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Ing. ONDREJ KIÈÁK, riadite¾ OZ Smolenice

V prípadoch, že vlastníctvo lesných nehnute¾ností je vedené 
na nežijúce osoby alebo nekonštituované pozemkové spoloèenstvá 
- bývalé urbáre nie je komu ani zákonný nájom vypovedaś. Výkon 
lesníckych èinností pod¾a LHP je v tekýchto lesoch väèšinou strato-
vý. A to z dôvodu, že sa prevažne (v Malých Karpatoch) jedná o okraje 

lesov v s strete s po¾nohospodárskymi pozemkami (orá pôda, lúky, vinice), 
prevažne výmladkového chcarekteru, nízkeho vzrastu, nevhodného drevino-
vého zloženia (AG, HB, CR, lieska) poškodzované biotickými a abiotickými èi-
nite¾mi (mníška, piadivky, námraza). 

Taktiež je ve¾ký nezáujem známych vlastníkov z dôvodu, že èasto ve¾-
mi malé výmery týchto pozemkov sa im neoplati daś geodeticky zameraś aby 
mohli v lesoch hospodáriś, aby im LesySR vedeli pozemok fyzicky odovzdaś. 
Vo ve¾a prípadoch sa tiež jedná o pozemky TZV „Z“, ktoré boli v minulosti ako 
nevyužívané po¾nohospodáírske pozemky našou organizáciou zalesnené...

Ing. MARTIN STRMEÒ, riadite¾ OZ Vranov

„Vo väèšine regiónov si kvalitnejšie a ekonomicky zaujímavé 
porasty už vlastníci prevzali. Nám zostali porasty s prevahov pestov-
ných  výkonov. Keïže vykonávanie obnovných śažieb je z poh¾adu 
náhrady majetkovej újmy problematické, vykazujeme pri obhospo-
darovaní týchto porastov zvyèajne stratu. Riešením by bolo, ak by 

stratu zo starostlivosti o takéto porasty vykryl štát a táto by bola vysporia-
daná pri ich odovzdaní pôvodným vlastníkom. Vyžaduje  to však legislatívne 
opatrenie.“

Ing. ¼UBOMÍR VESELÝ, organizaèný riadite¾ š.p. LESY SR

„Návrh riešenia je urýchlené prinavrátenie vlastníckych 
a užívacích práv pôvodným vlastníkom. Je to však ve¾mi zložitý pro-
ces, ktorý bude potrebné riešiś v spolupráci s MP SR, pretože sa ne-
vyhneme tak legislatívnym úpravám, ako aj spolupráci so štátnou 

správou. Ve¾a bude záležaś aj od postupu spracovania ROEP a projektov po-
zemkových úprav, ktoré by znamenali pre našu organizáciu významnú po-
moc v procese odovzdávania neštátnych lesov.“
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LESY Slovenskej republiky Banská Bystrica

Po úspešnej tlaèovej konferencii 
na tému novodobého odumierania smre-
èín ku mne pristúpil generálny riadite¾ 
Národného lesníckeho centra prof. No-
votný a potešený skonštatoval, že tak 
ako na Kysuciach by sme mali v komu-
nikácii s verejnosśou postupovaś vždy 
– teda jednotne a spoloène. Áno, v Èad-
ci sa to štátnym lesníkom zastupujúcim 
Sekciu lesnícku ministerstva pôdohospo-
dárstva, štátny podnik LESY SR i Národ-
né lesnícke centrum skutoène podarilo. 
Navyše s bonusom osobnej úèasti a pod-
pory ministra Jureòu. A výsledok sa 
dostavil. Ve¾ký záujem médií, dostatok 
relevantných informácií, program akcie 
spestrený vyhliadkovými letmi pre novi-
nárov nad kalamitnou oblasśou a koneè-
ný efekt v podobe korektných výstupov 
v masmédiách, svedèiacich o tom, že žur-
nalisti pochopili vážnosś situácie a sna-
hu lesníkov problém efektívne riešiś. 

Práve vïaka iniciatíve Národ-
ného lesníckeho centra, od zaèiatku 
aktívne podporovanej vedením nášho 
podniku a skúsenosśami pracovníkov 
referátu práce s verejnosśou, je priprave-
ná koncepcia a stratégia komunikácie 
lesníckych public relations (PR) – teda 
vzśahov s verejnosśou, pripomienkova-
ná a finalizovaná pracovnou skupinou, 
v ktorej sú zastúpené okrem v úvode 
spomenutých subjektov aj ïalšie lesníc-
ke organizácie a inštitúcie – Technická 
univerzita, Štátne lesy TANAP-u, Vojen-
ské lesy a majetky, Slovenská lesníc-
ka komora a Rada združení vlastníkov 
neštátnych lesov Slovenska. Po dohode 
zainteresovaných o financovaní navrh-
nutých komunikaèných prostriedkov 
a posolstiev už niè nemusí brániś tomu, 
aby sme sa systematicky a kontinuál-
ne venovali lesníckym PR. A ešte nieèo 
- jednotne a spoloène, pretože iba tak 
prinesú lesníckemu stavu požadovaný 
efekt v podobe jeho priaznivého vníma-
nia vo vedomí verejnosti. A o to by malo 
ísś všetkým lesníkom.   

 Jozef Marko 

EditorialSpýtali sme sa: 
„V dôsledku legislatívne a technicky komplikovaného procesu 

odovzdávania neštátnych lesov obhospodarovaných š.p. LESY SR 
súkromným vlastníkom vynakladá náš podnik nemalé náklady 

na odbornú starostlivosť o porasty, ktoré nepatria štátu. 
Ako by ste navrhli riešiť tento problém?“ 

Ing. 

na nežijúce osoby alebo nekonštituované pozemkové spoloèenstvá 
- bývalé urbáre nie je komu ani zákonný nájom vypovedaś. Výkon 
lesníckych èinností pod¾a LHP je v tekýchto lesoch väèšinou strato-
vý. A to z dôvodu, že sa prevažne (v Malých Karpatoch) jedná o okraje 

Ing. 

porasty už vlastníci prevzali. Nám zostali porasty s prevahov pestov-
ných  výkonov. Keïže vykonávanie obnovných śažieb je z poh¾adu 
náhrady majetkovej újmy problematické, vykazujeme pri obhospo-
darovaní týchto porastov zvyèajne stratu. Riešením by bolo, ak by 

Ing. 

a užívacích práv pôvodným vlastníkom. Je to však ve¾mi zložitý pro-
ces, ktorý bude potrebné riešiś v spolupráci s MP SR, pretože sa ne-
vyhneme tak legislatívnym úpravám, ako aj spolupráci so štátnou 
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Kysuce a Orava patria medzi 
regióny s vysokou lesnatosśou a ma-
joritným zastúpením smreka. Je to 
kraj s bohatou lesníckou tradíciou, 
kde les patril a stále patrí medzi dô-
ležité súèasti života tamojších oby-
vate¾ov a je rozhodujúcim faktorom 
pre dynamizáciu rozvoja vidieka 
v uvedených regiónoch.

V poslednom období však tieto 
regióny postihlo intenzívne a plošne 
rozsiahle odumieranie smrekových 
porastov, nevynímajúc cenné a chrá-
nené územia (CHKO Kysuce). Tento 
fenomén nie je problémom len Slo-
venska, ale je známy i z pohraniè-
ných oblastí Èeska a Po¾ska, ale aj 
z niektorých regiónov Nemecka.

V súèasnosti je hynutie smre-
èín najintenzívnejšie v oblasti Kysúc 
najmä v okresoch Èadca a Kysucké 
Nové Mesto. Prvé príznaky zvyšo-
vania náhodných śažieb siahajú do 
90-tych rokov minulého storoèia. 
Percento ihliènatých náhodných śa-
žieb sa pohybovalo v rokoch 1993 
- 2003 v hodnotách 52-75%, no v po-
sledných troch rokoch dosiahlo úro-
veò 77-96%. Od roku 2003 prudko 
stúpa množstvo náhodných śažieb, 
v roku 2004 tento trend pokraèoval 
až na 1,8-násobok roku 2003 a v ro-
ku 2005 dosiahla ihliènatá náhodná 
śažieb roèný objem 397tisíc m3, èo 
je zatia¾ nové historické maximum. 
V podstate to znamená, že v danom 
území sa už lesnícky nedá hospodá-
riś, lebo sa celý objem plánovanej 
výchovnej a obnovnej śažby vyśaží 
v rámci likvidácie následkov roz-
siahleho hynutia.

PRÍÈINY HYNUTIA

Príèinou hynutia je kritický 
zdravotný stav smreèín, vyvolaný 
komplexom vzájomne sa podporujú-
cich škodlivých èinite¾ov. Smreèiny 

sú poškodzované komplexom abio-
tických (vietor, sneh, námraza, tep-
lotné a vlahové extrémy), biotických 
(najmä huby a podkôrny hmyz) a fy-
ziologických (tepelný stres, vlahový 
deficit, výživa stromu) škodlivých 
èinite¾ov a vplyvov. Nemalý vplyv 
na hynutí majú i antropogénne vply-
vy (z minulých desaśroèí i súèasnos-
ti) a to najmä vplyv imisií a následné 
poškodenia fyziologickej funkènos-
ti asimilaèných orgánov a koreòov. 
Ve¾ký význam sa v súèasnosti pripi-
suje zlému chemizmu pôdy, vplyvu 
prízemného ozónu a zlúèenín dusí-
ka. Dôležitú funkciu tu má i  otázka 
pôvodnosti, stanovištnej a genetickej 
vhodnosti smreèín. Zmena vlastníc-
kych vzśahov lesov v 90-tych rokoch 
a následná kvalita obhospodaro-
vania v prvých rokoch taktiež ne-
pomohla zdravotnému stavu lesov 
na Kysuciach. To, ktorý èinite¾ pri 
hynutí hrá rozhodujúcu úlohu nie 
je možné zatia¾ jednoznaène stano-
viś. V teréne sa nachádzajú hynúce 
stromy s prítomnosśou jedného èi-
nite¾a, alebo jedince s prítomnosśou 
viacerých škodlivých èinite¾ov. Svet-
lo do danej problematiky by mali 
vniesś experti NLC najmä z oblasti 
lesníckeho výskum, lebo od dru-
hej polovice roku 2005 prebieha 
na Kysuciach projekt financovaný 
Ministerstvom pôdohospodárstva 
SR zameraný na objasnenie príèin 
hynutia smreèín, ktorý nám prine-
sie v blízkej budúcnosti podrobnej-
šie informácie o tomto jave.

POPIS SÚÈASNEJ SITUÁCIE, 
VPLYV KLIMATICKÝCH FAKTOROV

Postihnutá oblasś sa nachá-
dza prevažne v 4.-bukovom a 5.-jed-
¾ovo bukovom lesnom vegetaènom 
stupni. Na týchto plochách bol 
v minulosti vysádzaný smrek, ktorý 
v podmienkach Kysúc a Oravy vy-
kazoval ve¾mi dobré kvantitatívne 
a kvalitatívne hodnoty. 

Táto vlastnosś smreèín sa za-
èala v posledných 10 rokoch význam-
ne meniś. Nie je vylúèené, že na tento 
fakt ma významný vplyv v súèasnos-

ti stále èastejšie skloòovaná klima-
tická zmena. Klimatická zmena má 
dopad na odolnostný potenciál spo-
loèenstiev lesných drevín, najmä 
otep¾ovaním, výraznými teplotnými 
extrémami a vlahovým deficitom. Za 
pozornosś stojí vývoj náhodných 
śažieb v porovnaní s priemernými 
teplotami a s úhrnom zrážok vo 
vegetaènom období. Môžeme tu vi-
dieś, že percento náhodných śažieb 
výrazne vzrástlo poèas teplých 
a suchých rokov (1994, 1999, 2003). 
Najmä vegetaèná doba v roku 2003 
bola teplá a extrémne chudobná 
na zrážky, èo mohlo odštartovaś 
hromadné oslabenie a hynutie 
smrekov, ktoré sa po premnožení 
biotických škodlivých èinite¾ov ne-
dokázalo zastaviś ani po príchode 
chladnejších a vlhkejších rokov.  

HUBOVÉ PATOGÉNNY 
A PODKÔRNY HMYZ

Podpòovka smreková (Armilla-
ria ostoyae) sa podie¾a na odumiera-
ní smrekov v najväèšej miere. Napáda 
v prvom rade koreòový systém stro-
mu a bazálnu èasś kmeòa, kde nachá-
dzame najèastejšie syrócium (biele 
vejárovité povlaky pod kôrou) a v po-
kroèilom štádiu i rhizomorfy (tmavé 
koreòovité útvary). Strom sa po na-
padnutí koreòov prakticky nedokáže 
brániś a v krátkom èase hynie. Jed-
nou z možných príèin napadnutia 
koreòov je ich poranenie, potrhanie 
a následný stres spôsobený vysycha-
ním pôdy. Z analyzovaných stromov 
náhodnej śažby sa podpòovka vy-
skytla v 68 %. Jej aktivita je viazaná 
aj na chemizmus pôdy silne zmene-
ný vplyvom imisného spádu.

Ve¾kú úlohu na odumieraní 
má práve podkôrny hmyz, ktorý sa 
èasto namnoží na stromoch obsa-
dených podpòovkou a následne je 
schopný naletieś i na zdravé stromy. 
Preferuje potom otvorené porastové 
steny a hrebeòové partie porastov. 
K druhom vyskytujúcim sa v tejto 
oblasti patrí najviac rozšírený ly-
kožrút smrekový (Ips typographus), 
lykožrút lesklý (Pityogenes chalco-

Novodobé odumieranie smrečín  (NOS) 
- hynutie smrečín na Kysuciach a Orave

Július NOVOTNÝ
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graphus), lykožrút smreèinový (Ips 
amitinus) a v posledných rokoch aj 
invázny druh lykožrút severský (Ips 
duplicatus), ktorý nie je na Sloven-
sku pôvodný. Patria medzi tzv. ag-
resívne druhy podkôrnikov, ktoré 
dokážu pri premnožení napadnúś 
a znièiś rozsiahle plochy porastov. 

To, ktorý biotický škodca je 
primárny alebo sekundárny a ktorý 
je v odumieraní smreèín rozhodujúci, 
je stále predmetom skúmania a dis-
kusii. V celej oblasti došlo k silnému 
fyziologickému oslabeniu smreèín 
pôsobením abiotických, antropogén-
nych a následne biotických èinite¾ov, 
s dominantným pôsobením podpòov-
ky smrekovej a agresívnych druhov 
podkôrneho hmyzu. Z uvedeného 
však možno konštatovaś, že z biotic-
kých èinite¾ov má rozhodujúci vplyv 
na novodobé odumieranie smreka 
práve podpòovka, ktorá odštartovala 
hromadné hynutie smreka. Podkôr-
ny hmyz sa následne (sekundárne) 
premnožil na stromoch oslabených 
podpòovkou a naletel i na stromy 
zdravé a tak sa stal na mnohých 
miestach primárnym škodlivým èini-
te¾om. Jeho význam je ve¾ký a nemož-
no ho podceòovaś vzh¾adom na jeho 
ve¾mi vysokú poèetnosś a druhovú 
rozmanitosś v lesoch Kysúc, ako aj 
schopnosś v krátkom èase extrémne 
zvýšiś svoju populaènú hustotu.

MOŽNOSTI ZMIERNENIA 
PROCESU HYNUTIA SMREÈÍN

Novodobé odumieranie smre-
èín postupuje frontálne a presúva sa 
smerom na juh a východ z oblasti cen-
trálnych Kysúc. V poslednom období 
je pozorovate¾né už i v západnej èasti 
Oravských Beskýd, v Kysuckej vrcho-
vine a v Javorníkoch. Preto sa v súèas-
nosti intenzívne uplatòujú opatrenia, 
ktorých cie¾om je spoma¾ovaś proces 
hynutia smreèín a postupne nahra-
dzovaś monokultúrne smreèiny po-
rastmi s prevahou listnatých drevín. 
V súèasnosti sa na Kysuciach a Orave 
uplatòujú pod gestorstvom NLC na-
sledovné opatrenia.

HLAVNÉ OPATRENIA:
Ich uplatòovanie sa riadi stup-

òom poškodenia porastov. Preto sa 
smrekové porasty v danom regióne delia 
do 3 skupín:
1. Intenzívne hynúce smreèiny (hro-
madné odumieranie) 
Postup: śažba všetkých jedincov bez 
oh¾adu na stupeò poškodenia a in-
tenzívne opatrenia proti premnoženiu 
podkôrnikov. Následne, èo najrýchlej-
šia obnova porastov (znovuzalesnenie 
územia).
2. Smreèiny s prvými príznakmi hy-
nutia (jednotlivé stromy resp. malé 
lokalizované skupinky s prvými prí-
znakmi poškodenia) 
Postup: aplikácia revitalizaèného hno-
jenia a lokálne vyzdravovanie porastov 
(śažba poškodených jedincov), ochrana 
proti biotickým škodcom najmä proti 
podkôrnikom, pri vzniku „kotlíkov“ po-
stupné obnovovanie lesa (prirodzená 
obnova a umelé zalesòovanie)
3. Relatívne zdravé smreèiny (bez ro-
zoznate¾ných príznakov hynutia) 
Postup: bez śažbového zásahu, monito-
rovanie hynutia, s intenzívnymi opatre-
niami proti premnoženiu podkôrnikov

OPATRENIA:
Uplatòovanie asanaèných śa-

žieb – sústredené śažbové aktivity, sys-
tematické odstraòovanie blokov lesa, 
ktorý zaèal intenzívne hynúś resp. sa 
v òom rozmnožil podkôrny hmyz.

Zmena chemizmu pôdy a zvy-
šovanie vitality drevín – systematic-
ké aplikovanie ekologicky vhodných 
organicko–minerálnych hnojív a re-
vitalizaèných látok, ktoré obsahujú 
komponenty špeciálne pripravených 
pre konkrétne podmienky (na základe 
analýz pôdy a analýz asimilaèných or-
gánov).

Zmena drevinového zloženia 
– zmena drevinového zloženia na les-
né porasty s prevahou listnatých dre-
vín, výsadbou pôvodných a geneticky 
vhodných drevín, u smreka využívaś 
prirodzenú obnovu a hospodáriś príro-
de blízke hospodárenie.

Ochrana proti biotickým 

škodcom – za úèelom predchádzania 
ve¾kým podkôrnikovým kalamitám je 
potrebné dôsledne vyh¾adávaś a úèin-
ne asanovaś aktívne chrobaèiare (stro-
my, na ktoré naletel podkôrny hmyz) 
s použitím všetkých dostupných me-
tód. Súbežne redukovaś poèet podkôr-
nikov pomocou masového odchytu do 
feromónových lapaèov a využívaním 
ležiacej smrekovej hmoty ako lapákov 
(lapáky treba vèas odkôrniś resp. che-
micky asanovaś).

Úèinná obrana proti podpòov-
ke zatia¾ neexistuje. Jediná možnosś 
na znižovanie agresivity podpòovky je 
zmena chemizmu pôdy.

Ekonomické dôsledky kalamity:
Riešenie problému NOVODOBÉ-

HO HYNUTIA SMREÈÍN je ekonomicky 
ve¾mi nároèné a to z dvoch dôvodov:
1. Vykonávané revitalizaèné a obran-
né opatrenia sú finanène mimoriadne 
nároèné a ak by sa mali systematicky 
uplatòovaś v štátnych a neštátnych le-
soch (èo je podmienka úspechu) roène 
by na ich realizáciu bolo potrebné alo-
kovaś v Programoch revitalizácie lesov 
minimálne 300-400 mil. Sk. V súèas-
nosti sa do týchto opatrení investuje 
cca 10 % z potrebnej sumy.
2. Náklady na śažbu a asanáciu vy-
śaženého dreva sú vysoké (roztrúsená 
śažba a odkôròovanie resp. chemická 
asanácia), na druhej strane speòaže-
nie dreva je nízke, lebo sa śažia suché 
resp. škodlivými èinite¾mi poškodené 
stromy, èo neumožòuje vyrábaś sor-
timenty s vyššou cenou (napr. miesto 
piliarskej gu¾atiny sa drevo dá predaś 
iba ako vláknina a pod.)

Nutnosś robiś intenzívne opat-
renia, nákladnosś týchto opatrení a fi-
nanèný prepad pri speòažení dreva 
priamo avizujú nevyhnutnosś finanè-
nej ingerencie štátu prostredníctvom 
programov a projektov zameraných na 
zastavenie hynutia smreèín a revitali-
záciu lesných porastov poškodených 
týmto fenoménom.

Prof. Ing. Július NOVOTNÝ, CSc. 
je generálny riadite¾ 

Národného lesníckeho centra 
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Priebeh vývoja NOS na OZ Èadca
Od roku 2002  do 31. 6. 2006 bolo 

na OZ Èadca vyśažené 952 897m3, prièom 
podiel náhodnej śažby v priemere èinil až 
87,76%  (836 219m3). Ide o náhodné śažby, 
kde je prevažnú èasś možné zaradiś k NOS.  
Roèný bilancovaný etát predstavuje cca 
190 tis. m3 a od roku 2004 je každoroène 
prekraèovaný.

Z uvedeného grafu è.1 je zrejmé, 
že celková výška 
śažby nie je závislá 
na bilancovaných 
úlohách a plne-
ní predpisov LHP, 
ale je jednoznaène 
ovplyvnená snahou 
lesného hospodára 
spracovaś neustále 
sa zvyšujúci podiel 
kalamity. Plnenie 
tejto úlohy v minulých rokoch poukazuje 
na skutoènosś, že objem spracovania kala-
mity by sa mal do budúcnosti zvýšiś, aby sa 
predišlo nezvládnute¾nému stavu v ochra-
ne lesa.

LOKALIZÁCIA KALAMITY
Lokalizácia kalamity v štátnych 

lesoch pod¾a LS
Zistený objem kalamity v obvode 

OZ Èadca k 3.8.2006 predstavoval 170 tis. 
m3 drevnej hmoty prièom k 31.7.2006 bolo 
spracované 163 tis. m3. Najviac postihnuté 
sú terajšie LS Stará Bystrica a LS Ošèadni-
ca. LS Makov a LS Povina sú v súèasnosti 
v zvládnute¾nom stave a ohrozenie, vyplý-
vajúce z NOS, je pod kontrolou. Fyzickým 
meraním priamo v porastoch k uvedené-
mu dátumu bol zistený ïaleko nižší objem 
kalamity ako pri leteckom monitoringu. 
Ve¾mi hrubým odhadom pri leteckom mo-

nitoringu bol ziste-
ný objem kalamity 
500 tis. m3. Ve¾ké 
disproporcie v zis-
śovaní objemu ka-
lamity vyžadujú 
vykonaś presnejšie 
urèenie objemu 
kalamity metódou 
vyhodnotenia le-

teckých snímok, ktoré zabezpeèí NLC 
Zvolen. Z obidvoch meraní je potrebné sta-
noviś skutoèný rozsah kalamity.

Kalamita v neštátnych lesoch
LESY SR, š. p. pod¾a platnej le-

gislatívy obhospodarujú aj lesy neštát-
ne neodovzdané. Oblasś Kysúc z poh¾adu 
usporiadania vlastníctva je jednou z naj-
zložitejších. Je všeobecne známe, že vlast-
níci takýchto lesov fyzicky bránia výkonu 

niektorých èinností v lese. Domnelí vlast-
níci sa bránia hlavne výkonom v śažbovej 
èinnosti, èo sa negatívne prejavuje najmä 
v spracovaní kalamity.

Jedným zo závažných problémov 
pri hospodárení s lesným pôdnym fondom, 
ktorý úzko súvisí aj s ochranou lesa, sú ne-
doriešené vzśahy pri užívaní lesa vlastnícky 
patriaceho súkromným vlastníkom, resp. 
spoloèenstvám. Danú problematiku rieši 
zákon è. 229/91 Zb. v platnom znení. Pred-
metný zákon vo svojich ustanoveniach sta-
novuje, že dòom jeho úèinnosti (rok 1991) 
zanikajú užívacie práva štátu (reprezento-
vané š. p. LESY SR) a v nadväznosti na ust. 
§ 22 ods. 2 citovaného zákona sa tento 
vzśah nahradzuje zákonným nájmom, èo 
znamená, že lesný pôdny fond, ktorý nebol 
vydaný a o jeho vydanie nepožiadali vlast-
níci, je v nájme štátneho podniku LESY SR.  
Tento zákonný nájom je možné z obidvoch 
strán vypovedaś k 1. 10. bežného roka s jed-
noroènou výpovednou lehotou.

Vlastníci takéhoto majetku majú 
právo a nárok len na nájom, jeho výšku, 
resp. spôsob výpoètu tento zákon legislatív-
ne neupravuje, aj keï pôvodný zámer záko-
na mal takéto ustanovenie obsahovaś. 

Vlastníci, nájomný vzśah nerešpek-
tujú, bránia nájomcovi riadne hospodá-
riś v lesoch vrátane jeho ochrany, èo sa vo 
ve¾kej miere odzrkad¾uje aj na zdravotnom 
stave lesov na Kysuciach. 

Podobne je možné konštatovaś 
na základe vizuálneho posúdenia skutoè-
ného stavu porastov, že aj situácia v lesoch 
odovzdaných je nepriaznivá. Pravdepodob-
ne je viac závislá na dodávate¾sko-odbe-
rate¾ských vzśahoch pri realizácii drevnej 
hmoty, ako na snahe asanovaś kalamitu 
z dôvodov ochrany lesa. Základné zásady 
boja proti škodlivým èinite¾om nepoznajú 
majetkové hranice. Metódy integrovanej 
ochrany lesa musia byś rovnaké.  Preto je 
potrebné na úrovni štátnej správy nájsś 
a urèiś spôsob uplatnenia úèinných metód 
ochrany lesa bez oh¾adu na vlastníctvo.

NOS na iných OZ
Zvýšené úlohy pri spracovávaní ka-

lamity sa nedotýkajú len OZ Èadca. Podob-
né problémy majú aj ostatné OZ s vyšším 
podielom ihliènatých drevín (Námestovo, 
Kriváò, R. Sobota, Rožòava, Košice, Prešov). 
Zvlášś nepriaznivá situácia je na OZ Ná-

Novodobé odumieranie 
smrečín na OZ Čadca

Ján ŠVANÈARA

Problematika odumierania smrečín je v súčasnosti aktuálnou té-
mou v celej strednej Európe a po spracovaní smršťovej  kalamity z no-
vembra 2004 je najväčším problémom aj na Slovensku v obhospodarovaní 
a ochrane lesa. Vo vedeckých kruhoch, ale aj v lesníckej prevádzke je táto 
problematika pomenovaná NOS (novodobé odumieranie smrečín). Touto 
problematikou sa zaoberá vedecký výskum  v okolitých štátoch, podobne 
je to i u nás, kde viacerí autori prezentovali svoje poznatky z oblasti NOS 
aj na seminári k ochrane lesa v Banskej Štiavnici na jar tohto roku. Nepriaz-
nivý zdravotný stav smrečín na Slovensku je okrem oblasti Spiša v sever-
nej časti Slovenska, zvlášť v oblasti Kysúc a Oravy v pôsobnosti OZ Čadca 
a OZ Námestovo. Je však možne konštatovať, že drevina smrek je našou 
najohrozenejšou drevinou a z lesných spoločenstiev sú smrečiny  najviac 
poškodzované na celom území Slovenska.

Poznanie príčin a celého komplexu 
škodlivých činiteľov je prvým 

predpokladom úspechu lesného 
hospodára. Druhým dôležitým faktorom 
je zistenie celkového množstva kalamity 

podľa JPRL a organizačných 
jednotiek na OZ Čadca. 
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Graf è.1: Podiel kalamity na celkovej śažbe za OZ Èadca
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mestovo (LS Oravská Polhora), kde bude po-
trebné vypracovaś samostatné organizaèné 
zabezpeèenie pre riešenie NOS. Na ostat-
ných menovaných OZ je potrebné situáciu 
monitorovaś a v prípade potreby vypracovaś 
samostatné návrhy na riešenie.

KVANTIFIKÁCIA KALAMITY 
SPÔSOBENEJ NOS NA OZ ÈADCA

Z preh¾adu spracovania kalami-
ty za rok 2006 na OZ Èadca vidno, že po-
èiatoèný stav a prírastok kalamity je len 
o málo vyšší ako jej spracovanie. Tento stav 
je spôsobený na jednej strane obmedzený-
mi možnosśami lesného hospodára vèas 
a komplexne posúdiś stav kalamity, súèas-
ne s nepretržitým prirastaním kalamity no-
vej a to aj v porastoch po predchádzajúcom 
spracovaní. Stanovenie prognózy rastu ka-
lamity z titulu NOS je najdôležitejšie, ale zá-
roveò najśažšie.

V grafe è. 2 je znázornený podiel 
dreviny smrek na celkovej kalamite od roku 
2002. Avizované prognózy v úvode tejto sprá-
vy sú ve¾mi jednoznaène potvrdené viac ako 
90 percentným podielom smreka na celko-
vom spracovanom objeme kalamity. 

Prognóza  NOS do konca 
roku a na rok 2007

Z grafu è. 1 znázoròujúceho výšku 
śažby a podiel kalamity je zrejmé, že dochá-
dza k navýšeniu celkového objemu śažby 
a zároveò aj podielu kalamity. Celý vyśaže-
ný objem dreva predstavujúci roènú śažbu 
sa v posledných rokoch rovná výške spraco-
vanej kalamity. V pôsobnosti OZ Èadca sa 
v súèasnosti spracováva len kalamita a zo 
spomínaného vývoja jednoznaène vyplý-
va nutnosś navýšenia śažby chradnúcich, 
odumierajúcich a odumretých porastov. 
Z trendu vývoja za posledné roky je reálna 
potreba spracovania kalamity v roènom ob-
jeme cca 500tis. m3. 

Z poh¾adu roku 2006 je splnenie 
uvedeného objemu už nereálne. Je však 
rozhodujúce zanalyzovaś kapacity OZ Èad-
ca a navýšiś spracovanie kalamity na po-
žadovanú úroveò. Pre rok 2007 pri tvorbe 

plánu vychádzaś z výšky śažby 500 tis. m3. 
Za posledné 4 roky vzrástol objem spra-
covanej kalamity z cca 50 000 m3 v roku 
2002 na takmer 300 000 m3 v roku 2005. 
Za predpokladu, že tento trend rastu sa 
udrží ešte minimálne 3 až 4 roky treba rá-
taś s objemom kalamity z titulu NOS okolo 
500 tis. m3 a viac až do obdobia, kým objem 
spracovanej kalamity jednoznaène nepre-
výši jej prírastok.

Návrh opatrení na zlepšenie 
zdravotného stavu smreèín
Návrh opatrení na zlepšenie stavu 

smrekových porastov vychádza z predpo-
kladu urýchleného spracovania kalamity 
spôsobenej NOS. Objem spracovanej kala-
mity musí byś vyšší ako jej prírastok. V po-
rastoch, v ktorých je viac ako 50 % hmoty 
poškodenej NOS treba pristúpiś k radikál-
nej obnove na maloplošných śažbovo-ob-

novných prvkoch. Najdôležitejšou úlohou 
pre lesného hospodára je zistenie, zaevi-
dovanie  a vyznaèenie živých chrobaèiarov 
a odumierajúcich stromov.

Ochrana lesa okrem intenzívneho 
boja proti podkôrnikom (lapáky, lapaèe, 
odkôròovanie hmoty, pálenia napadnutej 
tenèiny a pod.) musí poèítaś s aplikáciou 
chemického ošetrenia najmä v lokalitách, 
kde nie je technologicky  možné spracova-
nie napadnutej hmoty. Súèasne je vhodné 
vrcholcovú èasś kalamitnej hmoty využiś 
na prípravu biomasy. 

Opatrenia na spracovanie kalamity
NOS v takomto rozsahu spôsobuje 

nezvládnute¾nosś v spracovaní kalamity, 
keï na malom území prekraèuje výška śaž-
by nieko¾ko násobne priemery na organi-
zaènú jednotku v rámci štátneho podniku. 
Nárast úloh nie je zaznamenaný len v śaž-
bovej èinnosti, ale s oneskorením 2-3 rokov 
sa prejaví aj v pestovate¾skej èinnos-
ti, najmä v obnove lesa a následných 
výkonoch. Kalamita spôsobená NOS 
nie je živelnou kalamitou, ktorá na-
padne a po spracovaní sa úlohy do-
stanú do normálu, ale vysporiadanie 

sa s touto kalamitou je úloha dlhodobá. Na 
základe uvedeného je nutné prijaś opatre-
nia na obdobie cca 10 rokov, ktoré z h¾adis-
ka organizácie, riadenia a kapacít vytvoria 
podmienky na zvládnutie problémov spoje-
ných s NOS.

Cie¾om pri spracovaní kalamity 
spôsobenej NOS je dosiahnuś stav, kedy prí-
rastok kalamity musí byś menší ako spraco-
vaný objem. To znamená, že lesný hospodár 
sa musí dostaś na úroveò spracovania ži-
vých chrobaèiarov, resp. potencionálnych 
odumierajúcich stromov (žltnúce jedince). 
Odumreté sterilné stromy sú už len eko-
nomickým problémom, nie ochranárskym. 
Úlohou lesného hospodára je pestovaś zdra-
vý les, ktorý plní všetky funkcie.

Dôležitou podmienkou pri spraco-
vaní kalamity spôsobenej NOS je zabezpe-
èiś dostatok prostriedkov na obnovu lesa 
a zabezpeèenie lesných kultúr, èo predpo-
kladá plnenie všetkých výkonov pestova-
te¾skej èinnosti a ochrany lesa. Prostriedky 
na tieto výkony je potrebné zabezpeèiś cez 
tvorbu rezerv na pestovate¾skú èinnosś 
a ochranu lesa nako¾ko ich potreba je ak-
tuálna s fázovým posunom 2 až 3 roky. 

Základným krédom lesného hos-
podára by malo byś „śažiś gu¾atinu a nie 
vlákninu“. Pre ochranu lesa je najdôležitej-
ším kritériom vèasné spracovanie kalami-
ty. Z poh¾adu ekonomiky je nutné kalamitu 
spracovaś ešte v štádiu jej optimálneho efek-
tívneho využitia t. j. v èase, keï nedošlo 
k znehodnoteniu drevnej hmoty.

Kapacity OZ na spracovanie 
kalamity                 

Súèasné personálne obsadenie OZ 
a LS doteraz zodpovedalo bilancovaným 
úlohám a bolo porovnate¾né na jednotli-
vých organizaèných úrovniach s priemerom 
š. p. LESY SR. Pri predpokladanom náraste 
śažby dôjde k nieko¾konásobnému navýše-
niu úloh. Problematika kalamity spôsobe-
nej NOS nie je krátkodobá a tento stav si 
vyžaduje prijaś opatrenia organizaèné, per-
sonálne a technické s výh¾adom na 10 ro-
kov. Možná výpomoc z iných OZ by riešila 
len problematiku okamžitého zvýšenia ka-
pacít na spracovanie kalamity, ale nerieši 
NOS v celom jeho rozsahu a  jeho dôsledky 
pri zabezpeèovaní pestovate¾skej èinnosti 
a ochrany lesa. Dôležitou úlohou z poh¾adu 
efektívnej realizácie hmoty zo spracovanej 
kalamity pre obchodný úsek bude zabez-
peèiś dodávate¾sko – odberate¾ské vzśahy 
na oèakávaný objem śažby na relatívne ma-
lom území. Vážnosś celej situácie je v  za-
dovážení potrebných prostriedkov nielen 
v rokoch zvýšenej śažby, ale aj pre ïalšie 
roky formou rezerv pre pestovate¾skú èin-
nosś a ochranu lesa tak, aby obnovené les-
né porasty aj naïalej plnili všetky funkcie 
zdravého lesa.

Preh¾ad spracovania kalamity na OZ Èadca za 1. polrok 2006

Poèiatoèný  
stav kalamity

Pribudlo Spracované

I. II. III. IV. V. VI.

34 256 128 282 12 984 30 018 52 950 76 185 106 210 130 904

Graf è.2: Podiel dreviny sm na celkovej kalamite (OZ Èadca)
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Jozef MARKO

Čo na to novinári?

Na ťahu je 
vláda

VLADIMÍR ¼ACH, redaktor Rádiožur-
nálu Slovenského rozhlasu: 

„Takéto silné zastúpenie poènúc minis-
trom, cez štátneho tajomníka, generálnych 
riadite¾ov lesníckych inštitúcií až po ïal-
ších odborníkov hovorí o tom, èo opakovane 
sprostredkovávame verejnosti aj my novinári, 
že situácia v lesoch na Kysuciach a Orave je 
ve¾mi zlá. Možno proces revitalizácie lesov 
tak, ako bol dnes odprezentovaný, v celom 
komplexe opatrení, mal byś zaèatý skôr. Ja 
sám som urobil v uplynulých rokoch nieko¾-
ko žurnalistických materiálov na túto tému 
a mrzí ma, že sa minuli úèinku, pretože ich 
pozorne nepoèúvali kompetentní ¾udia. Ich 
laxný prístup k riešeniu tohto problému nás 
dostal do situácie, ktorej sme svedkami dnes. 
Teraz je dôležité, aby to, èo tu dnes odznelo, 
neostalo iba vo fáze slovných deklarácií, ale 
aby sa našlo dostatok finanèných prostried-
kov na realizáciu konkrétnych opatrení, ktoré 
zastavia odumieranie tunajších smreèín. Na 
śahu je vláda. My novinári budeme radi o kaž-
dom, èo aj èiastkovom úspechu verejnosś in-
formovaś. Pritom je vážnym problémom aj 
skutoènosś, že viac ako polovica plochy lesov 
na Kysuciach je súkromných. Považujem za 
nevyhnutné zmeniś legislatívu tak, aby sa 
aj súkromní vlastníci lesov aktívne podie¾ali 
na ich ozdravení. Iba tak bude tento proces 
úspešný.“ 

ANDREA HARMANOVÁ, redaktorka 
denníka Plus jeden deò:

„Informácie, ktoré tu dnes odzneli, pova-
žujem za dosś alarmujúce. Vnímam túto akciu 
ako osvetu urèenú všetkým kompetentným, 
ktorých sa tento problém týka, aby sa spojili 
a zastavili hroziaci zánik tunajších lesov. My 
novinári sa budeme snažiś pomôcś lesníkom 
svojím dielom, aby sa im to podarilo.“ 

JIØÍ JUNEK, šéfredaktor èeského od-
borného èasopisu Silva Bohemica:

„Som ve¾mi rád, že sa podarilo lesní-
kom dostaś priamo na tvár miesta ministra 
pôdohospodárstva, že tu bol prítomný aj ge-
nerálny riadite¾ Národného lesníckeho centra 
a že sa koneène nieèo pohlo. Považujem za 
užitoèné, že už spolu rokovali a ešte budú ro-
kovaś ministri pôdohospodárstva a životného 
prostredia. Dúfam, že sa im spoloène podarí 
nájsś riešenie, ktoré zažehná nebezpeèen-
stvo, hroziace slovenským lesom, pretože sú 
skutoène v kritickej situácii.“ 

Bezprostredne po tlačovej 
konferencii k odumieraniu smrečín 
na Kysuciach a na Orave v Čadci sme 
sa aspoň niekoľkých novinárov opý-
tali, aký dojem si odnášajú po tom, 
čo videli a počuli na túto tému?

Hlasy z tlačovej konferencie

Minister Jureňa: „Je najvyšší 
čas situáciu riešiť!“ 

Minister pôdohospodárstva SR 
Ing. Miroslav Jureòa, štátny tajomník 
Ing. Viliam Turský, poverený generál-
ny riadite¾ Sekcie lesníckej Ing. Marián 
Ondrejèák, generálny riadite¾ š.p. LESY 
SR Ing. Igor Olajec a generálny riadi-
te¾ Národného lesníckeho centra (NLC) 
Prof. Július Novotný. Ïalej predstavite-
lia spoloèností Foria a Rokosan, ktoré 
chcú v spolupráci s lesníkmi prispieś 
k ozdraveniu hynúcich smrekových lesov. 
Také bohaté bolo zastúpenie na tlaèovej 
konferencii k novodobému odumieraniu 
smreèín, ktorá sa uskutoènila v útulnej 
reštaurácii v Èadci 19. septembra. No ne-
dali sa zahanbiś ani novinári. Nechýba-
li televízne štáby Markízy, JOJ-ky, TA3, 
populárnej relácie Halali, ïalej redaktori 
Nového Èasu a Pravdy, tlaèových agen-
túr, Rádiožurnálu a Rádia Regina Slo-
venského rozhlasu a ïalší žurnalisti. 
Miestnosś praskala vo švíkoch. 

Tlaèovku otvoril minister M. Ju-
reòa, ktorý mal pred príchodom do 
Èadce možnosś z výšky vidieś, v akom 
alarmujúcom stave sú v súèasnosti 
smrekové porasty na Kysuciach. Svoje 
dojmy komentoval takto: „Vidieś z lie-
tadla kraj v okolí Žiliny, Kysuckého 
Nového Mesta a Èadce bol pre mòa 
nádherný zážitok. Ale zároveò aj ve¾-
mi smutný, pretože lesné porasty naj-
mä v oblasti Ošèadnice a severnejšie 
sú vo vážnom ohrození. Je skutoène 
najvyšší èas kritickú situáciu, porov-
nate¾nú s tou v TANAP-e, komplexne 
riešiś. Lesníci majú spracovanú ana-
lýzu a navrhujú zrealizovaś ozdravné 
opatrenia. Teraz je dôležité nielen ich 
odprezentovaś na verejnosti, ale aj 
na kompetentných miestach. Ale to 
je úloha pre mòa. S ministrom život-
ného prostredia už máme dohodnuté 
pracovné rokovanie, na ktorom sa bu-
deme zaoberaś problematikou chrá-
nených území a ïalším smerovaním 
oboch rezortov.“ 

Generálny riadite¾ NLC J. Novot-
ný oznaèil odumieranie smreèín po nièi-
vej kalamite z novembra 2004 za druhý 
najvážnejší lesnícky problém. Pomeno-
val príèiny, ktoré ho spôsobujú. „Smre-
èiny sú nepôvodné s charakterom 
monokultúr. Rastú na zakyslených 
pôdach. Podliehajú vplyvu globálnej 
klimatickej zmeny a biotickým škod-
com. No a v neposlednom rade sú prí-
èinou tohto stavu vlastnícke vzśahy. 
Po roku 1990 sa v èasti súkromných 
lesov nehospodárilo, alebo hospodá-
rilo neodborne. Treba si uvedomiś, že 
problém odumierania smreèín nepo-
zná vlastnícke hranice a ak sa nám 
ho nepodarí riešiś komplexne, nevy-
riešime ho! A ešte jeden vážny aspekt 
chcem zdôrazniś. Lesy v regiónoch Ky-
súc a Oravy sú rozhodujúcim kompo-
nentom života tunajších ¾udí.“

Štátny podnik LESY SR má pod¾a 
generálneho riadite¾a I. Olajca eminent-
ný záujem na odbornom obhospodarova-
ní lesov v súlade so zákonom aj v lesoch 
domnelých vlastníkov. „Ich prístup nás 
ve¾mi trápi. Keï totiž vykonávame ná-
kladné výchovné opatrenia v neštát-
nych neodovzdaných lesoch, nechajú 
nás na pokoji. Akonáhle potrebujeme 
zrealizovaś napríklad výrub poškode-
ných stromov, zaènú robiś problémy!“ 
Prítomní sa vzápätí zhodli na tom, že 
lesníci potrebujú na zastavenie odumie-
rania smreèín dve veci. Generálny kon-
senzus všetkých vlastníkov a užívate¾ov 
lesných pozemkov a dostatok finanèných 
prostriedkov na realizáciu revitalizaèné-
ho projektu, ktorý si pod¾a prepoètov NLC 
vyžiada na obdobie najbližších 5 až 7 ro-
kov roèné náklady vo výške 300 až 400 
miliónov korún. Je skutoène najvyšší 
èas, pretože ako uviedol rozvojovo – tech-
nický riadite¾ š.p. LESY SR Ing. Ján Šte-
fánik, kým v roku 2003 bolo z desiatich 
vyśažených smrekov šesś z kalamity, v sú-
èasnosti je to až osem z desiatich...

Minister 
pôdohospodárstva 
Miroslav Jureòa

Jozef MARKO

Po tlaèovke z¾ava 
Prof. Novotný, Ing. 

Ondrejèák, Ing. Olajec 
a Ing. Zatlukal
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Vznik záujmového zdru-
ženia právnických osôb Sloven-
ské environmentálne progra-
my (SEP) v januári minulého 
roku bol motivovaný záujmom 
prezentovaś (a využiś) potenciál 
slovenských lesníkov pri reali-
zácii grandiózneho projektu za-
lesòovania Èíny. Zakladate¾mi 
SEPu sú Ministerstvo hospodárstva 
SR, Ministerstvo pôdohospodárstva 
SR, LESY SR š.p. a Vojenské lesy 
a majetky, š. p. Jedným z projektov, 
ktorý SEP úspešne zavàšil, bolo sláv-
nostné odovzdanie Daru prezidenta 
SR ¾udu Èínskej ¾udovej republiky. 
Samotnému aktu odovzdania sied-
mych tisícok krytokorenných sade-
níc predchádzali zdåhavé rokovania, 
projektová príprava, komplikovaný 
transport a samotná realizácia pro-
jektu, ktorý vo finálnej fáze nebol len 
jednoduchým zalesnením konkrét-
nej plochy, ale dostal podobu hrdého 
stánku – Lesoparku slovensko – èín-
skeho priate¾stva.

Riadite¾ združenia SEP, 
Ing. Miroslav Uhlík, o projekte po-
vedal: „Skutoènosś, že Èíòania za 
uplynulých dvadsaś rokov zalesnili 
obrovské plochy a zvýšili lesnatosś 
Èíny z 9,8% na 15,6% je dôkazom ich 
ambicióznosti. Preto sme aj my, v záuj-
me získaś šancu podie¾aś sa na takom 
obrovskom projekte, vnímali slávnost-
né otvorenie lesoparku ako príležitosś 

presvedèiś èínsku stranu o vy-
sokej profesionalite 

slovenských lesníkov a kvalite nášho 
sadbového materiálu“.

Pre vybudovanie Lesoparku 
slovensko – èínskeho priate¾stva bola 
vybratá lokalita farmy Èeskosloven-
sko – èínskeho priate¾stva v okrese 
Cangzhou v provincii Hebei, približ-
ne dvesto kilometrov od hlavného 
mesta Pekingu. Vysadené boli sade-
nice desiatich druhov drevín bežne 
používaných pri zalesòovaní na Slo-
vensku. Zo sadeníc zo semenných 
zdrojov Semenolesu sa najlepšie darí 
javoru, jaseòu a breze, ale i ihlièna-
tým drevinám borovici lesnej, èier-
nej a smrekovcu. Na slávnostnom 
otvorení lesoparku sa za slovenskú 
stranu zúèastnil okrem slovenského 
ve¾vyslanca p. Žigmunda Bertóka, 
obchodného radcu p. Šullu a riadi-
te¾a SEPu Ing. Miroslava Uhlíka aj 
štátny tajomník ministerstva pôdo-
hospodárstva Ing. Viliam Turský, 
generálny riadite¾ Národného lesníc-
keho centra prof. Ing. Július Novot-
ný a generálny riadite¾ š.p. LESY SR 
Ing. Igor Olajec. Súèasśou slávnost-
ného ceremoniálu bol aj štvorhodi-
nová hudobno – taneèná šou, plná 
svetiel a efektov a zavàšená obrov-
ským ohòostrojom.  

O perspek-
tívach rozvoja slo-
vensko – èínskej 
spolupráce v lesnom 
hospodárstve riadi-
te¾ SEPu Ing. Uhlík 

povedal: „V súèasnosti je rozpracova-
ných nieko¾ko projektov. V závereè-
nom štádiu je projekt zalesòovania 
pohoria Da Qing Shan vo Vnútornom 
Mongolsku s vybudovaním high tech 
lesnej škôlky v spolupráci s èínskym 
partnerom a projekt rýchlorastúcich 
drevín v provincii Guangxi pre potre-
by celulózo - papierenského priemys-
lu v rámci èínskeho zalesòovacieho 
programu Les – drevo – papier. V obi-
dvoch projektoch sa oèakáva kapitá-
lová úèasś našich subjektov, alebo 
finanèných investorov. V prípravnom 
štádiu sú projekty v provincii Hunan, 
Hebei, Gansu a autonómnej republi-
ke Vnútorné Mongolsko. Musíme si 
však uvedomiś, že súèasný èínsky 
trh je síce ekonomicky ve¾mi zaujíma-
vý, ale aj ve¾mi nároèný a sú na òom 
etablované všetky popredné lesnícky 
vyspelé krajiny“.

Èi sa Èína stane v budúcnos-
ti hlavným odberate¾om sadbového 
materiálu OZ Semenoles, to je v tej-
to chvíli ešte otázne. Riadite¾ka Se-
menolesu Ing. Katarína Chválová 
na túto otázku zareagovala s úsme-
vom a diplomatickým „Uvidíme...“.

Peter GOGOLA

Lesopark slovensko 
– čínskeho priateľstva O perspek-– čínskeho priateľstva

me získaś šancu podie¾aś sa na takom 
obrovskom projekte, vnímali slávnost-
né otvorenie lesoparku ako príležitosś 

presvedèiś èínsku stranu o vy-
sokej profesionalite 

ný a generálny riadite¾ š.p. LESY SR 
Ing. Igor Olajec. Súèasśou slávnost-
ného ceremoniálu bol aj štvorhodi-
nová hudobno – taneèná šou, plná 
svetiel a efektov a zavàšená obrov-
ským ohòostrojom.  

Z¾ava: Ing. Miroslav Uhlík,
 prof. Ing. Július Novotný, Ing. Igor Olajec a p. Šulla
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Kolegovia z Brna navštívili LESY SR 

     Lesníci ako prví ochrancovia prírody

Viac ako tridsiatka zamestnan-
cov Školního lesního podniku Masary-
kùv les Køtiny Mendelovy zemìdìlské 
a lesnické univerzity v Brne zavítalo za-
èiatkom septembra na Slovensko. Kole-
govia z Èeskej republiky si našli cestu 
aj na generálne riadite¾stvo š. p. LESY 
SR, na cintorín k hrobu Jozefa Dekreta 
Matejovie, na ktorý položili veniec a do 
Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej do-
line.

V historickej budove krá¾ov-
ských lesov v Banskej Bystrici, dokon-
èenej v roku 1916, v ktorej v rokoch 1919 
až 1921 pôsobil prvý generálny riadite¾ 
Èeskoslovenských štátnych lesov a ma-
jetkov a neskorší profesor brnen-
skej univerzity Ing. Josef Opletal, 
privítal hostí súèasný generálny 
riadite¾ Ing. Igor Olajec. Hovoril 
o hlade po dreve na Slovensku, 
o politike, ktorá ovplyvòuje aj 
dianie v lesníctve a o ochranár-
skom tlaku na verejnú mienku. 
„Musíme verejnosti vysvetliś, že 
práve lesníci boli a sú prvými 
ochrancami prírody a bez nich 
by ani ochranári nemali dnes 
èo chrániś,“ uviedol. Dodal, že pri 
príležitosti desiateho výroèia ka-
lamity na Osrblí novinári uznali 

priamo v teréne a po objasnení toho, èo 
pri obnove znièených porastov lesníci 
dokázali, aký majú význam a opravili si 
svoj skreslený poh¾ad na lesnícky stav, 
formovaný doteraz iba nepravdivými 
tvrdeniami ochrancov prírody. 

Pracovník referátu pre prácu 
s verejnosśou Ing. Ján Mièovský oboz-
námil hostí s aktuálnymi problémami 
a smerovaním štátneho podniku. Èes-
kí kolegovia boli príjemne prekvape-
ní, s akým nefalšovaným zanietením 
a úprimnosśou hovoril prednášajúci 
a ocenili jeho otvorený prístup. Pri hro-
be J. D. Matejovie jeden zo spolutvor-
cov najnovšieho vydania pamätí Prof. 

O p l e -
t a l a 
Ing. Jiøí 
T r u h l á ø 
vzdal hold 
n ajz n á mej -
šiemu sloven-
skému lesníkovi, 
ktorý pod¾a neho 
v praxi zrealizoval 
to, za èo bol o sto 
rokov neskôr vy-
soko oceòovaný 

jeho èeský 
kolega. Les-
níci spoza 
rieky Mo-
ravy pris¾úbili, že nám pomôžu 
zriadiś v budove generálneho 
riadite¾stva dôstojné pamätné 
miesto prvému „generálovi“ štát-
nych lesov. Možno aj to prispeje 
k tomu, aby sme si uvedomili aj 
dnes, akými velikánmi sa môžu 
pýšiś slovenskí a èeskí lesníci 
a ako majú aj dnes napriek roz-
deleniu spoloèného štátu k sebe 
odborne i ¾udsky blízko. 

Pri návšteve poboèky istej ban-
ky mi do oèí udrel slogan „Bez zby-
toèného papierovania šetríme naše 
lesy“. Zaujalo ma to. Ve¾a sa v posled-
nom èase hovorí a píše o spoloèen-
skej zodpovednosti firiem (odborníci 
používajú anglický termín  Corporate 
Social Responsibility  - to slovné spo-
jenie je teraz dosś módna záležitosś). 
Rozhodol som sa zistiś, èo viedlo ve-
denie banky k tomu, aby apelovalo 
– pod¾a mòa správne – na ekologické 
cítenie svojich klientov. Zistil som, že 
riadite¾om Public Relations (vzśahov 
s verejnosśou) v tejto banke je Ing. 
Roman Zaèka. Oslovil som ho s otáz-
kou, èo a preèo inšpirovalo vedenie 
banky k tomuto nasledovaniahodné-
mu príkladu spoloèenskej zodpoved-
nosti firmy.

 Pán Zaèka na moju otázku 
odpovedal: „Naša banka dlhodobo 
rozmýš¾ala nad tým, ako u¾ahèiś klien-
tom množstvo administrácie spojenej 
s poskytovaním svojich produktov 

a služieb. Ako iste viete, k týmto zále-
žitostiam je potrebných mnoho zmlúv, 
tlaèív a pod., preto sme rozmýš¾ali nad 
štandardizáciou viacerých bankových 
tlaèív, èo by znamenalo nielen nižšie 
náklady pre banku, ale aj nižšiu spot-
rebu papiera. Pre komunikáciu „Šet-
ríme naše lesy“ sa rozhodlo vedenie 
banky na základe návrhu pripravené-
ho oddelením marketingu a reklam-
nou agentúrou, ktorý podèiarkoval 
fakt, že bezúèelový spotrebný úver je 
ve¾mi jednoduchý úver, pri ktorom je 
potrebné minimum až nula papierov. 
Alegoricky to vyjadruje snahu banky 
o ušetrenie papiera zjednotením tlaèív 
a zmlúv, èo kontinuálne uplatòujeme 

aj pri iných produktoch, napr. balíkoch 
služieb, ktoré zahàòajú viacero slu-
žieb, uzatváraných v minulosti na zá-
klade samostatných zmlúv, prièom 
v súèasnosti postaèuje jediná zmluva.

Komunikácia tejto našej snahy 
chovaś sa spoloèensky zodpovedne 
v celej našej poboèkovej sieti, zapadá 
aj do stratégie našej banky odlišovaś 
sa od konkurencie a prinášaś nové ná-
pady, ktoré môžu byś inšpiráciou aj 
pre ïalšie firmy.“

Bez oh¾adu na fakt, že nie som 
klientom tejto banky, snímam svoj 
imaginárny klobúk pred dobrým ná-
padom. Asi je pravdou, že najlepší idú 
za nimi.

Spoločenská zodpovednosť 
banky voči lesu?

Peter GOGOLA

Ing. Olajec víta èeských lesníkov •
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Kolegom z Èeska sa 
venoval Ing. Mièovský

Jozef MARKO



Jana ÈACKÁ

V druhém záøijovém týdnu uspo-
øádal Oblastní výbor Liberec Èeské lesnic-
ké spoleènosti zájezd na Slovensko s cílem 
nahlédnout za hranice Èeské republiky 
na krásy jiných lesù i práci jiných lesníkù. 
Èleny Èeské lesnické spoleènosti jsou pro-
fesní lesníci, kteøí pracují v širokém spek-
tru možných firem, LÈR s. p., VLS, ÚHÚL, 
v obecních a soukromých lesích, v lesních 
akciových spoleènostech, správách CHKO, 
jako pracovníci státní správy lesù apod.  
Úèastníky našeho zájezdu byli také lesníci 
pracující ve státních, mìstských, obecních 
èi soukromých lesích, pro taxaèní firmu, 
akciovou spoleènost, pro státní správu  
i vìkem zasloužilí lesníci na odpoèinku. 
Troufám si tvrdit,  že všichni jsou lesní-
ky nejen svým vzdìláním a profesí, ale 
i srdcem. Proto nám nemohl být lhostej-
ný pohled na smrkové porosty s vysokým 
množstvím kùrovcových ok, napadených 
stìn i jednotlivých stromù hustì plošnì 
rozmístìných.  Zjištìní, že se tato hmota 
nezpracovává, protože se jedná o 5. zóny 
chránìných území bez zásahu, nás neu-
klidnil. Pøi cestì od Slovenského ráje po 
Vysoké a Belianské Tatry jsme mìli dojem, 
že tato zóna je od jižních hranic s Maïar-
skem k severním s Polskem. 

V žádném pøípadì nechceme vyvo-
lávat mezinárodní konflikt. Vyjadøujeme 
pouze svùj názor. Dlouhotrvající spor, je-li 
nebo není lýkožrout pøítelem lesa na Šu-
mavì s koneèným výsledkem stovek sou-
vislých hektarù suchých porostù, by mìl 
být pøíkladem varovným nikoliv hodným 

následování. Od kdy neplatí, že  Lýkožrout 
smrkový je nejškodlivìjším kùrovcem ve 
støední Evropì? Je opravdu možné tak 
rychle zapomenout na následky velkých 
kùrovcových kalamit za poslední století? 
Skuteènì se jedná jen o likvidaci „nepù-
vodních a nevhodných“ porostù? Pohled 
do porostù ve svazích nenabízel žádné al-
ternativy. Pøi nezasahování dojde k jejich 
velkoplošnému rozpadu vlivem kalamitní-
ho pøemnožení kùrovce. Jedinou alterna-
tivou je doba, která k tomu bude potøeba 
v závislosti na vývoji poèasí a poètu ge-
nerací kùrovce v následujících sezónách. 
V krajinì støední Evropy, hustì osídlené, 
kde je zásadním národohospodáøským 
pøíjmem turistický ruch se jedná pøímo 
o nemístný hazard s budoucností, nikoliv 
jen lesù a lesníkù, ale všech zde žijících 
obyvatel. Negativní zmìny vodního režimu 
a klimatu celých oblastí na sebe nenechají 
dlouho èekat. Dle našeho názoru by zmì-
ny døevinné skladby na bližší té pùvodní 
mìly být  rozvrženy do delšího èasového 
období s možností ekonomického využití 
øízených procesù, nikoliv v krátkém èase 
takovým drastickým a bezohledným zpù-
sobem.

Pøejeme slovenským lesníkùm 
a nejen jim, aby se jim podaøilo uchovat 
pøírodní krásy Slovenska do budoucna 
v podobì, kterou od svých pøedkù pøevzali.

Za úèastníky lesnického zájezdu
Ing. Jana Èacká, 

pøedsedkynì Oblastního výboru 
Èeské lesnické spoleènosti

Klub lesníkov vo výslužbe, ktorý už združu-
je bývalých zamestnancov Stredoslovenských lesov, 
pripravil pre svojich èlenov – tak ako každoroène – 
celodenný výlet. V utorok 5. septembra sa 42 èlenov 
klubu vypravilo na cestu, ktorej cie¾om bola Dobšin-
ská ¾adová jaskyòa a v žrebèín v Dobšinej.

Výstup z parkoviska k vstupu do jaskyne potvrdil, že lesníci – seniori ešte vládzu 
rezko vykroèiś do kopca. Odmenou bola prehliadka jedineèného prírodného výtvoru. Ïal-
ším bodom programu bola návšteva Strediska chovu koní v Dobšinej. Úlohy hostite¾a sa 
ujal riadite¾ Odštepného závodu v Revúcej Ing. Igor Viszlai. Spolu s vedúcim chovu koní 
Ing. Vladimírom Šmelkom podali zaujímavý výklad o histórii a súèasnosti chovu Norika 
muránskeho typu. Prehliadka žrebèína a pasúcich sa kobýl s mláïatami boli zážitkom, 
na aké sa nezabúda.  Z regiónu revúckeho závodu pokraèovala cesta do rajónu beòušských 
kolegov. Miestom stretnutia bol Horský hotel Pusté pole, kde úèastníkov privítal vedúci les-
níckej výroby na OZ Beòuš, Ing. Milan Oravkin. Po chutnom guláši sa uskutoènila schôdza 

klubu, ktorú viedol Pavel Výbošśok. Prítom-
ní si minútou ticha uctili pamiatku nedávno 
zosnulého zakladate¾a klubu Ing. Zoltána 
Kramca. V diskusii sa uzniesli uskutoèniś 
výlet aj na budúci rok, s cie¾om navštíviś pra-
meò Èierneho Váhu a pracoviská OZ Seme-
noles. V príjemnej nálade sa lesníci – seniori 
pobrali naspäś do Banskej Bystrice. 

Foto: autor

Očima českých lesníků

Seniori v Dobšinej
Peter GOGOLA

Poďakovanie od výhercu 
vedomostnej súťaže Rádiovíkendu

Najdôležitejší je 
človek prvého 

kontaktu 
Lucia HANKOVÁ

¼udia sa radi zaoberajú tým, èo je zlé 
a nesprávne... O to viac nás potešil v poradí 
už druhý ïakovný list plný chvály na adre-
su tých, ktorí sa starajú o podnikové chaty. 
Prvé poïakovanie za výherný pobyt sme do-
stali od Dr. Eleny Faškovej a patrilo chate 
Anderlová na OZ Èierny Balog. Spomínaný 
druhý ïakovný list napísal Adrian Stlou-
kal, ktorý vyhral v pravidelnej vedomostnej 
súśaži Rádiovíkendu Slovenského rozhla-
su víkendový pobyt pre dve osoby na chate 
Rybná na OZ Žilina. Citujem: „Prostredie, 
v ktorom sa chata nachádza, ako aj samot-
ná chata nás milo prekvapila. Privítal nás 
správca chaty, ktorý nás krá¾ovsky ubyto-
val a poèas pobytu sa o nás staral, za èo 
sme mu vïaèní. Našim pobytom v Rajeckej 
Lesnej sa ešte viac prehåbil záujem o lesy 
a zmenil náš poh¾ad na prácu lesníkov, 
ktorých práca v teréne je nároèná. Ïalší 
rodinný výlet urèite bude do Lesníckeho 
skanzenu pri Èiernom Balogu, aby sme si 
urobili ucelený obraz o práci s lesom“.

Tento list názorne poukazuje na to, 
že najdôležitejším èlovekom je práve lesník 
alebo v tomto prípade správca chaty. On 
je možno papierovo posledný v hierarchii 
nášho podniku a súèasne je v teréne prvý, 
ktorý najèastejšie prichádza do kontaktu 
s bežným obyvate¾stvom. Práve on má tú 
možnosś ovplyvniś názory širokej laickej ve-
rejnosti na štátny podnik LESY SR a preto 
je mimoriadne dôležitý. Ak zlyháva on, zly-
hali sme všetci a márna je snaha generál-
neho riadite¾stva, odštepného závodu alebo 
lesnej správy. 

Za chatu Rybná zodpovedá správ-
ca ubytovacieho zariadenia - odborný lesný 
hospodár Miroslav Rybárik, ml. Patrí mu 
vïaka nielen za zabezpeèenie príjemného 
pobytu pre výhercu, ale aj za šírenie dobré-
ho mena štátneho podniku LESY SR a ob-
jasnenie základných princípov lesníctva 
vôbec. Našśastie sú medzi nami ¾udia, ktorí 
svoju prácu robia s chuśou a láskou. 

Chata Rybná

Ing. Šmelko vysvet¾uje

•
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Proč mají 
zcela zahynout 
tatranské lesy?

Pøed rokem jsem se zúèastnil tis-
kové konference s pochùzkou v terénu 
v Tatranském národním parku v Javo-
rové dolinì na území národní pøírodní 
rezervace. Kdybych byl laik a nezasvì-
cený milovník pøírody, tak bych s po-
svátnou úctou hledìl na okolní pøírodu 
a oèekával bych, že tato je orgány pøírody 
chránìná pro svoji jedineènost, výjimeè-
ná spoleèenstva rostlin a živoèichù a uvi-
dím zelený les, vzácné rostliny a tvory od 
broukù po jeleny. Byl bych pøesvìdèen, 
že pøíroda národního parku je národním 
pøírodním a kulturním dìdictvím a orgá-
ny ochrany pøírody jsou zde od toho, aby 
dokázaly tento klenot ochránit.

V loòském roce jsem vzhlížel 
na kromì již kùrovcem zlikvidované les-
ní porosty na dosud zelenou stráò nad 
dolinou Zadné Meïodoly. Letos již byla 
souvislá zeleò do znaèné míry narušená 
rezavými plochami kùrovcem napade-
ných stromù. Je známo, že pro kùrovce 
pøíznivých okolností a za znemožnìní 
lesníkùm konat rychlá opatøení se tyto 
plochy rychle rozšíøí a do dvou let bude 
další kus tatranského lesa znièen. Lesní-
ci konat nic nemohou, protože jsou vázá-
ni nesmyslnými ustanoveními a žádosti 
o výjimky ze zákona orgány ochrany pøí-
rody jsou jim vydávány velice liknavì 
a opoždìnì. Potom tato povolení ztrácejí 
smysl. Ale stále mají vyšší dùležitost, než 
živý les. Lesníci, kteøí pøímo odpovídají za 
stav lesa, jsou tak odsouzeni k pouze trp-
nému pøihlížení a bezmocnosti.

Les má v národním parku kromì 
estetické a krajinotvorné i funkce pùdo-
ochrannou, vodoochrannou a klimatickou. 
Jeho zánikem se výraznì zhorší celkové 
prostøedí v této èásti Vysokých Tater, která 
nebyla znièena vìtrnou kalamitou. Stejné 
problémy, které jsem v pøedchozích øád-
cích popsal, zažívají lesníci nejen na ka-
lamitou postižených plochách na jižních 
svazích Tater, ale v mnoha dalších loka-
litách v péèi orgánù ochrany pøírody po 
celém Slovensku. Tak bìhem nìkolika let 
mùže dojít k likvidaci horských lesních po-
rostù a tím i znièení èásti národního pøí-
rodního a kulturního dìdictví Slovenska.
       Kdo za to pøevezme odpovìdnost?

Jiøí JUNEK

Prieskum 
vzdelávacích 

potrieb

V rámci našej organizácie 
vykonávajú THZ široké spektrum 
èinností, pod¾a ich konkrétneho 
funkèného zaradenia, povinností, èi 
právomocí vyplývajúcich z pracov-
ných náplní. Z uvedeného dôvodu 
nie je jednoduché nastaviś systém 
vzdelávania tak, aby tento vyhovoval 
všetkým, alebo aspoò väèšine na-
šich zamestnancov a zároveò spåòal 
kritériá a požiadavky organizácie na 
rozvoj zamestnancov pod¾a výkonu 
ich èinností . 

Preto sme sa rozhodli získaś 
potrebné údaje priamo od kompe-
tentných a formou dotazníkov sme 
oslovili zamestnancov odštepných 
závodov za úèelom získania potreb-
ných informácií. Iste sa mnohí ešte  
pamätáte, že ste takéto dotazníky 
vypåòali. Aby som vás ubezpeèil, že 
táto vaša námaha nebola zbytoèná, 
chcem formou tohto èlánku zverej-
niś aspoò niektoré výsledky, ktoré 
z prieskumu vyplynuli. 

Spracovanie dotazníkov bolo 
èasovo nároèné a nie je ešte úplne 
ukonèené, takže vami poskytnuté 
informácie nám budú slúžiś aj pre 
podrobnejšie spracovanie. Prieskum 
sme orientovali do dvoch oblastí. 
Jedným dotazníkom sme oslovili ve-
dúcich zamestnancov a pýtali sme 
sa, ako títo vidia potrebu vzdeláva-
nia u svojich podriadených. V dru-
hom dotazníku sme oslovili všetky 
skupiny THZ, aby nám každý za-
mestnanec priamo za seba prezen-
toval názor, aké vzdelávanie by mu 
pomohlo pri jeho práci, kto by mal 
byś nosite¾om takéhoto vzdelávania, 
ale aj aká forma vzdelávania by bola 
pre neho najvhodnejšia. Získané po-
znatky sme sa snažili zovšeobecniś 
a chceme tieto využívaś pri plánova-
ní a realizácii budúcich vzdelávacích 
aktivít, ale aj pri komunikácii s do-
dávate¾mi vzdelávania, aby títo vede-
li zoh¾adòovaś naše požiadavky.

Spolu sme vyhodnotili 233 do-
tazníkov od vedúcich zamestnancov 
a 1122 dotazníkov od ostatných za-

Karol VOLENTIER

Preferované oblasti vzdelávania

Preferovné 
oblasti                 

vzdelávania

1. Odborné lesnícke 
vzdelávanie

138 60%

2. Manažérske vzdelávanie 36 15%
3. Ekonomické vzdelávanie 22 9%
4. Komunikaèné zruènosti 5 2%
5. Informaèné technológie 27 12%
6. Jazykové vzdelávanie 5 2%

 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV 
Z POHĽADU VEDÚCEHO ZAMESTNANCA

 - VÝSLEDKY PRIESKUMU

Preferované 
oblasti                 

vzdelávania

1. Odborné lesnícke 
vzdelávanie

806 70%

2. Manažérske vzdelávanie 58 5%
3. Ekonomické 
vzdelávanie

74 7%

4. Komunikaèné zruènosti 21 2%
5. Informaèné technológie 123 11%
6. Jazykové vzdelávanie 52 5%

Preferované oblasti vzdelávania

VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV Z POHĽADU THZ 
- VÝSLEDKY PRIESKUMU

Preferované 
formy 

vzdelávania        

1. Prednášky 70 30%
2. Semináre 47 20%
3. Praktické cvièenia 63 27%
4. Brainstorming 5 2%
5. Worshop 6 3%
6. Hranie rolí 1 0%
7. Odborná stáž 37 16%
8. prípadové štúdie 4 2%
9. Elektronické 
vzdelávanie

0 0%

Preferované formy vzdelávania

Preferovaní dodávatelia vzdelávania

Preferovaní 
dodávatelia 
vzdelávania

1. NLC Zvolen 437 38%
2. Technická univerzita 
Zvolen

307 27%

3. Ostatné lesnícke školy 29 3%
4. Akreditované vzdelávacie 
inštitúcie

194 17%

5. Sprostredkovate¾ské firmy 18 2%
6. Vlastnými zamestnancami 147 13%

Preferované formy vzdelávania

Preferované 
formy 

vzdelávania 

1. Prednášky 429 38%
2. Semináre 151 13%
3. Praktické cvièenia 322 28%
4. Brainstorming 18 2%
5. Worshop 20 2%
6. Hranie rolí 8 1%
7. Odborná stáž 147 13%
8. Prípadové štúdie 37 3%
9. Elektronickévzdelávanie 0 0%

Preferovaní dodávatelia vzdelávania

Preferovaní 
dodávatelia 
vzdelávania

1. NLC Zvolen 92 40%
2. Technická univerzita 
Zvolen

71 31%

3. Ostatné lesnícke školy 1 0%
4. Akreditované vzdelávacie 
inštitúcie

44 19%

5. Sprostredkovate¾ské firmy 0 0%
6. Vlastnými zamestnancami 24 10%

nelovZ CLN.1

nelovZ atizrevinu ákcinhceT.2

ylokš ekcínsel éntatsO.3

eicaváledzv énavotiderkA.4
eicútitšni

etavokdertsorpS.5 ¾ ymrif éks

imacnantsemaz imýntsalV.6

nelovZ CLN.1

nelovZ atizrevinu ákcinhceT.2

ylokš ekcínsel éntatsO.3

eicaváledzv énavotiderkA.4
eicútitšni

etavokdertsorpS.5 ¾ ymrif éks

imacnantsemaz imýntsalV.6
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mestnancov. Odborné lesnícke 
vzdelávanie uprednostòuje 60% 
vedúcich zamestnancov a až 70% 
ostatných zamestnancov. U mana-
žérskeho vzdelávania je to 15% ve-
dúcich zamestnancov, ale iba 5% 
u ostatných zamestnancov. U infor-
maèných technológií  je   toto per-
cento takmer rovnaké (11 a 12%).

Ako dodávate¾ov vzdelávania 
väèšina zamestnancov uprednost-
òuje Národné lesnícke centrum 
a Technickú univerzitu Zvolen, po-
tom sú to Akreditované vzdelávacie 
inštitúcie. V prieskume ste potvr-
dili, že aj mnohí naši zamestnanci 
sú odborne na vysokej úrovni a sú 
schopní svoje vedomosti odovzdá-
vaś ostatným. 

Z foriem vzdelávania ste 
uprednostnili prednášky a seminá-
re, ale ve¾mi zaujímavé je zistenie, 
že dávate vysoký dôraz aj na formy, 
kde si na to môžete priamo „siah-
núś“ pri praktických cvièeniach, 
alebo na odbornej stáži.

Keï sme sa však spýtali 
na konkrétne vzdelávacie aktivity, 
ktoré by ste mali absolvovaś, odpo-
vede boli väèšinou iba všeobecné-
ho charakteru.

Poèty doruèených dotazní-
kov boli znaène rozdielne pod¾a 
jednotlivých OZ – u vedúcich za-
mestnancov od 4 do 11, u ostatných 
zamestnancov od 14 až do 77. Aj 
touto formou sa chcem poïakovaś 
všetkým, ktorí sa na tom podie¾ali. 
Naším zámerom je ïalej sa veno-
vaś jednotlivým skupinám zamest-
nancov (lesníci, OLH, ekonómovia, 
finanèníci, prevádzka), pretože ich 
vzdelávacie potreby sú diametrálne 
odlišné od všeobecných výsledkov 
prieskumu.

Podrobnejšie èísla môžete 
vidieś z priložených tabuliek a gra-
fov.

Celoživotné, 
odborné 

vzdelávanie 
podporované 
z fondov EÚ:

1. Výberkový hospodársky 
spôsob a výberkové lesy

2. Pestovanie listnatých lesov 
s prihliadnutím na hodnotovú 
prirastkovú produkciu

3. Integrované ťažbovo dopravné 
technológie v lesníctve - technika 
a technológia v zmenených 
spoločenských a ekonomických 
podmienkach

4. Tvorba projektov zalesňovania 
poľnohospodárskej pôdy

5. Vplyv štruktúry porastov 
a pestovných opatrení 
na zníženie rizika pôdnej erózie

6. Finančná a organizačná 
stabilizácia podniku

7. Právne a ekonomické 
podmienky podnikania

8. Tvorba projektov v lesnom 
hospodárstve v súlade 
s programovými dokumentmi 
na Slovensku

• 2-4 dňové akreditované kurzy 
s garanciou renomovaných 
odborníkov SR
• kurzy sú financované z fondov 
EÚ, sú bezplatné
• kurz AEO je akceptovaný 
pre získavanie dotácií EÚ 
pre agro-environment

Info, možnosť registrácie – Centrum 
ďalšieho vzdelávania Technickej 

univerzity vo Zvolene: 
www.eurokurzy.sk; 

e-mail: sop@vsld.tuzvo.sk; 
tel.č. 045/5206 519

Preferované 
oblasti                 

vzdelávania

1. Odborné lesnícke 
vzdelávanie

806 70%

2. Manažérske vzdelávanie 58 5%
3. Ekonomické 
vzdelávanie

74 7%

4. Komunikaèné zruènosti 21 2%
5. Informaèné technológie 123 11%
6. Jazykové vzdelávanie 52 5%

Preferované oblasti vzdelávania

VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV Z POHĽADU THZ 
- VÝSLEDKY PRIESKUMU

Preferované 
formy 

vzdelávania        

1. Prednášky 70 30%
2. Semináre 47 20%
3. Praktické cvièenia 63 27%
4. Brainstorming 5 2%
5. Worshop 6 3%
6. Hranie rolí 1 0%
7. Odborná stáž 37 16%
8. prípadové štúdie 4 2%
9. Elektronické 
vzdelávanie

0 0%

Preferované formy vzdelávania

Preferovaní dodávatelia vzdelávania

Preferovaní 
dodávatelia 
vzdelávania

1. NLC Zvolen 437 38%
2. Technická univerzita 
Zvolen

307 27%

3. Ostatné lesnícke školy 29 3%
4. Akreditované vzdelávacie 
inštitúcie

194 17%

5. Sprostredkovate¾ské firmy 18 2%
6. Vlastnými zamestnancami 147 13%

Preferované formy vzdelávania

Preferované 
formy 

vzdelávania 

1. Prednášky 429 38%
2. Semináre 151 13%
3. Praktické cvièenia 322 28%
4. Brainstorming 18 2%
5. Worshop 20 2%
6. Hranie rolí 8 1%
7. Odborná stáž 147 13%
8. Prípadové štúdie 37 3%
9. Elektronickévzdelávanie 0 0%

Preferovaní dodávatelia vzdelávania

Preferovaní 
dodávatelia 
vzdelávania

1. NLC Zvolen 92 40%
2. Technická univerzita 
Zvolen

71 31%

3. Ostatné lesnícke školy 1 0%
4. Akreditované vzdelávacie 
inštitúcie

44 19%

5. Sprostredkovate¾ské firmy 0 0%
6. Vlastnými zamestnancami 24 10%

nelovZ CLN.1

nelovZ atizrevinu ákcinhceT.2

ylokš ekcínsel éntatsO.3

eicaváledzv énavotiderkA.4
eicútitšni

etavokdertsorpS.5 ¾ ymrif éks

imacnantsemaz imýntsalV.6

nelovZ CLN.1
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ylokš ekcínsel éntatsO.3

eicaváledzv énavotiderkA.4
eicútitšni

etavokdertsorpS.5 ¾ ymrif éks

imacnantsemaz imýntsalV.6
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KATEGÓRIE
A. Fotografia

1. Príroda, krajina hôr
2. Marko, detail
3. Èlovek a hory

B. Film - video
 • bez tematického   
  a èasového obmedzenia

C. Literárna tvorba
 1. Próza - reportáž, úvaha, 
   opis udalosti, príbeh
 2. Poézia

Všetky práce musia obsahovaś 
horskú tematiku

Informácie a podmienky 
pre zasielanie prác:

www.horalfest.sk
Termín uzávierky:
20. 10. 2006
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Prírode blízke obhospodarovanie lesa 

V. Všetci za spoločným cieľom
Rudolf BRUCHÁNIK

Keï sa v júni 1999 prehnala 
územím západného Slovenska víchrica, 
ktorá v rozsahu nieko¾ko tisíc hektárov 
poškodila alebo úplne rozvrátila naše 
zmiešané listnaté lesy, bol ešte pojem 
prírode blízke pestovanie lesa v pra-
xi prakticky neznámy. Pre pracovní-
kov na LS Duchonka a Kulháò na OZ 
Prievidza zostal ešte nadlho nieèím ab-
straktným, veï v najbližších rokoch sa 
ich dennodennou povinnosśou stalo 
odstraòovanie následkov kalamity, èo 
obnášalo spracovanie vyše 300 000 m3 
prevažne bukovej drevnej hmoty a ná-
sledne obnovu 750 ha znièených poras-
tov. Pritom im neuniklo, že hoci sa ich 
plne zakmenené a kvalitné porasty na-
oko zdali vzorom výnosového bukového 
lesa, mali nedostatoènú stabilitu a pri 
súhre viacerých nepriaznivých faktorov 
pod¾ahli už spomenutej vetrovej smršti. 
Príèinou nestability boli hlavne malé ko-
runy úrovòových stromov, pre ktorých 
zásobovanie postaèoval menší a plytko 
uložený koreòový systém, èím sa jednak 
rizikovo zvýšilo ich śažisko a zároveò sa 
nedostatoène upevnili v pôde. 

Ïalší prívrženec hnutia Pro Silva 
Ïalšou skúsenosśou z kalami-

ty bolo odpozorovanie vitality prirodze-
ných náletov, ktoré sa predrali k životu 
aj na kalamitných plochách a umožnili 
ich tak z ve¾kej èasti obnoviś prirodzene, 
bez nákladov na zalesòovanie. Nebolo 
preto nièím zvláštnym, že práve v osobe 
súèasného vedúceho LS Duchonka Ing. 
Dušana Mikuša získalo hnutie Pro Silva 
svojho ïalšieho prívrženca. Nadšeného 
a zároveò aktívneho, veï keï sa v minu-
lom roku rozhodovalo, kde sa uskutoèní 
nasledujúci Lesnícky deò Pro Silva, vo¾ba 
padla po jeho návrhu práve na Duchonku. 
Vybrané porasty buka a duba na Kulháni 
sa stali základom pre prezentáciu kon-
cepcie hodnotového prírastkového hospo-
dárstva listnatých porastov ako súèasti 
zásad Pro Silva.  Keïže o ïalšie kvalitné 
porasty na vysoko bonitných stanoviš-
tiach nie je v obvode LS Duchonka núdza, 
zapojil Ing. Mikuš do praktickej realizácie 
tejto koncepcie celý kolektív LS. Po absol-
vovaní odborného školenia na Smolníckej 
Osade si všetkých 6 odborných lesných 
hospodárov vytipovalo svoju vlastnú lo-
kalitu, kde zaèínajú s uplatòovaním zá-
sad prírode blízkeho pestovania lesa.

V demonštraènom objekte Kul-
háò na výmere 978 ha hospodári Pavel 

Pastor. Jeho cie¾om je nielen ochrana 
genetickej diverzity buka a duba zim-
ného na ploche dvoch génových základ-
ní, ktoré sú súèasśou objektu, ale tiež 
skvalitòovanie a zvyšovanie porastovej 
zásoby. Prírastkové hospodárstvo bude 
zamerané predovšetkým na dub zimný, 
pestovate¾skými zásahmi dostanú pod-
poru i cenné listnáèe ako javor, jaseò èi 
vtrúsený brest a èerešòa. 

Aktivita mladých OLH
V susedstve Kulháòa si na loka-

lite Stará Huś založil vlastný objekt na 
výmere 297 ha Ondrej Režo a na Buko-
vine s výmerou 336 ha Jaroslav Štraus. 
V rubných porastoch duba a buka chcú 
mladí aktívni OLH zmeniś predpísa-
né ve¾koplošné a okrajové clonné ruby 
na skupinový, resp. individuálny výber 
a postupne s predåžením obnovnej doby 
vytvoriś štruktúru prírode blízkeho lesa. 
V predrubných porastoch ponechaných 
bez zásahu navrhujú vykonaś uvo¾nova-
cie prebierky za úèelom podpory najkva-
litnejších jedincov duba, buka a cenných 
listnáèov.

Takmer výhradne z predrubných 
porastov vo veku 50-65 rokov je zložený  
127 ha objekt Duchonka, ktorý vytvo-
ril a s jeho obhospodarovaním v zmys-
le zásad Pro Silva sa chce popasovaś 
Ing. Richard Ïatko. Takmer vo všetkých 
porastoch navrhuje zvýšiś prepísanú 
intenzitu zásahov z priemerných 13% 
na 18-20% a realizovaś silné úrovòové 
zásahy. Je si vedomý, že ak chce najkva-
litnejšie jedince ponechaś do veku kul-
minácie ich prírastku, nesmie dopustiś 
ich poškodenie pri výchovnej śažbe. Po-
rasty sa preto rozèlenia hustou sieśou 
približovacích liniek každých 25-35 m, 
približovanie sa zrealizuje UKT, v kombi-
nácii s koòmi a v prípade potreby s roz-
rezom kmeòov v poraste. 

Vo Vozokanoch na ploche 164 ha 
na dvoch oddelených lokalitách založil 
demonštraèný objekt OLH Jozef Stan-
kovský a jeho neïalekom susedstve 
Ing. Branislav Krausz objekt Zlavy 
s výmerou 163 ha. V predrubných po-
rastoch navrhujú zvýšiś intenzitu zása-
hov takmer na dvojnásobok, v skupine 
vyše 100 roèných porastov zatia¾ pone-
chaných bez zásahu vykonávaś uvo¾no-
vaciu prebierku s intenzitou na úrovni 
15% a v rubných porastoch zasahovaś s 
maximálnou intenzitou v miestach s vy-
spelou druhou etážou alebo odrasteným 

prirodzeným zmladením formou skupi-
nového clonného rubu. 

Snaha o uvo¾nenie koruny
Koncepcia hodnotového prírast-

kového hospodárstva je zameraná nielen 
na stupòovanie hodnotového prírastku, 
ako by to vyplývalo zo zámerov všetkých 
uvedených OLH, ale aj na zvyšovanie 
stability porastov tak, aby sa riziko bu-
dúcich možných kalamít znížilo na mini-
mum. Týmto koncepcia v plnom rozsahu 
korešponduje s myšlienkami a zásada-
mi prírode blízkeho pestovania lesa. 
Pestovate¾ské zásahy sú orientova-
né na formovanie a zväèšovanie 
objemu korún najkvalitnejších 
jedincov pri odstraòovaní me-
nej kvalitných a málo pri-
rastavých zložiek porastu. 
Individuálny výber sa 
uplatòuje nielen pri vý-
chovnej, ale aj obnovnej 
śažbe. Ťažbové zásahy 
sa preto z polohy pra-
videlných obnovných 
prvkov presúvajú do 
śažby jednotlivých 
stromov pri využití 
rastového potenciá-
lu každého jedinca 
v poraste. Sila zá-
sahu však musí za-
bezpeèiś maximálne 
uvo¾nenie koruny, 
aby nedošlo k jej re-
dukcii a tým spoma-
leniu prírastku ako aj 
zníženiu požadovanej 
stability. Za týmto úèelom 
vo väèšine návrhov OLH 
na ïalšie hospodárenie je 
uvedená požiadavka na zme-
nu LHP navýšením objemu śaž-
by v predrubných porastoch, resp. 
na śažbu v porastoch bez zásahu.  

V najbližšom období bude záležaś 
na štátnej správe, èi správne pochopí ich 
zámery a požadované zmeny povolí reali-
zovaś. Podstatná zmena sa však v tomto 
mladom kolektíve na LS Duchonka už 
odohrala. Všetci ako jeden zaèali hospo-
dáriś prírode blízkym spôsobom s cie¾om 
dosiahnutia vyššej kvality a bezpeènosti 
produkcie zmiešaných listnatých lesov. 
A keïže im nechýba podpora a záujem 
i zo strany vedenia OZ Prievidza, dá sa 
oèakávaś, že ich príklad budú nasledovaś 
i kolegovia na ostatných LS.•
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Dny Sv. Huberta, které se každoroè-
nì konají o prvním záøijovém víkendu, ten-
tokrát pøipadli na 2. a 3. záøí 2006, v krásné 
støedoslovenské vesnièce Svatém Antonu. 
Tentokrát se již pošestnácté i díky pøízni-
vému poèasí sešly davy lesníkù, myslivcù 
a milovníkù pøírody do coburgovského zám-
ku, kde sídlí lesnické a myslivecké muzeum 
a do pøírodního parku, aby si pøipomnìli 
nejen prastaré svatohubertské tradice, ale 
aby se pobavili pøi pestrém programu a aby 
si užili i všech tìch dobrot, které se jim nabí-
zely. Na úvod slavností mìla premiéru Sväto-
hubertská fanfára, kterou na lesních rozích 
zahrálo Hornové sexteto ze Støední lesnické 
školy v Banské Štiavnici.  

První den, kdy byla nejvìtší ná-
vštìvnost, se prodalo pøes pìt tisíc vstupe-
nek. Jako každý rok to vše pro návštìvníky 
pøipravila perfektní parta dvaceti lidí z mu-
zea pod vedením øeditele Ing. Mariána Èíže. 
Pan øeditel prezentoval na slavnostech nový 
Sborník Muzea ve Svatém Antonu. Slavnos-
ti byly jako každoroènì pøíležitostí pro udì-
lení vyznamenání lesníkùm, kteøí se vìnují 
myslivosti a myslivcùm. Vyznamenání pøe-
vzali Doc., Ing. Alexander  Bakoš (sekce 
lesnícká MP SR), Ing. Jozef  Paulenka, CSc. 
(NLC Zvolen), MVDr. Ján Miško, CSc. (UVL 
v Košicích) Ing. Ivo Štyvar (KLÚ v Košici-
ach), Viktor Bilèík a Ing. Štefan Štefík (oba 
SPZ Bratislava), Leonard  Staško (VLM SR, 
š.p. Pliešovce), Ing. Vojtech Kovalèík, Pavel 
Hudec a František Frandel (všichni tøi ze 
s.p. LESY SR).

Letos poprvé ve své funkci se na ty-
to slavnosti myslivosti a lesnictví pøijel 
podívat i velmistr Øádu Sv. Huberta Jan 
František Votava s nìkolika èleny Øádu, 
který se díky i kontaktùm naší redakce 
setkal s reprezentací slovenské myslivosti 
a lesnictví.. Mùžeme doufat, že se vzájem-
né kontakty koneènì rozhýbou. A že si slo-
venští kolegové jejich pøítomnosti opravdu 
vážili, svìdèí to, že èleny Øádu Sv. Huber-
ta zaøadili do èela slavnostního prùvodu 
na Svatohubertskou mši, která se v nedì-
li konala na doslova pøeplnìném nádvoøí 
zámku ve Svatém Antonu. 

V øeditelnì muzea u Ing. Mariána 
Èíže se „dveøe netrhly“. Nemìl snad ani 

chvilku volnou. Buï pøišli na návštìvu na-
pøíklad kolegové muzejníci nebo myslivci 
z Polska èi z Maïarska, nebo host snad nej-
významnìjší – prezident Slovenské repub-
liky pan Ivan Gašparoviè. Nemohu napsat, 
že je i hostem nejvzácnìjším, protože pan 
prezident se èasto a rád úèastní myslivec-
kých a lesnických akcí na Slovensku. 

Co mne na Dnech Sv. Huberta 
nejvíc zaujalo? Kromì návštìvy velmistra 
Øádu Sv. Huberta další èeská reprezentace 
– úèastníci I. Mistrovství Evropy juniorù ve 
vábení zvìøe. Úèastnilo se ho 12 soutìží-
cích ze Slovenska, ÈR, Polska a Maïarska. 
Mìli jsme tam dvì želízka v ohni – loòského 
a letošního mistra republiky. Nezklamali. 
Josef Kapras byl druhý, Jiøí Friè tøetí. Titul 
Juniorský mistr Evropy získal Milan Bella 
ze Suèian. Toto mistrovství bylo letošní no-
vinkou v programu slavností. Jsem zvìdav 
a tìším se, s jakým nápadem pøijdou orga-
nizátoøi z muzea pøíští rok.

V další soutìži se vábila srnèí, èerná 
a dravá zvìø, kde Putovný pohár Hubertlovu 
putoval do rukou Mistra Slovenska Petra 
Plánovského ml. z Liptovského Hrádku.

Titul Mistr Slovenska ve vábení 
jelenù už po tøetí obhájil Róbert Štance¾ 
z Hornej Štubne.

S „f¾ašou, fajkou, flintou, frajerkou 
a ferb¾ou“ se v soutìži 5F nejlépe „popaso-
val“Jozef Žuffa  z Nižnej. 

V soutìži „Naj brada“ zvítìzil Du-
šan Pavko z Revúcej s délkou plnovousu 
73 cm. 

Za nejhezèí myslivecký klobouk 
porota udìlila první místo Petrovi Hroncovi 

z Badína, za nejkrásnìjší myslivecký šperk 
Romanovi Provazníkovi z Jablonce, a loò-
ské prvenství v soutìži Po¾ovnícky nôž ob-
hájil Róbert Kováèik z Luèence.

Pro chlapy je atraktivní soutìž krá-
sek „Hájnikova žena“. Zvítìzily mladé stu-
dentky ze Støední lesnické školy z Banské 
Štiavnice. Titul Hájnikova žena 2006 získa-
la Petra Krchòavá z Bratislavy. Blahopøeji. 
Ale není tak velký kumšt být mladý a tedy 
„prvoplánovì“ i hezký. Ale je umìní si šarm 
udržet! 

Umìní je také stihnout všechny 
soutìže, ukázky a vystoupení souborù 
a sólistù. A tak bych byl ani nestihl si po-
chutnat na již tradiènì vynikajícím guláši, 
který pøipravili pracovníci a zejména že-
nièky z OZ Krupina a LS Antol. Tedy sice 
nerad, ale musel jsem trochu ošidit vystou-
pení sokolníkù. A to jsem byl na soutìži 
ve vábení jelenù, celkem úspìšnì jsem se 
osobnì úèastnil soutìže „Naj brada“. Líbila 
se mnì soutìž a pøehlídka loveckých psù. 
Vyvrcholením celých slavností byla nedìlní 
slavnostní Svatohubertská mše, kterou ce-
lebroval vojenský ordináø J.E. Mons. Fran-
tišek Rábek. 

Pro mne je vždy svátkem závìreè-
ná Hubertská jízda. I když z lišky ukrývají 
a potom objevují jen ocas. Ale vedle udr-

žování hezké tradice je pøi Hu-
bertské jízdì v režii Ranèe 

Balko z Prenèova poøádná 
legrace. 

Foto: autor

Vyznamenaní

Jiøí JUNEK

Dny Sv. Huberta 
ve Svatém Antonu

•
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Peter GOGOLA

Webová stránka www.po-
lovnictvo.com je svojou štruktúrou 
a preh¾adnosśou pravou lahôdkou. 
Na poh¾ad zrozumite¾ná a dostatoè-
ne intuitívna, s možnosśou prelisto-
vaś si bohatú fotogalériu, upútávky 
na obsah slovenských, èeských a ma-
ïarských po¾ovníckych èasopisov, 
archív webovej stránky od decembra 
2004, linky na iné po¾ovnícke strán-
ky, kalendár po¾ovníka, informácie 

o streleckých a kynologických pod-
ujatiach, zbrane, ochrana prírody, 
psy, fázy Mesiaca, optika, rady pre 
po¾ovníkov a mnoho iných zaují-
mavých rubrík a informácií nájdete 
preh¾adne zoradené a usporiadané. 
Záujemca tu nájde aj informácie Slo-
venského po¾ovníckeho zväzu a CIC. 
Príjemná, oku lahodiaca grafika je 
samozrejmosśou. Jednoducho – tre-
ba vidieś.

Pohár 
generálneho 

riaditeľa 
v streleckom 

desaťboji

Druhý septembrový víkend 
sa niesol v znamení ostrostrelcov. 
V dòoch 8. a 9. septembra sa na strel-
nici Blatiny v Zámutove uskutoènil 
VII. roèník streleckých pretekov o po-
hár generálneho riadite¾a š.p. LESY 
SR. Organizátor – Odštepný závod 
Vranov – pripravil pre streleckú elitu 
skutoène skvelé podmienky. I keï po-
èasie nebolo preteku celkom naklone-
né, súśaž mala výbornú úroveò.

Pretekalo sa v desiatich dis-
ciplínach. Z gu¾ových disciplín sa 
súśažilo v stre¾be malokalibrovkou 
na redukovaný terè srnca, redukovaný 
terè diviaka, terè líšky, bežiaceho divia-
ka na 50 m a bežiacu líšku na 35 m. 
Z brokových disciplín to boli batéria, 
vysoká veža, bežiaci zajac, oblúkové 
strelište a oblúkové strelište - dvojstre-
ly. Prvé miesto v kategórii jednotlivcov 
obhájil minuloroèný víśaz Igor Solni-
ca, ktorý získal 897 bodov z celkového 
možného poètu 1000 bodov. Z druž-
stiev sa najlepšie umiestnilo družstvo 
Odštepného závodu Palárikovo, zlože-
né zo strelcov Antona Molnára a Du-
šana Budu, ktorí získali 1683 bodov 
z celkového možného poètu 2000 bo-
dov, za nimi sa umiestnilo družstvo OZ 
Žilina a družstvo OZ Levice. Celkové 
výsledky sú porovnate¾né s predošlým 
roèníkom, keïže sa súśažilo v tých is-
tých disciplínach, kde víśazné družstvo 
OZ Smolenice dosiahlo 1694 bodov  
a najlepší strelec 920 bodov. 

Preteky mali hladký priebeh vïa-
ka vysokej disciplinovanosti pretekárov 
a dobrej pripravenosti organizátorov. 
Svojou vysokou úrovòou uspokojili aj 
tých najnároènejších pretekárov, ako aj 
divákov a pozvaných hostí.

Poradie družstiev

1. PALÁRIKOVO
Ing. MOLNÁR Anton

1683
BUDA Dušan

2. ŽILINA
Ing. SIVÈÁK Miroslav

1645
Ing. ÏURÍK Jaroslav

3. LEVICE
KELECSENYI Juraj

1644
KRCHÒAVÝ Peter

Poradie jednotlivcov

1. SOLNICA Igor OZ SMOLENICE 897

2. PODOLAN Štefan OZ TRENÈÍN 873

3. BUDA Dušan OZ PALÁRIKOVO 853

Súśažné výsledky v streleckom desaśboji

Igor Solnica, víśaz 
v kategórii jednotlivcov

Poľovníctvo na webe
Peter GOGOLAIII. časť

•
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No ja som nikdy 
niè nespochybnil. Môj 

otec bude pre mòa na-
vždy autoritou odbor-
nou i ¾udskou. Ibaže  
niektorí kritici si ne-
povšimli, že doba sa 
zmenila a s òou pri-
šla potreba zmien. Aj 
v oblasti hospodárskej 

úpravy lesov. Vôbec 
nejde o to, že by 
sme mali znížiś 
vážnosś lesných 
hospodárskych 
plánov. Tieto 
nech sú však 

p r e d o v š et k ý m 
návodom a nie direktívou. Nemohol som 
súhlasiś s takým videním, ktoré vlastníka 
lesa stavia do role pasívneho vykonávate¾a 
plánu -  nech len plní predpis a nešpeku-
luje! Nikdy mi nešlo o demontáž LHP. Jeho 
konštrukcia však musí rešpektovaś vlast-
nícke práva. Preto nech je naším cie¾om, 
aby sa vlastník so svojim LHP stotožnil. Po-
môže to predovšetkým lesu. Verím, že prá-
ve takýto by bol dnes aj postoj môjho otca. 
Bol to predovšetkým ve¾ký praktik, ktorý do 
roku 1948 pracoval v podmienkach rôzno-
rodého vlastníctva.

Neznie to trocha nezásadovo? 
Ak panuje socializmus podporujem 
centrálnu lesnícku politiku, ak fungu-
je kapitalizmus som na strane vlast-
níka...

Ani náhodou! Otec nikdy nebol 
konjunkturálny vypoèítavec. Nebol straní-
kom a iste mu to v kariére nepomohlo. Tri-
krát bol navrhnutý na akademika, tri krát 
mu to strana zarazila... To, že bol praktik 
znamená nieèo úplne iné. Spomínal, že ne-
raz pri rôznych seminároch a exkurziách 
v lese nebolo nikoho, kto by bol navrhol, 
aké majú byś pokyny na danom sta-
novišti. Najuznávanejší odborníci 
boli odrazu nieèím ve¾mi zane-
prázdnení... Najèastejšie potom 
on zaèal otázkou: Èo je v tomto 
poraste hlavným problémom? 
A z toho potom prirodzene 
vyplynulo, aký má byś po-
stup hospodára. Spomínal, že  

istá poèiatoèná bezradnosś i obavy z jeho 
príchodu „na miesto èinu“ sa po takejto 
analýze èasto menili na súhlas a ochotu 
spolupracovaś. Otec vedel jasne formulovaś 
problém i jeho riešenie. Jeho postupy však 
neboli „vytiahnuté z klobúka“, ale boli kom-
bináciou bohatých skúseností a vedeckého 
prístupu, ktorý bol otcovou prirodzenosśou. 
Napríklad po pamätnej zime 1928/29, keï 
pôsobil v južných Èechách, iba jeho napa-
dlo sondami zistiś, do akej håbky premrzla 
zem v takých extrémnych mrazoch pod rôz-
nou hrúbkou snehu... A jeho praktickosś 
charakterizovalo aj to, že hoci naozaj nebol 
¾avièiar, keï už došlo k poštátneniu a zjed-
noteniu rozdrobených lesov, oceòoval mož-
nosś odborne ich všetky spravovaś.   

Zjednotenie správy a užíva-
nia lesov ponúklo otcovi príležitosś 
vytvoriś na Slovensku po prvý krát 
jednotnú nezávislú lesnícku taxaènú 
službu...

Bol to nepochybne vrcholný bod 
jeho kariéry, cesta k nemu však bola dlhá 
a mala svoju logiku. Náhoda stála asi len 
celkom na zaèiatku, keï otec na ružomber-
skom  gymnáziu písal úvahu „Èím chcem 
byś?“ Spolužiak napísal „lesným inžinie-
rom“ a otcovi, ktorý bol synom drobného 
živnostníka sa to zdalo celkom zaujímavé, 
nuž sa pridal... Lenže on to aj uskutoènil! 
Po absolvovaní lesníckej fakulty v Brne 
pracoval na mnohých miestach v Èechách 
i na Slovensku. Rád spomínal na post pred-
nostu Správy štátnych lesov vo Svaríne, na 
ktorom sa asi po prvý krát cítil „sám sebe 
pánom“. Vypracoval tu napríklad gene-
rálny projekt výstavby lesných chodníkov 
a ciest. Na Svarín však v dobrom spomínal 

akiste aj preto, že sa v tom èase oženil  s na-
šou mamkou Margitou. Bola pôvodom Ra-
kúšanka, ktorá prišla v roku 1916 ešte ako 
dieśa s rodièmi do papierenského Ružom-
berka, kde jej otec dostal prácu. Cez druhú 
svetovú vojnu bol ich pôvod problémom, 
jedného mamkinho brata dokonca zastre-
lili  partizáni. Najstaršia sestra Mária mala 
byś vysśahovaná, no náš otec sa za òu zaru-
èil. Bola to mimoriadna žena, podobnú som 
nikdy nestretol. Keï im ešte v roku  1918 
ich otec zomrel, zrušila zasnúbenie, aby po-
mohla svojej mame vychovaś päś mladších 
súrodencov. Po vojne zase pomáhala svojej 
sestre - mojej mame vychovaś nás, a stih-
la ešte pomôcś mojej sestre s výchovou jej 
detí, teda tretia generácia ... 

...vráśme sa k obdobiu otcov-
ho života, ktoré vstúpilo do lesníckej 
histórie...

V roku 1946 bol poverený organi-
zovaním a odborným vedením nezávislého 
inštitútu lesnej taxácie pre celé Slovensko. 
Dovtedy boli taxaèné kancelárie podria-
dené jednotlivým riadite¾stvám štátnych 
lesov. Na vytvorenie zvolenského ústredia 
Lesprojekty a jej päś poboèiek dostal otec 
ve¾ké personálne kompetencie. Pracovaś 
v Lesprojekte bolo cśou. Zišla sa tam sku-
toèná lesnícka elita. Nezanedbate¾né však 
boli aj slušné platy, èi možnosś získaś byt. 
Prvou väèšou úlohou bol odhad śažbových 
ukazovate¾ov, pretože v tom období chýba-
li platné LHP. Najväèšou výzvou však bola 
úplne prvá úplná inventarizácia všetkých 
lesov, ktorá sa pod názvom „Podroblesfot“ 
uskutoènila  v rokoch 1949 – 52. V prvej 
fáze išlo o lesy nad 10 ha, v druhej aj o tie 
ostatné. Boli použité metódy, aké sa dovtedy 
nikde inde na svete neuplatnili. Na inven-
tarizáciu nadviazala tvorba komplexných 
LHP. Všetko prebiehalo pod odbornou ga-
ranciou otca, ktorý bol hlavným inžinie-
rom Lesprojekty. Ústav nemal spoèiatku 
funkciu riadite¾a. Otec sa preto domáhal, 
aby bol niekto na tento post menovaný, èo 
potom jemu samotnému umožnilo naplno 

sa venovaś technickému úseku. O tom, 
že aj poèas svojho vrcholného obdo-

bia zostal predovšetkým praktikom 
svedèia napríklad jeho zlepšova-

cie návrhy, poènúc dômyselnou 
úpravou bežca na klasickej 
taxaènej priemerke až po vyu-
žitie leteckej fotografie v taxá-
torskej praxi. 

Aký bol Anton Ha-
tiar èlovek?

O nevymenovanom akademikovi, 
lesníckej komore i behoch na dlhú trať

Ján MIÈOVSKÝ

Muž, ktorý zmeral slovenské lesy 

„S tým by jeho otec veru nikdy nesúhlasil! Ten sa teraz musí v hrobe obracaś...“ Aj takéto  hod-
notenie postojov Ing. Stanislava HATIARA zaznelo po roku 1989 z radov lesníckej verejnosti. 
Nebolo spravodlivé, ale zase ani nie celkom prekvapivé. Veï jeho otec Ing. Anton HATIAR 
sa stal ešte poèas života legendou slovenskej lesníckej taxácie. A práve jeho syn by mal 
spochybniś lesné hospodárske plány, ktorých vysoký štandard je aj výsledkom mi-
moriadneho vkladu jeho otca do slovenského lesníctva..?!! Naozaj neobvyklé.

znamená nieèo úplne iné. Spomínal, že ne-
raz pri rôznych seminároch a exkurziách 
v lese nebolo nikoho, kto by bol navrhol, 
aké majú byś pokyny na danom sta-
novišti. Najuznávanejší odborníci 

aby bol niekto na tento post menovaný, èo 
potom jemu samotnému umožnilo naplno 

sa venovaś technickému úseku. O tom, 
že aj poèas svojho vrcholného obdo-

bia zostal predovšetkým praktikom 
svedèia napríklad jeho zlepšova-

cie návrhy, poènúc dômyselnou 
úpravou bežca na klasickej 
taxaènej priemerke až po vyu-
žitie leteckej fotografie v taxá-
torskej praxi. 

tiar èlovek?tiar èlovek?

V rodinnom kruhu, A. Hatiar vzadu vpravo 
(asi v roku 1927)

Stanislav Hatiar
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Stanislav Hatiar dnes pracuje na polovièný úväzok ako generálny sekretár Združenia obecných lesov SR vo Zvolene. 
Druhú èasś jeho pôsobenia predstavuje práca pre poisśovòu Alianz. Tento nenápadný muž je nepochybne typom bojovníka. 
Napokon, životnú húževnatosś mal po kom zdediś... Bol dorasteneckým majstrom ÈSSR v behu na dlhých tratiach. A zvládol aj 
nejeden maratón. To všetko dotvára obraz èloveka, ktorý napriek známemu menu nikdy neprechádzal životom ¾ahko. Všade, 
kde doteraz pôsobil, však zanechal jasný obraz užitoènej lesníckej práce. Jeho „tatko“ preto môže na ružomberskom cintorí-
ne pokojne odpoèívaś pod epitafom, ktorý mu vpísali vlastné deti:

Jeho plodnú lásku k pravde, k ¾uïom a slovenským lesom Ty odmeò, Pane.

Vzrastom malý, mal výšku iba 
163 cm a pri prednášaní preto rád vyh¾adá-
val vyvýšené miesta. Dobre to však vystihol 
ruský profesor Anuèin: “Vot, eto malenkij 
èelavek, no bolšoj  taxátor“. Otec však ur-
èite nebol typom zamraèeného vedátora. 
Bol skromný a zároveò ve¾mi spoloèenský. 
Vedel sa príležitostne s kolegami aj zabaviś, 
hoci radšej nalial druhým, ako by sám viac 
vypil. Takmer vždy bol nenúteným stredo-
bodom spoloènosti a vtipným zabávaèom. 
Mal vynikajúcu, až zázraènú pamäś, no asi 
by nik z tých, ktorí ho poznali, neuveril, že 
to nebola jeho prirodzenosś, ale výsledok 
tvrdej námahy.  Spomínal, ako si na škole 
v Brne aj poplakal, keï zistil, že spolužiaci 
sa uèia ove¾a ¾ahšie ako on. Húževnatá prá-
ca na sebe bola preòho charakteristická po 
celý život. Pracoval ve¾a nadèas a keï prišiel 
z práce, nikdy si nesadol k novinám, ale sa 
hneï prezliekol a  po ob¾úbenom prívarku 
alebo kukuriènej kaši (dnes ho však trochu 
podozrievam, že ani nie tak ob¾úbenom, ako 
lacnom - otcov plat musel totiž dosś dlho ži-
viś osem ¾udí) išiel v lete do záhrady a v zi-
me do dielne. Drevu rozumel ako málokto. 
Èo raz zglejil, to sa už nikdy nerozpojilo. Ve-
èer sa už nevenoval aktuálnym pracovným 
problémom, ale sa vzdelával. Chcel držaś 
krok s dobou a preto sa uèil prakticky celý 
život. Napísal množstvo èlánkov, ale len jed-
nu knihu - Hospodársku úpravu lesov pre 
stredné lesnícke školy. Škoda, že nepísal 
viac. Bol dobrým reèníkom, hoci aj to bolo 
viac výsledkom pracovitosti, ako talentu. 
Prednáška na akúko¾vek odbornú tému 
hoci s minimálnou prípravou mu nerobila 
problém. A nadovšetko to bol ve¾mi poctivý 
èlovek. Keï mal kedysi v Košiciach na sta-
rosti drevosklad,  chcel vraj ktorýsi kunèaft 
drevo prevziaś len tak „od oka“. Otec trval 
na presnom zmeraní, kvôli èomu musel 
klient na sklade prespaś. Ráno otec po òom 
našiel odkaz: keï vidím Váš pokojný spá-
nok, rozumiem, z èoho pramení. 

Ako spomínate na posledné 
otcove roky?

Hoci ku koncu života prestal no-
vej garnitúre vyhovovaś, nezatrpkol a rád 
zdôrazòoval, že v èasoch plnej aktivity mal 
možnosś ve¾a meniś. Po dosiahnutí dôchod-
kového veku  „nadsluhoval“  v taxácii, azda 
aj kvôli finanèným problémom, ešte desaś 
rokov. Mám pocit, že neskôr ho to trocha 
mrzelo. Ale ešte aj po odchode do dôchodku 
ho volali vypomáhaś na Lesnícku fakultu 
a Výskumný ústav lesného hospodárstva. 

Jablko nepadlo ïaleko od 
stromu...

Otec nechcel, aby som bol lesníkom, 
tvrdiac, že je to śažké povolanie. Na strednú 
ma ešte odhovoril, na vysokú však už nie. 
Lesné inžinierstvo sme napokon vyštudo-

vali nielen ja, ale aj sestra, ktorá zaèínala 
svoju lesnícku dráhu na Lesprojekte a kto-
rej manžel sa stal po roku 1989, myslím, 
prvým poslancom - lesníkom. Aj jeden z na-
šich bratov bol lesníkom. Otcove meno ma 
vždy zaväzovalo k práci na sebe, dúfam, že 
hanbu som mu neurobil. Otec moje štúdiá 
nechával na mòa, ale viem, že ho dobré 
výsledky ve¾mi tešili. Osobitne si vážil, ak 
som sa pri úlohách neuspokojil s jediným 
riešením, ale h¾adal aj ïalšie. Po skonèení 
fakulty som pracoval na polesiach v Smo-
leniciach, Gelnici, potom na lesnej správe 
v Margecanoch. Po redukcii pra-
covných miest u lesov som naèas 
musel prestúpiś do Váhostavu, ale 
pri prvej príležitosti som sa vrátil 
k lesom, tentokrát na Lesnú sprá-
vu Levoèa. Neskôr ma chcel riadite¾ 
závodu Èubaò, ktorého som si vá-
žil, za námestníka, ale prekážkou 
bola moja nestraníckosś. O to pre-
kvapivejšia bola návšteva samot-
ného podnikového riadite¾a Žigu, 
ktorý mi prišiel ponúknuś miesto 
vedúceho OTR na košickom pod-
niku. Vraj tam stranícky hendikep 
nebude nikomu vadiś... V Košiciach 
som sa snažil o praktické kroky. 
H¾adal som možnosś èo najlepšie 
využiś údaje prácne vypåòané na 
lístkoch rady LA. Zaviedol som zo-
stavu, ktorá odha¾ovala príèiny 
strát dreva, venoval som sa aj auto-
matickej fakturácii dreva. Ve¾kou 
akciou boli aj netto mzdy. V roku 
1986 som sa z rodinných dôvodov 
vrátil do Zvolena, kde som pracoval 
na vtedajšom Výskumnom ústave 
lesného hospodárstva. 

Tu sa vaša tvár stáva 
lesníckemu Slovensku pomer-
ne známa...    

Vždy som sa rád zoznamo-
val s tým, ako to funguje v štátoch, 
kde to funguje. Vïaka tomuto zá-
ujmu, ako aj tomu, že som nemal 
problém èítaś originálnu cudzoja-
zyènú literatúru, mi politické zme-
ny po roku 1989 otvorili možnosś 
aktívnejšie sa zapojiś do vrcholového les-
níckeho diania. Mal som možnosś ovplyvniś 
tvorbu štátnej lesníckej politiky, pracoval 
som na legislatívnych zmenách, v medziná-
rodnej organizácii lesníckych výskumných 
ústavov IUFRO, bol som konzultantom pre 
expertov FAO a Svetovej banky pri príprave 
lesníckych projektov pomoci Slovensku. 

Ešte viac si vás lesnícka verej-
nosś pamätá z lesníckej komory...

Bol som pri zakladaní Slovenskej 
lesníckej spoloènosti a dlhý èas èlenom 
predstavenstva Slovenskej lesníckej komo-

ry. Narobil som sa tam ve¾mi ve¾a, len ne-
viem, èi to malo zmysel... Komora je ve¾mi 
dôležitá, no už roky sa potáca v zaèarova-
nom kruhu – málo èlenov, málo peòazí, ne-
dostatoèná prezentácia...  

Po tomto období však opäś vý-
razne meníte svoje pracovné zarade-
nie...

V rokoch 1998 – 2002 som mal 
možnosś ako konate¾ riadiś spoloènosś 
Neosolium, S.C.M., s.r.o., ktorá spravovala 
aj lesný majetok banskobystrického rím-
skokatolíckeho biskupstva. Nemal som tu 

žiadny vnútorný problém, lebo som pre-
svedèený, že cirkev robí pre spoloènosś ve¾a 
užitoèného a má nárok na svoj majetok tak, 
ako každý iný subjekt. Bol som zodpoved-
ný za h¾adanie možnosti vyššieho zisku, no 
nikdy som nebol tlaèený ku krokom nezlu-
èite¾ným s poslaním lesníka. Za štyri roky 
sme dokázali zvýšiś výnosy dvaapolkrát za 
súèasného zníženia poètu zamestnancov 
o polovicu. V roku 2002 však moje pôsobe-
nie v Neosoliu skonèilo. Zažil som potom 
ne¾ahké èasy bez akéhoko¾vek príjmu, ne-
prajem to nikomu. Ešteže mám lepšiu man-
želku, ako si zaslúžim... 

A. Hatiar s prof. Anuèinom 
(vpravo) pri zámku v Javorine

A. Hatiar na konferencii VÚLH (L. Mikuláš 1969)
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Projekt PAWS úspešne pokra-
èuje pod¾a plánu, prebieha finalizácia 
produktov. Okrem aktualizácie webo-
vej stránky (http://www.paws.daa-bbo.
de) boli vytvorené nasledujúce pro-
dukty:
• štruktúra kurzu lesnej pedagogiky • 
koncept seminárov • uèebnica • inte-
raktívny CD-ROM • Demo verzia CD-
-ROM

ŠTRUKTÚRA KURZU
Štruktúra kurzu bola prvým 

vytvoreným produktom prezentova-
ným na projektovej web-stránke. Slú-
ži všetkým partnerom ako osnova pre 
ich prácu, definuje ciele, cie¾ové skupi-
ny, kompetenèný profil a taktiež osno-
vu a usporiadanie kurzu. Štruktúra 
kurzu je prístupná v partnerských ja-
zykoch a je možné ju stiahnuś z našej 
web-stránky v kategórií „products“. 

KONCEPT SEMINÁRA
Koncept seminára poskytuje 

základný výuèbový návod pre lekto-
rov zabezpeèujúcich školenia lesných 
pedagógov. Je rozdelený do viacerých 
fáz, ktoré sú v dokumente detailne 
popísané. Seminár pozostáva z troch 
workshopov tematicky na seba nad-
väzujúcich. Trojicu workshopov do-
påòajú dve obdobia samoštúdia, kedy 
majú úèastníci k dispozícii interaktív-
ny CD-ROM a uèebnicu. V tejto fáze sa 
predpokladá prehåbenie a zvyšovanie 
získaných vedomostí a zruèností v ob-
lasti lesnej pedagogiky. Úlohou úèast-
níkov je v tomto období samoštúdia aj 
s podporou tútorov prakticky pripraviś 
a zrealizovaś lesné vychádzky pre rôz-
ne cie¾ové skupiny (napr. deti, mládež, 
osoby so špeciálnymi potrebami). 

UÈEBNICA
Uèebnica slúži ako študijný 

materiál v období samoštúdia a zá-
roveò ako teoretická príruèka pre ne-
skoršie použitie úèastníkmi kurzu. 
Obsahuje hlavne teoretické východis-
ká, metodické a výchovné podkladové 
informácie, ktoré sú dôležité pre les-
ných pedagógov a prácu v oblasti les-
nej pedagogiky. Okrem toho poskytuje 
informácie o lesníckej práci s verejnos-
śou, jej zámeroch a princípoch pri pro-

pagácii trvale udržate¾ného lesného 
hospodárstva.

CD-ROM
CD ROM poskytuje taktiež cviè-

ný materiál pre úèastníkov, slúži ako 
nástroj k príprave programu  a aktivít 
lesnej pedagogiky. Predpokladá sa, že 
bude taktiež používaný v období sa-
moštúdia. Okrem toho CD ROM obsa-
huje krátke videosnímky a virtuálnu 
mapu, ktoré môžu byś používané pre 
tréningové úèely plánovania vlastnej 
lesnej vychádzky. Navyše CD ROM ob-
sahuje približne 128 vzorových aktivít 
v lese. Užívate¾ môže pomocou neho 
plánovaś  a vytváraś vhodný program 
lesnej vychádzky. Užívate¾ má zároveò 
možnosś vkladaś si vlastné ob¾úbené 
aktivity, ktoré zatia¾ nie sú súèasśou 
CD-ROM-u, ako aj vybraný program 
zaslaś v elektronickej podobe ich svo-
jim kolegom – lesným pedagógom.

DEMO-VERZIA CD-ROM
Na rozdiel od plnej verzie CD 

ROM-u je demo verzia jeho zjednodu-
šenou podobou. Poèet aktivít je obme-
dzený na 18  a nie je možné ukladanie 
a odosielanie dát.

ÏALŠÍ PRIEBEH 
PROJEKTOVÝCH AKTIVÍT

Ïalším krokom vo vývoji pro-
duktov je po ich preložení do jazykov 
partnerov hodnotenie prostredníc-
tvom testovacích seminárov v partner-
ských krajinách. V Èeskej republike sa 
konal prvý testovací seminár koncom 
júna. V Nemecku prebiehal seminár 
v júli, vo Fínsku sa uskutoèní v augus-
te, na Slovensku a v Rakúsku štartujú 
kurzy v septembri. 

V nasledujúcom informaènom 
bulletine Vás budeme informovaś o vý-
sledkoch a priebehu týchto seminárov. 

V prípade záujmu o Demover-
ziu CD-ROMu, informujte sa u kon-
taktnej osoby v Slovenskej republike. 
Partneri a ich adresa sú uvedení u na 
web-stránke projektu. 

Ing. ¼udmila Marušáková je lesný 
pedagóg, pracuje v NLC Zvolen

Žiadne 
„nemtudom“

Na prelome mája a júna  som 
sa s kolegom Martinom Matysom 
z LS Majdán zúèastnil kurzu les-
ných pedagógov. Informácie o les-
nej pedagogike sa aj vïaka èasopisu 
Lesník dostávajú viac do povedomia 
lesníkov a tak, keï sa kolegovia do-
zvedeli, že aj náš závod má absolven-
tov tohto kurzu, povedali si: 
„železo je treba kuś za 
horúca“. Tak sa 
stalo, že 

Michal SLÁVIK

tov tohto kurzu, povedali si: 
„železo je treba kuś za 
horúca“. Tak sa 
stalo, že 

Newsletter V.

PAWS – pedagogické aktivity 
v lese, koncept seminárov 

pre lesníkov
http://www.paws.daa-bbo.de

¼udmila MARUŠÁKOVÁ

•
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Lesný pedagóg prázdniny 
nemá. Že je to naozaj tak, svedèia ak-
tivity lesných pedagógov z Odštepné-
ho závodu Revúca aj v èase, kedy si 
pedagógovia v školách aspoò trochu 
oddýchnu. O našej úspešnej „infiltrá-
cii“ do podvedomia èlenov Slovenské-
ho zväzu ochrancov prírody a krajiny 
v júli som písal minule. Ïalšou a opäś 
ve¾mi pozitívne hodnotenou akciou 
bola prezentácia lesnej pedagogiky 
na školiacom sústredení vedúcich 
skautských skupín. Svoje stany si 
rozložili pri našej chate v Stránskej 
a pri príprave programu im vedúci 
Lesnej správy Torna¾a Ing. Milan Ka-
rell ponúkol spomínanú aktivitu. Po-
èiatoèné rozpaky z názvu mladí ¾udia 
vo veku 17 až 22 rokov rýchlo pustili 
za hlavu. Pohybové aktivity, nové 
zážitky priamo na vlastnej koži 
a zapojenie všetkých zmyslov 
do vnímania prírody im boli 
ve¾mi blízke. Okamžité reak-
cie, èo a ako sa dá v ich domá-
cich podmienkach uplatniś 
nás zas utvrdili, že dopolud-
nie strávené v ich kruhu nebo-
lo zbytoèné. Vzájomná výmena 
skúseností o práci s deśmi je aj 
pre nás vždy inšpirujúca a nebo-
lo tomu inak ani teraz. 

Hitom sú vtáèie búdky
Ve¾mi úspešne dopadla lesná 

pedagogika aj na Oravskom pohári, 
majstrovstvách v práci s motorovou 
pílou v Námestove, ktoré v auguste 
organizoval miestny odštepný závod. 
V rámci sprievodného programu sme 
boli oslovení, aby sme spolu s pracov-
níkmi ich OZ a GR pripravili aktivity 
pre detských návštevníkov. Záujem 
bol mimoriadny a to nielen zo strany 
detí, ale zapojili sa i „dospeláci“, kto-
rí sa so skladaním dreveného puzzle 
èastokrát viac zapotili ako ich ratoles-
ti. Úspech slávilo  sluchové i èuchové 
pexeso, vlastnoruène vyrobená zbier-
ka semien lesných drevín èi „svoj 
strom“. Najväèším hitom sa však na 
takýchto akciách stáva výroba vtá-
èích búdok, ktorých si deti vyrobili 
teraz nieèo cez tridsaś. Ak sa aspoò 
èasś z nich dostane von do prírody, 
pomôžeme sýkorkám v ich ne¾ahkom 
boji o hniezdiská. 

Uznanie od pracovníkov školstva
Najèerstvejšie uznanie práce 

lesných pedagógov sme zožali v dru-
hej polovici septembra. O našom 
prístupe k verejnosti sa dozvedeli aj 
pracovníci Slovenskej agentúry ži-
votného prostredia a spolu s pracov-
níkmi Lesnej správy Ratková sme 
zorganizovali návštevu nášho náuè-
ného chodníku Drienok a názornú 
ukážku lesnej pedagogiky pre pracov-
níkov školstva, ktorí majú na starosti 
environmentálne aktivity. Ich trojdòo-
vé školenie bolo opäś po dvoch dòoch 
strávených v uèebni spestrené aktív-
nym pohybom a zmyslové vnímanie 
prírody im tak isto podnietilo nápady 
na to, ako to so „svojimi“ deśmi budú 
robiś. Predstavili sme aj našu mapu 
Lesných informaè-
ných kan-

celárií a slová 
jedného z úèastníkov: „Za takúto prá-
cu si zaslúžite rating AAA+“  netreba 
ïalej komentovaś. Utvrdzuje nás to 
v presvedèení, že sme nastúpili správ-
nu cestu a v úsilí netreba po¾avovaś. 

Obrazne povedané, na vlak 
s prácou s verejnosśou, ktorý rozbeh-
lo predchádzajúce vedenie štátneho 
podniku a súèasné ho tak isto výraz-
ne podporuje, sme úspešne naskoèi-
li a je teraz len na nás, ako budeme 
ïalej formovaś obraz štátnych lesní-
kov v oèiach hlavne laickej verejnosti. 
Cez èisté detské dušièky je to naj-
priechodnejšie, preto netreba otá¾aś 
so žiadnou požiadavkou z ich strany 
a venovaś im svoj èas, aj keï èasto 
na úkor svojho súkromia. Urèite sa 
nám to vráti. Verte mi! Mám s tým 
skúsenosti.

Rating AAA+
Igor VISZLAI

a pri príprave programu im vedúci 
Ing. Milan Ka-

 ponúkol spomínanú aktivitu. Po-
èiatoèné rozpaky z názvu mladí ¾udia 
vo veku 17 až 22 rokov rýchlo pustili 
za hlavu. Pohybové aktivity, nové 
zážitky priamo na vlastnej koži 

pre nás vždy inšpirujúca a nebo-

Ve¾mi úspešne dopadla lesná 
pedagogika aj na Oravskom pohári, 
majstrovstvách v práci s motorovou 
pílou v Námestove, ktoré v auguste 

ných kan-

celárií a slová 

nám náš dobrý kolega Ing. Martin 
Knúrovský, vedúci LS Pezinok, do-
hodol s pánom farárom Františkom 
Moškom, ktorý organizuje v lokalite 
Glozvizna nad obcou Limbach na LS 
Pezinok letné tábory pre deti z far-
nosti Grinava na 14. júl vychádzku 
s deśmi. Ako neskúsení pedagógo-
via sme požiadali o pomoc školstvo 
v osobe manželky kolegu Martina, 
pani uèite¾ku Tatianu Matysovú, 
ktorá uèí deti na prvom stupni na ZŠ 
s materskou školou v Smoleniciach. 
Toto spojenie lesníckych a uèite¾-
ských skúseností sa osvedèilo a pre-
žili sme spolu s deśmi krásne chvíle, 
plné horúceho slnka a detského 
smiechu. Deti sme si rozdelili na dve 
skupiny. V mojej skupine som mal 
deti do desaś rokov. Spolu sme si vy-
skúšali, ako sa zvieratká orientujú 
v noci, skúsili sme si, aké nároèné 
je kàmenie vtáèatiek a ve¾a ïalších 
náuèných hier. Program sa stretol 
s kladnou odozvou a  boli sme od-
porúèaní aj vedúcim nasledujúceho 
turnusu detského tábora, v ktorom 
boli deti z farnosti Galanta. Miesto 
a pedagogická skupina rovnaká, 
zmenili sa len deti a termín. Vychádz-
ka do lesa sa uskutoènila 20. júla za 
výdatnej podpory slneèných lúèov. 
No rovnako sme prekonali horúèosś 
dòa i poèiatoènú jazykovú bariéru 
(deti boli zo ZŠ s vyuèujúcim jazy-
kom maïarským). Deti sa radi za-
pájali do hier a boli spokojné, že sa 
nauèili nieèo nové. Takto sa nám po-
darilo osemdesiatim deśom spestriś 
chvíle prežité v prírode a zároveò im 
hravou formou rozšíriś vedomosti 

o lese a živote v òom.      
Ing. Michal Slávik 

je logistik 
OZ Smolenice 

o lese a živote v òom.      
Ing. Michal Slávik 

je logistik 
OZ Smolenice 
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Jozef MARKO

CESTA K ZISKOVOSTI VEDIE
CEZ ZNIŽOVANIE NÁKLADOV

V kancelárii riadite¾a Ing. Šte-
fana Beòu mám možnosś hovoriś 
o fungovaní závodu aj s vedúcou 
ekonomiky Ing. Magdalénou Hura-
jovou a vedúcim obchodu a logistiky 
Ing. Danielom Rimarèíkom. A že je 
o èom hovoriś, o tom ma presviedèa 
hneï na úvod Ing. Beòa: „Náš závod 
má v dôsledku procesu reprivatizácie 
významne obmedzené śažbové mož-
nosti. Dnes hospodárime už na men-
šej polovici pôvodnej výmery závodu. 
Vo vlastníctve štátu je v súèasnosti 
necelých 20 000 ha, èo nie je ani 60 % 
obhospodarovanej plochy. To je roz-
hodujúci faktor pre stanovenie výšky 
roènej śažby, v ktorej sa nemôžeme 
dostaś ani na 100 000 m3 (v tomto 
roku 90 000 m3), èo je hranica, za kto-
rou sa dá reálne predpokladaś tvorba 
zisku. Najmä, ak je to ako v našom 
prípade, keï 95 % všetkých tržieb po-
chádza z predaja dreva. Ešte zaèiat-
kom roka sme si v rámci koncepèných 
zámerov závodu stanovili dvadsaś 
úloh z každej oblasti èinnosti, ktoré 
nám mali zabezpeèiś ïalší progres 
v rozvoji závodu a pokúsiś sa o vy-
rovnané, resp. mierne ziskové hospo-
dárenie poèas celého roka. Zatia¾ sa 
nám darí. Od zaèiatku roka do konca 
mesiaca augusta sme boli každý me-
siac v zisku.“ 

Bardejovèania najlepšie ve-
dia, ko¾ko úsilia a nervov ich stojí do-
sahovanie zisku nachádzaním rezerv 
v hospodárení a úspor v nákladoch. 
Ing. Hurajová hovorí, že sa podrobne 

venujú rozboru nákladovosti každý 
mesiac a osobitne posudzujú polož-
ku za položkou. Vypláca sa im to. 
„Otvorili sme napríklad problemati-
ku odovzdávania lesných ciest, ktoré 
prechádzajú pozemkami neštátnych 
subjektov. Vypoèítali sme, že viac 
ako 50 percent z nich s roènými od-
pismi 3 milióny korún nepotrebujeme 
vôbec, alebo len v minimálnom rozsa-
hu. Túto èiastku považujeme v našich 
podmienkach za významnú úsporu 
nákladov. Cesty odovzdávame ma-
joritnému vlastníkovi pozemkov, kto-
rý má viac ako 80-percentný podiel. 
Je na òom, aby na prevádzkovanie 
konkrétnej cesty našiel s ostatnými 
vlastníkmi riešenie, napr. vytvore-
ním združenia vlastníkov pozemkov. 
Naše prevádzkové potreby máme pri-
tom zmluvne ošetrené. Je pravdou, 
že touto transakciou je znižovaná 
hodnota kmeòového majetku štátu, 
ale èo z takého majetku, ktorý nám 
neslúži a naopak zaśažuje nákladmi 
a aj požiadavkami na údržbu. V tom-
to roku sme už odovzdali 19 tvrdých 
lesných ciest v celkovej dåžke 42 ki-
lometrov. Na odpisoch sme zatia¾ zís-
kali viac ako 300 tisíc Sk. Celkovo 
máme pripravených na takéto rieše-
nie 51 lesných ciest,“ dopåòa kolegy-
òu z vedenia Ing. Beòa. 

VÝZNAMNÉ ÚSPORY 
AJ VÏAKA LOGISTIKE
Ïalšou dôležitou príležitos-

śou, ako môžu štátni lesníci usporiś 
na nákladoch, vidia Bardejovèania 
v ekonomicky efektívnom nastavení 
logistiky celého śažbovo-výrobného 
a obchodného procesu. Aj tu majú 
pozitívne výsledky, o ktorých ho-

vorí Ing. Rimarèík: „Máme problém 
s nepriaznivou štruktúrou dreva. Až 
60 percent vyśaženej hmoty predsta-
vuje jadrový buk, úplne nám chýba 
dub, po ktorom je ve¾ký dopyt. Do-
teraz sme všetku drevnú hmotu ma-
nipulovali na jedinom expediènom 
sklade a vyrobené sortimenty expe-
dovali po železnici, alebo kamiónovou 
dopravou. V snahe získaś aj v tom-
to procese nejaké úspory, 
rozhodli sme sa vlákninovú 
hmotu z vybraných predrub-
ných porastov prevažne do 
50 rokov, manipulovaś na od-
vozných miestach a kami-
ónmi ju dodávaś priamo do 
celulózok. V projekte sme pô-
vodne uvažovali s objemom 
15 000 kubíkov, ale pre rôzne 
prevádzkové príèiny predpo-
kladáme, že to bude reálne 
13 000 kubíkov. Pri našich 

Dnes z OZ Bardejov

Peripetie s podnikaním 
na slovenský spôsob

Milé prekvapenie hneď na úvod. Pred budovou ústredia OZ 
Bardejov stojí drevený informačný panel so základnými faktami 
o histórii hospodárenia v lesoch tohto regiónu, s charakteristikou 
závodu, s informáciami o flóre a faune, ale aj o ubytovacích mož-
nostiach v štyroch chatách v správe OZ. Vstupujem dnu a opäť som 
milo prekvapený kultúrnosťou vkusne zariadených a v čistote udr-
žiavaných priestorov s nápaditými menovkami pri každých dverách 
a obrazmi a fotografiami na stenách. Som si istý, že práve takto by 
mal vyzerať každý závod štátneho podniku LESY SRmal vyzerať každý závod štátneho podniku LESY SR

Ing. Štefan Beòa
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dlhých odvozných vzdialenostiach 
- priemerná je až 34 kilometrov - naj-
mä z okrajových èastí závodu, sme 
získali na odvoze a manipulácii dre-
va doteraz úsporu 268 korún na me-
ter kubický. Takto sme spokojní my 
i odberatelia, ktorí si hradia náklady 
na druhotný odvoz sami.“

V tejto súvislosti Ing. Beòa ne-
zabúda spomenúś, že pri tomto pro-
jekte vychádzali bardejovskí lesníci 
aj z úspešných overovacích skúšok 
harvestorovej technológie na páso-
vom podvozku v listnatých poras-
toch. „Žia¾, známa slovenská firma, 
s ktorou sme boli v zmluvnom vzśahu, 
jedného krásneho dòa zbalila techni-
ku a bez akéhoko¾vek vysvetlenia 
a ïalšieho rokovania odišla za vidi-
nou lepšieho zárobku na spracovanie 
kalamity v susednej Èeskej republi-
ke. Aj také je podnikanie na sloven-
ský spôsob.“ A to nie je ojedinelý 
prípad, kedy sa slovenskí tiežpodni-
katelia zachovali nekorektne, nechá-
vajúc za sebou nedokonèenú prácu. 
Kurióznym je prípad jedného z nich, 
ktorý ani nevyfakturoval 13 000 ko-
rún za vykonané práce a odkázal les-
níkom, že tieto peniaze ani nechce, 
pretože už dávno má zabezpeèený 
lepší zárobok v Nemecku...

Vôbec, problematika dodá-
vate¾ov prác a služieb v lesníckych 
èinnostiach si zaslúži pod¾a Barde-
jovèanov osobitnú pozornosś. Opäś 
hovorí Ing. Beòa: „V tejto oblasti zaèí-
name pociśovaś ve¾ké problémy. Pokoj-
ne sa môže staś, že v doh¾adnej dobe 
tento trh padne na kolená. S koòmi 
nemá kto robiś. Technika, ktorú sme 
našim bývalým zamestnancom pre-
najali alebo odpredali, dožíva. Malé 
firmy, ako sme sa o nich ešte nie tak 
dávno „uèili“ na poradách riadite¾ov 
na báze dobrovo¾nosti nevznikli, ale-
bo aj keï boli založené, tak v krátkom 
èase zanikli. Nie každý podnikate¾ 
sa vie podnikate¾sky správaś a medzi 
¾uïmi ešte stále pretrváva vedomie, 

že oni na niekoho robia. Do inovácie 
novej techniky nikto neinvestuje, ¾u-
dia sa trápia s tými starými „šrotmi“ 
a sú radi, že vyživia rodinu. Môže to 
takto fungovaś? Som presvedèený, že 
dlhodobo urèite nie. Zrejme sa bude-
me musieś poobzeraś po nových, mla-
dých, vzdelaných ¾uïoch, daś im do 
rúk modernú výkonnú techniku a ga-
rantovaś pracovné a sociálne istoty. 
Nechcem byś pesimistom, ale ten èas 
sa ve¾mi rýchlo blíži.“ 

OTVORENÉ POMENOVANIE
VÁŽNYCH PROBLÉMOV
Riadite¾ OZ Bardejov je otvo-

rený aj pri pomenovávaní ïalších 
vážnych problémov, ktoré trápia 
miestnych lesníkov. Z jeho slov vy-
plýva, že už nestaèí sa nad nimi iba 
zamýš¾aś a s¾ubovaś riešenia. Kom-
petentní by ich mali koneène zaèaś 
aj reálne riešiś. „Pre nás je nepocho-
pite¾ný proces odpredaja nepotreb-
ného majetku. Po celej línii závod 
– podnik – ministerstvo sa neskutoè-
ne dlho úraduje a nevyužívaný maje-
tok medzitým chátra, znehodnocuje 
sa, klesá na cene. Ale horšie je to, že 
je to naša vizitka a že sme sa zara-
dili k firmám, ktoré sú pre neèinnosś 
v starostlivosti o majetok predmetom 
kritiky spoloènosti. Pritom staèí len 
málo. Vypísaś verejnú obchodnú sú-
śaž, ktorú si pod svoju ochranu zobral 
podnik. To, èo sme pred 3 – 4 rokmi 
mohli reálne odpredaś za 1,5 milióna, 
dnes za to dostaneme možno jednu 
tretinu. Najskôr by sme si asi mali 
daś odpoveï na základnú otázku, 
èi sa vôbec chceme zbaviś nepotreb-
ného majetku. My sme si na tento 
rok stanovili ve¾mi ambicióznu úlo-
hu – odpredaś 61 objektov rôzneho 
charakteru, vrátane obytných budov 
a strojov. Preto nás zdåhavosś v tomto 
procese tak irituje. Koniec koncov, nie 
je to zanedbate¾ná èasś tvorby zdro-
jov na rozvoj podniku. Možno som 
kritický o to viac, že som nauèený žiś 

rýchlo a zdåhavé riešenia èo-
hoko¾vek ma vnútorne ve¾mi 
vyrušujú. 

Nemalé prevádzkové 
problémy nám spôsobujú ta-
kisto obce v odvoze dreva po 
miestnych komunikáciách. 
Najmä v prípadoch, keï iná 
možnosś pre nás neexistuje. 
Obec si zo štátnych alebo eu-
rópskych zdrojov opraví cestu, 
osadí dopravnú znaèku a od 
nás chce za každý kubík od-

vezeného dreva 50 korún. Pritom obci 
platíme nemalé dane z lesných pozem-
kov. Nechcem politizovaś, ale tieto prob-
lémy sme už riešili doslova na vládnej, 
èi poslaneckej úrovni, ale doteraz sme 
sa nedoèkali  jednoznaèného výkla-
du práv miestnej samosprávy. Plošné 
uvo¾òovanie prostriedkov z mimoriad-
neho fondu podniku problém nevyrie-
ši, vyvolá precedens do budúcnosti 
a zrejme to nie je ani aktuálne. Ostáva 
len veriś, že sa to raz usporiada  zákon-
nou normou.“ 

VÝCHODNIARSKE PRVENSTVO 
V ODCHYTE KVALITNEJ 

JELENEJ ZVERI
Je krásny septembrový deò 

a prvé lístie na buèinách Èergovské-
ho pohoria sa zaèína sfarbovaś do 
hneda a do èervena. Darmo, jeseò 
je blízko. V lesoch na teritóriu Les-
nej správy Malcov, v doline Veèný 
jarok, v sedle Priehyba, v okolí obcí 
Lenártov, Lukov a Livov, na všetkých 
tých miestach bude urèite krásna. 
Pozeráme si s riadite¾om odchytové 
zariadenia, urèené pre jeleniu zver. 
Bardejovèania sa majú èím pýšiś. 
Karpatský jeleò zo spomenutej ob-
lasti výrazne „okyslièil“ krv jeleòov 
a jeleníc v lesných komplexoch Považ-
ského Inovca a v súèasnosti pomáha 
v ambicióznom projekte prebudova-
nia zverníka v Betliari, kde už dodali 
desaś kusov jelenej zveri. Dozvedám 
sa, že práve bardejovskí lesníci zaèa-
li ako prví na východnom Slovensku 
pomáhaś postupne skvalitòovaś jele-
niu zver v iných èastiach Slovenska.

V teréne mám možnosś vidieś 
aj prácu lanoviek spred tridsiatich 
rokov a v súèasnosti. Maloplošné ho-
loruby, umelo zalesòované aj smre-
kom, ktorý na flyš nepatrí, nahradil 
citlivý podrastový spôsob s upred-
nostòovaním prirodzenej obnovy 
buka, ktorý je naopak na týchto sta-
novištiach ako doma. Ing. Beòa spo-
mína na chyby z minulosti, keï sa 
obnovovali tzv. „prestarnuté“ poras-
ty, ale v tóne jeho hlasu prevažuje hr-
dosś na to, èo dokážu lesníci a chlapi 
od lanoviek v nároèných terénoch 
dnes. Poh¾ad na majestátne kulisy 
zdravých materských porastov a ži-
votaschopné mladiny vzbudzuje vo 
mne nádej, že tak ako bardejovskí 
lesníci èoraz viac ¾udí pracujúcich 
v lese a pre les pochopí, že práve 
týmto smerom vedie správna cesta 
k tomu, èo moderne nazývame trvalo 
udržate¾né hospodárenie v lesoch. 

Odchytové zariadenia jelenej zveri v doline Veèný jarok

•
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Na akých lesných pozemkoch 
z poh¾adu vlastníckych vzśahov vlast-
ne š.p. LESY SR v sú-
èasnosti hospodári? 

-  V prvom rade 
spravujeme a obhospo-
darujeme lesné pozem-
ky vo vlastníctve štátu. Ïalej podnik 
disponuje lesnými pozemkami s nezis-

NEŠTÁTNE NEODOVZDANÉ LESY
S Ing. Stanislavom VYHNÁLIKOM 

o bariérach reprivatizácie 

Lesníci čelia 
nespokojnosti 

vlastníkov

Ústavný súd SR koncom augus-
ta tohto roku rozhodol, že prevod po-
zemkov nezistených vlastníkov na štát 
by bol v rozpore s ústavou. Štát tak ma-
jiteľom pôdy, ktorých meno je síce zná-
me, ale miesto ich trvalého pobytu nie, 
pozemky nezoberie. Slovenské médiá 
po prijatí tohto rozhodnutia uverejnili 
informácie zo zdrojov Úradu geodézie, 
kartografie a katastra, podľa ktorých 
ide o pôdu s rozlohou presahujúcou 
500 000 hektárov s takmer miliónom 
nezistených vlastníkov. Nás zaujíma-
lo, aká je situácia u lesných pozem-
kov obhospodarovaných š.p. LESY SR, 
ako postupuje usporiadanie vzťahov 
so skutočnými či domnelými vlastník-
mi lesných pozemkov a aké problémy 
tento proces prináša. Tému otvárame 

rozhovorom s pove-
reným vedúcim Od-
boru správy lesných 
pozemkov a repri-
vatizácie na ge-

n e r á l n o m 
riaditeľstve 
Ing. Stani-
slavom Vy-
hnálikom.

Ing. Vyhnálik nad úradnou agendou

teným a neevidovaným vlastníctvom 
a lesnými pozemkami vlastníkov, ktorí 
si svoje práva neuplatnili. Obhospoda-
rujeme tiež lesné pozemky známych 
prihlásených vlastníkov, ktorých uží-
vacie práva doposia¾ neboli usporiada-
né z rôznych dôvodov. Napríklad kvôli 
nevydokladovanej žiadosti, neochote 
prevziaś vlastníctvo, podielovému spo-
luvlastníctvu alebo jednoducho nevie-
me, kde sa pozemok v teréne nachádza. 
Hospodárime aj na lesných pozemkoch 
miest a obcí, cirkevných 
subjektov a iných vlast-
níkov, ktorí si doteraz 
neuplatnili vrátenie 
užívacích práv. A na-
pokon hospodárime 
na lesných pozemkoch prenajatých 
od vlastníkov nájomnou zmluvou. Ide 
o mimoriadne zložitú problematiku, èo 
dokumentuje aj ve¾ké množstvo zákon-
ných noriem, predpisov a usmernení, 
ktoré ju upravujú. 

Pre zaujímavosś, ko¾ko ich je?
-  Celkovo vyše tridsaś zákonov, 

vyhlášok, metodických pokynov, pomô-
cok a usmernení. 

Ako sa v nich pracovníci vášho 
odboru na ústredí podniku a referenti 
správy lesných pozemkov a reprivati-
zácie na jednotlivých odštepných zá-
vodoch orientujú? 

-  1. apríla 2004 nadobudla úèin-
nosś Smernica o usporiadaní vzśahov 
v neštátnych neodovzdaných lesoch. 
Zostavili sme ju ako „kuchársku knihu“ 
pre našich zamestnancov, ktorí sa touto 
problematikou zaoberajú. Obsahuje sku-
toène všetko, èo majú a musia vedieś, aby 
svoju prácu profesionálne zvládli. Záro-
veò nám metodicky pomáha ich prácu 
koordinovaś. Naši kolegovia na odštep-
ných závodoch v nej môžu nájsś okrem 
iného napríklad podrobnú analýzu ob-
hospodarovania lesných pozemkov zo 
zákona, vzory dohôd, protokolov a zmlúv. 
Takto je zabezpeèený jednotný postup 
riešenia problematiky na všetkých OZ 
v rámci podniku. V súèasnosti pra-
cujeme s kolegami na odbore Ing. Já-
nom Bobrom, Ing. Róbertom Dobišom 
a Ing. Ivanou Hochelovou na jej noveli-
zácii tak, aby obsahovala najmä zmeny 
v legislatíve, ktoré sa uskutoènili od jej 
vydania. Zapracujeme do jej znenia aj 
pripomienky a podnety od kolegov z OZ 

opierajúce sa o skúse-
nosti z praxe.    

Ktorá èasś 
smernice je z h¾adis-
ka realizácie v praxi 

najproblematickejšia, na ktorú by ste 
chceli osobitne upozorniś? 

-  Urèite je to problematika ná-
jomného vzśahu zo zákona, popísaná 
v prílohe èíslo 10 tejto smernice. Obhos-
podarovanie lesných pozemkov zo záko-
na je vlastne dôsledok stavu z obdobia 
pred prijatím reštituèných zákonov, kedy 
takmer celá výmera lesných pozemkov 
u nás bola bez oh¾adu na vlastníctvo 
v užívaní štátnych organizácií lesného 
hospodárstva. Náš podnik poskytuje 
túto službu na základe zákonných usta-
novení skupine vlastníkov a to fyzickým 

osobám. Jej žiadate¾om 
je pritom štát. Vo vše-
obecnosti však môžem 
povedaś, že celý repri-
vatizaèný proces ve¾mi 
komplikujú problémy, 

vyplývajúce z legislatívnych, technic-
kých a ekonomických bariér.   

Môžem iba potvrdiś zo stretnutí 
s kolegami na odštepných závodoch, 
že vnímajú túto agendu ako ve¾mi ná-
roènú, nevïaènú a o to bolestnejšiu, 
že im reprivatizácia rokmi postupne 
odkrajuje z plochy lesných pozemkov, 
na ktorých môžu hospodáriś...

-   Kvôli komplikáciám, zdåhavos-
ti a nedoriešeným problémom v repri-
vatizaènom procese sú dokonca štátni 
lesníci niektorými reálnymi èi domne-
lými vlastníkmi lesných pozemkov upo-
dozrievaní, že im nechcú vrátiś to, èo 
im patrí, že zámerne brzdia reprivatizá-
ciu! Nie je príjemné a niekedy ani mož-
né vysvetliś nespokojným obèanom, že 
doposia¾ nie je napríklad ujasnená in-
terpretácia ustanovení zákona è. 229/ 
1991 Zb. o úprave vlastníckych vzśahov 
k pôde a inému po¾nohospodárskemu 
majetku v znení neskorších predpisov, 
pretože mu chýba dôvodová správa. 
Nie je k dispozícii ani autorizovaný vý-
klad tohto zákona, èo vedie k jeho rôz-
nej aplikácii v praxi napríklad zo strany 
orgánov štátnej správy a rozdielnych vý-
sledkov pri súdnych sporoch.  

Potom je tu technická bariéra 
ako dôsledok situácie na súdoch, notár-
stvach a najmä na správach katastra. 
Tieto bývalé strediská geodézie nesta-
èili vybavovaś vlastníkov potrebnými 
dokladmi, prièom pre takmer 300 ka-
tastrálnych území neexistujú pozemkové 
knihy, znièené poèas vojny, alebo živel-
nými pohromami. V ïalších katastrál-
nych územiach sú podklady použite¾né 
iba obmedzene v podobe krokárskych 
máp a podobne. Nevyhovujúci stav je 
v evidencii lesných pozemkov, lebo LHP 
v prevažnej miere nerešpektuje vlastníc-
ke vzśahy, iba prírodné podmienky. Preto 
sú èastokrát vlastnícke hranice pozem-
kov neidentifikovate¾né v teréne. Oso-
bitnou kapitolou sú dedièské konania 

Smernica na spôsob 
kuchárskej knihy

LESY SR odovzdali 
doteraz viac 

ako 800 tisíc ha
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k lesnej pôde. Ak lesné pozemky neboli 
špecifikované v dedièskom rozhodnutí, 
vlastník nevie svoje vlastníctvo preuká-
zaś výpisom z listu vlastníctva. To je pre-
kážkou nielen pre reprivatizaèný proces, 
ale spoma¾uje to práce na  pozemkových 
úpravách, registroch obnovenej eviden-
cie pozemkov, známych pod skratkou 
ROEP. Tieto potom nepostupujú pod¾a 
centrálne schválených harmonogramov 
a ich vyhotovenie a schva¾ovanie trvá ne-
úmerne dlho. 

Spomínali ste aj ekonomické 
bariéry. Znamená to, že - ako pomaly 
na všetko v tejto krajine - aj na urýchle-
nie a zjednodušenie reprivatizaèného 
procesu chýbajú peniaze? 

- Problém je predovšetkým v tom, 
že doteraz neboli pridelené finanèné 
zdroje na reštituèné náhrady, na nájom-
né za nájom zo zákona a pre prípadnú 
kúpu ponúkaných lesných pozemkov 
a lesných porastov na nich stojacich 
pre štát. Usporiadanie vzśahov s vlast-
níkmi financujeme zo zdrojov podniku, 
ktoré sú samozrejme obmedzené. Vlast-
níci nám zakážu hospodáriś na majetku 
pod¾a LHP, ale na druhej strane chcú, 
aby sme im odovzdali v teréne zameraný 
a oznaèený majetok, platili dane, zapla-
tili za „drevo vyrúbané pomaly od pre-
vzatia pozemkov štátom“. Ak sa máme 
správaś ako podnikate¾ský subjekt, 
z akých zdrojov máme potom tieto ich 
požiadavky financovaś?

Lesníci teda musia nie z vlast-
nej viny èeliś ve¾kej nespokojnosti 
obèanov. Akoby si oni predstavovali 
riešenie tohto problému? 

-  Niektorí vlastníci si to pred-
stavujú tak, že im ich užívate¾ské práva 
budú obnovené aktom „ako ste nám vza-
li, tak nám aj vráśte“, to znamená dnes 
podobne ako v minulosti na základe roz-
hodnutí bývalých okresných národných 
výborov. Na jednej strane sa vlastníci 
lesných pozemkov síce oprávnene do-
máhajú úžitku zo svojho vlastníctva, ale 
na druhej strane sa nechcú prispôso-
biś platným právnym normám, ktoré sú 
nevyhnutné pre zákonné odovzdávanie 
užívacích práv. Stáva sa, že urbárnici 
bez vydania majetku zaèali samostatne 
spracovávaś kalamitu, drevnú hmotu 
dodávaś dohodnutým odberate¾om a vy-
dávaś lístky na palivové drevo èlenom 
urbariátu. Takýchto a podobných prípa-
dov je na Slovensku ve¾a. 

Môžete dokumentovaś ako pre-
bieha reprivatizácia v podaní š.p. LESY 
SR na nieko¾kých zásadných èíslach? 

-  Iste. Od zaèiatku reprivatizaè-
ného procesu bolo celkovo odovzdaných 
804 744 hektárov lesných pozemkov. 
Ostáva nám usporiadaś obhospodaro-
vanie ešte 248 187 hektárov, z toho viac 
ako 205 000 súkromným lesomajite¾om, 
viac ako 25 000 hektárov pozemkovým 
spoloèenstvám, zvyšok cirkvám a ná-
boženským spoloèenstvám, mestám, 

obciam a iným vlastníkom. 
V súèasnosti riešime najmä 
žiadosti cirkví a nábožen-
ských spoloèenstiev v zmysle 
reštituèného zákona NR  SR 
è. 161/2005 Z. z. 

Na záver dodám len 
to¾ko, že za prvých šesś mesia-
cov tohto roka bolo odovzda-
ných pôvodným majite¾om 
3 215 hektárov lesov. 

Preh¾ad o obhospodarovanej ploche lesného pôdneho fondu v rámci š. p. LESY SR 

Vlastnícka štruktúra

I.
r.

Skutoènosś
k 31.12. 2005

Oèakávaný 
stav

k 31.12. 
2006 (v ha)

poèet subj. výmera 
(v ha)

a b 1 2 3
Celková užívaná výmera LPF   r. 1 = r. (2+6) 1 x 972650 963064
Vo vlastníctve SR - spolu   r. 2 = r. (3+4+5) 2 x 691 925 690 718
v tom a) štátne 3 x 670 282 669 954

b) sporné 4 x 21 643 20 764
c) ponechané  iným subjektom 5 x 10 445 10 445

Neštátne - spolu   r. 5 = r. (7+8+14) 6 47604 280725 272346

v tom

V zmluvnom nájme od neštátnych 
subjektov, ktorým lesy už boli vydané

7 705 32538 34741

Vo vlastníctve neštátnych subjektov 
požiadané o vydanie vo vybavovaní 
- spolu r. 7 = r. (8 až 12)

8 46899 124659 121535

v tom

a) súkromné 9 42680 97645 93889
b) spoloèenstvenné  
(nedelite¾né, podielové)

10 498 19155 17676

c) obecné 11 92 2220 2786
d)  cirkevné 12 278 4085 5630
e) iné 13 3351 1554 1554

Vo vlastníctve neštátnych subjektov,
ktorí ešte nepožiadali o vydanie majetku

14 x 123 528 116 070

Kontrolný súèet (r. 1 až 14) 99 47604 972 650 963 064

Z¾ava Ing. Hochelová, Ing. Bobro a Ing. Dobiš

Komentár kolegov z OZ 
Považská Bystrica

Vlastníci oceňujú 
informácie 

o vykonávaných 
prácach

OZ Považská Bystrica tohto 
èasu užíva 13 900 ha neštátnych les-
ných neodovzdaných pozemkov v 84 ka-
tastrálnych územiach okresov Považská 
Bystrica, Púchov, Ilava a Bytèa. Pozemky 
sú na 100 % súkromné parcely výmer od 
0,0500 – 0,7000 ha v spoluvlastníctve 
desiatok  vlastníkov. Usporiadanie uží-
vacích vzśahov je śažko realizovate¾né 
- odovzdávaś individuálne tisíce parciel 
je nereálne, združenia èi spoloèenstvá 
vlastníci odmietajú.

V polovici katastrálnych území 
nebol doposia¾ ukonèený Register ob-
novenej evidencie pozemkov (ROEP), 
v niektorých katastrálnych územiach 
dokonca ani nezaèal, èím nie sú k dispo-
zícii právne relevantné doklady o vlast-
níctve ani mapové podklady. Katastrálne 
územia s ukonèeným ROEP-om majú 
35-55 % „neznámych vlastníkov“, ktoré 
sa nedajú usporiadaś bez Zmluvy o spo-
loènom obhospodarovaní, pokia¾ nie je 
založené združenie.

PREVAŽUJÚ KLADNÉ REAKCIE
VLASTNÍKOV NA PÍSOMNÉ 

OZNÁMENIA
OZ  disponuje neštátnymi ne-

odovzdanými pozemkami v súlade so 
zákonom 229/91 Zb. § 22, ods. 2 v nad-
väznosti na zákon 504/2003 Z. z. Kaž-
dý porast, v ktorom je potrebné vykonaś 
hospodársku èinnosś v zmysle platného 
LHP, je identifikovaný na parcely a vy-
hotovený nápoèet ekonomickej výnos-
nosti porastov. Všetci známi vlastníci 
sú doporuèeným spisom oboznámení 
s plánovanými úlohami, v prípade zis-
ku s možnosśou uzatvorenia nájomnej 
zmluvy. Uvedený spôsob je v našich 
podmienkach asi jediná možnosś ako 
usporiadaś užívacie vzśahy. Vlastníci, 
ktorí nepovolia štátnym organizáciám 
lesného hospodárstva (ŠOLH) hospodá-
riś na ich pozemkoch, sú  nútení zaèaś si 
vybavovaś vlastníctvo cez notárov, súdy, 
v prípade neúspechu vytvoriś združenie 
a pozemky prevziaś súèasne so zmluvou 
o spoloènom obhospodarovaní. 

Pri súhlase s vykonávaním hos-
podárskej èinnosti sa nájomné zmlu-
vy vyhotovujú na dobu platnosti LHP, 

Dušan CHUDOVSKÝ, 
Romana KIŠŠÍKOVÁ

•
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Otto UHRÍN, Peter PATAY, 
Valerián ŠVEC

èím by postupne v priebehu ïalších ro-
kov mohol maś OZ v nájme ve¾kú èasś 
lesných porastov neštátnych neodo-
vzdaných lesov. Písomné oznámenia 
vlastníkom vyvolávajú rôzne reakcie 
v závislosti od možnej výšky roènej fi-
nanènej úhrady, záporných stanovísk je 
menej ako súhlasných. Mnohé písomné 
a telefonické vyjadrenia hovoria o tom, 
že vo verejnosti sa stretávajú s kladnou 
odozvou, vlastník má informácie o vy-
konávaných prácach, ŠOLH rešpektuje 
súkromné vlastníctvo zakotvené v Ústa-
ve SR. Najväèšiu spokojnosś vyjadrujú 
vlastníci s tým, že „koneène“ LESY SR 
nehospodária na súkromných pozem-
koch bez ich vedomia. V prílohe uvá-
dzame jeden z takýchto listov, ktorý nás 
lesníkov po rokoch nadávania a výèitiek 
možno všetkých poteší.

PROBLEMATICKÉ PERCENTO 
NEZNÁMYCH VLASTNÍKOV

Ïalším problémom, ktorý sa 
vyskytol v tomto roku je skutoènosś, 
že spoloèenstvá a urbáre, odovzdané 
v predchádzajúcich rokoch, po ukonèe-
ní ROEP-ov v príslušných katastroch, 
majú podiel neznámych vlastníkov väè-
ší ako 50 percent všetkých podielov za 
odovzdaný subjekt, èo po nieko¾kých 
rokoch obhospodarovania odovzda-
ných lesov z ich strany - brania úžitkov 
- je ve¾mi citlivou a problematickou sku-
toènosśou, s ktorou sa musia LESY SR, 
š. p. vysporiadaś. Naše predbežné po-
znatky naznaèujú, že dané percento ne-
známych vlastníkov je pomerne vysoké 
u skoro každého odovzdaného subjek-
tu. Zatia¾ u dvoch je to i nad 50 percent. 
OZ Považská Bystrica konzultuje danú 
problematiku s generálnym riadite¾-
stvom LESY SR, š. p., i so zástupcami 
daných subjektov a h¾adáme možnosti, 
ako z danej situácie vyjsś.

OZ napoèítal podklady k zmluve 
o spoloènom obhospodarovaní, ktorá by 
musela byś podpísaná, každoroène by sa 
upravovala o výmeru vlastnícky usporia-
daných pozemkov zo strany vlastníkov 
a znovu predpokladáme s daným subjek-
tom uzatvorenie dohody o obsadení do-
zornej rady, resp. miest vo výbore z radov 
zamestnancov OZ. Èi však daný variant 
bude priechodný, ukáže budúcnosś.

Ing. Dušan Chudovský je riadite¾om 
OZ Pov. Bystrica, 

Ing Romana Kiššíková je referentkou 
správy lesných pozemkov 

a reprivatizácie OZ

Komentár kolegov z OZ Levice

Vlastníkov 
oslovujú okrem 

štátnych lesníkov 
aj iní ľudia 

Odštepný závod Levice hospodá-
ri na 33 000 hektároch, z toho 17 000 
hektárov pripadá na štátne lesy. Zvyšok 
sú neštátne lesy, z väèšej èasti vlastnené 
neznámymi vlastníkmi. Stále dostávame 
nové a nové žiadosti o prinavrátenie les-
ných pozemkov a písomné zákazy śažieb 
aj od vlastníkov, ktorí ešte nepreukáza-
li v súlade so zákonom svoje vlastnícke 
nároky. Pri podrobnejšom zaoberaní sa 
takýmito podnetmi niekedy vychádza 
najavo, že autorom zákazu je napríklad 
vlastník, ktorý vlastní iba 1/36-tinu vý-
mery lesného porastu... Najcite¾nejšie 
tento problém vnímame na území LS 
Šahy, kde je na dvoch LHC naplánovaný 
roèný etát vo výške 37 000 m3, ale reálne 
tam môžeme śažiś maximálne 25 000 m3. 
Etát teda nevystihuje možnosti śažby 
a preto sa snažíme komunikovaś s vlast-
níkmi, získaś ich pozemky do prenájmu 
a hospodáriś na nich. V niektorých loka-
litách sme úspešnejší (LS Levice), niekde 
menej, resp. iba minimálne (LS Šahy). 

ZVÝŠENÉ NÁKLADY, 
OBMEDZENÉ TRŽBY

Na príklade LS Šahy môžeme do-
kumentovaś, ako u nás prebiehal a pre-
bieha proces reprivatizácie. Pri tvorbe 
LHP na roky 2001 až 2010 sa vychádzalo 
na území štyroch LHC z obhospodarova-
nej plochy 16 476 ha, v súèasnosti je to už 
iba 15 358 ha. Za uplynulých šesś rokov 
bolo teda odovzdaných 1 118 ha neštát-
nych lesov. Z ostávajúcej výmery pritom 
pripadá na štátne lesy iba 5 358 ha, 
ostávajúcich 10 000 ha sú neštátne lesy. 
V súèasnosti máme vyhotovené nápoèty 

ekonomickej výnosnosti porastov a vstu-
pujeme do rokovaní s ich vlastníkmi. 
Vïaka dobrému technickému vybaveniu 
a digitálnym mapám môžeme pod¾a èísla 
porastu zistiś, èi máme evidovanú žiadosś 
o vydanie tohto pozemku, prípadne zákaz 
hospodárenia na tomto pozemku. I tak je 
ve¾mi śažké plánovaś śažby. Nedokážeme 
úplne vylúèiś, že sa poèas realizácie śažby 
neozve dosia¾ nezistený vlastník. 

    Radi by sme mali s vlastníkmi 
písomne ošetrený vstup na lesné pozem-
ky ešte pred vykonaním plánovaných 
úloh. V tejto chvíli sa nám to javí èasovo 
nezvládnute¾né, ale pokúsime sa inšpiro-

vaś a konzultovaś s odštep-
nými závodmi, ktoré majú 

v tomto smere väèšie 
skúsenosti. Pozastavo-
vanie śažieb, presúva-
nie pracovných skupín 
a všetky súvisiace èin-
nosti nám spôsobujú 
organizaèné problémy 
a dôsledkom sú rastú-
ce náklady. Okrem toho 
predovšetkým drobným 
súkromným vlastní-
kom lesných pozemkov 
vyhovuje, že š.p. LESY 
SR platí daò za užívanie 
pozemkov, že vykonáva 

ochrannú službu, že zabezpeèuje odbor-
ný doh¾ad – to všetko sú naše náklady. 
Treba ale povedaś, že vlastníkom tento 
stav vyhovuje iba dovtedy, kým nevstupu-
jeme na ich pozemky za úèelom vykona-
nia rubnej alebo predrubnej śažby. 

Sú vlastníci a spoloèenstvá, kto-
ré nemajú problém s rešpektovaním zá-
kona, ale stretávame sa s množstvom 
prípadov, v ktorých je tomu naopak. Ne-
dávno sa nám stalo, že údajný vlastník 
zaèal hospodáriś na lesnom pozemku 
bez toho, aby uzavrel s nami dohodu 
o ukonèení nájmu a nebol ani ochotný 
predložiś doklady o vlastníctve, grafickú 
a èíselnú identifikáciu. Pri odovzdávaní 
majetku dochádza k situáciám, že nový 
OLH si neprevezme fyzicky majetok od 
doterajšieho OLH. Pomerne novým feno-
ménom v tejto problematike sú množia-
ce sa aktivity skupín ¾udí, ktorí oslovujú 
vlastníkov lesných pozemkov, zapožièia-
vajú si od nich podklady a vybavujú im 
usporiadanie ich majetkových vzśahov. 
¼ahko je si domyslieś, èo ich k tomu vedie. 
Vlastníci si mnohokrát ani neuvedomu-
jú, ako ich rôzni špekulanti podvodným 
spôsobom pripravujú o zisky a akým ri-
zikám sa takto vystavujú. Príklad z ne-
menovaného urbáru, ktorého èlenov sme 
upozoròovali na to, aby si skontrolovali 
aspoò poèet fúr dreva, vyvezeného z ich 
porastov. Zistili, že súkromná firma ich 
klamala. Nehovoriac už o množstve dreva 
na fúre! U nás je lesník fyzicky pri odo-
vzdávaní dreva odberate¾ovi a garantuje 
množstvo i kvalitu. Potom je aj cena dre-
va iná, za akú ju nakupujú od súkrom-

vaś a konzultovaś s odštep-

Z¾ava Ing. Patay, Ing. Uhrín a Ing. Švec z OZ Levice
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èím by postupne v priebehu ïalších ro-

Komentár kolegov z OZ Levice

štátnych lesníkov štátnych lesníkov 

Lesník 10 2006

Ukážka ocenenia prístupu 
považskobystrických 

lesníkom k vlastníkom



Jozef MARKO

Juraj VANKO

níkov rôzni priekupníci, ktorí si vyššiu 
cenu „naženú“ podvodom. 

TLAK VLASTNÍKOV RASTIE
Sme presvedèení, že za úvahu 

by z dôvodu predržiavania neštátneho 
majetku urèite stálo obnovenie dotácií 
štátu, ktoré pokryjú náklady podniku za 
hospodárenie na majetku neznámych 
a nezistených vlastníkov. Takisto súèas-
né personálne obsadenie referátov sprá-
vy lesných pozemkov a reprivatizácie na 
niektorých odštených závodoch už ne-
staèí zvládnuś rastúci tlak súkromných 
vlastníkov a preto by bolo potrebné ho 
doplniś. Konkrétne na našom závode ve-
nujú naši kompetentní referenti až 95% 
pracovného èasu reprivatizácii. Je len 
logické, že im neostáva èas na plnenie 
ostatných, èasto pre firmu dôležitejších 
úloh. ¼udia, ktorí vlastnia lesné pozem-
ky, akoby sa zobudili až teraz a chcú si 
ve¾mi rýchlo usporiadaś svoje majetkové 
vzśahy. Na záver ešte jeden údaj, ktorý 
dostatoène ilustruje dopad problemati-
ky neštátnych neodovzdaných lesov na 
èinnosś nášho závodu: V roku 2006 sme 
nútení śažiś 30 – 40% porastov, ktoré pô-
vodne neboli v roènom projekte śažby 
a tak ho každý mesiac aktualizujeme...

Ing. Otto Uhrín je vedúci lesníckej 
výroby OZ Levice,

Ing. Peter Patay je referent správy 
lesných pozemkov a reprivatizácie OZ,
Ing. Valerián Švec je vedúcim LS Šahy 

to stále nezoh¾adòujú špecifiká vlastníc-
tva lesných pozemkov a lesných porastov 
na nich. Najmä ich ïalšie obhospodaro-
vanie vzh¾adom na ve¾kosś majetku, stav 
vlastníckej štruktúry, vlastníctvo fyzic-
kých osôb  (podielové spoluvlastníctvo, 
lesy spoloèenstiev, rozdrobenosś majet-
ku fyzických osôb), majetok vo vlastníc-
tve obcí a majetok cirkví a náboženských 
spoloèností. Tri  druhy vlastníctva, ktoré 
sa malo usporiadaś, sa uskutoèòuje pod-
¾a troch základných zákonov s rôznou 
úrovòou a rozsahom nápravy krívd (reš-
tituèných náhrad) a podmienok precho-
du vlastníctva na pôvodných vlastníkov.

Rozdielna interpretácia 
zákonov a jej dôsledky
Nejasné a nejednoznaèné usta-

novenia zákonov, napriek usmerneniam 
z Ministerstva pôdohospodárstva SR - 
Sekcie lesníckej, umožòovali a umožòujú 
èasto ich rozdielnu interpretáciu,  èo spô-
sobilo zo strany vlastníkov resp. opráv-
nených osôb a povinných osôb resp. 
nájomcov zo zákona svojvo¾ný postup, 
predlžovanie termínov odovzdania, kla-
denie podmienok nad rámec zákonov. To 
všetko vyúsśovalo do sporov konèiacich 
v mnohých prípadoch na súdoch. Tým sa 
spomalil celý proces najmä v deväśdesia-
tych rokoch minulého storoèia.. V záko-
noch neboli zoh¾adnené možné problémy, 
vyplývajúce z evidencie právnych vzśahov 
v katastri nehnute¾ností. Doteraz platí: 
Èím menší pozemok, tým väèšie problé-
my s usporiadaním vlastníctva.  

Povinné osoby – organizácie les-
ného hospodárstva spravujúce tento ma-
jetok -  odmietali prevod alebo prenájom 
nehnute¾ností postavených na týchto 
pozemkoch  (tzv. investièné lesné ces-
ty, obytné a hospodárske budovy a pod.) 
napriek tomu, že ich nevyužívali, neudr-
žiavali, mnohé z nich boli znièené a de-
vastované, bez vyvodenia dôsledkov voèi 
zodpovedným osobám. Prístup a ochota 
pracovníkov štátnych organizácií lesné-
ho hospodárstva, zabezpeèujúcich tento 
proces, sa voèi oprávneným osobám – 
vlastníkom menil pozitívne, v snahe riešiś 
a nevytváraś problémy, len ve¾mi pomaly. 
Dosia¾ nie sú jednoznaène ustanovené 
dispozièné oprávnenia povinnej osoby 
s neodovzdanými lesnými pozemkami 
a porastami. Nie je stanovené, v akom 
rozsahu patria úžitky v neodovzdaných 
neštátnych lesoch povinnej osobe, akým 
spôsobom sa má viesś evidencia o výno-
soch a nákladoch v týchto lesoch. Zá-
konom o pôde ustanovené povinnosti 
o náhradách za trvalé porasty, ako aj 
úhrada za nájomné, neboli riešené. 

Zmena k lepšiemu, ale...
Menia sa postupy pri podávaní 

žiadostí, ich evidencii, rozsah požadova-
ných dokladov a stále nie sú dodržiavané 
termíny na vybavenie žiadostí a vydanie 
vlastníckych alebo užívacích práv. Do 
katastra nehnute¾ností sa nedostatoène 

premietajú a akceptujú rozhodnutia po-
zemkových úradov o vrátení vlastníctva, 
protokoly s dohodami o vrátení užívacích 
práv z organizácií lesného hospodárstva  
a nový právny stav k lesným pozemkom 
nie je v katastri nehnute¾ností priebežne 
aktualizovaný. Aj keï sa proces usporia-
dania vlastníctva v priebehu pätnástich 
rokov kvalitatívne menil k lepšiemu, tre-
ba si uvedomiś, že stále ešte zostáva pri-
bližne 25 % požadovanej plochy lesných 
pozemkov nedoriešenej. Tento problém je 
ve¾kou záśažou pre celkový stav a sprie-
h¾adnenie pozemkového vlastníctva 
v rámci celého Slovenska, prièom orga-
nizácie vlastníkov lesov už dlhodobo po-
ukazujú na nedostatky, ktoré sa v tomto 
procese vyskytujú. 

 Ing. Juraj Vanko je predsedom 
Únie regionálnych združení

 vlastníkov neštátnych lesov Slovenska 

Pohľad vlastníkov 
na usporiadanie vlastníckych 

práv k lesným pozemkom

Čím menší 
pozemok, 
tým väčšie 
problémy! 

Proces 
nápravy majet-
kových krívd 
spôsobených 
pred rokom 
1989 nie je do-
sia¾ dokonèe-

ný. Nielen kvôli zložitosti problému, ale 
najmä pre  podmienky dané právnymi 
predpismi, pod¾a ktorých sa náprava 
krívd uskutoèòuje, zoh¾adòujúc prevaž-
ne spôsob usporiadania vlastníckych 
práv k po¾nohospodárskym pozemkom 
a po¾nohospodárskemu majetku, vráta-
ne náhrad a ich ïalšieho obhospodaro-
vania. Napriek viacnásobnej novelizácii 
a prijatiu ïalších súvisiacich zákonov tie-

Na záver

Vážení èitatelia,
tento doslov k téme neštát-

nych neodovzdaných lesov sme síce 
nazvali „Na záver“, ale urèite to nie je 
poslednýkrát, èo sa tejto problematike 
na stránkach podnikového mesaèní-
ka Lesník venujeme. Stretnutia s naši-
mi kolegami, ktorí sa správou lesných 
pozemkov a reprivatizáciou denne za-
oberajú, ktorí musia maś naštudova-
nú a zvládnutú komplikovanú agendu 
a musia absorbovaś mnoho ráz preex-
ponované reakcie vlastníkov nás pre-
svedèili, že je potrebné sa k problémom, 
sprevádzajúcim tento proces znova vrá-
tiś. Urèite navštívime OZ Èadca, kde sa 
zložité vzśahy s vlastníkmi snaží riešiś 
špeciálne vytvorená komisia, nevyne-
cháme ani ¾udí na ministerstve, aby 
naši kolegovia dostali oficiálne odpo-
vede na otázky, ktoré ich trápia. Pri-
tom zïaleka nejde iba o nich. Problém 
neštátnych neodovzdaných lesov sa 
týka celého štátneho podniku a podo-
by jeho ïalšej existencie, ale aj  kvali-
ty hospodárenia v lesných porastoch 
na Slovensku vôbec. V súèasnosti totiž 
vládne v tejto oblasti v dôsledku nedo-
konalej legislatívy, jej nejednoznaèným 
výkladom, nepochopeniu vlastníkov, 
množiacim sa podvodníkom, ktorí sa 
snažia situáciu využiś vo svoj prospech 
a laxnému prístupu orgánov štátnej 
správy doslova chaos. Dopláca naò 
celá spoloènosś. Doplácajú naò štátne 
i neštátne lesy. To sú urèite dostatoène 
závažné dôvody na to, aby sme nene-
chali vo vašom a našom èasopise túto 
tému zaspaś. 

Juraj VANKO

pozemok,
tým väčšie 
problémy! 

Ing. Vanko (foto J. Junek) 
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Karol VOLENTIER

Motivácia zamestnancov

TYPY MOTIVÁCIE:  V prvom prípade ¾udia 
motivujú sami seba tým, že h¾adajú, nachá-
dzajú a vykonávajú prácu, ktorá uspokoju-
je ich potreby. V druhom prípade môžu byś 
¾udia motivovaní manažmentom prostred-
níctvom metód, ako je odmeòovanie, povyšo-
vanie, pochvala a podobne. Existujú teda dva 
typy motivácie:

Vnútorná motivácia – faktory, ktoré si ¾udia 
sami vytvárajú a ktoré ich ovplyvòujú, aby sa 
urèitým spôsobom chovali.  Výsledky vnútor-
nej motivácie sú viac pod kontrolou jedinca, 
ktorý sa môže spo¾ahnúś na svoje doterajšie 
skúsenosti pri odhadovaní toho, v akej miere 
môže pomocou svojho chovania získaś pozi-
tívne a výhodné výsledky. Vnútorné motiváto-
ry, ktoré sa týkajú kvality pracovného života 
mávajú hlbší a dlhodobejší úèinok, pretože 
sú súèasśou jednotlivca a nie sú mu vnuco-
vané z vonku.

Vonkajšia motivácia – všetko to, èo sa robí 
pre zamestnancov, aby sme ich motivovali. 
Tvoria ju odmeny, ako napríklad zvýšenie 
platu, pochvala, alebo povýšenie, ale môžu to 
byś aj tresty ako kritika, pokarhanie, alebo fi-
nanèné postihy. Vonkajšie motivátory môžu 
maś bezprostredný a výrazný úèinok, ale ne-
musia nutne pôsobiś dlhodobo.        

PROCES MOTIVÁCIE:
Potreba – motivácia je iniciovaná zistením 
neuspokojených potrieb. Potreby vytvárajú 
prianie nieèo dosiahnuś, alebo  získaś. 

Stanovenie cie¾a – o ktorom sa verí, že uspo-
kojí potreby a priania. Ide teda o cie¾ dosiah-
nute¾ný. Dosiahnutie cie¾a však môže maś 
rôzny stupeò obtiažnosti. 

Podniknutie krokov - volia sa cesty, alebo 
spôsoby chovania, od ktorých sa oèakáva, 
že povedú k dosiahnutiu stanovených cie¾ov. 
K tomu slúžia tri zložky motivácie: smer – èo 
sa nejaká osoba snaží robiś,  úsilie – s akou 
usilovnosśou sa o to táto osoba pokúša, vytr-
valosś – ako dlho sa o to táto osoba pokúša. 
Splnenie úlohy ovplyvòujú ïalšie dve pre-
menné, ktoré dopåòajú úsilie: schopnosti 
ako individuálne charakteristiky – inteligen-
cia, manuálne zruènosti, vedomosti. Vníma-
nie role – to, èo si jedinec praje robiś, alebo 

si myslí, že by mal robiś. (Pre organizáciu je 
dobré, ak vnímanie role zamestnancom od-
povedá tomu, èo si organizácia myslí, že by 
jednotlivec mal robiś.)  

Dosiahnutie cie¾a – ak sa urèitý cie¾ do-
siahne, potreba je uspokojená a je pravde-
podobné, že chovanie, ktoré viedlo k cie¾u sa 
nabudúce zopakuje v prípade, že sa objaví 
nová potreba. 

TEÓRIE MOTIVÁCIE: Mnoho teórií motivácie 
existuje preto, aby manažéri mohli lepšie po-
chopiś to, preèo sa ¾udia chovajú tak, ako sa 
chovajú. Žiadna však neposkytuje univerzál-
ny návod na prijate¾né vysvetlenie ¾udského 
chovania. Motivácia pre manažéra  znamená 
pomáhaś ¾uïom pri ich sebarealizácii, ko-
munikovaś s nimi a zisśovaś, èo od práce vo 
svojom podniku oèakávajú. Ak je pracovný 
výkon zamestnanca považovaný za neuspo-
kojivý, býva to spravidla dávané do súvislosti 
s  nedostatoènou motiváciou. Zmena tohto 
stavu obvykle nevyžaduje ve¾ké investièné 
náklady, ale predovšetkým zmenu štýlu ria-
denia. Preto je pre manažérov dôležité  po-
znaś aspoò základné princípy a myšlienky 
motivácie a rôzne typy motivácie, aby ich prí-
stup k motivácii zamestnancov bol založený 
na poznaní teórie, ktorú je potrebné apliko-
vaś v konkrétnych pracovných situáciách.

Teória inštrumentality – inštrumentalita je 
predstava, že pokia¾ robíme jednu vec, vedie 
to zákonite k inej veci. ¼udia budú motivovaní 
k práci, ak odmeny a tresty budú priamo pre-
viazané s ich výkonom. Motivovanie zamest-
nancov  je založené výhradne na systéme 
kontroly a pôsobení z vonka. Nerešpektuje 
rad ïalších ¾udských potrieb.

Teória hierarchie potrieb – vychádza z exis-
tencie hierarchie piatich ¾udských potrieb: 
fyziologických, istoty a bezpeèia, sociálnych, 
uznania, sebarealizácie. Potreby vyššej úrov-
ne sa objavujú až vtedy, keï sú uspokojené 
potreby nižšej úrovne.  Orientuje pozornosś 
na rôzne potreby, ktoré motivujú ¾udí, a na 
to, že uspokojená potreba už nie je motiváto-
rom. 

Dvojfaktorový model – uspokojenie z práce 
ovplyvòujú dve skupiny faktorov: 

satisfaktory – tie, ktoré vnútorne súvisia 
s prácou -  úspech, uznanie, zodpovednosś 
a rast
dissatisfaktory – tie, ktoré stoja mimo prá-
cu – hygienické faktory – ako je mzda, ale-
bo pracovné podmienky. Teória identifikuje 
rad základných potrieb ako úspech, uzna-
nie, funkèný postup, autonómiu a prácu 
samotnú. Silne ovplyvòuje prístupy k vytvá-
raniu pracovných úloh a pracovných miest. 
Orientuje pozornosś na poòatie vnútornej 
a vonkajšej motivácie a na skutoènosś, že 
vnútorná motivácia vyplývajúca hlavne z prá-
ce samotnej má dlhodobejší úèinok. Je teda 
argumentom pre to, aby systémy odmeòova-
nia ponúkali peòažné aj nepeòažné odmeny.

Expektaèná teória – motivácia a výkon sú 
ovplyvnené:  - vnímaným spojením medzi úsi-
lím a výkonom, - vnímaným spojením medzi 
výkonom a výsledkami, - valenciou výsledkov 
pre danú osobu. Motivácia závisí na pravde-
podobnosti, že po vynaloženom úsilí bude 
nasledovaś odmena a že táto odmena stojí za 
vynaloženú námahu. Táto teória je rozhodu-
júcou pre prístupy k odmeòovaniu, to zna-
mená, že musí existovaś väzba medzi úsilím 
a odmenou. Odmena by mala byś dosiahnu-
te¾ná.

Teória cie¾a – motivácia a výkon sa zlepší 
ak, zamestnanci majú nároèné, ale prijate¾né 
ciele a dostáva sa im spätnej väzby. Poskytuje 
argumenty pre procesy riadenia pracovného 
výkonu, stanovovanie cie¾ov a spätnú väzbu.

Teória spravodlivosti – ¾udia sú motivovanej-
ší, ak sa s nimi zaobchádza slušne a spravod-
livo. Predpokladá naplnenie potreby vytvoriś 
spravodlivé odmeòovanie a spravodlivé po-
stupy v oblasti zamestnávania ¾udí.

MOTIVÁCIA A PENIAZE: Peniaze poskytujú 
to, èo väèšina ¾udí chce. Úèinnosś peòazí je 
však možné spochybniś, lebo zatia¾, èo ich 
nedostatok môže vyvolaś nespokojnosś, ich 
zaobstaranie nemá za následok trvalú spo-
kojnosś. Nie je možné predpokladaś, že  penia-
ze motivujú každého rovnakým spôsobom 
a v rovnakej miere. Je teda naivné si mys-
lieś, že zavedenie systému odmeòovania za-
loženého na výkone zmení zázraène cez noc 
každého vo vysoko motivovaného jedinca po-
dávajúceho vysoký výkon. Napriek tomu sú 
peniaze mohutnou silou, pretože sú  spojené 
s uspokojovaním mnohých potrieb. Pre rôz-
nych ¾udí, ale aj pre tú istú osobu v rôznom 
èase hrajú rolu symbolov rôznym spôsobom. 
Plat je napríklad dominantným faktorom  pri 
výbere zamestnávate¾a a úvahy o plate sa 
zdajú byś najmocnejším putom spájajúcich 
¾udí s ich súèasným zamestnaním. Peòažné 
stimuly motivujú hlavne tých zamestnancov, 
ktorých oèakávania, že dostanú peòažnú 
odmenu, sú vysoké.  Peniaze teda môžu za 
správnych okolností priniesś pozitívnu moti-
váciu, pretože slúžia ako vysoko hmatate¾ný 
nástroj uznania.

Jediné, èo je nepopierate¾né, je to, že 
pri zlepšovaní výkonu hrá svoju ro¾u ve¾ké 
množstvo faktorov a že mnoho z týchto fakto-
rov je vzájomne závislých a previazaných.   

Ing. Karol Volentier je manažér na odbore 
¾udských zdrojov, GR LSR

Cieľom motivácie zamestnancov je v prvom rade dosiahnutie trvale vysokej 
úrovne ich výkonu. Zo strany organizácie to vyžaduje venovať zvýšenú pozornosť 
najvhodnejším spôsobom motivovania zamestnancov. Motivovanie ľudí je uvádza-
nie týchto ľudí do pohybu v smere, ktorým chceme, aby sa títo uberali za účelom 
dosiahnutia určitého výsledku. Dobre motivovaní ľudia, sú ľudia s jasne definova-
nými cieľmi, ktorí podnikajú kroky, od ktorých očakávajú, že povedú k dosiahnutiu 
týchto cieľov. Takíto ľudia môžu byť motivovaní sami od seba, a pokiaľ to znamená, 
že idú správnym smerom, aby dosiahli, čo dosiahnuť chcú, potom je to najlepšia 
forma motivácie. Väčšina ľudí však potrebuje byť motivovaná z vonka. Organizácia 
ako celok môže ponúknuť prostredie, v ktorom je možné dosiahnuť vysokú mieru 
motivácie. V konečnom dôsledku sú to ale manažéri organizácie, ktorí musia hrať 
hlavnú úlohu a musia využívať svoje schopnosti motivovať, aby dosiahli, že ľudia 
budú zo seba vydávať to najlepšie, čo v nich je, pričom musia dobre využívať moti-
vujúce procesy ponúkané organizáciou. 
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Príbehy vecí
alebo

Pár slov o predmetoch 
zo zbierok Lesníckeho 
a drevárskeho múzeaK základným 

potrebám existencie 
èloveka zaraïuje-
me potrebu bývania, 
stravovania a odieva-
nia. Tieto tri oblasti 
boli vždy v centre po-
zornosti dlhodobého 
vývoja ¾udskej spoloè-
nosti. Ich forma bola 
spravidla priamo 
závislá na prostredí, 
ktoré èloveka obklo-

povalo.  Materiál k výrobe odevu  poskytovala 
samotná príroda a èlovek si ho spracovaním 
prispôsobil svojim potrebám. V každej fáze 
boli potrebné špecifikované pracovné nástro-
je, ktoré prešli dlhodobým vývojom. Patria 
medzi ne aj praslice, ktoré poznáme v rôznych 
formách a obmenách.  Slovo praslica má spo-
loèný koreò vo všetkých slovanských jazy-
koch: èesky pøeslice, srbo-chorvátsky preslica, 
slovinsky préslica, po¾sky przéslica, ukrajin-
sky prjaèka, rusky prjalka. Na Slovensku po-
známe ešte pre praslicu aj náreèové výrazy 
ako kudzela, kunde¾, èi kude¾. 

Praslica je drevený úžitkový predmet, 
patriaci k výrobným nástrojom vidieckej do-
mácnosti, potrebný pri spracovaní textilých 
vlákien – konope, ¾an, vlna. Na území Sloven-
ska sa vyskytovali dva základné typy praslíc 
– sedacie a stojaté. Najstaršou formou prasli-
ce zistenou na Slovensku bol samorastlý ko-
nár, v ktorého rozvetvenej èasti sa  pradeno 
zachytilo. Ïalšie formy praslíc mali mali rov-

nú palicu (ståpik) v priereze kruhovú alebo 
štvorcovú a vlákna sa na ne upevòovali omo-
taním motúzom, tkanicou alebo stužkou. 
Palica sa používala buï samostatne, alebo 
pripevnená v doštièke resp. stolèeku.  Prasli-
cu ako samostatnú palicu si pradúca osoba 
zachytila medzi kolenami, alebo si ju zastok-
la za pás, pod pazuchu, èo jej umožòovalo pri 
práci chodiś. Tento typ praslice sa používal 
hlavne pri pradení (druganí vlny). Najrozší-
renejšia bola praslica s palicou upevnenou 
na kraji (jednostranná prísedná praslica), 
alebo v strede (dvojstranná prísedná prasli-
ca) dosky, na ktorej žena sedela.  Neskôr sa 
zaèali  používaś praslice stojaté, ktoré mali 
palicu upevnenú v stolèeku s tromi alebo 
štyrmi nohami, ktorý mal kruhovitý, štvoru-
ho¾níkový, prípadne iný tvar (napr. srdca, lis-
tu). Praslice boli èasto darom lásky a preto sa 
bohato zdobili. Na ståpiku a doske sa rôzny-
mi technikami zobrazovali geometrické alebo 

geometricko-naturalistické ornamenty s mo-
tívom srdca, tulipánu, solárnej ružice, prípad-
ne krstné meno, monogram vlastníèky, alebo 
letopoèet zhotovenia. Medzi najrozšírenejšie 
techniky používané na výzdobu praslíc patri-
li: vyrezávanie, dlabanie, leptanie kyselinou, 
vylievanie, vypa¾ovanie, ma¾ovanie a vklada-
nie zrkadielok. 

V zbierkových fondoch Lesníckeho a dre-
várskeho múzea vo Zvolene sa nachádzajú 
praslice sedacie i stojaté, rôzne zdobené, ale 
za raritu môžeme považovaś  päś praslíc  po-
chádzajúcich z Dalmácie. Všetky majú pali-
cu jednoduchého kruhového prierezu, ktorá 
na jednej strane pokraèuje doštièkou bohato 
zdobenou rezbárskou výzdobou. Praslice sa 
pravdepodobne používali tým spôsobom, že 
sa uchytili za opasok, alebo medzi kolená, èo 
svedèí o najstaršom vývojom stupni praslíc. 
S týmto typom praslíc sa na Slovensku ne-
máme možnosś stretnúś.  Praslice z Dalmácie 
sú vzácne nielen svojim pôvodom, ale i kon-
štrukciou, výzdobou a datovaním. Doštièky 
vyrezané do rôznych tvarov sú okolo kruho-
vých otvorov bohato zdobené jemnou ihlovou 
rezbou s geometrickým motívom solárnych 
ružíc. Praslice vyrobili i vyzdobili ¾udoví rez-
bári Marko Brkoè a U. Drkiè z Dalmácie. 
Najstaršia z nich je datovaná do roku 1863, 
najmladšia do roku 1900. Pre ich zaujíma-
vosś boli publikované už v roku 1910 v Magy-
ár Iparmüvészet (Uhorský dizajn?).

Ing. Rošková Mária, Lesnícke
 a drevárske múzeum vo Zvolene

Mária ROŠKOVÁ

Praslice 
z Dalmácie

Leto sa už skonèilo, dojmy z dovoleniek 
doznievajú a my, po trochu dlhšej odmlke ako 
obvykle, pokraèujeme v informáciách o tom, 
èo je nové a pre nás zaujímavé v Zbierke zá-
konov SR.

Nariadením è. 312/2006 Z. z.  z 3. 5. 
2006 Vláda SR upravila technické požiadavky 
na osvet¾ovacie zariadenia a zariadenia svetel-
nej signalizácie, o. i. aj na lesných kolesových 
traktoroch (LKT). Úèinnosś tohto nariadenia 
je od 31. 5. 2006.

S rovnakou úèinnosśou na toto nariade-
nie nadväzuje aj nariadenie vl. è. 323/2006 
Z.z., o technických požiadavkách na ochran-
né konštrukcie vodièa pri prevrátení, o. i. aj 
LKT, ako aj ïalšie súvisiace nar. vlády è. 327, 
328, 330 a 332. Všetky tieto nariadenia, rov-
nako ako aj nar. vl. è. 335/2006 Z. z., vyplýva-
jú zo zákonných podmienok ES na vydávanie 
aproximaèných nariadení vlády SR.  

Na vykonanie príslušných ustanovení zá-
kona è. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníc-
tve ustanovila Vláda SR nar. è. 339/2006 Z. z. 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na ob-
jektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií. Na-
riadenie nadobudlo úèinnosś 1. júna 2006.

Rovnako týmto dòom nadobudlo úèinnosś 
aj nar. vl. SR è. 359/2006 Z.z. o podrobnos-
tiach o ochrane zdravia pred nepriaznivými 
úèinkami nadmernej, fyzickej, psychickej 
a senzorickej záśaže pri práci. 

Ïalším z radu predpisov týkajúcich sa 

BOZP je aj nar. vl. SR è. 387/2006 Z. z. o po-
žiadavkách na zaistenie bezpeènostného 
a zdravotného oznaèovania pri práci. 

POZOR ! Úplné znenie zákona è.5/2004  
Z. z. o službách zamestnanosti vyšlo pod 
è. 389/2006 Z. z. ! 

Nariadeniami è. 391 a 392/2006 Z. z. 
upravila vláda SR minimálne bezpeènostné 
a zdravot. požiadavky na pracovisku a pri po-
užívaní prac. prostriedkov, ïalšími nar. è. 395 
a 396/2006 Z. z. upravila minimálne bezpeè-
nostné a zdravotné požiadavky na poskyto-
vanie a používanie osobných ochranných 
pracovných prostriedkov a takéto požiadavky 
na stavenisko. 

1. júla 2006 nadobudla úèinnosś vyhl. 
MP SR è. 397/2006 Z. z. o lesnej stráži. Upra-
vuje podrobnosti o ustanovení èlena lesnej 
stráže a o vzore preukazu a odznaku èlena 
lesnej stráže. 

Úplné znenie zákona è. 233/2001 Z. z. 
o odpadoch vyšlo v Zbierke zákonov uverej-
nenej 24. 6. 2006 pod è. 409/2006 Z. z..

Na základe príslušných ustanovení 
zák. è. 601/2003 Z. z. o životnom minime 
boli s úèinnosśou od 1. 7. 2006 Opatrením 
MPSVaR è. 415/2006 Z. z. urèené nové sumy 
životného minima. 

Rodíme sa, ženíme sa, èi sa vydávame, 
umierame ....... agenda pre matriky! A práve 
úplné znenie zákona è 154/1994 Z. z. o matri-
kách vyšlo v Z. z. pod è. 420/2006 Z. z..

A poïme opäś k našej lesníckej proble-
matike: vyhláškou MP SR è. 441/2006 Z. z. 
sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej 
spôsobilosti na vyhotovenie LHP a o vydávaní 
a odòatí osvedèenia o odbornej spôsobilosti 
a technickej spôsobilosti  na vyhotovenie LHP. 
Vyhláška nadobudla úèinnosś 15. 7. 206.

V tento deò nadobudla úèinnosś aj vyhl. 

MP SR è. 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom 
hospodárovi, pod¾a nej (o. i.) sa žiadosś o vyko-
nanie skúšky odbornej spôsobilosti OLH po-
dáva na príslušnom tlaèive ministerstvu (MP 
SR) najneskôr do konca októbra !

Ïalšou v rade odborných vyhlášok vyda-
ných MP SR na vykonanie príslušných usta-
novení Lesného zákona è. 326/2005 Z. z. je 
vyhláška è. 453/2006 Z. z. o hospodárskej 
úprave lesov a o ochrane lesa. O jej dôležitosti 
a význame hovorí aj to, že problematiku upra-
vuje až v 46 paragrafoch ! 

Úèinnosś - od 15. 7. 2006 !
Podrobnosti o lesníckej rovnošate upra-

vuje vyhl. MP SR è. 481/2006 Z. z.. V nadväz-
nosti na ustanovenia §§66 písm. k.) a 67 ods. 
9 Lesného zákona z jej ustanovení §2 ods. 
4 vyplýva, že oznaèenie na lesníckej rovno-
šate zamestnancov, napr. aj LSR š. p. opráv-
nených ju nosiś nesmie byś zamenite¾né 
s oznaèením na rovnošate zamestnancov or-
gánov štátnej správy LH !

MŽP SR vyhl. è. 492/2006 Z. z. s úèin-
nosśou od 1. 9. 2006 mení a dopåòa svoju vyhl. 
è. 24/2003 Z. z. vydanú na vykonanie zákona 
è. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 

,,Vzor“ záznamu o registrovanom pracov-
nom úraze upravuje vyhl. MPSVaR è.500/
2006 Z. z., vyhl. MZ SR è. 504/2006 Z. z. 
upravuje spôsob hlásenia, registrácie a evi-
dencie choroby z povolania.

A pre tento príspevok, celkom na záver, 
3 úplné znenia zákonov : è. 490/2006  - úpl-
né znenie zákona è. 650/2004 Z. z. o doplnko-
vom dôchodkovom sporení, è. 491/2006 Z. z. 
– úplné znenie zákona è. 315/20001 Z. z. o Ha-
sièskom  a záchrannom zbore  a è. 513/2006 
Z. z. – úplné znenie zákona è. 461/2003 Z. z. 
o sociálnom poistení.
 JUDr. Milan Vanèo, právny odbor GR LSR 

Právne okienko
Milan VANÈO
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potrebám existencie 
èloveka zaraïuje-
me potrebu bývania, 
stravovania a odieva-
nia. Tieto tri oblasti 
boli vždy v centre po-
zornosti dlhodobého 
vývoja ¾udskej spoloè-
nosti. Ich forma bola 
spravidla priamo 
závislá na prostredí, 
ktoré èloveka obklo-

povalo.  Materiál k výrobe odevu  poskytovala 



Lesy bohatej histórie. Na zápa-
de ohranièené riekou Moravou lemu-
júcou lužné lesy.  Zalesnené  pieskové 
duny šíriace vôòu borovice.  Dvíhajúce 
sa pahorky Malých a Bielych Karpát. 
To je v skratke oblasś obhospodarova-
ná Odštepným závodom Šaštín. 

Názov Záhorie pochádza z ob-
dobia stredoveku, kedy jedna èasś 
Bratislavskej župy bola nazvaná Zá-
horský les. 

Z pe¾ových analýz možno kon-
štatovaś, že pôvodnými drevinami bola 
zriedkavo  borovica, ale taktiež dub, 
breza, lieska, na vlhších stanovištiach 
jelša, brest a lipa.

Za feudalizmu sa vlastníctvo 
lesov  spájalo s menami Matej Korvín, 
Czoborovci, Révay, Nyáry èi Bakiè. Via-
zalo sa na hradné panstvá Holíè, Kor-
lát, Branè, Pajštún a Plavecký Hrad.

Jeden z najvýznamnejších vply-
vov na lesy Záhoria vychádzal práve 
z vyššie uvedených  slov.  V 17. storoèí  
sa zaèali znovu dávaś do pohybu drob-
né èiastoèky viatych pieskov. A tak ne-
skôr v roku 1769 bol vydaný Máriou 
Teréziou  Lesný poriadok, èo malo za 
následok znovu zalesnenie Záhoria. 
Dominantnou drevinou viatych pies-
kov sa tak až do dnešných èias stala 
borovica. 

V histórii Záhoria poznáme aj 
iné významné medzníky lesníctva, 
ako napr.  prvý lesný plán  z roku 
1761, ktorý bol vytvorený pre hrad-
né panstvá Holíè a Šaštín. Hrdí sa 

prívlastkom najstarší na Slovensku. 
Viate piesky Záhoria vytvárajú 

dlhú  rozsiahlu plochu. Duny dosahu-
jú až 20 m výšku. V teréne sú najviac 
zastúpené dlhými presypovými valmi. 
Pieskové duny sú zalesòované najmä 
borovicou Pinus sylvestris - najtole-
rantnejším druhom dreviny, nako¾ko 
piesok neobsahuje vápnik, èo bráni 
vzniku humusu v  pôde.  Na Záhorí sa 
nachádza nieko¾ko povrchových pies-
kových baní. Vyśažený piesok patrí 
medzi  najkvalitnejšie sklárske piesky 
v strednej Európe. 

 Lužné lesy Záhoria  sú súèas-
śou Záhorskej nížiny. Ich západnú 
hranicu tvorí rieka Morava a zo seve-
ru rieka Myjava. Lužné lesy  sloven-
skej èasti dolného toku rieky Moravy 
predstavujú èo do rozlohy, pôvodnos-
ti, reprezentatívnosti a zachovanosti 
spolu s komplexmi mokradí a nivných 
lúk cenné územie, predurèené  na naj-
vyšší stupeò ochrany. Výskyt lužných 
lesov je úplne nezávislý na nadmor-
skej výške, prípadne zemepisnej šír-
ke, je daný len špecifikom stanovišśa. 
Pokrývajú územia, ktoré sa vyznaèu-
jú vysokou hladinou podzemnej vody, 
prítomnosśou prúdiacej vody. 

Na Záhorí môžete navštíviś 
CHKO Záhorie, Malé a Biele Karpaty 
a nieko¾ko  národných prírodných re-
zervácii, ako napr. NPR Horný les, Dol-
ný les, Abrod a iné.

Bohatá história najzápadnejšej 
èasti Slovenska pripravila jej návštev-
níkom  množstvo zaujímavých tipov 
na výlet, medzi ktoré urèite patria hra-
dy Pajštún, Plavecký hrad, Korlát èi 
Branè. Mesto Šaštín Stráže je známe 
ako pútnické miesto s neskorogotic-
kou bazilikou. Mesto Holíè sa spája 
s menom Františka Lotrinského, 
manžela rakúsko-uhorskej cisárovnej 
Márie Terézie. Ich 
prítomnosś nám 
pripomína kaštie¾ 
v Holíèi. 

Mesto Skalica sa hrdí stavbou ro-
mánskeho štýlu Rotundou Sv. Juraja, 
mestskými hradbami ale i ochutnáv-
kou skvelého skalického vína a Ska-
lickými trdelníkmi. Sobotište, obec 
s dlhou históriou, nám tu zanechala 
Nyáryovský kaštie¾ èi Habánsky dvor. 
Návštevníci tu nájdu i nezabudnute¾-
né turistické, èi cyklistické chodníèky 
Malými a Bielymi Karpatmi. A mnoho, 
mnoho iných turisticky zaujímavých 
miest, ktoré spája dar  prírody a histo-
rické dedièstvo.

Odštepný závod Šaštín dáva 
k dispozícií návštevníkom Záhoria 
viaceré možnosti ubytovania. Na pre-
nájom je možné využiś niektoré z pia-
tich rekreaèných zariadení. V Šaštíne  
Strážoch, v letnom rekreaènom stre-
disku Gazárka, ponúkame ubytovanie 
v troch rekreaèných  zariadeniach.  
Gazárka I. a Gazárka II. sú chaty  v bez-
prostrednom prostredí pieskových 
pláží  a zároveò v lese. Chata Fáberky 
je priamo v lese, vzdialená od piesko-
vých jazier cca. 500 m.  Vo vzdialenosti 
1 km od rekreaèného strediska Tomky 
ponúkame možnosś ubytovania v cha-
te nazývanej Lásek. Chata je umiest-
nená priamo v lese.  A pre tých, ktorí 
majú záujem vychutnaś si ticho prí-
rody, je k dispozícií chata na samote 
v lese neïaleko obce Smolinské. Všet-
ky chaty sú jednoducho zariadené, 
každá má k dispozícií svoju vybavenú 
kuchynku i sociálne zariadenie. Výho-
dou chát  je vždy samostatný oplotený 
dvor.  Chaty sú vhodné najmä pre ro-
diny s deśmi. Ale i pre tých, ktorí túžia 
po chví¾ke k¾udu v lone prírody. 

PhDr. Lýdia Hasáková
VOR – finanèník, 

referent 
lesoturistiky

Navštívte 
OZ Šaštín

Lýdia HASÁKOVÁ

Bližšie informácie o ubytovacích 
možnostiach OZ Šaštín získate

 na www.lesy.sk, 
na e-mailovej adrese fin.ss@lesy.sk 

alebo na tel. è. 034 69 09 507

Lužné lesy3-roèný porast borovice

Šaštín-bazilika110 - roèný porast borovice

Gazárka I
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Mám to¾ko krásnych myšlienok, 
ako vlasov na strapatej hlave. Len ich 
uèesaś, aby sa to dalo preèítaś.

Ve¾a ¾udí klame, keï povie, že 
majú prírodu radi a preto chodia do prí-
rody opekaś! Keï ich ochranca prírody 
èi lesník prichytí pri tomto vandalizme - 
previnilec obyèajne povie – však pálime 
len suché drevo. Sú leniví premýš¾aś. Vi-
deli ste drevorubaèov, aby vozili do lesa 
rašelinu, humus, èi hnoj? Nie? Podobne 
strašne hlúpe slová poèúvame i od tých, 
èo kradnú z lesa suché drevo. Každý 
lesník vie, ako ve¾mi dlho vzniká v lese 
humus z opadaného lístia, ihlièia i z pre-
hnitých stromov. To je kolobeh života 
v lese. Aby sa kolobeh zahnívania urých-
lil, používame štiepkovaèe. Tie používa-
me i pri výrobe štiepky na vykurovanie. 
A sme pri koreni filozofovania o význame 
lesa. Ovláda to každý lesník. Sú lesy hos-
podárske – kde sa stromy pestujú i śažia. 
No sú i lesy významovo najdôležitejšie – 
tie vo vyšších polohách neprístupnejších 
vrchov a dolín. Lesy, ktoré stabilizujú 
vodný režim. Ochrana pre eróziou a výro-
ba kyslíka – to sú témy vyuèovania u žia-
kov na základnej škole. Keby som urobil 
anketu, ako ¾udia z miest chápu kolobeh 
vody v prírode, asi by každý lesník zo-
smutnel... Spoèítajme, ko¾ko prameòov 
v krásnych dolinách bolo znásilnených 
– natlaèených do potrubia. Všímame si 

ako sa zmenila klíma v takto 
postihnutých dolinách? Kaž-
dý prameò žblnkotal radost-
né nôty života. Tisíce studní 
zakapali, žumpy dorazili ko-
lobeh vody v mnohých regió-
noch. Staèí, až má èistièka 

poruchu a hovorí sa o katastrofe. Deti 
toto všetko uèíme a dospelí zabúdajú. 
Ko¾ko peòazí vláda investuje na výstav-
bu telocvièní i štadiónov. Športom k tr-
valej invalidite... Keby aspoò èasś peòazí 

presunuli na lesnú pedagogiku!!! Ekolo-
gická negramotnosś nášho národa ma 
desí. ¼udia sú akoby nahluchlí. Rozum 
majú zasýtený hlúposśami zo života „ce-
lebrít“. A celebrity sa na nás pohàdavo vy-
škierajú. O nich sa bavia žiaci – aby boli 
in... A lesník je ponižovaný, lebo bráni vý-
stavbe motocyklového èi iného závodiska 
v lese, èi na horskej lúke.

Ve¾mi èasto sa vraciam do det-
stva aspoò v krásnych spomienkach. 
Ako perly sa mi jagajú malé lesné škôl-
ky po dolinách. Ko¾ké zanikli. Tieto chrá-
my v lese mi ve¾mi chýbajú. Pestovanie 
stromèekov je nároèné, dlhoroèné i úžas-
né. Ko¾ké návody na pestovanie bonsajov 
sa zahniezdilo v našich ¾uïoch. Mnohí 
v èinžiakoch aspoò takto pocítia túžbu 
oživiś byt. Nám, èo sa pýšime mozo¾mi zo 
sadenia stromèekov, zostáva dúfaś, že aj 
pri návšteve nášho lesa budú rozcítení 
a neublížia lesu ïalej od domova.

Alfonz Liška, Opatová nad Váhom

Najskôr príprava, potom 
zmena. Nie naopak.

Pri ve¾kých krokoch je pravde-
podobnejšie, že šliapneme ved¾a. Roè-
né skúsenosti kolegov na odštepných 
závodoch svedèia o tom, že táto stará 
pravda sa èasom naplnila aj v prípa-
de organizaèných zmien, ktoré sa tý-
kali lesných správ, lesných obvodov, 

odborných 
lesných 
hospodá-

rov a les-
níkov. Èoho 

sa týkajú ich výhrady? Zmena mala 
byś pod¾a ich názoru najskôr dôklad-
ne pripravená a až potom uskutoène-
ná, nie naopak. Konkrétne vo zvýšenej 
potrebe OLH-ákov. 

Teraz aj samotní lesníci, pre-
školení na túto pozíciu, cítia pod¾a 

ich nadriadených deficit v schopnos-
ti kvalifikovane komunikovaś so štát-
nou správou, orientovaś sa v celom 
komplexe zákonov, predpisov a smer-
níc, samostatne sa rozhodovaś a spo-
¾ahlivo pracovaś s poèítaèom. Snažia 
sa vyrovnaś s vlastnými nedostat-
kami, èo si však vyžaduje urèitý èas. 
U niekoho to trvá kratšie, u niekoho 
dlhšie. Všetci bývalí lesníci a súèasní 
OLH-áci to však majú v prevádzke śaž-
šie ako predtým. A nielen oni, ale lo-
gicky aj ich nadriadení. Pri zásadných 
zmenách to už tak chodí. Komplikujú 
nám život, spôsobujú problémy. Ostá-
va jediné – vyrovnaś sa s nimi. A pou-
èiś sa, aby budúce zmeny boleli menej. 
Možno aj vïaka tomu, že budú lepšie 
pripravené. 

Prečo mám
rád les

JÁN KRONER
herec

Les - miesto oddychu a èerpania 
nových síl priamo z prírody - mám ve¾mi 
rád. Musím sa však priznaś, že k špor-
tu zvanému turistika som si zatia¾ ten 
správny vzśah nenašiel. Asi to bude spô-
sobené tým, že keï sme v mladosti cho-
dili s partiou do hôr, vždy sa medzi nami 
našli vodcovia, ktorí nás ostatných hna-
li dopredu a chceli lámaś ve¾ké rekordy. 
Nikdy som tak nemal èas vychutnaś si 
okolitú prírodu, vždy som videl iba vib-
ramy predo mnou a bol som celý spote-
ný... Chcel by som to však zmeniś, pretože 
moja manželka má turistku ve¾mi rada.

Ak by som si mal vybraś kraj Slo-
venska, ktorý mi je srdcu najviac blízky, 
bolo by to  okolie Považskej Bystrice, od-
kia¾ pochádzam. Do Manínskej úžiny, 
k Sú¾ovským skalám, èi do krásnych do-
lín, akými sú Podhradská a Marikovská 
dolina, sa aj dnes ve¾mi rád vraciam. Ale 
Slovensko sa mi páèi celé, aké je a to naj-
mä tým, že je také rozmanité. V detstve 
som si ve¾mi ob¾úbil aj priehrady a ja-
zerá, pretože môj otec bol vášnivý rybár. 
Pamätám si na týždne strávené na Orav-
skej priehrade, Šírave, èi Domaši. Jedno-
ducho, nebolo takých prázdnin, ktoré by 
sme s rodinou netrávili niekde pri vode. 

Príroda a lesy sú pre mòa ve¾kou 
vzácnosśou, a preto by som chcel nám 
aj všetkým lesníkom popriaś, aby sa na 
svojich potulkách stretávali iba s takými 
¾uïmi, ktorí si les nemýlia s mestom a ne-
robia v òom neporiadok a hluk. Všetci 
¾udia by si mali braś príklad od pravých 
„èundrákov“. Tí sa správajú k prírode 
tak, ako sa patrí – les berú ako partne-
ra a nikdy sa nestane, že po sebe v okolí 
svojho táboriska nechajú odpadky...   

Jozef MARKO

odborných 
lesných 
hospodá-

rov a les-
níkov. Èoho 

Poznámka

presunuli na lesnú pedagogiku!!! Ekolo-

Poznámka

Alfonz LIŠKA

O vyčistenom lese

•

• •
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Tajnièka krížovky zo septembrového èísla Lesníka znie: „KOÒA BY SOM 
SI ZA MUŽA NIKDY NEVZALA“ Z úspešných lúštite¾ov sme tentokrát vyžrebo-
vali Lenku Majerovú zo Zvolena. Víśazke posielame knihu z produkcie vydava-
te¾stva IKAR. K výhre jej blahoželáme a prajeme príjemné chvíle pri èítaní.

V zoo krièia deti: 
„My sa chceme voziś 
na somárikovi, my 
sa chceme voziś...“ 

Manželka to už nevydrží 
a hovorí manželovi:
(Odpoveï tvorí tajnièku)

Ruskí deratizéri prekvapili odbornú i laickú 
verejnosś novou metódou boja s hlodavcami. Tak 
ako u èloveka, i u iných teplokrvných živoèíchov 
vzniká požívaním etylakoholu závislosś, ktorá môže 

vyústiś do stavu, odborne nazývaného „delirium tremens“, pri ktorom hrozí kli-
nická smrś. Ruskí deratizéri vypozorovali u hlodavcov sklon k závislosti a roz-
hodli sa vyhubiś hlodavce tak, že ich upijú na smrś. Po poèiatoèných úspechoch 
sa však ukázalo, že u hlodavcov výrazne stúpla odolnosś. Jednoducho povedané 
– nauèili sa piś.

Rubriku pripravuje Ferko Tárajko 

Uveríte ?
verejnosś novou metódou boja s hlodavcami. Tak 
ako u èloveka, i u iných teplokrvných živoèíchov 
vzniká požívaním etylakoholu závislosś, ktorá môže 

UUvevev ríte ?

Dvaja po¾ovníci idú lesom, keï je-
den z nich náhle omdlie. Nedýcha, oèi 
má sklené. Druhý z po¾ovníkov zúfalo za-
volá mobilným telefónom lekára: „Môj 
priate¾ je màtvy. Èo mám teraz robiś?“
Odpoveï lekára: „Upokojte sa! Najprv si 
musíme byś istí, že je skutoène màtvy“.
Na druhej strane slúchadla je najskôr 
chví¾u ticho, potom sa ozve výstrel 
a znovu hlas po¾ovníka: „Okey, a teraz 
èo mám robiś?“.

Nápis na nástenke: Lesník v práci 
nepije!

Niekto tam dopísal: Bol taký, ale 
už nežije.

Èlen rybárskej stráže chytí „èier-
neho“ rybára a krièí:
- Tu sa nesmú chytaś ryby!
- A ja ani nechytám! - odvetí pytliak.
- Èo klameš, a toto je èo?
- To je moja ryba, som s òou na pre-
chádzke. Pustím ju na chví¾ku do 
potoka, potom písknem, ona sa vráti 
a ideme domov.
- Aha?! Tak mi to ukáž!!

Pytliak pustí rybu do potoka. Po-
tom obaja stoja a pozerajú. Po chvíli 
rybný strážca hovorí:
- Tak pískaj!
- Naèo?
- Aby sa ryba vrátila!
- Aká ryba?...

Horár bol nešśastný, že je stá-
le v lese a nie doma pri žene, tak mu 
poradili aby vždy keï bude treba vy-
strelil a žena za ním ihneï dobehne. 
Fungovalo to, ale v jeseni si horár zú-
fal: „Je ruja, všade sa strie¾a a moja 
žena už tri týždne nie je doma !“. 

Záujemca o horárovho psa sa opý-
tal: „Èo stojí ten pes?“ a horár na to: 
„Však som mu povedal, aby si sadol!“. 
„Nie tak, ale ko¾ko stojí?“, nástojil zá-
ujemca. „Asi tak dvadsaś minút!“ od-
vetil horár.

„Kam ideš?“ opýtal sa kamarát 
horára, ktorý odvetil: „Na pivo!“ a ka-
marát na to: „Ty ale vieš èloveka bles-
kovo presvedèiś!“.

Zozbieral: Julo Burkovský

•
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Diviaèie soté s arašidmi, mand¾ami a brokolicou

Suroviny (rozpoèet pre 3 porcie): 300g diviaèieho mäsa,1 k.l. solamylu alebo zlatého klasu, 0,5 k.l. 
soli, 1,5 k.l. bieleho korenia, 1 k.l. korenia na divinu, 0,5 k.l. diabolskej zmesi, štipka vegety, štipka 
provensálskych byliniek, 80 g brokolice, 60 g arašidov, 60 g mandlí, 1 stredne ve¾ká cibu¾a, 2 strúèiky 
cesnaku, 0,5 dcl oleja, 1 dcl vody

Postup: Mäso nakrájame na pásiky (cca 2 cm dlhé a 0,5 cm široké), pridáme doò 
solamyl, so¾, korenie, korenie na divinu, diabolskú zmes, vegetu a provensálske bylinky. 
Premiešame a necháme chví¾u postáś. Na drobno pokrájame cibu¾u a cesnak. Mandle 
obaríme horúcou vodou a ošúpeme.
Do jednej misky si nachystáme nadrobno pokrájanú cibu¾u, cesnak, rozštvrtenú 
brokolicu, mandle a arašidy. Dobre premiešame. 
Mäso opekáme na rozpálenom oleji až kým nie je mäkké, potom pridáme pripravenú 
zmes a smažíme 3-5 minút. Potom podlejeme vodou a dusíme do mäkka. Pod¾a potreby 
dochutíme. Ako prílohu odporúèame varené zemiaky s maslom a bylinkami.        

Dobrú chuś èitate¾om Lesníka praje Katarína Siekelová z Hrabièova

Filatelistické okienko
RUBRIKU PRIPRAVUJE PROF. ING. LADISLAV PAULE, PhD.

VIETNAM

Poľovnícky receptár

 Mäso nakrájame na pásiky (cca 2 cm dlhé a 0,5 cm široké), pridáme doò 
solamyl, so¾, korenie, korenie na divinu, diabolskú zmes, vegetu a provensálske bylinky. 

Dobrú chuś èitate¾om Lesníka praje Katarína Siekelová z Hrabièova

NIGER

NEMECKO

POĽSKO

USA

JUHOSLÁVIA

MEXIKO

BIELORUSKO

OCHRANA LESA

Veľmi častou a spoločensky potrebnou témou je ochrana 
lesa pre požiarmi. Ročne ľahnú popolom tisícky hektárov 
lesa najmä v ihličnatých lesoch, ale taktiež aj v suchých 
častiach Afriky, Austrálie a Ázie. Je preto samozrejmé, že sa 
na známkach často objavujú maskoti boja proti požiarom a to  
americký medvedík Smokie, alebo v nemecky hovoriacich 
krajinách lišiak s chvostom v tvare plameňa. Oba symboly 
sa objavujú tak na známkach, ako aj na príležitostných alebo 
propagačných pečiatkach alebo na celinových obálkach. 
Veľmi peknú známku s vodným bombardérom vydala 
Juhoslávia a rovnako zaujímavý je pohľad na hasiaci stroj 
na pásovom podvozku na celinovej obálke Ruska.
Osobitnou kategóriou sú známky s motívom hmyzu 
(chrobáky, motýle), z ktorých mnohé by sme mohli práve 
zaradiť medzi škodlivý, alebo taktiež aj medzi užitočný hmyz 
našich lesov. Nielen samotné zobrazenie hmyzu, ale taktiež 
aj vlastné ochranné opatrenia na boj proti hmyzu sa objavili 
na známkach Poľska a Vietnamu (letecká, resp. 
pozemná aplikácia insekticídov). 
Aj keď sa už na známkach objavili významní škodcovia 
lesa ako napr. mníška (Poľsko),  chrústy (Nemecko, 
Československo), kobylky (Niger) a iné druhy, najväčší 
škodcovia lesov mierneho a boreálneho pásma 
–podkôrny hmyz (lykožrúty a iné rody) – čakajú na svoje 
zobrazenie. Geometrické požerky by tiež mohli byť graficky 
zaujímavým motívom.
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Ahoj kamaráti,
pošlite mi správne
odpovede. Jedného 

riešite¾a odmením 
darèekom.

 
Moja adresa je: 

Veverička Ryška, LESY SR š.p., 
Nám. SNP 8, 975 66 Banská 

Bystrica.
Ahoj a dovidenia nabudúce!!!Za správne odpovede posielam odmenu Miškovi Moravčíkovi z Nového Mesta nad Váhom.

1. Hádanka
 
 Toto zviera je malé, ale veľmi šikovné. 

Žije pri vode a vo vode. Živí sa 
najčastejšie rybami, ale zje aj raky, 
obojživelníky, menšie cicavce, vtáky 
a hmyz. Svoju noru umiestňuje veľmi skryto 
a vchod sa často nachádza pod úrovňou vodnej 
hladiny. Telo má pokryté srsťou, na hlave 
a chrbte hnedej, na bruchu a hrudi bledosivej farby. Sfarbenie 
samcov a samíc je rovnaké. Má hmatové fúzy, ktoré mu slúžia ako 
dôležitý zmyslový orgán pri pohybe pod vodou. Samec dorastá 
do dĺžky 120 cm a váži 7-12 kg. Samice sú menšie. Ušné a nosové 
otvory si pod vodou uzatvára, vydrží pod vodou asi minútu. 

Ako sa volá tento živočích? Skús ho nakresliť!

2.  Poznáš listy a semená listnatých stromov? 

BJ

L J

 Doplň do rámikov pod obrázkami ich názvy.

3. Pomôž nájsť 
Miškovi cestu 
     k jeho hračke.

4. Vystrihni a poskladaj obrázok.



Igor VISZLAI

Životné 
jubileá
OKTÓBER  2006 

ŽIVOTNÉ JUBILEÁ 
50 ROKOV  

TURÁN ALEXANDER, nar. 12. 10. 1956, 
lesník, LS Bátorove Kosihy

 – OZ Palárikovo

ŠPAÒO LADISLAV, nar. 15. 10. 1956, 
lesník, LS Podhájska – OZ Palárikovo

Ing. PRIELOŽNÝ JAROSLAV, 
nar. 11. 10. 1956, mechanizátor 

– OZ Žilina  

Ing. KUÈERÍKOVÁ JOZEFÍNA, 
nar. 5. 10. 1956, referent správy 

a manažmentu majetku 
– OZ Námestovo

PEKAROVIÈOVÁ MARTA, 
nar. 9. 10. 1956, úètovník 

– OZ Èierny Balog

ŤAŽKÝ JAROSLAV, nar. 3. 10. 1956, 
manipulant, ES Hronec 

– OZ Èierny Balog

Ing. BYSTRIANSKY JURAJ, 
nar. 25. 10. 1956, technik, 

LS Víg¾aš – OZ Kriváò   

Ing. PÁSZTOR JÁN, nar 1. 10. 1956, 
referent TPV, ekológie a správy DVT 

– OZ Rožòava  

SLAVKOVSKÝ JÁN, nar. 15. 10. 1956, 
OLH, LS Poprad – OZ Prešov

Ing. HALICKÝ JÁN, nar. 31. 10. 1956, 
referent pre plán, štatistiku 

a controling – OZ Vranov nad Top¾ou
  

60 ROKOV  

RÁBIK PAVOL, nar. 27. 10. 1946, 
pestovate¾, po¾ovný referent – OZ èadca 

KUKURA VIKTOR, nar. 31. 10. 1946, 
lesník, LS Betliar – OZ Rožòava

ODCHOD DO PREDÈASNÉHO 
STAROBNÉHO DÔCHODKU 

CHAMKO JOZEF, nar. 12. 11. 1946, 
OLH, LS Èervená Skala – OZ Beòuš  

Ing. Helena Turská

Postačí 
sa prejsť 
lesmi...

Sú dni a chvíle, kedy sa strašne rád 
zaèítam do viet napísaných našim kole-
gom Ing.Jánom Mièovským, CSc. Krás-
nymi slovami totiž dokáže vyjadriś to, èo 
ja èasto zhrniem niekedy až príliš tech-
nokraticky do pár viet a tá poetiènosś 
má mnoho krát svoje opodstatnenie. Aj 
v prvé septembrové dni som opäś siahol 
po príspevku napísanom pri príležitos-
ti výroèia narodenia ¼udovíta Greinera, 
v ktorom vyjadril tak typicky svojským 
spôsobom poïakovanie generácii lesní-
kov – našich predchodcov. Snáï nespra-
vím niè zlé, keï ich odcitujem:

„...Po dlhej ceste, ktorá spája Gre-
inerovho tvorivého lesníckeho ducha 
s dneškom prešli aj mnohí z vás. Bola to 
cesta na ktorej ste lesy zariaïovali, za-
kladali, vychovávali, obnovovali. Na tejto 
ceste ste lesnými cestami i necestami na-
chodili tisícky kilometrov, na vašich èiž-
mách sa striedal prach a blato, po chrbte 
vám stiekli hektolitre dažïa.

Nie vždy sa vám za to dostalo vïaky.
Nevadí. 
Nikdy ste to predsa nerobili pre slávu.
O to viac vám patrí ten krásny pocit. 

Pocit èloveka, ktorý vidí rásś svoj les. Les, 
ktorý trvá. Les, ktorý slúži. Les, ktorý je 
naším osudom i cestou.    

A preto ani k vaším životom netreba 
pridávaś oslavné chorály. Postaèí sa pre-
jsś lesmi o ktoré ste sa poèas služby sta-
rali...“

Ruku na srdce, kto z nás to dokáže 
napísaś krajšie? 

A preèo vôbec tieto úvahy o uznaní 
práce lesníkov? Aj keï svoju prácu nero-
bia „pre slávu“, naskytla sa príležitosś, že 
za svoj celoživotný osobný vklad do lesov 
Muránskej planiny sme mohli aspoò tro-
cha tej slávy dopriaś nášmu jubilantovi, 
kolegovi, vedúcemu Lesnej správy Muráò 
– Františkovi Frandelovi. Tohto roku sa 
dožíva krásneho životného jubilea – šesś-
desiatich rokov, preto ho vedenie Odštep-
ného závodu Revúca navrhlo na rezortné 
vyznamenanie, ktoré sa ude¾uje vo Svä-
tom Antone v rámci Dní svätého Huber-
ta. To, že tento návrh prešiel nároèným 
sitom na generálnom riadite¾stve i na sa-
motnom Ministerstve pôdohospodárstva 
Slovenskej republiky svedèí o tom, že 
návrh bol opodstatnený. Preto si mohol 
František Frandel z rúk predstavite¾ov 
rezortu prebraś Medailu MP SR III. stup-
òa za úspechy v rezorte pôdohospodár-
stva. Na tomto mieste však slová uznania 
urèite patria aj jeho manželke Lidke, bez 
ktorej by to nešlo. Jej tolerantnosś, trpez-
livosś, pochopenie a podpora si zaslúži 
prinajmenšom takú istú medailu. Veï aj 
do Sv. Antona išla priamo z 24-hodinovej 
ne¾ahkej služby v nemocnici, kde pracuje 
ako detská sestra. Priznala chvíle dojatia  
a stály úsmev na tvári jej nezmizol ani 
v autobuse cestou domov, keï na rame-
ne svojho muža od únavy zaspala. 

Preto v mene všetkých kolegov 
chcem na tomto mieste zagratulovaś náš-
mu Ferovi a jeho manželke k oceneniu 
a popriaś v práci a v rodinnom živote ešte 
mnoho úspešných dní. •
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Výstavisko Agrokomplex v Nitre je každoročne 
organizátorom drevársko – lesníckych výstav. V dvojročnej 
perióde sa strieda národná výstava Drevo & Les 
a medzinárodná výstava Lignumexpo Les. Tá tohtoročná, 
ktorá sa konala od 26. do 29. septembra, sa pýšila prívlastkom 
„medzinárodná“. Zúčastnilo sa jej celkovo 250 vystavovateľov 
zo 16 krajín. Lignumexpo sa po prvýkrát vo svojej histórii 
zaradilo do prestížneho kalendára svetových odborných 
veľtrhov, podporovaných Európskym združením výrobcov 
drevoobrábacích technológií EUMABOIS.

LESY SR už tradične obsadili výstavnú plochu 
v pavilóne F i pred ním. Kone z revúckeho odštepného 
závodu, úhľadná expozícia Semenolesu i strmo vztýčené 
hydraulické ruky a stožiare lanoviek techniky z OZLT 
lákali návštevníkov vonku, vnútri netradične oranžová expozícia i stánok strediska drevárskej výroby. A propos: 
oranžovo ladená expozícia úspešne prežila krst ohňom na výstave Silva Regina v Brne na jar tohto roku a bola 
inšpiráciou pre kolegov z Národného lesníckeho centra vo Zvolene, ktorý sa rozhodli pre podobný dizajn svojej 
expozície vo svetlozelenom odtieni. Vznikol zaujímavý, harmonický celok, tvorený dvoma podobnými expozíciami 
a stelesňujúci stmeľujúce sa lesohospodárske subjekty. Jasný signál pre lesnícku i nelesnícku verejnosť a zároveň 
pekný príklad „ťahania za spoločný povraz“. 

Výstavu v deň otvorenia odštartoval krst publikácie „Lesy Slovenska“. Nádherná, bohato ilustrovaná 
publikácia z autorskej dielne Jozefa Minďáša, Jozefa Konôpku, Júliusa Novotného a Stana Jendeka je 
pozoruhodným dielom, ktoré populárnym spôsobom približuje verejnosti slovenské lesy a ich život. 
Krstný otec, štátny tajomník MP SR Ing. Viliam Turský, pokrstil knihu smrekovým ihličím.

Odborný program bol rozložený do dvoch dní: v stredu 27. septembra v dopoludňajších hodinách 
to bola prezentácia Národného strategického plánu rozvoja vidieka SR, popoludní prezentovala svoje 
aktivity Rada združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska. Vo štvrtok 28. septembra sa na odbornom 
seminári hovorilo o certifikácii a o kritériách a ukazovateľoch trvalo udržateľného obhospodarovania
lesov.

Posledný deň výstavy, piatok 29. septembra, bol už tradične určený najmladším návštevníkom 
– žiakom základných škôl. Lesní pedagógovia z NLC, z LESOV SR a zo Štátnych lesov TANAPu spojili sily 
a pripravili súťaže a hry, pri ktorých sa žiaci zabavili i poučili. Najvďačnejšou klientelou boli štvrtáci, 
siedmaci a deviataci boli trochu „tvrdším orieškom“, ale aj ich záujem si napokon lesníci získali. Na 
ploche pred pavilónom F, v expozícii OZ Revúca, očakávali revúcki lesní pedagógovia svojho tisíceho  
zákazníka (mimochodom, za dva roky činnosti je to počet, ktorý si zaslúži obdiv i pochvalu). Torta 
pre jubilanta podľahla nájazdu školopovinných maškrtníkov doslova za pár minút. 

Hodnotiť úspešnosť expozície š.p. LESY SR nie je jednoduché. Všetci, ktorí sa na  nej 
podieľali, do nej bezpochyby vložili všetok um i skúsenosti. Prezentácia hotelových zariadení 
vyvolala veľký záujem. Množstvo tlačových materiálov uspokojilo azda každého („zberačov“ 
bolo neúrekom). Príležitostí pre nadväzovanie a utužovanie kontaktov bolo taktiež dosť. 
Program pre deti a mládež bol pestrý a zaujímavý. Stačí to? Dá sa urobiť pre prezentáciu 
podniku viac? V každom prípade dobrý námet na anketu. A aká bude expozícia LESOV SR 
o rok? Nechajme sa prekvapiť. Latka je vysoko. Dovidenia o rok v Nitre, priatelia.

Peter Gogola


