy doká�u investova� aj do technoló-
gií, napr. �tiepkovania.

INFORMAÈNÝ SYSTÉM
Obchod uzatvárajú pred �a�bou 

cez dra�by sortimentov, na ktoré majú 
vypracované jasné kritériá. Cena dreva 
je na OM, odkia3⁄4 si zabezpeèuje dopravu 
odberate3⁄4, väè�inou v zdru�ených výre-
zoch oznaèených plastovými farebnými 
znaèkami s èíselnými kódmi pôvodu dre-
va a poradového èísla. Lesník ku ka�dé-
mu kódu pridá nameraný rozmer výrezu 
a jeho kvalitu, èo je vstupnými údajmi do 
informaèného systému, ktorí zakúpili 
pred �iestimi rokmi od francúzskej firmy, 
ale stále ho vylep�ujú.

Tieto údaje denne odosiela lesník 
do nadlesnictva a slú�ia v prvom rade na 
fakturáciu, ked�e �a�ba sa vykonáva pre 
konkrétneho odberate3⁄4a. 

Pozn.: Obèas sa im stane, �e fak-
turácia ide skôr ako bol dodaný tovar 
� ak odberate3⁄4 nestihne vèas odviez� pri-
pravené sortimenty.

ZALESÒOVANIE NELESNÝCH PLÔCH
Poèas presunov po území RDLP 

sme videli ve3⁄4a opustených po3⁄4nohospo-
dárskych dvorov, ako aj neobhospodaro-
vanej pôdy. Sú to bývalé �tátne majetky, 
ktorých plochu postupne lesníci zalesòu-
jú. Za roky 2000-2005 dyrekcia Olsztyn 
zalesnila 11,5 tis. ha takýchto plôch.

Na toto zalesòovanie, sprístupne-
nie, ako aj starostlivos� do 5 rokov dostali 
dotácie od �tátu, ale hlavne z fondov EÚ 
cez projekty, ktoré ka�doroène pripravu-
jú, aj keï nie v�etky sa aj zrealizujú.

Na záver chcem poveda�, �e poèas 
celého pobytu nám boli v pätách redaktori 
z regionálnych denníkov, ale aj televízia, èo 
je dobrou vizitkou v�eobecného záujmu 
o lesy, ale aj zvidite3⁄4nenia práce lesníkov.

E�TE JEDEN POSTREH
V�etky budovy, hájenky, náuèné 

zariadenia majú rekon�truované a udr-
�iavané.

Vysvetlenie je v odpovedi riadite3⁄4a 
RDLP Olsztyn mgr in�. Alfreda Szlaskie-
go: �Keï sme sa odhodlali ku kroku 
zo�tíhlenia majetku a prechodu na dodá-
vate3⁄4ský spôsob prác, tak u�etrené penia-
ze sme investovali do troch oblastí :
1. rekon�trukcie zostávajúcich objektov
2. finanèného ohodnotenia zamestnancov 
3. informaèného systému.

So zámerom zistiť ako hospodária lesníci cca 700 km od 
Banskej Bystrice v Regionálnom riaditeľstve štátnych lesov v poľskom 
Olsztyne sme sa boli pozrieť na ich pozvanie vo februári tohto roku.

Zo zahraničia

Ing. Jozef Herud je riadite3⁄4 OZ Námestovo

Ako hospodária lesníci 
v lesoch RDLP v Olsztyne ?

Jozef HERUD

�
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V dòoch 16 a� 19. marca dele-
gácia generálneho riadite3⁄4stva Lesov 
SR uskutoènila slu�obnú cestu do 
Chorvátska, kde rokovala s popred-
nými predstavite3⁄4mi chorvátskeho 
lesníctva.

Delegáciu prijala a slu�obnú 
cestu sprostredkovala predsedníè-
ka odborového zväzu Chorvátskych 
lesníkov v Zagrebe Gordana Colnar. 
Informovala nás o dialógu medzi 
zamestnávate3⁄4om a zástupcami za-
mestnancov. Chorvátske �tátne lesy 
majú uzavretú Kolektívnu zmluvu so 
zástupcami zamestnancov. Kolektív-
ne vyjednávanie prebieha v súlade 
s platným pracovným zákonom a po-
dobne ako aj v  KZ LSR �.p., Banská 
Bystrica, predstavuje praktickú apli-
káciu pracovných, mzdových a sociál-
nych podmienok pracovného pomeru 
u zamestnávate3⁄4a, uzatvára sa na roz-
diel od LSR na obdobie 3 rokov. Obsa-
hová stránka KZ je podobná KZ Lesov 
SR, �.p. 

Po ukonèení náv�tevy v cen-
trále odborového zväzu sme nav�tívili 
Medzinárodnú výstavu po3⁄4ovníctva, 
rybolovu a turizmu � výstavou nás 
sprevádzal zástupca zamestnancov 
Chorvátskych �tátnych lesov Stje-
pan Petre�. Prof. Dr. Ivica Grbac, po-
radca ministra �ivotného prostredia, 
lesníctva a vodného hospodárstva 
Chorvátskej republiky nás podrobne 
oboznámil s obhospodarovaním lesov 
s vysokým stupòom ochrany prírody.

Vo �tvrtok 17.marca nás na 
pôde generálneho riadite3⁄4stva Chor-
vátskych �tátnych lesov prijal ge-
nerálny riadite3⁄4 Darko Beuk. Na�a 
delegácia odovzdala pozdrav 
a pozvanie generálneho riadi-
te3⁄4a Lesov SR, �.p., Ing. Karola 
Vin�a k náv�teve Slovenska. 

Generálny riadite3⁄4 Chorvátskych 
�tátnych lesov nás oboznámil s orga-
nizaènou �truktúrou �tátnych lesov 
Chorvátska a nároèným obhospoda-
rovaním lesov, najmä v  prímorských 
oblastiach a ostrovoch. Na�a dele-
gácia informovala o transformácii 
a re�trukturalizácii Lesov SR, �.p., a 
o prijatí nového Pracovného poriad-
ku a Etického kódexu Lesov SR, �.p. 
Generálny riadite3⁄4 Beuk prejavil záu-
jem o transformáciu �.p., o ïal�í vývoj 
v lesnom a vodnom hospodárstve a 
po3⁄4ovníctve, o kalamitu a jej likvi-
dáciu, o �truktúru na�ich lesov a o 
ceny dreva. Riadite3⁄4ka pre turizmus 
Chorvátskych lesov Vesna Poljak nás 
informovala o spôsobe zabezpeèova-
nia a prevádzke rekreaèných zaria-
dení Chorvátskych lesov, ktoré nám 
podrobne priblí�ila prostredníctvom 
ich reklamných materiálov. Na zá-
klade získaných informácií sme pre-
javili záujem o reciproènú rekreáciu 
slovenských a chorvátskych lesníkov. 
Generálny riadite3⁄4 a pani riadite3⁄4ka 
pris3⁄4úbili mo�nos� takejto rekreácie. 
Bli��ie podmienky letnej rekreácie 
budú dohodnuté pri náv�teve Chor-
vátskej delegácie na Slovensku.

Po ukonèení náv�tevy u gene-
rálneho riadite3⁄4a Chorvátskych le-
sov nás pani riadite3⁄4ka Vesna Poljak 
krátkou prehliadkou mesta Zagreb 
priviedla na stretnutie do Chorvát-
skeho parlamentu. Tam nás èakal 
poslanec zastupujúci lesníctvo 

�eljko Ledinski, ktorý 

dzal priestormi parlamentu. Na pôde 
parlamentu nás prijal predseda par-
lamentného výboru pre turizmus 
Ante Markov.

 V piatok 18.marca sme 
nav�tívili CELPAP Fud�ine. Na pôde 
firmy nás privítal riadite3⁄4 a výrobno-
-technická námestníèka, ktorí nás 
podrobne informovali o prevádzke 
firmy, výrobkoch a ich odberate3⁄4och. 
Firma vyvá�a svoju produkciu (bu-
nièinu) vo vý�ke 92% do zahranièia 
(preva�ne Taliansko). Riadite3⁄4 firmy 
sa �ivo zaujímal o cenu drevnej hmo-
ty na Slovensku. Firma je zalo�ená na 
spracovanie odpadového dreva. Preja-
vili záujem o mo�nosti spolupráce so 
�tátnym podnikom Lesy SR. 

 Pri náv�teve lesného závodu 
nás prijal riadite3⁄4 Herman Su�nik. 
Informoval nás o organizaènej �truk-
túre lesného závodu, �a�be, pestovnej 
èinnosti a ochrane lesa. Lesnícke 
práce na závode sú s�a�ené tým, �e 
v katastri závodu sa nachádzajú tri 
národné parky. Informoval nás o prí-
prave transformácie v rámci lesného 
závodu. Ich závod obhospodaruje re-
kreaèné zariadenia na pobre�í mora 
a prejavil záujem o mo�nosti reciproè-
nej rekreácie s Lesmi SR, �.p. Nav�tívi-
li sme aj prímorskú rekreaènú oblas� 
Opatia, kde trávia svoje dovolenky 
a dni pracovného vo3⁄4na zamestnanci 
Chorvátskych lesov.

 Na�u slu�obnú cestu sme 
ukonèili v sobotu 19. marca náv�te-
vou lesného parku Gorský Kotar. 
Lesný park sa nachádza v katastri 

lesného závodu Delnice a je zau-
jímavý prírodnými jaskynnými 
úkazmi a nadmernými ihlièna-

tými stromami.

Vo �tvrtok 17.marca nás na 
pôde generálneho riadite3⁄4stva Chor-
vátskych �tátnych lesov prijal ge-
nerálny riadite3⁄4 Darko Beuk. Na�a 

�eljko Ledinski, ktorý 
nás sprevá-

vou lesného parku Gorský Kotar. 
Lesný park sa nachádza v katastri 

lesného závodu Delnice a je zau-
jímavý prírodnými jaskynnými 
úkazmi a nadmernými ihlièna-

tými stromami.

Ru�ena VAÒOUSOVÁ

Hrvatske šume – náš partner 

Zo zahraničia 

�
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Tú chví3⁄4u mám dodnes ulo-
�enú v pamäti. Bol som tlaèovým 
tajomníkom pár mesiacov a neèakal 
som, �e mi práve pribudne ïal�ia 
funkcia. �Pán riadite3⁄4, predstavu-
jem Ti nového výkonného redaktora 
podnikového èasopisu�, povedala 

s úsmevom organizaèná riadite3⁄4ka 
Ivana �piláková generálnemu riadi-
te3⁄4ovi Karolovi Vin�ovi vo vestibule 
hotela Partizán na Táloch.  Mal som 
pocit, ako keï si prvýkrát sadnete za 
volant auta. Viete, èo je naèo, ale e�te 
ste si to nevyskú�ali. Bolo to podve-
èer, koncom októbra 2003, dátum si 
u� nepamätám. Ja som sa tváril ako 
Laurel a Hardy, ale do smiechu mi 
nebolo. Tam sa to zaèalo. 

Prvé èíslo, ktoré som dával 
dohromady, bolo novembrové vy-
danie 2003. Materiál sa nazbieral 
na osemnás� strán, príspevky zo 
závodov tu�ím �iadne. Zmenili sme 
dizajn titulnej strany, zaviedli pár 

nových rubrík. Poèet strán: 18. Mal 
som pocit, �e je to slu�né. Krst bo-
jom.

V roku 2004 sme zaviedli 
24-stránkový formát s viac � me-
nej stálymi rubrikami. Stále sme 

zápasili s nedostatkom informácií 
zo závodov (�Ten Lesník je taký in-

formaèný vestník generálneho riadi-
te3⁄4stva!�), h3⁄4adali sme témy, hodné 
zrete3⁄4a, diskutovali o vhodnom 
pomere odborných a populárnych 
rubrík. Bez úspechu sme presvied-
èali vedenie o potrebe zvý�i� náklad 
(�Keï si budú Lesníka zamestnanci 
sami pýta�, potom budeme o tom 
uva�ova�.�), premý�3⁄4ali o spôsobe, 
ako z Lesníka urobi� èasopis, v kto-
rom si nájde to �svoje� aj lesníkova 
�ena a deti (�Tak blbú tajnièku v krí-
�ovke som jak�iv nepoèul, to si to 
nemohol vylú�ti�, ne� si to zaradil?�) 
a te�ili sa, keï nás niekto pochválil. 
Obèas sme �varili z vody� a neustále 
sme naháòali termíny uzávierok, 

aby sme vy�li v aktuálnom mesiaci.  
Tohtoroèné januárové èís-

lo opä� rozvírilo hladinu záujmu. 
Anketa pre èitate3⁄4ov nám nastavila 
zrkadlo a referencie boli preva�ne 
pozitívne, i keï... (�Chlapi, to robíte 
�eleznièiarsky èasopis? V�ak je to 
celé dáke modré!�). 

Nový dizajn. Doplnená redakè-
ná rada. Rada stálych prispievate3⁄4ov. 
Nové rubriky. Kvalitnej�ia tlaè. Lep-
�ia grafika. Ten�í papier. Viac snahy 
o diskusiu, o prezentáciu názorov 
� aj kritických. To je súèasný Lesník. 
Chce by� stále zaujímavej�í. Aby ste 
ho brali do rúk so záujmom. Aby bol 
tým, èím podnikový èasopis má by�: 
zrkadlom, v ktorom sa vidíme. Kro-
nikou na�ej práce, na�ich úspechov 
i problémov. Kaleidoskopom ka�do-
denných strastí a slastí lesníkov od 
Smoleníc a� po Sobrance. 

Úprimne si �elám, aby taký 
naozaj bol. Budeme na tom tvrdo 
pracova�.

Letmý poh3⁄4ad spä�
Peter GOGOLA

Poznámka

�e nechcete o òom ani poèu�? 
Ale on predsa rastie! Ja ho poznám 
dokonale. A� ma zabolí, keï ním 
kráèam. I mnohí z vás ho zaslzený-
mi oèami sledujú.

 Doráòané stromy rastú pri 
ka�dom rekreaènom stredisku. Tam 
kde je detský tábor, èi �kola v prí-
rode... Detí majú les radi. Uèitelia 
i vedúci im pobyt skrá�lia olympiá-
dou, brannou hrou i zlatým klincom 
- pochodom stra�idelným lesom. 
Petardy, dymovnice, svetlice � to sú 
nále�itosti tejto devastaènej zábavy. 
To je návod na rozvrátenie myslenia 
detí, ktoré budú raz riadi� mo�no 
fabriku èi �kolu...

 Uèíme deti hra� � no devas-
tujeme. Uèitelia majú názor � �e deti 
sa musia vyblázni�. I rodièia mnohí 
súhlasia. Práve v lese kde je v�etko 

dovolené? Nechcú pochopi� fi-
lozofiu pestovania lesa. Nedáv-
no som sa pokúsil o predná�ku 
v skautskom tábore. Bol som náèel-
níkom tábora odmietnutý so slova-
mi, �e deti sa chcú hra� a ekológie 
majú po krk zo �koly. Nemrazí vás 
pri týchto slovách? Je mláde� na�a 
dr�ite3⁄4kou rána naozaj? Spoèítajme 
si akú daò musíme zaplati� za také-
ho myslenie. 

 Deti si diktujú rad�ej dis-
kotéku ako besedu s lesníkom, èi 

ochrancom prírody. Nevadí? Nu� 
potom sa neèudujme, �e na terén-
nych motocykloch nivoèia lesy, rieky 
i myslenie na budúcnos�. Výsledkom 
sú i znièené posedy, krmelce, panely 
náuèných chodníkov. Deti poznajú 
�ivotopisy spevákov, �portovcov, her-

cov. Rozum si unavia vedomos�ami 
pre �ivot nepotrebnými. V zúfalstve 
im my�lienky na les nezostanú. 

 Pradedovia ctili svätoháje 
� vnuci rúbu i nivoèia. Rodièia sa 
vyhovárajú na uèite3⁄4ov. Lavína ne-
v�ímavosti sa pohla. Nezabudnime, 
�e v�etka krása sa nevmestí do bota-
nických èi zoologických záhrad.

O stra�idelnom 
lese

Alfonz LÍ�KA

24-stránkový formát s viac � me-
nej stálymi rubrikami. Stále sme 

zápasili s nedostatkom informácií 
zo závodov (�Ten Lesník je taký in-

    Úvaha
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   Za uplynulé tri roky bol �tát-
ny podnik Lesy SR nútený odpísa� 
poh3⁄4adávky prevy�ujúce èiastku 
270 miliónov korún! Okrem toho 
sme museli v minulom roku vytvo-
ri� opravné polo�ky k poh3⁄4adávkam 
vo vý�ke 50 miliónov korún, teda 
k ïal�ím starým dlhom na�ich od-
berate3⁄4ov. Alarmujúce èísla. Hlavne 
keï si uvedomíme, �e takto musíme 
vyhodi� a e�te vyhodíme von ok-
nom nielen peniaze, ktoré podniku 
právom patria, ale aj robotu pred-
chádzajúcich generácií lesníkov. 
Pritom na�ou povinnos�ou ako 
�tátneho podniku je vymáha� po-
h3⁄4adávky súdnou cestou. A� vtedy, 
keï súd rozhodne, �e dl�ník nám 
nie je schopný zaplati� svoj záväzok, 
mô�eme nevymo�ite3⁄4né poh3⁄4adávky 
odpísa�. 

   Je jasné, �e takto v�etci 
doplácame na predaj dreva nedis-

ciplinovaným a nekorektným zá-
kazníkom. Zároveò pykáme aj za 
neprofesionálny prístup tých, ktorí 
sú zodpovední za dodávky dreva 
tým, ktorí za ne majú naèas a v pl-
nej vý�ke plati�. Majú, ale nepla-
tia. A to v�etci kompetentní ve3⁄4mi 
dobre vedia, �e v ka�dej �tandardnej 
firme je samozrejmos�ou preveri� si 
pred podpisom ka�dého kontraktu 
bonitu a serióznos� potenciálneho 
obchodného partnera a neobchodo-
va� ïalej s takým partnerom, ktorý 
si svoje záväzky neplní. Analýza cel-
kových poh3⁄4adávok a poh3⁄4adávok po 
lehote splatnosti do 180 dní pod3⁄4a 
jednotlivých od�tepných závodov 
v�ak ukazuje na to, �e niekde toto 
základné pravidlo dobrého hospodá-
ra doká�u dodr�iava� a niekde s tým 
majú znaèné problémy. Mo�no sa 
pýtate, preèo je tým merítkom práve 
hranica 180 dní? Preto�e prax potvr-

dzuje, �e po tejto lehote splatnosti sa 
poh3⁄4adávky posúvajú do star�ích 
�vekových� kategórií a väè�inou sa 
stávajú pre nás postupom èasu stra-
tenými peniazmi. 

   Ale vrá�me sa k od�tepným 
závodom. Sú toti� také, ako naprí-
klad v Leviciach, Topo3⁄4èiankach, 
�arnovici, Revúcej a Bardejove, kde 

k 31. decembru 2004 predstavoval 
podiel poh3⁄4adávok po lehote splat-
nosti do 180 dní na celkovom obje-
me poh3⁄4adávok len mizivé percento. 
Naopak, rekordmanmi z opaèného 
pólu sú od�tepné závody v Èiernom 
Balogu, Pova�skej Bystrici a Prievi-
dzi. Niekde to teda ide, niekde nie. 
A v tejto situácii niektorí politici, 
drevospracovatelia a akademici 
vystupujú otvorene proti predaju 
dreva, riadeného a kontrolovaného 
z centra. Len�e ako inak sa dá do-
siahnu�, �e drevo dostane len ten, 
kto zaò zaplatí...?! 

V televíznej relácii TA 3, som 
4.4.2005 náhodne vypoèul záver 
rozhovoru medzi generálnym riadi-
te3⁄4om LSR a nejakým náèelníkom 
ochranárov. V tomto prípade ma 
upútal závereèný názor ochranára 
�Príroda to vie lep�ie�. Aj keï pravdu 
povediac tieto relácie nesledujem, 
preto�e majú rovnaký obsah. Na 
jednej strane zástupca LSR trpezlivo 
vysvet3⁄4uje na kameru dôvody ná�ho 
prístupu k hospodáreniu v lesoch 
a na druhej strane obvykle nejaký 
ochranár sa tvári ako by práve pri-
cestoval z inej galaxie a tam u� lesy 
jeho prièinením nemajú.     

Takéto relácie sú pikantné 
aj v tom, �e na ne nikto z lesníckej 
verejnosti nereaguje. Dôvody sú 
rôzne. Alebo sa obávajú negatívnej 
medializácie svojej osoby, prípadne 
posmechu kolegov, alebo pravdepo-
dobnej�ie nejaký ten ochranár nie 

je pre nich partner, teda odborník na 
slovo vzatý. Tento názor nemá v bu-
dúcnosti nádej na úspech, preto�e 
mediálna uzavretos� lesníkov na ni�-
�ích stupòoch LSR bude z nás robi� 
�alchymistov�, tj. 3⁄4udí, ktorým laická 
verejnos� nerozumie. Myslím si, �e 
to je dôvod preèo sa objavujú naslo-

vovzatí odborníci v snahe pomôc� 
lesom. Iste, ich snaha je pre nás, 
mierne povedané, zábavná. Veï 

u� za èias Márie Terézie bolo jas-
né, �e príroda to vie lep�ie. Len�e u� 

vtedy múdre hlavy pochopili, �e bez 
systému, tj. bez lesníkov to nepôjde 
a o chví3⁄4u lesy nebudú. Nechcem 
mie�a� jablká dokopy s hru�kami, 
ale napadlo ma preèo sa  doteraz 
neobjavili podobní odborníci naprí-

klad v medicíne? Iste by to �prispelo� 
k zní�eniu populácie.

Je chvályhodné, �e ochranári 
chcú pomôc�, ale preèo sa máme vra-
ca� naspä� a objavova� u� objavené? 

Situácia má aj iný rozmer. 
Malo by ma vlastne te�i�, �e nejaký 
ochranár sa chce v televíznej relácii 
bavi� len so zástupcom LSR. Na jed-
nej strane my sme preòho dozaista 
v lesníckej problematike autorita 
a on si posilní svoje renomé pred 
médiami a prípadne aj pred laickou 
verejnos�ou. Pripus�me, �e by to tak 
bolo. K èomu je to v�ak dobré ? Ne-
bolo by naèase poveda� takémuto 
ochranárovi, �e hovorí hlúposti. Veï 
on znevá�il prácu v�etkých, o kto-
rých ja nepochybujem. Èo keby sa 
rad�ej utiahol do kni�nice a zvy�ok 
�ivota strávil èítaním �ako to vlastne 
tá Príroda vie lep�ie?�. Asi to nestih-
ne, preto�e má málo èasu. 1⁄4udský 
�ivot je na túto problematiku krát-
ky. Mimochodom, zatia3⁄4 pozná len 
nadpis. 

Príroda 
to vie lep�ie

Ladislav DOCHÁN

tým, ktorí za ne majú naèas a v pl-

dobre vedia, �e v ka�dej �tandardnej 
firme je samozrejmos�ou preveri� si k 31. decembru 2004 predstavoval 

Komentár

Drevo len tomu, kto platí
Jozef MARKO

Takéto relácie sú pikantné 

vovzatí odborníci v snahe pomôc� 
lesom. Iste, ich snaha je pre nás, 
mierne povedané, zábavná. Veï 

u� za èias Márie Terézie bolo jas-
né, �e príroda to vie lep�ie. Len�e u� 
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TRANSFORMAÈNÝ PROJEKT 
LESOV SR ZOBRAL AGROVÝBOR 

NA VEDOMIE

SITA 17.3.2005

 Výbor Národnej rady (NR) SR 
zobral dnes na vedomie transformaèný 
projekt �tátneho podniku Lesy SR na 
akciovú spoloènos� so 100-percentnou 
úèas�ou �tátu. Ako v�ak na zasadnutí 
poznamenal predseda výboru Miroslav 
Maxon, èlenovia gestorského výboru sa 
na predchádzajúcom výjazdovom za-
sadnutí v Banskej Bystrici oboznámili 
s komplexnej�ím materiálom, ako minis-
terstvo pôdohospodárstva (MP) predlo�i-
lo do parlamentu.

Èlenovia takisto odsúhlasili 
odporúèanie, aby sa pri transformácii 
�tátnych lesov re�pektovalo programové 
vyhlásenie vlády SR v oblasti zachovania 
ochrany a zve3⁄4aïovania lesov a odporuèi-
li aj presnej�ie vymedzenie funkcie fun-
gujúceho trhu s drevom. Výbor po�iadal 
ministra pôdohospodárstva Zsolta Simo-
na, aby o ïal�om postupe transformácie 
Lesov SR priebe�ne informoval pôdohos-
podársky výbor. 

Biznis s drevom ovládli dlhodobé 
vz�ahy

BIZNIS S DREVOM OVLÁDLI 
DLHODOBÉ VZ�AHY

TREND 10,3,2005
Autor: Ivan Haluza

Ako v�ak hovorí K. Vin�, zatia3⁄4 sa 
o dlhodobej�ích zmluvách rokuje iba so 
zhruba desiatkou najväè�ích drevospra-
cujúcich firiem, ktoré sú poväè�inou 
ovládané zahranièným kapitálom. Aj 
preto, �e majú bezproblémovú platobnú 
disciplínu. Prezident Zväzu drevospra-
cujúceho priemyslu SR Peter Lispuch, 
ktorý je zároveò aj �éfom zvolenskej Bu-
èiny, s takýmto vývojom spokojný nie je. 
Práve domácich spracovate3⁄4ov z jeho zvä-
zu toti� Lesy SR do rokovaní o zmluvách 

neprizvali. Na�i èlenovia o rokovaniach 
niè nevedia. Zrejme nás neoslovili aj 
za na�u kritiku toho, ako vedenie �tát-
nych lesov a Ministerstvo pôdohospo-
dárstva SR realizujú transformáciu 
podniku, odvoláva sa P. Lispuch na pre-
biehajúce politické spory o spôsobe trans-
formácie Lesov SR na �tátnu akciovku. 
Ústredie podniku a strana ministra pô-
dohospodárstva SMK toti� presadzujú 
zachovanie celistvosti podniku s jed-
ným silným vedením, zatia3⁄4 èo SDKÚ 
sa prikláòa skôr na stranu drevárskeho 
zväzu s jeho víziou rozdelenia podni-
ku na viacero konkurujúcich si firiem. 
Ciele v pozadí sú jasné. Centrálne vede-
nie si bude vedie� ceny dreva udr�a� vy�-
�ie ako viacero men�ích podnikov. Proti 
sebe teda stojí profit �tátneho podniku 
a ziskovos� súkromných drevárskych 
firiem

NA CESTE K USPORAIDANEJ 
SPOLOÈNOSTI

PROFIT 21,3,205
Autor: Peter Farárik

Podrobná inventarizácia ukázala, 
�e viaceré èinnosti robí podnik so stra-
tou. Zefektívnenie si vy�iada napríklad 
prevádzkovanie �kôlok. V prípade moder-
ných ve3⁄4ko�kôlkarských zariadení mo�no 
do budúcna predpoklada� lep�ie vyu�itie 
ich kapacít. Malé a neefektívne �kôlky 
v�ak zrejme zaniknú. Prvé budú najmä 
tie, ktoré hospodária na prenajatej pôde. 

Ve3⁄4a mo�ností nebudú ma� ani 
stratové strediská drevárskej výroby. 

V minulom roku Lesy SR prevádzkova-
li 22 píl so stratou takmer 24 mil. Sk. 
�Do budúcnosti chceme z nich zacho-
va� len �es� najefektívnej�ích. Na�ou 
ambíciou nie je výrazne investova� do 
tohto prostredia. Skôr iba otvárame dis-
kusiu o tom, èi sa nájdu partneri na ich 
prevádzkovanie, alebo ich jednoducho 
utlmíme a zavrieme. Rozhodne v�ak 
cie3⁄4ovo nechceme v tejto èinnosti nijako 
konkurova� na�im zákazníkom,� dodáva 

K. Vin�. 
Neefektívnou èinnos�ou sa javí 

aj prevádzkovanie turistických zariade-
ní podniku, ktoré v koneènom úètovaní 
vytvorili stratu za 20 mil. Sk. Tento stav 
sa pod3⁄4a K. Vin�a nedá priaznivo obráti� 
ani výraznými investíciami, preto�e ná-
vratnos� investícií na úrovni sto, alebo 
dvesto miliónov, je v tomto smere spo-
chybnite3⁄4ná.

OSCAR PRE NAJLEP�IE PROJEKTY 
V OBLASTI 1⁄4UDSKÝCH ZDROJOV

SME 29,3,2005

Spoloènosti EuroTel Bratislava 
a ISS Facility Services získali prestí�ne 
oceneniaV rámci konferencie Nové Tren-
dy v personálnom mana�mente bola u� 
po piatykrát vyhlásená aj sú�a� o naj-
lep�í projekt v  blasti riadenia a rozvoja 
3⁄4udských zdrojov na Slovensku známa 
pod názvom HR Oscar Awards 2004. 
Poslaním sú�a�e je vyzdvihnutie tých 
zaujímavých projektov v oblasti perso-
nalistiky, ktoré výrazne prispeli k rozvoju 
svojho podniku a  amestnanosti na Slo-
vensku. Spomedzi jedenástich prihláse-
ných projektov popredných spoloèností, 
ktoré pôsobia na Slovensku, postúpili do 
finálového súboja pod3⁄4a odbornej komi-
sie zlo�enej z èlenov Klubu personálnych 
mana�érov �tyri najpodnetnej�ie. Boli to 
projekty so spoloèností DELL, EuroTel 
Bratislava a U.S. Steel Ko�ice a projekt 
�tátneho podniku Lesy SR. 

Monitoring

Malý ekonomický slovníček
Makroekonomika - cie3⁄4avedomá hospodárska èinnos� relatív-

ne ucelených, vzájomne prepojených, od seba závislých a 
doplòujúcich sa hospodárskych subjektov. 

Makroekonómia - analýza, ktorá sa zoaberá správaním eko-
nomiky ako celku, t.j. národným dôchodkom, cenovou 
hladinou, nezamestnanos�ou a inými agregátnymi ek. 
premennými

Mikroekonomika - cie3⁄4avedomá hospodárska èinnos� jednotli-
vých hospodárskych subjektov, ktorými mô�u by� podniky, 
firmy, dru�stvá, individuálni podnikatelia, rôzne spoloè-
nosti i domácnosti

Mikroekonómia - èas� ekonómie, ktorá skúma správanie sa 
jednotlivých hospodárskych subjektov, t. j. jednotlivcov, do-
mácností alebo podnikov, tvorbu cien individuálnych tova-
rov a slu�ieb na trhu, vplyv vý�ky daní zo mzdy na prácu...

Marketing - postup identifikácie, zabezpeèovania, predpokla-
dania alebo ovplyvòovania dopytu po tovaroch a slu�bách, 
obchodná a výrobná politika vychádzajúca z po�iadaviek 
trhu zameraná na dosiahnutie maximálneho ekonomické-

ho efektu v trhových vz�ahoch. 
Menová únia - dohoda, na základe ktorej nieko3⁄4ko krajín prijí-

ma spoloènú menu ako jednotku zúètovania a prostriedok 
výmeny

Monopol - trhová �truktúra, pri ktorej daný tovar dodáva na 
trh iba 1 firma.

Monopson - zrkadlový obraz monopolu, trh, na ktorom existuje 
iba jediný kupujúci, �monopol kupujúceho� 

Mzda reálna - kúpna sila 1 hodiny práce, resp.peòa�ná mzda 
vydelená �ivotnými nákladmi

Medzinárodný menový fond  (MMF) - medzinárodná finanèná 
organizácia (1944) so sídlom vo Washingtone, funguje ako 
centrálna banka centrálnych bánk, prispieva k rozvoju me-
dzinárodnej menovej spolupráce, podporuje medzinárodný 
obchod, vykonáva dozor nad medzinárodným menovým 
systémom a podporuje jeho rozvoj. Poskytuje slu�by tech-
nickej pomoci napr. v oblasti centrálneho bankovnictva, 
ako aj úvery krajinám s �a�kos�ami platobnej rovnováhy. 

- Príspevky sú redakène krátené -
�

�
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OCHRANA

PO1⁄4OVNÍCTVO

�KÔLKY

aprílapríl
Podkôrny hmyz:

Apríl je rozhodujúcim obdobím na zachytenie jarného rojenia hlavných druhov podkôrnych  škodcov. Do polovice apríla musia byť spracované všetky chrobačiare 
a malo by byť spracované všetko drevo zo snehovej a vetrovej kalamity atraktívne pre podkôrnikov. Rovnako do tohto obdobia treba aj vo vyšších polohách položiť 
lapáky I. série na lykožrúta smrekového a lykožrúta lesklého. V priebehu apríla sa pokračuje v kontrolách feromónových lapačov na drevokaza čiarkovaného. 

V borových porastoch pokračuje kontrola lapákov na lykokazy a ku koncu mesiaca sa začne aj s ich asanáciou. Dokončuje sa kladenie lapákov na lykožrúta 
borovicového a lykožrúta vrcholcového. V kmeňovinách  s vyšším zastúpením smrekovca sa odporúča príprava lapákov aj na lykožrúta smrekovcového do polovice 
apríla.

V miestach so silným výskytom tvrdoňa smrekového je vhodné preventívne ošetrenie sadeníc ihličnatých drevín insekticídmi pred výsadbou, ošetrenie 
granulátovými prípravkami pri výsadbe, alebo povýsadbové ošetrenie niektorým z pyretroidných prípravkov (ultranízke dávkovanie). 

V druhej polovici apríla sa pripravujú stojaté lapáky pre podkôrnika dubového. Ako stojaté lapáky sa využívajú najmä neperspektívne podúrovňové stromy zo 
skupiny duba zimného. Dub cerový nie je na prípravu lapákov vhodný. Stojaté, umelo pripravené lapáky sú pre podkôrnika dubového 3 až 4-krát atraktívnejšie ako 
stromy odumreté v dôsledku tracheomykózy.

Listo�ravý a cicavý hmyz:
Z hľadiska ochrany lesa proti listožravým škodcom sú jarné mesiace najnáročnejším obdobím. Ak sa kontrolou zistilo prekročenie kritických počtov mníšky 

veľkohlavej, je potrebné začať s prípravou leteckého ošetrovania.
Zimné kontroly obaľovačov umožnili orientačne stanoviť populačnú hustotu a vytipovať porasty pre prípadné jarné letecké ošetrenie. Pre spresnenie sa zimná 

kontrola vajíčok dopĺňa jarnou kontrolou početnosti liahnúcich sa húseníc. Táto sa vykonáva od polovice mesiaca. Húsenice sa na jar zavrtávajú do narašených pupeňov, 
kde ich možno už v druhej polovici mesiaca objaviť. Termín obranného zásahu treba načasovať veľmi starostlivo, lebo vývoj škodcu je v dobrom počasí veľmi rýchly 
a i malé oneskorenie môže výrazne znížiť úspešnosť zásahu. Pri leteckom zásahu proti tomuto škodcovi je vhodné používať iba ekologické prípravky, ako biopreparáty 
na báze Bacillus tuhringiensis  alebo inhibitory syntézy chitinu.

Rovnako ako pri obaľovačoch i pri piadivkách je nevyhnutné jarné spresnenie jesenných kontrol. Výskyt obidvoch skupín škodcov súčasne je dosť častý 
a umožňuje zefektívniť vykonávanie kontroly. Na druhej strane tento fakt znásobuje intenzitu poškodenia a obranné zásahy sa potom javia o to nevyhnutnejšie.

Pri listrožravých škodcoch zo skupiny obaľovačov a piadiviek je zväčša optimálnym obdobím pre zásah prvé, resp. druhé vývojové štádium húsenice (L1, resp. L2). 
V súčasnosti sa aplikujú najmä biopreparáty a biotechnické prípravky, pre aplikáciu  ktorých je nevyhnutné aspoň dvojtretinové rozvitie listovej plochy. 

V starších smrekových porastoch severozápadného a severného Slovenska sa lokálne premnožuje ploskanka smreková. V apríli treba vykonať jarnú kontrolu 
početnosti prezimujúcich pahúseníc v pôde. V pôdnych sondách je kritickým počtom 30 rojivcov na 1 m2 v porastoch oslabených a 100 rojivcov na 1 m2  v porastoch 
zdravých. Pri zistení prekročenia kritických počtov sa vykoná spresňujúca kontrola rojenia a počtu vajíčok v máji, resp. v júni. 

Kontrolu hrebenárky hrdzavej (prezimujúce vajíčka) možno vykonať v apríli iba v nižších polohách. Na Slovensku sa však škodca vyskytuje i na kosodrevine, 
kde je vhodným termínom kontroly máj, resp. jún. Za kritický počet sa považuje nájdenie jednej znášky na 10 náhodne prehliadnutých letorastoch borovice alebo 
kosodreviny. 

Hrebenárka borovicová má na Slovensku zväčša dve generácie a v apríli (v prvej polovici) je možné vykonať kontrolu počtu kokónov v hrabanke (prezimuje 
pahúsenica neskôr kokón).

Naďalej je možné kontrolovať početnosť húseníc obaľovača mládnikového v púčikoch 10-15 ročných borovíc, ktoré najčastejšie napáda. 
Ak zimné kontroly potvrdili vysoké početnosti rúrkovčeka smrekovcového v porastoch smrekovca, je potrebné pripraviť jarné letecké ošetrenie. Vykonáva sa zväčša 

až začiatkom mája  po vyrašení smrekovcov. Koncom apríla je však užitočné overiť stav populácie           na niekoľkých spílených vzorníkoch kontrolou početnosti 
„vakov“ a ich stavu po prezimovaní. Boj s týmto škodcom je veľmi komplikovaný a je nutné rátať s opakovanými zásahmi.

V apríli sa aktivizuje jeden z vážnych škodcov jedľových mladín kôrovnica kaukazská a na smrekoch kôrovnica zelená a kôrovnica smrekovcová. I keď je v značnej 
časti lokalít ich výskytu ešte sneh, treba v tomto období pochôdzkami kontrolovať (pokiaľ to možnosti dovoľujú) mladé porasty,  pretože vošky sú v jarnom období 
pokryté vrstvou voskovej vaty a sú na konárikoch dobre viditeľné. 

V kultúrach topoľov na južnom Slovensku môže byť veľmi užitočné sledovať pučanie sadeníc a kontrolovať prítomnosť komplexu listožravých škodcov. Nezriedka 
sa stáva, že húsenice rozličných druhov motýľov (najmä piadivkovité a morovité), ktoré sa liahnu na jar, dokážu skonzumovať listovú plochu skôr, ako sa táto naplno 
rozvinie. To môže mať v kultúrach topoľov veľmi vážne následky. V prípade zistenia výskytu týchto škodcov treba okamžite vykonať obranný zásah. 

Koniec mesiaca je obdobím začiatku rojenia chrústa, ktorý je významným škodcom dubín a výsadieb borovíc najmä na Záhorí. V prípade premnoženia chrústov 
sa vykonávajú pozemné a letecké aplikácie insekticídov, v nevyhnutých prípadoch je možné pri výsadbách aplikovať aj pôdne insekticídy.

Hubové ochorenia drevín:
V kultúrach prebieha kontrola výskytu sypaviek, lebo koncom zimy dochádza k sčervenaniu najmä spodných častí korún, ktoré postupne prechádza k terminálom. 

Zvýšenú pozornosť sypavkám (najmä na borovici) treba venovať najmä  na delimitovaných pôdach a v kultúrach (do 10 rokov).
V porastoch pokračujú asanačné ťažby prednostne zamerané na odstraňovanie stromov napadnutých hubovými patogénmi. Z porastov treba odstrániť nielen 

odumreté, ale najmä silne napadnuté stromy, ktoré sa stávajú zdrojom rozširovania ochorení. 
Nakoľko v tomto období dochádza k fruktifi kácii celého radu húb, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť najmä mechanicky poškodeným stromom. 

Najčastejšie dochádza k napadnutiu parazitickými hubami cez poranené koreňové nábehy, prípadne kmene. Pre obmedzenie možnosti napadnutia zdravých 
stromov hubovými infekciami je nevyhnutné poškodené miesta dôkladne ošetriť vhodným prípravkom s fungicídnymi účinkami.

     V apríli pokračuje zisťovanie škôd spôsobených zverou na lesných porastoch. V druhej polovici mesiaca sú prístupné už aj porasty vo vyšších  horských polohách.
     Po obhryze kôry zverou v zimnom období treba ošetriť rany na kmeňoch drevín proti vniknutiu hubových infekcií. Osobitnú pozornosť treba venovať poškodeným 
ihličnatým drevinám, pričom sa ošetrujú perspektívne jedince. Prípravky sa nanášajú v tenkej vrstve na celú ranu. Pri použití repelentu je výhodné ošetriť kmeň do 
dvoch metrov výšky, čím je zabezpečená ochrana proti obhryzu aj lúpaniu na nasledujúcich 4-5 rokov. 
     Pri jarnej výsadbe v lokalitách ohrozených zverou je vhodné ošetriť sadenice nástrekom alebo namáčaním celých viazaníc v repelentoch určených na ochranu proti 
letnému odhryzu a vyťahovaniu. 

Rubriku pripravuje Ing. Ján Kovalčík, CSc.

Hmyzí �kodcovia:
V miestach so silným výskytom tvrdoňa smrekového  a lykokazov z rodu Hylastes sa odporúča  preventívne ošetrenie ihličnatých sadeníc tak ako vo výsadbách. 

Rovnako je nutné vykonávať intenzívne opatrenia proti pandravám chrústa (pôdne insekticídy).

Boj s burinou:
Apríl je vhodným obdobím pre jarné postreky na rastúcu burinu, ak sú sadenice ihličnanov a listnáčov ešte nevyrašené. V listnáčoch treba postupovať obozretne. 

Z plošného ošetrenia herbicídmi treba vylúčiť záhony s nedostatočne zakorenenými, mrazom povyťahovanými alebo inak oslabenými drevinami.
Pri príprave záhonov pre výsevy alebo škôlkovanie zapravujeme do pôdy (s 10-dňovým predstihom pred uvedenými škôlkarskými prácami) herbicídne prípravky. 

Tie bránia klíčeniu semien burín. 

Hubové ochorenia/ochrana semien:
Tento mesiac je rozhodujúci pre úspešné zvládnutie vyzdvihovania a distribúcie sadeníc. Rozhodujúcou je ochrana vyzdvihnutých sadeníc pred preschnutím. 

Koreňový systém a nadzemnú časť sadeníc ihličnanov ošetrujeme antitranspirantom, najlepšie nástrekom ešte pred vyzdvihovaním. Ošetrené sadenice sa uskladňujú 
vo vopred pripravených snehových jamách. Semenáčiky je nutné ošetriť proti plesniam , úplným ponorením do roztoku  prípravku s prídavkom aminokyseliny, ktorá 
zmierňuje šok z presadenia. 

Pri výsevoch do fóliových krytov je nutné rašelinové substráty dezinfi kovať podobne ako pôdu. V tomto období treba venovať pozornosť aj závlahám. Pri nesprávne 
nastavených závlahách je častým javom nedostrekovanie alebo prekrývanie dýz, čo má za následok buď straty suchom, alebo vytváranie podmienok pre koreňové 
hniloby.

Kalendár lesníka
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Projekt Outplacement pre Lesy 
SR, �.p. pokraèuje svoju nastúpenú cestu 
aj v roku 2005. Podobne ako v minulom 
roku aj v tomto roku Lesy SR, �.p. so spo-
lupracujúcou organizáciou Trenkwalder 
Management Partners podávajú pomocnú 
roku zamestnancom, ktorí v rámci prebie-
hajúcich organizaèných zmien v podniku 
musia by� zo zamestnania uvo3⁄4není. 

U� aj v priebehu prvých troch 
mesiacov tohto roku bola uvo3⁄4òovaným 
zamestnancom poskytnutá starostlivos�, 
ktorá by im mala výrazne pomôc� pri 
zvládaní problémov nezamestnanosti 
a pri h3⁄4adaní nového uplatnenia. Perso-
nalisti od�tepných závodov - regionálny 
koordinátori Outplacementu sa tak zhos-
�ujú ne3⁄4ahkej úlohy: motivova� 3⁄4udí, aby 
nestrácali nádej, naopak získali odvahu 
nastúpi� v pracovnej oblasti svojho �ivota 
novú cestu. Mnohí 3⁄4udia reagujú na ponu-
ku projektu opatrne, rezervovane, nieke-
dy a� odmietavo. Naopak iní sa rozumne 
sna�ia z tejto �ance vy�a�i�, èo najviac. 
V�etky na�e skúsenosti z doteraj�ej prá-
ce sa v tomto roku budeme sna�i� vyu�i� 
na to, aby sme projekt e�te viac priblí�ili 
a zdostupnili 3⁄4uïom, pre  ktorých je uèený.

V roku 2005 nás èaká v rámci 
projektu Outplacement nieko3⁄4ko organi-
zaèných mien. 

Jednou z nich je zmena na pozí-
cii koordinátora projektu za spoloènos� 
Trenkwalder Management Partners. Od 
marca sa ním stal Mgr. Milo� Goèik. Tu je 
jeho krátky profil:
Mgr. Milo� Goèik
� v roku 2003 absolvoval Filozofickú 
fakultu Pre�ovskej Univerzity v Pre�ove 
� odbor psychológia
� prax v oblasti klinickej a poradenskej 
psychológie, psychodiagnostiky, telefo-
nického poradenstva
� prax v mana�ovaní projektov mimo-
vládnych organizácií
� momentálne pracuje v spoloènosti 
Trenkwalder Management Partners ako 
Consultant

Pripravujú sa aj malé zmeny v or-
ganizácii projektu.

V najbli��om období by sa malo 
zorganizova� stretnutie regionálnych 
koordinátorov, na ktorom sa budú pre-
zentova� spôsoby a mo�nosti ako urobi� 
projekt e�te prí�a�livej�í a dostupnej�í 
pre uvo3⁄4òovaných zamestnancov.

Outplacement 
pre Lesy SR, 

š.p. v roku 2005

Právne okienko
Milan VANÈO

Po mesiaci tu máme opä� pre-
h3⁄4ad nových, alebo novelizovaných 
právnych noriem, ako ich zverejnilo 
MS SR v Zbierke zákonov SR, roèník 
2005. Pre zaujímavos�, ale aj pouèe-
nie.

Predov�etkým je to u� dlh�í 
èas avizovaná zmena zákona è. 111/
1190 Zb. o �tátnom podniku v zne-
ní zmien a doplnkov, ktorá novelou 
è. 79/2005 Z. z. upravuje znenie §24 
takto :  

,,V podniku sa nezriaïuje 
rada okrem podnikov, ktoré majú 
charakter prirodzeného monopo-
lu.24)�

Poznámka pod èiarou k odka-
zu 24 znie :

,,24) §10 ods. 2 zákona è. 92/
1991 Zb. o podmienkach prevodu 
majetku �tátu na iné osoby v znení 
neskor�ích predpisov.�

Okrem toho, novým ustano-
vením §31c nazvaným ,,Prechodné 
ustanovenie� úèinné od 1. 4. 2005 
urèuje novela zakladate3⁄4ovi pod-
niku s charakterom prirodzeného 
monopolu (teda aj MP SR, ako zakla-
date3⁄4ovi LSR �. p., Banská Bystrica) 
vymenova� èlenov rady pod3⁄4a §24 
zákona na základe výberového ko-
nania najneskôr do 60 dní od úèin-
nosti zákona (do 31. 5. 2005).

Novela nadobúda úèinnos� 
dòom 1. 4. 2005 máme teda dôle-
�itú úlohu a povinnos� urèi� poèet 
a zvoli� delegátov za jednotlivé OZ na 
vo3⁄4bu príslu�ného poètu (2-3) èlenov 
rady za zamestnancov podniku, jed-
ného zástupcu do rady si zvolia èle-
novia odborovej organizácie.

Zákonom è. 81/2005 Z. z. 
do�lo s úèinnos�ou od 1. 4. 2005 
k �ir�ej novele zákona è. 283/2002 
Z. z. o cestovných náhradách v znení 
zákona è. 530/2004 Z. z., ktorá súvi-
sí o. i. s novým zákonom è. 552/2003 
Z. z. o výkone práce vo verejnom zá-
ujme a s na�ím èlenstvom v EÚ. 

Pre ná� �. p., ako zamestná-
vate3⁄4a, je svojím obsahom dôle�itý 
zákon è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej 
práci a nelegálnom zamestnávaní 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, prièom práve novely Zá-
konníka práce zákona o sociálnom 
zabezpeèení a zákona o slu�bách 

zamestnanosti obsiahnuté v tomto 
zákone avizujú pre zamestnancov 
dôle�ité a termínové povinnosti. 

Po 14 rokoch stráca platnos� 
zákon è. 424/1991 Zb. v znení zmien 
a doplnkov o zdru�ovaní v politic-
kých stranách a politických hnu-
tiach a s úèinnos�ou od 1. 6. 2005 
vstupuje do �ivota spoloènosti nový 
zákon è. 85/2005  o politických 
stranách a politických hnutiach.

S úèinnos�ou od 1. 5. 2005, 
na vykonanie príslu�ných ustano-
vení zákona è. 19/2002 Z. z. ustano-
vujúceho vydávanie aproximaèných 
nariadení vlády SR, vydala vláda SR 
nariadenie è. 86/2005 Z. z.  o klasi-
fikácii surového dreva.  Toto naria-
denie vlády svojím obsahom zaujme 
najmä  na�ich pestovate3⁄4ov, �a�bárov 
a obchodníkov, nech im je ,,na dobrej 
pomoci�. Surové drevo klasifikované 
a oznaèené pod3⁄4a tohto nariadenia 
sa pova�uje za surové drevo klasi-
fikované v Európskom spoloèenstve 
(§1/2).

Rovnako v súvislosti s na�ím 
lanským vstupom do EÚ pri�iel roz-
siahlou novelou, vydanou pod è. 90/
2005 Z. z., aj zákon è. 428/2002 Z. z. 
o ochrane osobných údajov., novela 
nadobudne úèinnos� 1. 5. 2005.

Napokon, ako obèanov - vo-
dièov motorových vozidiel, ale aj 
tých, ktorí sa o vodièské oprávnenie 
len uchádzajú, iste zaujme novela 
zákonov è. 381/2001 o povinnom 
zmluvnom poistení zodpovednosti za 
�kodu spôsobenú prevádzkou moto-
rového vozidla a zákona è. 315/1996 
Z. z. o premávke na pozemných ko-
munikáciách vydaná pod è. 91/2005 
Z. z., ktorá s úèinnos�ou od 1. 4. 2005 
o. i. zavádza in�titút Registra evidujú-
ceho pod3⁄4a ustanovení jeho §25 odst. 
1-3 príslu�né údaje o motorovom 
vozidle, dr�ite3⁄4ovi a vlastníkovi moto-
rového vozidla a údaje o poistení zod-
povednosti o poistných udalostiach 
s cie3⁄4om predchádza� �kodám v cest-
nej doprave a predchádza� poistným 
podvodom v poistení v súvislosti 
s prevádzkou motorových vozidiel. 
Na register preto dajme pozor, bude 
na�ou akousi ,,èiernou skrinkou�.                

       Pozor v�ak najmä na ces-
tách, je tu jar ... .          

Milo� GOÈIK

Čitateľský servis

�

�
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V�etci horári  si pamätáme na na�ich 
majstrov, uèite3⁄4ov, profesorov a aj 
tých, ktorí  nás v prevádzke nieèo 
nauèili.
Tým ve3⁄4kým a to myslíme úprimne 
sú venované spomienky, pamätné 
tabule, v �kolskom podniku 
Technickej univerzity vo Zvolene ako 
aj vo Vydrove  pamätníky. 
 Ale boli medzi nami �obyèajný� 
horári, ktorí síce nepriniesli prevratné 
zmeny v lesníctve, ale svedomite 
vykonávali svoju mravenèiu prácu. 
Taký bol aj ná� Martin Duda . Narodil 
sa 3. februára 1970. Pracoval ako 
vedúci LO �tellerová a Èelno. Býval 
v obci Predajná. Pred ôsmimi rokmi 
22. 10. 1977 tragicky so svojim otcom 
zahynul pri autonehode. Odi�iel syn, 
kamarát, kolega, �portovec. 
�ivot ide ïalej.
 Malý drevený krí�ik na ceste 
z Brezna do Banskej Bystrici na 
zastávke autobusov v Predajnej nám, 

èo sme ho poznali  denne pripomína. 
Jeho kamarát a zároveò predseda 
stolnotenisového klubu Predajná 
Pavel Chromek v roku 2001 pri�iel 
s my�lienkou zalo�i� �Memoriál 
Martina Dudu� a tak si ucti� jeho 
pamiatku. Pomohli mu pri tom ïal�í 
Martinovi kamaráti Ing. Ján Bulla 
a Peter Korduliè. Hlavným sponzorom 
v skromných podmienkach je 
odborová organizácia  a od�tepný 
závod Slovenská 1⁄4upèa. Tento turnaj 
by sa nemohol uskutoèni� bez 
výdatnej pomoci riadite3⁄4a Z� Mgr. 
Petra Ro�tára a Obecného úradu  za 
èo im patrí úprimná vïaka. V sú�a�i 
dru�stiev obhajoval tohto roku 
svoje prvenstvo Tisovec. Nakoniec 
zví�azilo dru�stvo 
Gymnázia Brezno.   Z  
tohto    dru�stva bol 
aj najlep�í jednotlivec 
Slavomír Pôbi�, 
ktorého v minulých 
roèníkoch sprevádzal 

jeho starý otec � tie� horár. Tohto 
roku pri�iel Slavo sám...
 �ivot ide ïalej.
 Keï ka�dý rok pozorujeme ako 
z tých desa�roèných detí vyrastajú 
dospeláci aj za pomoci �portu, máme 
dobrý pocit. Chceme len podotknú� 
�e aj toto je lesnícka pedagogika. Asi 
aj preto, �e deti u� vedia, �e existuje 
nejaký  lesný závod  a obec Predajná. 
U� to vedia deti z Tisovca , Brezna, 
Nových Zámkov. Èo na záver ? A� by 
bola vô3⁄4a u iných od�tepných závodov 
v pôsobnosti ktorých sú základné 
�koly kde sa aktívne hrá stolný tenis, 
ich prihlá�ku na tento memoriál 
organizátori radí uvítajú, lebo -
          �ivot ide ïalej! 

Kategória  Mu�i 1

Dièa Peter      
�L TANAPu   T. Lomnica

Kategória  Mu�i 2

Maduda Ján 
Lesy SR  B. Bystrica

Kategória  Mu�i 3

Slobodník Peter 
Lesy SR  B. Bystrica

Kategória  Mu�i 4

�ebeò Miroslav 
Euroforest Zvolen

Kategória  �eny 1

Scheerova Marta 
Lesoprojekt Zvolen

Kategória  �eny 2

Labudová O3⁄4ga  
Lesy mesta Sp. N. Ves

Štrbské pleso   13. – 15. 3.2005 
Výsledky preteku v dvojkombinácii

41. ročník Venerovského memoriálu

Sú aj „malé” 
memoriály

 1⁄4ubo� UHRÍN, Ján  BULLA

Šport

Je obdivuhodné, �e v extrémne �a�kých pod-
mienkach sa organizátorom zo �tátnych lesov TA-
NAPu podarilo zorganizova� toto nádherné podujatie 
a nedopusti� tak preru�enie Majstrovstiev Slovenska 
v ly�ovaní. Lebo jedno preru�enie tu u� bolo a len 
vïaka ve3⁄4mi obetavým prístupom niektorých 3⁄4udí, 
s vynalo�ením obrovskej energie a námahy sa poda-
rilo podujatie znova obnovi�. A mo�no nikdy nebolo 
tak blízko k ïal�iemu preru�eniu, ako v tomto nároè-
nom roku.

Obdivuhodné je to predov�etkým preto, �e 
na�i priatelia zo �L TANAPu dokázali zorganizova� 
popri nároènej práci na likvidácii následkov veternej 
smr�te zo 19. 11.2004.

K tomu obrazu kalamity sa pridalo aj nevída-
né mno�stvo snehu, ktoré nepamätajú ani najstar�í 
obyvatelia tatranských osád. Keï sme v nede3⁄4u pri-
chádzali vo fujavici k Areálu snov, nechcelo sa nám 
veri�, �e sa preteky vôbec uskutoènia. Tatranci sú 
popri svojej pracovitosti a obetavosti aj nesmierni 
optimisti. Keï sme pri�li a vyslovili otázku èi za tohto 
poèasia sa preteky uskutoènia, podpredseda orga-
nizaèného výboru Ing. Mikulá� Michelèík povedal: 

zajtra bude nádherné poèasie. Keï sme ráno 14.marca 2005 videli nádhernú modrú oblohu nad 
zasne�enými konèiarmi Tatier, nechcelo sa nám veri�. 

Be�ecké trate nie sú v Areáli snov dlhodobo udr�iavané, na kvalitu pretekov to v�ak nemalo 
ve3⁄4ký vplyv, lebo organizátori urobili v�etko preto, aby pretekári mali dobré a optimálne podmien-
ky. Tra� slalomu bola bezchybná a pretekalo sa za ideálneho poèasia. 

Výsledková listina svedèí o tom, �e pretekári z radov zamestnancov �.p. Lesy SR Banská 
Bystrica dosiahli tak ako ka�doroène výrazné úspechy. Zostáva veri�, �e Majstrovstvá lesníkov v ly-
�ovaní sa uskutoènia aj v budúcich rokoch. 

 Jozef HIKL

foto: autor

Víťazi jednotlivých kategórií

�

�
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Ako bol projekt
zdokumentovaný

Èo konzultant
definoval

Èo anylytik navrhol

Èo zákazník po�adoval

Èo bolo nain�talované Èo sa klientovi
fakturovalo

Ako to vedúci 
projektu pochopil

Ako bol projekt
o�etrený

Èo zákazník
naozaj potreboval

Èo programátor
naprogramoval

Vylú�tenú tajnièku krí�ovky po�lite na adresu redakcie. Jedného úspe�ného rie�ite3⁄4a 
odmeníme publikáciou �Nová kniha o bylinkách�, ktorú nám poskytlo vydavate3⁄4stvo IKAR.

OSUD JEDNÉHO 
PROJEKTU
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Poľovnícky receptár

� Sen lesníkovej �eny �
Recept na skvelé klobásky zo Sobraniec

40% jelenieho mäsa , 30 % bravèového pliecka, 
30 % prerastaného bôèika,
20 g soli na 1 kg mäsa, 2 g èierneho korenia 
na 1 kg mäsa, cesnak,  paprika sladká a pálivá 
pod3⁄4a chuti

Postup: Mäso pokrájame a premelieme 
- jelenie mäso na priemer 0,6 cm, ostatné 
mäso na priemer 0,8 cm. Potom dôkladne 
premie�ame so so3⁄4ou, korením, cesnakom 
a paprikou. Premie�anú zmes plníme do 
bravèových èriev. Klobásky necháme odstá� 
cca 12 hodín. Potom ich údime na �teplom� 
dyme  6 - 8 hodín.
Vyúdené klobásky uskladòujeme zavesené 
v  hladnej miestnosti.  Dobrú chu� !

Filatelistické okienko

Vzh3⁄4adom na nízke stavy jelenej zveri v revíroch OZ Sobrance 
mô�u �eny miestnych lesníkov o takýchto klobáskach len sníva�!

ROK OCHRANY EURÓPSKEJ 
PRÍRODY  

Horcokvet Clusiov,
Poniklec slovenský
28.2.1995

Autor výtvarného návrhu 
známky: Kamila �tanclová, 
akad. maliarka
Rytina známky: 
Franti�ek Horniak
Tlaèiareò: Po�tovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlaèe: rotaèná oce3⁄4otlaè v kombinácii s håbkotlaèou
Náklad známky: 3 000 000 ks 

or motívu na FDC: 
Kamila �tanclKamila �tanclová, akad. maliarka
Rytina FDC:Rytina FDC:Rytina FDC: Rudolf Cigánik, akad. maliar
Návrh na peèiatku: Návrh na peèiatku: Návrh na peèiatku: 
Kamila �tanclová, akad. maliarka
Tlaèiareò FDC: 
Po�tovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlaèe FDC: 
oce3⁄4otlaè z plochých platní
Náklad FDC: 10 000 ks

Technika tlaèe:
Náklad známky: 
Autor motívu na FDC: 
Kamila �tanclKamila �tancl
Rytina FDC:Rytina FDC:Rytina FDC:
Návrh na peèiatku: 
Kamila �tanclová,
Tlaèiareò FDC: 
Po�tovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlaèe FDC: 
oce3⁄4otlaè z plochých platní
Náklad FDC: 

ROK OCHRANY EURÓPSKEJ PRÍRODY  

Rumenica turnianska,
28.2.1995

Autor výtvarného návrhu známky: Kamila �tanclová, akad. maliarka
Rytina známky: Franti�ek Horniak
Tlaèiareò: Po�tovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlaèe: rotaèná oce3⁄4otlaè v kombinácii s håbkotlaèou
Náklad známky: 2 000 000 ks 
Autor motívu na FDC: 
Kamila �tanclová, akad. maliarka
Rytina FDC: Rudolf Cigánik, akad. maliar
Návrh na peèiatku: 
Kamila �tanclová, akad. maliarka
Tlaèiareò FDC: 
Po�tovní tiskárna cenin, a. s. Praha
Technika tlaèe FDC: 
oce3⁄4otlaè z plochých platní
Náklad FDC: 10 000 ks

RUBRIKU PRIPRAVUJEME V SPOLUPRÁCI S POŠTOVÝM MÚZEOM V BANSKEJ BYSTRICI

Ing. Jozef Sta�ko
Foto: Edo Genserek

Na známkach tejto emisie sa okrem vyobrazenia 
chránených rastlín reprodukuje 
aj emblém Roka ochrany európskej prírody.

1995
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2. Tajnièka - doplò mená vtákov

1. Hádanka 
 Na obrázku vidíte výsledok práce 

vtáka, ktorého mô�eme v lese skôr 
poèu� ne� vidie�. Najèastej�ie sa 
ozýva na jar. Svoju prítomnos� 
oznamuje bubnovaním do suchého 
konára, alebo rôznymi hlasovými 
prejavmi. Najznámej�ie je jeho 
kvílivé �klié-klié�. Dos� èasto vyrá�a 
za letu vysoké jasavé trilky �krrri-krr
ri-krrri-krrri�, ktoré sa nesú kilometre 
ïaleko. Preva�nú èas� jeho potravy 
tvoria lesné mravce. Rozhrabuje 
mraveniská a mravce si nalepujú na 
vysunutý jazyk. Loví v lete i v zime. 
Svojím zobákom doká�e dobýja� 
ve3⁄4ké tuèné larvy, ktoré hlodajú 
drevo pod kôrou stromov. Volajú ho 
preto aj lekár lesa.

 
 Ako sa volá tento vták?  Skús ho 

nakresli�.

3. Doplò písmená v názvoch lesných plodov. 
Obrázky vyfarbi.

 Za správne odpopvede 
z minulého èísla posielam 

odmenu Zuzke Pavkovej 
z Topo3⁄4èianok

Moja adresa je: 
Veverièka Ry�ka, 

Lesy SR, Nám. SNP 8, 974 00 
Banská Bystrica.

 
Te�ím sa na vás nabudúce. 

Dovtedy ahoj!

Ahoj kamaráti,
po�lite mi správne
odpovede. Jedného 
rie�ite3⁄4a odmením 

darèekom.

Ý R

D D

Ž

T V

B

1.

2.

3.

4.

5. V

_ _ h _ d _

č _ č _ _ied _ 

_ _ _ _ ni _ a

_ _ li _ _

4. Napí� do prázdneho rámèeka èíslo zviera�a.
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Životné jubileá

Jozef Frčo 
dlhoroèný pracovník v manipulá-
cii a obchode s drevom.
Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku !

Kolegovia z OZ Námestovo

A p r í l    2 0 0 5

� i v o t n é   j u b i l e á 

50 rokov  
Ing. Vojteková Jaroslava  �  nar. 12. 4. 1955, VOR � personalista � OZ Èadca  |  Ing. I�dinský Vladimír  

�  nar. 15. 4. 1955, riadite3⁄4 OZ � OZ Beòu�  |  Petrá� Imrich  �  nar. 5. 4. 1955, VLO, LS Brod � OZ �arnovica
  |  Ing. Bra�eò Ivan  �  nar. 29. 4. 1955, VOR � ochrana � OZ �arnovica  |  Òachaj Viktor  �  nar. 10. 4. 1955, VLO, 

LS Koko�ovce � OZ Pre�ov  |  Karni� Pavel  �  nar. 15. 4. 1955, OLH, LS Porúbka � OZ Sobrance
  |  Mikovèíková Mária  �  nar. 21. 4. 1955, SOR � mzdová úètovníèka � OZ Sobrance

60 rokov   

Richtárech Ladislav  �  nar. 28. 4. 1945, VLO, LS Dubodiel � OZ Trenèín  |  Ing. �apay Peter  �  nar. 26. 4. 1945, 
VOR � pestovate3⁄4 � OZ �ilina                  

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

Petr�el Ladislav  �  nar. 1. 8. 1944, VLO, LS Fi3⁄4akovo � OZ Kriváò                

S hlbokým zármutkom oznamuje-
me, �e dòa 26. marca 2005 zomrel 
ná� spolupracovník 

Michal Ulický 
vo veku 58 rokov.
Posledná rozlúèka sa konala v Má-
linci
 Èes� jeho pamiatke.

Kolegovia z OZ Kriváò

S hlbokým �ia3⁄4om oznamujeme 
v�etkým príbuzným, priate3⁄4om a zná-

mym, �e nás dòa 9. 4. 2005 náhle 
opustil vo veku nedo�itých 67 rokov 

môj milovaný man�el, ná� drahý 
otec, starý otec, �vagor, 

ujo a príbuzný

Opustili nás

Ing. Gustáv Ulrich
Posledná rozlúèka s na�ím drahým 

zosnulým bola dòa 12. 4. 2005 
v Krematóriu v Banskej Bystrici - 

Kremnièke 
smútiaca rodina

Ing. Helena Turská

S ve3⁄4kým smútkom oznamujeme, 
�e nás vo veku 67 r. opustil

Spoločenská kronika
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Július Burkovský

Kultivované prostredie župného domu v Banskej Bystrici, v ktorom sídli 
Štátna vedecká knižnica navodzuje pocity harmónie a pohody. V spoločenskej sieni 
tejto agilnej inštitúcie, ktorá mimochodom prichýlila aj prezidentskú kanceláriu, 
sa odohralo už nejedno pozoruhodné stretnutie. Avšak takéto podujatie, ako v to 
pondelkové popoludnie tieto priestory vari ešte nezaznamenali. Vedľa seba sa tu 
posadili reprezentanti  rôznych oblastí lesníckeho spektra. Spektra, ktoré síce ctí 
zelenú farbu, no ktorého názory na riešenia  problémov lesa a spoločnosti sa často 
líšia. Veď posúďte  sami: Július Burkovský – nestor slovenských ochrancov prírody, 
Juraj Lukáč – náčelník VLKa,  Jozef Mindáš – riaditeľ Lesníckeho výskumného 
ústavu vo Zvolene, Viliam Pichler – pedagóg a vedec z Lesníckej fakulty,  Tomáš 
Vančura – riaditeľ Správy TANAPu,  Karol  Vinš – generálny riaditeľ Lesov  SR. Asi 
čakáte, že táto personálna kombinácia vyvolala horúcu polemiku. No nestalo sa 
tak. Určite k tomu prispeli múdre úvodné slová riaditeľky knižnice Oľgy Laukovej, 
slová poeta v podaní majstra Júliusa Sarvaša, či clivé trio detvianskych fujaristov. 
Podstata však bola predsa len inde: Zišli sa tu ľudia, ktorí jednoduchými slovami 
povedali pravdu. O svojich skúsenostiach i obavách. O svojich presvedčeniach 
i nádejach. A niekoľko desiatok návštevníkov im uverilo. Nemohlo neuveriť 
Burkovského vyznaniu lesníckej Bystrici a desiatkam rokov jeho práce pre les. 
Nemohlo neuveriť Lukáčovmu hľadaniu politikov, ktorí budú vidieť ďalej, ako len 
po koniec najbližšieho volebného obdobia. Nemohlo neuveriť Minďášovej túžbe 
robiť výskum pre lesníkov a nie pre ústavné archívy. Nemohlo neuveriť Pichlerovej 
viere, že široká delta študijných disciplín vyústi do poznania podstaty lesníkovej 
práce. Nemohlo neuveriť, že Vančurova obava z premeny parku na lunapark je viac 
ako namieste. Nemohlo neuveriť, že Vinšova  vízia ekonomicky silného a lesnícky 
čistého podniku je myslená poctivo. 

Čaro réžie tohto komorného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 11. apríla 
spočívalo v tom, že žiadna réžia v podstate neexistovala. Bola tu len snaha nechať 
zaznieť lesnícke pravdy tak, ako ich prítomní cítili. Ako ozvena týchto právd zazneli 
v diskusii aj múdre vyznania profesorov Jozefa Sládka a Ladislava Tužinského 
i nezlomného praktika Gabriela Šimkoviča. Presvetlené ľudskosťou a podložené 
odbornosťou potvrdili, že aj takýto spôsob lesníckeho apríla má svoj zmysel. 

Ján Mičovský

Karol  Vinš  

Juraj Lukáč

 Jozef Mindáš

Tomáš Vančura

Viliam Pichler


