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Anketa• Editorial
Spýtali sme sa: Aké očakávania spájate s implementáciou nového

informačného systému vo vzťahu k naštartovanému projektu
výrobno-obchodného logistického systému?
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Editorial

Ing. JOZEF SÁMEL, vedúci odboru IT, GR
Z poh3⁄4adu projektu výrobno-obchodného logistického systému vidím dôleitejie ako informaèný systém presné definovanie kompetencií a pravidiel obchodovania s drevom, nezávislé od volebných periód, s takými
definíciami, pri ktorých nemono úmyselne ani nevedomky pokodi
nau firmu a kadé nevhodné rozhodnutie bude presne doh3⁄4adate3⁄4né a
po zamestnanca, ktorý na to vydal pokyn. Otázne je, èi to tak vetci chceme. Verím,
e väèina áno.
Z poh3⁄4adu èisto informatického nemono vyzdvihova nadstavbovú èas informaèného systému nad základnú ekonomickú èas, v ktorej sa teraz boríme cez nae
stovky uívate3⁄4ov v prevádzke s obrovskými technologickými nedostatkami. Zmena
musí prebehnú v náväznosti na viaceré èasti informaèného systému vo ve3⁄4mi krátkom období. Výrobno-obchodno logistický informaèný systému bude iba zrkadlom
procesov, ktoré dodávate3⁄4ovi dokáeme popísa. Príli ve3⁄4a uívate3⁄4ov chápe technológie ako zázraèný liek, ktorý im pomôe prekona zlé návyky. Ale keï do procesne
a myslením starého podniku zavediete nové technológie, výsledkom bude iba ove3⁄4a
nákladnejí starý podnik.
Ing. BORIS PEKAROVIÈ, vedúci obchodu a logistiky, OZ Èierny Balog
Odpoveï je prostá: aby bol  1.) funèný  2.) zrozumite3⁄4ný  3.) aby v jeho
software-výbave boli pouité sortimentaèné metódy, ktoré sú lepie prispôsobené súèasným technickým podmienkam odberate3⁄4ov
Ing. 1⁄4UBO NÉMETH, ekonomický riadite3⁄4 .p. LESY SR
Od implementácie nového informaèného systému oèakávam zrýchlenie
a spresnenie informaèných tokov. KRPK je program, ktorý by nám mal
pomôc zobjektivizova plánované náklady pestovnej a abovej èinnosti
na jednotlivých závodoch (tie LS a porastoch) a tak isto spresni sortimentáciu dreva. Teda koneène nieèo, èo nám jasnejie nakreslí rentové
pomery na naich OZ.
Ing. PAVOL PENIAKO, vedúci obchodu a logistiky, OZ Prievidza
Oèakávam pruné a flexibilné informácie v potrebnom rozsahu
na vetkých riadiacich úrovniach, to je od lesníka a po generálneho riadite3⁄4a, bez ïalieho tabu3⁄4kovania a vedenia pomocných údajov.
Ing. IGOR VISZLAI, riadite3⁄4 OZ Revúca
Implementácia nového informaèného systému je zloitý a aj èasovo ve3⁄4mi nároèný proces. Pokia3⁄4 sa nieèo uponáh3⁄4a (najnovie PaMR), je to skôr
na kodu veci. A projekt výrobno-obchodného logistického systému má
svoje plusy, ale aj mínusy. Veï len také zásoby sa zisujú s urèitou povolenou odchýlkou, subjektívny je poh3⁄4ad na kadý vyznaèený strom, potom to
rozmieòame na drobné a na hrúbkové stupne v rámci jednotlivých sortimentov, napoèítame trby a tvárime sa aké presné èíslo (súètom nepresných èísel) sme dostali.
Pokia3⁄4 by sa to celé zjednoduilo a hlavne by bola moná rýchla (bezbolestná) operatívna zmena plánov (ako reakcia na okamitú realitu), prepojenie na napr. plánovací
a výrobný modul, niet na èo èaka  ale pozor - neuponáh3⁄4a!
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Z hrebeòov Nízkych Tatier zaèal koncom apríla koneène zlieza sneh
a lesníci sa pripravovali na spracovanie
kalamity, ktorá ete leí väèinou v ako
prístupných strminách. Len kolegom na
OZ Liptovský Hrádok ostáva spracova
51 000 kubíkov kalamitného dreva. Ibae narazili na problém a vôbec nie nový!
Napriek tomu, e obvodný i krajský lesný
úrad trvá na spracovaní kalamity pod3⁄4a
schváleného harmonogramu, krajský
úrad ivotného prostredia so spracovaním
takmer 22 000 kubíkov dreva v 3. stupni
ochrany nesúhlasí.
Rôzne chápanie u povestného
paragrafu 12 zo zákona o ochrane prírody tátnou správou na úseku ivotného
prostredia a lesného hospodárstva plodí
nedorozumenia, papierovú vojnu medzi
úradníkmi a nerieite3⁄4nú dilemu pre 3⁄4udí
v prevádzke. V koneènom dôsledku robí
z lesníkov a ochrancov prírody nezmierite3⁄4ných nepriate3⁄4ov, ktorí namiesto toho,
aby spolupracovali v prospech prírody,
spoloènosti a teda nás vetkých, proti
sebe vystupujú v médiách, komplikujú
si vzájomne ivot a na verejnos vysielajú opakované negatívne signály o tom,
e kadý z nich si obhajuje iba tie svoje,
parciálne záujmy. Pritom je u dávno
jasné, e chyba nie je v 3⁄4uïoch, v tom, e
by si lesníci, alebo ochrancovia prírody
nechceli robi profesionálne svoju prácu.
Alebo, e by nebodaj nechceli dodriava
zákony. Chyba je v legislatíve, ktorá vo
svojej rozporuplnosti, nejednoznaènom
výklade a antagonistickej filozofii stavia
proti sebe tých, ktorí by sa mali plavi
na jednej lodi. Kolegovia sa pýtajú: Komu
vlastne vyhovuje tento roky sa vleèúci
stav? Ak nikomu, tak preèo s ním kompetentní niè nerobia? Ak sú nekompetentní,
tak preèo sú ete tam?
No a mne sa ete iada opýta:
Kto lesníkom a ochrancom prírody na tieto otázky odpovie? e by sme sa odpovedí
a snahy o vyrieenie principiálneho problému doèkali po blíiacich sa parlamentných vo3⁄4bách...?
Jozef MARKO
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Téma mesiaca

Curriculum vitae
1⁄4udovít (Ludwig) Greiner
sa narodil v roku 1796 v Lichtentanne pri Saalfelde v Nemecku,
v bývalom knieatstve Coburg-Saalfeld, ako syn evanjelického
farára Karola Greinera. Po absolvovaní gymnázia v Saalfelde
v roku 1814 tudoval na Becksteinovom lesníckom uèiliti v Dreissigackere. Rok po absolvovaní
sa podrobil pred generálnou lesníckou administráciou Coburga vyej lesníckej skúke, aby
dosiahol kvalifikáciu pre vyiu lesnícku slubu. Od roku
1816 slúi ako lesný na panstve
v Baumgartene, zloil ïaliu
skúku v Marianbrunne, aby
sa kvalifikoval na vyiu lesnícku slubu v Rakúsku. V rokoch
1819  1824 pôsobil ako taxátor
u knieaa 1⁄4ubomírskeho vo Volyni
a v Podolsku (juné Rusko). Ïalie
rozirovanie veobecných vedomostí realizoval v rokoch 1824 - 1826
túdiom matematiky, fyziky a chémie na polytechnike vo Viedni. Následne v rokoch 1826 - 1828 bol
správca lesov a splavovania dreva
na majetkoch regenta Ernsta von
Sachsen-Coburg-Gotha v Greiburgu
(Rakúsko). To bol odrazový mostík
k postu riadite3⁄4a panstiev Sachsen-Coburg-Gotha so sídlom v Jelave,
do ktorého ho ako 32-roèného nadaného a vysokokvalifikovaného
lesníka ustanovil Ferdinand Coburg. Od roku 1828, kedy sa stal
riadite3⁄4om Coburgovských lesných
majetkov v Jelave, bola jeho ivotná
dráha na 54 rokov - a do jeho smrti
- naviazaná na územie Slovenska.
V Jelave sa oenil s Máriou Glószovou a spolu mali devä detí. Z nich
Hugo a 1⁄4udovít boli v mnohom pokraèovatelia jeho práce pre lesníctvo.
Po ovdovení v roku 1857 sa znovu
oenil s Otíliou Szinowitzovou z Banskej Bystrice, deti vak u nemali.
Ako riadite3⁄4 pracoval a do penzionovania v roku 1874. Naïalej ostal pracova na taxaèných elaborátoch a to
a do 1.4.1877. Poèas svojho aktívneho ivota bol zapojený do èinnosti
Uhorského lesníckeho spolku Ungarischer Forstyerein, v ktorom bol
v rokoch 1852-1857 podpredsedom.
Bol aj èlenom Moravsko-sliezkeho
lesníckeho spolku. Za svoju èinnos
bol vyznamenaný mnohými diplomami, vyznamenaniami a èestnými
uznaniami. Keï v Jelave 28.10.1882
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vo veku 86 rokov zomrel, pochovali ho po boku prvej manelky
na miestnom cintoríne. Ctitelia
Greinerovej práce 24.9.1886
na Popovej  priehybe medzi Vernárom a Pustým Po3⁄4om  odhalili obelisk s nápisom v maïarèine
Na pamiatku 54-roèného úèinkovania 1⁄4udovítovi Greinerovi,
lesnému radcovi jeho Krá3⁄4ovskej
výsosti knieaa Coburg, postavili jeho ctitelia r.1885.

Greiner organizátor

Ľudovít
Greiner

(1796 - 1882)
Július BURKOVSKÝ
Igor VISZLAI
Kto nepozná meno Jozef
Dekret - Matejovie, asi o histórii
lesníctva nevie nič. Ale meno
Ľudovít Greiner sa už tak často
nespomína. Napriek tomu, že
mali veľa spoločného. Obom išlo
o rozkvet lesníctva na Slovensku,
len každý sa realizoval v inom regióne. Dekret na Starých horách,
Brezne a Čiernom Hrone, Greiner
hlavne na Gemeri a Horehroní.
Možno na škodu veci sa však
pravdepodobne nikdy nestretli, napriek tomu, že v rokoch
1828 – 1837 to bolo teoreticky
možné. Ani v archívnych materiáloch sa však nepodarilo zistiť,
že by títo dvaja páni mali čo len
aký-taký náznak styku. Nepodarilo sa zistiť, či sa vôbec osobne
poznali, preto hodnotenie ich lesníckych aktivít musíme robiť vždy
oddelene.
Keďže kultúru národa môžeme hodnotiť aj podľa poznania svojej histórie (aj lesníckej),
chceme týmto súhrnom informácií
o Ľudovítovi Greinerovi pri príležitosti 210. výročia jeho narodenia
urobiť niečo pre poznanie lesníckej histórie na Slovensku.

1. apríla 1828 - dòom
nástupu 1⁄4udovíta Greinera do
funkcie riadite3⁄4a zaèala jeho
neúnavná práca na povznesení
lesníctva ako takého, ktoré bolo
v tom èase len príveskom po3⁄4nohospodárskej èinnosti a zdrojom
dreva pre eleziarske a hutnícke
prevádzky.
U od prvých dní vznikajú
poznámky, pripomienky, evidenèné
knihy, rozpoèty, zaviedol kolegiálne
porady, ktorým sám aj predsedal.
V roku 1830 ich bolo devä, v roku
1831 jedenás, v niektorých mesiacoch aj dve. S pribúdajúcim èasom
bol takmer o vetkom informovaný,
poznal svojich 3⁄4udí, stav lesov a preto
nemal problém vo vetkom sám rozhodova. Okrem panstiev v Borsode,
Hevesi, Pusztavacsi v dnenom Maïarsku a hlavne panstva v Muráni,
spravoval aj panstvá v Hrabuiciach,
Èabradi, Antone, Fi3⁄4akove, Ve3⁄4kom
Blhu. A do roku 1830 bolo ústredné
sídlo majetkov vo Viedni a na návrh
Greinera sa reorganizovala správa
lesov. Bolo zriadené Riadite3⁄4stvo
vetkých lesných ditriktov v Jelave
a okrem osobných a finanèných vecí
bolo samostatné (úplnú samostatnos získalo a v roku 1853). Na jednotlivých panstvách boli zriadené
lesné úrady s primeraným lesným
personálom. Na území dneného
Odtepného závodu Revúca bol
zriadený lesný úrad v Mokrej Lúke
s revírmi Revúca, Lubeník, Kameòany a lesný úrad v Muráni (od
roku 1840) s revírmi Muráò I. a Muráò II. Z lesného úradu Teplý Vrch
zasahoval na územie závodu revír
Ratkovská Lehota. Personálne obsadenie riadite3⁄4stva bolo minimálne
- riadite3⁄4 a jeden pisár. Na Lesnom
úrade Mokrá Lúka bol jeden lesmajster, dvaja lesní, jeden adjunkt, zverostráca, devätnás horárov a jeden
piliarsky majster. Táto organizaèná

Téma mesiaca
truktúra zotrvala a do roku 1853.
Vtedy bol na riadite3⁄4stvo dosadený
referent-asistent a bola zriadená
Pokladnica Muráò a Taxácia Revúca. V tomto roku bolo personálne
obsadenie Lesného úradu v Mokrej
Lúke jeden prednosta, traja vedúci
lesných správ, jeden vedúci píly v Revúèke, dvanás horárov, jeden lesný
mládenec, zverostráca a piliarsky
majster. A do roku 1895 pretrvala
truktúra s lesnými úradmi, avak
pokladnica a taxácia preli èasom
pod riadite3⁄4stvo v Jelave. K ïalím
ve3⁄4kým organizaèným zmenám a do
zotátnenia Coburgovského majetku
nedolo, iba Lesný úrad z Mokrej
Lúky bol preloený do Revúcej.

Greiner priekopník
U na hospodársky rok 18281829 vypracoval Greiner pestovné
návrhy  plány pre ditrikt Mokrá
Lúka a Drkovce. Bol podrobne rozpracovaný formulár na zalesòovanie
135 a 104 jutár. Okrem podrobného
opisu a výmery uvádzal potrebu semena v mericiach a sadencov pod3⁄4a
drevín, ale aj odkia3⁄4 treba obstara
semeno a sadence, potrebu pracovných dní a predpokladané náklady.
S nieko3⁄4kými meními zmenami
takéto formuláre pouívali a do
roku 1877, kedy v tlaèivách pribudlo
oznaèenie plochy na zalesòovanie
pod3⁄4a hospodárskeho plánu. Obnova porastov sa vykonávala sejbou
i sadbou.
Uvedomujúc si potrebu zaobstarávania semena lesných
drevín, u v roku 1830 je
zápis o stavbe lútiarní v Polomke a na Muránskej planine pri horárni Studòa, ïalie
sa stavajú vo Vernári a na umiaci. V nasledujúcom roku
sa na lesných úradoch Polomka, umiac a Mokrá Lúka
povinne zakladajú lesné kôlky výhradne pre smrekovcové
sadenice, neskôr sejú bukvice, v roku 1834 zakladajú
kôlku v revíri Telgárt pre
pestovanie smrekovca a borovice. Zber, lútenie semena a pestovanie sadencov sa
uskutoèòovalo vo vlastnej
réii a preto sa pôvod semena dal presne zisti. Pokia3⁄4
bol nedostatok sadencov, vypomáhali si vyzdvihovaním
materiálu z predtým prevedených miskových výsevov.

Pestovanie zmieaných porastov bolo pre Greinera prioritou.
U v roku 1835 mal prednáku o zalesòovaní vysokohorských spustnutých plôch. Buku, ktorý zlepuje
pôdu, odoláva vetrom a chorobám,
produkuje viac hmoty ako iné dreviny, pripisoval ve3⁄4ký význam, aj
keï nie vade naiel nasledovníkov.
V teplejích oblastiach povinne vnáali do porastov dub a buk, prièom
najosvedèenejím spôsobom bolo
sadi alude a bukvice kladením pod
motyku. Pre Lesný úrad v umiaci
vydáva v roku 1846 podrobné pokyny pre doplòovanie smrekových monokultúr, usmernenia na pestovanie
rôznych druhov drevín v kôlkach.
Pre Lesný úrad v Muráni vydal úpravu, aby sa smrekové sadence sadili
zároveò so smrekovcom, nariaïuje
pokusy s vysádzaním javora horského. V roku 1847 ostro kritizuje úrad
v Polomke kvôli zaostávaniu v zalesòovaní starích holín. Zodpovedných èinil vedúcich polesí a nariadil
pozastavi funkèný rast horárom,
ktorí v tomto smere neplnili svoje povinnosti. Dodával, aby sa nepestoval
len smrek, ale aj smrekovec a borovica. Na polesiach Lesného úradu
Mokrá Lúka sa vo výmladkových lesoch pouívala na doplòovanie meních medzier metóda zakoreòovaním
boèných vetiev. Napriek vetkým
týmto opatreniam, po Greinerovej
smrti sa so smrekovými monokultúrami zalo a do oblasti dubín a to na
úkor buka.
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V roku 1865 vydáva riadite3⁄4stvo v Jelave nariadenie, v ktorom
upozoròuje úrady na to, aby sa snaili
dosiahnu èo najviac prirodzeného
podrastu, lebo doplòovanie i opakované zalesòovanie mladín znièených
pastvou zvyuje náklady a na dvojnásobok. V tyridsiatych a pädesiatych
rokoch prakticky uplatòoval kulisové
ruby so írkou pásov 15-20 siah (3040m). Po dostavení sa prirodzeného
zmladenia, prípadne dosadení medzier a odrastení mladiny sa pristupovalo k dorúbaniu kulisy. Sám Greiner
priznáva výhody i nevýhody tohto spôsobu obnovy lesa a skúa aj zavedenie
tzv. skokových rubov.
Vysokú dôleitos prevádzania prebierok dokumentuje Greiner
u v roku 1833 publikovaním èlánku
o prevádzaní výchovných zásahov
na panstve Muráò, neskôr aj na Horehroní. Z uvedených statí sa dozvedáme, e v 30-roèných porastoch
buka s osikou, hrabom a brezou
sa vyailo 9 kubických siah dreva
na 1 jut., v 45-roènom smrekovom
poraste 6 a 50-roènom skoro 10 kubických siah dreva na 1 jut.
Greiner dobre poznal prácu
samotných lesných robotníkov a mal
snahu nielen o zvyovanie efektivity
práce, ale aj o zniovanie jej nároènosti. Na základe skúseností z Rakúska, dal u v roku 1829 objedna
65 ruèných píl pre lesné úrady v Antone a Polomke. Zavádzanie noviniek
sa vak nestretlo s pochopením,
robotníci a aj lesnícky personál vyhlásili, e píly sú nepouívate3⁄4né. Preto okamite prijíma
za piliarskeho majstra Jána
Redelmayera, neskôr aj Jozefa Hönigsbergera, aby robotníkov zauèili do narábania
s pílou i jej ostrenia. Vylepil i dopravu dreva stavbou
drevenej trate dlhej 3,5 km
z doliny Bubláková a Petríkovo na pílu v Polomke. Na
ahanie sa pouívali dva za
sebou zapriahnuté kone.
Na Stokách v lokalite Klatná pri Závadke dal v roku
1837 postavi vodnú nádr,
ktorá zásobovala splav pre
dopravu dreva vodou. Na
Muránskom lesnom úrade
uvaovali o výstavbe lanovej
dráhy z Muránskej planiny
do píly Muráò. Pre vysokú
finanènú nároènos sa vak
projekt nerealizoval.
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V e 3⁄4 m i
významnú
úlohu zohráva Greiner pri
z a r i a ïo v a n í
lesov. 28 rokov zauèoval
a kolil taxátorov, kreslièov
a geometrov.
Sám zhotovil
výkomer, ktorý sa pouíval pri
taxaèných prácach.
Takisto zameriavanie celého Coburgovského majetku organizoval
pomocou profesionálnych zememeraèov u v rokoch 1833-1838, prièom vyuíval hlavne mapy ininiera
Czibura z 18.storoèia. Následne do
nich zakres3⁄4oval lesnícky detail, zastúpenie drevín, ich vek. Zapoèal
s ve3⁄4mi jednoduchými plánovacími
formulármi hlavne na pestovnú èinnos, neskôr spolu s opisom porastov
prerástli formuláre a do hospodárskych plánov. Jeden z prvých bol
pre panstvo Muráò u v roku 1856.
Postupne tieto metódy plánovania
zaviedol na vetkých lesných úradoch a kvôli tomu aj zriadil oddelenie taxácie. Najprv bolo v Muráni,
postupne sa presúvalo do Revúcej,
do Jelavy a v medzivojnovom období
bolo opä v Muráni. V rokoch 18401845 vypracoval výnosové tabu3⁄4ky
pre vysokokmenné i výmladkové lesy
a tieto sa vyuívali v praxi. Sám sa po
penzionovaní staral u len o taxaèné
záleitosti a pokraèoval v u nieko3⁄4ko desaroèí prevádzanom zbieraní
a overovaní podkladov pre výnosové
tabu3⁄4ky. Ich druhé vydanie, ktoré vylo a po jeho smrti v roku 1896, bolo
jeho ve3⁄4kým ivotným dielom.
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Téma mesiaca
Greiner obchodník
Lesy v Greinerových èasoch
slúili hlavne na zásobovanie drevom pre priemyselné podniky - huty,
sklárne, eleziarne, v menom mnostve pre miestne píly. Výroba a dodávky dreveného uhlia bola dôleitá
a zároveò aká úloha. Vyadovala
pevnú organizáciu a disciplínu, dodávky museli by plynulé. Motivujúcim faktorom mali by prémie
za dodané uhlie vo výke jedného
grajciara za mericu. e nelo o malé
objemy svedèí fakt, e v tyridsiatych
rokoch sa dodalo okolo 240 tisíc meríc uhlia, v pädesiatych okolo 260 tisíc a v esdesiatych a cez 370 tisíc
meríc. V tom èase bolo Greinerovou
snahou presvedèi zodpovedné orgány, aby sa drevené uhlie nedodávalo pod výrobné ceny. Vypracoval
elaboráty s mnostvom presvedèivých argumentov proti drancovaniu
lesov a vykorisovaniu pracujúcich
pri výrobe dreveného uhlia. ia3⁄4,
pokia3⁄4 nemalo riadite3⁄4stvo do roku
1853 úplnú samostatnos, tak sa
mu to nepodarilo. S úèinnosou od
1.1.1853 sa vak novými intrukciami celý odbyt lesných výrobkov stavia na celkom nové základy. Zavádza
lesné pokladnice a vzájomné vyúètovanie medzi lesníctvom, po3⁄4nohospodárstvom a eleziaròami.

Greiner ekonóm
1⁄4udovít Greiner pri vetkých
svojich nariadeniach, pokynoch
a intrukciách bral na zrete3⁄4 aj ekonomickú stránku veci. Mal ve3⁄4mi
precízne vykalkulované náklady na
obnovu lesa umelým zalesòovaním
a sejbou. Aj preto jeho snahy o zvyovanie podielu prirodzenej obnovy.
Mal rozpracovaný aj finanèný efekt
prebierok, z ktorých sa drevná hmota zúitkovávala na výrobu dreveného uhlia.
Ve3⁄4kú pozornos venoval odmeòovaniu lesného personálu. Odborne vzdelaní 3⁄4udia mali prioritu aj

v ohodnotení, nezabúdal vak ani na
robotníkov v abe dreva, povozníkov.

Greiner zememeraè a geograf
túdiom matematiky a fyziky
na Polytechnike vo Viedni si Greiner
roziroval svoje veobecné znalosti
a tieto dokázal ve3⁄4mi úèinne vyuíva
v praxi. Vynikol aj ako zememeraè
a priekopník geografického poznávania Slovenska, osobitne Vysokých
Tatier. Zachovali sa údaje z viacerých
jeho výkových meraní.
Zaznamenávanie výkových
údajov na mapách z 18. storoèia,
dokonca i v neskorích dokumentoch vôbec nebolo samozrejmosou
 okrem iných dôvodov aj kvôli nároènosti výkových meraní vo vysokohorských podmienkach. O výky
sa vak (najmä vo Vysokých Tatrách)
viac zaujímali prírodovedci a prípadne niektorí vzdelaní cestovatelia
 ojedinele u od konca 18. storoèia.
Ich meracia technika bola prirodzene spoèiatku nedokonalá a rozsiahlejím, systematickým meraniam
bránila aj neprístupnos terénu.
Aj v odborných kruhoch ve3⁄4mi dlho preíval názor, e najvyím
vrcholom Tatier je Kriváò. Priekopníkom exaktnejích, barometrických
výkových meraní v Tatrách bol
kótsky lekár, prírodovedec a cestovate3⁄4 z Edinburgu, Robert Towson.
V roku 1773 vystúpil s barometrom
na niektoré tatranské títy (Kriváò,
Kemarský, Jahòací a Lomnický
tít) a zameral ich výky, na základe èoho ako prvý vyiel s tvrdením,
e najvyím vrcholom Tatier nie je
Kriváò, ale Lomnický tít. Towsonove
merania boli na svoju dobu relatívne
presné. Výkové merania na Slovensku poèas svojich botanických
výskumov Karpát uskutoènil v roku
1813 védsky uèenec F. Wahlenberg.
Sám povaoval za najvyí vrchol Tatier 1⁄4adový tít, ktorý vak nemohol
zmera, lebo pre nepriazeò poèasia
sa mu nepodarilo vystúpi na tento
konèiar.

Téma mesiaca
V roku 1837 1⁄4udovít Greiner, poopravil vetky nesprávne
názory a dokázal, e najvyím
konèiarom Tatier je práve Gerlachovský tít. Tým vytvoril medzník vo vývoji výkových meraní
na území naich ve3⁄4hôr.
Prvý èlánok, v ktorom
referoval o svojich prvých objavných meraniach, vyiel v roku
1839 v budínskom èasopise Gemeinnutzige Blätter zur Belehrung und Unterhalt pod názvom
Die Gerlsdorfer Spitze als die
hochste Gebirgschohe der Karpathen
(Gerlachovský tít ako najvyí vrchol Karpát). Po tejto základnej správe nasledoval jeho citovaný èlánok
v Slovenských novinách:
Kdy se o Tatrách hovoøí anebo píe, tedy se obyèejnì lomnický
chochol /od osady Lomnici, nedaleko Kemarku v Spii, tak nazvaný/
a Køiváò v Liptovì, jako nejvyí
chocholy udávají, toliko nìkteøí spisovatelé pøipomínají, e ledodolský
jehlan /Eisthalerspitze/ jetì i nad
lomnický chochol výe vystupuje.
Vecky tyto dátky o pomìrnì vysokosti jednotlivých vrchu tatranských
já za pravidvé uznati nemohu, nebo
sem následkem vlastního trigonometrického mìraní v centrálních Tatrách
docela jiné výsledky dosáhnul.
Bylo to jetì roku 1837, dne
l0. Aug. krásnì jasného dne, kdy
sem na lomnický chochol vystoupil
zvlátì k tomu cíli, abych jeho vysokost nad hladinou vody moøské
pomocí tlakomìru /barometru/ vyskumal. Pøi této pøíleitosti pøehlédal
sem také sausední vrcholy stupòomìrem /Grandbogen/, a nael sem
pomocí tohoto, pravda ne velmi spolehlivého nástroje k vybadání malých
rozdílu vysokosti, nìkolik jehlanu, témìø tak vysokých, jako sám lomnický
jehlan. Jeden ale z nich, toti jehlan
gerlachovský nikde jako zvlátní nìjaká výina nepøipomína, kde se ale
o ní pøece hovoøí, tedy se vysokost její
udáva o nìkolik l00 stop mení, ne
lomnického jehlanu.
Následkem
této,
na lomnickém chocholu dosáhnuté skuenosti umínil
sem sobì, na cestì pøísnì
mathematické pøijíti k tomu pøesvìdèení: zdáli chochol gerlachovský v skutku nejvìtí výinu centrálních spisko-liptovských
Tater pøedstavuje. Ochot-
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/dnes mestské èasti Popradu/.
Jeho zistenie, e Gerlachovský
tít je najvyí spomedzi nich,
bolo nielen prekvapujúce, ale
skutoène smelé a priekopnícke,
lebo odporovalo vetkým tradíciam, èo si Greiner jasne uvedomoval.
Na základe meraní stanovil nasledovné výkové poradie
tatranských títov:
Greinerov výkomer
l. Gerlachovský tít - 8354 viedenských stôp  2. Lomnický tít - 8304   3. Pyný tít
nosti jednoho pøitele a milovníka vìd
- 8275   4. 1⁄4adový tít - 8209 
pøírodních dostal sem k tomuto cíli
Uviedol aj výku Kriváòa
velmi dokonalý theodolít /to jest nána základe vlastných meraní: 7872
stroj, ku pøísnému trigonometrickéviedenských stôp.
mu mìraní slauící/, s nímto sem se
Veobecné prijatie priekopvybral na rovinu, která se od Spiské
níckeho Greinerovho tvrdenia o výSoboty /Georgenberg/ a k osamotìkovom prvenstve Gerlachovho títu
lým hostincum velkanským, na cestì
nechalo na seba èaka nieko3⁄4ko
z Velké do Liptova leicím, protahuje.
desaroèí od publikovania prvých
Tu sem vymìral v celé mathematické
správ.
pøísnosti základní èáru trigonometricVeobecné prijatie Greinerovkau, na 2000 sáh dlouhou, potom pak
ho tvrdenia o výkovom prvenstve
sem z obou koncù oné základní èáry,
Gerlachovho títu môeme poèíta
ohledem vrcholu centrálních Tater, od
u od roku 1876, kedy sa vydala
chocholu kemarského a ku Køiváni,
mapa Vysokých Tatier spracovaná
vecky, ku trigonometrickým poètum
viedenským Vojenským kartograficpotøebné uhly rozmìral a výsledek této
kým ústavom. Podklady k tejto mape
práce jetì skrze postavení nástroje na
pochádzali z takzvaného tretieho votøetím místì kontrollíroval.
jenského mapovania, konkrétne zo
Z tìchto, jako øeèeno. v celé
systematických trigonometrických
pøísnosti vykonaných prac mìrnicmeraní Tatier z roku 1874.
kých a dalího trigonometrického
Greinerove výkové merania
poètování, pøi kterém se i na úploinu
sa neobmedzili len na oblas Vysozemì naí a jiné, k poznání pravé vykých Tatier. Zachovali sa údaje jeho
sokosti potøebné ohledy pozorovalo,
barometrických meraní výok z Krápøiel sem k tomu pøesvìdèení, e je
3⁄4ovej hole a ïalích vrchov z oblasti
gerlachovský chochol, jako se mi to
Horehronia  K3⁄4aku, Kohúta a Fabobylo na lomnickém jehlanu ukázalo,
vej hole.
nejvìtí výina v Tatrách, a síce o ceO celoivotnom diele 1⁄4udolých 50 stop vídeòské míry vyí od
víta
Greinera
môeme napísa, e
lomnického jehlanu. Za lomnickým
vetko jeho konanie sledovalo jedichocholem nasleduje asi 6 sousedný cie3⁄4  zve3⁄4aïova lesné hospodárních jehlanu, a potom jen pøichází
stvo a zabezpeèi jeho pozdvihnutie
sám Køiváò.
na úroveò ostatných odvetví. Bez1⁄4udovít Greiner teda spomála 122 tisíc katastrálnych jutár
èiatku stanovil výkové poradie najlesných pozemkov mu na to dávalo
vyích tatranských vrcholov a ich
priestor, 54 rokov èas a veobecné
výku voèi základnici vyznaèenej
i odborné vzdelanie predpoklady.
medzi Spiskou Sobotou a Ve3⁄4kou
Naastie si svoje mylienky nenechával pre
seba, ale aktívnou publikaènou èinnosou zanechal významné dielo
aj pre nás, svojich nasledovníkov.



Ing. Július Burkovský je
emeritný lesník ochranár
Ing. Igor Viszlai je riadite3⁄4
OZ Revúca
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Téma mesiaca
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Pocta významnému lesníkovi
Peter GOGOLA

Strihanie pásky

Pri príleitosti 210. výroèia
narodenia 1⁄4udovíta Greinera a 150.
výroèia vytvorenia prvého lesného
hospodárskeho plánu sa v stredu
10. mája uskutoènilo slávnostné
stretnutie Od Greinera po súèasnos.
V dopoludòajích hodinách
sa v Mestskom kultúrnom dome
v Jelave uskutoènila konferencia, na ktorej sa zúèastnil minister
pôdohospodárstva Zsolt Simon,
primátor Jelavy MVDr. Milan Kole-

Ing. Igor Viszlai

Ing. Zsolt Simon

sár, primátor Revúcej Ing. Jaroslav
Goèaltovský, starosta obce Muráò
Ing. Roman Goldschmidt, obchodný
riadite3⁄4 .p. LESY SR Ing.Vladimír
Víglaský a poèetné auditórium, zloené prevane z lesníkov. Závereèným bodom programu konferencie
bolo vzdanie holdu nasledovníkom
1⁄4udovíta Greinera. Z rúk ministra
Simona ho prevzali zaslúilí lesníci.
Program pokraèoval poloením vencov k pamätnej tabuli 1⁄4udovíta Greinera na budove mestského
úradu v Jelave. Delegácia úèastníkov poloila veniec i na miestnom
cintoríne na hrob tohto zakladate3⁄4a
moderného lesníctva na Gemeri.
Vyvrcholením programu dòa

bolo otvorenie pamätnej izby 1⁄4udovíta Greinera v budove riadite3⁄4stva
Odtepného závodu tátneho podniku LESY SR v Revúcej. Slávnostné
prestrihnutie pásky vykonal Juraj
Gaúr, bývalý hlavný ininier Lesného závodu Muráò, dnes 78 - roèný
lesník vo výslube.
Pamätná izba 1⁄4udovíta Greinera je pripomenutím zásluh tohto
významného lesníka a zároveò
príleitosou spozna históriu hospodárenia v lesoch na Gemeri od
19. storoèia a po súèasnos. Ako pri
slávnostnom otvorení povedal iniciátor podujatia, riadite3⁄4 OZ Revúca
Ing. Igor Viszlai, 1⁄4udovít Greiner
ako riadite3⁄4 Coburgovských lesných
majetkov v Jelave presadzoval
priekopnícke metódy, ktoré by sme
dnenou terminológiou mohli oznaèi
za trvalo udrate3⁄4né obhospodarovanie lesa. Jeho schopnos myslie
a kona predvídavo v prospech lesa
je odkazom aj pre nás, jeho nasledovníkov.



Pamätná izba

Lesnícke spravodajstvo
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SILVA REGINA 2006
Medzinárodný lesnícky a poľovnícky veľtrh, BRNO – Výstavisko

Berta ONDRIOVÁ

Od nedele do tvrtka, od 2. do
6. apríla 2006, sa LESY SR prvýkrát
ako vystavovate3⁄4 zúèastnili na medzinárodných ve3⁄4trhoch v Brne. Výstavnícky trojlístok TECHAGRO, ANIMAL

VETEX a SILVA REGINA tento rok
navtívilo vye 75 000 návtevníkov
zo 41 krajín sveta, na výstavnej ploche vye 55 tisíc m2 sa prezentovalo
698 firiem z 19 krajín. Na svoje si tu
okrem lesníkov a po3⁄4ovníkov prili aj
po3⁄4nohospodári, farmári, vèelári, èi
veterinári, keïe organizátor výstavy
Veletrhy Brno, a.s. organizoval pod
jednou strechou okrem 9. roèníka
medzinárodného lesníckeho a po3⁄4ovníckeho ve3⁄4trhu aj 8. roèník medzinárodného veterinárneho ve3⁄4trhu
a 9. ve3⁄4trh po3⁄4nohospodárskej techniky.
Nosnou témou lesníckej a po3⁄4ovníckej èasti
 SILVA REGINA  bola Biomasa ako obnovite3⁄4ný zdroj
energie. V rámci obsiahleho
programu svojou prednákou
na tému Biomasa v podmienkach LESOV SR  monosti
zvyovania jej produkcie
prispel aj rozvojovo-technický
riadite3⁄4 Ing. Ján tefánik.

Naim hlavným poslaním bolo
predstavi tátny podnik LESY SR aj
mimo Slovenska, priblíi návtevníkom jeho èinnos, aktivity, èi hlavné
zámery. V priestoroch moderne poòatej expozície s rozlohou 72 m2 sme
poèas piatich výstavných dní odpovedali na otázky oh3⁄4adne súèasnej situácie v slovenských tátnych lesoch,
biomasy, èi po3⁄4ovníctva a lesoturistiky. Poèas celého trvania výstavy sa
na propagácii podniku spolupodie3⁄4ali
interaktívnou formou kolegovia z OZ
Semenoles, na vonkajej ploche u tradiène vystavoval OZ Lesnej techniky.
Tohtoroèná úèas na brnenskom ve3⁄4trhu, ktorá bola pre nás premiérovou, nám umonila zai úplne
iný rozmer lesníckej výstavy, vymeni
si skúsenosti s inými vystavovate3⁄4mi, nadviaza kontakty so tátnymi
lesmi niektorých ïalích európskych
krajín a mono aj prispie niektorými
podnetmi slovenským organizátorom
podobného podujatia.
Take, dovidenia v Nitre, priatelia!
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Lesnícke spravodajstvo

Nová rubrika v podnikovom časopise Lesník bude pravidelne prinášať krátke rozhovory s členmi vedenia podniku, v ktorých sa budú
vyjadrovať k aktuálnemu dianiu a problémom.

Na
slovíčko

Jozef MARKO

...dnes s Ing.
Igorom
Olajcom

- generálnym riaditeľom

Peter GOGOLA
Vedenie š.p. LESY SR uskutočnilo v druhej polovici
marca dvojtýždňové turné po všetkých dvadsia
tich ôsmich odštepných
závodoch – včítane Semenolesu a Odštepného
závodu lesnej techniky.
Na to, aké poznatky toto turné prinieslo vedeniu podniku sa pýtame
toho najpovolanejšieho – generálneho riaditeľa.

Vaa spanilá jazda po odtepných závodoch vyvolala zaujímavé reakcie: kolegovia od atína
a po Sobrance ocenili, e ste sa
odhodlali venova dva týdne stretnutiam priamo v sídlach závodov.
Kto  alebo èo  vám vnuklo túto
mylienku?
Nikdy sa mi nepáèilo, keï ma
éf zavolal do svojej kancelárie, lebo
v podvedomí kadý cíti nejaký malér.
Doma je istota. Vak aj portovci sú
na svojom domácom ihrisku favoritmi. Z istoty vyplýva pohoda a z pohody väèia otvorenos. Ak som chcel
vedie naozaj, èo jednotlivé odtepné
závody trápi, bolo treba hneï na prvom stretnutí ukáza, e 3⁄4udí z vonkajej prevádzky si váim a to nielen
formálne vyhlási, ale to dokáza.
Pracovných stretnutí mám neúrekom a ako som aj predpokladal, po
dvojtýdòovom turné som dlho nevedel, kam skôr skoèi. No mojou prioritou boli a ostanú 3⁄4udia v zelených
uniformách, na ktorých sa vdy
môem spo3⁄4ahnú. Dobre fungujúca
firma je o 3⁄4uïoch a tak je mojou povinnosou pozna ich problémy, ale
aj prostredie, v ktorom pracujú.

Stretnutia na OZ vám bezpochyby poskytli ve3⁄4ké mnostvo
informácií o tom, èo teí a èo trá-
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Pozvánka za
okrúhly stôl

pi lesníkov v prevádzke. Ktorá
z týchto informácií bola pre vás
najväèím prekvapením a preèo?
Mojím najväèím prekvapením bolo, e z úst zamestnancov
skoro na kadom OZ do 10 minút
zaznelo slovo byrokracia z GR.
Hlavne sa to týkalo spôsobu a zberu informácií, ktoré v obmenenej
podobe o pár dní pýta znova iný
kolega, sediaci mono v tej istej
kancelárii. Ïalej nedôvera a zamedzovanie samostatnému konaniu a rozhodovaniu vedúcich
pracovníkov závodov a správ. Ak
zamestnanci strácajú dôveru vedenia, zniuje sa ich výkonnos a následne sa sami stávajú nástrojom
brzdy pre napredovanie podniku,
lebo sa riadia heslom èím horie,
tým lepie.

Je nepochybné, e ste
zvolili nároèný, ale zároveò najefektívnejí spôsob zmapovania
situácie na odtepných závodoch.
Plánujete niekedy v budúcnosti
absolvova podobné turné?
V takejto podobe v najbliom období  do volieb - asi nie.
Ale rieenie aktuálnych otázok
a podnetov pecifických pre jednotlivé OZ by som chcel riei priamo
na mieste. Predpokladám, e v budúcnosti si vytvorím urèitý systém
priameho kontaktu na získavanie
spätnej väzby, ktorá je nevyhnutná
pre správne riadenie podniku.



Banskobystrická retaurácia
Bata sa v druhej polovici minulého
roka stala batou neformálnych stretnutí vtedajieho generálneho riadite3⁄4a
Ing. Karola Vina so zamestnancami
podniku z celého Slovenska na takmer
vetkých pozíciách. Úroveò troch otvorených a kultivovaných diskusií, ktoré
po kadý raz trvali viac ako tri hodiny,
presvedèila obidve strany, e dialóg
o vedných starostiach a problémoch,
krátkodobých zámeroch i strategických
rozhodnutiach, s dobre mienenými pripomienkami, postrehmi a názormi, má
význam pre vetkých zúèastnených.
Súèasný generálny riadite3⁄4
.p. LESY SR Ing. Igor Olajec chce aj
po zmenách vo vedení podniku v tejto tradícii pokraèova. Za okrúhly
stôl vak nepozývam iba naich zamestnancov. Zaujímajú ma aj skúsenosti naich partnerov. Rád sa teda
stretnem nielen s lesníkmi, OLH,
vedúcimi lesných správ a úsekov
na odtepných závodoch, referentmi
èi robotníkmi. Miesto pri okrúhlom
stole je pripravené aj pre dodávate3⁄4ov lesníckych sluieb, nájomcov
naich prostriedkov, odberate3⁄4ov
dreva. Jednoducho pre vetkých,
ktorým záleí na tom, aby sme spoloène skvalitnili nau prácu.
Ak vás táto pozvánka oslovila a chcete vyui nie kadodennú
príleitos hovori s generálnym riadite3⁄4om, kontaktujte ma telefonicky
na +421 918 444 121 alebo e-mailom
na adresu marko@lesy.sk. Prihlásených selektova nebudeme a u teraz
sa na kadý ohlas teíme. Lesu zdar!



Lesnícke spravodajstvo

Kolektívna zmluva
podpísaná
Peter GOGOLA

Hotel Lesník v Turèianskych
Tepliciach bol 19. apríla miestom
stretnutia predstavite3⁄4ov a predsedov základných organizácií odborového zväzu Drevo  lesy  voda,
odborovej organizácie Les, vedenia
.p. LESY SR a riadite3⁄4ov vetkých
odtepných závodov pri príleitosti
podpisu kolektívnej zmluvy, ktoré sa

uskutoènilo nieko3⁄4ko dní predtým.
Kolektívnu zmluvu podpísal generálny riadite3⁄4 . p. Ing. Igor Olajec
a predseda OZ Drevo  lesy - voda
Bc. Frantiek Suchanovský.
Nová kolektívna zmluva garantuje 6%-ný mzdový nárast pre
kategóriu R a 6%-ný priemerný
mzdový nárast pre THZ (prièom rozdiel je mierne v prospech mladích
vekových kategórií).
Generálny riadite3⁄4 Ing. Igor
Olajec k podpisu kolektívnej zmluvy
povedal: Rokovanie bolo korektné.
Prebiehalo od decembra minulého
roku, prièom podnik bol v prvej fáze
rokovaní zastúpený bývalým vedením na èele s Ing. Karolom Vinom.
Zámerom bývalého vedenia bolo
presadi nový systém odmeòovania, ale zásadné pripomienky zo
strany odborárov boli dôvodom na
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stiahnutie navrhovanej zmeny z rokovacieho stola. Napriek tomu pokladám uzavretú kolektívnu zmluvu
za kvalitnú. Základom úspechu
kadého vyjednávania je záujem
dospie k dohode - vetci musia pochopi, e zakrýva sa môeme len
potia3⁄4, pokia3⁄4 nám perina staèí.
Text kolektívnej zmluvy je
uverejnený v praktickej broúrke
spolu s úplným znením ïalích
dokumentov - sociálnym fondom,
mzdovou smernicou a smernicou
o cestovných náhradách.



„Hreje pri srdci, že ste nás neodpísali“

Generálny riadite3⁄4
.p. LESY SR Ing. Igor Olajec sa v polovici apríla u
druhýkrát poèas krátkeho
vo funkcii streJozef MARKO pôsobenia
tol so zástupcami klubu
lesníkov  dôchodcov, ktorý má viac ako 70 èlenov. Nechcel som veri vlastným uiam, keï som sa dopoèul, e vedenie podniku
má záujem vies s nami dialóg. A ma hreje pri srdci pocit, e ste nás neodpísali, vyznal sa za vetkých Ing. Jaroslav Závodný.
Nai bývalí kolegovia ocenili, e za ostatné dva roky sa podarilo podniku podstatne skvalitni prácu s verejnosou. My
sme venovali vysvet3⁄4ovaniu toho, èo robíme a aký význam má pre spoloènos práca lesníkov ve3⁄4mi málo èasu, zaspomínal
si Ing. Fedor Maòkovský. Ing. Pavel Výbook spomenul príjemné prekvapenie, ktoré zail po tom, ako navtívil po dvoch rokoch
od poloenia základného kameòa Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline. Urobili ste tam kus dobrej práce, zdôraznil. Ako
povedal Ing. Olajec, súèasné vedenie podniku chce komunikova s lesníkmi - seniormi aj preto, aby aj oni prispeli svojimi skúsenosami, autoritou a poh3⁄4adom na aktuálne dianie k ïaliemu skvalitneniu komunikácie s laickou verejnosou, ochrancami
prírody, spracovate3⁄4mi dreva a ïalími záujmovými skupinami. Preto sa obidve strany dohodli na tom, e ich dialóg bude pokraèova na prospech slovenského lesníctva.
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Lesnícke spravodajstvo

Symboly štátnych lesov
na území Slovenska
Peter GOGOLA

Riadite3⁄4ka múzea 1⁄4ubica Mi3⁄4anová a historik Jozef Urgela

Výstava v LDM mapuje
vývoj lesníckych
uniforiem od začiatku
20. storočia
Pozoruhodný súbor exponátov prináa výstava Symboly tátnych lesov na území Slovenska,
ktorú otvorili v piatok 7. apríla v Lesníckom a drevárskom múzeu vo
Zvolene.
Z vystavených uniforiem je
najstaria uniforma zamestnancov
Správy lesného hospodárstva zo
zaèiatku 50-tych rokov. K uniformám patria aj výloky so sluobným oznaèením, odznaky, medaile
a vyznamenania. Za pozornos stojí
odznak horára z obdobia prvej Èeskoslovenskej republiky a pracka
z opasku lesníckej uniformy slovenského tátu.
Súèasou výstavy sú aj archívne dokumenty a muzeálne predmety,
viauce sa k organizáciám tátnych
lesov na území Slovenska od druhej
tretiny 19. storoèia a po dneok.
K zaujímavým tlaèeným dokumentom v tejto èasti výstavy patrí
diplom Jozefa Hudeca o ukonèení
túdia lesníckeho ininierstva v Ban-

Historická budova Kammerhofu, na jej mieste je dnes sídlo .p. LESY SR

skej tiavnici z roku 1916, Sluobný
poriadok pre zamestnancov podniku tátne lesy a statky z roku 1932
a Predpisy o sluobnom odeve pre
zamestnancov podniku tátne lesy
a statky z roku 1937. Doplnkom sú
starie i novie lesnícke èasopisy,
výroèné správy Èeskoslovenských
tátnych lesov a statkov, znaky, peèate a peèiatky jednotlivých organizácií
tátnych lesov.
Záver výstavy tvorí èas venovaná symbolike tátneho podniku
LESY SR Banská Bystrica. Slávnostná lesnícka uniforma, organizaèné
oznaèenie, sluobné oznaèenia èi
logo tátneho podniku ponúkajú
monos zorientova sa v tejto prvýkrát prezentovanej problematike
lesníctva.
Foto: autor



Výstava bude sprístupnená do 17. mája 2006.
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Lesnícke spravodajstvo
Užitočná spolupráca
námestovských lesníkov
a ochrancov prírody

Päťsto vtáčích
búdok
na pomoc lesu
Jozef MARKO
Kolegovia z OZ Námestovo
v marci a apríli tohto roka zrealizovali zaujímavý projekt, o ktorom nám
viac povedal riadite3⁄4 Ing. Jozef Herud:
Po vetrovej kalamite na Orave z novembra 2004 vznikli ve3⁄4ké plochy
bezlesia bez bývalých hniezdísk
uitoèného vtáctva. OZ Námestovo preto pripravil pre hniezdenie
spevavcov, iviacich sa najmä hmyzom, pästo kusov vtáèích búdok.
Chceme tým pomôc bezpeène
zahniezdi èo najväèiemu poètu
spevavcov, hlavne sýkoriek po okrajoch kalamitných plôch, ktoré sú
najviac ohrozené podkôrnym hmyzom. Veríme, e vtáctvo sa nám
odmení tým, e nám pomôe znièi
èo najviac kodcov. Kadú búdku
máme zaevidovanú a budeme sledova aj jej obsadenos. Pri výrobe
vtáèích búdok sme spolupracovali
s pracovníkmi Správy CHKO Horná Orava, aby sme vyrobili búdky
na mieru pre kadého spevavca.
Pod3⁄4a slov riadite3⁄4a OZ Námestovo pritom nejde o iadny experiment, ale o skúsenos naich
predchodcov lesníkov. V roku 1986
bola na Orave rozsiahla vrchovcová
kalamita, spôsobená snehom. V postihnutých porastoch lesníci pozorovali zvýené mnostvo spevavého
vtáctva, ktoré v nich nalo potravu
 hmyzích kodcov. Tieto porasty boli
iba kalamitou preriedené, t.j. spevavé
vtáctvo malo dos moností na bezpeèné hniezdenie. Teraz im vietor znièil aj bývalé hniezda a tieto im chcú
lesníci na Orave aspoò èiastoène
nahradi. Malí operenci sa im urèite radi odvïaèia, veï jedna sýkorka
dokáe skonzumova denne to3⁄4ko
hmyzu a jeho lariev, ko3⁄4ko sama vái.
V minulom roku odchytili námestovskí lesníci v lapaèoch pä miliónov
jedincov lykorúta smrekového, èo
je také isté mnostvo, aké dokáe
v priebehu jedného leta zlikvidova
sto sýkoriek.
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Ktorý OZ si svojimi
chatami získa najviac zamestnancov?
Odteraz má kadý zamestnanec LSR v zmysle platnej kolektívnej zmluvy nárok
na 2000,- Sk príspevok na podnikovú rekreáciu v ktoromko3⁄4vek
ubytovacom zariadení zahrnutom
v zozname na intranete. Èo vetko
musíme urobi, aby sme takýto
príspevok získali?
Staèí si na OZ vyzdvihnú Poukaz na príspevok vypísaný na Vae
meno, potom sa správa
ako bený zákazník a objedna si chatu, vyplati
obvyklú cenu za pobyt,
riadne vyplni Poukaz,
pri pobyte si ho da podpísa správcovi chaty
alebo hotela a potom ís
s Poukazom a dokladom
o zaplatení na mzdovú
uètáreò OZ, kde Vám vo
výplate zúètujú 2000
korunový príspevok (max. do výky 75%
z ceny pobytu, pri dåke pobytu minimálne
3 dni). Kadý OZ zale vetky riadne vyplnené Poukazy na GR  Odbor po3⁄4ovníctva, rybárstva a lesoturistiky, kde na konci
roka z nich vyrebujeme jedného zamestnaneca, ktorý získa víkendový pobyt pre
2 osoby na jednom z naich lukratívnych
ubytovacích zariadení.
Na zadnej strane Poukazu kadý zamestnanec vyjadrí svoju spokojnos
so správcom chaty ako aj so samotnou
chatou a na základe Váho hodnote-

Príspevok
na podnikovú rekreáciu
štartuje novú súťaž
Lucia ALAPKOVÁ
nia budú ocenené tri odtepné závody,
na ktorých sa bude najlepie cíti èo
najviac naich zamestnancov. Tieto OZ
získajú monos navýi plán nákladov
na r. 2007 vo výke 300, 200 a 100 000
Sk na zlepenie kvality ubytovacích zariadení na OZ.
Tak èo závody? Èaká na Vás
4500 zamestnancov (klientov), o ktorých
môete bojova, aby navtívili práve Vau
chatu. Sme zvedaví, ako vyuijete túto
príleitos. Dokáete nám, zamestnancom LSR, e ste naozaj dobrí???



Vzdelávanie pracovníkov
OZ Palárikovo
Peter NÉMETH
Vedenie OZ Palárikovo kladie ve3⁄4ký dôraz na permanentné vzdelávanie zamestnancov. Potreba dôkladnej znalosti aktuálneho znenia zákonov a predpisov
a oboznamovanie sa s najnovími výsledkami lesníckeho výskumu je cesta k zvyovaniu kvality hospodárenia v lesoch. Aj preto sa v stredu 29. marca v budove Kultúrneho domu v Gabèíkove uskutoènilo kolenie pracovníkov lesných správ Gabèíkovo,
Ve3⁄4ký Meder a Sládkovièovo.
Otvorenie kolenia vykonal riadite3⁄4 OZ Palárikovo Ing. Ladislav Varga, Csc. Vo
svojej prednáke sa venoval Zákonu o lesoch è. 326/2005 Z.z. Zdôraznil význam nového zákona a jeho vplyv na lesnícku prax.
Doc. Ing. Rudolf Petrá, Csc. z Národného lesníckeho centra v odbornej
prednáke predniesol výsledky pracovného tímu na tému ,,Rastové tabu3⁄4ky topo3⁄4ových klonov. Poèas prezentácie výsledkov v grafickej a tabu3⁄4kovej forme mu asistoval
Ing. Julián Mecko. Podklady boli získané práve z teritória uvedených lesných správ.
Prítomných lesníkov zaujali výsledky objemovej, ale aj hodnotovej produkcie topo3⁄4ových klonov, ktoré sú zo vetkých drevín slovenských lesov najvyie .
Ing. Slavomír Finïo, Csc. (taktie z NLC) v odbornej prednáke prezentoval
ochranné repelentné náterové a postrekové látky, ktoré sa pouívajú proti ohryzu,
obhryzu a lúpaniu zverou. Zaujímavou novinkou bol prostriedok zaloený na mechanickom aplikovaní ovèej vlny, v spojení postrekom lepivej látky s dlhotrvajúcim
úèinkom VBS- 99, ktorý odpudzuje zver produktom ovèej vlny - lanolínom.
Hlavnú prednáku predniesol prednosta Krajského lesného úradu v Trnave Ing. Frantiek Hombauer, ktorý nový Zákon o lesoch 326/2005 Z.z. , z 23. júna
2005 vysvet3⁄4oval pod3⁄4a paragrafového znenia a zvlá vyzdvihol povinnosti OLH (objem etátu, objem porastových zásob, výchovné aby, atï.).
Diskusia k tejto tematike bola ve3⁄4mi ivá. Jednotlivé otázky boli odborne rozdiskutované, najmä jedna z najpálèivejích tém - èierne a biele plochy, ktoré dosia3⁄4 nie sú komplexne rieené.
Ing. Peter Németh je technik LS Gabèíkovo
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Vo Vigelandovom parku v Osle je fontána Osudu. Znázorňuje mužov spoločne nesúcich
životné bremeno. Každý ho znáša inak. Jednému sa podlamujú kolená, druhý kráča bezstarostne, tretí v hlbokom zamyslení. Možno podobne spolu nesieme aj náš lesnícky osud. Niekto
sa bojí zajtrajšieho dňa, pre iného je les „gombičkou“, ďalší viac pozoruje a premýšľa.
Autor nasledujúceho príspevku nepochybne patrí do poslednej skupiny. Svoj život
spojil s výberkovými lesmi Smolníka, stará sa o ne, pretvára ich a určite aj miluje. Možno
polemizovať s jeho názormi, nemožno však spochybniť váhu jeho slov. Tie sú podopreté
hlbokým zaujatím a mnohoročnou skúsenosťou. Je dobre, že máme takýchto kolegov.

Večne spievajú lesy?
Ladislav ALCNAUER
Prichádza nová jar a s òou
sa prebúdza k ivotu vetko ivé. Nastal èas obnovy lesa, èas oèisty tela
a due. Nastal èas, aby sa mohli nové
mylienky a názory dosta do úrodnej
pôdy, èas zbavi sa starých zauívaných praktík v obnove lesa a s tým súvisiacim spôsobom obnovných aieb.
Nastal èas, keï sa chcem s vami kolegovia lesníci podeli o tyridsaroèné
skúsenosti lesníka a vyslovi svoje
názory na vývoj a smerovanie náho
lesníctva.
Viem, e nie vetci budú súhlasi s mojimi názormi, no i napriek
tomu ich zverejním a vopred sa teím
na polemiku s odborníkmi i laikmi.
Naím cie3⁄4om sa musí sta
pestovanie a zachovanie trvalých,
vekovo, druhovo diferencovaných,
zdravých lesných porastov pre ïalie generácie. Preto je potrebné postupne prejs od lesa vekových tried
k prírode blízkemu pestovaniu lesov
vade tam, kde sú k tomu vytvorené
vhodné prírodné podmienky.

Zmena myslenia

Najjemnejím spôsobom je
výberkový spôsob hospodárenia, ktorý je zaloený na abe jednotlivých
stromov ako nosite3⁄4ov prírastku pri
zachovávaní kritérií piatich základných výberkových princípov. Aby sme
mohli pristúpi k tomuto spôsobu
hospodárenia je v prvom rade potrebná zmena myslenia oproti rúbaòovému spôsobu hospodárenia. Mám tým
na mysli podrastné formy, kde sa po
zaistení prirodzeného zmladenia vykonávajú doruby v pásoch.
Pri výberkovom spôsobe nie
je cie3⁄4om len prirodzené zmladenie,
hlavný je trvalý zvýený prírastok
bez poruenia prirodzeného ekosystému. Vek
a rubná doba strácajú Porast Výmera
144
13,63ha
svoj význam. Cie3⁄4om je
148
9,81ha
dopestovanie kvalitných
149
15,79ha
kmeòov rubnej zrelosti,
156

20,64ha

udriavanie a úprava rovnováneho
stavu a truktúry porastu, trvalé zachovanie ekosystému citlivým zasahovaním do vetkých vrstiev porastu
a zabezpeèenie trvalého nepravidelného prirodzeného zmladenia.
To je potrebné chápa v irích
súvislostiach.

Kadý zásah s citom

Kadý zásah v poraste musí
by vykonávaný s citom a na vysokej
odbornej úrovni. To, e je to vetko
moné realizova v prevádzke, chcem
potvrdi vlastnými skúsenosami
z výberkového spôsobu hospodárenia, ktorým sa intenzívne zaoberám
posledných 16 rokov v oblasti Smolníckej Osady pod Kloptaòou. Trinás
rokov som pracoval na výmere lesného obvodu 430 ha, terajia rozloha je
710 ha. Výmeru uvádzam preto, lebo
je dôleitá v prípade zväèovania výmery na 1000 ha a vyie na jedného
lesníka, èo u ohrozuje výberkový
spôsob hospodárenia.
Kadý porast pred abou sa
vyznaèí a rozèlení pribliovacími linkami irokými 2,5 - 3 m, vzdialenos
medzi linkami je 30 - 40 m. aba
sa prevádza smerovou stínkou k pribliovacím linkám. Hrubé kmene sa
krátia na 2 a 3 ks, jednotlivo sa vyahujú LKT. Nie je moné poui metódu zberného lana. Kmene vyaené zo
strednej vrstvy porastu sa vyahujú
jednotlivo, aby nedochádzalo k pokodeniu stojacich kmeòov a podrastu,
pretoe kvalita a stav budúcich výberkových a trvalých lesov stojí na
kvalite vykonávaných prác. Preto sú
v týchto podmienkach nevhodné výberové konania dodávate3⁄4ov. Tu sú
potrebné stále vysoko kvalifikované
Zásoba
v m3
1994
3614
3793
4968
7969

Priemerná
zásoba na
1ha v m3
278
303
346
425

Zásoba v m3
2003
4880
2452
4831
7783

pracovné skupiny, ktoré
budú za svoju prácu
finanène
zvýhodnené.
abou v hornej
a strednej
Ladislav Alcnauer
vrstve porastu
sa
zároveò
dostáva svetlo do spodnej èasti porastu a tým
regulujeme prirodzené zmladenie,
stav nárastov a rast spodnej vrstvy.
Uhadzovaním haluziny sa uvo3⁄4òujú pribliovacie linky a prirodzené
zmladenie. V ihliènatých nárastoch
sa vykonáva prestrihávka za úèelom
zníenia poètu stromèekov, zároveò
vytvorenia predpokladu silnejej
koreòovej sústavy. V listnatých nárastoch odstraòujeme rozrastlíky
a tie zniujeme mnostvo kmienkov.
V ïalích prerezávkových zásahoch
zasahujeme do úrovne. V ihliènatých
je snaha u v mladích porastoch
hrúbkovo a výkovo rozvrstvi porast,
aby bola v budúcnosti zabezpeèená
trvalá monos aby rubne zrelých
kmeòov a zabezpeèený nezávislý
rast. V listnáèoch (v naich podmienkach buk) postupujeme pecificky.
Buk pestujeme v skupinách a v zápoji do prebierkového veku. Jednotlivé
buky v nárastoch a v prerezávkach
pod3⁄4a potreby odstraòujeme. Od
prebierkového veku postupným rozpájaním korún získavame kvalitné
kmene. Týmto problémom sa v èasopise LES zaoberal prof. Milan Saniga,
ktorý potvrdil monos jemnejieho
spôsobu pestovania listnáèov.
Okrem toho odstraòujeme
u buka i kmene strednej vrstvy, ktoré vlkovatejú a berú svetlo spodnej
vrstve.

Priemerná
zásoba na 1ha
v m3
358
250
375
377

Ladislav ALCNAUER je lesník na LO
Kloptaò, LS Margecany, OZ Koice
Predpis
aby
510
3793
700
2550

Vyaené

%
zásoby

720
1613
863
1752

21
42
17
22

Priemerný
roè. prírastok
na 1ha
14,70m3
6,56m3
9,30m3
8,35m3

(pokraèovanie v Lesníku è.6)

14

Pro Silva Slovaca

Lesník•5•2006

Prírode blízke obhospodarovanie lesa

I. Nástroj praktickej realizácie
Rudolf BRUCHÁNIK
V mnostve metodických poochranu biodiverzity tak druhovej ako
Po dostatoènom èase na vypracovanie
kynov, ktoré so zámerom spreh3⁄4adni
aj genetickej. Udra iadúce drevinové
projektov (3-6 mesiacov) budú OLH
a skvalitni riadiacu prácu náho podzloenie, pôvodný kvalitný genofond
obhajova svoje práce na závereènom
niku produkujú pracovníci GR, nie je
a nepretritos svojho poslania môu
1-dòovom sústredení v ich vlastnom
jednoduché sa vdy správne zoriengénové základne len uplatòovaním
prostredí pred skupinou svojich koletova. Zloitejie to majú tí pracovníci
úèelovo realizovaných prírode blízkych
gov, pestovate3⁄4ov a vedúcich lesníckej
vonkajej prevádzky, ktorí sa nimi majú
postupov. Okrem génových základní sa
výroby OZ.
riadi a mnohokrát sa k nim dostanú
za objekty PRO SILVA môu z iniciatívy
Prvé stretnutie OLH sa pilotne
len sprostredkovane. Preto je 3⁄4ahko
pestovate3⁄4ov OZ ale predovetkým OLH
uskutoènilo v októbri minulého roka
moné, e tie pokyny, ktoré sa nestávyhlási aj lokality, ktoré svojou poloa prebehlo v pracovnej, ale predovajú kadodennou
hou, drevinovým
vetkým priate3⁄4skej atmosfére. Nadviapovinnosou, nevyzloením,
vekozal sa priamy a neformálny kontakt
...dať odborným lesným
adujú vyplòovavou
truktúrou
medzi odborným garantom celého
hospodárom návod,
nie predpísaných
a
priestorovým
procesu a OLH, ktorí priamo na miesako sa prakticky vysporiadať
formulárov a konusporiadaním sú
te èinu, v prostredí výberkových lesov
s hospodárením v zmysle
trolóri ich nemavhodné pre uplatna Smolníckej Osade mali monos na
ideí PRO SILVA.
jú v zornom poli
nenie
nových
vlastné oèi vidie, aký výsledok môu
svojej èinnosti, po
pestovate3⁄4ských
od prírode blízkeho obhospodarovania
zbenom preèítaní zostávajú len v inforprírode blízkych postupov. Hoci tieto
lesa oèakáva a taktie poèu, akými
maènej rovine. Do tejto kategórie patrí
postupy sú v pokyne podrobne popíspôsobmi sa dá k takým lesom dopraaj Mop LV 005 Prírode blízke obhospodasané, pre ich osvojenie sa postupne
cova. Zvlá, keï zanietený a zároveò
rovanie lesa, ktorý nadobudol úèinnos
vetci OLH obhospodarujúci objekty
fundovaný výklad iiel z úst p. Ladislana jeseò minulého roku a svojou podPRO SILVA zúèastnia pecializovanéva Alcnauera, lesníka, ktorý celý svoj
statou je viac pokynom informatívnym
ho 2-dòového kurzu, ktorý sa bude
profesionálny ivot spojil s prebudovou
a inpiraèným ako direktívnym. Odkona v prostredí najvýznamnejieho
smolníckych lesov. Silu jeho argumenborný garant si pri jeho tvorbe postavil
demontraèného objektu PRO SILVA
tov, podopretú dennodennou èinnosza cie3⁄4 zabezpeèi zavedenie princípov
na Smolníckej Osade, LS Margecany,
ou v lese a celoivotnou skúsenosou
a zásad prírode blízkeho obhospodaroOZ Koice.
uznali vetci i napriek poèiatoèným
vania lesa do lesníckej prevádzky a da
Kurz je rozdelený na 3 bloky.
pochybnostiam.
odborným lesným hospodárom návod,
V prvej, teoretickej èasti získajú OLH
A to je podstatou celého peako sa prakticky vysporiada s hospozákladné informácie o význame genecializovaného kurzu. Ukáza, e keï sa
dárením v zmysle ideí PRO SILVA.
tickej
diverzity
chce a nájde sa poCie3⁄4ovou skupinou, ktorá sa
a potrebe ochrachopenie pre vec
...každý OLH stručne predstaví
bude musie (verme, e i chcie) popasoòova
genetické
 idúce tak z vnúsvoj objekt PRO SILVA a uvedie
va s praktickou realizáciou uvedeného
zdroje, o metódach
torného presvedèesvoju predstavu realizácie prírode
pokynu sa stali tí OLH, ktorí na svojich
a spôsoboch príronia hospodára ako
blízkych postupov.
lesných obvodoch obhospodarujú géde blízkeho obaj z porozumenia
nové základne lesných drevín a ktoré
hospodarovania
jeho kolegov a nadpokyn prehlásil za objekty PRO SILVA.
lesa, o jeho ekonomických dopadoch,
riadených  dá sa podobným spôsobom
Zaèa práve na týchto lokalitách má ve3⁄4o monostiach ovplyvòovania hodnona mnohých lesných obvodoch natarký význam v tom, e sú pecializovanýtovej produkcie porastov a o príslunej
tova proces, ktorým sa zaène meni
mi objektmi so vzácnymi zachovanými
legislatívnej problematike. Najväèí
poh3⁄4ad odborného lesného hospodára
lesnými spoloèenstvami zriadenými na
èasový priestor je venovaný ukákam
na svoj les a následne tie poh3⁄4ad verejv teréne, kde budú predstavené nielen
nosti na èinnos lesníka v lese.
u vyformované výberkové lesy, ale tie
Cie3⁄4om tohto príspevku bolo poporasty v prebudove na prírode blízky
skytnú lesníckej verejnosti základné
les a to tak vo fáze obnovných ako aj
informácie o pripravovanom spôsobe
výchovných zásahov. Závereèpraktického uplatnenia Mop LV 005.
ná èas kurzu je venovaná
Zároveò je vak tie úvodným vstupom
pokynom pre spracovado sérii nadväzujúcich èlánkov, ktoré
nie samostatného prov najbliích èíslach èasopisu predstajektu, v ktorom kadý
via niektoré zaujímavé objekty PRO SILOLH struène predVA, ich hospodárov a spôsoby, ktorými
staví svoj objekt
prírode blízke obhospodarovanie lesa
PRO SILVA a uverealizujú v konkrétnych prírodných
die svoju preda hospodárskych podmienkach.
stavu realizácie
Ing. Rudolf Bruchánik, PhD.
prírode
blízje pecialista na Odbore usmeròovania
kych postupov.
lesníckych èinností GR .p. LESY SR
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Poľovnícka
výstava
v školskej
jedálni
Zemplínske
poľovnícke dni
Matú HANKO
V dòoch 8.-10. apríla 2006 sa
na východnom Slovensku, v regióne
Zemplína uskutoènil 2. roèník Zemplínskych po3⁄4ovníckych dní. Ako tradiène
usporiadate3⁄4mi tejto akcie boli LESY SR,
.p., OZ Sobrance, OkO SPZ Trebiov,
Michalovce a Sobrance. Kadý roèník
týchto po3⁄4ovníckych dní sa koná v inom
z troch okresných miest Zemplína (Michalovce, Trebiov, Sobrance), tento rok
to bolo mesto Trebiov.
Odborný seminár, ktorý sa konal
v rámci tejto akcie sa niesol v znamení
malej zveri na Zemplíne. Zároveò boli
prezentované príspevky Po3⁄4ovníctvo v LSR,
.p., ako aj Po3⁄4ovníctvo na OZ Sobrance,
Zdravotná situácia zveri na Slovensku,
Stav po3⁄4ovníckej legislatívy na Slovensku,
Vytváranie a obhospodarovanie PR v pôsobnosti OLÚ Michalovce a Chránené vtáèie územia na junom Zemplíne.
Sprievodnými akciami Zemplínskych po3⁄4ovníckych dní boli vystavovatelia a predajcovia rezbárskych prác
(obrazy a podloky), maliarskych prác,
výrobkov z paroia a podobne. Hlavným
bodom programu bola samozrejme výstava ulovených po3⁄4ovníckych trofejí za
sezónu 2005/06 v regióne Zemplína.
Prezentovaných bolo vye 200 ks srnèích
trofejí, 20 ks jeleních trofejí, ale aj trofeje
danielov, muflónov, diviakov a líok. Osobitnú pozornos pútala aj výstava zhodov
jelenieho paroia z OkO SPZ Sobrance.
Spolu s týmito trofejami boli prezentované aj najhodnotnejie trofeje OkO SPZ
Preov a Koice a výstava abnormít srnèieho paroia zo súkromnej zbierky.
Celkový dojem tejto akcie vhodne
dotvárala aj výstava kresieb detí základných kôl s motívmi prírody a po3⁄4ovníctva.
Ing. Matú Hanko je referent
po3⁄4ovníctva na OZ Sobrance

Bibiána KASAROVÁ
kolská jedáleò pri
Zdruenej strednej kole obchodu a odievania v Luèenci
v spolupráci so tátnym podnikom LESY SR zorganizovala
netradiènú akciu. Jej hlavným
cie3⁄4om bolo sprístupni irej
verejnosti to, s èím sa väèinou stretávajú len odborníci a
pri príleitosti mesiaca lesov by èo najbliie k deom a mládei.
Vo tvrtok 27. apríla 2006 pripravili zamestnanci OZ Kriváò v priestoroch J pre stravníkov stredných kôl v Luèenci besedu a po3⁄4ovnícku výstavu.
iaci stredných kôl z Luèenca a ich pedagógovia mali monos vidie
výstavu paroia, diviaèie kly, lesnícke a po3⁄4ovnícke uniformy. Séria otázok vyvrcholila ukákou po3⁄4ovníckeho vábenia. Súèasou výstavy boli aj vetvièky a odrezky najrozírenejích lesných drevín i propagaèné materiály LESOV SR.
Netradiènú hodinu prvouky zaili aj druháci zo Z Halièská cesta è.7,
ktorí mali v areáli kolskej jedálne monos priameho kontaktu s cvièenými
po3⁄4ovníckymi psami.
Lesníctvo a po3⁄4ovníctvo majú dlhodobú tradíciu a aj takouto formou
je moné u detí prehlbova kladný vzah k prírode a k lesu vôbec.
Ïakujeme pracovníkom OZ Kriváò Ing. M. Kováøovi a M. Kasarovi za
èas a záujem, ktorý venovali naim iakom.



PaedDr. B. Kasarová je hovorkyòou Z Halièská cesta è.7 v Luèenci

Chovateľská
prehliadka OZ
Palárikovo
Peter GOGOLA
V utorok 28. 3. 2006 sa
v katieli v Palárikove uskutoènila chovate3⁄4ská prehliadka trofejí raticovej zveri, ulovenej
v revíroch OZ Palárikovo
v po3⁄4ovnej sezóne 2005. Ako
sa vyjadril predseda hodnotite3⁄4skej komisie, vedúci Lesnej správy Bátorove Kosihy
Ing. Ladislav Lévárdy, v porovnaní s predchádzajúcou
sezónou je stav pribline rovnaký  jednak poèetnosou
trofejí, jednak kvalitou.



Ing. Ladislav Lévárdy
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Ing. Jozef Habara
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Výstava trofejí
poľovnej
zveri na OZ
Námestovo
Jozef BRUNÈÁK
V dòoch od 26. 3. do 2. 4.
2006 sa v Tvrdoíne konala výstava trofejí po3⁄4ovnej zveri. Vystavené
boli trofeje z r. 2005 z celého regiónu
Oravy a zlaté trofeje Oravy z oblasti
Roháèov a Skoruinského pohoria.
Na výstave prezentoval OZ starostlivos o zver a ponúkol celú kálu
sluieb turizmu a po3⁄4ovníctva. Stretlo sa to s ohlasom u zahranièných
i domácich návtevníkov. Výstavu za
týdeò jej trvania zhliadlo asi tritisíc
návtevníkom, z nich zhruba polovica boli deti.
Ing. Jozef Brunèák je vedúci
ekonomiky OZ Námestovo



Bodva dobre zarybnená
Stanislav GÉCI
Rieèka Bodva nad mesteèkom Medzev je ako rybársky revír Bodva è.4
od ústia tóskeho potoka po pramene v uívaní .p. LESY SR Banská Bystrica, OZ Koice.
Ichtyologický prieskum prebiehal ete minimálne 1 kilometer nad odberným objektom vodárne. írka toku v mieste lovu bola 3 metre, priemerná
håbka vody 0,20 m a teplota vody 5,7 oC (november).
Okolie tohto podhorského toku tvorí jelový a osikový porast. Dno je
trkovité a trkovitopiesèité.
Na 100 m úseku bolo odlovených 95 kusov pstruha potoèného o celkovej hmotnosti 1904 gramov. Poèetnos rýb v toku predstavovala 3135 ks
na hektár a biomasa 64 kg/ha. Úsek bol takmer bez lovných rýb a nevyskytovali sa v òom ani iné druhy rýb. Najväèie pstruhy merali od 170 do 195 mm
a váili od 99 do 108 g. V rámci východného Slovenska sa jednalo o najlepie
zarybnený revír LESOV SR z troch skúmaných lokalít.
Predpokladáme, e znaèná èas rýb vytiahla do tohto revíru z dolného
úseku revíru Bodva è.3, ktorého uívate3⁄4om je rybárska organizácia v Medzeve
v rámci neresovej migrácie a èas rýb pochádzala z prirodzeného neresu.



Ing. Stanislav Géci je ichtyológ R SRZ ilina
Foto: autor

Úspech
slovenského
jagdteriéra
Mária BIESOVÁ

ného lesného hospodára na Lesnej
správe iar  OZ arnovica, ktorý
je dlhoroèným úspeným chovate3⁄4om tohto plemena. Jeho pes LOK
ALUMINIUM sa stal víazom Francúzska s ocenením CACT (národný
víaz Francúzska) v kategórii diviak
aj líka.



Ing. Mária Biesová je oblastná kontrolórka

V dòoch 22. a 23. apríla usporiadal francúzsky klub chovate3⁄4ov
jagdteriérov medzinárodné skúky
v práci na diviaka a na líku. Podujatia sa zúèastnilo 80 psov. Klub
pozval na toto podujatie aj náho
zamestnanca Zdena Fronca, odbor-

Zdeno Fronc a jeho ampión

Ľudia a lesy
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O bielom jeleňovi, predsedovej pečienke
a nepojazdnom mercedese

Ján Kráner

Ak sa niekto narodí na samote, kde je o jeho kolísku opretá puka, lesnícky klobúk a kubicírka, tomu je veru 3⁄4ahko by sudièkou. Asi tak to vyzeralo v horárni Stoky
uprostred Muránskej planiny, keï sa tu v roku 1932 prihlásil na svet malý Janko. Ulo sa
mu len takéto obyèajné meno, lebo to onakvejie bolo u obsadené. Ferdinandom bol toti
u jeho starí brat. Toto meno tradiène dostával vdy najstarí v rodine. Ferdinandom bol aj
jeho otec i starý otec, obidvaja lesníci.
Ing. Ján Kráner, lebo o òom je reè, vstúpil do lesníckej histórie svojho kraja dvomi
funkènými rekordmi. V roku 1963 sa stal najmladím riadite3⁄4om stredoslovenských tátnych lesov na závode v Modrom Kameni, aby naopak túto funkciu opustil v roku 1989 (ete
pred revolúciou) ako riadite3⁄4 sluobne najstarí.
Ná rozhovor, odohrávajúci sa v izbe plnej obrazov majstra Pruknera, zaèal Ján Kráner naoko sarkastickou poznámkou, ktorej tón vak nemohol prekry srdeèného èloveka...

Spomienky rekordného riaditeľa
Ján MIÈOVSKÝ

Po úspenom love medveïov: cisársky
jáger Kováè (v strede vo svetlom)
medzi manelmi Voenílkovcami

...èoe sa stalo, e po to3⁄4kých
rokoch sa o mòa zrazu niekto zaujíma?! U som odvykol, e si na mòa
niekto spomenie...

Ale, pán Kráner, veï vy ani
ve3⁄4mi nedovo3⁄4ujete na seba zabudnú. Vae meno bývalo najmä v po3⁄4ovníckej tlaèi èasto spomínané.
A nie je to tak dávno, èo ste sa opä
pripomenuli, keï vyla vaa knika
plná úsmevných po3⁄4ovníckych príbehov...
Viete, po3⁄4ovníctvo bolo naozaj
mojou ve3⁄4kou láskou. Lovil som vak
nielen pukou, ale aj oèami a uami.
A tak som získal mnostvo úlovkov
 historiek, ktoré by bolo koda necha upadnú do zabudnutia. To bol
hlavný dôvod vzniku K3⁄4ukatých po3⁄4ovníckych chodníkov. Okrem toho,
èo u má starý èlovek také na práci?
Ráno vstanem, sadnem si k písaciemu stroju a trocha píem...

èom?

Pracujete aj teraz na nie-

Robím
práve
posledné
úpravy
po3⁄4ovníckych
príbehov
s pracovným názvom Pytliaci. Nelegálne lovenie
sprevádza po3⁄4ovníctvo od
nepamäti. Menili sa dôvody i spôsoby, no podstata
vdy ostávala  lovi a by
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zároveò lovený. V pytliactve sa urèite
udialo viac napínavých príbehov, ako
v samotnom po3⁄4ovníctve, problém je
v tom, e tieto historky sa z pochopite3⁄4ných dôvodov aie dostávajú na
verejnos. Ale po rokoch sa zvyknú
jazyky rozviaza...

Prezradíte nieèo z pripravovanej knihy?

Nemá sa to, ale jedna propagaèná historka budúcej knike azda
neublíi. A tá ozaj stojí za to. Mono
sa aj pamätáte, nebolo to tak dávno,
èo v plus sedmièke písali o Göringových po3⁄4ovaèkách na Muráni. Bola
tam reè aj o chýrnom gemerskom
pytliakovi Pa3⁄4ovi Rokovi. Uviedli tam
vak plno nepresností a neprávd.
Viem o tom z rozprávania otca. Pa3⁄4o
Roko bol vtedy naím vzdialeným
susedom, býval na Tisoveckých lazoch. Bol to naozaj pytliak nad pytliakov. Nieeby pytliaèil z hladu, ako
bohatý gazda nebol na mäso z hory
odkázaný, ale keï videl zver, vzkypela
v òom krv a nedokázal sa udra. Kde
sa daèo ustlo, musel po tom vypáli...
Môj otec mal raz dosta významných
po3⁄4ovných hostí z Prahy - geodéta
V o  e n í l k a s manelkou. Mal
pre nich pripraveného pekného srnca
a Rokovi peciálne
odkázal, aby sa v tú
stranu, kde srnec
vychádza, ani nepozrel. Myslíte, e
to pomohlo?! Keï
Voenílkovci prili,
srnec u leal.
Namiesto
neho

Obal knihy

strelili dvoch medveïov. Bol pri tom
aj horár Kováè, známy neskôr ako
jáger bulharského cára Coburga...

gom?

...ako to vak súvisí s Görin-

Nemci sa rozhodli, e treba
osviei krv vysokej zveri v muránskych revíroch. Dali preto dovies
z ktorejsi zvernice bieleho jeleòa, ktorého potom s ve3⁄4kou slávou vypustili
v Hrdzavej doline. Jeleò to bol takmer
osobne stráený, veï Nemci mali vade ve3⁄4a svojho personálu. Na tohto
jeleòa sa domáci horári báli èo i len
pozrie. Nie vak Pa3⁄4o Roko. Ten keï
ho pri jednej zo svojich inpekèných
ciest uvidel neovládol sa a - jeleòa
zloil. Keby sa bol uspokojil s parohami! Ale on mäso ponosil na ktorýsi
laz a podaroval známym. A to sa u
neutajilo. Nemci Roka
chytili a bolo zle. Plus
sedmièka písala e ho
zastrelili, no pravda bola
iná. Bol súd a verdikt znel
 zaplati 20.000 korún
pokuty, alebo odchod do
koncentraèného tábora.
Hoci 20 000 bolo ve3⁄4mi
ve3⁄4a peòazí, koncentrák
bol istá smr. A tak sa celá
rodina vyzbierala a tie
peniaze zaplatila. Myslíte, e si dal Roko pokoj?
Pytliaèil ïalej, ba ho aj do
kolena raz pri naháòaèke
postrie3⁄4ali. Vetko vak
úspene preil, cez vojnu
ete stihol robi partizánom spojku a po vojne
sa dokonca stal èlenom

K
ob

Ľudia a lesy
nákladiaku! Ale bývali aj menej veselé historky: Napríklad vysvet3⁄4ova na
straníckom výbore, preèo chodia nai
lesníci do kostola v uniformách...

Aká bola vaa ïalia pracovná pú?
Ferdinand Kráner, horár zo Stoiek

po3⁄4ovného výboru, aby napokon v pokoji doil 89 rokov...

Take skon Pa3⁄4a Roku ako
z románu...

No, Timravin Pa3⁄4o Roèko to
síce nebol, ale ani tento nebude verejnosti celkom neznámy, najmä nie tej
lesníckej. Dobre tuíte! Pán profesor
Roko, ktorý sa celý ivot úspene
venoval lesnej mechanizácii a ktorý
nedávno zomrel, bol synom tohto
chýreèného pytliaka. Svet je malý,
tak veru....

Aký bol vá pracovný ivotopis pred nástupom za riadite3⁄4a na
Modrý Kameò?
Zaèínal som na závode v ahách. Tu som zail obdobie 3⁄4udových
riadite3⁄4ov a poviem vám, e to bola
doba! Niektoré historky by stáli za
zaznamenanie.....

eby bol po Pytliakoch na
obzore ïalí titul...?

No, kto vie... Posúïte napríklad túto nádheru: mali sme tam jedno sluobné auto  krásny mercedes,
vojnová koris. Bol vak viac v oprave,
ako na cestách. Raz mal ís 3⁄4udový
riadite3⁄4 Mokráò na òom na poradu,
no mercedes bol opä nepojazdný.
Spoje vtedy ve3⁄4mi nefungovali a tak
Mokráò volal do Bystrice, e nemá
ako prís. Vtedají ekonóm Fabricius
bol tak trocha figliar a hovorí mu: prís musí, to je
u tvoja vec ako, pre mòa
za mòa daj si hoci ten
mercedes aj eriavom na
nákladiak naloi! Nu,
bola to z okien bystrického podniku podívaná,
keï súdruh riadite3⁄4 vystupoval z mercedesu
- naloeného na korbe

Krása slamy umeleckým
bjektívom Jána Kránera

Robil som námestníka na závode v Hronci. Pod Sihlou sme mali
pstruhovú liaheò a tak nebola
núdza o návtevy. Raz si nás zavolali
na okres, e sa nám dostáva ve3⁄4kej cti
- príde nás navtívi súdruh predseda vlády Viliam iroký. Ale pozor - hovorili nám - súdruh iroký má diétu,
je chorý na peèienku a nesmie niè
pi! A nesmie ho tam nik vyruova!
Pravda vak bola celkom iná, súdruhovi predsedovi chutil srnèí gu3⁄4á
i slivovica. A les okolo tajchu na
Hronèeku, kde sa stretnutie uskutoènilo, bol plný naich lesných robotníkov  kadý chcel vidie irokého...
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rukopisom majstra Pruknera. Ste
jeho zberate3⁄4om ?
Som jeho bratom. Teda nevlastným, aby vás to meno nemýlilo.
Umelecké sklony sa v naej rodine
asi trocha dedili. Viacerí sme èosi písali, ma3⁄4ovali, brat tefan Prukner písal aj celkom pekné básne. Ja okrem
pera rád pouívam aj fotoaparát.
Myslím, e sa mi za tie roky podarilo
nieko3⁄4ko pekných záberov...

V po3⁄4ovníckej tlaèi som natrafil na zaujímavý príspevok profesora Sládka: Kránerova trofej je
stále neprekonaná...

Poïme trocha viac do histórie, k vaim predkom...

ia3⁄4, ve3⁄4a o nich neviem. es
bratov Kránerovcov prilo na Slovensko z Nemecka, jedným z nich
bol aj ná starý otec. Traja z nich
boli zlatokopmi na Horehroní, ich
stopy sa vak v naej rodinnej kronike èasom strácajú. Otec sa narodil
u na Slovensku a po starom otcovi
zdedil lesnícke povolanie. Slúil celý
ivot na Muráòskej planine, Bacúchu
a Èervenej Skale. Rodièia doili tu
u mòa, na Modrom Kameni. Pominuli sa jeden za druhým behom dvoch
týdòov. Z dedièstva po predkoch mi
ostala nemèina, ktorú som sa vak
riadne nauèil a v kole. Vyuil som
to v 89  tom, keï ma zlákali do sluieb firmy Sundermann, kde som u
ako dôchodca popracoval pár rokov.

Take na staré kolená ste vyrazili do sveta?

Do sveta ve3⁄4mi u ani nie, ten
som vak vïaka nemèine pochodil u
pred tým. Robieval som pre cestovné
kancelárie po3⁄4ovného sprievodcu. Po3⁄4ovali sme na Kamèatke, vo védsku
i v Mongolsku, boli to krásne záitky.

Na stenách okolo nás vidím
ve3⁄4a obrazov s nezamenite3⁄4ným

V Mongolskej púti

J. Kráner: Krása zimy

Ilo o trofej divej maèky, ktorú
som ulovil v roku 1980 v baantnici
na Karikái. Pán profesor Sládek dokázal s pravdepodobnosou hranièiacou s istotou, e moja trofej je naïalej
svetovým rekordom, pretoe silnejie
lebky, ktoré sa zjavili na svetových
výstavách nepatrili maèke divej, ale
maèke trstinovej z oblasti Kaukazu.

Ján Kráner pozerá na dnené dianie v lesníctve cez prizmu osobnej skúsenosti. Dnes sú lesníci vzdelanejí a nepochybne múdrejí, ako sme boli my. Neviem vak, preèo stále hovoria o nedostatku peòazí. Ja im
verím, e peòazí ve3⁄4mi niet, ale èi naozaj vetko závisí od peòazí? Idem sa prejs so svojím psíkom a vidím tu
neodrazenú vodu na zvánici, tu konáre v priepuste pod lesnou cestou. To vari treba vyhlási výberové konanie
na to, aby niekto èimou vodu spustil, èi konár rukou odhodil?! A tých plechovíc a flia èo je po lese... Vo3⁄4akedy
sme aj pak z cigarety aspoò pod kameò skryli. Dnes nájs v lese ohnisko a okolo neho bordel je úplne bené...
Nie som si istý, e to vetko robia len nelesníci... Asi som u stratil ilúzie... Úprimne som veril, e lesníci sú poctiví. Zvykli síce deputát preda, to hej. Len neskôr som zistil, e niektorí aj trikrát. Ten istý...
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Lesná pedagogika

Obálka nového
informaèného materiálu
Zo snehu sa dá èíta ako z knihy - pri zajaèích stopách

Lesná pedagogika v Štátnych lesoch TANAPu

Čo nové v práci so školami ?
Igor STAVNÝ
V ekovýchovnej èinnosti sa snaíme prinies v kadom kolskom roku
nieèo nové. U aj preto, e s mnohými
kolskými triedami spolupracujeme viac
kolských rokov a nechceme sa opakova, aby sme neprináali nudu, ale nové
podnety. To je pre nás i pre iakov zárukou, e naa ponuka kolám bude príalivá a e nami pripravené aktivity budú
zaujímavé pre iakov i uèite3⁄4ov.
Èo nové sme teda pripravili
v tomto kolskom roku? Pracovné listy
s dvoma témami - ako vzniká strom
a pobytové znaky ivoèíchov. Ten prvý
vyuívame od jari do jesene. Ve3⁄4mi jednoduchým a iakom zrozumite3⁄4ným
spôsobom prináa informácie o tom, ako
vzniká strom. Samotná èinnos so kolákmi v teréne spoèíva v tom, e na mnohé rieenia prichádzajú samotné deti,
aktivita je prenáaná na nich, èo zvyuje
zapamätate3⁄4nos prírodných javov a prináa patrièný náboj. iaci vyh3⁄4adajú
iky, rozoberajú ich, vímnú si krídelko
na semienku, h3⁄4adajú a zakres3⁄4ujú semenáèiky, zisujú poèet stromèekov v náraste a porovnávajú ho s poètom stromov

Medvedí strom
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v dospelom lese na rovnakej ploche
Druhý pracovný list sme nazvali Kto tu bol ? koláci pomocou neho
h3⁄4adajú, uèia sa urèova a zakres3⁄4ujú
pobytové znaky ivoèíchov, teda vetko
to, èo svedèí o prítomnosti rôznych ivoèínych druhov v prírode. Keïe stopy sú
vari najvýraznejím pobytovým znakom,
väèinou túto aktivitu robíme so iakmi
poèas snehovej pokrývky (ale nemusí to
by podmienkou). Okrem stôp na snehu
alebo v blate sme s demi h3⁄4adali a nachádzali hniezdne dutiny, hniezda, trus,
srs, perie, poerky hmyzu, nory, obhryz
kôry, odhryz púèikov, leoviská, atï. koláci prili na to, e zisovanie pobytových
znakov nie je len otázka pozorovania zrakom, ale je dobré a zaujímavé registrova
aj zvukové prejavy ivoèíchov.
Niè nové? Samozrejme, len forma je odliná. Forma, ktorá dá iste viac,
ako len suchopárna prednáka kdesi
v triede. Pracovné listy si iak ponecháva
a môu mu v budúcnosti slúi ako uèebná pomôcka.
Okrem èinností v teréne sme nezanevreli ani na prácu vo vnútri. Na ob-

Vyplòovanie prac. listu
Ako vzniká strom

Vnútro nového informaèného materiálu
dobie od marca do júna tohoto roku sme
v priestoroch Múzea TANAPu pripravili
výstavu Vládcovia tatranskej oblohy
o ôsmich druhoch dravcov. Okrem textovej a fotografickej èasti, ktoré sú na výstavných paneloch, je súèasou výstavy aj
skalka z prírodných materiálov, v ktorej
sú umiestnené preparáty 8 druhov dravcov ijúcich na území TANAPu (orol skalný, orol krik3⁄4avý, jastrab lesný, jastrab
krahulec, sokol myiar, sokol lastovièiar,
vèelár lesný a myiak lesný), nový DVD
film a nový informaèný leták. Výstavu
pouívame aj na nau prácu so kolami.
Úlohou lesných pedagógov je sprevádza
svoju triedu po výstave, urobi výklad,
okomentova film a poskytnú kadému
iakovi informaèný leták. A aby nae výstavy neboli len v týle pozeraj sa, ale
nièoho sa nedotýkaj, majú návtevníci
monos chyti a vo vlastných rukách si
poprezera dravèie perá, ktoré sú vo3⁄4ne
umiestnené pri výstavných paneloch.
Ing. Igor Stavný pracuje
na Odbore prác celospoloèenského
významu v L TANAPu
Foto: autor
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Lesná pedagogika v Európe
Lada PRÝLOVÁ
Potreba formovať postoje verejnosti k lesu a vytvárať vzťah k lesníctvu, lesníkom a ich práci viedla k systematickému procesu organizovania
aktivít, ktorými si deti, ale i dospelí, zdravotne postihnutí a iné cieľové
skupiny priblížia les nenásilnou, zábavnou a hlavne interaktívnou formou.
Tento spôsob práce s verejnosťou dostal názov lesná pedagogika.
Mylienka lesnej pedagogiky vznikla v esdesiatych rokoch
20. storoèia v USA a èoskoro sa rozírila do európskych krajín. V nemecky hovoriacich krajinách má lesná
pedagogika pribline 3040 -roènú
tradíciu.
RAKÚSKO
V Európe sú tieto aktivity
najlepie prepracované v Rakúsku.
Existuje tu legislatívne zakotvená
povinnos venova sa lesnej pedagogike, ale koly nemajú povinnos
akcie lesnej pedagogiky absolvova
 uèite3⁄4 má na výber, èi èas venuje
lesnej pedagogike alebo napríklad
portu. Centrum lesnej pedagogiky
a koliace stredisko je v Gmundene.
V Rakúsku je celkom 11 centier lesnej pedagogiky (Linz, Waidhofen am
Ybbs, Wien, Böhmerwald, Ottenstein, Mistelbach, Hohenberg, Berg im
Drautal, Graz, Bruck/Mur a Marz).
Tieto centrá organizujú akcie pre
rôzne cie3⁄4ové skupiny  koly, mláde,
víkendy pre manaérov, seniorov, atï.
tandard vzdelania pre lesných
pedagógov sa skladá zo seminára,
praxe a projektovej práce. Po absolvovaní týchto obdrí uchádzaè certifikát.
Kurzu sa môe zúèastni ktoko3⁄4vek,
ale aby bol vo svojich aktivitách finanène podporovaný tátom, musí
by vzdelaním lesník, alebo úspene
absolvova skúku z lesníckeho minima. Lesná pedagogika je financovaná
z EU a tátnych zdrojov a zvyok si
doplácajú záujemcovia. Ministerstvo
kontroluje, hodnotí a zaisuje ïalie vzdelávanie lesných pedagógov.
Lesná pedagogika je volite3⁄4ným predmetom na lesníckych kolách, na
Vyej kole lesného hospodárstva
dokonca povinným.
NEMECKO
V kadej spolkovej krajine je prístup iný  povinnos venova sa lesnej pedagogike nie je
zakotvená vo vetkých krajinských

zákonoch. Zatia3⁄4 sa zameriavajú výhradne na deti z materských
kôl a iakov 1. stupòa základných
kôl. Neexistuje iadny tandard
vzdelania pre lesných pedagógov.
Najviac je lesná pedagogika rozírená
v spolkovej krajine Brandenbursko.
Tam sa venujú lesnej pedagogike u
viac ako 10 rokov a od r. 1995 majú
pre jej rozvoj peciálnu koncepciu.
Lesná pedagogika je zakotvená v spolkovom lesnom zákone. Tieto aktivity
spoloène podporujú ministerstvá
po3⁄4nohospodárstva, lesníctva a kolstva. Ich cie3⁄4ovými skupinami sú
koláci (M, Z), mláde (S), seniori,
rodiny, zdravotne postihnutí; prevaujú deti predkolského a kolského
veku. Lesným pedagógom môe by
lesník, majite3⁄4 lesa, po3⁄4ovník, ekológ
 na výuku neexistuje monopol.
Lesná pedagogika sa tu zameriava
i na autority ovplyvòujúce verejnú
mienku  politikov, lekárov, manaérov, uèite3⁄4ov, novinárov, právnikov,
atï. V roku 2004 boli v celom Brandenbursku usporiadané akcie lesnej
pedagogiky pre 180 tisíc osôb. Programy sa èasto líia pod3⁄4a roèného obdobia, sú vydávané vlastné publikácie,
existujú lesné koly, divadlá, múzeá,
náuèné chodníky. Brandenbursko
vychádza zo vajèiarskeho modelu.
Na jar roku 2005 bola z financií EÚ
a v spolupráci s Po3⁄4skom postavená
nová lesná kola Wald Solar Heim
v Eberswalde. Celá budova je bezbariérová  je to prejav snahy zamera
sa na postihnutých obèanov, na deti
a mláde. Plánujú sa prevane týdenné akcie koly v prírode. Mala
som monos sa zapoji do lesnej
pedagogiky v Rakúsku a myslím, e
diskusie o tzv. rakúskom èi nemeckom modeli lesnej pedagogiky sú
zbytoèné, pretoe aktivity sú si ve3⁄4mi
podobné.
PO1⁄4SKO
Lesnú pedagogiku (po po3⁄4sky
lasna edukacja) v Po3⁄4sku organi-
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zujú tátne lesy (Lasy Pañstwowe),
ktoré spravujú 80 % vetkých lesov. Lesnú pedagogiku financujú
zo svojho hospodárskeho výsledku
a na kadej lesnej správe pracuje aspoò jeden lesný pedagóg, ktorý má
prácu s verejnosou priamo v pracovnej náplni. Majú 4 nadväzujúce
programy (pre jednotlivé roèné obdobia) pre rovnakú skupinu, ktorá po
absolvovaní vetkých obdrí osvedèenie. Zameriavajú sa ako na deti,
tak na dospelých, organizujú rôzne
výstavy, súae a pod. Priemerný maturant absolvuje asi 30 hodín lesnej
pedagogiky. Po3⁄4skí lesní pedagógovia
sa nezameriavajú len na vnímanie
zmyslami, ale aj na presné poznávanie flóry a fauny. Majú krásne pripravené pomôcky pre poznávaèky
 semená, listy, huby a i.
FÍNSKO
Lesná pedagogika je pre deti
zavedená do kolských osnov a je
i podporená v novom lesníckom
programe. Zaoberajú sa òou rôzne
firmy a obèianske zdruenia, ktoré sú
koordinované Fínskou lesníckou asociáciou (Finnish Forest Association).
Tá spolu s organizáciami uèite3⁄4ov vytvorila publikáciu a webové stránky,
na ktorých je moné si nielen objedna publikácie k lesnej pedagogike,
ale i klás otázky a vznáa pripomienky a podnety. Vo Fínsku je lesná
pedagogika koordinovaná v rámci
siete lesníckych centier a tátom
podporovanej Fínskej 4H Federácie
(Finnish 4H Federation). Predstava
o tom, èo by malo diea po skonèení kolskej dochádzky o lese vedie,
sa v jednotlivých oblastiach líi.
Vlastné aktivity trvajú 1 deò a týdeò,
prièom lesná pedagogika je súèasou
programu  podobne ako na Slovensku v kole v prírode. Organizáciu
zaisuje vdy viacero organizácií
spoloène a pre koly je bezplatná.
Fínska lesnícka asociácia organizuje u viac ako 25 rokov kadoroèný
národný medzikolský kvíz o lese,
ktorého sa zúèastòuje asi 75 % kôl.
Fínsko v lesnej pedagogike spolupracuje s ostatnými kandinávskymi
krajinami, napr. v rámci výmenných
pobytov pedagógov. Pre lesných pedagógov tu neexistuje iadny kurz
a lesná pedagogika sa nevyuèuje
na kolách.
Ing. Lada Prýlová je pracovníèka
ÚHÚL v Brandýse nad Labem
(pokraèovanie v Lesníku è.6)
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Reportáž z OZ
DNES Z OZ PRIEVIDZA

Menia kultúru
starostlivosti o zver
Jozef MARKO
a väzbu na sklad, na certifikáciu a ïalie èinnosti,
ktoré budú znamena lepie zhodnotenie tátneho majetku.
Prievidania majú konkrétne zadefinované úlohy, stanovené kompetencie a termíny. Ostáva im len dra
palce, aby boli v plnení svojich inpirujúcich predstáv èo najúspenejí.

Z3⁄4ava Ing. tevlík, Ing. Vaòo a Ing. Spevár.

Neviem, èím to je, ale na väèine reportánych ciest po odtepných
závodoch .p. LESY SR natrafím
na dadivé a chladné poèasie. Etee ma vdy sprevádzajú zaujímaví
3⁄4udia, ktorí myslia, pracujú a ijú
ako lesníci. Nie inak tomu bolo aj poèas mojej návtevy na OZ Prievidza
v prvej polovici apríla tohto roka.
Vonku mi 3⁄4ahal do tváre studený
dáï, ale v dui ma zohrieval dobrý
pocit z toho, e prievidzkí kolegovia
vedia èo chcú a preèo to chcú.

Ve3⁄4ká pozornos
venovaná komunikácii
Riadite3⁄4 OZ Prievidza Ing.
Igor tevlík má na flipcharte vo
svojej útulnej a vôòou dreva predýchanej kancelárii napísané jasne sformulované ciele a úlohy na
rok 2006 pre zamestnancov závodu pod3⁄4a jednotlivých úsekov. Vo
vedení závodu sme presvedèení
o tom, e je dôleité, aby nai kolegovia vèas pochopili, èo od nich
chceme a preèo to od nich chceme.
Preto venujeme ve3⁄4kú pozornos
odkomunikovaniu nielen samotných zámerov a rozhodnutí, ale aj
ich porozumeniu v súvislostiach
a v kontexte s dlhodobými cie3⁄4mi.
Najbliie napríklad chceme zorganizova kolenia pre naich OLH
a vies ich správnym smerom pri
vyznaèovaní výchovných zásahov
a aieb tak, aby sa vnútorne stotonili so snahou dosiahnu optimálny pomer medzi ekonomickým
efektom a lesníckym cítením.
Prievidzkí lesníci vidia ïalie
monosti na zvyovanie efektivity
hospodárenia OZ vo vyuívaní 3⁄4adom leiacej, neobhospodarovanej
po3⁄4nohospodárskej pôdy po jej preradení z po3⁄4nohospodárskeho do
lesného pôdneho fondu, napríklad
na pestovanie energetických porastov. Dôraz chcú klás v tomto roku
aj na vysporiadanie pozemkov pod
chatami na LPF, na výkup dreva
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pecifický prístup k po3⁄4ovníctvu

kultúrach a v poslednom èase výrazne aj na po3⁄4nohospodárskych
kultúrach. Naím cie3⁄4om preto je
zníi stavy zveri na únosnú mieru
pri dodraní optimálneho podielu
samèieho a samièieho pohlavia,
odlovi prestárnuté a choré jedince a vytvori dobré podmienky
pre zdravé jelenice, schopné reprodukcie kvalitných jelienèat. Naím
výh3⁄4adovým cie3⁄4om, ktorý chceme
napåòa po dvoch a troch rokoch,
je obèerstvi tunajiu populáciu
jeleòa karpatským jeleòom, dovezeným z Chránenej po3⁄4ovnej
oblasti Po3⁄4ana a z východného Slovenska.
Prievidzkí lesníci sú presvedèení, e idú správnou cestou, ktorú
svojím postojom podporuje aj vedenie podniku na èele s generálnym
riadite3⁄4om Ing. Igorom Olajcom.
Ten sa nedávno k tejto problematike

OZ Prievidza predstavuje v porovnaní s ostatnými OZ pecifikum.
Tunají lesníci prevzali do konca
minulého roka pod svoju správu po3⁄4ovné revíry, v ktorých .p. LESY SR
vlastní viac ako 50% výmery. V súèasnosti tak obhospodarujú desa
reijných revírov na výmere presahujúcej 34 300 hektárov. Okrem
týchto klasických reijných revírov
hospodária aj v tyroch podielových
revíroch na výmere 3 000 hektárov.
tátny podnik tak získal na
Hornej Nitre monos zabezpeèova starostlivos o zver
a výkon práva po3⁄4ovníctva
v dvoch ve3⁄4kých komplexoch
po3⁄4ovných revírov. Jeden
má 14 000 hektárov a druhý
11 000 hektárov. Medzi ne
je vklínený po3⁄4ovný revír Po3⁄4ovníckeho zdruenia iare,
v ktorom síce majú tátne
lesy 700 hektárov, ale nie
majoritu. Prievidania sa
nerozhodli pre tento krok
preto, aby si mohli v jelenej
oblasti do sýtosti zapo3⁄4ova,
alebo aby sa vyrovnali, èi prekonali po3⁄4ovnícky komplex
V zime je o zver na OZ Prievidza postarané
pod legendárnou Po3⁄4anou.
Ich motívy mi vysvet3⁄4uje Ing.
vyjadril aj v odbornom èasopise LES
Jozef Spevár, vedúci lesníckej výro Lesokruhy: Aj napriek tomu, e
by: Historicky sú skutoèné stavy
reijné revíry .p. LESY SR zaberajelenej zveri na Hornej Nitre niejú len 12 percent z po3⁄4ovnej plochy
len z titulu zimnej migrácie ve3⁄4mi
Slovenska, svojimi výsledkami
vysoké. Aj v letných a jesenných
v chove a love zveri presahujeme
mesiacoch sú toti nad normovapriemer ostatných po3⁄4ovných renými kmeòovými stavmi. V dôsledvírov a reprezentujeme slovenské
ku toho v naich revíroch máme
po3⁄4ovníctvo aj na medzinárodnej
kvantitu, ale na úkor kvality, èo sa
úrovni. Túto pozíciu si chceme
prejavuje aj zvýenými kodami,
udra. V súèasnosti sme sa zamespôsobenými zverou na lesných
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rali aj na zlepenie úrovne
vetko jedno, keï iiel nedáva kvality chovu zveri vo
no na oetrenie k miestnemu
zverniciach. Vo vo3⁄4ných
zubárovi, ktorý je èlenom dorevíroch je prioritou obhostknutého po3⁄4ovníckeho zdrupodarovanie zveri v rámci
enia. Povzniesli sme sa
väèích komplexov.
nad ná spor, ale inak tu iV praxi nebýva obyèajjeme vlastne v permanentne jednoduché presadi ranom konflikte s miestnymi
cionálne a dobré mylienky,
po3⁄4ovníkmi. Nie je to vôbec
pretoe naráajú na odliné
jednoduché, povzdychne si.
záujmy. Prievidzkí lesníci pri
Zlepí sa mu vak nápresadzovaní novej filozofie
lada, keï sa vyvezieme nad
Koník a vývozka. Klasika a moderna môu spolupracova.
narazili na predstavy poobec K3⁄4aèno, kde plánujú
3⁄4ovníkov tých po3⁄4ovníckych
prievidzkí lesníci vybudova
Pravne. Býva v òom viacero z viac
zdruení, ktoré neboli zaloené
na výmere 11 hektárov prvý zazimoako 70-tich èlenov po3⁄4ovníckeho
na vlastníckych vzahoch a ktorí nevací zverník na Slovensku. Pozerám
zdruenia, ktoré o revír prilo. Funvedia a nechcú pochopi, e vlastníci
na druhovo pestrý, viacetáový pocionári Okresnej organizácie SPZ
rozhodujú o tom, za akých podmierast v èlenitom teréne, navye s primajú v rukách tridsaroèné tatisnok je zhodnocovaný ich majetok.
3⁄4ahlými úivnými pasienkami, ktorý
tiky, pod3⁄4a ktorých sa v premnoeA tu je pod3⁄4a mojich sprievodcov
má by oplotený 1 600 metrami pletinej populácii jelenej zveri vyskytne
kameò úrazu, ktorý spôsobil medzi
va, prerueného dvoma ve3⁄4kými bráraz za èas aj jeleò s hodnotou
lesníkmi a po3⁄4ovníkmi na Hornej
nami. U roky tu funguje kàmna
trofeje nad 200 bodov. My vak
Nitre napätie, prerastajúce do melinka a zver je tu nauèená chodi
nechceme vychádza zo stavu
diálnych atakov, vyhráok súdmi
vo ve3⁄4kých poètoch. Predpokladápremnoenia zveri a neúnosných
a osobných antipatií. Nai oponenti
me, e tu v zime budeme schopní
kôd, ktoré spôsobuje. Chceme
hovoria, e sme radikáli, ale ja hodoèasne sústredi a stovku kusov
ma stabilizované a únosné kmevorím, e argumentujeme a konáme
jelenej zveri. Pomôeme jej tak priòové stavy zveri, v ktorých nemôe
ako umiernení vlastníci lesov, ako
krmovaním nielen prekona zimu,
by problém dochova hneï nieprofesionáli, ktorí dokáu nájs
ale budeme ma monos sledova
ko3⁄4ko kvalitných, dvestobodových
rovnováhu v záujme lesníckom i pojej zdravotný stav, pomer pohlaví
jeleòov.
3⁄4ovníckom. Som presvedèený o tom,
a získa jej zhody. To sú výhody.
Jedineèný zazimovací zverník
e ak nám boli zverené do uívania
Na druhej strane budeme musie
Ale to u sadáme do auta
tátne lesy a naou povinnosou
zver vo zverníku chráni pred pyta mierime v trojici priamo do Nitich je obhospodarova efektívne
liakmi a zberate3⁄4mi zhodov, ale aj
rianskeho Pravna, ktoré je vzdialepre tát a v súlade s mimoprodukèpred dravcami, predovetkým rysné od Prievidze iba pár kilometrov
nými funkciami lesa, je naou pomi, hovorí Ing. Spevár a Ing. Vaòo
a kde sídli jedna z piatich lesných
vinnosou takisto regulova stavy
dodáva, e zverník bude ma aj zaujíspráv na tomto OZ v spoloènej
zveri tak, aby sme zníili kody
mavú zvlános  dva záskoky, ktoré
budove s expedièným skladom.
spôsobené zverou, ktoré nám spôumonia zveri v èase núdze doskoèi
V priestoroch LS pokraèujeme v dissobujú aké ekonomické straty.
do zverníka, ale uniknú jej von z nekusii na po3⁄4ovnícku tému s vedúcim
No a zároveò skvalitnili chovy zveri
ho u nedovolia.
Ing. Miloom Vaòom a po3⁄4ovným
a získavali kvalitné trofeje, ktoré
Pozeráme sa spolu na krásny
pecialistom na lesnej správe, Rópri poplatkovom odstrele predstakraj, ktorý je skutoèným po3⁄4ovnícbertom Greschom. Ten hovorí, e
vujú významný ekonomický príkym rajom. Dokumentujú to aj údaèlenovia po3⁄4ovníckeho zdruenia
nos, argumentuje Ing. tevlík.
je, bilancujúce po3⁄4ovnú sezónu 2005.
boli zvyknutí inak hospodári.
Ing. Spevár v súvislosti s kvaPoèas nej ulovili v reijných revíroch
Kadý mal svoj posed, svoj krmelitou trofejí komentuje argumenty
na teritóriu OZ Prievidza celkovo
lec, ktorý plnil bez oh3⁄4adu na migdruhej strany a vysvet3⁄4uje postoj
758 kusov raticovej zveri. Z tohto
ráciu zveri, bez oh3⁄4adu na to, èi sa
tátnych lesníkov. Jeho pozícia je
poètu pripadlo 369 kusov na jeleniu,
v jeho okolí zdrovala, alebo nie.
o to aia, e ije v Nitrianskom
280 kusov na diviaèiu, 56 kusov na
My na rozdiel od nich kàmuflóniu a 50 kusov na srnèiu zver.
mime zver vo väèej miere
Èísla, ktoré asi nepotrebujú ïalí koa jej pohyb usmeròujeme
mentár. Azda len dodatok, e v takto
umiestòovaním krmelcov,
významnej a bohatej po3⁄4ovnej oblasti
solísk a podobne tak, aby
nadobúda väèí význam aj snaha tusa nenachádzali v blízkosti
najích lesníkov zlepi kultúru stalesných kultúr, take dorostlivosti o zver, ktorá nemôe by
káeme eliminova, resp.
chápaná iba ako hobby nieko3⁄4kých
zmierni aj takýmto spôsojednotlivcov, ale musí by vykonávabom kody, ktoré nám zver
ná ako skúsenosami a znalosami
na mladých lesných poraspodloená profesionálna práca, pritoch spôsobuje.
náajúca efekt celej spoloènosti.
Ing. Vaòovi nebolo
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Jeleò poèas skoku cez zvánicu
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ENERGETICKÉ PORASTY
Viete o tom, že naši južní susedia v Maďarsku ročne zakladajú energetické porasty na ploche 7 až 15 tisíc hektárov? Pritom majú rovnako ako my na Slovensku k dispozícii státisíce hektárov málo úrodnej alebo nevyužitej pôdy,
ktoré sa snažia aj vďaka prostriedkom z Európskej únie aktívne zhodnotiť aj takýmto progresívnym spôsobom. A ako
je to u nás? Na túto otázku by vám mohli odpovedať články, ktorými sme zostavili v tomto mesiaci našu analytickú
rubriku. Dozviete sa, že o pestovaní rýchlo rastúcich drevín, vhodných na výsadbu energetických porastov vedia
odborníci dosť, ale ešte veľa je potrebné urobiť pre vytvorenie vhodných podmienok pre potenciálnych pestovateľov týchto kultúr na Slovensku. Možno i tieto články budú inšpirovať našich kolegov na OZ a čitateľov z externého
prostredia (poľnohospodárov, súkromných vlastníkov lesov), aby venovali energetickým porastom väčšiu pozornosť,
ako tomu bolo doteraz.
Generálny riaditeľ Sekcie lesníckej
MP SR Ing. Valér Cmorík hovorí:

„Je potrebné
zvýšiť podporu
pre energetické
porasty“
Jozef MARKO
Niet pochybností o tom, e aj
vzh3⁄4adom k záväzku
Slovenskej republiky vo vzahu k EÚ
Ing. Valér Cmorík
o èasovo limitovanom náraste podielu výroby energie z obnovite3⁄4ných
zdrojov, bude potrebné vytvori
legislatívne, administratívne a technické podmienky nielen na vyuitie
biomasy, ale aj mimoriadnej produkènej schopnosti rýchlorastúcich
drevín, vhodných na zakladanie
energetických porastov. V akom
tádiu zadefinovania a implementácie týchto podmienok je Slovensko
dnes a aké kroky sú pripravené
na najbliie obdobie?
- Európska únia v súèasnosti
pokrýva biomasou 4 % svojich energetických potrieb. Zvýenie podielu
obnovite3⁄4ných energetických zdrojov o 5 % v rámci spoloèenstva by
znamenalo zníenie závislosti na dovoze energie zo 48 % na 42 %, prièom
väèie monosti sa ukazujú práve vo
vyuití biomasy v doprave, pri elektrickej energii a vykurovaní.
V rámci spoloènej po3⁄4nohospodárskej politiky v roku 2006
predloí komisia EÚ akèný plán
pre lesníctvo, ktorý bude zameraný na energetické vyuitie dreva. Aj
keï reforma spoloènej po3⁄4nohospodárskej politiky vydládila cestu na
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pestovanie väèieho mnostva enerpozemkov v lesných hospodárskych
getických plodín na výmere 1,5 mil.
plánoch oznaèovaných ako biele
ha v rámci èlenských krajín s préplochy bola Lesoprojektom Zvolen
miou 45 EUR na hektár, je potrebvypracovaná v roku 1983 s cie3⁄4om
né zmeni prístup k rýchlorastúcim
zosúladenia evidencie nehnute3⁄4nosdrevinám vrátane výmladkových
tí so skutoèným stavom pozemkov.
porastov, pretoe cyklus obratu 4-5
V LHP platných od roku 1999
rokov vyaduje od
sa nové etrenie
po3⁄4nohospodárov
rozsahu bielych
„Do pripravovaného návrhu
systematické obplôch nevykonáNárodného strategického plánu
rozvoja vidieka na obdobie 2007
hospodarovanie
va. V súèasnosti
– 2013 žiadame implementovať
pôdy
najmenej
Národné lesnícke
ako jednu z činností
tyri roky pred prcentrum
eviduaj zakladanie energetických
vou abou.
je okolo 39 000
porastov“
V januári
ha takýchto po2003 na zasadazemkov.
Kvaliní Rady ministrov pre po3⁄4nohospofikované odhady konzultované aj
dárstvo a rybolov bol predstavený
s Výskumným ústavom pôdoznalecAkèný plán o biomase, obsahujúci
tva a ochrany pôdy, ktorý sa zaoberá
31 akcií, ktoré sa budú postupne
vyhodnocovaním stavu obrábania
realizova. Pozícia Slovenskej repo3⁄4nohospodárskych pozemkov sú
publiky bola ústretová vo vetkých
vak podstatne vyie a pohybujú
základných bodoch akèného plánu.
sa rádovo medzi 200  300 tis. ha.
Zastávame vak stanovisko, e je
Napriek viacerým pokusom
potrebné zvýi jednotkovú podpozisti a riei takéto po3⁄4nohospodárru pre energetické plodiny, vrátane
ske pozemky (posledný v roku 2004),
energetických porastov, zjednoduedoposia3⁄4 nebola uskutoènená plonie poskytovania podpory, monos
ná inventarizácia, ktorá by poskytla
zachovania dostatoènej flexibility
potrebné informácie o charaktere
pre kadý èlenský tát s tým, e oda rozsahu takýchto pozemkov z exisporúèanie komisie pre rozírenie
tujúcich 3551 katastrálnych území
zníenej DPH nie je v súlade s daòov rámci Slovenska.
vou politikou Slovenska.
Slovenskí po3⁄4nohospodári

Na Slovensku sú vraj státisíce hektárov nevyuitých, 3⁄4adom
leiacich plôch, èi u na PPF alebo
na LPF, vhodných na výsadbu energetických porastov. Má Ministerstvo pôdohospodárstva SR preh3⁄4ad
o týchto plochách?

- Problematikou po3⁄4nohospodárskych druhov pozemkov, ktoré
vplyvom prírodných procesov a extenzívnym spôsobom vyuívania
zmenili svoj charakter, take sú zèasti alebo celkom porastené lesnými
drevinami sa v lesníctve zaoberáme
u od 80-tych rokov minulého storoèia. Pôvodná úprava na vyliovanie
a oznaèovanie nevysporiadaných

u mali monos získa na prvých
odborných akciách informácie
o produkèných monostiach energetických porastov. Pripravujú sa
ïalie akcie, ktoré spopularizujú
v odbornej i laickej verejnosti obrovský potenciál, ktorý pestovanie
energetických porastov pre podnikate3⁄4ov a spoloènos bezpochyby
má?

- U spomenutý akèný plán
o biomase ráta s tým, e to budú
najmä vidiecke oblasti strednej
a východnej Európy, ktoré pri nízkych nákladoch na pracovnú silu
a vysokej dostupnosti zdrojov biomasy získajú porovnate3⁄4né výhody

Zaujme Vás
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Porovnanie produkènej schopnosti agátových porastov s rôznou dåkou rubnej doby
poèas 35 rokov  lepie podmienky

zvyovaním hospodárskeho rastu
a vytváraním zamestnanosti alebo
jej stabilizáciou. Do pripravovaného
návrhu Národného strategického
plánu rozvoja vidieka na obdobie
2007  2013 iadame implementova ako jednu z èinností aj zakladanie energetických porastov, umoni
poskytovanie podpory na prvé zalesnenie po3⁄4nohospodárskej pôdy, prvé
zalesnenie
nepo3⁄4nohospodárskej
pôdy, podporova obstaranie technológií a zariadení na výrobu lesnej
tiepky a peliet.
V rámci oboznámenia irokej
verejnosti s Národným strategickým
plánom rozvoja vidieka budú prebieha akcie, ktorých cie3⁄4om bude oboznámi odbornú aj laickú verejnos
s opatreniami a monosou podpory
týkajúcej sa lesníctva najmä vak
zakladanie a pestovanie energetických porastov.

Rubná
doba
roky

Poèet
cyklov

8
12
15
20
35

4,4
2,9
2,3
1,8
1,0

Zásoba stromovej
dendromasy na
1 ha
m3
111
124
149
176
235

Produkcia
hrubiny
b.k
m3
28
41
54
80
192

Hmotnos produkcie
stromovej dendromasy
v prepoète na suinu
t.ha-1
333
245
234
216
160

Hmotnos produkcie tenèiny
stromovej dendromasy
v prepoète na suinu
t.ha-1
249
164
149
118
29

Porovnanie produkènej schopnosti agátových porastov s rôznou dåkou rubnej doby
poèas 35 rokov  horie podmienky
Rubná
doba
roky

Poèet
cyklov

8
12
15
20
35

4,4
2,9
2,3
1,8
1,0

Zásoba stromovej
dendromasy na
1 ha
m3
72
96
114
139
202

produkcia
hrubiny
b.k
m3.ha-1
12
27
39
64
148

Hmotnos produkcie
stromovej dendromasy
v prepoète na suinu
t.ha-1
216
190
179
171
138

Hmotnos produkcie tenèiny
stromovej dendromasy
v prepoète na suinu
t.ha-1
180
136
118
92
36



O produkčných
schopnostiach
topoľov
a agátov

te3⁄4a na území LS Selice. Na skusných plochách bol meraný poèet
stromov a ich priemer vo výke
1,3 metra. Na vyaených vzorníkoch bol zisovaný ich objem,
hmotnos a sortimentová truktúra. Tieto parametre boli prepoèítaJozef MARKO
né na jeden hektár.
Pri hodnotení produkènej
Z Národného lesníckeho censchopnosti agátových porastov
tra vo Zvolene sme na doplnenie témy
na území OZ Levice boli zrealizovaa pre ilustráciu toho, aké obrovské
né merania v agátových porastoch
monosti sa otvárajú pestovate3⁄4om
s lepími stanovitnými podmientopo3⁄4ových a agátových energetickami v okolí Santovky. Ïalej v pokých porastov, získali nieko3⁄4ko zaujírastoch s horími stanovitnými
mavých údajov a èísiel. Poskytol nám
podmienkami v okolí emberoviec.
ich Ing. Milan Oravec.
Horie stanovitné podmienky sa
Merania produkcie denvyznaèujú nepriaznivým vodným
dromasy topo3⁄4ových porastov
reimom spôsobených junou exv závislosti od veku boli vykonané
pozíciou strmosou terénu (stre)
na základe pecifikácie objednávaa hrúbkou pôdnej
Výroba palivovej dendromasy v topo3⁄4ových porastoch
vrstvy. Porasty boli
vyberané tak, aby
Alternatívy
bolo moné staParameter
Radové
Produkcia
Intenzívne
výsadby
vlákninového
kultúry
novi produkènú
dreva
schopnos poras25
12 x 15
25
rubná doba (roky)
tov z h3⁄4adiska vy200
1111
1111
poèet stromov na 1 ha (km)
uitia dendromasy
na
energetické
5
3x3
3x3
spolu m
úèely
v
závislosti
celková produkcia dreva - hrubina
160
220
380 x 90
od rubnej doby,
bezkôry (m3)
bez potreby vykohospodársky výsledok za celú
rubnú dobu bez výroby palivovej
+ 147,3
+ 76,3
+ 332,7
nania výchovných
dendromasy (tis sk).
zásahov,
hovorí
3
sortimentová truktúra gu3⁄4atina (m )
128
55
310
Ing.
Oravec.
3
vlákninové drevo (m )
32
165
160

O zakladaní energetických
porastov s Ing. Ladislavom
Vargom, CSc.

Dominujú
topole a vŕby
Jozef MARKO
Na dvoch miestach na Slovensku sa nachádza základný reprodukèný materiál klonov topo3⁄4ov
a vàb, ktoré sú v krajinách Európskej
únie pre zakladanie energetických
porastov najèastejie pouívané. Vo
výskumnej stanici Národného lesníckeho centra v Gabèíkove a v kôlkarskom stredisku Trstice, dnes
síce zaradenom do organizaènej
truktúry Odtepného závodu (OZ)
Semenoles, ale na teritóriu a s krstným listom OZ Palárikovo, ktorého
riadite3⁄4om je uznávaný odborník
na problematiku rýchlorastúcich
drevín  Ing. Ladislav Varga, CSc.

Mono by sme
mali zaèa



celková produkcia stromovej
dendromasy (m3)
sortimentová truktúra gu3⁄4atina (m3)
vlákninové drevo (m3)
palivové tiepky (m3)

176 (1,089)

306 (1,39)

128
30 (2)
18

55
154 (11)
97

418 + 118
(1,31) (1,099)
310
152 (8)
74

Ing. Ladislav Varga, CSc.
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ná rozhovor skôr od konca, aby
nai èitatelia získali predstavu
o dôleitosti témy, ktorú sme zvolili. Opýtam sa preto, aký je pod3⁄4a
vaich poznatkov potenciál v zakladaní energetických porastov na
Slovensku?
- Najväèie monosti na zakladanie energetických porastov sú
v pahorkatinných a podhorských
oblastiach na podmáèaných a sutinových pôdach, kde je moné v horizonte roku 2025 zaloi energetické
porasty s vàbami a kríencami s osikou na výmere 25 000 hektárov.
Najvhodnejie podmienky na zakladanie energetických porastov sú
vak v porastoch so stopercentným
zastúpením agáta bieleho a ak berieme do úvahy vetky ekonomické
parametre, tak reálne monosti
zakladania takýchto porastov sú
na výmere 500 hektárov.

AJ DO AUTOMOBILOV
A KÀMNYCH ZMESÍ
Preèo sú v kurze pri zakladaní energetických porastov v rámci EÚ najèastejie práve topole
a vàby?
- Vo veobecnosti pre vyselektované druhy a klony rýchlorastúcich listnatých drevín platí, e ich
drevná hmota je tradiène vyuívaná
pri výrobe celulózy a papiera a takisto na energetické úèely. peciálne
v topo3⁄4och a vàbach sú ale prítomné
látky, ktoré umoòujú ich vyuitie
na netradièné úèely, ako je výroba
metanolu a etanolu, ktorý je moné
pridáva ako prísadu do pohonných
hmôt. Zaujímavé tie je, e nutriènú
hodnotu nadzemnej èasti dendromasy u týchto drevín je moné expanzným spôsobom zvýi o ïalích
30 percent. Predstavujú tak irokú
základòu pre výrobu rôznych druhov kàmnych zmesí.

Zaujme Vás
Ako bola v naich podmienkach testovaná vhodnos pestovania topo3⁄4ov a vàb a s akými
výsledkami?
- Celkovo sme hodnotili
78 klonov topo3⁄4ov a 68 klonov vàb
s dobou overovania minimálne
4 roky na rôznych typoch trvalých
a poloprevádzkových výskumných
plôch, od optimálnych po okrajové
stanovitia v prvej a tretej topo3⁄4ovej
pestovnej oblasti. Z kvantitatívnych
znakov sme systematicky hodnotili
výkový a hrúbkový rast a produkciu dendromasy v èerstvom a suchom stave v tonách za hektár a rok.
Z kvalitatívnych znakov sme kládli
dôraz na odolnos voèi hrdziam,
vredovke topo3⁄4ovej, hnedému miazgotoku a kodcom na asimilaèných
orgánoch. Podarilo sa nám zadefinova vhodnos klonov pre jednotlivé
stanovitia. Viac napovie priloená
tabu3⁄4ka aj s údajmi o rubnom veku
a produkciou dendromasy v suchom stave pre najvhodnejie klony
topo3⁄4ov a vàb.

ZÁKLAD ÚSPECHU
VO VHODNEJ TECHNOLÓGII
Základ úspechu pestovania
rýchlorastúcich drevín v energetických porastoch spoèíva okrem
vo3⁄4by stanovitne vhodného klonu
urèite aj vo vo3⁄4be vhodnej technológie. Akú odporúèate na základe
vaich poznatkov?
- Pri vo3⁄4be vhodnej technológie rozhodujú stanovitné nároky,
monosti zabezpeèenia mechanizaèných prostriedkov na vykonanie
agrotechnických a biotechnických
opatrení a v neposlednom rade svoju úlohu zohrávajú aj ekonomické
poiadavky na minimalizáciu nákladov. Vo veobecnosti je moné
poveda, e základnou podmienkou
úspeného zaloenia energetických

porastov je okrem podmáèaných
plôch celoploná príprava pôdy
buï s odstránením, alebo bez odstránenia pòov. Odstránenie pòov
sa realizuje vyrývaním celých pòov,
postupným orezávaním, rozdrvením, alebo frézovaním pòov. Nevýhodou týchto spôsobov prípravy
pôdy je, e dochádza k odstráneniu
úrodnej humusovej vrstvy a ukladaním pòov na hromady sa zmenuje
výmera plochy urèenej na obnovu
lesa. Preto je niekedy vhodnejie zabezpeèi celoplonú prípravu pôdy
rozruením a premieaním vrchnej
úrodnej vrstvy do håbky pribline
30 centimetrov pouitím akých
tanierových brán, ktoré môu prechádza cez pne a hrubé korene bez
pokodenia. Na celoploné oetrovanie pôdy sú naopak vhodné 3⁄4ahké
výkyvné brány.

V akom spone majú by vysádzané kultúry energetických
porastov?

- Topo3⁄4ové kultúry na optimálnych stanovitiach sú zakladané v sponoch 2x2 metre, 2x1,5
alebo 2x1 meter. Na výsadbu sa
pouívajú jednoroèné zakorenené
odrezky. Spony s rastovou plochou
od jedného do 1,5 metra tvorcového
sú uplatòované na máloúrodných
okrajových stanovitiach. Pri zakladaní energetických porastov jednoroènými sadenicami agáta bieleho
sa najlepie osvedèili spony 2x1,5
a 2x1 meter. Celoplonú kultiváciu
pôdy je pritom nutné robi a do
zapojenia kultúry a vylepovanie je
potrebné vykona v prvom roku po
výsadbe.

Èo by ste na záver náho rozhovoru odporuèili vetkým, ktorí
uvaujú o zakladaní energetických
porastov?
- Aby vyuili najmä marginálne plochy, zastúpené ílovitými,
piesèitými, dlhodobo podmáèanými
a presýchavými pôdami. Ïalej brehové porasty vodných tokov a nádrí a podobne. Pri výbere vhodných
druhov a klonov drevín odporúèam
riadi sa hlavnými atribútmi, ktorými sú maximálna produkcia dendromasy v prvých desiatich rokoch
po výsadbe, vysoká ujatos osových,
resp. koreòových odrezkov, odolnos
voèi biotickým a abiotickým èinite3⁄4om, úzka a stredne iroká koruna a dobrá pòová, resp. koreòová
výmladnos.
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Palárikovskí lesníci preferujú
hĺbkovú sadbu
Riadite3⁄4 OZ Palárikovo Ing. Ladislav
Varga, CSc.: V níinách je naruený
hydrologický reim a plytká vrstva
pôdy, v ktorej sa môe vyvíja
koreòový systém. Naím cie3⁄4om je
dosta sa k podzemnej vode. Preto
sadíme topo3⁄4ové odrastky  zahrotené
koly bez koreòov do håbky 2 a 2,5
metra. Vo vlhkom prostredí potom
drevina vytvára koreòový systém.
Mimoriadne dôleité pri výsadbe
je, aby topo3⁄4ový kôl nepreschol,
èo znamená prísne dodranie
technologickej disciplíny systému
výsadby zo zeme do zeme. Základom
úspenej håbkovej sadby je trafi
na podzemnú vodu, èo pre znalcov
miestnych pomerov nepredstavuje
iadny problém. Navye, podzemná
voda je silne mineralizovaná, take
obsahuje dostatok ivín.

Pä metrov vysoké topo3⁄4ové koly pár
hodín po vysadení vo zvyèajnom
spone 3x2 m s poètom 1 666 kusov
na hektár. U v prvom roku pôjde
o zabezpeèený porast. Táto kultúra
nie je zaujímavá pre jeleniu zver,
take lesníci uetria náklady na
oetrenie porastu a jeho ochranu
pred neiaducim ohryzom.
Vladimír Schalek, OLH na LO Krá3⁄4ova
lúka, pred dvanásroèným porastom,
ktorý bol takisto zaloený kolovou
sadbou a je pred prvou prebierkou.
V prebierke lesníci vyberajú kadý
druhý rad stromov a z ostávajúcich
radov takisto vyberajú ïalie jedince.
OLH si pochva3⁄4uje výrazne niie
náklady na výchovu a ochranu
takýchto porastov v porovnaní
s klasicky zalesòovanými plochami.

Vàtanie otvorov pre sadbu
topo3⁄4ových kolov. Vrták preniká
do pôdy ako nô do masla.
Do otvorov u na druhý deò
budú vysadené odrastky topo3⁄4ov.

Sedemroèný topo3⁄4ový porast
zaloený kolovou sadbou. Pod3⁄4a
vedúceho LS Gabèíkovo Ing. Jozefa
Bielika bude ma vo veku 20 rokov
priemer v prsnej výke a 50 cm.

Text a foto: JOZEF MARKO
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Kapitoly z personalistiky

Získavanie a výber zamestnancov

Cie3⁄4om získavania
zamestnancov je, aby pri
vynaloení primeraných
nákladov boli získaní
kvalifikovaní a kvalitní zamestnanci v poète zodpovedajúcom aktuálnym, ale z èasového
poh3⁄4adu aj perspektívnym potrebám
organizácie. Je to teda èinnos, ktorá
spoèíva v h3⁄4adaní vhodných pracovných zdrojov, v informovaní o vo3⁄4ných
pracovných miestach, v získavaní
primeraných informácií o uchádzaèoch, ktoré neskorie slúia k výberu
najvhodnejích z nich a v organizaènom a administratívnom zaistení
vetkých týchto èinností. Získavanie
spo3⁄4ahlivých a výkonných zamestnancov a ich úspené zaèlenenie do
pracovného procesu patrí k hlavným
úlohám personálnej práce. Veobecne platí, e pre dosiahnutie úspechu
podniku nie je dôleitý poèet zamestnancov, ale ich kvalita.
Pred samotným výberom
a získaním zamestnancov je nutné
zabezpeèi:
Definovanie poiadaviek na
kandidáta  príprava popisov a pecifikácií pracovných miest, formulácia
poiadaviek na uchádzaèa (kvalifikaèných, osobnostných a pod.) a definovanie podmienok zamestnania.
Oslovenie uchádzaèov - preskúmanie a vyhodnotenie rôznych zdrojov
uchádzaèov o zamestnanie vo vnútri organizácie, ale aj z vonkajieho
prostredia, inzercia, vyuitie agentúr
a konzultantov.
Výber uchádzaèov  triedenie iadostí, pohovory, testovanie,
hodnotenie uchádzaèov, získavanie
referencií, ponúknutie zamestnania,
príprava a podpis pracovnej zmluvy. Vyh3⁄4adávanie zamestnancov sa
uskutoèòuje v súlade s potrebami
priebeného napåòania novo vytváraných a uvo3⁄4nených funkèných
pozícií.
Vnútorné zdroje zamestnancov sú priamym zdrojom súvisiacim s kariérovým rozvojom, ako
jednou zo zásad riadenia 3⁄4udských
zdrojov pre obsadzovanie vyích
funkèných pozícií.
Vonkajie zdroje sú vyuívané pre získavanie zamestnancov na
obsadzovanie vysoko pecializovaných funkèných pozícií v prevanej
miere s nelesníckou odbornosou.
Na strane druhej je tu priestor pre
získavanie zamestnancov (najmä

Karol VOLENTIER
z radov V, S a U absolventov lesníckych kôl) spravidla na najniie
technicko hospodárske funkcie a robotnícke profesie.
Výber zamestnancov je zloitý závereèný proces vyh3⁄4adávania
s minimalizáciou subjektívnych
faktorov, ktorý spoèíva vo výbere
osoby, ktorá najviac zodpovedá kritériám na pracovné miesto, prièom
sa zisuje, v akom rozsahu môu by
uspokojené nároky oboch strán. Pozornos je zameraná na to, èi uchádzaèi spåòajú poiadavky na nové
pracovné miesto, ale aj poiadavky
organizácie ako celku.
Spôsoby získavania a zabezpeèovania zamestnancov z externých zdrojov:
 na základe písomnej iadosti samotných uchádzaèov
 na základe doporuèenia zamestnancov organizácie
 inzerátom v masovokomunikaèných prostriedkoch a inzertných
agentúrach
 zverejnenie pracovnej ponuky na
intranetových a internetových stránkach firmy
 náborovanie v lesníckych, prípadne iných
vzdelávacích intitúciách /SOUL, SL, TU
vo Zvolene a iné/
 vytipovaním v stavovských intitúciách
/Lesoprojekt,
NLC
a pod./
 prostredníctvom
pecializovaných poradenských firiem a personálnych agentúr
 prostredníctvom internetových portálov
 interaktívna
burza
práce
 prostredníctvom prísluných úradov práce
s uplatòovaním zásad
aktívnej politiky trhu
práce
Pre potreby naej organizácie v súèasných podmienkach je
moné poui nasledovné metódy výberu:

 metóda individuálneho pohovoru
 metóda pohovorových panelov
 metóda výberovou komisiou
 metóda výberových testov
Proces získavania a výberu
zamestnancov má právny rámec
zakazujúci preferovanie, alebo diskrimináciu pod3⁄4a pohlavia, veku,
rasy , náboenstva, rodinného stavu a politickej príslunosti (§ 13 ZP),
tie etický rámec, ktorý predpokladá
aj v týchto èinnostiach uplatòovanie
zásad slunosti, èestnosti a taktu.
Výberové pohovory sa vykonávajú na
základe potrieb obsadenia vo3⁄4ných
pracovných pozícií. Konkretizácia
poiadaviek na obsadenie pracovného miesta je vypracovaná personalistom v spolupráci s líniovými
manaérmi, do ktorých kompetencie
funkèná pozícia spadá. truktúrovaný pohovor v plnej miere zodpovedá
potrebám výberu zamestnancov na
vo3⁄4né funkèné miesta z vlastných
i z externých zdrojov.



Ing. Karol Volentier je pecialista na
Odbor riadenia 3⁄4udských zdrojov
GR .p. LESY SR
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alebo

Prof. Andrej Reiprich, prírodovedec  entomológ zo Spia,
zostavil v 70-tych rokoch 20-teho
storoèia zaujímavú zbierku motý3⁄4ov Slovenska, líiacu sa svojim
usporiadaním od bených entomologických zbierok. Jednotlivé
exempláre v nej nezoradil pod3⁄4a
systematických jednotiek. Za základ usporiadania svojej kolekcie
si vybral ekologický poh3⁄4ad a rad
motý3⁄4ov usporiadal pod3⁄4a najvýznamnejích ivných rastlín
ich húseníc.
Motýle sú predstavite3⁄4mi
hmyzu s úplnou vývojovou premenou. Z vajíèka sa vyliahne
larva (húsenica), ktorá je ve3⁄4mi
ravá. iví sa takmer výluène
rastlinnou potravou: listami,
steblami, púèikmi alebo drevom.
Èasom sa zakuklí a po fáze pokoja sa z kukly vyliahne dospelý
motý3⁄4, iviaci sa avami z kvetov.
Húsenice jednotlivých druhov motý3⁄4ov pri svojom ere upredostòujú urèité druhy rastlín, na
ktoré sú potravne (t.j. ekologicky)
viazané. Táto naviazanos je pre
jednotlivé druhy charakteristická, húsenice málokedy spásajú
viacero rôznorodých rastlín.
Práve túto skutoènos mal
Reiprich na zreteli, keï zostavoval svoju zbierku. Tá pozostáva
z 81 entomologických katú3⁄4 rozmerov 30 x 40 cm. Rastliny, z ktorých mnohé sú prezentované
i v podobe trojrozmerných expo-

Pár slov o predmetoch
zo zbierok Lesníckeho
a drevárskeho múzea

nátov, sú zoradené pod3⁄4a Slovenskej
botanickej nomenklatúry J. M. Novackého z roku 1954. K jednotlivým
rastlinám sú priradené preparáty
imág motý3⁄4ov. (U pár druhov sú na
ukáku vypreparované i húsenice alebo kukly.)
Celkovo
je do zbierky
zaradených
286 druhov
Marek VANGA rastlín, ktorým je priradené
spolu
5703 jedincov
motý3⁄4ov. Toto
èíslo nepredstavuje poèet
druhov,
nako3⁄4ko mnohé
sa v zbierke
nachádzajú
vo viacerých
exemplároch,
èi u prira- Kompletná zbierka
Úvodná kazeta kolekcie.
uloená v depozite.
dené rôznym
rastlinám
alebo ako ukáky oboch pohlaví.
Presná tatistika jednotlivých
druhov motý3⁄4ov je vypracovaná
pre pribline polovicu katú3⁄4.
Táto zbierka bola zakúpená múzeom od prof. Reipricha
v roku 1977 a dodnes tvorí kostru
naej kolekcie zbierkových predmetov v oblasti entomológie.

Entomologická
zbierka
profesora Reipricha



Kazeta predstavujúca druhy iviace
sa èelaïou bôbovitých (pokraèovanie).

Ing. Marek Vanga
Múzeum vo Sv. Antone - Lesnícke
a drevárske múzeum vo Zvolene

XXIX. ročník volejbalového turnaja
Jozef BRUNÈÁK
Pri príleitosti Mesiaca lesov sa z iniciatívy OZ Námestovo v piatok 21. apríla 2006
uskutoènil XXIX. roèník volejbalového turnaja. Na turnaji sa zúèastnili tri drustvá: tím
OZ Námestovo, tím OZ Levice v kombinácii so Strediskom BIOMASA aj tím generálneho
riadite3⁄4stva LESOV SR z Banskej Bystrice. koda, e úèas na poslednú chví3⁄4u odvolali
kolegovia lesníci zo L TANAPu Tatranská Lomnica a z Nadlenictva Jelenia z Po3⁄4ska.
V oduevnených súbojoch a za ve3⁄4kého osobného nasadenia zvíazilo drustvo GR a to po prvýkrát v histórii turnaja. Na
druhom mieste skonèili domáci a tretí vlaòají
víaz OZ Levice. Vydarené portové popoludnie sa
uskutoènilo v telocvièni Z Zákamenné.
Závereèné vyhodnotenie turnaja sa konalo za úèasti starostov obce Novo a Zákamenné
v Agrohoteli Po3⁄4nohospodárskeho drustva Novo.
Zároveò bolo i obchodným rokovaním, pretoe obec
a Z Zákamenné prechádzajú na jeseò tohoto roku
na vykurovanie lesnou tiepkou.



Ing. Jozef Brunèák je vedúci ekonomiky OZ Námestovo

Kapitán víazného tímu Ing. Marian Helej
preberá pohár z rúk riadite3⁄4a OZ Ing. Heruda

29

Pozvánka

Lesník•5•2006

Navtívte
OZ Levice
Roman ÏURI

Odtepný závod Levice sa
rozprestiera v okresoch Levice, Nitra
a Zlaté Moravce Nitrianskeho kraja
a v èastiach okresov Banská tiavnica,
Krupina a Ve3⁄4ký Krtí Banskobystrického kraja. Toto územie je ohranièené
z východu Krupinskou planinou, zo
severu tiavnickými vrchmi, zo západu úpätím Podunajskej pahorkatiny
a jadro tvorí úrodná Panónska níina,
ktorá sa na juhu pozvo3⁄4ne prelína do
Podunajskej níiny.

Miestne originality

OZ Levice leí na území dvoch
historických úp, a síce Tekova
a Hontu. Územie oboch regiónov bolo
osídlené u v dobe kamennej. Z tohto
obdobia sú vystavené v Tekovskom
múzeu v Leviciach rôzne predmety,
z ktorých je najvzácnejia soka tehotnej madony. Kultúrnym a politickým
centrom je okresné mesto Levice s pribline 37.000 obyvate3⁄4mi, ktoré je najväèím mestom na dolnom Pohroní.
Dominantou a ozdobou mesta je Levický hrad, ktorý stároèia stráil prístupovú cestu k stredoslovenským banským
mestám. Prvý raz sa spomína v listine
z roku 1318 a jeho prvým známym majite3⁄4om bol Matú Èák Trenèiansky. Ale
rovnako ve3⁄4kú úlohu zohral i pri protitureckých bitkách.
Historický a politický vývin
regiónu je prezentovaný v stálej expozícií Tekovského múzea v areáli Levického hradu. Súèasou múzea sú aj
Vodný mlyn v Bohuniciach, kde je zachované kompletné mlecie zariadenie
dokumentujúce tradíciu mlynárstva
na tomto území a Kamenné obydlia
v Brhlovciach z polovice 18. storoèia.
Ide o obydlia vysekané do sopeèného
tufu, v ktorých sa zachovali originály
kamenárskych nástrojov, 3⁄4udového

nábytku, hrnèiarskej
výroby a kuchynského inventáru.
Levický hrad
Nad Levicami
sa vypína vrch Vápnik, ktorý patrí k najväèím travertínovým kopám na Slovensku a kde sa
dodnes aí aragonit tzv. levický Zlatý
onyx, z ktorého sa brúsením vyrábajú prekrásne obklady. Na tomto vrchu
sa nachádza i pamätník z 2. svetovej
vojny  bolo tu zriadené velite3⁄4stvo
ruskej armády a pozorovate3⁄4òa, nako3⁄4ko je tento vrch iroko-ïaleko najvyím na celom okolí (274 m n.m.).
Územie je tie bohaté na mnostvo chránených rastlín i ivoèíchov,
ktoré tu návtevník môe obdivova.
Spomenú treba najmä  vèelárik zlatý, rybár rieèny, orliak morský a orol
krá3⁄4ovský z fauny a z rastlín  poniklec ve3⁄4kokvetý, hlaváèik jarný, hadinec èervený.
Turisticky ve3⁄4mi atraktívne sú
najmä tiavnické vrchy, ktoré svojou
scenériou ponúkajú kadému turistovi mnoho neopakovate3⁄4ných záitkov - vyh3⁄4adávané sú najmä staré
banské jazerá tzv. tajchy  jazerá Poèúvadlo, Richòava a tampoch, ktoré
bolo najniie vyuívaným baníckym
tajchom (430 m n.m.). Tieto lokality
sú vhodné tak na peiu turistiku,
ako aj na cykloturistiku. Zaujímavé
i pouèné sú náuèné chodníky na území Pukanca a Èajkova. V zime svahy
tiavnických vrchov ponúkajú rados
z lyovaèky a sánkovaèky.

Pozvánka do chát

Po3⁄4ovníckym turistom ponúkame vyitie v naich reijných po3⁄4ovných revíroch lovom zveri srnèej,
jelenej, danielej, muflonej a diviaèej
zveri. Najviac po3⁄4ovníkov vak chodí na
lov baantov, ktorý sa vykonáva na vysokej profesionálnej úrovni. Vetkým
týmto turistom ponúkame ubytovanie v naich lesníckych chatách,
ktoré sú situované v prekrásnom
lesnom prostredí. Po3⁄4ovníkom
i rekreantom slúia chaty úhraèka, Segíòov, tampoch, Jed3⁄4ová

Adonis vernalis

a Lipová situované v tiavnickych
vrchoch resp. chaty pri kúpaliskách
Santovka a Dudince.
V letných a horúcich mesiacoch nachádzajú turisti chladné
osvieenie pri vodných plochách
ako sú vodná nádr Lipovina pri
Bátovciach resp. vodná nádr Ve3⁄4ké
Kozmálovce. Na výbornej úrovni sú
i kúpaliská pri Leviciach - Margita
a Ilona, termálne kúpalisko s celoroènou prevádzkou Santovka a bezpochyby najznámejie sú termálne
kúpele Dudince, kde sa lieèia choroby pohybového a nervového ústrojenstva, ako aj choroby manaérske
a civilizaèné.

Slávnosti, trhy, festivaly

Návtevníkov náho kraja kadoroène zaujímajú rôzne slávnosti,
trhy a festivaly, ktoré sú organizované
ako oslava ikovnosti a usilovnosti
rúk 3⁄4udí tohto regiónu: tretí najväèí
jarmok na Slovensku  Levický jarmok, regionálne Tekovské folklórne
slávnosti, Hontianska paráda v Hruove  ukáka remeselníckych prác
Hontu, remeselnícke trhy v Pukanci
 prezentácia keramikárskych majstrov z celého okolia, degustácia vín
v Èajkove  súa o najkvalitnejie
vína v regióne.
Nie je moné na jednej strane
spomenú výstine vetky pamätihodnosti a zaujímavosti nachádzajúce sa
na území náho OZ a preto musím
iba odporúèa vetkým záujemcom
o nevedné a príjemné záitky, aby
ná región navtívili a rozhodne budú
odchádza od nás spokojní, plní dojmov a s predsavzatím, e sa ete niekedy musia vráti.



Text a foto: Ing. Roman Ïuri 
referent po3⁄4ovníctva na OZ Levice

Bliie informácie o ubytovacích
monostiach OZ Levice získate
na www.lesy.sk (turizmus), na e-mailovej
adrese polovnik.lv@lesy.sk alebo
na t.è. 036/635 06 26, 036/635 06 11.
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Inšpirujúci príklad komunikácie
Jozef MARKO
Dnes u azda nik z nás lesníkov nepochybuje o tom, e ak
chceme dosiahnu celospoloèenské
uznanie naej práce a zmeni tak
skreslený poh3⁄4ad verejnosti na lesnícku profesiu, musíme venova viac
pozornosti
komunikácii.
Foriem,
ako sa otvori svetu okolo nás je nepreberné mnostvo. Miera dopadu
na povedomie verejnosti u týchto foriem, nástrojov a prostriedkov je síce
rôzna, ale isté je, e kadý poèin v komunikácii s okolím na podnikovej
i závodovej úrovni je vítaný a cenný.
Nedávno si nai kolegovia
na OZ Povaská Bystrica dali tú
námahu a dotazníkmi oslovili starostov 38 obcí na teritóriu závodu.
Odpovedali vetci. Povaskobystrickí lesníci tak ukázali zástupcom
dôleitej nárokovej skupiny nielen
záujem a ochotu komunikova, ale
na základe vyhodnotených odpovedí
si zároveò dokáu vyhodnoti, ako

sú vnímaní v danom regióne a kde
majú rezervy a príleitosti na zlepenie svojho pôsobenia smerom
navonok.
A tak sa napríklad dozvedeli,
e 97 percent predstavite3⁄4ov obcí vie,
kde sídli najbliia lesná správa, e
68 percent respondentov odpovedalo
kladne na otázku, èi sa zamestnanci
.p. LESY SR zúèastòujú na èinnosti obecného úradu a jeho orgánov.
e 74 percent odpovedí obsahovalo
spokojnos so spoluprácou s príslunou lesnou správou a e rovnaké percento opýtaných má záujem
oboznámi sa s projektom lesnej pedagogiky v kolských zariadeniach
v správe úradu. Bez zaujímavosti
neboli ani odpovede na otázku, ako
je vnímaná hospodárska èinnos
príslunej lesnej správy vo vzahu
k ochrane prírody a ekológii. Necelá
tretina reakcií bola pozitívna. Dotazník obsahoval ete nieko3⁄4ko ïalích
otázok. Zaujímavé a inpirujúce,
vak? A nielen pre lesníkov z Povaskej Bystrice.

Pozdrav
z KANADY

nom mieste v národnostnom
povedomí v Európe.
Je èas sa nad hodnotami
zamý3⁄4a. Je krásne, dobre keï vy
lesníci dbáte, zaèínate prezentova
na verejnosti význam a ve3⁄4kos J. D.
Matejovie. Bravo a len tak ïalej! Som
aj za lokálpatriotizmus, ale J. D. Matejovie je mu Európy a sveta. Bol
ia3⁄4 nedocenený, ale verím, e sa to
zaène meni.

Poznámka

Pavol DATKO
Dostalo sa mi do rúk januárové èíslo Lesníka. Chcem zagratulova redakcii. Výborný èlánok. Toti,
ako ste napísali, ia3⁄4 neváime si
a nedoceòujeme velikánov svojich.
J. D. Matejovie je velikán Európy,
sveta a ia3⁄4 na Slovensku nemá
uznanie.
Verte mi ako svetobeníkovi,
keby J. D. Matejovie bol rodák z iného tátu, èi národa, tak by sa svetom
pýili a svet by ho vïaka domácim
poznal. Preto vysoko kvitujem vá
èlánok O pamäti národa. ia3⁄4, neraz
sme takí: obzeráme sa po cudzom,
opièíme sa. Ten Tuzexový syndróm
preíva a nepoznáme svoje. Dôkazom je aj tatistika, ktorá hovorí
o nás Slovákoch, e sme na posled-



Môj názor
Prajem vám vetko dobré
a v kútiku srdca verím, e lesy slovenské ostanú vdy v rukách tátu.
Sú súèasou ivota, robia obraz krajiny. PRIVAT je vdy o profite a nae
slovenské lesy sú jedni najkrajie,
zaiste aj ïalie generácie ich budú
ma na oèiach.
S pozdravom
Horehronec Pavol Datko,
Ontario, Kanada
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Prečo mám
rád les

MARIÁN KOCHANSKÝ
muzikant, èlen skupiny LOJZO

Preèo máte rád les?

Les mám ve3⁄4mi rád, ale skôr tak teoreticky. Vdy keï idem autom po Slovensku, vychutnávam si poh3⁄4ad na lesy.
Málokedy vak chodím do lesa, bohuia3⁄4.
Ako turista som nenároèný a keï sa
ocitnem v lese, teím sa z pokoja a pohody, ktorá ma v prírode obklopuje. A ete
mám rád vôòu lesa. Ale ozajstnú, nie
ten sprej (smiech). A ete mám rád sirup
Lesná zmes a skupinu Les Humphreys
singers.

Vae najob3⁄4úbenejie miesto na
Slovensku?

trbské pleso. To pokladám za
skvost. Nádherná panoráma. Ale ve3⁄4mi
rád mám aj okolie Prievidze a Bojníc, Homolky a Rematu pri Handlovej.

Kde trávite vo3⁄4né chvíle, víkendy,
dovolenky?

Väèinou doma. Mrzí ma to, ale deti
ma k turistike vôbec neviedli a nevyháòali ma von. Ale ja sa polepím (smiech).
Na Slovensku rád navtevujem Tatry
 Vysoké aj Nízke. V lete Bojnice, je tam
krásne okolie, môjmu srdcu blízke. Do
zahranièia chodím zriedka. Uplynulé
leto sme boli tuím po iestich rokoch
pri mori, v Grécku, na Rodose. Tam lesov
ve3⁄4a nebolo, tak som leal na lehátku pod
slneèníkom a trávil obed.
Tento krátky rozhovor mi Marián Kochanský poskytol koncom zimy. Sral
humorom, íril dobrú náladu a niè nenasvedèovalo tomu, e zvádza boj so smrte3⁄4nou chorobou. Svoj boj prehral. V piatok
28.4. pod3⁄4ahol rakovine. Iste u vyhráva
v nebi svoje beárske lágre Julovi Satinskému, Jarovi Filipovi a Stanovi Radièovi.
Len nám tu dole je smutno.
Peter Gogola
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Krížovka • Humor

Uv

eríte ?

Súa Najhorár, ktorú aj tohto roku pripravujú pre kolegov zo vetkých odtepných závodov
horári z OZ Slovenská 1⁄4upèa, bude ma tentokrát
novú disciplínu: súa o najsmädnejieho horára.
Cenu pre víaza pripravili zruèné ruky montérov zo závodu lesnej techniky. Je to
peciálny sluobný motocykel s postranným vozíkom. Ako nás informoval riadite3⁄4 OZ Slovenská 1⁄4upèa a predseda organizaèného výboru súae Ing. Vladimír
Masica, v prívesnom vozíku bude uloené výluène nealkoholické pivo.
Rubriku pripravuje: Ferko Tárajko



V preplnenom autobuse
sa ena osopí na mua:
Prosím vás, musíte sa
na mòa tlaèi!?
Prepáète, odvetí mu,
(Odpoveï tvorí tajnièku)

Èo má urobi horár keï
v lese uvidí ihliènato  listnatý
strom ? Presta pi !
Prosím si knihu o astnom
manelstve poiadal horár v predajni kníh, na èo mu predavaè
odvetil: Choïte na prízemie, tam
máme rozprávky !
Ako sa ti vedie v manelstve ? opýtali sa mladého horára kamaráti a on im na to: Zle,
aj môj pes u uiel.
Pochva3⁄4uje si horár: Dobrá
bola dovolenka pri mori, vetci
sme mali èo potrebujeme, ja krèmu, ena slnko, deti plá a svokra raloky.
Máte chu na slivky pán
horár ?
Pravdae, nalejte mi za pohárik !
Poèuli ste, e horárov syn u
pomáha otcovi ?
Ale áno, vèera mu pomohol
prepi výplatu !
Keï prídem domov z krèmy,
ena sa so mnou tri dni nezhovára aká si horár. A chodí
èasto do krèmy ? pýtajú sa kamaráti, na èo im odvetil: Ani nie,
len kadý tretí deò.
Na skúkach OLH sa vyskytla otázka: Èo sú najväèími nepriate3⁄4mi lesa ?
Uchadzaè bez váhania zo
seba vychàlil: Víchrice, kôrovce,
imisie a komisie

Tajnièka kríovky z aprílového èísla Lesníka znie: Upiekla som orechovú tortu, ale orech ju zoral Z úspených lútite3⁄4ov sme tentokrát vyrebovali
Milana Vanèa z Banskej Bystrice. Víazovi posielame knihu z produkcie vydavate3⁄4stva IKAR. K výhre mu blahoeláme a prajeme príjemné chvíle pri èítaní.
redakcia
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Závistlivý povzdych: Horár,
ten sa má, hora mu rastie aj keï
on sedí v krème
Zozbieral Julo Burkovský

Hobby

Lesník•5•2006

Poľovnícky receptár
Honcu3⁄4a sváka Svinèiaka
Postup: Máme uvarenú kyslú fazu3⁄4u zatrepanú nie zo
Zvolena do Lieskovca ale zátrepkou ( mlieko, smotana,
múka ). V nej sa preva3⁄4uje uvarené údené rebierko,
môe by aj z diviaka, alebo dobrá domáca klobása.
V hrnci uvaríme kyslú kapustu, ktorú si po odkvapkaní
dáme do taniera so zohriatou fazu3⁄4ou v mnostve aké
chceme.
To je vetko. Tí èo nevedia navari kyslú fazu3⁄4u, nech si preèítajú
niektorú publikáciu Slovenskej kuchárky.
A èo sa týka názvu tejto kulinárskej peciality, nedopátral som sa, odkia3⁄4 zobral môj svák názov pre toto jedlo.
Dobrú chu praje Ing. 1⁄4ubo Uhrin, OZ Slovenská 1⁄4upèa.

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

Filatelistické okienko
Semenárstvo a škôlkárstvo
Skutočnosť, že vznik nového lesa začína
od semena, je večnou pravdou. Ale kde je
počiatok semena, no predsa v kvetoch. A tak
aj v známkovej tvorbe sa tejto problematike
venovala nemalá pozornosť. Kvety, plody,
šišky a aj samotné semená sú motívom
desiatok známok. Medzi graficky vydarené
známky so zobrazenými kvetmi a plodmi
môžeme zaradiť peknú sériu z Francúzska,
alebo známky Andory (breza, gaštan
a orech). Kvety, šišky a semaná sú
zobrazené na sérii rumunských známok.
Osobitne príťažlivá je séria štyroch známok Fínska,
zobrazujúcich samčie a samičie šištice borovice
a smreka šištice, ktorú vydala fínska pošta
pri príležitosti IUFRO kongresu v Tampere (1995).
Podobne pri príležitosti IUFRO kongresu v Kuala
Lumur (2000) vyšla séria známok s bizarnými
tvarmi plodov a semien tropických drevín.
Švédska pošta vydala dve známky pri príležitosti
100. výročia založenia Ústavu pre kontrolu osiva
(podobne aj slovenská pošta vydala v roku 1995
známku pri príležitosti 40. výročia založenia
ÚKSUPu). Obchod so semenom a pestovanie
sadeníc sú v zahraničí sústredené do rozsiahlych
komerčných firiem, ktoré neraz používajú strojové
pečiatky s reklamným štočkom (ako vidno
na obálkach Nemecka alebo Nórska).

A

ANDOR

O
ŠVÉDSK

IA

MAL AJZ

POĽSKO

FRANCÚZSKO

INDONÉZIA

RUMUNSKO
NDR

Pre deti
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1. Hádanka

Ahoj kamaráti,
Tento ivoèích patrí medzi hmyz. Buduje si charakteristické
polite mi správne
stavby  ve3⁄4ké kopy ihlièia, suchých konárikov, piesku,
ktoré si stavia najmä v ihliènatých lesoch. Tieto hniezda
odpovede. Jedného
siahajú èasto 1-2 m hlboko do zeme a výnimoène
rieite3⁄4a odmením
vyènievajú a 2 metre do výky. V jednom hniezde môe
darèekom.
by od stotisíc do 2 miliónov obyvate3⁄4ov. Obyvatelia sú
podelení na kasty. Najpoèetnejia je kasta robotníc, ktoré sa
zaoberajú zásobovaním  zberom potravy, opravami pokodených
èastí a stavbou hniezda, starostlivosou o kukly, obranou atï.
Potravou dospelých jedincov je hmyz, iné bezstavovce, uhynuté ivoèíchy a plody v okolí
obydlia. Okrem toho sa ivia medovicou (sladkými výkalmi) voiek a èervcov. Pri love
koristi hrajú úlohu silné hryzadlá a výluèok jedovej 3⁄4azy ústiacej na konci zadoèku
(obsahuje kyselinu). Tento ivoèích má ve3⁄4ký význam v lesoch, kde zastáva úlohu lesného
zdravotníka a za obe mu padne aj ve3⁄4ké mnostvo pre èloveka kodlivých druhov hmyzu.

Q

Ako sa volá tento ivoèích? Skús ho nakresli!

B

3. Nájdi 10 odliností.

2. Pozná nae motýle? Doplò do rámikov pod obrázkami

B

M

M

j

ich názvy.

Š

R

B

V

Č

CH

F

4. Vystrihni a poskladaj obrázok.

F

Moja adresa je:

Veverièka Ryka, LESY SR .p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica.
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Teím sa na vás nabudúce. Dovtedy ahoj!

Spoločenská kronika

Lesnícky
skanzen
otvorený

Životné
jubileá

Ján MIÈOVSKÝ
Prvého mája sa vo Vydrovskej
doline otváral nielen Lesnícky skanzen, ale nad ním aj obloha plná vody.
Napodiv sa to drasticky neprejavilo
na návtevnosti, ktorú médiá odhadli na 600 osôb. Sezónu symbolicky
odtartoval riadite3⁄4 lesnej eleznièky
Ale Bílek, a to vypravením prvého
vláèiku smer Vydrovo. Generálny riadite3⁄4 LESOV SR Igor Olajec
poprial námu prírodnému múzeu
ve3⁄4a spokojných návtevníkov. Krátkou reèou prítomných pozdravil aj
zvyok vydrovského tvorlístka
 èiernobalocká starostka Tatiana
tulrajterová a nová éfka mimovládnej Vydry Csilla Droppová. Súèasou otvorenia, ktoré bolo v réii
Èiernohronskej lesnej eleznièky,

bola aj slávnostná jazda vlakom na
ktorej nechýbal zbojnícky prepad
i tedré pohostenie. Verme, e nová
 u tretia - sezóna v Lesníckom
skanzene prinesie návtevníkom
ve3⁄4a radosti, ale i porozumenia pre
nau lesnícku prácu.
V Lesníckom skanzene pribudne aj tohto roku vïaka rozhodnutiu vedenia podniku a nápaditosti
kolegov z OZ Èierny Balog nieko3⁄4ko
zaujímavých stanoví: ochrana
lesa, màtve drevo, doprava lesných
robotníkov, chránené územia, drevo
naich drevín, výroba triesla. Sezóna potrvá do 15. októbra, prièom
Lesnícky skanzen bude otvorený
kadý deò od 9,00 do 19,00 hod.



Nepokoj i krása lesa
Ján MIÈOVSKÝ
Èitate3⁄4 si urèite spomenie, e
ivot a práca kolegu Ing. Borisa PEKAROVIÈA z OZ Èierny Balog sa spája aj
s fotografiou (1⁄4udia a lesy: Dobré svetlo, Lesník 12/2005). Tentokrát to potvrdzuje jeho autorská výstava umeleckej
fotografie Moja krajina, môj les, ktorej vernisá sa konala 21. apríla 2006
v Metianskom dome Horehronského
múzea v Brezne.
Výstava je intalovaná ako
samostatný celok trojexpozície,
ktorej ïalími èasami sú fotografické prezentácie Kalamita srdcom
a rozumom (Vysoké Tatry) a Kalamita v breznianskom chotári.
U prvý kontakt s citlivo komponovanými expozíciami naznaèuje,
e nápad riadite3⁄4a Horehronského
múzea v Brezne Mgr. Jána Weisa
- da dokopy tieto tri výstavy  bol
správny: poh3⁄4ad na znièený les èloveka roztrpèí, znek3⁄4udní, mono aj
ohúri. O to lepie môu by jeho pocity, keï následne zablúdi do tretej
komnaty, kde je zhmotnená Pekarovièova snaha prenies aj na diváka nenos, záhadnos, sentiment

a jedineènos lesa, krajiny. Autorovým
elaním bolo, aby práve tu divák precítil, e práca lesníkov je nesmierne dôleitá, pretoe bez nej by neboli moné
návraty k plnohodnotnému lesu. Ani vo
fotografii, ani v skutoènosti.
Súdiac pod3⁄4a reakcií hostí slávnostnej vernisáe bude autorove elanie naplnené vrchovato.
Foto: Mgr. Lívia ingerová
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MÁJ 2006
50 ROKOV
Bárány tefan, nar. 31. 5. 1956,
po3⁄4ovný pecialista, LS ahy
 OZ Levice
Ing. Dávid Rudolf, nar. 20. 5.
1956, pestovate3⁄4, LS Topo3⁄4èianky
 OZ Topo3⁄4èianky
Hrebièíková O3⁄4ga, nar. 18. 5.
1956, majster skladu MTZ  OZ
Povaská Bystrica
vába Ján, nar. 16. 5. 1956,
OLH, LS arnovica  OZ
arnovica
60 ROKOV
Ïurèány Peter, nar. 20. 5. 1946,
vedúci strediska,
SDV Diviaky  OZ ilina
Spuchlák Milan, nar. 22. 5.
1946, referent mechanizácie
a MTZ  OZ Námestovo
Necpál Milan, nar . 1. 5. 1946,
OLH,
LS Staré Hory  OZ Slovenská
1⁄4upèa
Rajnoha Vladimír, nar. 30. 5.
1946, technik, LS Brod  OZ
arnovica
Slovinský Frantiek,
nar. 8. 5. 1946, lesník, LS
Margecany  OZ Koice
Ing. Bikár Tibor, nar. 15. 5.
1946, správa informaèného
systému  OZ Preov
Ing. tefanèík Michal, CSc.,
nar. 1. 5. 1946, VOR  vedúci
kontrolór  GR BB
Ing. Michálik Jozef,
nar. 2. 5. 1946, oblastný
kontrolór  GR BB
ODC HOD DO
PREDČASNÉHO
S TAROBNÉHO DÔC HODKU
Ing. Tatarka Ferdinand, nar.
21. 10. 1945, technik, LS ilina
 OZ ilina
Galdík Milan, nar. 7. 4. 1946,
lesník, LS afárikovo  OZ
Revúca
Ing. Helena Turská
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Ján MIÈOVSKÝ
Jedna z najpríťažlivejších podôb dreva je tá,
ktorú v ňom dokáže objaviť talentovaná ruka rezbára. Návštevníci generálneho riaditeľstva š.p. LESY SR si
už zvykli, že chodby historickej budovy krášlia od istého času originálne drevorezby študentov zo Stredného odborného učilišťa lesníckeho z Banskej Štiavnice.
V stredu 26. apríla 2006 sa drevené skvosty po takmer
trojročnej výpožičke vrátili do Štiavnice. Nebola to však
rozlúčka smutná, pretože umelecké výtvory nahradili
diela nové, nemenej krásne.
Slávnostnú vernisáž novej dlhodobej výstavy
otvoril po zvukoch lesníc generálny riaditeľ Igor OLAJEC, ktorý ocenil, že sa lesnícky stav dokáže vďaka
obetavým štiavnickým pedagógom a ich talentovaným žiakom prezentovať aj takouto jedinečnou formou. „Les má veľa podôb a je dobre, ak ich dokážeme
verejnosti ponúknuť v čo najväčšej šírke“ povedal. Prítomným zamestnancom sa potom prihovoril kurátor
výstavy Bohumír BACHRATÝ, ktorého citlivé slová o význame dreva v živote človeka milo dopĺňala jedna zo
študentiek slovami básnika. Napokon sa za možnosť
vystavovať diela v priestoroch LESOV SR poďakovala
zástupkyňa riaditeľa školy Elena NOVOTNÁ.
Nuž, poďakovať sa musíme predovšetkým my, zamestnanci podniku. Diela
študentov vnášajú do našej budovy nielen nevšednú výzdobu, ale aj nesmrteľného ducha umenia. Umenia,
ktoré má silu robiť nás lepšími.
Vďaka vám, štiavnickí priatelia!
Súčasťou vernisáže bolo
aj vystúpenie ľudového hudobníka Alexandra LADZIANSKEHO.
Foto: Lucia Šalapková

