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Editorial

Ing. ALENA KAÁKOVÁ, hlavný úètovník OZ
Na zaèiatku môjho nástupu do lesníckej praxe som sa stretla
s názorom, e ena do lesníckej prevádzky nepatrí, a tak moje
pracovné zaradenie bolo na ekonomický úsek. I keï sa vymenila
generácia éfov, zaradenie ien ostáva rovnaké, je to pre muov
pohodlnejie, oni neradi pracujú na tomto úseku.
Vzahy s kolegami sú korektné, cením si otvorenos a priamos v naej
komunikácii. Väèina kolegov je priate3⁄4ská, pozorná, ve3⁄4mi dobre sa
pracuje v muskom kolektive. Kolegov by som nevymenila, len to pracovné
zaradenie
Ing. ELENA KUBIÈKOVÁ, vedúca úseku ekonomiky OZ
Asi som mala kúsok astia v mojom ivote na dobrých 3⁄4udí okolo
seba. Èi u som pracovala na lesnej správe, závode, podniku a opä
na závode  vdy som bola obklopená múdrymi 3⁄4uïmi s ve3⁄4kým
a láskavým srdcom. Je to asi tým, e kto má rád prírodu, má rád
vetko èo ju tvorí  teda aj nás  eny lesníèky.
A èo by som odkázala svojim kolegom  lesníkom ? Zostaòte takí, akí ste
a milujte prírodu.
Ing. KATARÍNA BAKOOVÁ, referentka ochrany lesa a
pestovate3⁄4ka
Myslím, e takmer vetci kolegovia sú v pohode a berú nás ako
rovnocenných pracovníkov. ia3⁄4 nájdu sa medzi nimi aj výnimky. Sú
kolegovia pre ktorých ná názor a práca nebude nikdy rovnoprávna.
Vzh3⁄4adom na to, e ijeme v XXI storoèí je smutné, e niekto hodnotí
prácu 3⁄4udí nie pod3⁄4a výsledkov, ale pod3⁄4a pohlavia.
Ing. LUCIA ALAPKOVÁ, manaérka lesoturistiky
Naastie kolegovia v mojom najbliom okolí povaujú eny za
rovnocenných partnerov. Vo veobecnosti sa niektorí správajú
skutoène gentlemansky, no je ve3⁄4a takých, èo by eny v lesníckom
prostredí najradej ani nevideli. Väèinou je naozaj aké presadi
sa, ale to nie je problém lesníkov skôr celej naej spoloènosti. Je ve3⁄4a kolegov,
ktorí majú za sebou mnostvo skúseností, majú zdravý poh3⁄4ad na vec, sú
správnymi 3⁄4uïmi na správnych miestach a tých si váim a repektujem.
Naopak si myslím, e kolegovia lesníci ma majú radej ako lesnièiarku
a harmonikárku, ne ako zamestnankyòu generálneho riadite3⁄4stva.
EVA JEVÈINOVÁ, sekretárka riadite3⁄4a OZ
Na OZ Bardejov pracujem od 1. februára 2000 ako sekretárka
a napriek tomu alebo práve preto, e pomer medzi mumi a enami
je 17:4, je ve3⁄4mi dobrý a dobre sa mi s nimi spolupracuje. Osobne
sa mi lepie pracuje v prevane muskom kolektive. Váia si nás,
o èom svedèí aj to, e kadoroène 8. marca si na nás vdy spomenú
a dajú nám kvietok. eby sme boli ako tie kvietky  ozdoby? Dúfam, e ich tá
galantnost nikdy neopustí.
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Vdy ma poteí, keï sa niekto
pochvalne vyjadrí o úrovni náho
èasopisu. Kde  kto si u vimol, e
v porovnaní s minulými roèníkmi je
LESNÍK èítavejí. Z viacerých strán
sa mi v poslednom èase dostalo pot3⁄4apkania po pleci. Ale ete viac si
cením podnetné pripomienky. Je príjemné by chválený, ale k zvyovaniu
kvality isto viac prispeje kontruktívny návrh. Napríklad prednedávnom
mi istý kolega pripomenul, e v èasopise chýba tribúna názorov. Vraj isto
by mnohí vyuili príleitos vyjadri
svoj názor, keby mohli  anonymne
 napísa pár riadkov. Zamyslel som
sa nad týmto nápadom a musel som
prizna, e listáreò nám v LESNÍKu
veru chýba. Ale nie preto, e by sme
ju nechceli. Jednoducho nie je èo uverejni, nie je na èo reagova  chýbajú
podnety èitate3⁄4ov. Ale anonymita mi
nejde pod fúz  vykrikova spoza plota môu akurát ak arvanci.
Chlap si za svojím názorom stojí
a nehanbí sa podeò podpísa. Viem
vak pochopi, e v niektorých situáciách nie je ve3⁄4mi múdre vystrkova
hlavu (alebo, ako vravievala moja
nebohá babka, drádi hada bosou
nohou). Ak teda máte pocit, e Vás
kdesi topánka tlaèí, napíte: garantujem kadému pisate3⁄4ovi, e okrem
mòa sa jeho meno nikto nedozvie, ak
si to tak elá. Adresu kadý po3⁄4ahky
nájde v tirái o pár riadkov niie. Ak
bude potrebné na podnet získa reakciu zo strany vedenia podniku, o to
sa postarám. Èestné slovo. Pod to sa
môem k3⁄4udne podpísa.
Vá
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Téma mesiaca
Rozhovor s jedinečnými ženami v š.p. LESY SR

Nerozhoduje pohlavie,
ale charakter
Jozef MARKO
Iba dve ženy majú v rámci organizačnej štruktúry š.p. LESY SR
výnimočné a jedinečné postavenie. Sú riaditeľkami odštepných závodov. Ing. Katarína Chválová šéfuje zamestnancom OZ Semenoles
a Ing. Beáte Juríčkovej sú podriadení zamestnanci OZ Rimavská Sobota. Položili sme im niekoľko otázok a dostali sme podľa nášho názoru zaujímavé a úprimné odpovede. Veríme, že si rozhovor s nimi
prečítate rovnako radi, ako sme ho my pre vás zostavovali.
Preèo ste sa rozhodli pre
lesnícke povolanie, ktoré je stále
skôr doménou muov? Rozhodla
náhoda, rodinné prostredie, alebo
silné citové puto k lesu, prírode?

mi ob3⁄4úbenými predmetmi biológia
a matematika. Lákalo ma génové
ininierstvo, pedagogika, ale aj lesníctvo. V tých èasoch sme sa mohli
prihlási len na jednu vysokú kolu
a ja som sa nevedela rozhodnú. Priiel na rad otcov po3⁄4ovnícky klobúk,
do ktorého som vloila tri lístky s vyvolenými profesiami. Otec aj mama
to preívali s ve3⁄4kým napätím, ale
nakoniec sa najviac teil otec. Bolo
rozhodnuté, na lístku bola lesnícka
fakulta a ja som si ju bez váhania
napísala do prihláky.

Ing. Katarína Chválová: Ani si u
nepamätám, bolo to ve3⁄4mi dávno,
niekedy v tvrtej triede Z. Najskôr
to asi tak malo by, lebo potom som
nasledujúcich nieko3⁄4ko rokov (na
Z a gymnáziu) privádzala tudijných poradcov a rodinu do zúfalstva istotou, e pre mòa existuje iba
VLD a iadna iná alternatíva.
Ing. Beáta Juríèková: Výber povoÈo máte na svojej práci najlania v mojom prípade ovplyvnili
radej?
vetky faktoK. Chválová:
ry, ktoré ste
Na
vysokej
„Neexistuje nič úžasnejšie ako vznik
vymenovali.
kole ma zaniečoho
nového
a
jedným
V
prvom
ujímali skôr
z mojich divov sveta sú biochemické
rade musím
technické
a
fyziologické
procesy,
ktoré
poveda, e
p r e d m et y.
prebiehajú v semienkach
otec je poMala
som
pri
klíčení“
3⁄4ovník a jeho
predstavu, e
snom
bolo
po ukonèení
sta sa lesníkom. Celé detstvo som
túdia sa budem venova geodézii.
bola vedená k tomu, e toto povolanie
No, ale èlovek mieni a ivot mení.
je najkrajie zo vetkých povolaní.
Prila revolúcia, zásadne sa zmenili
Otec mi stále hovoril, e nikto nemá
podmienky umiestòovania absoltakú krásnu prácu ako lesníci. Celý
ventov a tak som zaèala pracova
deò môu by na èerstvom vzduchu,
by v prírode, stara sa o les a lesnú
zver. Samozrejme otec mal predstavu o lesníkovi na lesníckom obvode.
Prírodu som mala od malièka rada.
Vyrastala som na dedine a krásne
spomienky mám aj na rodisko mojej mamky - Bystrú pri Mýte pod
Ïumbierom. Tam som si vychutnávala krásu ihliènatého lesa, ktorý mi
u nás na dolniakoch chýbal. A nakoniec o mojom povolaní rozhodla aj
tak náhoda. Na gymnáziu boli moji-
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na semenárskej výskumnej stanici
LVÚ v Liptovskom Hrádku, odkia3⁄4 aj
pochádzam.
Poèas túdia som zakladanie
lesa vnímala len okrajovo, ako jednu
z mnohých skúok. Teraz si vak
myslím, e neexistuje niè úasnejie
ako vznik nieèoho nového a jedným
z mojich divov sveta sú biochemické a fyziologické procesy, ktoré prebiehajú v semienkach pri klíèení,
prièom staèí úplne malý náhodný
vplyv a vetko sa môe zmeni. Preto
ma najviac teí, keï dokáeme tie semienka trochu oklama a vytvori
im také podmienky, e zaènú klíèi
a rás keï to potrebujeme my. Ozaj
a kedy ste naposledy videli ako nádherne vyzerá záhon napr. roèného
buka z plnovýsevu?
B. Juríèková: Zmenu a vo3⁄4nos.
V tejto profesii je ve3⁄4mi málo stereotypu. Keï som pracovala ako pestovate3⁄4ka na lesnej správe teilo ma,
e sa nám podarilo zalesni holiny
a po rokoch som videla ako kultúra
rastie. Bol to naozaj dobrý pocit. Výsledok práce sme videli na vlastné
oèi a pritom kadý porast bol nieèím
iný. Vo funkcii riadite3⁄4ky pôsobím u

Téma mesiaca
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tretí rok a kadý deò prinesie
nieèo nové. Spoznávam stále
nových 3⁄4udí a rieim vdy iné
úlohy. Je to práca
dos nároèná,
dynamická,
ale mne osobne to ve3⁄4mi
vyhovuje.

ako sa porovnáva.
B. Juríèková: Prvú otázku by
ste mali poloi mojim spolupracovníkom. Ja by som bola
tie zvedavá na ich odpovede.
Ja to momentálne vidím tak,
e si u zvykli. Alebo sa mýlim? Na tú druhú otázku by
som odpovedala takto: eny
 riadite3⁄4ky to majú v naom
podniku aké, rovnako ako
mui  riaditelia.

ena
a les

Je pod3⁄4a vás
nejaký rozdiel v tom, ako vykonávajú prácu pre les a v lese mui a eny, ako k svojej
práci lesníci a lesníèky pristupujú, ako prejavujú svoj
vzah k lesníckemu stavu,
k závodu, podniku?
K. Chválová: Myslím si, e nie
je. To, ako èlovek pristupuje
k svojej práci, prípadne k lesu nezávisí od pohlavia, ale od toho, aký je a
aký má k svojej práci vzah. Èi svoju
prácu vníma ako poslanie alebo ako
nutnos nieèím sa ivi.
B. Juríèková: Myslím si, e zásadný
rozdiel nie je. Ako kadá iná profesia,
aj táto si vyaduje profesionalitu, zanietenie a pozitívny vzah. To vak
s pohlavím nemá niè spoloèné. Je to
otázka charakteru.

tail, èo pri zadávaní úloh aj patriène
vyuijú. Práve preto sa v lesníctve
eny aj uplatòujú. U dávno to nie je
len profesia o horárovi s flintou. Èo
sa týka nadradenosti kolegov, znova je to otázka charakteru. Niektorí
si takýmto spôsobom rieia vlastné
komplexy a doslova sa teia tomu,
keï môu svoju mladiu kolegyòu dosta do rozpakov. Také nieèo
urèite zaila kadá lesníèka hlavne na zaèiatku svojho pôsobenia.
Musím
ale
poznamena,
„Väčšina mužov má k ženám pozitívny
e
väèina
vzťah a preto si svoje kolegyne vážia.
muov
sa
Vedia, že ženy majú väčší zmysel pre
k
nám
spráporiadok a detail, čo pri zadávaní úloh
va galantne
aj patrične využijú. Práve preto sa
a niektorí nev lesníctve ženy aj uplatňujú.“
dajú na nás
dopusti.

A k o
vnímajú
mui v tátnom podniku
LESY SR svoje kolegyne?
Dávajú najavo mono aj
podvedome urèitú nadradenos,
alebo naopak, bývajú voèi svojim
kolegyniam oh3⁄4aduplnejí a galantnejí, ako keï vystupujú voèi kolegom  chlapom? Spomeniete si aj
na konkrétne príklady zo ivota?
K. Chválová: Zásada, ktorú ete
niektorí z nás zaili na kole, e
ena, koza a breza do hory nepatria, je u dávno prekonaná. Breza je
mimoriadne zaujímavou drevinou
na zalesòovanie ako zalesnite3⁄4ných plôch (èo potvrdzuje aj dopyt
po nej) a mnohí kolegovia mi urèite
dajú za pravdu, e ena-kolegyòa
dokáe pozitívne ovplyvni drsnos
muského kolektívu a vie si pri tom
riadne zasta aj chlapskú robotu.
B. Juríèková: Väèina muov má
k enám pozitívny vzah a preto si
svoje kolegyne váia. Vedia, e eny
majú väèí zmysel pre poriadok a de-

Ste riadite3⁄4ky. Ako znáajú
vai spolupracovníci skutoènos,
e im éfuje ena? Myslíte, e eny
 riadite3⁄4ky to majú v naom podniku aie ako mui  riaditelia?
K. Chválová: Niekedy sa smejem, e
to radej nechcem vedie. U som sa
samozrejme stretla aj s negatívnymi
postojmi, no zrejme to závisí od typu
èloveka (nechcem poveda, e chlapa). Svojich kolegov si ve3⁄4mi váim
ako odborníkov, s hlbokými peciálnymi vedomosami, ktorí sú stopercentní profesionáli a pre ktorých je
povolanie zá3⁄4ubou. Snaím sa plne
repektova ich názory, aj keï obèas
musím presadzova urèitý komplexný nadh3⁄4ad. Verím vak, e ten repekt je vzájomný. A èo sa týka toho,
èi eny - riadite3⁄4ky to majú aie?
Neviem to posúdi, nako3⁄4ko ná OZ
je pecifický a jedineèný, preto mi je

Spomeniete si na
nejaké príhody, kedy vám
skôr pomohlo v rozhodovaní a presadzovaní vaich
rozhodnutí, e ste prísluníèkou neného pohlavia
a naopak, kedy ste si povedali, e vetko by bolo jednoduchie, keby ste boli muom?

K. Chválová: Ani nie. Zvyknem
vravie, e keï máte pä rokov sto
spoluiakov a es spoluiaèok,
tak sa to musí nejakým spôsobom
prejavi. Mám rada jasné a priamoèiare jednanie, ktoré je typické skôr
pre muské myslenie a nesnaím
sa vedome vyuíva, e som ena.
I keï objektívne musím prizna, e
niekedy niektoré situácie vyrieim
a zvládnem ove3⁄4a lepie práve vïaka
tomu, e som ena. Jednou z dobrých vlastností ien je, e keï ide
o dobrú vec netrpia a tak jeitnosou (páni prepáète) a skôr vedia
prehodnoti situáciu, zmeni názor
alebo prizna chybu bez toho, aby sa
ich to dotklo.
B. Juríèková: Neviem ako sa rozhodujú mui, ale ja na základe informácií a argumentov. Snaím sa riei
veci profesionálne a nikdy som sa
nad tým nezamý3⁄4ala, èi je to enské
alebo muské rieenie. Ale pár krát
som si u povedala, e by
to bolo jednoduchie,
keby som
bola mu.
Napríklad,
keï som ráno
nemala oehlenú koe3⁄4u, alebo
keï bola
prázdna
chladnièka.
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Dve ženy
Ján MIÈOVSKÝ

VÁ
a MI1⁄4ANO
Mgr. 1⁄4ubic

1. Hoci nie ste lesníèka, lesníctvo
je súèasou vaej práce. Ako vnímate
túto profesiu?
V
poslednom
èase
dos intenzívne. Verte mi, e kým som
sa nezaèala venova histórii lesníctva,
môj poh3⁄4ad na les a èinnos lesníkov
bol znaène zjednoduený. Teraz si u
dokáem predstavi, èo vetko musia
lesníci vo svojich rôznych profesiách
zrealizova, aby lesy na Slovensku
boli pestované, zachované, udriavané
a zároveò dostatoène vyuité. Svojím
spôsobom mi túdium vývoja lesníctva
pomohlo znova objavi les, na ktorého
krásu a pokoj som od svojho detstva
akosi zabudla.

Mgr. 1⁄4ubica MI1⁄4ANOVÁ:

Lesnícku
profesiu vnímam cez lesníctvo v najirom zmysle,
cez lesníctvo, ktoré je nielen dôleitou
zlokou náho hospodárstva, ale predovetkým garantom zodpovedajúceho
udriavania podstatnej èasti prostredia, v ktorom ijeme. Z takéhoto zorného uhla má potom lesnícka profesia
zaujímavé spoloèné paralely s prácou
na kultúrnom poli: Obe vytvárajú
nenápadné, ale pritom nevyhnutné
podmienky pre fungovanie spoloènosti. Obe sú, obrazne povedané, behom
na dlhé trate a prináajú efekty s posunom viacerých rokov èi dokonca generácií. Ani jedna z nich sa v dnenej
dobe, ktorá ekonomiku vníma ako cie3⁄4
a nie ako prostriedok, neteí primeranej pozornosti. Negatívne dôsledky
takéhoto stavu sú vak vnímate3⁄4né u
dnes - viac trpí ivotné prostredie, zaka3⁄4uje sa kultúrna a spoloèenská klíma.
2. V lesníckom prostredí s výraznou
elmíra ÍPKOVÁ:

prevahou muov vnáajú dnes eny
do pracovnej problematiky viac citlivosti a do pracovných vzahov istú
taktnos a kultivovanos. Nachádzame v tomto smere nejakú analógiu aj
z lesníckej histórie?
1⁄4. M.:
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S prvou èasou otázky úplne

Téma mesiaca nás zaviedla aj do „nášho“ odvetvového
múzea vo Zvolene. Dôvodom je
to, že po pričlenení Lesníckeho
a drevárskeho múzea vo Zvolene
k Múzeu vo Sv. Antone sa vo vedení zvolenskej sekcie vymenili
dve ženy. Doterajšiu riaditeľku
Želmíru ŠÍPKOVÚ vystriedala Mgr.
Ľubica MIĽANOVÁ. Keďže obidve
majú zásluhu na tom, že spolupráca nášho podniku s touto kultúrnou inštitúciou zaznamenala
v posledných rokoch sympatický
nárast, položili sme obom aj rovnaké otázky:
súhlasím. Urèite je to súèasný nezanedbate3⁄4ný prínos ien do tejto pracovnej
oblasti vyhradenej stále vo väèej èasti
muom. Ale nech sa akoko3⁄4vek snaím
spomenú si na enskú lesnícku osobnos z histórie, zaèínam a konèím pri
panovníèke Márii Terézii. Myslím si, e
táto ve3⁄4ká ena prispela do lesníctva za
vetky eny aj na 300 rokov dopredu.
Lesníctvo je drsný odbor
a preto sa netreba èudova,
e sa v tomto teritóriu enský element
presadzuje len postupne. Vo významnejej miere sa tak deje a v modernej
dobe v súvislosti s urèitou intelektualízáciou lesníckej práce. Rada by som
sa vak veobecnejie dotkla druhej
èasti otázky - problému vnútorného
kultivovania ktorejko3⁄4vek profesie, lesníctvo nevynímajúc. Tá závisí vdy od
odbornej, ale aj od etickej úrovne zaangaovaných jednotlivcov bez oh3⁄4adu na
rodovú príslunos. Na dôvaok by som
rada pridala, e môj poh3⁄4ad na lesníctvo v tomto zmysle najviac a jednoznaène pozitívne poznaèili názory a osobný
príklad pána profesora Miroslava Stolinu a ve3⁄4mi ma mrzí, e sme u stratili
monos prijíma bezprostredne jeho
rady a podnety.
3. Vetci uznávame význam a potre. .:

bu kultúrnych ustanovizní. Èo sa vak
zmení ak treba túto podporu vyjadri
aj inak ako slovne..?

Samozrejme táto pasívna
podpora nestaèí. Práve dnes
je nesmierne dôleitá pre ïaliu existenciu Lesníckeho a drevárskeho
múzea podpora aktívna, èo znamená
prís do múzea, prezrie si ponúkané
expozície a výstavy a zúèastòova sa
jeho podujatí. To je moná cesta podpory kadého obèana. Druhým spô1⁄4. M.:

elmíra 

ÍPKOVÁ

sobom je podpora múzea zo strany
lesníckych, drevárskych a kultúrnych
intitúcií prostredníctvom kadodennej vzájomnej spolupráce, prípravou
spoloèných projektov a realizovaním
spoloèných podujatí. Tretím spôsobom
podpory je sponzorstvo od lesníckych a
drevárskych podnikov èi firiem, ktoré
dokáu pochopi význam a dôleitos
vlastnej histórie a monosi ktoré im
otvára napr. v súvislosti s propagáciou
a reklamou.

Pracujem u temer tridsa
rokov v kultúre a vzah verejnosti ku kultúrnym intitúciám sa mi
javí ako irokospektrálny prúd. Z vlastných skúseností, ale aj na základe
postrehov kolegov z iných organizácií,
môem poveda, e nie sú výnimky, keï
jednotlivci, dokáu nezitne vloi svoj
èas, tvorivú energiu a neraz aj vlastné
materiálne prostriedky do prípravy
kultúrnych podujatí. Vedela by som
tie vymenova príklady, keï zriaïovatelia vnímavo sledujú prácu vlastných
kultúrnych intitúcií a snaia sa vytvori podmienky pre realizáciu hodnotných námetov. Nedá sa vak poprie, e
na druhej strane tejto mince - bohuia3⁄4
na strane výraznejej - nachádzame
napríklad vandalstvom poznaèené
kultúrne pamiatky èi materiálne chronicky podvyivené múzeá, kninice
a ïalie kultúrno-vzdelávacie intitúcie. Netreba zdôrazòova, e to vetko
sa deje na pozadí okrídlených tvrdení
z oficiálnych programových materiálov
o význame kultúry, kultúrnej identity
a neodmyslite3⁄4nom mieste vedomostnej ekonomiky v súèasnom dianí.
4. Ko3⁄4ko rokov pracujete v lesníc. .:

kom múzejníctve?

V slovenskom múzejníctve
pracujem dvadsiaty rok, v lesníckom múzejníctve piaty rok.
1⁄4. M.:

V múzeu lesníckeho a drevárskeho zamerania pôsobím od
roku 1992. Malým paradoxom je, e
nie ja som prila do takéhoto múzea,
. .:

Téma mesiaca
ale moje materské zvolenské múzeum,
v ktorom mimochodom robím od zaèiatku 80-tych rokov, prevzalo v uvedenom
roku zmienenú pecializáciu a odvtedy
sa profiluje ako celoslovenské lesnícke
a drevárske múzejné dokumentaèné
a prezentaèné pracovisko.
5. Èo povaujete za vá doterají

najväèí úspech ?

Je to jednoznaène kniha Od
lesov krá3⁄4ovských k lesom
tátnym, ktorú som napísala spoloène
so svojou bývalou kolegyòou Mgr. V.
Józsovou. Bola to krásna práca a za
òu ïakujem predovetkým tátnemu
podniku LESY SR Banská Bystrica,
ktorý prijal ponuku na spoluprácu
od vtedajej riadite3⁄4ky múzea elmíry
ípkovej a reprezentaènú publikáciu
zafinancoval.
1⁄4. M.:

6.

A naopak, èo sa vám nepodarilo?

Odpoviem trochu irie
5. 6.
a do istej miery nadviaem na
predchádzajúce odpovede. Môj vzah
k lesníctvu, osobitne k jeho dokumentácii, sa formoval na pôdoryse
vytýèenom niekdajím pracovníkom
Lesníckeho a drevárskeho múzea pánom ininierom Jozefom Urgelom. Pán
ininier získal osadenstvo zvolenského
múzea, ale aj mnohých významných
predstavite3⁄4ov odbornej lesníckej a drevárskej obce a verejných èinite3⁄4ov pre
mylienku etablovania Lesníckeho a
drevárskeho múzea vo Zvolene - v srdci slovenského lesníctva a drevárstva.
Na okraj treba poznamena, e múzeum predtým prelo viaceré pôsobiská,
spomeòme Bratislavu, Nitru, Zvolenský zámok, katie3⁄4 Sv. Anton. Vytvori odborné, fondové, dokumentaèné
i priestorové podmienky pre plné rozvinutie takéhoto celoslovenského pecializovaného múzejného pracoviska
sa stalo mojou najsilnejou profesionálnou ambíciou. e sa to do znaènej
miery podarilo, a e som mala príleitos aktívne vstupova do tohto procesu by som mono oznaèila za úspech.
To, e dnes, temer pred cie3⁄4ovou rovinkou, som musela tra opusti a samotné múzeum sa ocitlo v existenènom
ohrození, je mojím neúspechom.
7. Ako vnímate zlúèenie LDM vo Zvo. .:

lene s Múzeom v Sv. Antone?

6. 7.
Zatia3⁄4 nemám pocit, e
by sa mi nieèo nepodarilo. Ale
ako to v ivote chodí, nieèo sa podarí
zrealizova lepie, nieèo horie a to je
absolútne normálne. V súèasnosti
ma skôr mrzí rozhodnutie náho zriaïovate3⁄4a o strate právnej subjektivity
a o zlúèení náho múzea s Múzeum vo
Sv. Antone. Pre nae múzeum to znamená obrovský skok smerom dozadu.
Stále dúfame, e je to len urèité provizó-

1⁄4. M.:

rium a h3⁄4adáme spoloène s riadite3⁄4om
Múzea vo Sv. Antone rieenie, ako sa
z neho dosta.
Ak má organizaèná zmena
jasne definovaný pozitívny
cie3⁄4, ktorý sa sformuloval na základe analýzy východiskového stavu, po
predchádzajúcom kritickom posúdení
reálnosti oèakávaných výsledkov a po
eliminovaní negatívnych dopadov,
môe prinies pozitívny efekt. Som presvedèená, e keby postup pri zluèovaní
zvolenského a svätoantonského múzea
bol takýto, prijali by iné rozhodnutie.
Niè vak nenasvedèuje, e by samotnému administratívnemu aktu zlúèenia
múzeí a drastickému zníeniu príspevku na èinnos predchádzali podobné
kroky. Následky sú tvrdé a v koneènom dôsledku môu múzejníctvu, ale
tie lesníctvu, ukodi.
8. Èo nového pripravuje vae múze. .:

um pre návtevníka?

Nové výstavy a nové podujatia ponúkame v priestoroch
múzea na Námestí SNP è. 31 skoro
kadý mesiac. Konkrétne v apríli je to
fotografická výstava ZELENÝ OBJEKTÍV V, ktorá je akýmsi vyvrcholením
a uzavretím 5. roèníka rovnomennej
súae mladých v dokumentárnej fotografii na tému les. Rovnako zaèiatkom
apríla ponúkame výstavu SYMBOLY
TÁTNYCH LESOV NA ÚZEMÍ SLOVENSKA, ktorá by mala predstavi
pouívanú symboliku (uniformy, oznaèenia, odznaky, znaky lesníckych organizácií) tátnych lesov od XIX. storoèia
a do súèasnosti.
9. Aké je porovnanie slovenského
1⁄4. M.:

lesníckeho múzejníctva so svetom?

ia3⁄4 na túto otázku asi nedokáem objektívne zodpoveda.
Nemáme finanèné monosti chodi do
zahranièia a nadväzova tu spoluprácu s lesníckymi múzeami. My máme
dnes problém prei a udra sa. A je to
obrovská koda lebo pribline 80  roèné slovenské lesnícke múzejníctvo by
malo Európe èo ponúknu a ukáza.
1⁄4. M.:

Pod3⁄4a adresára náho múzea pracuje v európskych
krajinách spolu 22 múzeí lesníckeho
a drevárskeho zamerania. Musím s po3⁄4utovaním skontatova, e s výnimkou
najbliích krajín, sa porovnanie dá
oprie len o sprostredkované informácie. Múzeá, ktoré sa nám podarilo navtívi - v Èesku, Maïarsku, Rakúsku
a Nemecku - charakterom a zväèa
i rozsahom práce mono porovna
s naím pracoviskom, pravda len pri
tolerovaní skutoènosti, e nae múzeum nemá stálu expozíciu. Na základe
dostupných informácií vak treba pri. .:
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zna, e máme èo doháòa za lesníckym
múzejníctvom kandinávskych krajín.
10. V názve váho múzea majú lesníci

a drevári k sebe blízko. V skutoènosti
býva táto vzdialenos ove3⁄4a väèia.
Ako posudzujete vzahy týchto nevyhnutných partnerov ?

Asi skutoène ve3⁄4mi laicky. Lesníkov beriem ako tých, èo sa
o lesy starajú, ochraòujú ich a zabezpeèujú ich produkènú schopnos. Drevárov beriem skôr ako obchodníkov,
pre ktorých je dôleitý lacný nákup
a drahí predaj dreva. Je mi vak jasné, e takto jednoducho to nefunguje.
Existuje mnoho drevárskych meních
i väèích firiem, ktoré sa neorientujú
na obchod, ale spracovanie a výrobu.
Tí sa mi zdajú rovnako potrební.
1⁄4. M.:

V depozitároch a na výstavách
v naom múzeu malebne ved3⁄4a seba spoèívajú predmety o lesníctve a drevárstve, na vernisáe naich
výstav chodia svorne lesníci a drevári
- i keï kadá skupina inklinuje skôr
k vlastnej téme. Tak je to v ideálnom
svete kontrukcií kultúrnych modelov.
V reálnom ivote sú lesníci a drevári
súèasou trhového priestoru a ten má
svoje pravidlá. Ak s trokou irónie pouijeme výrok zo starej èeskej filmovej komédie, e podstatou úspeného
podnikania je lacno kúpi, draho preda
a pozdra platby, ak doplníme na jednu
stranu rovnice lesníkov a na druhú drevárov, nemusíme sa divi, e ich vzah
nie je idylický. e èasto nie je ani korektný súvisí do istej miery so veobecnou
atmosférou v podnikate3⁄4skom prostredí,
ale tie s osobnými dispozíciami predstavite3⁄4ov zaangaovaných strán.
11. Èo by ste odkázali èitate3⁄4om
. .:

Lesníka?

Príïte sa pozrie do, na Slovensku jediného, Lesníckeho
a drevárskeho múzea. Myslím, e je tu
èo vidie a pozna. A ak nám ete prinesiete nieèo staré, pre Vás nepotrebné
a viaúce sa k práci v lese èi s drevom,
obohatíte nau zbierku, ktorá zostane
súèasou slovenského kultúrneho dedièstva.
1⁄4. M.:

Sledujem pravidelne èasopis
Lesník a teí ma, e s rastúcim
poètom roèníkov rastie do sily a príalivosti. Èitate3⁄4om elám, aby im ich
èasopis aj naïalej prináal ve3⁄4a zaujímavých, potrebných a podnetných informácií, a oni sami aby mali dostatok
príleitostí a energie zúroèi ich.
. .:

Ïakujeme obidvom kolegyniam
za rozhovor a námu Lesníckemu a drevárskemu múzeu vo Zvolene, nech sa u
v budúcnosti ocitne v akomko3⁄4vek zaopatrení prajeme zachovanie a rozvoj.
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Žena lesníčka
Viera PETRÁOVÁ
Napriek tomu, e situácia v lesníctve z rodového poh3⁄4adu u nie je
taká nepriaznivá pre eny, ako keï som
zaèínala v roku 1980 svoju profesionálnu dráhu tak, nie je urèite ete v pozícii
rovnosti príleitostí. Ak u, ale môem
vyjadri svoj názor k tejto problematike
sme o krok ïalej. A ete len budeme,
keï nám v práci táto problematika ani
nenapadne, prípadne len vo vzahu ku
materstvu a urèite aj ku uznaniu, e sa
s mumi dobre dopåòame.
V úvode mi hneï napadlo nieko3⁄4ko otázok. Preèo by sme sa mali vyjadri
k problematike rodovej rovnosti? Preèo
od naich ien poèúvam, e to máme
aie ne mui a predsa sa nestretávam s tým, e sa svojej kolegyne zastanú? Sme diskriminované? Máme by
feministkami bojujúcimi za svoje práva?
Alebo si uvedomíme, e sme tie, ktoré
chcú rovnos príleitostí. Niè iné ako to,
e máme právo na príleitos ako kadý,
keï naa kvalifikácia, nae zruènosti
a nae vedomosti sú na tej istej úrovni.

Téma mesiaca
níckej sekcii v Bratislave som pochopila,
e komora môe len výnimoène získa finanèné prostriedky zo tátneho rozpoètu
na projekty. Omnoho jednoduchie je to
pre obèianske zdruenie (sú nim odborári-KOZ, Slovenský po3⁄4ovnícky zväz, nai
vlastníci lesnej pôdy sa tie zdruujú ako
obèianske zdruenie), a preto som predniesla svoj návrh niektorým kolegyniam
a zaloili sme Zdruenie lesníèiek. Nau
èinnos sme zaèali akciami pre deti a to
organizovaním najskôr regionálnych
lesníckych hier a od roku u celoslovenských lesníckych hier. Tieto sa uskutoèòujú doteraz a tohto roku sa u bude
kona VI. roèník Celoslovenských lesníckych hier. Akcie pre deti zabezpeèovaním
ich výchovy k láske k prírode formou
pomoci vedúcim krúkom  dobrovo3⁄4níkom sa stali vak jediné, ktoré finanène
zdruenie podporuje. Ide o spomínané
lesnícke hry, detskú fotografickú súa
Zelený objektív a spoloènú akciu po3⁄4ovníkov, redakcie Halali, lesníkov a prírodovedných
krúkov Deti
prírode. To
sú súèasné
aktivity
n á  h o
zdrue-

Inpirácia z Nemecka

Som predsedníèkou Zdruenia
lesníèiek. Patrí mi preto vysvetli dôvody
pre zaloenie zdruenia. Napriek tomu,
e sme zdruenie zaloili v roku 2000
jeho základy zaèali vznika v roku 1994.
V tomto roku som sa stretla s nemeckým
expertom, ktorý mi rozprával o svojej dcére lesnej ininierke. Ona patrila medzi
nemecké lesníèky, ktoré zakladali svoju
organizáciu. Príèiny, preèo vznikla táto
organizácia, boli spojené s osobitosou
role ien v rodinnom a pracovnom ivote.
Ide najmä o obdobie, keï sa eny starajú
o svoje deti, èi u cez rodièovskú dovolenku alebo keï majú skrátenú alebo
upravenú pracovnú dobu kvôli starostlivosti o deti alebo rodièov. Vtedy najmä
potrebujú nestrati kontakt so svojou
odbornou prácou a cez vzdelávacie akcie zdruenia si udrujú neustále svoju
odbornú úroveò. Pritom v Nemecku sú
tieto vzdelávacie akcie daòovo zvýhodnené ako súèas celoivotného vzdelávania.
Samozrejme, e bolo ich ikovnosou,
e dokázali zabezpeèi nielen lesnícke
odborné akcie, ale napr. aj prednáky
ku sociálnemu a pracovnému právu, ku
projektovej práci cez trukturálne fondy
atï. Aby sme oboznámili s ich prácou podarilo sa mi ako èlenke predstavenstva
Slovenskej lesníckej komory presadi
v roku 1995 I. medzinárodné stretnutie ien lesníèok, ktoré sa konalo u nás
s pomocou vtedajích riadite3⁄4ov tátnych
lesných podnikov. Prili k nám kolegyne
z Èiech, Nemky a Ukrajinky. Zaloili sme
tradíciu odborných medzinárodných
stretnutí ien lesníèok, ktorá trvá dodnes. Nae kolegyne organizované v Slovenskej lesníckej komore tie v letnom
období organizujú tieto stretnutia. U
z pôsobenia v komore a neskôr na les-
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nia. Som hrdá, e tieto akcie si zobrali za
svoje mladí 3⁄4udia, ktorí ukonèili lesnícku
alebo ekologickú fakultu a kadý rok ich
zorganizujú. Èo sa týka akcií ku rovnosti
príleitostí tieto sa nám nedarí zabezpeèi. Moje kolegyne, myslím tým, v lesníctve veobecne, nemajú záujem vyui
monosti získa projekty, ktoré im poskytuje zdruenie ako právnická osoba
u so svojou viacroènou pozitívnou históriou a pomáha si poradenstvom alebo
vzdelávacími aktivitami. Tie by mohli by
financované z rôznych grantov. Tí, ktorí
pracujeme pre zdruenie u nemôeme
zabezpeèova aj iné aktivity a najmä ak
sa stretávame s negatívnymi postojmi
naich kolegýò. Ve3⁄4ká monos ïalieho
rozvoja tohto zdruenia je práve v medzinárodnej spolupráci, keï v súèasnosti sa
v EÚ preferujú siete organizácií. Vïaka
odborným stretnutiam európskych lesníèok je moné u nadviaza na túto èinnos. Dá sa vak pomôc len tomu kto to
chce a treba tomu najmä spoèiatku ve3⁄4a
obetova. Treba akceptova aj ten fakt, e
mojim kolegyniam staèí, keï sa raz do
roka stretnú a pripravia pre nás ostatné,
cenné odborné akcie vdy v inom regióne
Slovenska. Take toto je mono odpoveï
na moju otázku, preèo s mojimi kolegy-

òami, keï sa rozprávam poèúvam, e
sú tie diskriminované, ale hneï aj sami
vedia odpoveï, e aj tak s tým niè nespravia. Pritom snaha ma rovnos ancí by
mala by ich prioritným záujmom.

Legislatíva proti diskriminácii

Dotkla som sa problematiky
diskriminácie. Mono niektorí èitatelia
u zachytili, e ja som sa súdila kvôli
diskriminácii so svojim zamestnávate3⁄4om, sama som sa zastupovala a vyhrala
som súdny spor. Bolo to u publikované
v televízii, v Slovenskom rozhlase, ale aj
v rôznych iných médiách. Môj problém
bol ve3⁄4mi jednoduchý. V roku 2000 po
mojom návrate s Bratislavy, kde som
pôsobila vo funkcii Generálnej riadite3⁄4ky Lesníckej sekcie MPSR, som mala
problémy s pracovným zaradením a tak
som ila do súae o projekty tátneho
výskumu. Uspela som a keï takmer po
dvoch rokoch u koneène aj bolo rieenie projektu aj finanène na Lesníckom
výskumnom ústave Zvolen zabezpeèené
rozhodol vtedají tatutárny zástupca
ústavu o tom, e projekt nebudem riei
ja, ale iný rieite3⁄4. Keïe mi zahatil môj
ïalí odborný a platový postup a tie mi
hrozilo prípadné prepustenie pre nadbytoènos, rozhodla som sa postupova
presne pod3⁄4a Zákonníka práce. Na súde
nedokázal zamestnávate3⁄4, e postupoval
rovnako voèi vetkým zamestnancom
a e ma nediskriminoval. Predloené
dôkazy z jeho strany dokazovali úplný
opak. Preto som súd vyhrala. Tento postup je platný aj teraz. Pri súdnom procese mi ve3⁄4mi pomáhali vedomosti, ktoré
mám v oblasti 3⁄4udských práv vïaka mojej práci o enskej problematike a cenné
rady kolegýò-odborníèiek v tejto oblasti.
Naa súèasná legislatíva umoòuje úèinnú ochranu zamestnancov,
lebo na súde musí dokazova zamestnávate3⁄4, e nediskriminuje a nie zamestnanec. Obdobný postup vak pomohol aj
v Nórsku enám, keï bol prijatý zákon
o rodovej rovnosti a pod3⁄4a neho je zamestnávate3⁄4 povinný dokáza, e enu
nediskriminuje. Okrem toho tam majú
vytvorené tie peciálnu pozíciu ombudsmana pre eny. Presadenie ien v histórii bolo vdy najmä vïaka muom. Oni
prijímali pre vyí poèet ien v politike
napríklad kvóty pre povinné umiestnenie
ien na kandidátkach. Ide v tomto prípade o pozitívnu diskrimináciu. Aj ja som sa
s òou stretla. Ak by sme si urobili analýzy
ako boli prijímaní na lesnícku fakultu aj
moji spoluiaci v 70-tych rokoch tak si
musíme spomenú, e prednos mali Východniari. To je klasický príklad pozitívnej diskriminácie, ako sa snaili vtedají
národohospodári zabezpeèi absolventov
pre východné regióny Slovenska a obdobne to bolo po ukonèení lesníckej fakulty.
ien vtedy prijímali do roèníka okolo
10. Existovali smerové èísla a my sme ich
brali na vedomie. Urèite, e neboli spravodlivé, ale repektovali sme výsledky aj
v tom poète ien. Dnes je situácia u iná
a tudentov nevyberajú pod3⁄4a regiónov,
ale opä poèúvame o rozdieloch medzi regiónmi. A ako to chceme riei? Pozitívna
diskriminácia sa teraz nepáèi Bratislavèanom, ale môeme my zato, e vetky
úrady tátnej správy a finanèné riadenie
sú tam? Máme vetci odís z vidieka? Ne-

Téma mesiaca

chceme ma udriavanú krajinu? O tomto budeme vedie diskutova a o rodovej
rovnosti nie? Aký je rozdiel v uplatòovaní
pozitívnej diskriminácie?

Bez rodového h3⁄4adiska

Vetky doterajie reformy po roku
1990 nezobrali do úvahy rodové h3⁄4adisko. Nikto u nás neprehodnocuje ako dopadne reforma na muov a ako na eny.
Máme vytvorenú pracovnú segregáciu,
keï urèité povolania vykonávajú väèinou eny. Tieto sú charakterizované
nízkou mzdou a ete v tomto období som
poèula v rozhlase jedného poslucháèa, e
je to správne, lebo mu je ivite3⁄4 rodiny,
a preto nemôe vykonáva také povolanie. Myslím, e by sme to mohli hovori
najmä vo vzahu ku akej manuálnej
práci, aj keï práca lesných robotníèok
v pestovnej èinnosti je urèite ve3⁄4mi aká.
Viem preèo je to tak. Ja sama som si ju
profesionálne vyskúala.
V súèasnosti vak, keï väèina
pracovných pozícií z h3⁄4adiska riadenia
a manamentu predstavuje výkon du-

evnej práce v kancelárii a poèet týchto
pozícií stále rastie treba sa zamyslie
nielen z h3⁄4adiska regionálnej pozitívnej
diskriminácie, ale aj rodovej pozitívnej
diskriminácie. Aký je teda vlastne rozdiel medzi absolventmi lesníckej fakulty
a absolventkami lesníckej fakulty? Z poh3⁄4adu odbornosti iadny, iba v tom, ako
sme sa za tie roky odborne vyprofilovali.
Mali sme rovnaké vzdelanie a urèite v získavaní ïalej odbornosti nerozhodovala
naa manuálna schopnos.
Ak dnes poèúvame od politikov
EÚ o rovnosti príleitostí v rodovej oblasti treba si uvedomi, e názory odborníkov vychádzajú najmä z ekonomických
analýz. eny u nás, ale aj v iných krajinách majú v niektorých odvetviach
vyie vzdelanie a získané viac ïalích
zruèností ako mui. Bez monosti ich
vyuitia sú zbytoèné a to si európski politici ve3⁄4mi dobre uvedomujú. Je to ve3⁄4ký
potenciál, ktorým chceme zvýi svoju
konkurencieschopnos. Nezanedbate3⁄4né je aj h3⁄4adisko príjmu do rodiny. Nae
rodinné hospodárenie je vo väèine európskych krajín závislé od dvoch príjmov.
Rozdiely medzi mumi a enami sú vo
vyspelých krajinách najmä vo vyuívaní
rôznych foriem pracovnej doby. eny vyuívajú viac skrátené formy pracovnej
doby, prácu doma a tie  viacnásobné
zamestnanie. Ide tu najmä v naich horských oblastiach ma monos získa
príjem z práce na pôde, v lese, poskytovaním ubytovania, slubami pre obèanov
obce, ale aj turistov atï. Rovnos príleitostí na pracovnom trhu núti v sociálne
orientovaných krajinách povinnos pre
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obec ma jasle, kôlku a napríklad aj
kolské autobusy. Ak si teda uvedomíme
o èom tá rodová rovnos je v tej EÚ tak
asi zabudneme na pojem feminizmus,
ale v popredí budeme ma slovo rodina
a rovnos. Potom aj ináè vyznie moja snaha presadi èinnos Zdruenia lesníèiek
aj programom pre rovnos príleitostí.
Ja som sa vak nevzdala pomáha v prípade diskriminácie a to muom
aj enám, lebo pozitívna diskriminácia
nie je stále v poriadku. Svoje vo3⁄4né kapacity po pracovnej dobe venujem najmä
mojej práci pre Zdruenie ien Slovenska. Je to klasická enská celoslovenská
organizácia, kde eny mi vyslovili dôveru
a som ich predsedníèkou u 3 roky. Kvôli
záujmu o prácu v tejto organizácii (nielen ien) sa nám podarilo získa projekty
z Európskeho sociálneho fondu. Vïaka
ním poskytujeme zadarmo vzdelávacie
kurzy a sociálne poradenstvo vo Zvolene,
v Hriòovej a v Detve pre vetkých záujemcov. Pre tých, ktorí sú kvôli príslunosti
k rodu diskriminovaní v zamestnaní
alebo tie pri prijímacích pohovoroch do
zamestnania máme zriadenú právnu
poradòu. Je moné prostredníctvom nej
získa právnu pomoc a radu a po súdne
konanie. Táto poradòa bude opä vïaka
grantu EÚ pre vetkých záujemcov k dispozícii v tomto roku a tie na budúci rok.
Nau poradenskú èinnos nevyuívajú
len eny, aj keï podiel medzi dopytovate3⁄4mi naich sluieb je v prospech ien.
Ing. Viera Petráová, CSc., pracuje
v Národnom lesníckom centre, je predsedníèkom Zdruenia ien Slovenska
a predsedníèkou Zdruenia lesníèiek



Nový ekonomický riaditeľ š. p. LESY SR
Peter GOGOLA
1. marca 2006 vymenoval
generálny riaditeľ š. p. LESY SR
Ing. Igor Olajec do funkcie nového ekonomického riaditeľa Ing.
Ľuboša Németha.
Váený pán riadite3⁄4, prezraïte,
kedy a kde ste sa narodili?
Som zo západného Slovenska,
svetlo sveta som uzrel vo Vrábloch 13. januára 1962.

Na ktorej vzdelávacej intitúcii
ste získali svoje vysvedèenia a diplomy?
Maturoval som na Strednej lesníckej technickej kole v Banskej tiavnici v roku 1981, nasledovali dva roky
základnej vojenskej sluby, vysokokolský diplom som získal na Vysokej kole
ekonomickej v Bratislave, konkrétne na
Fakulte riadenia, v roku 1987.

Spomeòte v struènosti miesta
váho profesijného pôsobenia.

Po ukonèení túdia som pôsobil
u Západoslovenských lesov Bratislava,
na Odtepnom závode Levice. Najprv
ako ekonóm na Lesnej správe Bohunice,
neskôr ako plánovaè a ekonomický námestník riadite3⁄4a OZ. Po zlúèení podnikov a vzniku .p. LESY SR som pracoval

na OZ Topo3⁄4èianky na pozícii plánovaè,
posledné tri roky ako ekonomicko-obchodný námestník riadite3⁄4a OZ.

Aké sú vae ambície pri nástupe
do funkcie?

Najskôr musím poveda, e som
ve3⁄4mi rozmý3⁄4al, èi túto pozíciu prija,
alebo nie. Na dovtedajom pôsobisku
v Topo3⁄4èiankach som hral v dobrom
tíme, a aj pri silnej centralizácii sme sa
snaili tvori. Je toti známe, e príliný
centralizmus ubíja tvorivé myslenie,
niie èlánky riadenia pracujú v reime
 neurobi chybu a budeme prijate3⁄4ní.
Po návteve vetkých odtepných závodov náho podniku sa mi dnes 3⁄4ahie
odpovedá na vau otázku. Nie je tu moné zavies systém riadenia ako v banke,
alebo vo fabrike pod jednou plechovou
strechou. Tá naa strecha je úplne odliná. Èo odtepný závod, to iné prírodné
a výrobné podmienky. Som presvedèený,
e tímy 3⁄4udí, ktoré tam pracujú, najlepie
vedia, ako sa s nimi vysporiada. Take
ambície: pomôc vytvára sluný servis pre èinnos týchto tímov jednotnou
metodikou (stanovením mantinelov pre
riadiace procesy), úèelným kontrolingom
a odbúraním nadbytoènej byrokracie.
A ete jedna vec. S externým úètovníctvom sa nedá robi niè, je proste dané.

Ale úètovníctvo vnútropodnikové (manaérske) je v naich rukách a tu sa skrýva
nástroj a monos na zjednoduenie
a spreh3⁄4adnenie riadiacich procesov
na GR, OZ a LS. Dúfajme, e nám to nové
programové vybavenie umoní.

Prezraïte nám nieèo zo svojho
súkromia. Aké sú vae koníèky, zá3⁄4uby?

Mám pevné rodinné zázemie.
Som enatý, mám dve dcéry. Medzi moje
zá3⁄4uby patrí literatúra vetkého druhu
a ako u väèiny mojich kolegov tak trochu po3⁄4ovníctvo.

Máte nejaké ivotné krédo?

Áno. S dobrým tímom je to v pohode.

Ïakujem
za rozhovor.



Ing. 1⁄4ubo Németh
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Ceny dreva
na aukciách
začínajú byť
zaujímavé
tefan BEÒA,
Daniel RIMANÈÍK
LSR .p. závod Bardejov, zorganizoval v dòoch 28.2.-3.3. 2006 v poradí u deviatu aukciu dreva. Na aukcii
bolo ponúknuté 298 m3 najkvalitnejej hmoty z abového fondu 1. polroka 2006. V ponuke bolo 168 m3 buka,
57 m3 èerene, 47 m3 javora a zvyok
v menom objeme to boli dreviny dub,
jaseò a brest. Kvalitou vynikala najmä
èereòa a javor, z ktorého nieko3⁄4ko
kusov bolo rezonanèných.
Na aukcii sa zúèastnilo 15 draite3⁄4ov z krajín EÚ - Slovenska, Po3⁄4ska,
Rakúska, Nemecka, vajèiarska a Maïarska. Z nich 13- ti boli úspení, jedni
viac, druhí menej.
A na drevinu buk, z ktorej zostalo nepredaných 18 m3, sa predalo
vetko drevo, teda predajnos bola
94 %. Najvyie cenové navýenie aj
s najvyími priemernými cenami za
1 m3 predaného dreva bolo u dreviny
javor, èereòa a brest. Keïe ilo o ponuku hmoty z benej aby, náklady
na zorganizovanie aukcie boli minimálne, take významné cenové navýenie odpredaného dreva je v podstate
èistým výnosom.
Na aukcii bol v ponuke aj 1 výnimoène kvalitný kus rezonanèného
javora. Bol to výrez o dåke 4,1 m, hrúbke 60 cm a kubatúre 1,1 m3. Mal malé
jadro a s výnimkou koncovej hrèe
(zámku), bol absolútne bezhrèatý, bez
deformácií kmeòa, s výrazným fládrom po celej díke aj hrúbke. Vzbudil
výrazný záujem vetkých úèastníkov
aukcie, ktorí ho skúmali po centimetroch, brali vzorky dreva. Niektorí
taktizovali do poslednej chvíle a ponuku dali a tesne pred uzávierkou.
Bolo jasné, e sa tu hrá vysoká hra. Po
otvorení obálok sme vak boli doslova
okovaní aj my. Doteraz bol na Slovensku na aukciách najlepie predaný
1 m3 dreva za 88 tis. Sk. Na ná javor
bola najvyia ponuka 135 555 Sk/
m3, èo je nový slovenský rekord. Aj
druhá ponuka bola vysoká 111 111
Sk/m3, èo je zase na nae pomery
a doterajie skúsenosti nieèo úplne
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Návšteva
Poľských
štátnych lesov
Lucia ALAPKOVÁ
nové a zasluhuje si preto osobitnú
pozornos. Celý výrez o hmotnatosti
1,1 m3 má hodnotu 149 111 Sk a ponuku naòho dali 5 draitelia. Bol medzi
nimi aj taký, ktorý drevu a aukènému
predaju asi vôbec nerozumie. Pre úplnos informácie treba doda, e javor
bol vyaený pod hlavným hrebeòom
Èergovského pohoria, na severnej expozícii a v nadmorskej výke pribline
800 m n.m, kde rástol viac ako 120 rokov a kde èas jeho rubnej zrelosti sa
naplnil.
Na aukcii sme ponúkli aj 20 m3
èerene a javora, ktoré boli vykúpené
od súkromného vlastníka a povaujeme to za nový fenomén, ktorý môe by
na trhu s drevom v budúcnosti zaujímavý. Bol medzi nimi aj rezonanèný
javor, i keï nie najlepej kvality, ale
bol vydraený za cenu 50 888 Sk/m3.
Z celkového mnostva bolo na
aukcii 125 ks sortimentov dreva vydraených s cenou vyou ako 10 000
Sk/m3.
Tieto
výsledky
potvrdzujú
význam konania aukcií. Pod3⁄4a naich
skúsenosti majú zmysel len vtedy,
keï sa na nich obchoduje skutoène
s hmotou mimoriadnej kvality, od ktorej je moné oèakáva aj mimoriadné
cenové ponuky. ia3⁄4, takejto hmoty je
v naich porastoch ve3⁄4mi málo. Bené
sortimenty dreva, ktoré sú predmetom
obchodovania v priamom predají nie
sú obchodníci ochotní kupova na
aukciách. Zároveò sa potvrdilo aj to, e
ten, kto drevu rozumie a vie, èo z neho
spracovaním získa, vie ho aj zaplati.
Je to dobrá správa pre tátnych producentov dreva a zrejme nie najlepia
pre rôznych obchodných cestujúcich,
ktorí s cie3⁄4om získania osobného profitu skupujú takúto ve3⁄4mi kvalitnú
drevnú hmotu od súkromných vlastníkov lesov po celom Slovensku.
Úèasou súkromného sektora
na aukciách poriadaných LSR, .p., je
moné eliminova takéto vplyvy a tým
zvýi transparentnos obchodovania
s drevnou surovinou tak na domácom
ako aj zahraniènom trhu.



Ing. tefan Beòa, riadite3⁄4 závodu
Ing. Daniel Rimarèík, vedúci OaL

V minulom roku sme s kolegom Matúom Hankom absolvovali
mesaènú stá u naich susedov
v Po3⁄4ských tátnych lesoch. Lesnatos v Po3⁄4sku sa pohybuje okolo 29%.
Lasy Pañstwowe v Polsce (Po3⁄4ské
tátne lesy) z toho obhospodarujú
cca. 78% (pre porovnanie lesnatos
Slovenska je okolo 41% a LESY SR,
.p. hospodária iba na cca. 50-tich
percentách). Po3⁄4ské tátne lesy majú
jedno generálne riadite3⁄4stvo vo Varave a 17 regionálnych direkcii,
ktoré riadia 430 nadlesnictiev, èie
odtepných závodov. Lesné obvody
majú výmeru od 700 do 2500 ha
a obhospodaruje ich jeden OLH
+ lesník (lesník je priamo podriadený OLH). Lesné správy nie sú v takej podobe ako v LSR, .p., pretoe
majú iba vedúceho lesnej správy,
ktorý kontroluje lesné obvody. Prácu
OLH-kom u3⁄4ahèuje neodmyslite3⁄4ný
registrátor (nástroj informaèného
systému), ktorým bez papierovania
odposielajú aktuálny stav výroby
kadodenne na OZ, odkia3⁄4 to v tom
istom dni odchádza na regionálnu
direkciu a ten istý deò na generálnu
direkciu.
Najviac nás zaujal fakt, e povolanie lesníka je na 2. mieste v spoloèenskom rebríèku dôveryhodnosti,
hneï za hasièmi. Je to výsledok dlhodobého úsilia Po3⁄4ských tátnych
lesov v práci s verejnosou. Kadý
OZ prezentuje lesné hospodárstvo
prostredníctvom náuèných chodníkov, prípadne arboréta a osrodkov
edukacijnych (budovy, v ktorých
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Aukcia dreva
na Odštepnom
závode Sobrance

Jozef STAKO
Vyhodnotenie aukcie dreva konanej od 28. februára 2006 do 3. marca 2006
na Manipulaèno  expediènom sklade Seèovce.
Drevina

Dub

Ponuka
Cenníkova
Objem (m3)
cena (Sk)
69,54
340 948

Javor
Buk
Èereòa

69,54

Predaj
Predajná
Navýenie Úspenos
cena (Sk)
(Sk)
predaja (%)
601545
287493
100

2,86

9672

2,86

22400

12708

302,19

972968

195,03

1105898

132930

65

55,74

247909

55,74

601545

353636

100

Jarabina
Spolu

Objem (m )
3

100

2,35

3578

2,35

30326

26748

100

432,68

1575075

325,52

2361714

786639

75

Pri odpoèítaní nepredaného mnostva v drevine Buk 107,16 m3 vo vyvolávacej cene 312 015
Sk je navýenie pri buku 444945 SK a celkové navýenie predstavuje èiastku: 1 125 530 Sk

sú herbáre, zbierky drevín, ukáky
zvukov lesa a pod.). Zamestnanec OZ
sprevádza vopred ohlásené organizované skupiny, najèastejie navtevujú OZ iaci základných kôl. Lesníci
sa pravidelne zúèastòujú vyuèovacieho procesu v kolách. tátne lesy
sa snaia, aby lesné hospodárstvo
bolo proekologické (napr. chránia
mraveniská, monitorujú vzácne
a ohrozené druhy
rastlín a ivoèíchov,
5-10% starých stromov nechávajú po
abe v porastoch
pre hniezdenie vtákov, budujú cca.
200 búdok na 1 lesnom obvode, sadia
do porastov ovocné
stromy pre vtáctvo
a pod.). tátne lesy
uèia laickú verejnos, èo vetko musí

lesník urobi, kým les vyzerá tak, ako
to vetci povaujú za samozrejmos.
Verejnosti je ustaviène pripomínaná
dôleitos práce lesníka a tátnych
lesov. Regionálna direkcia Lasow
Pañstwowych v Olsztyne, ktorá má
cca. 600 tis. ha LPF s roènou abou
viac ako 2 mil. m3 a 33 nadlesnictiew (OZ) vynakladá na prácu s verejnosou 5  10 mil. Sk roène.

Drevinové zloenie lesov v Po3⁄4sku



Stretnutie
vedenia OZ
Sobrance s OLH
a lesníkmi
Jozef STAKO
Po tritvrteroènej
existencii
novej pozície OLH v truktúre OZ Sobrance sa vedenie OZ rozhodlo získa
spätnú väzbu priamych nosite3⁄4ov tejto
pozície.
V dòoch 23. a 24. februára sa
uskutoènilo stretnutie vedenia s OLH
a lesníkmi. Kvôli zvýeniu objektívnosti názorov sa tohto stretnutia zúèastnili osobitne OLH a osobitne lesníci.
Po veobecných prezentáciách
postavenia OLH a lesníkov v truktúre závodu dostali títo priestor na anonymné vyjadrenie sa k niektorým
problematickým okruhom (zodpovednos a kompetencie, informaèný systém, technické vybavenie, finanèné
ohodnotenie, dodávatelia, netátne
neodovzdané lesy, po3⁄4ovníctvo a pod.).
Po krátkej prestávke vetci odpovedali
(zas anonymne) na nieko3⁄4ko pripravených otázok.
Zosumarizovaním
názorov
na pripravené témy a odpovedí na
zadané otázky vznikol zaujímavý poh3⁄4ad na doterajie pôsobenie OLH
a lesníka v nových polohách v rámci
organizaènej truktúry OZ. Je nutné
kontatova, e vedenie OZ Sobrance
má v rukách ve3⁄4mi uitoèné informácie, ktoré poslúia na zlepenie èinností jednotlivých LS a predpokladáme, e
budú zaujímavým zdrojom informácií
aj pre pracovníkov GR.
Popoludòajia èas stretnutia
bola venovaná poskytnutiu ïalích
dôleitých informácií a vykonaniu potrebných kolení (OBP, PO, zdravotná
príprava) a v neposlednom rade na
výmenu vzájomných informácií a neformálne stretnutia kolegov.
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Interná komunikácia v OZ Námestovo
Rudolf TRAJ
Prenos informácií a hospodárskych zámerov vedenia OZ na vonkajiu prevádzku sa uskutoèòuje prevane formou pracovných
porád na lesných správach. Spätne sa informácie a poiadavky cez vedúceho LS prenáajú na OZ.
Po organizaèných zmenách, ktoré sa dotkli hlavne vonkajej prevádzky (zníenie poètu lesných správ, vytvorenie OL , zmene
pracovnej náplne lesníka) a v naom OZ nastali k 1.10.2005, som ako vedúci LS uvítal úèas OLH na pracovnej porade vedúcich LS
s vedením závodu.
Prítomnos OLH na pracovných poradách sa uskutoèñuje jedenkrát za tvrrok, kde dostávajú informácie od vedenia OZ:
 o hospodárskych zámeroch, dosahovaných výsledkoch, okruhu problémov z poh3⁄4adu OZ,
 pomocou výpoètovej techniky a dataprojektoru formou grafov a preh3⁄4adných tabuliek majú monos porovnania objemu úloh,
plnenie plánu nielen pod3⁄4a výkonov v rámci jednotlivých LS, ale aj pod3⁄4a OL,
 o nových právnych predpisoch a vyhlákach, ktoré súvisia s hospodárskou èinnosou v lesoch (napr. Vyhláka o chránených
vtáèích územiach),
 nových technológiách a metódach v abovej a pestovnej èinnosti, rekontrukcií vozoviek lesných ciest a pod.
Pre OLH je okrem prenosu informácií potrebné vytvori aj dostatoèný priestor na vzájomnú výmenu poznatkov a skúseností,
prednesenie problémov. Úèas OLH na niektorých pracovných poradách vedúcich LS s vedením závodu by mohla tento priestor
poskytnú.
Iste problémov a úloh, ktoré musia OLH zvláda je ve3⁄4a, ale aj dobrý prenos informácií a vzájomná komunikácia môe napomáha naplòova predstavy o OLH, ktorý bude odborne zdatný plni hospodárske zámery, technicky vybavený, finanène ohodnotený
a uznávaný verejnosou.
Ing. Rudolf Traj je vedúci LS Or. Polhora



Stretnutie lesníkov
Jozef HABARA
V priestoroch Kultúrneho domu
v Bátorových Kosihách sa v pondelok
6. marca uskutoènilo pracovné stretnutie lesníkov, odborných lesných hospodárov, pracovníkov lesných správ
Podhájská, Bajè, Bátorové Kosihy a pracovníkov ústredia OZ Palárikovo.
Ing. Anna Tuèeková z NLC oboznámila vetkých zamestnancov s monosami zalesòovania sadenicami lesných
drevín pomocou hydrogelov a pôdnych
kondicionérov na zlepenie truktúry
a biologickej aktivity pôdy. Prezentovala
aj výsledky zo skusných plôch, ktoré sú
v naich lesných porastoch (Burda, Èenkovská lesostep  bývalá LS túrovo).
Ïalím bodom programu bolo oboznámenie kolegov s novým lesným zákonom a predpismi s ním súvisiacimi.
Výklad k nim podal prednosta Krajského
lesného úradu v Nitre Ing. Jozef Dóczi.
Prezentácia bola vedená formou diskusie, prednáajúci reagoval hneï na otázky a nejasnosti zúèastnených kolegov.
Prínosom stretnutia boli v neposlednom rade aj neformálne výmeny názorov
medzi kolegami na rôzne lesnícke témy,
ako aj konzultácie s prednostom KLÚ.
Ing. Jozef Habara je vedúci lesníckej
výroby na OZ Palárikovo



Pohorelský Bľancár 2006
s medzinárodnou účasťou
Ján TLUÈÁK
Obec Pohorelá leí medzi Slovenským Rudohorím od rieky Hron a po
úpätie Nízkych Tatier.
Chotár obde sa nachádza na území OZ Beòu a aj tu veterná kalamita
v novembri 2004 narobila ve3⁄4a kôd na
lesných porastoch.
V zle prístupných terénoch sa
kalamitné drevo môe najlepie spracova za pomoci aných koní. Len samotní furmani vedia oceni, èo je to vlastni dobrého koòa, ktorý sa vie pohybova
v kalamitnom lesnom poraste. Najlepí z najlepích sa aj tento rok stretli v Pohorelej na 4. roèníku furmanov POHORELSKÝ B1⁄4ANCÁR 2006
Podujatie si u získalo svojich priaznivcov v radoch furmanov, ako aj ve3⁄4kej diváckej verejnosti. V krásnom, slnkom zaliatom prostredí pod Orlovou 1840
m n. m. sa zilo 15 párov koní. Súa u tradiène zaèína sprievodom rázovitou obcou, aby si následne zmerali svoju furmanskú zdatnos na kolbisku organizátora
PD Agoropohorelá. Súaiaci boli z Pohorelej, He3⁄4py, umiaca, Krupiny a susedného Po3⁄4ska. Súa pozostáva z troch disciplín: slalom so rïovinou, ahanie driev
na povalku /na presnos/, hlavná disciplína ahanie gu3⁄4atiny na silu.
Výsledky v kadej disciplíne sa zaratávali do celkového sumáru. Najvyrovnanejie výkony mal celkový víaz Ján Pompura  piritus z Pohorelej. Celú súa
komentoval Ján Jankov, rodák z He3⁄4py, ktorý párkrát utrúsil, e niektorý kôò je
múdrejí ako furman.
Foto: Pavol Brenèiè
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Dokážeme efektívne využívať energetické
drevo aj z najmladších výchovných ťažieb?
Ján ILAVSKÝ, Juha LAITILA, Yrjö NUUTINEN
V máji 2005 uskutočnila šesťčlenná delegácia LESOV SR š. p., na
základe pozvania Fínskeho lesníckeho výskumného ústavu – Výskumného centra v Joensuu, štúdijnú cestu do Fínska na oboznámenie sa s technológiami a logistikou prípravy dreva na energetické využitie. Jednou
z technológií, ktorá vzbudila zvýšenú pozornosť slovenských lesníkov, bola
technológia prípravy energetického dreva z najmladších výchovných ťažieb
harvardermi so stínacími hlavicami firmy Pentin Paja Oy. Počas návštevy
bolo dohodnuté vykonanie skúšok takejto hlavice pri ťažbe dreva v porastoch tvrdých listnatých drevín. Skúšky stínacej hlavice Narva-Grip 1000
– 23 na Slovensku vykonal v októbri 2005 Fínsky lesnícky výskumný ústav
– Výskumné centrum v Joensuu v spolupráci s Odštepným lesným závodom
Revúca, Strediskom Biomasa v Leviciach štátneho podniku Lesy SR a firmou
Pro Silva z Kováčovej, ktorá financovala dovoz hlavice. Cieľom skúšok bolo
overiť technické parametre hlavice, ako aj jej vhodnosť na prípravu energetického dreva z prerezávok a prvých prebierok v porastoch tvrdých listnatých drevín, hlavne hrabu, ceru a agátu, ktorých tenké sortimenty majú
menší odbyt na trhu a pri vysokej pracnosti je ich cena nižšia ako výrobné
náklady. Hlavica s maximálnym priemerom stínaného dreva 23 cm bola
zvolená preto, lebo v porastoch s hrubšími stromami sa neuvažuje so
štiepkovaním celých stromov na energetické štiepky.
Pestovné zásahy v najmladích
porastoch sú spojené s problémami
technického a ekonomického charakteru. Pouíva sa pri nich namáhavá
moto-manuána práca a náklady vysoko prekraèujú prípadné príjmy z predaja vyaeného dreva. Preto sa drevo
z prerezávok, v niektorých prípadoch
aj z prvých prebierok, nevyuíva, ale
zostáva v poraste. V súvislosti so iroko podporovanými tátnymi programami, zameranými na zvyovanie
vyuitia dreva na výrobu energie, sa
v kandinávii sústredila pozornos
na vývoj ekonomicky efektívnych
technológií a strojov na abu a vyuitie dreva aj z najmladích porastov.
Napríklad vo Fínsku sa v súèasnosti
vyrába roène 2,7 mil. m3 lesných tiepok na energetické vyuitie, z toho je

okolo 25 % z najmladích výchovných
aieb. Do roku 2010 sa objem výroby
tiepok na energetické vyuitie takmer
zdvojnásobí na 5 mil. m3. Na medziroènom náraste o vye 400 000 m3 sa
vo ve3⁄4kej miere budú podie3⁄4a zdroje
biomasy z najmladích výchovných
aieb.

Rieenie je v mechanizácii
integrujúcej viacero
abových operácií
Zvyovanie produktivity práce pri moto-manuálnej manipulácii
s jednotlivými tenkými stromami má
pomerne nízke limity vyplývajúce
z fyzických daností èloveka. Pri vysokej cene 3⁄4udskej práce to potom neumoòuje nájs ekonomicky efektívne
spôsoby aby dreva z výchovných
aieb. Pri mechanizovanej výrobe sú

zase problémom vysoké investièné náklady na pouívanie viacerých strojov
pecializovaných na jednotlivé abové operácie. Preto sa rieenie h3⁄4adalo
v strojoch, ktoré integrujú viaceré
abové operácie a zároveò umoòujú
súèasnú manipuláciu s nieko3⁄4kými
stromami alebo ich èasami. Na mechanizáciu najmladích výchovných
aieb sa ukázala najvhodnejím
rieením integrácia jednoduchých
3⁄4ahkých stínacích hlavíc s vývoznými
súpravami. Pretoe v podmienkach
najmladích výchovných aieb sa
nepoèíta s výrobou klasických gu3⁄4atinových sortimentov, na hlavici sa nevyaduje zloité a drahé elektronické
nameriavacie a registraèné zariadenie. Hlavice sú preto technicky ve3⁄4mi
jednoduché a lacné. Nevyadujú iadne dodatoèné úpravy hydraulických
a elektronických systémov na vývozných súpravách. Tie ich hmotnos je
ove3⁄4a niia. Môu by preto zavesené
namiesto drapáka aj na hydraulické
ruky s malým zdvihovým momentom.
Plnia tie funkciu drapáka pri nakladaní stromov, alebo ich èastí, na vývoznú súpravu.
Jednými z najrozírenejích
stínacích hlavíc pre najmladie výchovné aby vo Fínsku sú hlavice
Narva-Grip. Vyrábajú sa v troch ve3⁄4kostiach, s maximálnym priemerom
stínaného dreva do 23 cm, 25 cm
a 40 cm. Ich jednoduchos spoèíva
v tom, e na stínanie a rozrez stromov
nepouívajú hydraulicky poháòanú
reazovú pílu, ale gilotínový stínací
nô. Okrem lacného a jednoduchého
technického rieenia je ich výhoda
aj v nízkych prevádzkových
nákladoch, pretoe nevyadujú náklady na výmenu
a ostrenie reazí a oleje na ich
mastenie.

Metodika skúok
Skúky sa vykonali
v troch rozdielnych porastoch
z h3⁄4adiska veku, drevinového
zloenia, sklonitosti terénu,
objemu aených stromov
a ïalích ukazovate3⁄4ov. Základné charakteristiky porastov, v ktorých sa vykonali
skúky sú v tabu3⁄4ke 1.
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Charakteristika
Vek
Výmera (ha)
Sklon (%)
Zakmenenie
Drev. zloenie

Priem. strom
výka (m)
hrúbka (cm)
objem (m3)

Porast 1 Porast 2 Porast 3
35
25
15
13,26
11,2
5,2
60
30
20
0,9
0,9
1
bk 90
bk 50
bk 20
jh 5
sm 40
bo 5
sm 5
sc 10
br 10
cer10
db 10
hb 45
13
14
0,09

8
12
0,04

10
9
0,03

Tabu3⁄4ka 1: Základné chrakteristiky porastov

Dreviny v prvých dvoch porastoch boli zmieané v pásoch po
spádnici. Na skúky boli vybraté také
pracovné polia, kde bola zastúpená
len jedna drevina. V prvom poraste
to bol buk a v druhom smrek. V treom poraste boli v pracovných poliach
jednotlivo zmieané dreviny cer, dub
a hrab. Pri skúkach sa sledovali
jednotlivé parametre zvlá pre kadú drevinu. Merali sa prsné hrúbky
stínaných stromov a hrúbky v mieste
rezu, èas na stínku kadého stromu,
jeho rozrez na kratie dåky vhodné
na vývoz (obyèajne na polovicu), naloenie na vývoznú súpravu a presuny
medzi jednotlivými aenými stromami. Merala sa tie vzdialenos a èas
jazdy s nákladom na odvozné miesto
a spä do porastu. Na vyhodnotenie
nameraných údajov sa pouili bené
metódy matematickej tatistiky.
Stínacia hlavica Narva Grip
1000  23 bola namontovaná na hydraulickú ruku vývoznej súpravy VLS.5
NOVOTNÝ, ktorej základné technické
parametre sú:
Celková d3⁄4ka - 6 300 mm  Celková írka - 1 800 mm  Prejazdná výka - 530 mm  Celková
hmotnos - 9 000 kg  Uitoèné zaaenie - 5 000 kg  Loná plocha - 5, 0
m3  Stúpavos - 45º  Výkon motora
- 51 kW  Podvozok - kolesový neodpruený 8x8  Hydromanipulátor:
zdvihový moment - 20 kNm, maximálne vyloenie - 4 800 mm, nosnos pri
max. vyloení - 420 kg
Základné technické parametre
stínacej hlavice Narva-Grip 1000  23:
Hmotnos - 150 kg  Maximálna
hrúbka stínaného dreva - 23  25
cm  Maximálne otvorenie drapáka
- 75 cm  Výka v stínacej polohe - 70
cm  Tlak pri strihaní dreva - 95 kN
(15 Mpa)  Max. tlak v hydraulickm
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systéme - 20 Mpa  Prietok oleja - 40
 60 l/min

Výsledky skúok

stromy väèí objem stromovej hmoty
v dôsledku rozloitej korunovej èasti.
Okrem toho jednotlivé konáre listnatých stromov sa lepie ukladali na
vývoznú súpravu èím sa dosiahlo zvýené vyuitie lonej plochy a nosnosti
vývoznej súpravy a zvýila sa výkonnos v celom pracovnom cykle stínky,
manipulácie a sústreïovania stromov
na odvozné miesto.
Produktivita práce s hrúbkou
stromov ve3⁄4mi rýchlo stúpa a u pri
hrúbkach okolo 12 cm je viac ako
tvornásobná v porovnaní so stromami 7 cm hrubými. Z celkovej smenovej
spotreby èasu pripadá podiel èasu na
spracovanie stromov (stínka, rozrez
na vývozné d3⁄4ky a naloenie na vývoznú súpravu) pri smreku 75 % a pri
listnatých drevinách je to v priemere
a 82 %. Aj z týchto údajov je vidie,
e spracovanie je u listnatých drevín
èasove nároènejie ako u ihliènatých
drevín. Je to spôsobené hlavne nevyhnutnosou odrezáva boèné konáre
z rozloitých korún listnatých drevín
a ich ukladaním na korbu vývoznej
súpravy. Celková výkonnos harvardera pri spracovaní listnatých drevín
je tým asi o 25 - 30 % niia v porovnaní so smrekom takých istých hrúbok.
Poèas skúok sa ukázal jeden ve3⁄4mi
pozitívny faktor oproti výchovným

Ako u bolo uvedené, hlavným
cie3⁄4om skúok bolo overi splnenie
technických parametrov stínacej hlavice pri abe tvrdých listnatých drevín z
h3⁄4adiska maximálnych priemerov stínaných stromov a manipulácie s nimi
v hustých porastoch vzniknutých
prirodzenou obnovou alebo koreòovými a pòovými výmladkami. Skúky
preukázali splnenie projektovaného
parametra stínania stromov do 23 cm
v smrekových porastoch. Zvýený rezný odpor naprieè vlákien u tvrdých
listnáèov zníil hrúbku, do ktorej
môe hlavica zvládnu prerezanie
stromu, na maximálne 17  18 cm pri
buku a na 18  19 cm pri hrabe, dube
a ceri. So zvyujúcou sa hrúbkou
stromu rýchlo stúpal aj èas potrebný na zoatie a skrátenie stromov na
vývozné d3⁄4ky a ich naloenie na vývoznú súpravu. Táto závislos bola
ove3⁄4a výraznejia u listnatých drevín.
Pri spracovaní najteních stromkov do prsnej hrúbky 7 cm bol èas
u vetkých drevín pribline rovnaký.
Èas na spracovanie jedného stromu
sa zdvojnásobil v smrekovom poraste
pri hrúbke stromov okolo 15 cm. Pri
spracovaní stromov listnatých drevín bola vak rovnaká
spotreba èasu na spracovanie
jedného stromu u pri prsnej
hrúbke okolo 11 cm. Pri najväèích stínaných hrúbkach
nad 16 cm bol priemerný èas
na spracovanie jedného stromu listnatých drevín takmer
dvojnásobný pri porovnaní so
smrekom tej istej hrúbky. Hlavným dôvodom tejto skutoènosti vak nebol zvýený rezný
odpor, ale predovetkým rozloitá koruna listnatých drevín
a d3⁄4ka stromov. Kým stromy
Stínacia hlavica Narva-Grip
1000  23 pri prerezávke vo výmladkovom
tenie ako 8 cm sa naloili
poraste listnatých drevín. Foto: Ján Ilavský
po zoatí priamo na vývoznú
súpravu, hrubie stromy museli by prerezané na polovicu
zásahom vykonávaným klasickými
dåky, aby sa mohli naloi na lonú
technológiami. Pri abe celých stroplochu vývoznej súpravy. Pri rozloimov z výchovných aieb sa pri pouití
tých korunách listnatých stromov sa
harvardera prakticky úplne vylúèi pomuseli odrezáva aj jednotlivé konáre,
kodzovanie zostávajúcich stojacich
èie na jeden strom bolo potrebných
stromov.
viac rezov a nieko3⁄4konásobné prechySkúky sa nevyhodnocovali
távanie jednotlivých èastí do drapáka,
z h3⁄4adiska dosiahnutej smenovej výèo spôsobovalo výrazné predlovanie
konnosti a nákladov na abu. Jedpracovných operácií na jeden strom.
ným z dôvodov bola skutoènos, e
Celková výkonnos harvardera vak
obsluha nemala ete dostatoènú prax
pri spracovaní listnatých dreví nea osvojené vetky pracovné návyky.
klesala tak prudko, pretoe pri rovDruhým bol malý dosah hydraulickej
nakej prsnej hrúbke majú listnaté
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ruky, ktorý neumoòoval optimálne
vyuitie harvardera. Maximálny boèný dosah od vonkajieho obrysového
rozmeru harverdera bol len 3, 5 m.
Preto bolo treba pomerne èasto posúva harvarder pozd3⁄4ne po linke,
èím sa zniovalo jeho efektívne èasové
vyuitie. Pretoe hydromanipulátor je
namontovaný na zadnej èasti vývoznej súpravy a ponad kabínu nemá
dosah pred seba, harvarder nemohol
ani robi pred sebou rozèleòovacie
linky, kde je najväèia koncentrácia
dreva, èím by sa podstatne zvýila výkonnos a zlepila ekonomika.
Pre porovnanie uvádzame výkonové a základné ekonomické údaje
takýchto strojov vo Fínsku, kde ich

pracujú desiatky. Priemerná smenová
výkonnos je 3, 0  3, 5 m3 v prepoète
na efektívny pracovný èas, pri priemernej objemnosti stínaných stromov
0,025 m3, výbere 50 m3 dreva z hektára
a vývoznej vzdialenosti 250 m. Náklady
na abu a vývoz sú okolo 22 €.m-3. Náklady na prípravu energetického dreva
z najmladích výchovných aieb sú aj
tu vyie ako z abových zvykov po
obnovných holorubných abách plne
mechanizovanou harvesterovou technológiou. Výchovné aby v najmladích porastoch sú vak podporované
ako pestovná operácia tátnou dotáciou 11 € za m3 energetického dreva
z nich, èím sa vyuitie takejto suroviny
stáva pre majite3⁄4ov lesov ekonomicky
efektívnym.

Záver

Relatívna spotreba èasu na spracovanie stromov
rôzných drevín stínacou hlavicou Narva-Grip 1000  23
v závislosti od ich prsnej hrúbky

Mapa Jozefa
Dekreta
Matejovie
Marek VANGA
Dekret zhotovil túto mapu v roku 1809, teda dva roky potom, ako bol
povolaný na miesto lesného pojazdného
v Brezne. Jeho pozornos bola v tom
èase upriamená okrem iného na usporiadanie osadníckych pomerov na handloch a obnovu lesa. Mapa
by bola pri rieení takých
komplikovaných úloh vítanou pomocou, a keïe iadnu nemal, zhotovil si ju.
Nebolo to po prvýkrát. Podobnú mapu pre
banskobystrickú oblas, kde
v tom èase pôsobil, vypracoval u v roku 1800. Neskôr,
keï mu vlastný revír zväèili o Tajov, Kordíky a Selce,
mapu prepracoval.
Svoje mapy z banskobystrického a breznianského

Technické
a ekonomické problémy bránili doteraz
vyuíva drevo z najmladích výchovných
aieb. Nové technické rieenia abových
strojov integrujúcich
nieko3⁄4ko pracovných
operácií vak ukazujú monosti, ako túto
prácu zefektívni. Na-

Príbehy vecí
alebo

Pár slov o predmetoch
zo zbierok Lesníckeho
a drevárskeho múzea
obdobia sám Dekret nazýva ideálne
(Ideal Forst Mappe). To preto, lebo tak
zachytávali zemský povrch a najmä jeho
detaily, ktoré boli do máp zakreslené po
oèitom a ve3⁄4mi podrobnom odpozorovaní priamo v teréne. Mapy len zvo3⁄4na zapadali do hrubej orientaènej (hodinovej)
siete. Dôsledkom bol fakt, e zhotovi ta-
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priek tomu náklady na abu ve3⁄4mi
tenkých stromkov sú pomerne vysoké.
Preto je ve3⁄4mi dôleité podrobné plánovanie a precízna organizácia práce.
Ve3⁄4ký význam má zruènos a zapracovanos posádky. Dôleitá je vak tie
podpora rôznými nástrojmi tátnych
politík (lesníckej, energetickej, environmentálnej) zameranými aj na vyuívanie vyaeného dreva. Nepriame
dotácie na drevo získané z prerezávok
vak má v rukách aj lesný hospodár.
Priemerné náklady, vrátane réijných,
na hektár prerezávok sú okolo 5 300 
5 600 Sk. Bez oh3⁄4adu na to, èi drevo
vyuijeme, alebo nie. Ak by sa týmito
prostriedkami kryli, aspoò èiastoène,
náklady na abu a sústreïovanie,
potom by vyuívanie dreva z prerezávok na energiu mohlo by ekonomicky
efektívne. Obzvlá pri integrovaných
harvarderových technológiach. Získali by sa tým znaèné zdroje biomasy
na energetické vyuitie.
Doc. Ing. Ján Ilavský,CSc.
MSc. Juha Laitila
For.Eng.Yrjö Nuutinen



Adresa autorov:
Finnish Forest Research Institute,
Joensuu Research Unit
Yliopistokatu 6, 80101 Joensuu, Finland.
e-mail: jan.ilavsky@metla.fi
tel: +358 10 211 3296

kúto mapu bolo ve3⁄4mi nároèné - vyadovalo to dokonalé poznanie terénu.
Dekret sa s týmto nárokom vysporiadal skvele a mapa ktorú vypracoval v roku 1809 jasne dokumentuje
jeho znalos terénnych detailov - enkláv,
porastových hraníc, zastúpenia drevín
(zakreslené pomocou schematických
znaèiek). Je na nej zobrazené údolie
Hrona od Hronca po Bacúch s okolitými
lesmi a celá oblas Èierneho Hrona. Ve3⁄4mi podrobne zachytáva cestnú a rieènu
sie, v tej dobe mimoriadne dôleitú pri
doprave (plavení) dreva. Zvlátnymi
znaèkami v podobe miliera sú na mape
pravdepodobne oznaèené miesta pálenia dreveného uhlia.
Mapa je ma3⁄4ovaná na
papieri prilepenom na plátne. Je bohuia3⁄4 pokodená,
keï sa niekto v minulosti
pokúsil z plátna papier strhnú. Pre múzeum ju v roku
1955 získal Ing. Ján Madlen, jeho dlhoroèný riadite3⁄4,
ako dar od Podnikového
riadite3⁄4stva tátnych lesov
v Banskej Bystrici.
Ing. Marek Vanga,
Múzeum vo Sv. Antone Lesnícke a drevárske
múzeum vo Zvolene
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Niekoľkým účastníkom Levických poľovníckych dní sme položili otázku:

V čom vnímate
najväčší prínos
Levických
poľovníckych dní?
profesor JOSEF HROMAS, èestný predseda
MAS
Èeskomoravské myslivecké jednoty:
Já si myslím, e
za jedenáct let existence
Levických polovnických dnù se ukázalo, e lidi sem jezdí rádi. Jezdí sem pro
pouèení. Líbí se mi, e jsou tady výstavy,
e sem chodìj dìti, e je tady výstavka
jejich výtvarních prací, líbí se mi taky
dobrá úroveò konference. Tradice Levických polovnických dnù by se mìla
zachovat do budoucna.
TÖRÖK HENRIK
HENRIK, Maïarský po3⁄4ovnícky zväz:
Ve3⁄4mi
sympatické je to, e Levické
po3⁄4ovnícke dni prerástli
do podujatia medzinárodného významu. Ostáva veri, e
v budúcnosti by mohla vzniknú akási
Visegrádska po3⁄4ovnícka tvorka, ktorá
by bola platformou pre diskusiu, ako
ïalej v po3⁄4ovníctve po politickej, hospodárskej a odbornej stránke.
PAUL WEIS, Rakúsko:
Je
zaujímavé,
e na stretnutiach s po3⁄4ovníckymi odborníkmi
z Èiech, Maïarska,Slovenska a Nemecka zisujem, e máme rovnaké problémy. Je
dôleité, aby sme vlády naich krajín primäli prija také programy, ktoré povedú
k ekologizácii po3⁄4nohospodárstva s cie3⁄4om zlepova ivotné prostredie zveri.
hos. profesor PAVEL
HELL, nestor slovenského po3⁄4ovníctva:
Na
Levických
po3⁄4ovníckych dòoch sa
u tradiène prezentujú
najnovie poznatky z výskumu i z praxe ako z domova, tak i z cudziny, a kto
má chu a vô3⁄4u, môe sa tu nieèo priuèi. Okrem toho je to dobrá príleitos
stretnú sa, nadviaza nové kontakty.
Cením si aj to, e sa tu prezentujú trofeje a CIC vykonáva ich hodnotenie. Vo
veobecnosti mono poveda, e Levické po3⁄4ovnícke dni získali dobrý ohlas
doma i vo svete.
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Levické poľovnícke dni 2006
Peter GOGOLA
Organizátorom Levických poľovníckych dní sa za jedenásť
rokov existencie tohto podujatia podarilo z udalosti regionálneho
výzamu vybudovať úspešnú akciu, ktorá má svoje pevné miesto
v kalendári poľovníkov nielen na Slovensku, ale aj v Strednej Európe. Tohto roku sa uskutočnili od 23. marca do 1.apríla pod záštitou
ministra pôdohospodárstva SR Zsolta Simona a ministra životného
prostredia SR László Miklósa. Podujatie bolo súčasťou osláv 850. výročia prvej písomnej zmienky o meste Levice.
Program bol u tradiène
bohatý. V deò slávnostného otvorenia sa uskutoènila vernisá
výstavy Príroda okolo nás, vyhlásenie výsledkov medzinárodného
festivalu s tematikou po3⁄4ovníctva
a prírody Hubertlov-Levice 2006
a prehliadka víazných videofilmov
a vyhlásenie výsledkov výtvarnej súae Príroda oèami detí.
Festival filmov Hubertlov
 Levice 2006
Za èestného prezidenta festivalu
filmov s po3⁄4o v n í c k o u
t e m a t i ko u
Hubertlov
bol
slávnostne vyM. Èí
menovaný
r i a d i t e 3⁄4
Lesníckeho a po3⁄4ovníckeho múzea
v Svätom Antone pán Marián Èí.
Medzi autormi ocenených filmov sa
tentokrát objavila aj ena  redaktorka televízie Markíza Danica Kleinová. V kategórii Dokumentárny film
získala prvú cenu. Ako sama povedala o svojom filme Po3⁄4ovaèka bez
výstrelu, vznikol z materiálu, ktorý
s televíznam tábom natoèila v rámci prípravy príspevku do spravodajskej relácie. Ten materiál  bolo ho
asi tyridsa minút  leal dos dlho
v archíve. Som rada, e som sa k nemu vrátila a s pomocou kolegov som
zostrihala dokument, ktorého kvalitu
ocenila aj porota na festivale Hubertlov. Teím sa oceneniu a som naò patriène hrdá, dodala usmiata víazka.
V kategórii Náuèno  metodický film
si prvé miesto odniesol maïarský filmár Dr. Magdolna za film Tajomstvá

vábenia jeleòov, v kategórii Príroda
a zver získal víazný vavrín pán Beracko za film Medvede. Absolútnym
víazom festivalu sa stala autorská
dvojica Trnka  Penák za film Zvieratá v zime. Porota udelila okrem
toho aj Cenu televízie Markíza, Cenu
Slovenského po3⁄4ovníckeho zväzu za
prínos pre vzdelávanie po3⁄4ovníkov,
Cenu TV magazínu Halali, Cenu Múzea vo Sv. Antone a Cenu Mestského
kultúrneho strediska v Leviciach za
umelecké spracovanie.

Seminár ivotné prostredie
a po3⁄4ovníctvo
U tradiène je významnou
súèasou Levických po3⁄4ovníckych
dní odborný seminár. Je to príleitos prezentova najnovie poznatky
z výskumu a zároveò konfrontova
skúsenosti z praxe. Organizátori jedenásteho roèníka LPD sa tentokrát
rozhodli pre tému ivotné prostredie a po3⁄4ovníctvo. Táto výsostne
aktuálna problematika usmernila
pozornos úèastníkov seminára na
problémy, týkajúce sa implementácie siete chránených území NATURA 2000, zlepovania ivotného
prostredia po3⁄4nej, lesnej a vodnej
zveri, moností financovania úpravy
ivotného prostredia, ale i na mnohé

Poľovníctvo
aj prezentácia rakúskeho pecialistu Ing. Paula Weissa na
tému Systém subvencií EÚ pre
zlepenie ivotného prostredia
zveri a prezentácia docenta
Jaroslava Slameèku zo Slovenského centra po3⁄4nohospodárskeho výskumu na tému
Súèasný stav a monosti ekologizácie ivotného prostredia
zveri v agrárnej krajine. Taktie generálny sekretár CIC Kai
-Uve Wollscheid a jeho prezentácia
na tému NATURA 2000 a po3⁄4ovníctvo v EÚ  ance a riziká rozvírila
hladinu záujmu medzi prítomnými.
Veobecne mono hodnoti úroveò
seminára ako ve3⁄4mi dobrú.
Workshop po3⁄4ovníkov a èlenov
mimovládnych organizácií
V nede3⁄4u 26. marca sa
uskutoènil workshop pozvaných
úèastníkov na tému:Monosti spolupráce ochranárov a po3⁄4ovníkov
pri zlepovaní ivotného prostredia
zveri. Tento priekopnícky poèin sa
uskutoènil z iniciatívy predsedu organizaèného výboru LPD a riadite3⁄4a
OZ Levice Ing. Duana Krajniaka.
Samotný fakt, e obe strany prejavili
záujem o diskusiu, je s3⁄4ubný. To, e
tento dialóg nebude beh na krátku
tra, chápu po3⁄4ovníci i ochranári.
Cenu má u samotná skutoènos, e
bol urobený prvý krok.
... a ete velièo iného

ïalie problémy, týkajúce sa vzahu
po3⁄4ovníctva a ivotného prostredia,
predovetkým ivotného prostredia
zveri. Odznelo trnás podnetných
prezentácií, na seminári vystúpili
poprední odborníci zo Slovenska,
Maïarska, Rakúska a Èeskej republiky. Moderátorský post zaujal
profesor Pavel Hell. Medzi prednáajúcimi si zvlátnu pozornos získal generálny riadite3⁄4 Národného
lesníckeho centra profesor Július
Novotný so svojou prezentáciou
Vtáèie územia a ich vplyv na lesné
hospodárstvo a po3⁄4ovníctvo v Slovenskej republike. Záujem vyvolala

Súèasou Levických po3⁄4ovníckych dní sú u neodmyslite3⁄4ne ïalie aktivity, ktoré sú lákadlom pre
po3⁄4ovnícku i nepo3⁄4ovnícku verejnos.
Po3⁄4ovnícko - ochranárska výstava
Príroda okolo nás, chovate3⁄4ská prehliadka trofejí, výstava medailových
trofejí, ivoèíchy a zver vodných,
lesných a po3⁄4ných biotopov, osivá
a sadivá pre zlepenie ivotného
prostredia zveri, najlepie videofilmy
z festivalu, predaj po3⁄4ovníckej literatúry, odevov, výstroja, vábnièiek,
keramiky, skla, videofilmov  to vetko sú atrakcie, ktoré za desa dní
trvania Levických po3⁄4ovníckych dní
prilákali do priestorov Kultúrneho
domu Druba v Leviciach pribline
desa tisíc návtevníkov. Toto úctyhodné èíslo je zároveò záväzkom do
budúcnosti pre organizátorov podujatia, zachova a naïalej zvyova
kvalitu. Latka je vysoko.
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Nájdu lesníci,
poľovníci
a ochrancovia
životného
prostredia k sebe
cestu ?
Duan KRAJNIAK
Pri príleitosti Levických po3⁄4ovníckych dní sa konalo prvé stretnutie po3⁄4ovníkov, lesníkov a ochrancov ivotného
prostredia.
V nede3⁄4u, 26. marca 2006 sa v po3⁄4ovníckom zámoèku LESOV SR  uhraèka
stretli zástupcovia Slovenského po3⁄4ovníckeho zväzu, Lesov SR, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Slovenskej inpekcie
ivotného prostredia a tátnej ochrany
prírody Slovenskej republiky so zástupcami mimovládnych organizácií: Ochrana dravcov na Slovensku a Spoloènos
pre ochranu vtáctva na Slovensku.
Úèastníci stretnutia sa zhodli na tom,
e majú ve3⁄4a spoloèného. Veï majú jeden
cie3⁄4, ktorým je èistá, zdravá a druhovo
pestrá príroda. Aj keï cesty k tomuto
cie3⁄4u má kadý iné, je ve3⁄4a takých záujmov, v ktorých sa môu vzájomne dopåòa a podporova.
Úèastníci definovali tieto spoloèné
záujmy v takzvanom Desatore spolupráce.
1. Spolupráca a vzájomná informovanos pri príprave legislatívy.
2. Zlepovanie P zveri a ivoèíchov.
3. Boj proti pytliactvu a nelegálnemu
lovu.
4. Spolupráca stráe prírody, po3⁄4ovnej
a lesnej stráe.
5. Vzájomná spolupráca pri príprave
a realizácii projektov týkajúcich sa P.
6. Vzájomné informovanie sa o projektoch týkajúcich sa P.
7. Revitalizácia a retitúcia pôvodných druhov zveri a ivoèíchov.
8. Mediálna spolupráca (èasopisy,
publikácie, osveta, diskusné fórum.
9. Podpora a rozvoj spolupráce na regionálnej úrovni.
10. Spolupráca pri monitoringu vybraných druhov zveri a ivoèíchov.
Úèastníci vyzývajú vetkých zdravo rozmý3⁄4ajúcich po3⁄4ovníkov, lesníkov
a ochrancov ivotného prostredia, aby sa
zapojili do spolupráce. Aby napriek tomu,
e sa v niektorých oblastiach nezhodnú,
e na niektoré otázky majú protichodné
názory, rozvíjali spoluprácu aspoò v tom,
èo ich spája.
Ing. Duan Krajniak, riadite3⁄4 OZ Levice
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Od Transylvánskych Álp po slovenskú Poľanu

Zakladate3⁄4 lesníckeho
rodu Bihariovcov

Lesnícka sluba zaviala týchto bratov na divokrásne
miesta. Jedno nájdeme v doline, kde svojich Jánoíkov toèili
Friè i Bielik, ktorú miloval Plicka a v ktorej botanizovala neprávom zabúdaná potárka Textorisová. Druhé taktie dýcha
nemalou históriou. Históriou lesníckou, keïe samo to miesto
patrí do zlatého fondu slovenského lesníctva. Históriou aj svetovou, pretoe a sem kedysi na prelome letopoètov dorazil Marcus Aurélius. A napokon i históriou Zeme, lebo osadienka tá
leí priam v sopúchu dávnej sopky.
Prvým z popísaných miest je horáreò Pod Blatnickým
hradom v Gaderskej doline. Druhým horáreò v lesníckej osade Kyslinky na Po3⁄4ane. Ete skôr ako nazrieme do pozoruhodnej
Edmund Bihary z Po3⁄4any
lesníckej histórie obyvate3⁄4ov týchto samôt, je namieste vyjadri
úprimný obdiv k dvom enám. Tieto museli zvládnu nielen rolu
maneliek a matiek, ale aj realitu lesníckeho ivota na samote. Zjavne to dokázali.
Ladislav Bihari, lesník z Gaderskej doliny naiel takúto obetavú spoloèníèku v manelke O3⁄4ge, lesnej robotníèke, ktorú si pod Blatnický hrad priviedol spod
iného hradu, áovského. Edmundovi Biharimu, lesníkovi z Kysliniek sa osudom
zase stala manelka Anna, uèite3⁄4ka, ktorú spoznal ete ako tudentku na brigáde
v Hrochotskej doline.

Samoty plné človeka
Ján MIÈOVSKÝ

Ladislavovia pod Blatnickým hradom

Pani O3⁄4ga, ako sa ije v Gaderskej doline hájnikovej ene?
Kedy ako. Za tých dvadsaes rokov som sa tu u nauèila to3⁄4ko, e by som
mono aj lesnícke skúky zloila. Keï
vyznaèujeme s manelom abu obèas sa
veru i nezhodneme, ktorý strom vybra.
Ak sa nedohodneme, necháme radej oba.
Mám rada les aj zvieratá. Keï sa niekde
zdrím, idem im veru aj nocou nasypa
krmivo. Tmy ani zvukov lesa sa nebojím,
u som dávno privykla. Zvieratá by som
nikdy hladné nenechala. A nezastrelila
iadne, za niè na svete. Vystreli vak
viem, lebo v súrnych prípadoch máme
na doline taký signál. Lesná zver k nám
chodí priamo ku horárni, srnky, jelene.
Neverili by ste ako aj taký statný medveï dokáe 3⁄4ahko ná plot preskoèi. Raz
k nám chodieval srnèek so zlomenou nohou. Manel dlho vymý3⁄4al ako ho odchyti a pomôc mu. Keï sa nám to podarilo,
dali sme mu nohu do sadry a vylieèili ho.
koda, e sa zruila tunajia lesná kôlka. Prela som ju kolenaèky tisíc krát.
Mali sme tam krásne sadenice. V radoch
ako keï strelí! Neverím, e sa to neoplatilo
robi. Manel vdy ve3⁄4a èítal o pestovaní
lesa, knihy, èasopisy, vetko. Veï keï
niekto nieèo nevedel, tak mu zvykli poveda  choï za Lacom, ten ti isto poradí.

A aké sú vae spomienky na Hrochoskú dolinu, pani
Anna?
V èasoch, keï sme prili
na Kyslinky bola jediným spojivom so svetom lesná eleznièka,
dolinou rovných 22 kilometrov.

Keï nás tam sneh zafúkal ostal nám len
telefón na k3⁄4uku a ani ten vdy nefungoval. Viete, napríklad, ako som chodievala s naím malým drobcom na detskú
poradòu? Drezinou do Víg3⁄4aa, odtia3⁄4
gazíkom do Detvy, naspä opä drezinou,
ale u len po výhybòu, ktorá bola v pol
doline. Tu sme èakali, kým nepôjde vlak
s drevom dole. Aby sme nepomrzli, chodila drezina hore-dole po výhybni. Polesie
na Kyslinkách som poznala dobre celé,
nieko3⁄4ko porastov som aj priemerkovala.
Hoci sa manel o mòa bál, hlavne kvôli
medveïom, do lesa som rada vybehla
aj sama, hoci len na hríby. Neskôr, keï
som zaèala uèi, sme sa presahovali do
Hrochote, no v horárni na Bátovej sme aj
potom trávili väèinu èasu.

Pán Ladislav, putovanie po lesníckej línii rodokmeòu rodiny Bihariovcov nás zavedie a do Sedmohradska...
Áno, ale ete pred tým do Banskej
tiavnice na Vyiu lesnícku kolu. Ná
starý otec Edmund Bihari sa tam po jej
vytudovaní stáva niekedy v osemdesiatich rokoch XIX. storoèia asistentom
u známeho profesora Eugena Vadasa, éfa
lesníckeho výskumu. Následne naozaj odchádza ako lesný ininier do rumunskej
Transylvánie za správcu lesného ve3⁄4kostatku grófa Telekyho. Mal tam na staros-

ti 48.000 ha lesa k èomu mal k dispozícii
12 lesníkov. Tých pravidelne obchádzal
poèas týdòoviek na koni. Ako odmenu
za dobrú prácu mu gróf dal neskôr zavies
telefón, ktorým bol v spojení so vetkými
horármi. Bola to vtedy úasná novinka.
Z Rumunska, kde sa narodil aj ná otec,
sa starý otec vracia v roku 1913 na Slovensko, na riadite3⁄4stvo tátnych lesov do Banskej Bystrice. Stretal sa tu s významným
lesníkom Karolom Kaánom, svojím tiavnickým spoluiakom, ktorý vtedy zakladal
vzorový lesnícky majetok. Pomenovali ho
po òom  Kanajla, neskôr to bola Podkanová, dnes Polkanová. Na Slovensku
sa vak starý otec ako administratívny
pracovník necítil ve3⁄4mi dobre. Hovorieval, e potrebuje ís do teplejej krajiny
k 3⁄4uïom s teplejím srdcom. A tak sa aj
po èase stalo. No zakrátko po návrate do
Rumunska v roku 1916 zomiera a tam je
aj pochovaný.

Èo ete viete o òom ?
Nie je toho a tak ve3⁄4a, nieèo sa
nám vak zachovalo v písomných spomienkach môjho otca. Sprevádzal èasto
po3⁄4ovných hostí, no sám nikdy nestrie3⁄4al, 3⁄4utoval zver. Ba dokonca raz, keï ich
sane naháòali v zime vlci, radej len do
vzduchu strie3⁄4al. Jesenné po3⁄4ovaèky trvali nieko3⁄4ko týdòov, vtedy sa tam vdy
zilo ve3⁄4a panstva. Nikdy nepísali kedy prídu, len poslali svojich
jágrov dopredu, aby zistili situáciu. Tí sa správali namyslene
a èasto sa pobili s dedovými rumunskými lesníkmi. Za jazdcami prili bedne so ampanským
a panstvo a nakoniec. Po3⁄4ovaèky boli pre deda ve3⁄4mi drahou
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záleitosou, no
patrilo to k honoru a musel to
zvládnu. Starú
mamu to vraj,
okrem iného,
vdy stálo aspoò 50 kureniec.

A k o
potom pokraèovali lesnícke
bihariovské
osudy?
S t a rá mama sa
s demi vracia
do novovzniknutého Èeskoslovenska, kde
ila s demi bez
Edmund Bihary (v3⁄4avo)
prostriedkov
s grófom Telekym
 nae úrady
tvrdili, e dôchodok by jej mali vypláca Rumuni, tí
zase naopak... Uèila jazyky a prebíjala
sa ako vedela. Nik z detí, ani ná otec, sa
lesníkom nestal. K tomu sme sa prepracovali a s bratom Edom. Mono to bolo
aj pod vplyvom génov starého otca....

Poïme teraz do vaej Gaderskej doliny. Je tunají lesnícky ivot rovnako krásny ako samotná dolina?
Príïte sem poi na 20  30
rokov a uvidíte... Ale váne. Na samotu
sme chceli ís, vybrali sme si toto miesto
s manelkou kedysi úplne dobrovo3⁄4ne
a ne3⁄4utujeme to. ivot je tu vak osobitý
a s krásou doliny nemá èasto ve3⁄4a spoloèného. Zoberte si napríklad takú vec
ako je ruèné pribliovanie dreva. Zo skalných útesov sa inak ani nedá, a myslím,
e spracova v takýchto podmienkach
100 kubíkov dreva môe by ove3⁄4a aie
ako inde tisíc. Ruèné zbliovanie je nielen
drina, ale ve3⁄4mi sa pokodzuje aj drevo.
Naastie pri tvorbe LHP sa dnes u
abe na týchto exponovaných miestach
vyhýbame. Napokon, tunají obvod nie
je typicky abový, podstatou mojej práce
je najmä starostlivos o zver, selektívny
odstrel a sprevádzanie po3⁄4ovných hostí.
Prichádza sem aj ve3⁄4a turistov, ktorých,
poviem vám úprimne, nemám - èes výnimkám - ve3⁄4mi v láske. Nie preto, e ich
obèas treba aj v noci ratova zo zrázov
Tlstej, ale najmä, e sú strane nedisciplinovaní, chodia po nevyznaèených
trasách, skracujú chodníky, robia ne-

poriadok. Niekedy sa nám do chaty na
Dedoovej prihlásia piati, ale príde ich
pätnás  e sa vraj oni aj na zemi vyspia.
Vyeòte ich nocou dole dolinou a - máte
ïalí problém... A ak u spomínam chaty,
tak práca lesníka pri ich zabezpeèení je
nedocenená. Na to, e sa nám nedá odís
na dlhiu dovolenku sme si u zvykli, no
kadú chví3⁄4u treba odovzdáva a prebera
inventár, robi poriadok, opravova vecko
i vetko ostatné, a to skoro vdy veèer, alebo cez vo3⁄4né dní a s vlastným autom...

Ste lesníkom, ku ktorému vzh3⁄4adom na spôsob ivota je moné doda
prívlastok - pravý. Ako vnímate dnené
postavenie lesníkov?
Nie je vari ani tak dôleité ako ho
vnímam ja, ale skôr ako ho vníma verejnos. Tu treba úprimne poveda, e za to,
ako nás táto èasto vidí, sme si do znaènej
miery vinní sami. Lesník bol naozaj zvyknutý bolety aj v krème vypisova, a tak
sa nedivme, e nás pod3⁄4a toho mnohí
aj posudzovali. Samozrejme, e tam nesedeli vetci, ale zase to nebola a taká
výnimka, aby sme sa mohli do krvi uráa. Dnes je to u inak, ale to viete, dobré
meno sa 3⁄4ahko stráca, no naopak to tak
rýchlo nejde... Je tu vak aj iný, vnútropodnikový rozmer postavenia lesníka.
V prevádzke ostalo nezdravo málo 3⁄4udí
a my sa naozaj niekedy nestíhame venova vetkým èinnostiam. Mono sa to
bojíme nahlas poveda, ale je to tak. Takéto etrenie môe by len doèasu a raz
ho budeme povaova za chybu. Ja som
si na tomto obvode doslova zodral kolená
a viem, èo sa dá v slube stihnú, hoci tu
na samote ju robím v podstate 24 hodín
denne. A ete jedna vec ma trápi  predaj
odstrelu v naich reijných po3⁄4ovných
revíroch. Nie, nejde tu o to, èi sa to nám
lesníkom pozdáva, alebo nie. Takýto odpredaj vak ve3⁄4mi zniuje poriadok v revíri a podporuje pytliactvo...

Gaderská dolina je známa aj
kamzíkmi. Ako sa im darí?
V roku 1956 tu bolo vypustených
18 kamzíkov. V osemdesiatich rokoch ich
bolo a 50 kusov, potom stavy klesli. Podiel má na tom aj orol skalný. Tomu sa
zaèalo dari a v jeho hniezdach sa nachádzajú pozostatky kamzíèat. Sám som
videl útok orla na kamzíèa, stará ho vak
vtedy dupaním ubránila. Potom je to aj
otázka terénu, hlavne na jar. Nemono
preceòova schopnos kamzíka udra
sa na príkrych skalách. Ak sú z3⁄4adovatené, 3⁄4ahko sa zomykne a zabije.
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A aké spomienky má na ivot
v doline najmladí z tohto lesníckeho
rodu  ininier Ladislav Bihari, siskár
zo závodu v iline?
Do koly som chodieval tri kilometre do Blatnice, väèinou na bicykli,
ale aj pei, èi na lyiach. Vtedy mi to
pripadalo normálne, dnes veru pochybujem, èi by som s mojou rodinou dokázal
býva tak ako rodièia. Asi ako. Ale v otcových 3⁄4apajach a rodinnej tradícii som
kráèa chcel, len riadením osudu som
sa na lesnícku kolu nedostal. Chodil
som na strednú i vysokú chemickú, no
napokon zvíazilo lesníctvo a na ve3⁄4kú
otcovu rados som nastúpil na fakultu
do Zvolena.

Ako sa vám pozdáva práca s poèítaèmi na naom podniku?
Ani neviem ako som sa k tomu
dostal, pretoe pred pár rokmi som sa bál
aj poèítaè zapnú.
Postupne som vak
cez prácu lesníka
a ekonóma prepracoval k úprimnému záujmu o túto
prácu. Èo sa týka
poèítaèovej vybavenosti a gramotnosti v naej firme,
myslím si, e sa za
posledné obdobie
celkom dobre posunula
dopredu.
Veï dnes u má
kadá lesná správa
vlastnú poèítaèovú
sie a operatívnos
tipovania dokladov
sa urèite zlepila,
Ladislav Bihari
èomu prispeli aj
s pacientom - kamzíèaom
kvalitné kolenia
pre zamestnancov.
Len mám dos èasto pocit, e zaèíname
viac my slúi poèítaèom a celému informaènému systému ako on nám, lebo
musíme dennodenne tieto stroje kàmi
èíslami, aby nám na konci mesiaca vychrlili zostavy, pri ktorých aj tak potom
väèinou treba sedie a rozmý3⁄4a preèo
sa tie a èi oné èíselká nerovnajú a h3⁄4ada, kde vznikla chyba, aby vetko sadlo.
Uvidíme, èo prinesie radikálna zmena informaèného systému, ktorého postupná
implementácia nás poèas tohto roka
èaká. Ale technika ide mí3⁄4ovými krokmi
vpred a keï s òou chceme udra tempo,
musíme sa prispôsobi a neustále uèi.

Putovanie lesníckou históriou rodu Bihariovcov zakonèíme v Hrochoti u pána Edmunda. Na Po3⁄4anu sa ako chlapec díval
èasto zo zvolenského Sekiera, no vtedy nemohol tui, e sa mu stane druhým domovom. Okrem dvanástich rokov, ktoré strávil
v taxácii, preil uprostred Po3⁄4any celý svoj lesnícky ivot. Ne3⁄4ahký, no krásny. Samota horárne tu nikdy nepredstavovala prázdnotu
ivota. Naopak, s jej obyvate3⁄4mi tam vdy prebývala poctivá horárska robota, pocit spolupatriènosti i obyèajné 3⁄4udské astie. Lesná správa na Kyslinkách odila do dôchodku takmer súèasne s Edmundom Biharim. Tento vak verí, e toto nádherné miesto
bude i aj naïalej svojím jedineèným lesníckym ivotom. Oprávòuje ho k tomu skutoènos, e tam aj dnes prebývajú lesu rovnako
oddaní 3⁄4udia. Tí by teraz radi budovu zruenej správy na Kyslinkách premenili na zaujímavú lesnú informaènú kanceláriu. Bolo
by v nej veru èo ukáza. Históriu i to dnené, èo sa históriou ete len stane.
Lebo generácie sa menia, no les ostáva.
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1⁄4udmila MARUÁKOVÁ
PAWS – pedagogická práca v lese
– koncept seminára pre lesníkov

Lesoochranárska
škola štartuje
Peter GOGOLA
Vo tvrtok 30. marca sa na
pôde generálneho riadite3⁄4stva . p.
LESY SR uskutoènila spoloèná tlaèová konferencia lesníkov a ochranárov. Riadite3⁄4ka Nadácie Zelená
nádej Mária Hudáková a generálny
riadite3⁄4 LESOV SR Ing. Igor Olajec
prezentovali spoloèný projekt  súa Lesoochranárska kola. Zámerom tlaèovej konferencie bolo oslovi
prostredníctvom médií èo najväèí
poèet základných a stredných kôl.
O tom, èi táto snaha padla na úrodnú pôdu, nás presvedèia najbliie
dni a týdne. Uzávierka súaných
projektov je 19. mája. Ostáva veri,
e koláci prejavia záujem a lesní pedagógovia a vetci lesníci, ktorí majú
blízko k práci s mládeou, dostanú
príleitos zvidite3⁄4ni význam práce
lesníkov.
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Pre projekt PAWS je práca
s 3⁄4uïmi, ktorí majú zvlátne potreby,
dôleitou témou, pretoe lesná pedagogika nechce nikoho vylúèi a chce
poskytnú les aj pre terapeutické
úèely. Aby sme sa lepie oboznámili
s poiadavkami, ktoré vyaduje vzdelávanie lesníkov v tejto oblasti lesných
vychádzok s 3⁄4uïmi, ktorí majú zvlátne potreby, opýtali sme sa absolventov
základného seminára Lesná pedagogika pre lesníkov v koliacom stredisku v Gmundene (Rakúsko) na ich
skúsenosti.
Zvlátna situácia pri lesnej
vychádzke vyaduje taktie mimoriadnu prípravu. Na otázku, týkajúcu
sa mimoriadnej situácie pri lesnej vychádzke, nám svoje prvé skúsenosti
s integrovanou kolskou triedou opísal jeden starí lesník:
Obyèajne v máji dostávam
prvé telefonické objednávky na lesnú
vychádzku. Spomínam si dobre na
otázku uèite3⁄4ky, èi môe vzia na vychádzku integrovanú kolskú triedu
iakov vo veku 12  13 rokov. V 6. triede sa iaci uèia v biológii o naich
domácich lesoch. Bez zaváhania som
súhlasil a vyplnil som ako obyèajne
hneï telefonicky svoj dotazník na poiadavky. Zistil som, e v skupine
budú dvaja iaci pripútaní na vozík.
Ïalej som zistil, e tri deti takmer nerozumejú nemecky, dvaja chlapci sú
v konfliktných situáciách agresívni
a jedno dievèa vôbec nerozpráva, i keï
vetkému rozumie. Vybral som si vo
svojom revíri vhodné miesto, aby nebolo pre vozíèkárov príli strmé. Trieda
prila v dvoch meních autobusoch.
I keï vychádzka trvala iba tri hodiny,
nemôem na toto dopoludnie hneï
tak zabudnú. Nemôem teraz rozpráva o vetkých detailoch, ale myslím si,
e som to bol ja, kto sa pri vychádzke
najviac nauèil novým veciam. Keï

som napríklad otvoril obvyklým spôsobom program, teda v uvítacom kruhu,
opustil náhle jeden nepokojný chlapec bez slov nau skupinu a posadil
sa na peò, ktorý bol znaène z dosahu
a teda aj mimo poèutia. Potom ho nasledovali ïalí dvaja chlapci. Deti na
vozíèku vydávali nezrozumite3⁄4né zvuky a ja som mal neviem preèo pocit,
e moje uvítanie nikoho z tých 18 detí
nezaujímalo. Jeden zo tyroch doprevádzajúcich pedagógov sa pokúal zo
zdvorilosti udra skupinu pohromade. V priebehu celej vychádzky nebolo
z môjho pôvodného programu takmer
niè. Keï som chcel realizova botanickú hru, zaujímal sa jeden úèastník
horlivo o ubrienky v kalui, ïalie
deti zaèali bojova palicami a zvyok
skupiny nejavil o hru záujem.
Keï budem nabudúce pracova
s podobnou skupinou, budem k nej
musie zauja úplne iný postoj. Chcel
by som sa týmito demi zoznámi pokia3⁄4 mono dopredu. Bude ma zaujíma,
èomu môu 3⁄4udia so zvlátnymi potrebami rozumie a èo by chceli robi.
Je potrebné prispôsobi vzdelávanie v lesnej pedagogike poiadavkám, ktoré majú 3⁄4udia so zvlátnymi
potrebami.
I keï sú lesníci pripravovaní
v rámci základného seminára (ako
napr. v Rakúsku v 40-hodinovom
seminári Lesná pedagogika pre lesníkov) na realizáciu lesných vychádzok, ktoré budú bohaté na záitky,
neznamená to, e sú vykolení pre
prácu s akouko3⁄4vek cie3⁄4ovou skupinou. Zostavi program vychádzky pre
deti do 12 rokov je jednoduchie ako
pre dospelých, pre dospievajúcu mlá-

Lesná pedagogika
de alebo ako pre postihnutých 3⁄4udí.
Samozrejme, e ve3⁄4a záleí na lesníkovi a na záujmoch skupiny. Napriek
tomu sa musíme v rámci vzdelávania
lesníkov na takéto obtiane cie3⁄4ové
skupiny dobre pripravi, poprípade sa
o nich vzájomne informova. Práve to je
jadrom projektu PAWS.

Projekt PAWS vstupuje
do druhej èasti

V druhej polovici projektu sa
budú spracované podklady pripravova v tlaèenej podobe a prenáa na
CD-ROM. Uèebnica pre úèastníkov má
umoni samotúdium a prehåbenie
obsahov, ktoré prinesie seminár. Koncept seminára popisuje vetky tri moduly  základný seminár, nadstavbový
seminár a prezentáciu s hodnotením
tak, aby sa objasnili lektorom v podobe uèebných podkladov vetky dôleité
oblasti. CD-ROM s mnostvom plánovacích a prípravných lekcií podporí fázu
precvièovania a samotúdia medzi jednotlivými seminármi. Súèasne sa primerane prehåbi taktie peciálna oblas
lesnej pedagogiky, zameraná na prácu
s dospievajúcou mládeou a s postihnutými 3⁄4uïmi. I keï sú pred nami ete
tri ve3⁄4ké stretnutia a mnostvo dielèej
práce, znamenal prvý rok práce na projekte pre zúèastnených partnerov s3⁄4ubný pokrok v lesnej pedagogike.
Materiály, ktoré boli vytvorené
v rámci projektu PAWS , budú od jari
2006 testované. Ve3⁄4mi nás zaujíma,
aké skúsenosti ste získali v lesnej
pedagogike. Budeme sa tei na vae
ohlasy. Ak máte záujem o úèas v testovacom seminári, alebo sa chcete podeli o svoje skúsenosti a záitky, môete
sa prihlási na uvedenej adrese:

Lesník•4•2006

Detektív v prírode
Peter GOGOLA
Slovenská agentúra ivotného prostredia v spolupráci s Field
Studies Council vydala CD-rom
Detektív v prírode. I keï to nie je
pomôcka, ktorú by lesný pedagóg
mohol vyui pri vychádzke do lesa,
ponúka skvelú príleitos spoznáva
prírodu iným spôsobom.
Táto elektronická encyklopédia je rozdelená na dva diely:
prvý diel je zameraný na rôzne stopy v prostredí a obsahuje, okrem
iného, peciálne urèovacie k3⁄4úèe
na nepriame zisovanie pôvodcov
ivoèíchov pod3⁄4a odtlaèkov, stavieb
a vydávaných signálov (zvukových
a svetelných). Súèasou je aj ilustrovaný terminologický slovník, ktorý
obsahuje takmer 3000 hesiel a doplnkové k3⁄4úèe na urèovanie ekosystémov v krajine, pôdnych druhov
a porúch pôdy, na urèovanie hornín
a zemských tvarov, na urèovanie
vajec obojivelníkov, plazov a vtákov... Na jeho spracovaní sa podie3⁄4al
kolektív autorov, prièom sa èerpalo
z viac ako 550 informaèných zdrojov.
CD-rom je vhodný tak pre tudentov
ako aj pracovníkov, ktorí vykonávajú
inventarizaèný prieskum, resp. monitoring ivoèíchov.
Základom prvého dielu je
ilustrovaný terminologický slovník,
ktorý obsahuje 2 960 hesiel prevane z ekológie.
Jeho súèasou sú k3⁄4úèe na
urèovanie (pozn.: v zátvorke je uvedený poèet druhov):
 hornín (46),
 geomorfologických tvarov (40),

 pôd a ich porúch (28),
 stavieb ivoèíchov (500),
 vajec obojivelníkov, plazov a vtákov (243),
 odtlaèkov nôh a iných èastí tela
ivoèíchov (75),
 svetelných a zvukových signálov
ivoèíchov (140).
Základom druhého dielu bude
ilustrovaný terminologický slovník,
ktorého súèasou je k3⁄4úè na urèovanie vyích rastlín s farebnými ilustráciami väèiny stredoeurópskych
druhov, k3⁄4úè na urèovanie pôvodcov
pozoruhodných zmien na rastlinách
a ivoèíchoch, k3⁄4úè na urèovanie
lariev fytofágneho hmyzu, k3⁄4úè na
urèovanie ivoèíchov na základe zanechaných zvykov koristi, k3⁄4úè na
urèovanie vtákov a cicavcov pod3⁄4a
trusu a vývrkov, k3⁄4úè na urèovanie
pozostatkov po odumretí ivoèíchov
a iné. Súèasou budú, podobne ako
v prvom dieli, rôzne doplnkové urèovacie k3⁄4úèe a rozsiahly terminologický slovník.
Cena za prvý diel uvedenej
publikácie je 250,-Sk. Vetkých záujemcov SAP eviduje v databáze, èím
ponúka monos automaticky získava z3⁄4avy na ïalie verzie vydania.
Objednávky:
Slovenská agentúra
ivotného prostredia
Centrum environmentálnej
výchovy a vzdelávania
Tajovského 28
P. O. Box 252
975 90 Banská Bystrica
E-mail: detektiv@sazp.sk



Uèebné materiály zostavené v rámci
projektu PAWS budú testované
od jari 2006. Záujemcovia o úèas
na pilotnom testovacom kurze
sa môu prihlási:
1⁄4udmila Maruáková
Národné lesnícke centrum,
T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen
e-mail: marusakova@nlcsk.org
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Dnes z OZ POVAŽSKÁ BYSTRICA

Otvorene aj o tom,
čo sa nepočúva
príjemne
Jozef MARKO
V 13. storoèí sa na tomto území rozprestierali panstvá Matúa Èáka
Trenèianskeho  Bystrické, Lednické,
Vratecké, Koecké a Sú3⁄4ovské. V súèasnosti na bývalých panstvách slávneho
ve3⁄4moa hospodária tátni lesníci z OZ
Povaská Bystrica na tyroch lesných
správach  v Povaskej Bystrici, Lednických Rovniach, Koeci a Pruine. Reè
je o katastrálnej výmere presahujúcej
145 000 ha, z toho 30 000 ha pripadá
na lesné pozemky, obhospodarované v súèasnosti OZ Povaská Bystrica. Takmer
v centre tejto plochy leí moje rodné
mesto, do ktorého sa vdy rád vraciam.
V polovici marca tohto roka ma v òom na
reportánej ceste víta nev3⁄4údne, chladné
a veterné poèasie, a riadite3⁄4 OZ Povaská
Bystrica Ing. Duan Chudovský, ktorý má
na generálnom riadite3⁄4stve poves rebela,
pretoe zvykne otvorene hovori aj to, èo
sa nepoèúva vdy príjemne.

Traja kohúti na jednom dvore
Svoju poves potvrdzuje hneï
na zaèiatku náho stretnutia, keï sa
rozprávame o minuloroènom spracovávaní kalamity na OZ Beòu, na ktorom
Povaskobystrièania zriadili ako jeden
z trinástich vypomáhajúcich OZ samostatné kalamitné stredisko a drevosklad.
Poviem rovno, spoluprácu s materským závodom sme si predstavovali
inak. Oèakávali sme od kolegov z Horehronia väèiu ústretovos. To je ale u
minulos. Za podstatnejie povaujem,
e v tomto roku majú vetky vypomáhajúce závody dokonèi spracovanie
kalamity. Námu OZ ostáva spracova
cca 3 800 m³ preváne rozptýlenej drevnej hmoty, prièom mono poveda, e
ná OZ má u dnes pripravené nápoèty
a z èasti zabezpeèených aj pracovníkov
na dokonèenie tejto kalamity, kontatuje Ing. Chudovský.
Mám monos sedie za jedným

Vedenie OZ Povaská Bystrica

stolom a diskutova s kompletným vedením závodu. Okrem riadite3⁄4a reagujú na
moje otázky vedúci ekonomiky Ing. Libor
Knapec, vedúci lesníckej výroby Ing. Radovan Mikas a vedúci obchodu a logistiky Ing. Ján Kuric. Zaujímajú ma ich
skúsenosti s fungovaním zmien, ktorými
preiel podnik v roku 2005. Posledne
menovaný upozoròuje na problém, ktorý
lesníkov z povaskobystrického závodu
v tejto súvislosti dos trápi. Ako bývalý
vedúci DHS si vímam, aké majú dnes
prestoje pracovníci pecializovaného
OZLT a nestaèím sa èudova. Èo nás
ale hnevá viac je, e pracovníci OZLT
nemajú snahu pracova pod3⁄4a potrieb
závodu. Stalo sa nám, e keï bolo vonku pekne a oni mohli tento vhodný èas
vyui, vodièi odovzdávavali majstrovi
doklady k uzávierke. Na druhý deò pralo a neurobili zasa niè z toho, èo sme
potrebovali. Pre nás je takisto nepochopite3⁄4né, e èi prí, alebo je pekne, majú
pracovníci OZLT naplánovanú údrbu
v dielòach a nesnaia sa tak vyui
prijate3⁄4né poèasie na práce vonku.
Riadite3⁄4 OZ Ing. Chudovský pomenováva problém v irích súvislostiach:
Viete, èo sa týka fungovania OZLT,
Strediska Biomasa a OZ, mne to pripadá, akoby boli traja kohúti na jednom
dvore, ktorí sa stále dohadujú, kto na
òom bude pánom. Ich zosúladenie je
ve3⁄4kým problémom, ktorého operatívne
rieenie nám berie ve3⁄4a èasu a energie.
Pritom by staèilo stanovi jasné a záväzné pravidlá, pod3⁄4a ktorých by mala
spolupráca vetkých troch subjektov
fungova. Okrem toho si myslím, e OZ
by nemal znáa èas nákladov na prevádzku OZLT alebo Strediska Biomasa,
ktorých zamestnanci pre nás pracujú.
Boli predsa vytvorené preto, aby bolo
moné na základe ich nákladov a výnosov vyhodnoti ekonomickú efektivitu
ich fungovania. Aj preto im
ná OZ vyfakturoval vetky
prevádzkové náklady a obidva subjekty nám ich po podpornom stanovisku bývalého
finanèného riadite3⁄4a podniku
aj uhradili, dodáva Ing. Chudovský.

Povaskobystrický GIS
predbehol èas
Lesníci z OZ Povaská
Bystrica sú dodnes právom
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V kalamitných porastoch nad obcou Lednica

hrdí na to, ako v roku 1992 presadili
na ministerstve financovanie prvého
geograficko-informaèného systému v slovenskom lesníctve. Ing. Knapec spomína
na búrlivú minulos systému, ktorý im
najskôr zobrali do iliny a neskôr do
Banskej Bystrice. Dnes u veobecne
známa a lesníkmi z celého Slovenska
èoraz vyaenejia GIS-ka patrí priamo pod generálne riadite3⁄4stvo v Banskej
Bystrici, ale Povaskobystrièania ju aj
vzh3⁄4adom na to, e pôsobí v ich priestoroch, stále vnímajú ako svoju. Ná
prioritný zámer bol od poèiatku taký,
aby systém dokázal na základe vyhodnotenia spracovaných údajov lesníkom
ponúknu najefektívnejí variant napr.
pri výstavbe lesných ciest, alebo pri
plánovaní dodávok dreva odberate3⁄4om. Aj keï sa nám túto mylienku
nepodarilo zrealizova myslím, e sme
tým predbehli èas, pretoe a teraz pri
postupnom vytváraní výrobno  obchodného logistického systému smerujeme práve k tomuto cie3⁄4u, usmieva
sa Ing. Knapec. Na pracovisku
GIS majú v týchto dòoch vetci
tyria pracovníci pod3⁄4a slov Ing.
Miroslava Pizúra práce a nad
hlavu. Podarilo sa im dokonèi
mapu nového organizaèného
usporiadania .p. LESY SR, ktorú rozdistribuujú na vetky OZ
a tie si ich budú môc vytlaèi
na svojich farebných tlaèiaròach
vo formáte A3. V týchto dòoch
finiujeme s prípravou máp
prekryvu plochy obhospodarovanej na LPF tátnymi lesníkmi
a maloploných a ve3⁄4koploných chránených území, ako aj
vyhlásených a navrhovaných
chránených vtáèích území, dodáva Ing. Pizúr.

Lesné pedagogièky
prekvapili uèite3⁄4ky
Kolegovia z Pov. Bystrice
odhadujú, e siedmi z desiatich obèanov
Slovenska stále povaujú lesníkov za
tých, ktorí drancujú les. Preto povaujú
za mimoriadne dôleitú systematickú komunikáciu s verejnosou, ktorá postupne tento pokrivený a skreslený obraz vo
vedomí 3⁄4udí zmení. Zhodujú sa v tom,
e zaèa treba od detí a e projekt lesnej
pedagogiky má pre podnik ve3⁄4ký význam.
Dve pracovníèky OZ Pov. Bystrica, vy-

Reportáž z OZ
kolené lesné pedagièky Ing. Eva Gabovièová a Ing. Alena Kaáková, hovoria
o tejto práci s rovnakou zanietenosou,
s akou ju pod3⁄4a slov garanta projektu
za celý podnik Mgr. Petra Gogolu vykonávajú. Záujem zo strany základných
kôl o nau prácu rastie. Stalo sa nám,
e uèite3⁄4ky boli prekvapené tým, aké
vedomosti sme z detí hravou formou
dostali. Deti si takisto tento spôsob
uèenia ve3⁄4mi pochva3⁄4ujú. Volajú nás,
aby sme prili znova a navtívili ïalie
koly a domovy, ale je aké zladi nae
pracovné povinnosti s prácou lesného
pedagóga. Aj keï nám riadite3⁄4 závodu
vychádza v ústrety a podporuje nás
v tejto práci cítime, e potrebujeme
nájs na lesných správach ïalích
vhodných kolegov, ktorí by po prekolení dokázali vtepova deom pozitívny
vzah k prírode, lesu a práci lesníkov,
hovorí Ing. Gabovièová.
Ing. Kaáková si spomína na
konkrétne aktivity, ktoré obidve dámy
v tejto oblasti úspene zrealizovali, ale
mòa skôr zaujíma, èo pripravujú v blízkej budúcnosti. Spracovávame projekt
sedem kilometrov dlhého náuèného
chodníka medzi obcami Boleov a Krivoklát v krásnych scenériách pod
Vratcom. Chceme ho ale vybudova
tak, aby bol iný ako ostatné. Chceme
návtevníkom ukáza a vysvetli, èo je
prerezávka, prebierka, lesnícky kopec,
snehová jama, atï. Máme ete jeden
zaujímavý nápad, ale ete o òom nevie
ani ná riadite3⁄4, take ho neprezradím,
tajnostkársky dodáva Ing. Kaáková.

Podkôrniková kalamita na teritóriu LS Led. Rovne

Ako si tátna správa zakrýva oèi
Netátne
neodovzdané
lesy.
Problém, s ktorým sa potýkajú lesníci
na vetkých OZ, je na OZ Povaská Bystrica mimoriadne zloitý, pretoe závod
zatia3⁄4 neodovzdal 14 500 ha s 30 000 výmerovo drobnými parcelami s rovnakým
poètom spoluvlastníkov v takmer 80-tich
katastrálnych územiach. Z katastrálnych úradov sme si vyiadali vetky pô-

vodné majetkové podstaty k parcelám
s vypísanými pôvodnými vlastníkmi
a súèasnými dedièmi. V obciach sme
poèas víkendov zvolali zhromadenia
vlastníkov, aby sme postupne vzahy
s nimi vysporiadali, zapoièali sme im
mapy, kompletné vlastnícke podklady,
vypísané parcely s pôvodnými vlastníkmi. Na ïalie zhromadenia ale
priiel u len minimálny poèet vlastníkov, alebo iba zvolení zástupcovia...,
povzdychne si Ing. Romana Kiíková,
referentka správy LPF a reprivatizácie.
Vlastníci nemajú pod3⁄4a nej záujem zdruova sa a iadajú odovzda výluène individuálne parcely. Ibae takmer kadá
parcela má 50 a 500 podielnikov, take
odovzdáva parcely samostatne je èasovo
a technicky prakticky nemoné. Èo je ale
bohuia3⁄4 nielen moné, ale deje sa to
pod3⁄4a Povaskobystrièanov èasto krát,
súkromní vlastníci vyháòajú napriek
tomu, e nemajú vysporiadané vlastníctvo, z lesných porastov tátnych lesníkov
a zakazujú im ai drevo v súlade s platným LHP. A èo na to tátna správa? Tá u
roky zatvára pred týmto problémom oèi...
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mi lykorút nepredvídate3⁄4ne napadá vo
vnútri porastov ve3⁄4ké kruhové plochy.
Presúvame sa s riadite3⁄4om OZ na
druhú stranu údolia Váhu a s vedúcim
LS Koeca Jánom Osrmanom mierime
do èerstvo vyhlásenej génovej základne
bresta, javora horského, duba zimného,
jaseòa a buka v zmieaných porastoch
nad obcou Prejta. Navye mám monos
pozrie si porasty, v ktorých harvestor
úspene zrealizoval minulý rok prebierku. Povaskobystrièania ako prví v rámci
podniku pustili túto modernú technológiu do listnatých lesov. Harvestor
vytiahol z týchto porastov takmer
1 000 kubíkov dreva. Pokodené stromy osádka harvestora hneï oetrila
a sám sa môete presvedèi, e odviedla dobrú robotu, obracia sa na mòa
J. Osrman, ktorý má pod3⁄4a slov riadite3⁄4a výborné výsledky napríklad v prirodzenom zmladení, ktoré na jeho správe
dosahuje a 60-percentný podiel. A to

Priekopníci v pouití harvestorov
v listnatých porastoch
U sa teím do terénu. Sadáme
s pánom riadite3⁄4om do auta, cestou sa
zastavujeme na LS Lednické Rovne, ktorá je objemom prác v pestovnej i aobnej
èinnosti najväèia v rámci závodu. Sadá
si k nám vedúci LS Ing. Ladislav Reisenauer, ktorý na adresu kôp snehu popri
lesnej ceste nad obcou Lednica hovorí, e
tu pracuje u dvadsa rokov, ale na to3⁄4ko snehu v polovici marca si nepamätá.
V kalamitných porastoch u na nás èaká
OLH na LO Lednica, miestny rodák z lesníckej rodiny Roman eliga. Spoloène si
pozeráme veternou a následne podkôrnikovou kalamitou zasiahnuté porasty
a zatia3⁄4 márny boj proti ïaliemu íreniu
paravých lykorútov. OLH spomína na
nedávne èasy, keï bol 2,5 kilometra dlhý
hrebeò pokrytý hustými smreèinami.
Dnes je holý a prefukuje ním studený vietor... V rokoch 2001 a 2002 tu spracovali
roène takmer 11 000 kubíkov kalamitného dreva, za rok 2004 to bolo u 53 000
kubíkov. V minulom roku sme zalesnili
40 ha, v tomto roku plánujeme zalesni
a 62 ha a pouijeme pritom 300 000
sadeníc smreka, buka, duba a smrekovca. Vidíte sám, e práce máme viac
ako dos. Zloitejej o to viac, e na celoroène rozmoèenom flyi aháme drevo
ako po plastelíne. Blato nám drevo vo
viacerých vrstvách doslova oba3⁄4uje,
kontatuje R. eliga. Pozerám ako partia
s traktorom ahá zo svahu za sebou nieko3⁄4ko celých stromov. Po odvetvení a manipulácii èas hmoty ostáva pripravená
na tiepkovanie na kraji lesnej cesty. Aj
takto sa snaia lesníci zabráni nalietavaniu lykorútov do vyèistených porastov.
Nepomáha to, pretoe aj napriek aktívnej
práci s napadnutými porastovými stena-

Harvestor pri práci v listnatom poraste

tiepkovaè a lanovka pri práci
stíha ete tudova popri zamestnaní
lesnícku fakultu vo Zvolene. Je v treom
roèníku a aj keï má povinností a úloh
v práci i v kole dos, je odhodlaný túdium úspene dokonèi. Lúèim sa s ním
aj s lesníkmi z rodnej Povaskej Bystrice
s dobrým pocitom. Ten ma ale teraz, pri
písaní posledných riadkov tejto reportáe opustil. Mám ete v poznámkovom bloku ïalie postrehy, názory a skúsenosti,
ktoré by som rád do èlánku doplnil, ale
jeho stanovený rozsah ma nepustí ïalej.
A tak je to po kadej reportánej ceste po
odtepných závodoch...
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ZDRAVOTNÝ STAV LESOV
Rok 2005 – katastrofálna
výška náhodných ťažieb

Najviac
práce príde
s premnožením
drevokazného
hmyzu
Milan ZÚBRIK

viac ako 5 mil. m3 hmoty bolo do konca
roku u aj spracovaných. Ak tieto, zatia3⁄4
neoficiálne èísla porovnáme s dlhoroènou tatistikou vyjde nám, e zrejme
padli ve3⁄4mi staré rekordy. Mono by mohol by prekonaný aj rok 1964, keï bolo
na Slovensku pokodených 5,1 mil. m3.
Kým od roku 1990 kolíu náhodné aby na úrovni cca 40-60%, v roku 2005 je
odhadovaný podiel tejto kategórie aieb
a na úrovni cca 65-70%. Vetrom bolo
pokodených viac ako 5,5 mil. m3 hmoty,
lykorútom smrekovým 0,8 mil. m3 atï.

Hynutie smreèín je sústredené
do tyroch oblastí

Príèinou hynutia smreèín je
zrejme
vzájomné pôsobenie komplexu
Situácia vo výskyte škodkodlivých èinite3⁄4ov. Za jednu z najlivých činiteľov v roku 2005 bola
významnejích príèin hynutia smreznačne zložitá. Predovšetkým sa
èín v Európe sa v súèasnosti pokladá
v plnej miere prejavil vplyv vetantropogénne rozírenie smreka na
rovej kalamity z novembra 2004.
stanovitia, ktoré pôvodne patrili listnaTáto udalosť v rozhodujúcej mietým alebo zmieaným porastom  vznik
re ovplyvnila výšku náhodných
nepôvodných smrekových monokultúr
ťažieb a realizáciu väčšiny ochraz materiálu nevhodnej proveniencie v
nárskych opatrení. V roku 2005
minulosti. To sa dnes prejavuje nízkou
bolo potrebné zápasiť s ďalšími
vitalitou smreka napádaného lykorúdvomi závažnými problémami a to
tom, podpòovkou a len málo odolávajúbolo resp. je hynutie smrečín, najceho vplyvu abiotických èinite3⁄4ov (vetru
mä v oblasti Kysúc, Oravy a Spiša
a snehu). Hynutie je sústredené do tya potom kulminácia premnoženia
roch oblastí Kysuce - Orava, Vysoké Tatmníšky veľkohlavej v južných okrery, Spi, ïalej hrebeòové partie a horná
soch Slovenska. Predpokladáme že
hranica lesa naich horstiev.
vplyv týchto udalostí bude doznieH3⁄4adanie rieení je v tejto sivať resp. pretrvávať v roku 2006
tuácii ve3⁄4mi komplikované. LOS Bana potom aj v rokoch ďalších.
ská tiavnica svojho èasu navrhovala
okrem iných opatrení rozdeli porasty
Padne smutný rekord z roku 1964?
do zón A, B a C pod3⁄4a miery pokodenia.
V zóne A (v JPRL, porastoch, resp. ich
Situáciu vo výke náhodných aèastiach so zakmenením menej ako 0,4,
ieb v roku 2005 nemono oznaèi inak
alebo s výskytom viac ako 50% uhynuako katastrofálnu. Aj keï k dnenému
tých alebo silne pokodených stromov),
dòu ete nie sú k dispozícii vetky údalikvidova kalamitu na striedavých
je, u teraz môeme poveda, e v rámci
pásoch v írke na dve výky porastu.
SR bolo v roku 2005 zaevidovaných viac
V zostávajúcich kulisách vykona dôako 6 mil. m3 kalamitnej aby. Ako tak
sledný zdravotný výber. Ak vzh3⁄4adom na
uspokojivým je aspoò kontatovanie, e
stupeò hynutia a ve3⁄4kos porastu nie je
moné zakladanie striedavých
Obrázok 1. Náhodné aby (zdroj hlásenia L116, údaj pre
pásov, likvidova kalamitu
rok 2005 bol odhadnutý)
naraz. V porastoch zóny B (so
zakmenením nad 0,4 a s výskytom suchých a hynúcich
jedincov do 50 % z celkového
poètu) a zóny C (s ojedinelým
výskytom roztrúsenej kalamity) sa zamera na vèasné
spracovanie aktívnych chrobaèiarov a asanáciu zvykov po
abe. Vade dôsledne dodriava obnovné zastúpenie drevín
v zmysle rámcových smerníc
hospodárenia a do fázy hútin. Umelú obnovu SM nevykonáva v JPRL, v ktorých podiel
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jeho prirodzeného zmladenia dosahuje
40 % a viac. Pri výchovných zásahoch
potom formova také zastúpenie drevín
aby zastúpenie smreka neprekroèilo
40%. Treba formova a pripravi verejnú mienku na realizáciu náhodných
aieb na väèích výmerách a na prípadnú realizáciu leteckých melioraèných
opatrení.

Skúsenosti s lykorútom
z Èeska a Rakúska varujú
Rok 2006, a potom aj rok 2007,
sú z poh3⁄4adu výskytu vetrových kalamít
a moného premnoenia podkôrneho
hmyzu najrizikovejie. Èaká nás v tejto
oblasti najviac práce. Vo svete je ve3⁄4a

príkladov, keï vetrové kalamity iniciovali vznik kalamít podkôrneho hmyzu
ohromných rozmerov. Staèí spomenú
umavu èi Rakúsko po kalamitách
v minulom desaroèí. Nám sa podarilo
situáciu po roku 1996, keï padlo 1 300
000 m3 smrekových porastov na Èiernom Balogu (najmä v oblasti Osrblia),
zvládnu. Bolo to vïaka iniciatívnemu
a svedomitému prístupu najmä pracovníkov tátneho podniku LESY SR,
. p. Banská Bystrica, ktorí nepodcenili
význam obranných opatrení (asanáciu
hmoty aj ve3⁄4koplonú, sanitárne aby,
feromónový boj). Ich realizáciou sa podarilo zabráni vzniku ïalích kôd.
Nálet podkôrnikov v roku 2005
smeroval z prevanej väèiny na kalamitné drevo, ktoré bolo zo 75% z porastov odstránené. Realizované opatrenia
boli zamerané na feromónový boj a asanáciu dreva (odkôrnenie, chemická
asanácia). Rojenie hmyzu bolo zväèa
strednej intenzity, preruované chladnými periódami. To by nám mohlo dáva
urèitú nádej, e rojenie v roku 2006 nebude tak intenzívne, aké by mohlo by
v prípade optimálnych podmienok.
Najrizikovejie zostávajú územia, ktoré doteraz neboli spracované.
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Obrázok 2. Výmera lesov (v ha) pokodená húsenicami
mníky ve3⁄4kohlavej na Slovensku (Zdroj: Hlásenia L 116,
údaj pre rok 2005 bol odhadnutý)

Niektoré pre svoju technologickú nedostupnos, ale väèinou pre fakt, e leia
v piatom stupni ochrany lesa a na ich
pracovanie nebola udelená výnimka zo
zákona 543/2002 o ochrane prírody.
Tieto lokality môu by u v roku 2006
ohniskami premnoenia lykorútov.
Tie by potom mohli nalietava na oslabené porastové steny. Najohrozenejie
budú juné a juhozápadné expozície do
vzdialenosti 1000 m od zdrojov. Takéto
porasty treba chráni bariérami feromónových lapaèov a zaisti ich pravidelný
monitoring a následnú asanáciu ivých
chrobaèiarov. V tomto smere treba oceni zámer MP SR investova v roku 2005
10 mil. Sk z Fondu solidarity Európskej
únie do opatrení ochrany lesa proti
podkôrnemu hmyzu. tátne subjekty
bohuia3⁄4 nemohli by z legislatívnych
dôvodov do uvedeného
opatrenia zahrnuté.

Vyvrcholila gradácia
mníky ve3⁄4kohlavej
V roku 2005 vyvrcholila gradácia mníky
ve3⁄4kohlavej
Lymantria
dispar L. na naom území.
Poèetnos kodcu sa zaèala zvyova u v roku 2003
a preto boli ete v tom roku
pripravené a od toho èasu aj
kadoroène realizované obranné opatrenia. V rokoch
2004 a 2005 realizovali
LESY SR, .p. v spolupráci
s LOS Banská tiavnica letecké oetrenie porastov
proti mníke ve3⁄4kohlavej na
celkovej výmere 24 293 ha. Náklady na
oetrenie hradila lesnícka sekcia MP SR
tak pre tátne ako aj pre netátne subjekty. Oetrenia v menej miere finanène
podporili aj LESY SR, .p.
Stratégia oetrení bola zaloená
na realizácii leteckých oetrení  ako
najúèinnejieho opatrenia. Opatrenia
sa realizovali na èo najväèej výmere, aby sa zabránilo ohniskovitému
preívaniu populácie kodcu. Na rizikové územia (vyie stupne ochrany,
okolie sídiel, vodných zdrojov a pod.)
bolo rozhodnuté poui èisté biologické prípravky na báze baktérie Bacillus
thuringiensis a na ostatné územia relatívne selektívne prípravky na báze látok
novaluton, teflubenzuron a diflubenzuron. Úèinnos opatrení vyhodnotila LOS
Banská tiavnica - bola vysoká. kodca
sa vyskytol v rokoch 2003  2005 na

u aj vo Francúzku
a v Taliansku, kde
je jeho najväèia
populácia. Je zrejme len otázkou
èasu, kedy príde na
rad aj Slovensko.

Prídu problémy
spojené
s kalamitou z roku
2004

nebývalo ve3⁄4kej výmere v celom irom
území strednej Európy  okrem SR aj
v Èeskej republike, Rakúsku, Maïarsku, Slovinsku, Chorvátsku, Macedónii,
Bulharsku a pod. Z okolitých tátov najvýznamnejie zasiahol Maïarsko, kde
bol výskyt kodcu zaregistrovaný na
viac ako 200 000 hektároch. Opatrenie
proti mníke ve3⁄4kohlavej sa pripravujú
aj pre rok 2006 na výmere cca 5 000 ha,
pri dodraní schválenej stratégie.

Obavy z inváznych druhov kodcov

V poslednom období sa stále
intenzívnejie hovorí o zvyujúcom sa
tlaku rôznych inváznych (pre nae podmienky nepôvodných) druhov kodcov.
To súvisí so zmenami klímy. U nieko3⁄4ko rokov monitorujeme výskyt lykorúta
severského na severozápade Slovenska.
Od roku 2001 (keï bol prvý krát zistený
v Európe) máme obavy z monej invázie
ïalieho druhu, fúzaèa Anoplophora
glabripennis, známeho vo svete aj pod
menom ALB (Asian Longhorned Beetle).
ALB je ve3⁄4ký 25  30 mm, èierny s bielymi kvrnami na krovkách a dlhými
tykadlami. V roku 1996 a 1998 prebehli
svetom prvé správy o výskyte tohto pôvodne ázijského (Èína, Korea, Taiwan)
druhu v USA. Jeho objavenie vyvolalo
vlnu diskusií najmä o tom, aká ve3⁄4ká
je anca tohto druhu prei v podmienkach severnej Ameriky.
U dávno je toti známe, e
druhy rodu Anoplophora patria k najobávanejím lesným kodcom vôbec.
Napádajú nie choré a hynúce, ale celkom zdravé stromy, v kmeni ktorých
prevàtajú diery hrubé ako palec, prièom
sa nezdrujú len tesne pod kôrou ako
to robia nae druhy, ale vyerú diery
aj v najhlbích èastiach kmeòa, v strni. Stromy nemajú jednoducho iadnu
ancu. ALB si nevyberá a ohrozené sú
najmä topole, vàby, javory, jele, jablone,
èerene, agáty, bresty, pagatany, brezy
a mnohé ïalie listnaté dreviny. ALB je od
Tabu3⁄4ka 1. Výmery oetrených porastov proti mníke
ve3⁄4kohlavej pod3⁄4a vlastníctva v hektároch.
roku 2001 aj v Európe.
Bol zistený v Rakúsku
rok
tátne pozemky netátne pozemky
spolu
- v mesteèku Braunau
2004
7668
630
8298
am Inn. Ete v tom istom roku potom v Ne2005
12698
3297
15995
mecku, objavený bol
spolu za roky
20366
3927
24293
2004-2005

P r o b l é m y,
ktoré prinesie budúcnos, budú istotne spojené najmä s kalamitou z roku
2004. Ak sa nám aj podarí udra na
uzde lykorúty (je treba na to vynaloi ete ve3⁄4a síl) prídu problémy vo výsadbách a kultúrach. Holiny bude treba
èo najskôr zalesni. Lokálne urèite budú
výsadby pokodzova tvrdone a lykokazy. Neskôr bude potrebné vysporiada
sa so kodami zverou. Zvýi sa úivnos
revírov, zver nájde v hútinách dostatok
potravy, úkryt pred dravcami, aj pokoj
pre rozmnoovanie. Rieením bude zrejme nielen mechanická ochrana kultúr
a pouívanie repelentov, ale aj cielené
prikrmovanie a potom urèite aj zvýená
regulácia odstrelom. Na holinách hrozí
riziko poiarov.
U listoravých druhov oèakávame nárast kôd piadivkami a oba3⁄4ovaèmi v dubinách. Tieto druhy èasto
zvyujú svoju aktivitu práve po doznení
gradácie mníky. Mníka zrejme nebude
minimálne do rokov 2013-2015 ványm
problémom. Zdecimovaná intenzívnymi
opatreniami a pôsobením prirodzených
nepriate3⁄4ov sa bude vyskytova iba sporadicky bez spôsobovanie kôd. Takmer
vôbec som nespomenul hubové patogény. Mono ich v roku 2004-2005 zatienili
iné problémy, ale oni sú tu a urèite dajú
o sebe vedie. Kadoroène za posledných
cca 5 rokov sa výrazne zvyuje aktivita
podpòovky najmä v smreèinách a ve3⁄4mi
agresívne sú aj rôzne hrdze a huby na ihlièí, najmä borovice. V roku 2000 a 2001
sme zistili silné pokodenie borovice
èiernej, prejavujúce sa hnednutím ihlíc,
zníením vitality a následne aj úhynom.
V menej intenzite ochorenie pretrváva.

Základná zásada: By pripravený!
Neexistujú iadne schematické
rieenia na zlepenie zdravotného stavu. Keïe aktuálna situácia je èasto
odrazom mnohých okolností prejaví sa
v konkrétnej stave lesa, ktorý je potom
potrebné riei. Základnou zásadou musí
by - by pripravený, t.j. ma dostatok
veobecných, aktuálnych informácií,
aby sa dali prípadné zmeny oèakáva
a predvída. To odbornému hospodárovi umoní prija mnoho preventívnych
opatrení, ktoré v koneènom dôsledku
môu zníi alebo aj celkom eliminova
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pôsobenie kodlivého èinite3⁄4a.
Ïalou zásadou by mal by
pravidelný monitoring. Návteva porastov (aj tých vzdialenejích na ako
dostupných lokalitách), by mala by
samozrejmosou. To ale pri dnenej
vzmáhajúcej sa byrokracii a rastúcej
výmere lesníckych úsekov vôbec nie je
tak jednoduché ako sa na prvý poh3⁄4ad
zdá. A nakoniec je potrebné nepodceni
situáciu a prija a zodpovedne realizova vetky potrebné obranné opatrenia.
Tu ale èasto najmä menie subjekty naráajú na problém nedostatku financií.
Existujú vak cesty a spôsoby ako nájs
zdroje na realizáciu opatrení ochrany
lesa. Niekedy je treba len vyia aktivita
a záujem. Rozhodne ale nie som pesimistom. Verím v schopnosti a odbornú
úroveò lesníckeho stavu, ako aj na spoluprácu vetkých zainteresovaných, èo
je hlavný predpoklad udrania a zlepovania zdravotného stavu naich lesov.
Ing. Milan ZÚBRIK je vedúcim odboru
ochrany lesa a manamentu zveri,
Národné lesnícke centrum vo Zvolene



Zdravotný stav lesov
na Slovensku sa zhoršuje

Kalamity
komplikujú boj
so škodcami
Jozef MARKO
Aký je vlastne zdravotný
stav lesov, obhospodarovaných
štátnym podnikom LESY SR? Túto
a ďalšie otázky, súvisiace s touto
závažnou problematikou, sme položili odborníkovi naslovo vzatému
a najvhodnejšiemu, aby nám na ne
odpovedal – Ing. Jánovi KOVALČÍKOVI, CSc. z Odboru usmerňovania
lesníckych činností na generálnom
riaditeľstve v Banskej Bystrici.
Opýtam sa hneï v úvode:
V akom stave sú lesné porasty, v ktorých hospodária lesníci .p. LESY SR?
- Pod3⁄4a mojich doterajích les-

níckych poznatkov a skúseností zdravotný stav lesov v tátnom podniku
je neuspokojivý a má zhorujúci sa
vývoj. Obdobne sa dá vyjadri celkove
o zdravotnom stave lesov na Slovensku.
Príèiny sú rovnaké. Môem otvorene
poveda, e súèasný stav ovplyvòuje
najmä zvyujúci sa podiel a tlak antropogénnych vplyvov pokodzovania lesa
imisiami a ich následného dlhodobého
pôsobenia. Osobitný a výrazný podiel
na zhorovaní stavu majú abiotické
èinitele, najmä extrémne sa prejavujúce teplotné výkyvy poèasia aj mimo
vegetaèného obdobia, z mechanických,
ivelne pôsobiacich, najviac vietor.
V ostatnom období majú na chradnutí
a hynutí lesných porastov narastajúci
podiel biotickí kodcovia - listoravý, cicavý, podkôrny a drevokazný hmyz, tie
parazitické a drevokazné huby.

braòuje nám v tom aj mnostvo opakujúcich sa ivelných smrových kalamít
ve3⁄4kého rozsahu, ktoré postihli, rozvrátili a znièili ve3⁄4ké komplexy lesov. Z toho dve boli prevane ihliènaté a jedna
listnatá.

Môete uvies bliie informácie o týchto kalamitách?

- Dòa 8.7. 1996 veterná smrová kalamita s rozsahom 1,3 mil. m³
ihliènatého kalamitného dreva vnikla
v regiónoch odtepných závodov Beòu, Èierny Balog, Slovenská 1⁄4upèa
a Kriváò. Dòa 22.6.1999 veterná smrová kalamita s rozsahom 900 tis. m³
prevane listnatého kalamitného dreva pokodila a znièila lesné porasty
v pôsobnosti OZ Prievidza (toho èasu
OLZ Partizánske) a OZ Levice. Doposia3⁄4
najsilnejia smrová kalamita v ostatnom desaroèí s mnostvom 1,7 mil. m³
Predpokladám, e najviac ná- kalamitného dreva, ktorá 19.11.2004
chylné na choroby a pokodenia sú okrem iných regiónov v pôsobnosti
smrekové porasty...
.p. LESY SR pokodila a znièila lesné
- Áno, je to tak. Ak premietnem
porasty v Nízkych Tatrách, Slovenskom
kodlivé èinitele do drevinovej skladby
Rudohorí, Orave, Muránskej Planine
lesa, tak najviac pokodzovanou a ohrona odtepných závodoch Beòu, Èierny
zenou drevinou z vyie uvedených
Balog, Liptovský Hrádok, Námestovo,
kodlivých èinite3⁄4ov je v súèasnosti dreRevúca a Roòava. Okrem uvedených
vina smrek a smrekalamít,
vznikali
kové porasty. A to
v medziroèiach tie
Desiatky miliónov korún
ivelnými veternými
ivelné
kalamity
na
ochranu a obranu lesa
kalamitami,
ïalej
meních rozsahov
rozpadom generaès prevahou ihliènane oditých porastov v hornej hranici
tých roztrúsených kalamít v porastoch,
lesa, doprevádzaného silným tlakom
ktoré dotvárajú priestorový rámec spobiotických kodcov a takisto rozpadom
lu s vysoko úivným a prosperujúcim
vetrom rozvrátených porastov v dôsledprostredím zdarného vývoja podkôrku napadnutia silne premnoených
nych a drevokazných kodcov, tým aj
podkôrnych kodcov spolu s parazinároènejej bezprostrednej obrany
tickými hubami. K najvýznamnejím
proti nim.
kodlivým èinite3⁄4om v smrekových poV ktorých oblastiach Slovenrastoch patrí podkôrny a drevokazný
ska, kde hospodária tátni lesníci, je
hmyz. Lesný hospodár nemôe kody,
situácia v súèasnosti z h3⁄4adiska pospôsobené antropogénnymi a abiotickodenia porastov najakútnejia?
kými èinite3⁄4mi a hubovými patogénmi,
- Venovanie osobitnej pozorv krátkom èasovom horizonte ovplyvni.
nosti v dôsledku rýchleho zhorovania
Môe vak úèinnými ochrannými a obzdravotného stavu lesných porastov si
rannými opatreniami zabráni premnozaslúia regióny Kysúc a Oravy, ktoré
eniu kodcov a tak zamedzi znièeniu
spolu s netátnymi vlastníkmi oblesných porastov neiadúcimi podkôrhospodarujú odtepné závody Èadca
nymi a drevokaznými kodcami.
a Námestovo. V uvedených OZ vplyvom

Aký
objem
finanèných
prostriedkov investuje ná podnik do
realizácie ochranných a obranných
opatrení a ako by ste zhodnotil mieru ich úspenosti?

- Na ochranu lesa
a aj na predåenie ivotnosti ihliènatých porastov t.j.
obranu proti podkôrnym
a drevokazným kodcom
roène vynakladáme v priemere okolo 60  70 mil. Sk.
Napriek tomu sa nám vak
nedarí dosiahnu pozíciu
dosta sa pred kodcov. Za-
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pôdnoklimatických extrémov v lesných
porastoch dochádza k hromadnému hynutiu smreka vetkých
Boj s ofenzívou mníšky
vekových
veľkohlavej
r o è n í ko v.
H l a v n í
kodcovia ktorí decimujú lesné porasty
sú vetky druhy podkôrnych kodcov
a huby, najmä Podpòovka smreková
(Armillaria ostoyae Romagn.). Napriek
zvýenému úsiliu lesníkov, pecialistov
z oblasti lesníckych vied a tátnych orgánov, pri vynaloení vysokých finanèných a materiálnych vstupov, sa nám
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nedarí zhorujúci sa proces hynutia
smrekových porastov zastavi. Postupne prostredníctvom dielèích ozdravných projektov sú postupne zisované
príèiny, je podporovaná a zvyovaná
vitalita mladích porastov a tak pomalým tempom predlovaná ich ivotnos.
Krajský úrad OPPLH v iline na rýchly
priebeh hynutia po nieko3⁄4konásobnom vyaení a asanácii chrobaèiarov
z komplexu lesov vzhlásil v roku 2003
mimoriadne opatrenia pre oblas Kysúc 17. júla a Oravu 6. augusta, v ktorých zastavil úmyselné aby a nariadil
vykona opatrenia proti premnoeniu
podkôrnych kodcov.

2005 letecky oetrených v tátnych lesoch 12 698 ha mníkou napadnutých
porastov. V oboch prípadoch boli pouité prípravky Biobit XL a Nomolt 15
SC, obidva sú riadne registrované v SR.
Biobit XL, ako biologický prípravok bol
pouitý v územiach s vyím stupòom
ochrany ( zákon 543/2002) a bio-technický prípravok Nomolt 15 SC bol letecky aplikovaný v ostatných územiach.
Úèinnos aplikácií bola u Biobitu XL
91,5% a u Nomoltu 15 SC 93,5%.
Napriek tomu, e oetrenie porastov s premnoeným listoravým
kodcom bolo realizované pod gestorstvom LOS s celotátne ploným
Medzi lesníkmi sa hovorí aj oetrením tátnych aj netátnych vlasto zhorujúcom sa stave borovicových níkov, s pouitím ekologickeho prípravku, tátna ochrana prírody nevydala
porastov...
súhlasy na leteckú aplikáciu pre chrá- Situácia im dáva bohuia3⁄4 za
nené územia a tak dolo k 100% holopravdu. U viac ako desa rokov sa zdraerom na Kováèovských kopcoch, ako
votný stav borovicových porastov výrazaj v meních areáloch chránených
ne zhoruje. Prevána èas mladých
území v oblasti Leporastov
borovice
víc a Pláoviec. Redo 30 rokov veku
Náročné rokovania
alizované obranné
je silne pokodzos ochrancami prírody
opatrenie zabránilo
vaná
napadnutím
vzniku kôd, ktoré
sypavkami (Lophoby vznikli následdermium spp.). Najviac chradnúcou
kom defoliácie, ak by porasty neboli
drevinou je borovica èierna, ktorú pod3⁄4a
oetrené. V roku 2006 je potrebné levyjadrení pecialistov Lesníckej ochratecky oetri proti mníke ve3⁄4kohlavej
nárskej sluby pokodzuje Dothistronajmä obsadené porasty na teritóriách
ma pini a do uhynutia jednotlivých
odtepných závodov Krupina, Levice,
stromov.
Ale aby sme nehovorili iba Palárikovo, Sobrance na celkovej ploche 3 192 ha napadnutých porastov.

Znáka Mníky Ve3⁄4kohlavej

giu boja proti hmyzím kodcom v OZ
postihnutých veternou smrou zo dòa
19. novembra 2004. Uvedený metodický dokument bol vypracovaný formou
opatrení pre kalamitné OZ na roky
2005 a 2006. Súbene bola rozvinutá aj
poiadavková administratíva voèi Obvodným úradom ivotného prostredia
s písomnými iadosami na povolenie
sprístupnenia, chemickej ochrany pozemnej aj leteckej, jednotlivých kalamitných lokalít. Po absolvovaní nároèných
o problémoch ihliènatých drevín. Ktoa komplikovaných rokovaní s orgánmi
Vráme
sa
ete
k
najnièivejej
rí kodcovia robia najväèiu arapatu
v listnatých porastoch a ako sa poda- kalamite v uplynulej dekáde. Èo vet- ochrany prírody a doiadania sa rozko bolo potrebné urobi, aby sa lesníci hodnutí bolo nám umonené poui
rilo s nimi vysporiada?
zo .p. LESY SR dokázali vyrovna s jej v odsúhlasených lokalitách rozhodu- Po ïa3⁄4om osemroènom interoèakávanými dôsledkami na zdra- júce obranné opatrenia. Vo vetkých
vale sa znova v dubových porastoch
votný stav lesa, ktorý túto katastrofu OZ postihnutých veternou smrou
premnoil najvánejí a najobávanejí
(Beòu, È.Balog, L. Hrádok, Námestovo,
preil?
defoliátor Mníka ve3⁄4kohlavá ( LimanRoòava, Revúca), najmä v porastoch
Aby
sme
predili
predpokladatria dispar L.). V naich porastoch sa
s roztrúsenou kalamitou, bola zrealinej
hrozbe
z
premnoenia
podkôrnych
v roku 2003 usídlila v teplejích oblaszovaná pozemná chemická aplikácia
a
drevokazných
kodcov
v
pokodených
tiach odtepných závodov Palárikovo,
zafarbeným prípravkom Cyples v 1,5%
a
znièených
lesných
porastoch
veternou
Levice, Topo3⁄4èianky, Smolenice, Krukoncentrácii. V dòoch 20. - 23. 7. 2005
smrou
z
19.
novembra
2004,
ihneï
pina, Prievidza a Sobrance. U v roku
bola v súlade s rozhodnutiami ObÚP
popri
zisovaní
a
lokalizovaní
mnostva
2004 sme oetrili letecky napadnuté
vykonaná letecká chemická aplikácia
kalamity
a
spresòovaní
zasiahnutých
tátne porasty o výmere 8 298 ha. Na
vrtu3⁄4níkom Mi-2. Aplikovaný bol obranJPRL
veternou
smrou
sme
v
spolukonci zimy, vo februári 2005, bolo evidoný insekticíd Vaztac 10 EC v koncentrápráci
s
LOS
zaèali
pripravova
Stratévaných a následne v jarných mesiacoch
cii 0,5 % na 100 litrov vody. Vrtu3⁄4níkom
boli oetrené proti podkôrnikom
Poèet odchytených podkôrnych a drevokazných kodcov za roky 2002 - 2005 na území
vetky porastové steny sústrede.p. LESY SR
ných kalamít v piatich LHC OZ
Beòu na rozlohe 404 ha. Vetky
odchytené mnostvo
odchytení
poèet
Lykorút
obranné chemické aplikácie boli
V roku
kodcovia
Lykorút
Lykorút
Drevokaz
lapaèov severský
zrealizované v súlade so Straspolu
smrekový
lesklý
èiarkovaný
tégiou boja proti hmyzím kodcom v OZ postihnutých veternou
2002 154 133 783 139 815 703
650 564
294 600 050 14 241
smrou zo dòa 19. novembra
2003
68 427 317
81 847 114
386 219
150 660 650 14 971
2004, opatreniami vypracovanými v spolupráci LOS a .p. LESY
2004
99 373 891 100 777 405
697 832
200 849 128 17 024
SR, GR Banská Bystrica, ako aj
2005 219 280 186 291 215 968
514 139
511 010 293 17 136
2 875
v súlade s rozhodnutiami ObÚP a konkrétnymi stanoviskami
CELKOM 640 589 068 714 433 595 2 946 586 1 357 969 249 80 396
2 875
LOS.
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Nové informácie o právnych
normách vyhlásených v Zbierke
zákonov v roku 2006 zaèneme informáciou o zákonoch NR SR è. 13/
2006 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa
zákon NR SR è. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorích
predpisov a ktorý novo upravuje najmä monosti urèi si druhé a tretie
meno a tie upravuje monosti a postup pri zmene mena a priezviska.
Rozsiahlejou úpravou preiel (zákon è. 14/2006 Z. z.) aj zákon
è. 154/1994 o matrikách a nové je
tu aj znenie poloky 19 sadzobníka
správnych poplatkov právne upravených zákonom è. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorích predpisov.
S úèinnosou u od 1. 2. 2006
bol v Zbierke zákonov NR SR è. 24/
2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
ivotné prostredie. Tento zákon súèasne mení a dopåòa niektoré ustanovenia Stavebného zákona, zákona
o ochrane prírody a krajiny a záko-

Právne okienko
Milan VANÈO
na o správnych poplatkoch (vrátane
sadzobníka).
Jeden z najstarích a najèastejie menených základných
platných kódexov náho právneho
poriadku Obèiansky súdny poriadok (zák. è. 99/1963 Zb.)  jeho úplné znenie, bolo predsedom NR SR
vyhlásené pod è. 40/2006 Z. z.
Dôleitou informáciou je rozhodnutie predsedu NR SR  è.62/
2006 Z. z. boli vo3⁄4by do NR SR
pôvodne vyhlásené na sobotu 16.
septembra 2006, jeho rozhodnutím
z 15. 2. 2006 sú pod è. 89/2006 Z. z.
vo3⁄4by do NR SR vyhlásené na sobotu 17. júna 2006 (skrátené volebné
obdobie).
Ústavným zákonom è. 92/
2006 Z. z. bola zmenená a doplne-

Listáreň
Ako
pracovníèka
tátnej
správy lesného hospodárstva a po3⁄4ovníctva s radosou beriem do rúk
Vá èasopis Lesník. Uvítala som Vá
zámer predstavi irokej verejnosti
rodiny z ktorých celé generácie zasvätili svoj ivot lesníctvu. Pozorne
som si preèítala èlánok o rodine
Garajovej, ktorú osobne poznám od
detstva a ve3⁄4mi som sa teila na èlánok o rodine Braeòovcov, nako3⁄4ko
táto rodina mi je ve3⁄4mi blízka - som
manelka Ing. Karola Braeòa. Po
preèítaní tohto èlánku som bola ve3⁄4mi sklamaná, nako3⁄4ko v èlánku píete, e pán Karol Braeò mal troch
synov a v èlánku píete len o jeho
dvoch synoch - Miloovi a Ivanovi,
dokonca aj o jeho vnukovi Miloovi
ml., no o tom, e existuje aj tretí syn
Ing. Karol Braeò, ktorý je nielen
lesníkom, ale zároveò aj pokraèovate3⁄4om mena Karol Braeò a celý svoj
ivot zasvätil lesníctvu, tam nie je
ani zmienka. Ing. Karol Braeò po
skonèení VLD vo Zvolene pracoval
na OZ Oravský Podzámok, od roku
1981 na OZ Levice, od roku 1995
na OZ Palárikovo a u 9 rokov je vo
funkcii vedúceho Lesnej správy Pod-
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hájska. Manel bol z toho ve3⁄4mi sklamaný, no jeho hrdos mu nedovolí,
aby sa Vám ozval, no mne osobne sa
to zdá nespravodlivé a jednostranné, nako3⁄4ko by ste mali podáva
pravdivé a nie skreslené informácie
a jeho meno sa z neznámych dôvodov neobjavilo ani v rodostrome,
bol tam zrejme miesto neho Milo
ml. Dúfam, e môj list nezostane bez
povimnutia a svoj omyl v nasledujúcom èísle uvediete na správnu
mieru.
Ïakujem RNDr. Braeòová
Váená pani Braeòová,
ohlas poteí vdy, hoci
v tomto prípade
ma Vae riadky
urèite nectia. Podstatné je vak to,
e máte pravdu.
To, e v rodostrome bolo zamenené meno a dáta
Ing. Karola Braeòa s jeho synovcom Miloom,
ktorý je zmätoène

ná Ústava SR (ú.z. è. 460/1992 Zb.
v znení neskorích predpisov) v èastiach pojednávajúcich o verejnom
ochrancovi práv (ombudsman).
Verejnosti známa kauza vysokých sankcií pre koncesionárov
Slovenského rozhlasu a Slovenskej
televízie sa v legislatíve premietla do
zmeny a doplnenia zákonov è. 212/
1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a zákona è. 468/1991 Zb.
o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania (zákon NR SR è.
96/2006 Z. z.).
Napokon, MP SR vyhlákou
è. 113 Z. z. ustanovilo podrobnosti
o odbornej spôsobilosti na úèely
posudzovania vplyvov na ivotné
prostredie.



uvedený 2 x, je tlaèiarenská chyba,
ktorú som, ia3⁄4, pri korektúre nepostrehol. Avak to, e v rozhovore sa
Ing. Karol Braeò nevyskytuje vôbec
je dôsledok faktu, e som sa s ním
pri príprave materiálu nestretol,
a keïe nebýva mojím zvykom nieèo
si vymý3⁄4a, neuviedol som ho tam.
Teraz vak, najmä vïaka Vám cítim,
e to bola chyba, lebo sa tým popiera
leitmotív celého seriálu  ukáza silu
a prácu lesníckych generácií v plnej
írke. Jediné, èo mi prichodí urobi
je uisti Vás, e v zamlèaní mena
Ing. Karola Braeòa nebol iadny
úmysel. A, samozrejme, ospravedlni sa manelovi i Vám, èo týmto rád
èiním.
S poïakovaním a úctou
Ján Mièovský
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42. ročník Venerovského memoriálu
Peter SLOBODNÍK
Po rokoch sa v dòoch 12. 14. marca, v novom prostredí na Zverovke v Roháèoch uskutoènil
42.roèník Venerovského memoriálu
 medzinárodných majstrovstiev
Slovenska lesníkov v lyovaní. V lone Oravskej prírody v Západných
Tatrách ná podnik reprezentovalo
drustvo, v ktorom mali zastúpenie
OZ ilina, Námestovo, Liptovský
Hrádok, Beòu, Slovenská 1⁄4upèa,
Kriváò, Koice a ústredie podniku.
Tradièné disciplíny beh na lyiach so stre3⁄4bou a obrovský slalom
hodnotené ako dvojkombinácia musia absolvova vetci pretekári rozdelený u muov do tyroch kategórií.
Perfektne pripravená tra beeckého
okruhu a tandardná tra obrovského slalomu poriadne preverili pripravenos vetkých pretekárov. Vysokú
portovú výkonnos a majstrovstvo
preukázali v beeckej èasti 1⁄4ubo Machyniak (ústredie podniku) absolút-

ne najlepím èasom a mladíckym
behom nestarnúci Paåo Kret z OZ Kriváò. Jazdu Rada Maruku z OZ arnovica, èi Ján Maduda z OZ Liptovský
Hrádok v obrovskom slalome je záitkom sledova aj pre nelyiara. Svoje
majstrovstvo a lyiarske umenie vak
preukázali a ïalí èlenovia drustva,
ktorý sa umiestnili na popredných
miestach. Výkony zúèastnených pretekárov poukázali azda na najvyiu
portovú úroveò pretekov v posledných rokoch. Dosiahnu úspený
výsledok v takom silnom tartovnom
poli si vyaduje u sústavnú fyzickú
prípravu a lyiarsky tréning. Za prístup k reprezentácii podniku a kolektívne vystupovanie patrí vetkým
pretekárom aj touto cestou poïakovanie generálneho riadite3⁄4a.



Ing. Peter Slobodník je vedúci referátu
bezpeènostno-technickej sluby
a poiarnej ochrany, GR LESY SR . p.
Foto: autor

Z výsledkov naich pretekárov v kombinácii:
eny :
1. miesto
2. miesto
5.miesto

Zuzana Kyse3⁄4ová (TANAP)
Jozefína Kuèeríková (Námestovo)
Renata Karnová (Semenoles)

Mui:
kat. - do 35 rokov :
2. miesto Milan Krajèi (Lipt. Hrádok)
5. miesto 1⁄4ubomír Machyniak (ústredie)
6. miesto Radoslav Maruka (arnovica)
kat .36  50 rokov:
1. miesto Ján Maduda (Lipt. Hrádok)
2. miesto Duan Gerek (Lipt. Hrádok)
3. miesto Marián Jagerèík (ústredie)
6. miesto Vlastimil Meniar (Slov. 1⁄4upèa)
kat. 50  60 rokov:
1. miesto Peter Slobodník (ústredie)
2. miesto Pavel Kret (Kriváò)
kat. nad 60 rokov:
1. miesto Miroslav ebeò (Euroforest)
2. miesto Duan Zacharovský (ilina)
3. miesto Karol Chvála (Beòu)
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Navtívte
OZ Preov
Ján LÍKA
Lesovòa Vyné Rubachy

Územie Odtepného závodu
Preov sa nachádza vo východnej èasti
republiky a rozprestiera sa od hrebeòov Slanských vrchov na východe a
po východné výbeky Nízkych Tatier na
západe. Územie je rozdelené pohorím
Branisko na dve odliné oblasti - oblas
aria a oblas Spia.
História tátneho lesníctva viauca sa na územie dneného OZ Preov
je ve3⁄4mi bohatá. Najstarie lesnícke
stredisko Solivar (dnená miestna èas
Preova), bolo známe u v X. storoèí
ako Castrum salis - So3⁄4ný hrad. V roku
1780 bol vymenovaný prvý lesmajster,
èím sa zaèínajú rysova prvé zárodky
Lesného úradu, ktorého existencia je
doloená prvýkrát v roku 1793. U v roku 1813 bola zriadená Správa lesov pre
obhospodarovanie lesných majetkov
solivarského komorského panstva.
Územie OZ tvoria viaceré geografické celky, ku ktorým patria Slanské
vrchy, ariská vrchovina, Levoèské vrchy, Volovské vrchy, Èergov, Slovenský
raj a Nízke Tatry.
Turisticky
najatraktívnejím
územím OZ je Národný park Slovenský
raj. Jeho prekrásne rokliny, vodopády,
povrchové a podzemné krasové útvary,
vzácne druhy rastlín a ivoèíchov patria k prírodným pokladom Slovenska.
Nachádza sa tu nieko3⁄4ko jedineèných
chránených území (NPR Sokol, Kyse3⁄4,
Tri kopce, Prielom Tornádu, Suchá Belá
a mnoho ïalích prírodných rezervácií
a pamiatok) s ve3⁄4mi prísnym reimom
ochrany. Pôvodne bola celá oblas národného parku ve3⁄4kým ploným celkom, ktorý postupne toky riek (Hornád,
Hnilec) a potokov (Ve3⁄4ký Sokol, Suchá
Belá, Biely potok) rozkrájali na nieko3⁄4ko väèích i meních ploín (Glac, Geravy). Menie toky vytvorili za tisícroèia
pre Slovenský raj tak charakteristické
rokliny s vodopádmi (Kyse3⁄4, Piecky, Sokolia dolina, Zejmarská roklina). Na plo-

inách sa nachádzajú mnohé krasové
javy - závrty, krapy, podzemné jaskyne a diery (Dobinská 3⁄4adová jaskyòa,
Stratenská jaskyòa, Medvedia jaskyòa,
Èertova diera). Turisti ob3⁄4ubujú taktie
aj blízke historické a prírodné pamiatky (Spiská Nová Ves, Markuovce,
Spiský tvrtok, Levoèa, Spiský hrad,
Vysoké a Nízke Tatry).
Skutoènou raritou na území OZ
Preov sú Dubnické opálové bane, ktoré sa nachádzajú v pohorí Slanských
vrchov. Najvyími vrchmi tohto pohoria sú imonka (1092 m.n.m) a Èierna
Hora ( 1040 m.n.m.) V blízkom okolí sú
upravené vstupy do povrchových baní
aj pre turistov. Sú tu zrekontruované
turistické náuèné chodníky o histórii
aby opálu v týchto miestach, ktoré sú
jedineèné v strednej Európe. V lete sa
tu dá vyuíva cyklistický chodník a prírodné kúpalisko Sigord, ako aj minerálny prameò avica Sigord, v zime zase
nekoneène krásne bekárske trasy poprepletané Slanskými vrchmi. Objavíte
tu Zbojnícky zámok - tátnu prírodnú
rezerváciu vyhlásenú v roku 1964.
Rozprestiera sa na ploche 8 ha.
Zaberá geobotanicky a lesnícky
významnú lokalitu s lesnými
a teplomilnými skalnatými
spoloèenstvami. Lesníci, ale aj

bení turisti si isto prídu pozrie
známu Kokoovskú dubinu. Prejs
Slanské vrchy od Zbojníckeho zámku cez Kokoovskú dubinu, ïalej
smerom na Sigord a potom Dubník
a Opálové bane zvládne dobrý turista
aj za jeden deò. Na druhej strane pohoria Slanských vrchov sa nachádzajú
prírodné rezervácie a chránené územia,
k najznámejím patria vrch Oblík a Hanuovské skaly spolu s Dolinou obrou,
ktoré sú navtevované tak v lete ako aj
v zime.
Vyznávaèov zimných portov
najviac poteí Branisko, kde sú v blízkosti výborné lyiarske strediská ako
Krompachy Plejsy, Ski centre Levoèa,
stredisko Závada, Rittenberg Spiská
Nová Ves, Poráè - Brodok.
Vyné Rubachy - malebná dedinka leiaca na východných svahoch
Spiskej Magury, ktorej história a rozvoj sú úzko späté s vyuívaním minerálnych prameòov. Ich lieèivé úèinky u
v minulosti privádzali po3⁄4skú i uhorskú
3⁄4achtu a dodnes lákajú 3⁄4udí, ktorí si
chcú upevni svoje zdravie. Pre svoju
výhodnú polohu sa Vyné Rubachy
stali vyh3⁄4adávaným miestom pre letné
i zimné pobyty spojené s rekreáciou, turistikou, portovaním a lyovaním.
Devä prameòov dáva asi
150 litrov minerálnej vody za sekundu
s teplotou od 19°C do 22,3°C. Najvýdatnejím prameòom Vyných Rubách
a azda aj najvýdatnejím uhlièitým
riedlom v Európe je prameò Izabella, ktorý dáva a 100 litrov vody za
sekundu. Zvlátnosou je lieèivé riedlo
Kráter, nazývané pod3⁄4a svojho charakteristického tvaru. Jeho pramenite má
skutoène podobu krátera naplneného
termálnou vodou. Jazierko obklopuje
asi meter vysoký val travertínu.
Ubytovacie monosti OZ Preov:
Atraktívnymi ubytovacími zariadeniami sú Lesovòa Vyné Rubachy,
Chata Hranovnícke pleso nachádzajúca sa medzi obcami Hranovnica a Vernár, ako aj Hájenka Diana neïaleko
obce Spiské Podhradie. V blízkosti
Opálových baní je rekreaèné zariadenie
Chata Dubník a neïaleko Oblíka Chata Zajacová. Priemernú kvalitu nájdete
na chatách Sokol, Po3⁄4any, Ko3⁄4aje, Podhradík a pod., no na svoje si prídu aj tí,
èo h3⁄4adajú chatu bez elektriny a s vodou v studnièke.
Ing. Ján Líka je riadite3⁄4om OZ Preov



Bliie informácie o ubytovacích
monostiach OZ Preov získate
na www.lesy.sk (turizmus),
na e-mailovej adrese sekriad.po@lesy.sk
alebo na t.è. 051/7464711.
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Hájenka Diana

Chata Hranovnícke pleso
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(Ne)tušené súvislosti

preèítaných kníh,
precestovaných
krajín,
navtívených divadiel, popomoci.
Ján MIÈOVSKÝ skytnutej
Teda naa vzdelanos, rozh3⁄4adenos
Oblas public relations, èi pekne po
a súcitnos. Alebo  kultúrnos. Je neslovensky - práca s verejnosou, pomaly
pochybné, e s vidinou sluného zárobstráca punc èohosi neobyèajného a stáku dokáeme urobi nemálo. Ak máme
va sa regulárnou súèasou naej práce.
nad sebou nároèného éfa dokáeme
Je dobre, e LESY SR, ako najvýznampravdepodobne ete viac. No ak cítime,
nejí hráè slovenského lesníctva tento
e naa práca má aj iný ako bezprostredtrend úspene zachytili. Na otvorenej
ný ekonomický zmysel a stotoníme sa
scéne to oceòujú nielen priaznivci podnis jej nadèasovými cie3⁄4mi dokáeme najku, ale i jeho
viac. Toho sme schopní predovetkým
kritici. Povïaka kultúrnosti. Kultúrne bohatstvo
viete si
jednotlivca sa transformuje na reálne
 fajn, no
materiálne hodnoty spoloènosti. Kruh
z toho nevysa uzatvára...
ijeme. Omyl! Sociológovia hovoria nieèo
Viem, ono to tak prostuèké nikdy
iné: Ekonomická výkonnos spoloènosti
nebude. Ak napríklad niekto zainvestuje
je v príèinnej súvislosti s jej kultúrnou
200 tisíc do rekontrukcie kúpe3⁄4ne, to
úrovòou. Ete raz a úplne jasne: vysoete neznamená, e u má zainvestovaká kultúrna úroveò nie je sprievodným
né aj do svojej kultúrnosti a nevyvezie
javom vyspelých ekonomík, ale naopak
kachlièky z búraèky na divokú skládku
- ich príèinou! okujúce zistenie, vak?
do lesa. Je tu vak istá tatistická náJeho podstata spoèíva v tom, e po dodej, e ten, kto preiel rukami lesného
siahnutí urèitej úrovne spoloènos u nie
pedagóga, èi lesným náuèným chodníje schopná zabezpeèi prírastok svojej
kom, bude kona inak. Ba èo viac  lepie
ekonomickej výkonnosti výluène prírastporozumie lesu i naej práci v òom. Z nekom vedeckého a technického pokroku.
zaujatého konzumenta lesa, prípadne
Vzniká tu potreba odhali a pomenova
z bezbrehého kritika vetkého lesníckenieèo, èo nemono jednoducho vtesna
ho sa stane ná sympatizant a spojenec.
do pracovných náplní, èi direktívnych
S ním a vïaka nemu sme schopní urobi
príkazov. Tým nieèím je bohatstvo vnúpre lesy viac. Tu niekde je zmysel práce
torného sveta kadého z nás a z neho vys verejnosou. A nepochybne aj zárodok
plývajúci poh3⁄4ad na svet tých ostatných.
onej kýenej kultúrnej úrovne spoloèTento poh3⁄4ad, èi skôr nadh3⁄4ad je pre roznosti, ktorá má prekvapivú schopnos
voj kadej spoloènosti dôleitejí ako sa
sta sa motorom jej ekonomickej výkonveobecne predpokladá. Viac ako èísla
nosti. A to nielen v lesníctve.
na výplatnej páske, ho ovplyvòuje poèet
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Prečo mám
rada les

Poznámka



OLH a lesníci?
Názory sú
rôzne
Jozef MARKO
Nový model rozdelenia kompetencií,
právomocí a zodpovedností medzi OLH
a lesníkov stále vyvoláva kontroverzné
reakcie a názory. Nedávno napríklad
vedenie OZ Sobrance rozdalo na stretnutí so zamestnancami na týchto dvoch
k3⁄4úèových lesníckych pozíciách dotazníky, ktoré obsahovali otázky, týkajúce sa
aj tejto problematiky. V odpovediach
iba mierne prevaoval názor, e nový
model fungovania OLH a lesníkov je
lepí ako ten predchádzajúci. Spoluprácu OLH  lesník oznaèili dotazovaní
za dobrú, ale polovica vyjadrila presvedèenie, e OLH by mal by nadriadený
lesníkovi. Teí skutoènos, e a 80 percent povauje kompetencie, vyplývajúce
z ich pracovných náplní za dostaèujúce
a a 93 percent OLH a lesníkov na tomto závode vyuíva monos vplyvu na
maximalizáciu výnosov a minimalizáciu
nákladov pri dodriavaní vetkých zá-

konných ustanovení.
Nedávno som mal monos hovori
s dvoma vedúcimi lesných správ na OZ
Povaská Bystrica. Na jednej správe sa
osadenstvo skôr prikláòa k návratu zodpovednosti lesníka za svoj lesný obvod,
na druhej dostávam odpoveï, e súèasné
rozdelenie práce medzi OLH a lesníkov
vyhovuje. Zhodli sme sa, e vetko závisí
od prístupu 3⁄4udí, od ich vzájomných vzahov, od zanietenia pre svoju prácu, od
snahy pozna a vedie viac aj o práci kolegu, ktorý má síce iné miesto v organizácii, ale poslanie OLH a lesníka je predsa
rovnaké. Aj preto teí posledne uvedený
výsledok z ankety na OZ Sobrance. Pod3⁄4a
neho to toti vyzerá tak, e tamojí OLH
a lesníci pochopili, aké je ich spoloèné
poslanie.
Prieskum názorov ukázal ete jednu

Komentár
optimistickú súvislos. Ak budú lesné
správy vybavené viacerými poèítaèmi, ak
bude vïaka novému informaènému systému menej manuálnej práce s administratívnou agendou, ak budú ma potom
OLH a lesníci viac èasu na prácu v teréne
a budú aj inak finanène motivovaní, urèite pochopia aj ïalí, e nový model ich
vzájomných vzahov je na prospech lesa
i na prospech ich samotných.



O1⁄4GA ZÁBLACKÁ
Speváèka a moderátorka

Zboòujem prírodu, milujem vôòu lesa! Ak je na Slovensku
nieèo krásne, je to príroda. Lesy,
lúky, hory... Fascinuje ma divokos
lesných porastov, farebná nespútanos. Mám nekoneènú slabos pre
lesné jahody, èuèoriedky, milujem
huby, najmä jedlé...:-) a niet pre mòa
krajích kvetov, ne sú po3⁄4né. Páèia
sa mi borovicové lesy na Záhorí, ale
aj kopce a vrchy na východe Slovenska, rovnako ako zákutia Vysokých
aj Nízkych Tatier.
Cítila som sa výborne aj na
Orave, vysoko v horách, kde niet
elektriny, ani vodovodného potrubia. Dovolenka na drevenici, kde sa
kúri v peci, svieti svieèkami a umýva
sa v èistej vode v potôèiku, mala pre
mòa ve3⁄4ké èaro. V naom pretechnizovanom svete má na mòa kadý
únik do prírody blahodarný úèinok.
Milujem zvuky a vône lesa.
Povaujem ho za zvlátne nedotknuté teritórium. Nabíja ma energiou,
dáva silu. Ak vás nieèo aí, vyberte
sa do lesa. Zbavíte sa v òom vetkého zlého. Budete ma lepiu farbu
v lícach a pokoj v dui.



31

Lesník•4•2006

Uv

Krížovka • Humor

eríte ?

Pre záujemcov o po3⁄4ovnícku turistiku
je tu zaujímavá ponuka: po3⁄4ovaèka na vysokú zver v lesoch v okolí bývalej Èernoby3⁄4skej
jadrovej elektrárne. Ukrajinský po3⁄4ovný sprievodca Jurij Ostroumnyj, kamarátmi prezývaný iariè, garantuje po3⁄4ovným
hosom kapitálne úlovky. Vplyv radiácie na gigantický vzrast zveri ukrajinskí vedci popierajú. Zároveò vak odporúèajú pouitie ochranných protiradiaèných prostriedkov. Na obrázku Jurij Ostroumnyj  iariè so svojím
úlovkom.
Rubriku pripravuje: Ferko Tárajko



Varovali kamaráti mladého horára:
Neber si Zuzku za enu, veï s òou spáva celá dedina !
Ten po chvíli zamyslenia odvetil:
Nevadí, je to len malá dedina.

Domáca pani vraví
hosom:
(Výrok tvorí tajnièku)

Z nepokojného spánku zrazu horárka vykríkla: Preboha, manel sa
vracia !
Horár to v polospánku zaregistroval
a intiktívne vyskoèil z okna.
Sauje sa horárka susedke:
Môj
manel je hrozný oplan, doteraz sa z krèmy nevrátil !
Susedka na to s ú3⁄4avou riekla: Chvalabohu môj manel je lepí, u ho odtia3⁄4
doniesli !
- Preèo horárov pes neuspel v súai
po3⁄4ovných psov ?
- Lebo víazný pes mal protekciu,
pred týdòom pohrýzol svokru predsedu
poroty !
Horárka oznamuje manelovi: Jedna z naich sliepok je akási smutná, asi
ju zareem ! Dobre, ak si myslí e ju
tým rozveselí  prisvedèil horár.
Odkedy fajèí cigary ? opýtala sa
kamarátka horárky a ona na to: Len od
minulého týdòa, keï môj mu po príchode z hory naiel v popolníku ohorok
z cigary !.
Zozbieral Julo Burkovský

Vyrebovaným lútite3⁄4om kríovky poleme knihy z vydavate3⁄4stva IKAR.
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Rybársky receptár
Pstruh na rote
Suroviny:
Pstruhy, so3⁄4, citrónová ava, hladká múka, 80 g masla, zelená petrlenová vòa,
strúhanka
Postup:
Pstruhy oèistíme, umyjeme v studenej vode, posolíme a necháme chví3⁄4u
na chladnom mieste postá. Potom ich obalíme v múke, rozpustenom masle a strúhanke.
Peèieme na rozpálenom rote po kadej strane 6 minút. Upeèené pstruhy uloíme na misu,
ozdobíme plátkom citróna a posekanou petrlenovou vòaou. Podávame so zemiakovou
kaou a marhu3⁄4ovým kompótom.

RUBRIKU PRIPRAVUJE PROF. ING. L ADISL AV PAULE, PhD.

Filatelistické okienko
Listnaté dreviny
Spomedzi pár stoviek známok vydaných na svete s motívom
listnatých drevín majú najčastejšie zastúpenie známky zobrazujúce
habitus stromov. Často sú to staré a pamätné stromy (Bulharsko
a Veľká Británia) alebo aj charakteristické prvky krajiny (Južná Afrika).
Výtvarne zaujímavé sú kombinácie vetvičiek s listami, plodmi alebo
kvetmi, a to aj napriek tomu, že mnohé dreviny mierneho pásma majú
pomerne nevýrazné kvety.
Ako by to bolo, ak by sme neuviedli niekoľko známok zobrazujúcich
základnú zložku európskych lesov: duby a buk. Tieto sa objavujú
na známkach mnohých európskych krajín vrátane Slovenska a Česka.
Jednu z posledných sérií známok s motívom dubov vydalo
aj Chorvátsko na počesť ich výnimočného postavenie v lesnom
hospodárstve (slavónsky dub).

IA

BRITÁN
VEĽKÁ

RSKO

BULHA

IA

L
AUSTRÁ

ÚZSKO

FRANC
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Pre deti
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1. Hádanka

Ahoj kamaráti,
Tento ivoèích je beznohý jater, z konèatín sa mu
polite
mi správne
zachovali iba zvyky na kostre. Taktie koa sa mu
odpovede.
Jedného
zvlieka (èo súvisí s jeho rastom) vo viacerých kusoch
na rozdiel od hadov. Obýva husté krovité porasty,
rieite3⁄4a odmením
záhrady a lesy. Cez deò sa ukrýva v dierach, pod lístím,
darèekom.
v machu a tráve. Aktívny je za súmraku a v noci, poèas
daïa aj cez deò. iví sa slimákmi, dáïovkami a pavúkmi.
Na jar sa objavuje obyèajne v apríli. 5 a 26 mláïat sa vyvíja vo
vajcových obaloch vo vnútri tela samice. Rodia sa v júli a septembri, hneï po
vykladení vajec samicou. Tento jater zimuje od októbra v zimných úkrytoch,
èasto 20-30 jedincov pokope. Doíva sa a 54 rokov.

Q

Ako sa volá tento ivoèích? Skús ho nakresli!

2. Pozná nae plazy? Doplò do rámikov pod obrázkami ich
názvy. Spoj jedovatého hada èervenou farbièkou s obrázkom
lebky so skríenými hnátmi.

B

j

B
S

J

3. Nájdi 10 odliností.

V

U

N
S

F

4. Vystrihni a poskladaj obrázok.

F
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Za správne vyrieené úlohy a pekný obrázok sojky
posielam odmenu Martinke Chytilovej do Banskej tiavnice.
Ak aj vy chcete odo mòa dosta darèek, polite správne odpovede na adresu:
Veverièka Ryka, LESY SR .p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica.
Teím sa na vás nabudúce. Dovtedy ahoj!

Spoločenská kronika
7. februára sme sa navždy
rozlúčili s prof. Ing. Jozefom
Porubiakom, CSc.
Stanislav VYHNÁLIK

Lesník•4•2006

S hlbokým zármutkom
oznamujeme, e nás po akej
chorobe vo veku 75 rokov
opustil ná bývalý kolega, bývalý
dlhoroèný riadite3⁄4 Lesného
závodu Slovenská 1⁄4upèa

Ing. Zoltán Kramec

Pán prof. Porubiak sa narodil 23. októbra 1922 roku v Jamníku. ivotV naich srdciach ostane navdy
nú cestu venovanú lesníctvu zaèal v roku 1947, keï promoval na Lesníckej faspomienka na tohto skvelého
kulte Vysokej koly po3⁄4nohospodárskeho a lesného ininierstva v Koiciach.
èloveka, lesníka telom i duou.
Zaèal pracova na Ústrednom riadite3⁄4stve tátnych lesov a v r. 1950 preiel do
Èes jeho svetlej pamiatke.
funkcie riadite3⁄4a kolských majetkov VPLI. V r. 1952 sa stal odborným asistentom na katedre ELH, neskôr docentom a profesorom v odbore Odvetvové
Kolegovia a priatelia z radov
a prierezové ekonomiky. Vysokokolskej pedagogike a ekonomickej vede sa
zamestnancov OZ Slovenská 1⁄4upèa
venoval a do odchodu do dôchodku.
Vetci, ktorí sme dobre poznali pána prof. Porubiaka si zvlá ceníme
jeho organizaènú prácu. Tri roky pracoval ako prorektor Vysokej koly a od
roku 1971 bol takmer 15-rokov dekanom Lesníckej fakulty. Neboli to jednoduché a 3⁄4ahké èasy, pretoe bolo potrebné
nájs kompromis medzi tým, èo sa vyadovalo a tým, èo bolo uitoèné a správne. Pán profesor to dokázal. Lesnícka
fakulta pod jeho vedením prela cestu úskalí bez toho, aby stratila na odbornosti, vedeckej erudície i úrovne pedagogickej práce. Vytváral priestor pre kadého, kto mal záujem odvies prácu v prospech fakulty, vysokej koly, ale
i svojej rodiny.
Vo vedeckej práci sa prof. Porubiak venoval teórii riadenia a ekonomike lesného hospodárstva. Z tejto oblasti publikoval viac ako 50  vedeckých èlánkov a monografií. Trvalú hodnotu má jeho uèebnica ekonomiky lesného
hospodárstva, ktorá slúila tudentom v celom bývalom Èesko-Slovensku. Je autorom celého radu vysokokolských
skrípt, z ktorých èerpali poznatky generácie slovenských lesných ininierov.
Pán prof. Porubiak bol vak predovetkým vysokokolským pedagógom. Mal ne3⁄4ahkú úlohu skåbi záujmy
mladých 3⁄4udí s prísnymi poiadavkami spoloènosti na vedomosti budúcich odborníkov.
Nebol typom nekompromisného profesora, snail sa o trpezlivé presvedèovanie, dokazovanie i argumentáciu
- to bolo uitoènejie a efektívnejie. Mnohí z jeho tudentov sme mu vïaèní nielen za vedomosti, ale aj za formovanie
osobnosti vo vzahu k ivotu i práci.
Po pánu profesorovi zostávajú jeho deti, vnúèatá, ale i tudenti, z ktorých sú dnes poprední odborníci v lesnom
hospodárstve. Pán profesor preil tvorivý a plodný ivot.
Èes jeho pamiatke.

Životné jubileá
Apríl 2006
ivotné jubileá
50 rokov
Ing. Szöke Eugen  nar. 30. 4. 1956, referent mechanizácie  OZ atín
Figura Frantiek  nar. 21. 4. 1956, OLH, LS Solonica  OZ atín
Hajnoviè 1⁄4ubomír  nar. 10. 4.1956, referent pre plán, tatistiku a controling  OZ Levice
Ing. Takáèová Jarmila  nar. 26. 4. 1956, referent správy LPF a reprivatizácie  OZ Levice
Kukulia Ján  nar. 29. 4. 1956, technik, LS Pruina  OZ Povaská Bystrica
Ing. Vakula Ján  nar. 9. 4. 1956, vedúci LS, LS ilina  OZ ilina
Greguová Anna  nar. 10. 4. 1956, mzdová úètovníèka  OZ Èadca
Stehlík Juraj  nar. 29. 4. 1956, technik, LS Divín  OZ Kriváò
Kilíková Anna  nar. 6. 4. 1956, manipulant, ES Revúca  OZ Revúca
Ing. Bencúr Michal  nar. 26. 4. 1956, referent správy a manamentu majetku  OZ Koice
Ing. Kozlová Eva  nar. 15. 4. 1956, hlavný úètovník  OZ Preov
Ing. Sopko Imrich  nar. 9. 4. 1956, VOR  vedúci technik, OIT Koice  GR BB
60 rokov
Ing. Okenica Jozef  nar. 11. 4. 1946, logista  OZ atín
Ing. Uhrín 1⁄4ubo  nar . 12. 4. 1946, referent BTS, PO, OaO  OZ Slovenská 1⁄4upèa
Galdík Milan  nar. 7. 4. 1946, lesník, LS Torna3⁄4a  OZ Revúca
Ing. Haratim Ján  nar. 16. 4. 1946, referent technickej prípravy výroby  OZ Vranov n/Top3⁄4ou
Lehocký Ladislav  nar. 9. 4. 1946, vedúci prevádzky Po3⁄4ovnícky zámok Antonstál  GR BB, Stredisko Turizmus
Marec 2006
60 rokov
Laák Ján  nar. 28. 3. 1946, referent mechanizácie a MTZ  OZ Rimavská Sobota
Odchod do predèasného starobného dôchodku
Kmeová Helena  nar. 3. 3. 1950, hlavná úètovníèka  OZ Palárikovo

Ing. Helena Turská
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