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Editorial

Ing. PAVEL VÝBOOK, lesník vo výslube, Slovenská 1⁄4upèa
Nechcem hodnoti hospodárenie v lesoch bývalých a terajích
pracovníkov, ale myslím si, e po zlúèení lesných správ a ponechaní doterajích OZ dolo k nerovnováhe medzi pracovníkmi OZ
a pracovníkmi lesných správ v neprospech vonkajích pracovníkov. Mám dojem, e sme oslabili vonkajiu prevádzku, aj napriek tomu, e
sú OZ (menia ochranná sluba, zvýený záujem obèanov a pobyt v lese,
zvýené krádee dreva, menia kontrolná èinnos následkom väèích odvodov, nároènejia dochádzka na pracoviská a pod.).
Ako pozitívum vidím presun niektorých stálych èinností na koncentrované pracoviská (odvoz dreva, pribliovanie dreva a kôlkárska èinnos). Je
potrebné, aby OZ v rámci zniovania nákladov vytvárali pre vlastných pracovníkov lepie, alebo rovnaké podmienky, ako ich vytvárajú pre cudzích
pracovníkov (ivnostníkov).
Ing. GABRIEL IMKOVIÈ, lesník vo výslube, Luèenec
Nai nasledovníci sa stali ve3⁄4mi pecializovaní, kým prv lesníci
boli univerzálni pracovníci. Keïe sa v lesoch pracuje tak, e sa
jednotlivé práce zadávajú podnikate3⁄4om, lesníci nemajú zaruèenú kvalitu vykonanej práce.
Terají pracovníci v lesnom hospodárstve sú na vyej technickej
úrovni, lebo sa do lesov zavádza nová technika a pracuje sa s poèítaèmi èo
za náho pôsobenia nebolo.
Hospodárenie v lesoch je toho èasu ove3⁄4a horie ako bolo v nedávnej minulosti, èo vak nie je vinou lesníkov, ale vinou nesprávnej organizácie lesného hospodárstva. Kvalita porastov sa podstatne zniuje, lebo sa predèasne
z nich vyberajú kvalitnejie jedince a najcennejie dreviny. Vinu na tom
má aj nový lesný zákon a naprosto nedostatoèná kontrola z kompetentných miest. Z tohto dôvodu sa aj aí ove3⁄4a viac dreva ako je prírastok. Siaha sa teda na podstatu lesa.
Ing. EDUARD RAFFAY, Revúca
Som u viac ako desa rokov mimo aktívnej sluby v lesníctve, take názor si tvorím viac menej na základe rozhovorov s kolegami.
Vidím to vak tak, e osobná zodpovednos lesníka za zverený lesnícky obvod sa stráca, lesovne v dolinách sú opustené èi odpredané, èím sa stratila monos, aby mal lesník blií kontakt s lesom.
Nedostatoèné, èi málo úèinné sú ochranné sluby (ko3⁄4ko pokút udelila
lesná strá?), je ako vymáhate3⁄4né dôsledné dodriavanie zákona o lesoch
(vjazdy motoriek a tvorkoliek do terénov) a príli ve3⁄4a priestoru a pozornosti sa venuje rôznym nelesníckym  záujmovým organizáciám, ktoré bez
akejko3⁄4vek odbornosti majú pripomienky k výsostne lesníckej èinnosti.
A v èom sú nai nasledovníci horí èi lepí? Ja si myslím, e kadý robí
svoju robotu najlepie ako vie v danom èase a na danej funkcii a keï sú
nakoniec vetci spokojní s výsledkom, tak to asi robia dobre.
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Sedím v kancelárii a píem,
a sa mi z keèky parí  ako vravievajú Banskobystrièania. Môe za to
horúce letné poèasie, ktoré teí návtevníkov kúpalísk a suuje tých, ktorí majú dovolenku za sebou alebo ju
túobne oèakávajú. Vonku je tak teplo, e pes maèku krokom naháòa. Ale
redakènej rady LESNÍKA sa pláová
nálada nechytá  práce vye hlavy a letné dvojèíslo chce by vaim
sprievodcom a príjemným èítaním
na kúpaliskách, v hore èi kdeko3⁄4vek,
kam vae kroky v èase leta povedú.
Dali sme si na jeho príprave zálea
a verím, e to oceníte. Ktosi múdry
raz povedal. Povedz mi èo èíta, a ja
ti poviem, kto si. V duchu tejto mylienky si trúfam napísa, e kto èíta
èasopis LESNÍK, je priate3⁄4 lesa. Ale
platí to i naopak: sám LES je naím
priate3⁄4om. V týchto horúcich dòoch
si to uvedomujem dvojnásobne  nie
klimatizovaná kancelária, retaurácia alebo byt, ale LES je tým miestom, kde tieò a vlhký vzduch naozaj
zmiernia trápenie z horúèavy.
Prajem vám príjemné leto.
Vychutnajte si chvíle oddychu, naèerpajte síl a optimizmus. A keï budete
ma chu si preèíta nieèo zaujímavé,
zalistuje v letnom dvojèísle LESNÍKA.
Verím, e tam nieèo zaujímavé pre
seba nájdete.
Príjemné èítanie vetkým èitate3⁄4om praje éfredaktor

Rada stálych prispievate3⁄4ov: Jiøí Junek, Ing. Radoslav 1⁄4orko, Ing. Igor Viszlai, Ing. Boris Pekaroviè, Dáa Pavlovièová,
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Téma mesiaca

Informaèný
systém
V Lesníku èíslo 5 som sa vyjadroval k tomu, èo oèakávam od
implementácie informaèného systému vo vzahu k projektu výrobno
 obchodného logistického systému.
Viacerí mi povedali, e odpoveï bola
na ich vkus príli zloitá.
Bohuia3⁄4 tým, e sa snaím
vníma túto problematiku do celej
håbky, zdá sa mi skutoène taká komplikovaná.
Dnes zaènem radej príbehom, ktorý mono problematiku
zjednoduí.
Lesník ide lesom a zastaví sa
pri drevorubaèovi, ktorý sa trápi so
statným bukom. Práca drevorubaèovi ale nejde, lebo má tupú reaz. Na
otázku lesníka, preèo si reaz nenaostrí odpovedá drevorubaè: Nemám
èas na brúsenie, musím sa ponáh3⁄4a, neplním plán.
V podobnej situácii, ako drevorubaè s tupou reazou, sme sa
ocitli aj my so súèasným informaèným systémom (IS).
V systéme máme síce 90 %
potrebných dát, no nedokáeme sa
na ne efektívne pozrie a vyhodnoti
ich. Prirovnávam to k domácnosti po
ma3⁄4ovaní. Máme vetko, len nevieme
v ktorej katuli.
V súèasnosti prevádzkujeme od roku 2001 ekonomickú èas
IS (v informatike nazývanú aj ERP
- Enterprise Resource Management  manament podnikových
zdrojov) od firmy Softip s názvom
Prometeus F. Koncom roku 2003
ohlásila firma Softip pre rok 2004,
vzh3⁄4adom na zavádzanie nových rieení, veobecné ukonèenie vývoja a
údrby nami pouívaných aplikácií
Prometeus F. Údrbu majú LSR
.p. peciálne zmluvne garantovanú
do 31.12.2006. U ako jediný a posledný uívate3⁄4. Vzh3⁄4adom na vývoj
hardvéru a systémových prostriedkov je tento systém dodávate3⁄4om
u len ako udriavate3⁄4ný. Vetky
prostriedky, investované do údrby
starého systému, sú z naej strany
nerozvojové, neposkytujúce iadnu
pridanú hodnotu.
Pôvodná zmluva so Softipom
z roku 2000 mala síce perspektívu
ïalej inovácie, ktorá sa vak u
s oh3⁄4adom na posun v technológiách
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„Aké najväčšie prekážky
stoja IT zmenám v ceste?“
Jozef SÁMEL
a naich nárokoch neuskutoènila.
Rozhodnutie bolo v roku
2003 jednoznaèné  výber nového
informaèného systému. Ten vak
úzko súvisel s prebiehajúcou transformáciou a reorganizáciou a vyhlásený mohol by a koncom roka
2004, napriek tomu, e bol pripravený skôr. Výber vak bol ukonèený
v máji 2005 bez výberu koneèného
víaza, napriek tomu, e bol po odbornej stránke ve3⁄4mi dobre pripravený. Nedokázali sme toti vo výbere
dostatoène zoh3⁄4adni vetky vplyvy
okolia pôsobiace na takýto výber.
Nako3⁄4ko sme nemohli pokraèova revoluène ve3⁄4kým skokom, zaèali sme sa posúva aspoò meními
krokmi a implementáciu nového IS
sme rozdelili na 3 kroky:
1. PaMR (Personálne a mzdové riadenie)
2. Upgrade LHKE  Foresta (venova sa mu bude samostatný príspevok firmy Foresta SG)
3. Implementácia SAP  ekonomická èas ERP

1. KROK INOVÁCIE IS - PAMR (PERSONÁLNE A MZDOVÉ RIADENIE)
Po zruenom výbere v roku
2005 sa nám podarilo presadi od
1.1.2006 aspoò inováciu personálnej
a mzdovej aplikácie. Bola to agenda
najkritickejia na zmeny a ve3⁄4mi

citlivá na chyby v údrbe. Dotýka sa
toti vetkých zamestnancov. Prirodzená otázka je : Preèo opä Softip?
Odpovedí bolo viacej:
 Teraz u dokonale poznali rieenú
problematiku u nás
 Sú jedným z lídrov na slovenskom
trhu v tomto segmente
 Uetrili sme roène èiastku nieko3⁄4ko stotisíc na údrbe, ktoré sme
investovali do progresívnejieho produktu
 Získali sme monos systém prevádzkova aj pre cudzích
 Mohli sme si v predstihu overi výhody a úskalia implementácie centrálneho informaèného systému
Priebeh projektu bol z môjho
poh3⁄4adu vzorový, aj vïaka trpezlivosti, nadeniu a precíznosti garanta
implementácie Ing. René Turzáka.

Pozitíva projektu PaMR
 Uívatelia sa kolili v dostatoènom
predstihu na svojich vlastných dátach, predtým spracovaných v starom systéme.
 Uívatelia mohli v dostatoènom
predstihu trénova v novom systéme, to, èo sa vykolili
 Preintalácia nových verzií prebehne vdy jednorázovo v centre
a nezaauje vetkých uívate3⁄4ov
 Podrobne boli spracované pokyny
na nábeh systému

Téma mesiaca
 Získali sme èas pouívate3⁄4ov, ktorí nám vynikajúco pomohli z vlastnej iniciatívy pri testovaní a nábehu
 Dosiahli sme homogenizáciu spracovania miezd v rámci LSR s presunom spracovania na OZ
 Programátor mohol a môe sledova aktivitu uívate3⁄4ov v systéme
a v prípade potreby rýchlo pomôc

Negatíva projektu PaMR
 Nespustená dátová sie a nekvalita niektorých pripojení (etrili sme
nemalé prostriedky a od januára
2007 dátovú sie spustíme)
 Paradoxne sme nezískali èas pouívate3⁄4ov, napriek vynikajúcej príprave a podpore.
Prekvapujúce bolo nae zistenie na konci januára, e napriek
dôslednej príprave èas pouívate3⁄4ov
ete aplikáciu ani neotvorila napriek
tomu, e iní sú u v pokroèilom tádiu spracovania. 9. februára sa dostala na poradu vedenia podniku
obava èasti manaérov zo závodov,
e výplaty nebudú spracované ani
do konca mesiaca. V ten deò vak u
mala väèina závodov mzdy pripravené na prevod do banky. Ja verím,
e negatívne reakcie prili len od
tých, ktorí sa z rôznych príèin dostali k spracovaniu ove3⁄4a neskôr, ako
sme doporuèovali a ako doháòali
stratený èas.

2. KROK INOVÁCIE IS UPGRADE
LHKE  FORESTA
(venova sa mu bude samostatný
príspevok v tomto èísle od firmy Foresta SG)

3. KROK INOVÁCIE IS  IMPLEMENTÁCIA SAP

Èo je vlastne SAP?
SAP R/3 Enterprise od firmy
SAP AG, je celosvetovým tandardom pre rozírené ERP. SAP AG má
20 % podiel v segmente ERP na celom svete, prièom jeho najblií
konkurent zaostáva za ním o 10%.
Pri rieeniach s takouto dominanciou na trhu nie je argumentácia pre
a proti nikdy èierno  biela. Existujú desiatky argumentov preèo áno
a preèo nie a závisí hlavne na strategickom rozhodnutí vlastníka, ktorý
sa pre obdobné rieenie rozhoduje,
aké argumenty prijme.
HLAVNÉ DÔVODY PRE VÝBER RIEENIA SAP R/3 ENTERPRISE:
 optimalizácia procesov vïaka zabudovaným / dostupným nástrojom
procesnej analýzy
 zjednotenie vetkých èastí spoloènosti a previazanie doteraz oddelene
spravovaných a obtiane konsolidovaných agiend
 vyuitie tandardov v oblasti podnikových informaèných systémov
 rozsiahla funkcionalita rieenia
pre pokrytie procesných i funkèných poiadaviek zadávate3⁄4a
 monos vyui pre implementáciu a údrbu viacero nezávislých firiem bez nutnosti väzby na jediného
dodávate3⁄4a
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tému na netandardné rieenia
 vysoké nároky na zakolenie personálu
Implementácia SAP predstavuje najdôleitejiu èas IS - jadro
ERP, integrujúce vetky ostatné
aplikácie IS do jedného celku. Pre
jednoduchos uvádzam preh3⁄4adnú schému nového informaèného
systému po implementácii. (Tá jednoduchos bola v skutoènosti len
ironická.)

Èo nás èaká v tomto projekte?
Projektové nadenie (tandardné oèakávania manamentu
a uívate3⁄4ov pred nasadením nového
IS  u opadlo)
 Dodávate3⁄4 prinesie know-how
 Implementácia bude nároèná, ale
celkovo dôjde k zlepeniu fungovania
 Systém odstráni väèinu súèasných nedostatkov
 Investícia bude úspená
 Relatívne rýchlo dôjde ku zvýeniu produktivity a systém
 Nový systém prinesie pouívate3⁄4om zjednoduenie ich práce
Realizaèné vytriezvenie
(ako to väèinou pri takýchto projektoch býva)

HLAVNÉ DÔVODY PROTI
VÝBERU RIEENIA SAP R/3 ENTERPRISE:
 vysoká
cena
implementácie
a údrby
 vysoké nároky na popis procesov,
ktoré chce firma implementova
v novom systéme
 problematická prispôsobivos sys-
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 Väèina dodávate3⁄4ov pozná iba
svoj ERP a typicky fungujúcu firmu bez lesníckych pecifík
 V horizonte 1-2 rokov dôjde
v mnohých oblastiach k zhoreniu a k vyostreniu pracovných
vzahov z dôvodu preaenia
úèastníkov projektu
 Systém bude iba zrkadlom
procesov, ktoré dodávate3⁄4ovi dokáeme popísa prostredníctvom
garantov procesov
 Zle fungujúce zanedbané procesy -> zle fungujúci systém ->
zvýené finanèné nároky na odstránenie nedostatkov
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Takto bude vyzera schematicky po implementácii nový informaèný systém LSR
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 Prvotný vstup údajov sa v mnohých
prípadoch rozíri a skomplikuje
 Spomienkový optimizmus. Väèina nových IS sa stretáva s odporom
koncových uívate3⁄4ov. Ak na starý IS
doteraz nadávali, teraz je ten starý IS
najlepí.

Je to vôbec potrebné?
Áno. Je to urèite potrebné
a vývoju v informatike a spracovaní
dát neujdeme.
 Centralizáciou aplikácií dokáeme
zabezpeèi preintaláciu aplikácií,
správu èíselníkov, zálohovanie a archiváciu z jediného miesta a s mením poètom zamestnancov.
 Centralizáciou zabezpeèíme prístup k dátam z 3⁄4ubovo3⁄4ného povoleného miesta, viacerým uívate3⁄4om.
 Centralizáciou zabezpeèíme spracovanie dát v reálnom èase.
 Centralizáciou odstránime vetky
organizaèné medzistupne pri analýze dát.
 Zjednoduí a stransparentní sa
rozhodovanie manaérov. Nové IS sú
urèené hlavne na efektívnejie riadenie firmy a predstavujú väèí prínos
pre meninovú skupinu manaérov
a nie pre väèinovú skupinu koncových zadávate3⁄4ov vstupných dát.
Rozsah projektu vymedzil
zostavenie nasledovných tímov (v zátvorke sú uvedení garanti implementácie za LSR a vedúci tímov):
 FI  Finanèné úètovníctvo, (Ing. Ján
Klinec)  FI-AA  Správa investièného majetku, (Ing. Janka Jagerèíková)
 CO  Kontroling, (Ing, Anna Selecká)  SD  Predaj a odbyt, (Ing. Ján
Èavojský)  MM  Materiálové hospodárstvo, (Bc. Frantiek Suchanovský)
 DOP  Doprava, (Ing. Igor Strelec)
 BW  Dátový sklad, (Ing. Dana
Krá3⁄4ová)  SEM-BPS  Business plánovanie, (Ing. 1⁄4ubo Németh)  XI/MI
 Integraèný tím, (Ing. Michal Jaèanin)  HW  Hardvér a komunikácie,
(Ing. Bohuslav Rafanides)
Èasový harmonogram implementácie SAP.
Fáza 1  Príprava projektu
 1. Kick-off míting, 11.05.2006
 2. Definícia projektu, 15.05.2006
 3. Schválenie fázy, 15.05.2006
Fáza 2  Príprava cie3⁄4ového konceptu
 4. Úvodné kolenie procesných
tímov, 09.06.2006  5. Vypracovanie dokumentu Cie3⁄4ový koncept

6

Téma mesiaca
 Technická a dátová infratruktúra, 31.05.2006  6. Ukonèená
a schválená analýza v rámci procesných tímov, 04.07.2006  7. Pripravený
HW
pre
intaláciu
vývojového prostredia, 04.07.2006
 8. Vypracovanie dokumentu
Cie3⁄4ový koncept  komplexná analýza ISLSR, 10.07.2006  9. Schválenie fázy, 4.07.2006.
Fáza 3 - Realizácia
 10. Pripravený HW pre intaláciu testovacieho a produktívneho
prostredia, 24.07.2006  11. Vytvorené testovacie prostredie, 14.08.2006
 12. Nastavená základná funkcionalita, 31.08.2006  13. Vytvorené
produktívne prostredie, 29.09.2006
14. Nastavená finálna funkcionalita, 09.10.2006  15. Zakolení èlenovia PT a kolitelia KU, 09.10.2006
 16. Integraèné a akceptaèné testy,
01.11.2006  17. Schválenie fázy,
15.11.2006.
Fáza 4  Príprava produktívnej prevádzky
18. Ukonèenie skúobnej prevádzky,
15.12.2006 19. Vykonané systémové testy, 22.12.2006  20. Schválené
preklopenie do produktívnej prevádzky, 22.12.2006  21. Preklopenie do produktívnej prevádzky,
08.01.2007  22. Schválenie fázy,
08.01.2007
Fáza 5  Produktívna prevádzka
a podpora pri nábehu
23. Ukonèená migrácia pohybových
dát, 21.02.2007  24. Schválenie fázy
a ukonèenie projektu, 28.02.2007
Záverom sa vrátim do názvu
môjho príspevku, do ktorého som
zámerne vloil otázku Aké najväèie prekáky stoja IT zmenám
v ceste?
Pomôem si nasledovnými
závermi renomovaného výskumu,
ktorý najväèie prekáky stojace IT
zmenám v ceste definuje takto :
Najväèia prekáka stojaca
IT zmenám v ceste môe by sám
vzah implementácie k pouívate3⁄4ovi, ktorý má systém pouíva.
Vtedy, ak ho nedokáe implementaèný tím s podporou manamentu presvedèi, vykoli, motivova
a primerane zmeni firemnú kultúru, v ktorej pouívate3⁄4 pracuje .



Ing. Jozef Sámel, vedúci odboru
Informaèných technológií

O spoloènostiach
Èeská spoloènos Foresta SG,
a.s. vznikla ako samostatný právny
subjekt v roku 1995. Foresta SK, a.s.,
spoloènos s majetkovou úèasou Foresty SG, a.s. vznikla v roku 1997. Ich
odborné pole pôsobnosti je vymedzené
tromi odbormi  lesníctvo, ekonomika
a informatika. U viac rokov patria
medzi popredné spoloènosti poskytujúce poradenské a konzultaèné sluby a dodávky informaèných systémov.
Jedným z hlavných odborov firiem je
tvorba analýz a softwarových aplikácií
pre podporu èinností vlastníkov lesa,
správcov lesa, lesných odborných hospodárov, dodávate3⁄4ov lesníckych sluieb a tátnej správy na úseku lesného
hospodárstva. V súèasnosti je hlavným
projektom oboch spoloèností rozsiahla
aktualizácia aplikácie LHKE v tátnom
podniku LESY Slovenskej republiky.
Cie3⁄4om aktualizácie je okrem iného integrova a implementova informaèný
systém pre pokroèilé plánovanie a riadenie tohto lesného podniku.

Ciele moderného lesného podniku
Trendom moderných spoloèností je procesné riadenie, ktoré spoèíva v nájdení, nastavení a efektívnom
riadení chodu jednotlivých procesov
podniku. Jednotlivé vykonávané procesy sú definované, plánované, evidované a kontrolované. Túto významnú,
ale zároveò i nároènú poiadavku nie
je moné napåòa inak, ne s podporou
moderných informaèných systémov.
Pri prechode na tento systém
riadenia najprv prebehne nájdenie
a definovanie procesov a ich parametrov, potrebných na naplnenie cie3⁄4ov
podniku. Po nastavení jednotlivých
procesov, ktoré si môu vyiada prípadnú retrukturalizáciu existujúcich
èinností, dochádza k zavádzaniu systémov na podporu jednotlivých procesov
alebo procesných celkov.
Systémy, ktoré sú nasadené,
sa musia navzájom doplòova èo najlepie tak, aby na vetkých úrovniach
platilo, e pre kadý proces je moné
vykonáva plánovanie a evidovanie

Téma mesiaca

Kalkulácia sortimentnej
výťažnosti
stojaceho porastu

lokálna sortimentácia – metodika
spoločnosti Foresta SG, a.s.
Ján SUKO
skutoènosti (v detaile potrebnom pre
motiváciu), následný kontroling a odchýlkové konanie (porovnanie plánu,
skutoènosti a vyhodnotenie nastavených ukazovate3⁄4ov). Z porovnania
plánu a skutoènosti vychádza rozhodnutie o zmene parametrov procesov
a ich nastavenie v systéme (parametrizácia). Týmito parametrami sú riadené procesy na jednotlivých úrovniach
procesných celkov pod3⁄4a pecifických
potrieb podniku.

Modifikované LHKE
Ide o komplexný riadiaci nástroj, ktorý okrem iného umoòuje
efektívne plánova výrobné procesy podniku, kontrolova ich plnenie, plánova
a riadi kapacitné a nákladové poloky
podniku, plánova výnosové poloky a,
èo nie je zanedbate3⁄4né, tie tvori kalkulaèné jednotky cenníkových poloiek.
Spoloèným prvkom systému je snaha
o efektívne riadenie nákladov, prièom
funkènos je prispôsobená celej vertikále organizaènej truktúry a je teda
urèená ako pre prevádzkových, tak pre
vedúcich pracovníkov aj manament.
Program umoòuje napr. tvorbu plánovej kalkulácie, výslednej kalkulácie,
ïalej tvorbu podkladov pre nákup dreva
na pni, na korekciu výroby, na motiváciu, kontroling a odchýlkové konanie,
generovanie plánov a rozpoètov  kapacitných plánov (plán práce a miezd,
plán prostriedkov), rozpoètových plánov
(výkaz ziskov a strát, rozpoèet nákladov
a výnosov pre 3⁄4ubovo3⁄4né organizaèné
jednotky) a výnosových plánov (plán
výroby, plán predaja a trieb).

Modul Sortimentácia
V súèasnej dobe je v pokroèilej
fáze nasadenie modulu Sortimentácia,
ktorý slúi na výpoèet objemu a sortimentácie stromov èi súborov stromov
(urèenie objemu stromu a jeho rozdelenie na jednotlivé sortimenty dreva
pod3⁄4a kvalitatívnych a kvantitatívnych
znakov) nastojato. V systéme je pouitá
metodika výpoètu LOTS (lokálne objemové tabu3⁄4ky a sortimentácia)  èie
vyuitie lokálnych tvarových modelov/
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 územná jednotka, skupina drevín,
kvalita, priemerná hmotnatos), ktoré obsahujú podiely sortimentov pre
dané nastavenie osí. Druhým vstupom
je zásoba zisovaného abového prvku
rozdelená pod3⁄4a kvalít pre kadú drevinu a hmotnatos.
Zistenie zásoby, hmotnatostí
a podielov kvalít pre drevinu je moné
vykonáva benými taxaènými metódami a kvalifikovaným odhadom. Modul
Sortimentácia podporuje pouitie metódy priemerkovania porastu s kon-

výtvarníc kmeòov,
ktoré zaisujú pri
danej úrovni vstupných údajov vysokú
presnos výstupov.
Takto zistené hodnoty s patriènou
mierou presnosti sú
dôleitým prvkom
v rámci prípravy
lesnej výroby, dôleitým vstupom pri Obr.1: Dáta z priemerkovania pre drevinu smrek
plánovaní a realizácii lesnej výroby
trukciou výkového grafikonu z výok
a v obchodnej/odbytovej èinnosti.
meraných vzorníkov. Zásobu a hmotMetódy výpoètu sortimentácie
natos mono z týchto údajov vypoCie3⁄4om lokálnej sortimentácie
èíta pomocou objemových tabuliek
je získanie èo najpresnejej informácie
alebo tvarových modelov (podrobnejie
o mnostve sortimentov na vybranom
v popise sortimentaèného modelu).
stojacom poraste (abovom prvku).
Na získanie podielu kvalít je moné poV systéme sú k dispozícii dve
ui kvalifikovaný odhad alebo rozíri
metódy sortimentácie:
vonkajie merania o zisovanie chýb,
z ktorých sa potom prepoèítava zastúSortimentaèné tabu3⁄4ky
penie kvalít.
Pre zistenú zásobu (relaskopicNa kontrolu a spresòovanie
ky, objemovými tabu3⁄4kami, pomocou
výsledkov je nutné sledova skutoèný
tvarového modelu) sa rozpoèítavajú
podiel sortimentov v daných osiach
podiely sortimentov pod3⁄4a tabuliek. Taa pravidelne tabu3⁄4ky korigova pod3⁄4a
bu3⁄4ky sa vytvárajú a spresòujú tatisskutoènosti.
tickými metódami z údajov získaných
Výpoèet sortimentaèným modelom
pri realizácii skutoèných porastov.
Výpoèet sortimentácie sortiSortimentaèný model
mentaèným modelom je zaloený na
Meraním
v poraste sa zozbierajú údaje pre vytvorenie digitálneho
modelu abového
prvku s typovými
stromami, ktoré sú
jeden po druhom
sortimentované.
Sortimenty sú násobené poètom typových stromov, vyskytujúcich sa v abovom prvku.

Metóda sortimentaèných
tabuliek
Vstupom tejto metódy
sú lokalizované sortimentaèné
tabu3⁄4ky (v detailných osiach

Obr.2: Dáta zo vzorníkov a zobrazenie grafu
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vytvorení digitálneho modelu porastu
(spriemerkovaným stromom sú priradené typové stromy, ktoré sú skontruované na základe údajov získaných
meraním) a jeho následnej modelovej
sortimentácii.
Vstupom je výtvarnica, èo je
vlastne lokalizovaná parametrická
funkcia (s parametrami hrúbka d1.3
a výkou stromu), ktorá popisuje,
aká je hrúbka kmeòa v danej výke
a naopak. Ïalím vstupom sú údaje
z merania v poraste. Ide o vyplnený
priemerkovací zápisník so zisteným
zastúpením chýb, údaje o meraných

Téma mesiaca
Údaje z priemerkovania uvádzajú poèty stromov v daných hrúbkach
s priradenými chybami k jednotlivým
stromom (kde je to moné), alebo so
zisteným podielom chýb. Na zistenie
výok stromov a nasadenia chýb slúi
vyetrovanie vzorníkov. Pri vzorníkoch
sa zistia výky stromov a interval výskytu chýb (takto je potrebné vyetri
vetky intervalové chyby, zaznamenané pri priemerkovaní).

Digitálny model porastu

Prepojenie modulu
sortimentácie s okolím
Úloha obsluhy pri zadávaní
údajov na výpoèet sortimentácie do
systému
Údaje nutné na výpoèet sortimentov vstupujú do systému z dvoch
úrovní. Centrálne sú udriavané údaje,
parametrizujúce systém. Sú to výtvarnice, sortimentaèné tabu3⁄4ky, funkcie
na výpoèet regresií, parametrizácia
a nastavenie sortimentov, èíselníky
chýb, kategórie stromov. Pracovníci
zodpovední za meranie porastov zase
na druhej strane vkladajú údaje len
o meraných porastoch (priemerkovacie
zápisníky a merania vzorníkov) s vyuitím výberu atribútov pod3⁄4a parametrizácií (chyby z èíselníkov, kategórie
stromov, sortimenty a nastavenia výpoètov sú dané centrálne). Rozdelením
zodpovedností a úloh je zabezpeèené
jednotné zaobchádzanie s údajmi, ktoré umoòuje ich jednotnú prezentáciu.

Pomocou regresnej analýzy sa
vypoèítajú vyrovnané výky stromov
a intervalov nasadenia chýb v poraste v závislosti na hrúbke d1.3.
Pomocou tvarového modelu sa skontruujú tvary kmeòov
pre kadú hrúbku a jej vypoèítanú výku. Typové stromy sa vytvárajú pod3⁄4a chýb, priradených
v kategórii a pride3⁄4ovaním chýb,
vyskytujúcich sa v celom poraste
i èiastoène zastúpených stromom
Pouitie výstupov sortimentácie
v jednotlivých kategóriách. Takto
Obr.3: Graf vypoèítaných vyrovnaných výok stromov
sa získa súbor stromov, kde
Výstupom sortimentácie je kalkadý strom (typový strom) má
kulovaná
výanos sortimentov na jedvzorníkoch (výky, vrátane výok chýb).
definovaný tvar kmeòa, zoznam chýb,
notlivých abových prvkoch. Na takto
Tieto údaje umoòujú kontrukciu diktoré obsahuje, a ich interval výskytu.
rozèlenené údaje o zásobe sortimentov
gitálneho modelu porastu  kolekcie
Ku kadému spriemerkovanému stromono pozera z rôznych strán. Z obtypových stromov.
mu je priradený typový strom z daného
chodného h3⁄4adiska je informácia o reNa vykonanie modelovej sortihrúbkového intervalu, aby boli dodraálnom potenciáli sortimentov v rámci
mentácie je potrebné ma naparametné chyby zistené na strome (zaradením
vetkých porastov vybraných na abu
rizované sortimenty v detaile: rozmery
stromu do kategórie) a zároveò percenv nasledujúcom období ideálnym zdro(kvantitatívne charakteristiky), zakázato èiastoène zastúpených chýb. Typové
jom na obchodné jednania s obchodné chyby (kvalitatívne charakteristiky),
stromy a ich poèty v hrúbkových internými partnermi o druhu aj mnostve
výrobné dåky a triedenie. Súèasou
valoch urèujú digitálny model porastu.
dodávaných sortimentov. Detail na jedparametrizácie sortimentov je i urèenie
notlivé abové prvky zase umoòuje
Vlastná sortimentácia
priority sortimentov.
rozhodovanie o zadávaní výroby podNa obrázku 4 vidno jeden tyZískanie údajov o kalkulovaných
3⁄4a aktuálnej potreby sortimentov, èo
pový strom (v poraste bol priradený
sortimentoch teda prebieha v troch kroumoòuje efektívne plnenie zmluvných
dvom stromom). Horná os grafu ukazukoch. Najprv sa vykoná vonkajie merapodmienok. Ïalej pri zadávaní výroby
je výku, dolná hrúbku v danej výke.
nie, pri ktorom vzniknú údaje, z ktorých
je moné vyui údaje na tvorbu maniNa takto modelovaných stromoch doje moné vypoèíta digitálny model apulaèného predpisu, a pri rozírenom
chádza k vlastnému vyh3⁄4adávaniu a výbového prvku. Jednotlivé typové stromy
zisovaní údajov o abovom prvku
poètu sortimentov. Sortimenty majú
a ich poèty na abovom prvku je moné
o výrobné podmienky aj urèenie nánastavené
priority,
rozmerové
a
kvalitaskontrolova (monos auditu). Potom
kladovosti realizácie (urèenie noriem
tívne poiadavky (obmedzenie priemeru
sa spustí výpoèet sortimentácie, ktoèela,
èapu,
výrobnej
rého výsledkom sú jednotlivé podiely
dåky a zakázané
sortimentov.
chyby). Pod3⁄4a nastaMeranie  získavanie
venia sortimentov
údajov v poraste
sa na danom kmeni
Priemerkovanie jednotlivých dretypového
stromu
vín prebieha tandardným spôsobom,
nájdu sortimenty,
ktorý je rozírený o zaraïovanie stromov
ktoré mono vyrobi.
do kategórií, ktoré sú v danom poraste
H3⁄4adajú sa od pòa
urèené pod3⁄4a okulárne zistite3⁄4ných
stromu
postupne
chýb  napr. zdravý, hniloba, suchár
s oh3⁄4adom na prios hnilobou a podobne. Pri meraní sa tie
ritu. Získané sorti- Obr.4: Zobrazenie typových stromov, hrúbka 28, vady hrèa 2,
definujú chyby, ktoré obsahuje kadý
menty sa vynásobia hrèa 4, mäkká hniloba
strom v poraste, a chyby, ktoré obsahuje
poètom
stromov,
len èas stromov a nie je moné alebo
ktorým je daný typoa priráok pre celý technologický protatisticky významné ich zisova ako
vý strom priradený. Súètom výsledkov
ces výroby). Previazaním s cenníkmi
kategóriu. Také chyby sa udávajú pre
získaných vykonaním tohto postupu
mono získa nákladovú aj výnosovú
danú kategóriu ako percento stromov
pre kadý typový strom sa zistí zásoba
zloku realizácie porastu a teda predobsahujúcich danú chybu (viï obr.1).
sortimentov celého porastu.
pokladaný hospodársky výsledok.
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Na
slovíčko

...dnes
s Ing. Martinom
Strmeňom

Envirokriminalita
Martin KRÁ1⁄4
Dòa 30. mája sa na Krajskom lesnom úrade (KLÚ) v Koiciach uskutoènil
odborný pracovný seminár pracovníkov
SLH-KLÚ v Koiciach a Preove a OLÚ
v pôsobnosti KLÚ Koice, tátnych a netátnych vlastníkov a uívate3⁄4ov lesa,
OLH, pracovníkov KRPZ Koice a pracovníkov prezídia PZ k problematike
environmentálnej kriminality. Za OZ
Sobrance sa stretnutia zúèastnili JUDr.
Jana Karchová - právnik OZ a Ing. Martin Krá3⁄4, VLV OZ Sobrance.
Odbornú gesciu nad stretnutím
prevzal mjr. Ing. Mário Kern, pecialista prezídia PZ na environmentálnu kriminalitu, ktorý na úvod vysvetlil § 10
(§300-§-310), ktoré pojednávajú o trestných èinoch proti ivotnému prostrediu.
Otázky k jednotlivým paragrafom, ktoré boli vysvetlené na reálnych
príkladoch z praxe nás zaujali, priebene
boli kladené otázky gestorovi, na ktoré
dokázal promptne a fundovane reagova. Vzh3⁄4adom na krátku dobu cca pol
roka platnosti nového trestného zákona,
mnohé otázky a pripomienky z praxe boli
podnetné pre obe strany - spoloène sme
h3⁄4adali spôsoby a monosti uplatnenia
nového zákona v praxi. Zároveò mjr.
Ing. Kern ocenil nae návrhy a podnety,
ktoré pomôu kompetentným odstráni
zo zákona legislatívne diery a nezrovnalosti, v záujme efektívneho boja s environmentálnou kriminalitou, do ktorej
spadajú aj krádee dreva a pytliactvo.
Podrobne boli rozobraté problémy a kriminalita na úseku LH a P, o ktorých trestný zákon pojednáva v § 306
(neoprávnený výrub, krádee na LPF,
pokodzovanie lesa a pod.), § 310 - neoprávnený zásah do výkonu práva po3⁄4ovníctva, pytliactvo a § 302 - nakladanie
s odpadmi.
Vzh3⁄4adom na problémy s trestnou èinnosou na úseku LH a P a na
úseku ochrany prírody by bolo prospené zorganizova podobné pracovné stretnutie s mjr.Ing.Kernom v rámci LSR .p.
GR B.Bystrica, èo by bolo prospené pre
obidve strany.
Ing. Martin Krá3⁄4 je vedúci úseku
lesníckej výroby na OZ Sobrance

riaditeľom OZ Vranov

Ján MIÈOVSKÝ

Strelecká elita
do Zámutova
Odtepný závod LESOV SR
vo Vranove nad Top3⁄4ou usporiada
v dòoch 8. a 9. septembra 2006 VII.
roèník streleckých pretekov O pohár generálneho riadite3⁄4a podniku.
Z poh3⁄4adu Vranovèanov ide o malé
jubileum, pretoe na tomto závode
pripravujú pretek, u piaty krát za
sebou. Spýtali sme sa riadite3⁄4a závodu Martina Strmeòa, ako sa im podarilo populárne podujatie unies
trvalo na Východ Slovenska...?
Myslím, e sa to stalo akosi
prirodzene. Podstata je nepochybne v tom, e od roku 2002 máme
v Zámutove neïaleko Vranova
vynovenú strelnicu Blatiny. Netvrdím, e niet u nás modernejej
stelnice, no na Východe je z h3⁄4adiska vybavenia bez konkurencie.
A ak by som ju mal posúdi pod3⁄4a
prostredia, tak potom jej urèite
patrí prívlastok najkrajia na Slovensku. Kadý, kto ju u navtívil,
mi v tom asi dá za pravdu. Vlani

sme sa v nej po prvý krát pokúsili
aj o kompletný strelecký desaboj.
Napriek tomu, e máme len jedno
strelite na beiaci terè, dobrou
organizáciou sme desaboj zvládli
a myslím, e tak to u bude aj v budúcnosti. Pre milovníkov lesníckej
histórie navye doplním, e jedno
zo strelí sa nachádza priamo
na mieste zámutovského katie3⁄4a,
ktorý po prvej pozemkovej reforme
od roku 1924 preiel pod správu
tátnych lesov. A úplne na záver 
verím, e sa zaèiatkom septembra
v Zámutove opä stretnú dvojèlenné drustvá zo vetkých 28 závodov. Srdeène ich k nám do Vranova
v mene vetkých svojich kolegov
pozývam.
V minulosti sa putovný pohár
podarilo získa do trvalého vlastníctva za tri víazstvá za sebou levickému závodu. Hoci v tomto roku sa
takýto úspech nemôe zopakova,
dôleitý krok k nemu môe urobi
vlaòají víaz zo Smoleníc. S tým
vak asi nebude ve3⁄4mi súhlasi
strelecká elita z ostatných závodov...
Nu, èo,  uvidíme!
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Deò stromu
sviatok vetkých, ktorí majú radi les

Lesnícka slávnosť, ako sa patrí
Peter GOGOLA
V sobotu 8. júla sa v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline pri
Čiernom Balogu uskutočnil už po piaty krát Deň stromu. Opäť sa z blízkeho
i vzdialenejšieho okolia zišli tisíce návštevníkov, ktorých prilákal zaujímavý program v amfiteátri i atrakcie na trase náučného chodníka. Tentokrát
do skanzenu zavítal aj prezident republiky Ivan Gašparovič, ktorý po zhliadnutí programu zasadil pri „skanzenovej“ horárni lipku.
Ak niekto oèakával, e program
bude kopírova minuloroèný scenár, ve3⁄4mi sa mýlil. Duchovný otec tohto podujatia, Ing. Ján Mièovský CSc., vymyslel
a s pomocou neúnavných kolegov z OZ
Èierny Balog pripravil Deò stromu, ako
sa patrí.
Deò stromu zaèínal predpoludním o desiatej hodine ve3⁄4kým lesníckym
programom. Jeho súèasou bola bohatá
nádielka kultúrnych a umeleckých vystúpení, ako aj zábavných súaí. Svoje
vyznanie lesu predniesol básnik 1⁄4ubomír Feldek, lesníckym humorom hostí
pobavil Raso Piko a vetkých prítomných poteili Diabolské husle Jána Berkyho Mrenicu, piesne Jána Ambróza
i súboru Hrochoan. Pre najaktívnejích
divákov bol pripravený zábavný lesnícky
päboj. Aj tento rok nechýbali pokusy
o zdolanie zaujímavých rekordov. Prvým
bol pokus o nový èiernobalocký lesnícky
rekord v tancovaní lesníckeho kankánu. Silák Juraj Barbariè vytvoril ïalí
svetový rekord - ten spoèíval vo zdvihu
originálnej lesníckej èinky pozostávajúcej z jedného metra dreva o hmotnosti
320 kilogramov. Bodkou za hlavným
programom bol balónový pozdrav, pri
ktorom sa k oblohe vzniesli stovky farebných balónikov so semenami borovice
a lesníckym posolstvom.
Popoludní prila na rad druhá
èas programu, poèas ktorej boli irokej
verejnosti na jednotlivých stanovitiach
Lesníckeho skanzenu naivo
priblíené rôzne èinnosti
spojené s lesom a lesníctvom. Vetci návtevníci
dostali mapu, pod3⁄4a ktorej
mohli v Lesníckom skanze-
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ne tieto stanovitia nájs a viaceré aktivity si aj osobne vyskúa. Tých najmeních
zaujalo rozprávanie a predstavenie sokoliara, tanec a spev lesných víl, detské
lesné hry, ukáky drezúry lesných koníkov  huculov, vábenie jeleòa pomocou
rohu, ako aj vyrezávané drevené Slovensko  lesnícky miniland, èi predvádzanie
pribliovania dreva a hasenia poiaru
vrtu3⁄4níkom. Starí si mohli vyskúa pílenie dreva historickou pílou  bruchatkou
a okrem iného sa dozvedeli, akým spôsobom pracujú lesníci v lesnej kôlke, ako
chránia lesy pred lykorútmi, alebo ako
sa páli drevené uhlie. Na svoje si prili
aj v drevorubaèskej kolibe, kde sa konala
ochutnávka tradièných drevorubaèských
raòajok. No, a tí najodvánejí si mohli vyskúa adrenalínovú lanovku, ktorá ich
zniesla z hory priamo do doliny....
Za pä rokov svojej existencie sa
stal Deò stromu príleitosou nielen pre
oddych a zábavu v prírode. Návtevníkom
ponúka rôzne monosti, ako spozna les
a lepie porozumie spôsobu, akým po stároèia ije. V neposlednom rade dáva ancu
aj nám, lesníkom, prezentova svoju prácu
a jej výsledky, povedal Ing. Igor Olajec,
generálny riadite3⁄4 . p. LESY SR.
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Slovo majstra
1⁄4ubomír FELDEK
Glosa napísaná Ľ. Feldekom
vďaka silnému dojmu zo Dňa stromu,
publikovaná v Hospodárskych novinách
a uverejnená so súhlasom redakcie
Hora je pre zvieratá, pre èloveka je kaviareò, povedal Laco Novomeský. Ale aj on
vedel, e to Hviezdoslavovo Lesy, hory... vy
k itiu privediete zas platí aj o 3⁄4uïoch.
Najmä my, Slováci, keï premý3⁄4ame
nad svojimi dejinami, vdy sa musíme pýta: ako je moné, e tu vôbec ete sme?
Vetko, èo sa prehnalo naím územím, nám
stokrát dávalo príleitos na vyhynutie. U
len to obdobie, keï il Jánoík  predtým
Turci, potom kuruci, labanci, k tomu cholery, neúrody... ako to, e sme vetko preili?
Je len jedna odpoveï: hora. Vdy, keï
bolo najhorie, národ vbehol do hory - a zase z nej po èase vyiel, nielen ivý a zdravý,
ale aj rozmnoený.
Nu mi dovo3⁄4te na záver zacitova pár
verov, ktoré si v mojej hre Z dreva vyrezané
zaspieval Jánoík:
Pán Boh sa pomýlil, keï stvoril rovinu
 gu3⁄4ky tam lietajú, chlapci od nich hynú.
No ja to napravím, do hory sa vtisnem.
Stromy ma ochránia  na jednom odvisnem...
... Ten záver mi vnukla ibenica, ktorá
stála na javisku  naastie iba preto, aby
na nej visel emblém slávnosti Deò stromu,
ktorú som mal èes v sobotu 8. júla v Èiernom Balogu svojím príhovorom otvára.
Ale môj príhovor je niè proti tomu, èo
som tam v ten runý deò zail a videl. I na
zemi, kde balockí rubári súaili v sadení
i kálaní (trofejou pre víaza bol dievèenský
bozk a kalíek pálenky  roovky, mocného
nepriate3⁄4a, nad ktorým nezvíazí, ale Baloèania s ním vraj u dva razy remizovali).
I na nebi  keï helikoptéry, rovno nad hlavami vye desatisíc 3⁄4udí, predvádzali prepravu kmeòov i hasenie lesa.
Dnes je tam u iste znova ticho, lebo
 ako si zaspomínal aj pán prezident, ktorý
tam oslávil svoje meniny  i jeho u v detstve nauèil otec, e v lese sa má iba mlèa
a poèúva...
Ale ja by som nerád zamlèal èitate3⁄4om
pekný sviatok, ktorý si vymysleli Lesy Slovenskej republiky, Odtepný závod Èierny
Balog, na propagáciu svojej dobrej práce.
1⁄4ubomír Feldek,
(písané pre Hospodárske noviny)

Foto: Marián Garaj



Odpočuté z kuloárov
Jiøí JUNEK
Keď vyštudujem to lesnické učilište v Štiavnici, budem aj ja
vedeť vyrezávať z dreva takú horáreň a pred ňou teba a mamičku
s bosorkou susedou?•
Netočí sa tomu ujovi z dobšinského žrebčinca aj koňovi hlava, keď
nás tak stále vozia po lúke?•
Jednému ujovi hovoria „Veľký medveď“. To on nesmie domov, keď
spáva v tomto medveďom brlohu?•
Však ten vrtulník s takým klátom nespadne do lesa!•
Lesník sa pozná podľa golfiek, tašky a tých hvezdičiek okolo hlavy?•
Mamička, ja se chcem naučiť písať iba s tou ceruzkou, čo mi dala
tá teta na lesníckej súťaži.•
Lesná lanovka vozí aj horárov?•
Ocko, prečo hovoríš o susedovi, že je pekná sviňa? Veď tento
diviak nie je až tak pekný!•
Prečo pána prezidenta vezú po štrečke na drezine? On je lesník,
poľovník, alebo železničiar?•
Pán prezident sa učí pred horárňou narábať s bičom. To bude nový
štýl politiky?•
Tak komunikácia s verejnosťou by nám, lesníkom, už ako tak išla.
Táto akcia je perfektná navonok. Teraz by sme my potrebovali
lepšiu komunikáciu medzi sebou, trocha vyššie zárobky, istotu
v zamestnaní a menej politiky.•
V tejto drevenej míli sa páli aj živočíšne uhlie?•
Ocko, to nám tí cigáni tak pekne zahrali za to drevo z lesa?•
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Kalamita v Osrblí
– desať rokov po
Peter GOGOLA
V pondelok 8. júla 1996 sa nad hrebeňmi Nízkych Tatier prehnala veterná smršť, ktorá zanechala za sebou apokalyptický obraz:
takmer jeden a pol milióna kubických metrov polámaného kalamitného dreva ostalo ležať na zemi. Desiate výročie tejto udalosti a bilancia obnovných opatrení bola dôvodom, pre ktorý Odbor lesníckej
politiky a certifikácie lesov GR š.p. LESY SR v spolupráci s OZ Čierny
Balog pripravili v piatok 7. júla v Osrblí odborný seminár.
Seminár
bol
zameraný
na prezentáciu výsledkov a skúseností z procesu riadenia likvidácie
následkov veterných kalamít prírode blízkym spôsobom. S jednotlivými prezentáciami vystúpili: Ing. Igor
Olajec, generálny riadite3⁄4 . p. LESY
SR, Ing. Miroslav Engler, riadite3⁄4 OZ
Èierny Balog (lesný závod bývalých
Stredoslovenských lesov, ktorý bol
spomínanou kalamitou postihnutý najviac), Ing. Ján Kovalèík, CSc.,
pecialista z Odboru usmeròovania
lesníckych èinností, GR LSR, Ing. Mi-
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roslav Pepich, vedúci lesníckej výroby OZ Èierny Balog a vtedají vedúci
LS Osrblie, Ing. Duan Slávik, riadite3⁄4 Správy CHKO Po3⁄4ana, Ing. Peter
Urban, námestník riadite3⁄4a OP
BB, Ing. Frantiek tulajter, CSc.,
vedúci Odboru lesníckej politiky
a certifikácie lesov, GR LSR, a prof.
Ing. Július Novotný, PhD., generálny
riadite3⁄4 Národného lesníckeho centra vo Zvolene.
Rýchle zhodnotenie vzniknutej situácie, vèasné a správne rozhodnutia v podstatných oblastiach

èinnosti a ich následná dôsledná
realizácia, vysoké nasadenie 3⁄4udí
a ich motivácia  to boli základy pre
úspené zvládnutie následkov veternej smrte na Horehroní z 8. júla
1996, povedal Ing. Miroslav Engler,
riadite3⁄4 OZ Èierny Balog.
Na likvidáciu kalamity bolo
v roku 1996 nasadených 2214 a v roku 1997 1458 pracovníkov. Následné
zalesnenie 2883 hektárov holín dnes
povaujú odborníci za mimoriadne
úspené. Drevinové zloenie porastov sa po zalesnení zmenilo o 11 %
v prospech listnáèov (z 31 na 42 %).
Súèasou seminára bola aj
terénna exkurzia do porastov a tlaèová konferencia, ktorá sa stretla
s ve3⁄4kým záujmom banskobystrických novinárov. Táto kalamita bola
prvá veterná kalamita na Slovensku
s objemom nad 1 milión kubíkov
dreva, po ktorej nenasledovala podkôrniková kalamita povedal na tlaèovej konferencii Ing. Igor Olajec,
generálny riadite3⁄4 .p. LESY SR. To
je najlepí dôkaz toho, e my lesníci
sme sa zhostili svojej úlohy na jednotku, dodal.
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Myšlienkový súlad vedenia
a prevádzky
Igor VISZLAI

Vlaòají rok bol takmer pre vetky odtepné závody mimoriadny, okrem
iného preto, e spracovávanie kalamity
z 19.11.2004 bolo úlohou èíslo jedna. Aj
ná závod sa musel vysporiada s objemom bezmála 120 000 m3 kalamitnej
hmoty. A to sa dialo za pochodu, pri reorganizácii ústredia závodu, prechodu
OLH na lesnícke obvody a problémami
s tým spojenými. Èo je vak podstatné, bez zvýeného poètu vonkajích
pracovníkov. Preto ich vypätie bolo mimoriadne. Urèite zvýené odmeny za
kadý spracovaný kubík boli namieste,
no vedenie závodu chcelo za prístup ku
kalamite vyui aj iné formy motivácie
a odmeny. Výmena skúseností a zároveò návteva lesov Tatranského národného parku sa javila ako zaujímavá. No
a keï s takým istým nápadom priiel aj
vedúci lesnej správy, nebolo preèo èaka. Veï takú zhodu mylienok by bol
hriech nepodpori.
Zjednanie akcie s riadite3⁄4om L
TANAPu, následne upresnenie termínu s naím sprievodcom Ing. Jánom
Slivinským,
vedúcim
ochranného
obvodu Javorina, ... a ilo sa. V mimoriadne dadivom máji vak dvadsiateho
druhého bolo ako z obrázku. Bez daïa,
bez mrakov, proste idylka. Úvodné slová so základnými údajmi, informácie
o problémoch v danej lokalite i èasovo
postupné snímky lesov, v ktorých je vyhlásený zákaz spracovávania kalamity,
boli ve3⁄4mi zaujímavé. No a potom sa u
ilo priamo do porastov, kde bola kalamita z pred nieko3⁄4kých rokov spracovaná, no teraz to u moné nie je. Teória
o samoregulácii vývoja podkôrneho
hmyzu pod3⁄4a ochrancov prírody tu od-

krýva vetky svoje podoby. Bolo vidno
a na po3⁄4skú stranu Tatier a ako to tam
dopadlo, ako sa to vyvíja u nás, odznela
prezentácia toho, ako je to v Bavorskom
lese. Na Slovensku sa vak musíme
opä a zas presvedèi na vlastnej koi,
aké je to popáli sa. Alebo zas h3⁄4adáme
nejakú tretiu cestu, ktorej vak niet?
Diskusie o tom ako ïalej, nás utvrdili
v tom, e aj na naom závode sme k rieeniu podobných problémov pristúpili
rozumne. Vdy je potrebné 3⁄4udí, ktorí
sa snaia presviedèa o svojej pravde,
dosta priamo do lesa. A keï zacitujem
náho sprievodcu, e v lese ete ani
jeden boj neprehrali, kde vetci vonku v lese uznali, e práca lesníkov má
hlavu a pätu, e má svoje rácio. Vychádza a groteskne, keï koneèné znenia
záznamov tátnej správy ochrany prírody sú od zistenej reality mierne povedané vzdialené. Pritom ete k tomu môu
poda svoje pripomienky rôzne mimovládne organizácie, ktoré sa pasujú do
pozície chrobáka Truhlíka (ktorý vade
bol, vetko videl, vetko vie)... To by vak
bolo na dlhie úvahy.
Na záver môem len skontatova, e aj takýto spôsob motivovania
pracovníkov má svoje pozitíva. Spoznajú
problematiku kolegov, potvrdia si správnos svojich krokov, zaijú príjemný deò
na miestach, kam by sa inak nedostali
a uvedomenie si, e vedenie s prevádzkou sú naladení na tú istú vlnovú dåku,
je neocenite3⁄4né. Pre vytvorenie pozitívnej pracovnej atmosféry jednak v prevádzke, ale aj vo vedení závodu. Preto
takéto námety vdy podporíme.
Ing.Igor Viszlai
riadite3⁄4 OZ Revúca



Chata Anderlová
bodovala
Jozef MARKO
Slová chvály vždy potešia. Je dobré, že
sú medzi nami ešte ľudia, ktorí neustále nefrflú a nehania všetko okolo seba, ale dokážu
aj pochváliť a poďakovať sa, ak sú spokojní.
Dr. Elena Fašková z Banskej Bystrice, víťazka
vedomostnej súťaže, organizovanej š.p. LESY
SR a Slovenským rozhlasom, poďakovala za
víkendový pobyt v Chate Anderlová v Osrblí aj
listom, adresovaným generálnemu riaditeľovi
Ing. Igorovi Olajcovi.
Okrem iného v ňom píše: „Strávila
som s rodinou víkend v prekrásnom prostredí, kde si príroda ešte udržiava svoju moc.
Určite aj vďaka práci lesníkov. Chceme pochváliť aj správcu ubytovacieho zariadenia,
ktorý má priateľský prístup k záujemcom.
Chata je dobre udržiavaná, aj jej vybavenie
je dostatočné. Chceme sa Vám všetkým poďakovať za veľmi príjemný víkend na chate
v Osrblí, kde sme sa príjemne cítili. Aj naďalej sa s radosťou budeme zaujímať o pobyty
vo Vašich chatách.“
Od riaditeľa OZ Čierny Balog Ing. Miroslava Englera sme sa dozvedeli, že tým pochváleným správcom chaty je lesník z LS Osrblie
Martin Ottinger. „Uznanie si ale určite zaslúži
aj kolegyňa z ústredia OZ Mária Pisarčíková,
ktorá sa venuje práci so zabezpečením obsadzovania chát a ich vybavenia od samého
začiatku,“ dodáva Ing. Engler. Takže posielame
aj týmto článkom obom menovaným veľké ĎAKUJEME. Za to, že svojím prístupom k práci robia
dobré meno š.p. LESY SR a lesníkom vôbec.
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Z výsledkovej listiny

Sláva víťazom, česť
porazeným!
Jozef MARKO
Urèite kadý pozná známe
portové heslo z titulku tohto èlánku. Víazi tohtoroèného Naj horára
si teda ten svoj diel slávy bezpochyby
zaslúia a èasopis Lesník k nej môe
prispie zverejnením ich mien.
V kategórii jednotlivcov so 66
súaiacimi bolo poradie na stupòoch víazov takéto:

Ako to dopadlo
a čo ďalej
Peter GOGOLA
Mylienka usporiada súa Najhorár, ktorá sa zrodila v hlavách kolegov
z OZ Slovenská 1⁄4upèa pred dvoma rokmi,
bola zaèiatkom tradície preteku, ktorý u
teraz, po dvoch úspených roèníkoch, má
ambíciu sta sa celonárodnou súaou
pre lesníkov zo tátnych i netátnych
lesohospodárskych subjektov. Je to vynikajúci spôsob, ako motivova lesníkov
k zdokona3⁄4ovaniu sa vo svojej profesionalite, zároveò vytvára platformu pre
osobné stretnutia a konfrontáciu skúsenosti z prevádzky. A v neposlednom
rade má i svoj spoloèenský rozmer. Aj to
je spôsob, ako budova renomé lesníckej
profesie.
Druhý roèník sa bezpochyby
vydaril. Prvou lastovièkou bola úèas
kolegov  lesníkov zo .p. Vojenské lesy
a majetky, OZ Kemarok. I keï pri hodnotení disciplíny meranie dreva a vyplòovanie odvozného lístka vylo najavo,
e VLM pouíva úplne inú metodiku, bola
ich úèas prínosom a je na organizátoroch, aby do budúcna pripravili súa
tak, aby sa jej mohli zúèastni lesníci
z kadej organizácie.
Okrem lesníkov súaila i mláde.
Lesní pedagógovia pod vedením Mgr. 1⁄4udovíta Ivana pripravili súa pre iakov
základných kôl z okolia Jasenia. Skúka rýchlosti, obratnosti a sily preverila
ich kondièku i tímový duch.
A propos: médiá a propagácia.
Vetko pozorne sledoval a zaznamenával
táb televíznej relácie Halali. Iní urnalisti nepokladali túto tému za príli zaujímavú  firemných súaí je ako maku.
Ak sa podarí zámer pripravi celotátnu
súa pre lesníkov, nepochybne stúpne
vános, prestí a tým aj záujem médií.
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1. Ján Faang, OZ Slovenská 1⁄4upèa,
311 bodov
2. Frantiek Zbonka, OZ Topo3⁄4èianky, 272 bodov
3. Jozef Sedláèek, OZ Slovenská
1⁄4upèa, 261 bodov
V kategórii drustiev z 22 súaných trojèlenných tímov prvé tri
miesta obsadili:
Pri sadení sadeníc jamkovou
metódou niektorí lesníci narazili
aj na kameò, ale rozhodcovia boli
chápaví a dali im monos súaný
výkon zopakova. Boli aj takí,
ktorí to stihli vrátanie správneho
urèenia semenáèkov za necelú
minútu.

Na 2. roèníku súae
NAJ HORÁR  Memoriál
Jozefa Dekreta Matejovie sa
zúèastnili trojèlenné drustvá
z 18 odtepných závodov
a pozvanie prijali aj lesníci
z Vojenských lesov a majetkov
Plieovce.

V piatich
súaných a piatich
mimosúaných
disciplínach
rozhodovalo 26
rozhodcov.

Správna montá lapaèa na èas
a následná poznávaèka poerkov
dala súaiacim zabra. Tí najlepí
dosahovali èasy pod dve minúty.

Lesnícke spravodajstvo
2. roèník súae

Lesník•7-8•2006

... NAJ HORÁR ...
1. OZ Slovenská 1⁄4upèa (Ján Faang,
Jozef Sedláèek a Ivan Majerník) 820
bodov
2. OZ Rimavská Sobota (Jaroslav
Kýpe, Zoltán Fridrich a Ing. Richard Jakubièka) 673 bodov
3. OZ arnovica (Slavomír Paulík,
Juraj Rosík a Miroslav Chmelo) 639
bodov
Domovský OZ Slovenská 1⁄4upèa
teda triumfoval nielen organizaène, ale
aj na popredných miestach výsledkových listín oboch súaných kategórií.
Podarí sa budúci rok zosadi 1⁄4upèancov z obidvoch trónov? Ve3⁄4ká výzva pre
tých, ktorým tento rok vzdávame èes
za úèas. Sláva za víazstvo predsa stojí
za to, no nie? Dovidenia o rok na 3. roèníku súae NAJ HORÁR!

Memoriál Jozefa Dekreta Matejovie



Tri najúspenejie drustvá, nastúpené s trofejami a ïalími cenami

Traja najlepí úaiaci v kategórii jednotlivcov

Pohár generálneho riadite3⁄4a .p.
LESY SR Ing. Igora Olajca pre
absolútnych víazov je skutoène
dôstojnou trofejou, ktorá iba
podèiarkuje rastúci význam podujatia.

Na slávnostnom otvorení nechýbala kompletná generalita slovenského
lesníctva. Druhý z3⁄4ava generálny riadite3⁄4 Sekcie lesníckej MP SR Ing. Valér
Cmorík, ved3⁄4a neho generálny riadite3⁄4 .p. LESY SR Ing. Igor Olajec
a po jeho 3⁄4avici generálny riadite3⁄4 Národného lesníckeho centra Prof. Július
Novotný. Na snímke sú úplne v3⁄4avo predseda odborov Mgr. Frantiek
Suchanovský a úplne vpravo riadite3⁄4 súae Ing. Vladimír Masica.
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Seminár „Pestovanie
agáta bieleho“
Jozef HABARA
Spoloène s pracovníkmi OZ
Levice sa nám podarilo pripravi
seminár na tému Pestovanie agáta bieleho. Mylienka uskutoèni
daný seminár napadla Ing. Ladislavovi Vargovi, CSc. (riadite3⁄4 OZ
Palárikovo). Výber lokality na uskutoènenie a prezentácie lesných
porastov v Santovke nebol celkom

náhodný, nako3⁄4ko pred iestimi
rokmi sa tu uskutoènil seminár
o pestovaní agátových porastov
na energetické úèely.
Seminár, ktorý sa nám podarilo zorganizova 07.05.2006 v areáli kúpaliska Santovka sa vak od
tých predchádzajúcich líil v tom,
e bol urèený pre zamestnancov
LSR, .p., tátnu správu lesného
hospodárstva a bol viac zameraný
na praktickú èas zvyovania kvality
pestovaných agátových porastov.
Po prezentácii úèastníkov,
seminár otvoril a moderoval Ing. Duan Krajniak (riadite3⁄4 OZ Levice).
Prvým referujúcim bol Ing. Igor
Olajec s koncepciou pestovania
agáta v .p. LESY SR prebral truktúru agátových porastov, výanos

16

a zhodnocovanie agátového dreva,
ekologickos spracovaného dreva,
porovnal a podelil sa s snami o jeho dojmy zo zahraniènej sluobnej
cesty zameranej na pestovania agátových porastov v Maïarsku.
Ako ïalí vystúpil Dr. Rédei
z Maïarska, ktorý nás ete podrobnejie zasvätil do problematiky pestovania ag porastov
Maïarsku. Tak na
porovnanie pár faktov. V súèasnosti
sa pestuje agát na
400 tis. ha èo je
22 % zastúpenie tejto dreviny v lesoch
naich juných susedov. Na Slovensku je to 33 tis.
ha èo sú cca 2 %.
Význam agáta bude
narasta a cez národno hospodársky
plán plánujú rozíri výmeru na 700
tis. ha, prevane
na plochách súkromného sektoru.
/v 90. rokoch bola
privatizácia
lesov
a 60 % zostalo v rukách tátu, zvyok
je v súkromných/.
Agát 3⁄4achtia od
60. rokov minulého storoèia. Najprv
to bolo pre úèely drevnej produkcie
a vèelárstva, teraz od 80. rokov minulého storoèia sa zamerali na sucho
vzdornos. Produkcia drevnej hmoty
je na 50 % vyuitá na priemyselné
úèely a zvyok sa pouije na palivo.
Na otázku Ing. Duana Krajniaka ako sa im podarilo eliminova
ataky zelených, sme dostali nasledovnú odpoveï Zalesòovaním agátom sa sleduje environmentálny
problém  viazanie pôdy proti erózii v suchých oblastiach Maïarska
a zelení nevedia da odpoveï èo da
na tie suché plochy. Taktie vèelári
protestovali v Bruseli proti dovozu
vèelieho medu z východnej Ázie.
Na tento referát naviazal

doc. Ing. Tibor Benèa, CSc. nám potvrdil,
e prvenstvo v pestovaní agátu vo svete patrí Maïarsku.
Prebral problematiku pestovania
agáta a kvalitu agátových porastov.
Odporuèil nám vycestova do Maïarska a vidie ich spôsob pestovania
ag porastov. Poukázal aj na problematiku biomasy Pri energetickom
spracovaní biomasy nikto nehovorí
o ko3⁄4ko ivín ochudobníme porasty
a dopracujeme sa do tádia, e tieto
ochudobnené porasty budeme musie hnoji  tento problém zostane
nám lesníkom. Tieto náklady nik
nezakalkuloval do ceny biomasy.
Ing. Pavel Toma prebral problematiku holorubov. Prezentoval
nám návrh zákona ako iel z MP
SR do parlamentu na schválenie.
Pripravuje sa novela lesného zákona, len ako predpoklada, kedy ju
schvália.
Blok referátov uzavrel Ing. Ladislav Varga, CSc. s genofondom
/zdravotný stav porastov, objemovú
produkciu, fenotypovú hodnotu/
agátu na Slovensku.
Úèastníci seminára sa mohli
pozrie priamo na výrobky z agátového dreva (záhradný nábytok) z firmy ASTOL Ve3⁄4ké Ludince, po ktorej
nasledovala krátka obedòajia prestávka.
Po dobrom obede sme li do
demontraèných objektov, kde sa
potvrdilo, e lesník nepozná zlé poèasie, ale len zlé obleèenie. Trochu
sa prehnala jarná búrka, ale to niè
neubralo z elánu pozrie si spôsoby
pestovania agátu a monos to prediskutova aj s kolegami z Maïarska, ktorí boli s nami v porastoch.
Celkom sme preli 5 objektov,
na ktorých sa prebrala problematika
od výchovy najmladích vývojových
tádií, cez fázu rïovín s uplatnením
vyvetvovania najkvalitnejích jedincov, a po pestovanie energetických
porastov s èiastoènou premenou
vnáaním orecha èierneho sejbou.



Ing. Jozef Habara je vedúci
lesníckej výroby OZ Palárikovo

Riport
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Maďarská lekcia
lesníckej jednoty
V roz3⁄4ahlom areáli vojenských lesov na východnom brehu 76 kilometrov
dlhého a miestami a 25 kilometrov irokého Balatonu, druhého najnavtevovanejieho miesta v Maïarsku, sa to hemí
mumi a enami v zelenom. Tisícka maïarských lesníkov, reprezentujúcich
viac ako pätisíc registrovaných èlenov
Maïarskej lesníckej jednoty, sa tu zilo
na v poradí u 137. výroènom stretnutí.
Neuverite3⁄4ná tradícia!

Dokonalá organizácia
reprezentatívneho podujatia
Tento prívlastok mi napadol poèas
dvoch dní prvej dekády júna a prebúdzajúcej sa turistickej sezóny pri maïarskom
mori hneï nieko3⁄4kokrát. Vystupujeme
z autobusu, v ktorom sme precestovali
s kolegami z partnerského sárospatackého závodu Severomaïarských tátnych
lesov sídliacich v Mikolci stovky kilometrov. Zvyknutý z domoviny oèakávam
problémy s organizáciou a zmätky, ktoré
doma èastokrát zvládam vïaka nauèenej
trpezlivosti, pretoe aj tak nemám inú
monos... Niè takého ale na megastretnutí
Maïarskej lesníckej jednoty nevidím. Naopak. Kadý z nás sa rýchlo dozvie, kde sa
má ubytova, do akého programu exkurzií
a odborno  spoloèenských podujatí bol
zaradený, aký je èasový plán, kde stoja autobusy  jednoducho vetko, èo potrebuje
kadý z úèastníkov vèas vedie.
Nie som tu zo Slovenska sám.
Lene rovnako ako ja, ani riadite3⁄4 OZ
Koice Pavol Jakab, ani vedúci LS Jasov Martin Sopko, reè naich juných
susedov neovládajú. Etee sú v naej
skupine vedúci LS Slanec Peter Héel
a samostatný radca Obvodného lesného
úradu Michalovce Ján Èekon. S maïarèinou nemajú problémy a vïaka nim
u ani my ostatní. Ná autobus, smerujúci do porastov Bakonského pohoria
s najvyím bodom v nadmorskej výke
701 m n.m., sprevádza celou cestou polícia, èasový harmonogram zastávok na
exkurzných miestach, vzdialených od
seba i desiatky kilometrov, dodriavame
takmer na minútu presne. Pripadá mi
to takisto neuverite3⁄4né, pretoe opä porovnávam s akciami u nás, ktoré majú
väèinou èasový sklz ete skôr, ako
v skutoènosti zaènú.
U v autobuse sme cez mikrofón
uvedení do problematiky hospodárenia
v lesoch, v ktorých sa stretávajú záujmy
tátnych lesníkov, súkromných lesomajite3⁄4ov, zástupcov exponovanej rekreaènej
oblasti a ochrancov prírody. Ná sprievodca priznáva, e rozdrobené vlastníctvo - rovnako ako u nás - sauje tátnym

Jozef MARKO
lesníkom hospodárenie. Nemajú to 3⁄4ahké
ani preto, e lesy pri Balatone sú húfne
navtevované rekreantmi a kadý zásah
lesníkov do porastov je na oèiach masy
3⁄4udí, ktorí zvyknú hodnoti aj to, èomu
nemôu rozumie.
Isté je, e nai kolegovia vo
Veszprémskej upe majú problémy s odumieraním borovice èiernej druhej generácie, ktoré zaèalo v prvej polovici 90-tych
rokov v dôsledku sucha. Nezastavili ho
ani vlhké roky 1997 a 1998. Hubovými
ochoreniami fyziologicky oslabené borovicové porasty doráajú hmyzí kodcovia. Úlohou dòa je preto ich premena
na listnaté porasty s dominantným zastúpením duba a maximálnym vyuitím prirodzeného zmladenia. Nai juní
susedia robia okolo skupiniek 20 a 40
semenáèikov cera, ktoré volajú alátové
misy, elektrické oplôtky, aby si na nich
nepochutnala zver. Prítomných
upúta poznatok miestnych lesníkov, ktorí si vysoko váia sojky.
Tie sú nápomocné pri zmladení
cerín. V období hniezdenia toti
jeden pár pod3⁄4a nich premiestni
vye 40 000 aluïov!

zúèastòujú. Opä si s doprovodom ivej
hudby zaspievajú vetci maïarskú tátnu hymnu a vysadia duby ako symbol
jednoty a spoloèného postupu lesníkov
v krajine naich juných susedov.
Na druhý deò sa v malebnom
mesteèku Pápa (po slovensky pápe),
vzdialenom od Balatonu nieèo vye
80 kilometrov, koná vo ve3⁄4kej sále valné zhromadenie lesníckej jednoty. Bez
negatívnych emócií, osobných útokov
a v kontruktívnej atmosfére si jej èlenovia zvolia po tvorroènom funkènom období nového prezidenta a orgány jednoty.
Zo sály vychádzajú usmievaví, spokojní
a s dobrým pocitom, e sa poèas dvoch
dní stretli s kolegami z celého Maïarska
a porieili, èo mali poriei. Jeden lesník
vychádza s nádherným putovným pohárom, ktorým bol ocenený ako naj lesník
roka. Podania rúk, rozlúèenia a maïar-

Cie3⁄4: Druhovo pestré
a rôznoveké porasty
Presúvame sa do porastu, v ktorom prevláda dub zimný
a dub cer. Nai sprievodcovia
nám ho prezentujú ako vzor
toho, k èomu systematicky smerujú  k stabilným a odolným
rôznovekým a druhovo pestrým
porastom s takým mnostvom
biomasy, e po3⁄4ovná zver v nich spôsobuje iba zanedbate3⁄4né kody. V oèiach
miestnych lesníkov vidno hrdos. Pri poh3⁄4ade okolo nás je nám vetkým jasné, e
je skutoène oprávnená.
Stojíme pri pamätníku významného maïarského dejate3⁄4a v èarovnom
kúpe3⁄4nom mesteèku Balatonfüred a starosta s lesníkmi kladie za zvukov dychovky k pamätníku veniec. Potom vetci
precítene spievajú tátnu hymnu a po
nej maïarskú lesnícku hymnu. Nikto sa
neukàòa, nikto nez3⁄4ahèuje význam chvíle. Tváre miestnych i pozvaných lesníkov
z celej krajiny sú slávnostné a z ich výrazov cítim hrdos a spolupatriènos. Toto
poznanie sa mi javí ako vzácne a opä a
neuverite3⁄4né. Som si vak istý, e takéto
slávnostné chvíle 3⁄4udí spájajú. Potvrdzuje mi to aj veèerný akt sadenia troch
dubov za úèasti vetkých, ktorí sa jedineèného reprezentatívneho stretnutia

Z3⁄4ava Ing. Héel, M. Sopko, Ing. Èekon
a Ing. Jakab v porastoch pri Balatone
skí kolegovia nasadajú do desiatok ve3⁄4kých a silných terénnych áut, ktoré im
môu slovenskí lesníci iba závidie.
Pýtam sa lesníckych matadorov
od nás, èi si pamätajú, e by sa na Slovensku niekedy v minulosti uskutoènilo podobné reprezentatívne lesnícke podujatie,
s tak irokým zastúpením tátnych a netátnych lesníkov. Dozvedám sa, e ani
u zaniknutá Slovenská lesnícka spoloènos, ani existujúca Slovenská lesnícka
komora niè podobné doteraz nezorganizovali. Aspoò, e .p. LESY SR organizujú
èoraz navtevovanejí Deò stromu v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline.
Ibae ten je urèený predovetkým irokej
verejnosti a má popularizova lesníctvo.
Platforma na lesnícku diskusiu, zjednotenie názorov a ich spoloènú prezentáciu,
aká funguje desaroèia v Maïarsku, vak
na Slovensku lesníkom stále chýba. koda. Ve3⁄4mi by sme ju potrebovali.
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Banská Bystrica, rok 1937

Park Jozefa Dekreta Matejovie
Július BURKOVSKÝ
Je samozrejmé, že každé mesto je hrdé na svoju históriu ako aj významné osobnosti, ktoré v ňom pôsobili. Banská Bystrica už v roku 2004 čiastočne splatila svoj dlh voči jednému z najuznávanejších lesníkov na
prelome 18. a 19. storočia, Jozefovi Dekretovi Matejovie, ktorý tu pôsobil vo funkcii komorského lesmajstra
(1814 – 1837) tým, že na mieste, kde stál dom, v ktorom býval LESY SR umiestnili pamätný kameň, ku ktorému v tomto roku, na ktorý pripadá 165. výročie jeho úmrtia, pribudol aj park nesúci jeho meno.
Park sa nachádza v Národnej ulici
od budovy Generálneho riadite3⁄4stva
lesov SR po Národný dom, na zbytku
rozsiahleho pozemku bývalého Komorského dvora.
Komorský dvor siahal pôvodne od
Kammerhofu, sídla banskej komory
a od roku 1871sídla M. k. lesného riadite3⁄4stva, smerom na juh a po budovu lesnej správy, nachádzajúcej sa u
takmer pri Hrone. Èas tohto pozemku sa vyuívala ako záhrada lesného
riadite3⁄4stva. Z príleitosti tisícroèia
trvania Uhorska (milénia), nariadil
v roku 1896 vtedají uhorský minister pôdohospodárstva v Budapeti
Darányi vysádza pamätné - miléniové
stromy. Z kmeòovej knihy (Törzskönyv
milleniumi emlékfákról) zaloenej
v roku 1902 za pôsobenia riadite3⁄4a G.
Tomcsányiho je zrejmé, e aj v strede záhrady M. k. lesného riadite3⁄4stva
v Banskej Bystrici vysadili dve skupiny miléniových stromov na rozlohe 50
siah. Výsadba pozostávala z 31 kusov
vejmutoviek a 7 kusov duglasiek. Pamätnú tabu3⁄4ku osadili do kamenného
balvana. Neskorie výrazné stavebné
úpravy tohto priestoru zapríèinili, e
ani jeden z týchto pamätných stromov
sa dodnes nezachoval.
Asanácia Kammerhofu v roku 1913
a výstavba novej budovy lesného riadite3⁄4stva v rokoch 1914  1916 s ve3⁄4kým
podchodom umonili otvorenie novej
ulice, o ktorú sa mesto snailo u od
roku 1882, aby sa zabezpeèil prístup
z hlavného námestia k malej elezniènej stanici (vybudovaná postupne v ro-

koch 1891  1902). Pôvodný názov tejto
ulice bol Grof Serényi utcza, postupom èasu sa menil (Sokolská, Národná trieda, Masarykova, Februárového
víazstva) a ustálil sa na súèasnom
názve Národná ulica. Národná ulica
sa zaèala zastavova domami po prvej
svetovej vojne, a to najprv na pravej
strane smerom od námestia v rokoch
1923  1926, vrátane budovy IMKY
a neskôr v rokoch 1930 -1932 pribudla
budova Národnej banky. Národný dom
postavili v rokoch 1927  1929 a pod
ním po asanovaní Hornej komorskej
baty a pri3⁄4ahlých domov v roku 1930
vznikol priestor pre mení parèík pri
Hrone. Po ukonèení zástavby Národnej
ulice, v jej hornej èasti medzi Národným domom a lesným riadite3⁄4stvom
vznikla zo zbytku niekdajieho Komorského dvora ïalia plocha na ktorej
v polovici tridsiatych rokov minulého
storoèia vybudovali parèík s dominantnou fontánou. Tento parèík mal po obvode nízke oplotenie s dvomi prieènymi
prelukami na ktorých boli rozmiestnené lavièky pre návtevníkov. Bolo
tu príjemné prostredie na posedenie,
najmä v letnom období, a nevedné poh3⁄4ady veèer na meniacimi sa farbami
osvetlenú fontánu. ia3⁄4 v roku 1969
bola táto fontána odstránená a nahradená nie príli vydareným novotvarom. Do hornej èasti tohto parku
k budove lesného riadite3⁄4stva v roku
1954 umiestnili na podstavec z letenej kandinávskej uly bustu Jozefa
Dekreta Matejovie, ku ktorej v tomto
roku pribudnú, na pylónoch z rovna-

kého materiálu ako je podstavec busty,
tabu3⁄4ky v slovenskom a anglickom jazyku so struènou charakteristikou tejto významnej osobnosti a v dolnej èasti
parku jeho nový názov  Park Jozefa
Dekreta Matejovie.
V krátkom èase by bola vhodná nápaditá parkovnícko  sadovnícka prestavba
tohto parku vrátane prípadného prinavrátenia pôvodného vzh3⁄4adu fontány,
aby tento priestor aj svojim vzh3⁄4adom
symbolizoval úctu k osobnosti meno
ktorej nesie.
Ing. Július Burkovský, emeritný
lesnícky ochranát
a historik



Park JDM - miléniové stromy
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Slávnostné
pomenovanie parku
Peter GOGOLA
Banská Bystrica vo tvrtok 6. júla splatila dlh svojmu slávnemu synovi. Na jeho veènú pamä bol park v Národnej ulici pomenovaný po Jozefovi
Dekretovi Matejovie. Slávnostného aktu sa zúèastnili aj iní traja slávni Slováci  Jánoík, túr a tefánik (i keï len v historickej fikcii, stvárnení hercami zvolenskej èinohry). Súèasou aktu bolo odhalenie ulových pylónov so
slovenským a anglickým textom, ktoré vykonala starostka Èierneho Balogu
Tatiana tulrajterová, viceprimátor Banskej Bystrice Marius Mika a generálny riadite3⁄4 . p. LESY SR Igor Olajec. Poèas pietneho aktu k buste Dekreta
Matejovie poloili dva vence: jeden za slovenských lesníkov a druhý ako vzdanie úcty od kanadských Slovákov  dar Pavla Datka, Horehronca ijúceho
v kanadskom Ontáriu.



Za úspenú stre3⁄4bu odovzdanie vecných cien

XIX. ročník
streleckého
trojboju o Pohár
riaditeľa
OZ Považská
Bystrica
Eva GABOVIÈOVÁ, Ján KURIC
Vo tvrtok 22. júna sa v krásnom prírodnom prostredí Stráovských
vrchov v regióne LS Pruina, na strelnici
portovo-streleckého klubu Domania
uskutoènil XIX. roèník streleckých pretekov o Pohár riadite3⁄4a Odtepného závodu
Povaská Bystrica.
Stalo sa u tradíciou, e kadoroène si zamestnanci Odtepného
závodu Povaská Bystrica zmerajú sily
v streleckých disciplínach. Pretekalo
12 trojèlenných drustiev a jednotlivci
z lesných správ, ústredia závodu, GIS
a SPDV LSR . p., GR . Súailo sa v troch
disciplínach: stre3⁄4ba na terè srnca, líky
a diviaka. Súae sa zúèastnila aj jedna
ena, Ing. Alena Kaáková, ktorá obsadila z 38 zúèastnených pekné 9. miesto.
Na záver streleckého trojboju riadite3⁄4 OZ
víazným strelcom a drustvám odovzdal
vecné ceny a putovný Pohár riadite3⁄4a OZ.
Po dohode s Regionálnou organizáciou SPZ Povaská Bystrica sa výsledky
naej súae zapoèítavajú aj ako po3⁄4ovnícke kontrolné stre3⁄4by, keïe sme strie3⁄4ali
na terè srnca gu3⁄4ovou zbraòou. Zároveò
si takto overíme strelecké umenie a technický stav zbraní naich lesníkov a výsledky slúia následne aj ako podklad pre
pride3⁄4ovanie povoleniek na lov raticovej
zveri v naich reijných revíroch.
V súai drustiev zvíazil tím
ústredia OZ 3, druhé miesto obsadila LS
Pruina, bronz si odniesol tím ústredia
OZ 1. V súai jednotlivcov zvíazil Miroslav Bugala, druhý bol 1⁄4ubo Lachký
a tretí Ján Hlavoò.
K príjemnej atmosfére po3⁄4ovnícko-portového podujatia prispelo dobrý
gulá a pekné poèasie.
Ing. Ján Kuric je vedúci obchodu
a logistiky na OZ Pov. Bystrica
Ing. Eva Gabovièová
je personalista OZ Pov. Bystrica
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Majstrovstvá Českej
republiky alebo „Prišiel
som, videl som, zvíťazil som“
Ján VANÈARA
V
prekrásnom
prostredí
Chránenej krajinnej oblasti Køivoklátsko sa v dòoch 29. júna a
1. júla 2006 konalo Mistrovství
Èeské republiky v práci s motorovou pílou  DØEVORUBEC 2006.
Ako bolo tradièným zvykom na
podujatí sa zúèastnilo aj päèlenné
reprezentaèné drustvo SR. Význam
celej súae konanej v roku, kedy sa
uskutoènia aj 27. majstrovstvá sveta
drevorubaèov v Estónsku vzrástol,
Celkové poradie jednotlivcov

a to najmä z toho dôvodu, e výber
reprezentantov na MS v Estónsku
bude závisie od umiestnenia pretekárov na súaiach konaných pred
majstrovstvami. Táto skutoènos
bola na jednej strane silným motivaèným prvkom, na strane druhej
mnohým pretekárom z toho plynúca
nervozita zväzovala ruky, èo sa prejavilo na ich umiestnení.
Z histórie súaí drevorubaèov konaných prakticky od
zaèiatku sedemdesiatych rokov minulého storoèia sa
dozvedáme o striedavých úspechoch
slovenských drevorubaèov, ktorí boli
v mnohých prípadoch rovnocenným
súperom pre svetovú pièku. Od roku
1990 vak taký výrazný úspech ako
na majstrovstvách
ÈR slovenskí súaiaci nezaznamenali.
Potvrdením
predchádzajúcich
slov nech je nasledovná tabu3⁄4ka
celkového umiestnenia slovenských
reprezentantov.
Pod
celkové
výborné
výsledky sa podpísalo umiestnenie
naich pretekárov
v jednotlivých disciplínach,
kedy
potlesk pre prvých
troch pri vyhodnotení kadej z nich

Preh3⁄4ad umiestnenia a bodového ohodnotenia pod3⁄4a disciplín
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znel vdy minimálne aj pre jedného
zástupcu zo Slovenska. Umiestnenie slovenských pretekárov v jednotlivých disciplínach.
Výrazný úspech slovenských
reprezentantov si treba ceni o to
viac, e ho dosiahli vlastným prièinením, obetovaním svojho vo3⁄4ného èasu, mono na úkor vlastných
rodín, lepieho zárobku, pretoe
prevane pracujú ako ivnostníci
 dodávatelia prác aj pre Lesy SR,
. p. B. Bystrica. Hodnotné ceny za
miesta na stupòoch víazov boli len
zlomkom náhrady za vynaloenú
námahu pri celoroènom tréningu.
Záverom môeme kontatova, e úspené reprezentovanie
Slovenska na tomto podujatí bude
ma pre vybratých pretekárov svoje
pokraèovanie aj na XVI. Majstrovstvách SR  DREVORUBAÈ 2006 na
Orave (3. a 5. augusta 2006) a vetci
spoloène im drme palce, aby reprezentaèný tím vybraný na MS 2006
v Estónsku potvrdil svoju dobrú formu pred svetovou pièkou.



Ing. Ján vanèara
je medzinárodný rozhodca
súaí v práci s motorovou pílou

Poľovníctvo • Rybárstvo

Vydra sekunduje
kormoránovi
Stanislav GÉCI
V posledných rokoch je problémom èíslo jeden na vodných plochách
najmä v obhospodarovaní Slovenského
rybárskeho zväzu /SRZ/ kormorán ve3⁄4ký. V úzadí, urèite nezaslúene vzh3⁄4adom k výke spôsobených kôd na
ichtyocenózach vodných tokov a nádrí
nonstop 12 mesiacov je pôsobenie vydry
rieènej /Lutra lutra/.
Rybármi sú hlásené nebývalé
úbytky rýb. Je to najviac vidite3⁄4né na
meních a stredne ve3⁄4kých pstruhových
revíroch, èi u odchovných, alebo lovných. Sanosti rybárov sú najintenzívnejie v oblasti Spia a z podtatranskej
oblasti. Vydra rieèna bola pod3⁄4a naich
informácií do rieky Hornád v Národnom
parku Slovenský raj introdukovaná
zaèiatkom 90. rokov minulého storoèia údajne z Po3⁄4ska. V Slovenskom raji
nala optimálne potravné podmienky,
pretoe pstruhový rybársky revír Hornád
è.5 kadoroène zarybòuje trojroènou násadou pstruha potoèného a jednoroènou
násadou lipòa tymiánového z odchovného pstruhového hospodárstva v Novoveskej Huti a z odchovných potokov Miestna
organizácia SRZ v Spiskej Novej Vsi.
Populácia vydry aj vïaka tomu neúmerne rastie. Teritórium jej prestáva staèi
a roziruje sa do irieho okolia.
V roku 2005 v pstruhovom hospodárstve v Novoveskej Huti zdecimova
50 % obsádky jednoroèného pstruha potoèného  4000 ks v hodnote 16 000.-Sk.
Jej výskyt je evidovaný u aj v povodí
rieky Hnilec, hornom toku rieky Poprad
a v okolí Levoèe. Znaène sa vyskytuje aj
v arii a Zemplíne. Napríklad v samotnom meste Spiská Nová Ves je pod3⁄4a pozorovaní èlenov SRZ 6 kusov vydier
/pod kadým stupòom a balvanitým
sklzom/ a sú atrakciou pre okoloidúcich obèanov, keï s ulovenou rybou
vyskoèia na 3⁄4ad a tam ju neruene
konzumujú, prièom stratili plachos.
Túto neudrate3⁄4nú situáciu
treba riei. Veï zákon o ochrane
prírody a krajiny vlastne svojimi
paragrafmi chráni skôr tát pred
náhradou kôd. Riei síce náhradu kôd na rybách chovaných za
hospodárskym úèelom v rybníkoch
a rybochovných zariadeniach, ale
ak pracovník rybniènej sústavy SRZ
v Koarovciach sa informoval o monosti náhrady kôd, pracovníèka
tátnej ochrany prírody v Preove
mala pohotovú otázku, èi je rybnièná sústava o výmere vye 10 hektárov dostatoène zabezpeèená proti

vniknutiu vydier do rybníkov. Povaujeme to za alibizmus, nie dotyènej pracovníèky ochrany prírody, ale tohto tátu.
Rybnièné sústavy majú desiatky
ba a stovky hektárov vodnej plochy, preto
tento zákon pomáha tátnym úradníkom
ako sa pohotovo vyhovori a finanèné náhrady zamietnu. Mimochodom v plánovaných zámeroch vyhlási na Slovensku
38 chránených vtaèích území je mimo
iných zákazov zakázaná èinnos súvisiaca so zákazom oplocovania pozemkov
pletivovými plotmi za hranicami zastavaného územia, èo sa priamo dotýka rybnièných sústav. Vyzerá to tak, e pravá ruka
nevie èo robí tá 3⁄4avá.
Na u spomínanom stredisku SRZ Koarovce okres Vranov nad
Top3⁄4ou, ktoré patrí k tým mením, evidujú kody na jednom rybníku v priemere 300 kg mesaène. Vydry minimálne
v poète 15 kusov roène skonzumujú, alebo len tak usmrtia na tomto stredisku
do troch ton rýb, prevane kapra rybnièného v hodnote nieko3⁄4ko stotisíc Sk.
Aj na teèúcich vodách je evidencia kôd moná. Najzrete3⁄4nejie rozdiely
sú na odchovných potokoch. K dispozícii
je evidencia z piatich rybárskych organizácií. Ako názorný príklad sme pouili
evidenciu MO SRZ Spiská Nová Ves.
Táto organizácia zarybòuje svoje revíry
rybami v hodnote vye 500 tisíc Sk, ale
úlovky rýb na lovných revíroch napriek
tomu prudko klesajú.
Zatia3⁄4èo do pstruhového lovného revíru Hornád è. 5 rybári zo Spiskej
Novej Vsi vysadzovali v rokoch 2000 a
2004 pstruha potoèného trojroèného
v mnostvách od 3 500 ks do takmer
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8 tisíc kusov a lipòa tymiánového od
11 tisíc kusov do 19 500 ks, v tom istom
èase úlovky pstruha potoèného sa pohybovali od 3 500 ks do 6 735 ks, ale u lipòa dolo k hrozivému poklesu od 2446
ks v roku 2000 po 594 a 578 ks v rokoch
2003  2004.
Na chovnom potoku Hlinica lovili
elektrickým agregátom v r. 1996 - 2231
ks, v r. 1999 - 2141 ks a v roku 2002
len 207 !!! kusov trojroèného pstruha
potoèného, ktorého vysadzovali do lovných revírov. Ve3⁄4ké kody urobila aj na
odchovných pstruhových rybníèkoch
v Novoveskej Huti.
Z toho vyplýva, e v revíroch nastal prudký úbytok rýb a situácia na odchovných potokoch z príkladu na potoku
Hlinica je obdobná na ïalích ôsmich
odchovných potokoch. kody sú alarmujúce. Cena 1 kg uloveného pstruha potoèného je 280.-Sk a cena lipòa je 300.-Sk.
Ak sa v roku 2000 ulovilo na pstruhovom
revíre Hornád è.5 2 446 ks lipòa o celkovej hmotnosti 611 kg, hodnota uloveného
lipòa predstavuje 183 450.-Sk. V roku
2004 sa ulovilo len 578 ks lipòa o celkovej hmotnosti 144,5 kg, èo vo finanènom vyjadrení predstavuje 43 350.-Sk.
Rozdiel/strata/ je 140 100.-Sk, ktorá
vznikla predaèným tlakom vydry na obsádku lipòa. Podotýkame, e v oblasti sa
nevyskytuje kormorán a v období 20002004 nebola na tomto úseku Hornádu
ekologická havária a èlenská základòa
organizácie je udriavaná na poète okolo
600 èlenov u nieko3⁄4ko rokov. Na odchovných potokoch /viï. Hlinica/ je prísny
zákaz lovu rýb.
Ministerstvo ivotného prostredia
SR v Bratislave sme poiadali o rieenie
tejto kritickej situácie, o zmenu v zákone
o ochrane prírody a krajiny, aby finanèné
náhrady za likvidáciu rybích obsádok
na vetkých vodných plochách bez rozdielu znáal tát. Po dvoch mesiacoch
sme z Ministerstva ivotného prostredia
SR v Bratislave z Odboru ochrany prírody a krajiny dostali odpoveï, ktorá nás
z h3⁄4adiska názvu a poslania tohto
odboru neprekvapila. Jednostranná
optika ochranárov je z obsahu listu
oèividná. Ministerstvo tvrdí, e neboli
realizované iadne retitúcie a ani
pokusy o retitúciu vydry rieènej
vzh3⁄4adom na stav populácie tohto
druhu a jej vývoj. Vydra sa pod3⁄4a ich
vyjadrenia prirodzene vyskytovala
nielen na rieke Hornád, ale aj na
rieke Hnilec, Poprad a na Levoèskom
potoku. K tomu len to3⁄4ko, e ak by
sme nemali informáciu od bývalého pracovníka NP Slovenský raj, e
vydra tu bola introdukovaná, tak by
sme s touto informáciou na verejnos
nevyli. V tomto vak nevidíme ten
najväèí problém.
Ing. Stanislav Géci,
je ichtyológ R SRZ ilina
(pokraèovanie v Lesníku è. 9)
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Poľovníctvo
SVÄTÝ ANTON
2. - 3. septembra 2006
Celoslovenské po3⁄4ovnícke slávnosti - 16. roèník
Dni sv. Huberta 2006
sú organizované pod
zátitou
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky
Informácie: Múzeum
vo Sv. Antone,
tel.: 045 / 691 39 32
fax: 045 / 692 19 55
e-mail:
manton3@stonline.sk
web:
www.muzeumsv-anton.sk

Múzeum vo Svätom Antone,
ako jeden z hlavných
organizátorov
Dni sv. Huberta 2006,
HUBERTOVA VAREŠKA

Inzerát

- zberate3⁄4ská súa receptov po3⁄4ovníckych a rybárskych pecialít. Súae sa
môe zúèastni kadý kuchár, gurmán,
zberate3⁄4, ktorý vlastní 3⁄4ubovo3⁄4ný poèet
receptov jedál z diviny a rybaciny. Recepty písané strojom resp. PC na papieri formátu A4 (nesmú sa opakova,
kopírova z internetu) treba zasla do
15.augusta 2006 na adresu: Múzeum
vo Svätom Antone, 969 72 Svätý Anton, s oznaèením na obálke Hubertova vareka. Vyhlasovate3⁄4 súae si
vyhradzuje právo recepty nevraca
a vyda ich knine. Ocenené zbierky
receptov budú odmenené.

HÁJNIKOVA ŽENA
- II. roèník zábavnej súae o najsypmatickejiu po3⁄4ovníèku. Prihlási
sa môu eny od 18 do 99 a viac rokov
s 3⁄4ubovo3⁄4nými mierami v deò akcie
(2.9.2006) v múzeu. Podmienkou úèasti v súai je týlové po3⁄4ovnícke obleèenie do prírody súaivos, pohotovos,
arm, vtipnos, sympatie...

vyhlasuje

poèas celoslovenských
po3⁄4ovníckych slávností
nasledovné súae:

POĽOVNÍCKY KLOBÚK
- súa o najkrajie upravený po3⁄4ovnícky klobúk. Súaiaci prihlási
do súae klobúk, ktorý je upravený
a vyzdobený (vytvarovaný, perá, odznaky, stuha...) tak, e ho po3⁄4ovník
nosí s hrdosou, cou a chváli sa ním.

POĽOVNÍCKY NôŽ 2006
- do súae mono prihlási noe individuálnych výrobcov s pevnou alebo
pohyblivou èepe3⁄4ou, ako aj po3⁄4ovnícke tesáky.

POĽOVNÍCKY ŠPERK 2006
- do súae mono prihlási perk,
ktorý sa nosí priamo na tele (náhrdelníky, nákrèníky, náunice, prstene a pod.) ako aj na odeve.

Prihláky na súa Po3⁄4ovnícky perk 2006 a Po3⁄4ovnícky nô 2006 zasielajte
a informácie získate na adrese: Slovenský po3⁄4ovnícky zväz - ústredie,
tefánikova 10, 811 05 Bratislava,
e-mail: spz@polovnictvo.sk, è.tel.: 02/ 524 98 990.
O vetkých pripravovaných podujatiach Vás budeme ve3⁄4mi radi informova
na www.muzeumsv-anton.sk, na tel.èísle 045 691 39 32,
e-mail: manton3@stonline.sk.
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Pohľadnica z Majstrovstiev
Európy v poľovníckej streľbe

Naši nesklamali
Jaroslav ÏURÍK
O pozitívnom význame portovej po3⁄4ovníckej stre3⁄4by pre riadny výkon práva
po3⁄4ovníctva nie je zrejme potrebné naich
èitate3⁄4ov osobitne presviedèa. Veï kadoroène môeme by v Zámutove svedkami
úporného portového zápolenia nieko3⁄4kých desiatok naich zamestnancov na
podnikových po3⁄4ovníckych streleckých
pretekoch o Pohár generálneho riadite3⁄4a podniku LSR v po3⁄4ovníckom viacboji
obsahujúcom, nároèné gu3⁄4ové ako aj brokové disciplíny. Práve vïaka pochopeniu
vedenia podniku a preferovaniu tejto formy portovej po3⁄4ovníckej stre3⁄4by .p. LESY
SR u nieko3⁄4ko desaroèí predstavujú absolútnu pièku po3⁄4ovníckeho desaboja
na Slovensku súèasní alebo bývalí zamestnanci podniku.Títo sa v dvojroèných
intervaloch stretávajú v nároènom zápolení s vynikajúcou reprezentáciu Èeskomoravskej mysliveckej jednoty v takzvanom

Poľovníctvo
medzinárodnom (bývalom federálnom) desaboji, ktorý sa striedavo
uskutoèòuje v SR a ÈR.

Èeské sympatie
pre slovenskú výpravu
Z tohto poh3⁄4adu preto vôbec
neprekvapilo zloenie slovenského
reprezentaèného drustva, nominovaného národnou po3⁄4ovníckou
organizáciou t.j. Slovenským po3⁄4ovníckym zväzom na Majstrovstvá
Európy v po3⁄4ovníckej stre3⁄4be, ktoré sa konali v dòoch 26. júna a 1. júla tohto roka
v susednej Èeskej republike na vynovenej
po3⁄4ovníckej strelnici ÈMMJ Hvìzda pri
starobylom moravskom meste Kromìøíi.
Do drustva boli nominovaní títo strelci
: Ing.Viliam Koscis (bývalý THZ OZ Palárikovo), Peter Krchòavý a Juraj Kelecseni (OZ Levice), Ing.Robert Láska (OZ
Semenoles), Igor Solnica (OZ Smolenice)
a Ing. Jaroslav Ïurík (OZ ilina). Ete aj
ako náhradník bol nominovaný Ing. Anton Molnár z OZ Palárikovo, ktorý nakoniec tartoval v súai individuálne.
ME v po3⁄4ovníckej stre3⁄4be sa strie3⁄4ajú
ako kombinácia tyroch gu3⁄4ových (po 5
výstrelov gu3⁄4ovnicou na terè srnca s pevnou oporou, líky v 3⁄4ahu, kamzíka s oporou o vo3⁄4ne postavenú palicu a diviaka
z vo3⁄4nej ruky) a dvoch brokových disciplín
(25 asfaltových terèov americký trap
z po3⁄4ovníckeho postoja a 25 asfaltových
terèov compakt parkúr). Prvé tri dni ME
prebiehali v tréningovom úsilí. V stredu
podveèer boli sme úèastníkmi ve3⁄4kolepého zahájenia ampionátu na historickom
kromìøískom námestí, ktorému predchádzal slávnostný sprievod v uliciach
Kromìøía, s úvodným vystúpením troch
súborov maoretiek a sokoliarov v dobových kostýmoch a na koòoch. Boli sme
úprimne dojatí sympatiami, ktoré obèa-

nia mesta spontánne prejavovali naej
slovenskej výprave. V priebehu ïa3⁄4ích
dvoch dní prebiehala súa v kombinácii
a v sobotu pokraèoval ampionát súaou
v gu3⁄4ovej stre3⁄4be, na ktorú sme vak neboli prihlásení. Usporiadate3⁄4om patril ná
obdiv za to, e zabezpeèili bezchybný chod
ve3⁄4mi nároènej organizácie Majstrovstiev
Európy, o výstavbe nových zariadení strelnice ani nehovoriac.

pièkový výkon v americkom trape
Priebeh súae bol poznaèený hlavne znaènou psychickou záaou z príli
dlhých prestávok medzi jednotlivými
disciplínami, ale aj zo zodpovednosti za
celkový výsledok drustva, ktorý mal viac
napoveda o pozícii a mono aj perspektíve slovenských po3⁄4ovníckych strelcov na
európskej scéne. Mono práve preto sa
niektorí strelci nevyhli koláckym chybám pri gu3⁄4ovej stre3⁄4be, èo napr. Igora
Solnicu (7.miesto v brokových disciplínach) zrejme pripravilo o stupeò víazov
v kombinácii a drustvo o výrazne lepie
celkové umiestnenie. Drustvo ako celok
vyniklo na americkom trape, kde podalo
jeden zo pièkových výkonov ampionátu  len 10 chybených z celkového poètu 150 terèov. Bohuia3⁄4 to isté u nie je
moné poveda o výkone na compakt parkúre, kde sa slabím výkonom pripravil
o umiestnenie na stupni víazov v kom-
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binácii Ing. Kocsis a o výrazne lepie umiestnenie Peter Krchòavý.
Dá sa poveda, e jedna polovica
drustva pokazila gu3⁄4ové a druhá
parkúrové disciplíny.
S oh3⁄4adom na zaèiatoènícke
chyby, výrazne lepie vybavenie
zahranièných súperov streleckou
technikou (peciálne gu3⁄4ové zbrane, pripomínajúce skôr ve3⁄4koráne
terèovnice na hranici povolených
5 kg ne nami pouité klasické po3⁄4ovnícke
gu3⁄4ovnice), pièkové parkúrové brokovnice a strelivo , skúsenosti s ve3⁄4koránou gu3⁄4ovou terèovou stre3⁄4bou (ktorá sa
u nás nepraktizuje u od r.1993) je vak
moné úèas slovenských po3⁄4ovníckych
strelcov na tomto európskom ampionáte cez nimi dosiahnuté 7. miesto v súai
drustiev hodnoti ve3⁄4mi priaznivo. Osobitne povaujem za potrebné pochváli
aj zanietenos ïa3⁄4ích dvoch strelcov (tie
bývalých zamestnancov podniku)  legendy naej portovej po3⁄4ovníckej stre3⁄4by
Ing. Miroslava Sivèáka (OZ ilina) a Tibora Gevantnera (OZ Námestovo), ktorí
boli ochotní absolvova ME individuálne
a na vlastné, nie práve malé náklady.
Záverom by som rád aj v mene kolegov
z drustva úprimne poïakoval vetkým,
ktorí sa o vyslanie a prípravu drustva
slovenských po3⁄4ovníckych strelcov na toto
podujatie zaslúili a vyslovil tie skromné
prianie, aby táto prvá lastovièka urobila
leto v podobe ich trvalého zastúpenia na
európskej streleckej po3⁄4ovníckej scéne.
Patrí im to nielen s oh3⁄4adom na celkovú
pozíciu slovenského po3⁄4ovníctva vo svete,
ale aj vzh3⁄4adom k ich výkonnosti, ktorú
dosiahnutými výsledkami na tohtoroèných ME jednoznaène potvrdili.
Ing. Jaroslav Ïurík je vedúcim
lesníckej výroby na OZ ilina



Poľovníctvo na webe
I. časť

Peter GOGOLA

Internet ako komunikačný kanál sa svojou dostupnosťou stáva jedným
z hlavných nástrojov šírenia informácií zo všetkých oblastí ľudskej činnosti. Výnimkou nie je ani poľovníctvo. V prvej časti nášho miniseriálu prinášame rozhovor so
zakladateľom webovej stránky www.poľovníctvo.com, pánom Frigyesom Takácsom.

Pán Takács, kadý, kto sa èo len trochu
zaujíma o po3⁄4ovníctvo, pozná Vau webovú
stránku. Èo Vám vnuklo mylienku, zaloi
webovú stránku?
Stránka s týmto zameraním chýbala
na Slovenskej internetovej scéne. Trochu sa
rozumiem dvom veciam a to po3⁄4ovníctvu a lietaniu. Internetových stránok zaoberajúcich
sa tematikou lietania u na Slovensku fungovalo viac. Preto sme to skúsili s po3⁄4ovníctvom.

Objem informácií, ktoré Vaa stránka
ponúka, je obrovský. Iste Vám práca administrátora zaberá nemálo èasu. Ako to vetko stihnete? Pomáha Vám niekto?
Nerobím to sám. Otázky technického charakteru riei môj za, ktorý je informatikom.
Vo veciach zloitého po3⁄4ovného práva èitate3⁄4om radí právnik jednej známej advokátskej
kancelárie z Bratislavy a rozsiahlu prácu redaktora regionálneho spravodaja robí jeden
agilný mladík z Liptova. Pri kadodennej práci aj nás spája internet. Rozumieme si ve3⁄4mi

dobre a nako3⁄4ko kadý z nás to robí zadarmo
vo svojom vo3⁄4nom èase, iadne financie ete
nenaruili nau spoluprácu. Sám som niekedy prekvapený, ako váne to berieme.
Ve3⁄4mi nám pomáhajú aj odborné èasopisy a elektronické médiá, s ktorými máme priate3⁄4ské vzahy a naa spolupráca je dobrá.
So Slovenským po3⁄4ovníckym zväzom
a Slovenskou tlaèovou agentúrou ako naimi
komunikaènými partnermi je naa spolupráca na dennom poriadku.
Sme skutoène seriózni partneri. Máme
vo3⁄4ný prístup k informáciám, ale ete sa
nestalo, e by sa ma niekto z nich pokúsil
ovplyvòova pri ich írení.
Ako stálych partnerov musím spomenú
Odbor po3⁄4ovníctva a rybárstva Lesov SR.
Ve3⁄4a informácií dostávam od Lesov a vïaka
agilným mladíkom z odboru po3⁄4ovníctva a rybárstva dostávame sa vade tam, kde sa nieèo
deje v oblasti lesníctva a po3⁄4ovníctva.
Na po3⁄4ovníckych webových stránkach
okolitých národov zaberá ve3⁄4mi ve3⁄4a èasu

Frigyes Takács
udrovanie poriadku na po3⁄4ovníckych fórach. Práve preto väèina redakcií odborných
webových stránok pozastavila úèinkovanie
po3⁄4ovníckych fór, lebo práve poskytovaná
anonymita láka ve3⁄4a prispievate3⁄4ov s ne3⁄4udským a nesluným správaním. Na Po3⁄4ovníckej informaènej databáze takéto nieèo
nehrozí. Aj mòa samého prekvapuje, aká tu
vládne samoregulácia. Pravidelne tam vystupujú po3⁄4ovníci, ochranári a priatelia prírody,
ktorí sa prezentujú vynikajúcimi odbornými
vedomosami a udriavajú vo fóre taký poriadok, ktorý nemá na iných fórach obdobu. Ako
moderátor tam mám ve3⁄4mi málo práce, musel
som zasahova iba 2-3 krát. Okrem iných
tvárí slovenského po3⁄4ovníctva aj na túto môeme by právom hrdí.
(pokraèovanie v Lesníku è. 9)
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O výrobe elektriny, letanovských Cigáňoch
i podivných desaťkorunáčkach

Pavol Králik

Dilemu potrebného a nepotrebného majetku rieime v tátnych lesoch
u pätnás rokov. Nájs medzi týmito dvomi kategóriami jasnú hranicu v spleti meniacich sa zákonov, názorov, potrieb a napokon aj 3⁄4udí je aké. Sú vak
chvíle keï sa táto dilema zo znôky právnych predpisov a rozhodnutí premení
na konkrétny osud. Tak ako nedávno v lesnom zákutí Slovenského raja, neïaleko Smiian.
Na pníku fotografia starej drevenej horárne. Okolo lúka s pokrivenými
jabloòami, pomaly sa vracajúca lesu. Tu do roku 1997 stála horáreò na Lesnici.
Èas zotrel väèinu stôp, zo zarastených kameòov u nevyèíta niè. Je tu vak Ing.
Vladimír KRÁLIK, kolega, ktorý na tomto mieste preil sedemnás rokov. Jeho rozprávanie postupne oivuje måkvy kút a zabudnutú lúku premieòa na ivú lesnú
samotu s peknou horáròou uprostred. Otec Pavol Králik tu slúi lesu 24 hodín
denne, 365 dní v roku. Mamka na vetko dozerá, piati súrodenci rastú, antia,
pomáhajú. Nad horáròou stojí strmá Matka Boia (906 m n.m.). Tá nás ochráni
hovorieva otec... Do kostola je priïaleko. Chrám prírody vade navôkol...

Obrázky starého
lesníckeho sveta
Ján MIÈOVSKÝ

...nebol som tu od vtedy, ako to tu
zbúrali ani jediný raz. Nedalo sa mi. Keby
nie vás, ani neprídem... Keï sem v roku
1957 otca preloili z Helcmanoviec nali
sme to tu vo ve3⁄4mi zlom stave. Bola to
v podstate robotnícka ubikácia bez vodovodu a elektriky. Otec vak bol majster
vetkých remesiel a premenil toto miesto
na funkèný domov. Vybudovali sme si
gravitaèný vodovod, postavili kúpe3⁄4òu,
komoru, hospodársku budovu, vèelín, vysadili ovocné stromy. Nech k nám priiel
hocikto hocikedy vdy bolo vetko vzorne
na svojom mieste...

Pekné, preèo sa vak rodina
s piatimi demi podujala prerába takéto v podstate nepohostinné miesto?
Otec bol tvrdý chlap, niekedy poèítal do dvadsiatich, no niekedy ani do
troch a  bác, povedal èo si myslel. A tak
to bolo aj s akýmsi straníckym funkcionárom, ktorého upozornil, e nemá svoje
veci v poriadku. Otca si potom zavolal
sám podnikový riadite3⁄4 Roman a oznámil mu, e musí z Helcmanoviac preè.
A ponúkol mu toto tu...

Naozaj ste tu ili bez elektriny?
No, nie celkom. Otec vybudoval na
Lesnickom potoku jazero s trojmetrovým
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prepadom, namontoval dynamo a elektriku sme mali aspoò na svietenie a rádio.
Ale nie vdy. Najmä v zime, keï jazero
zamàzalo sa svietilo len hodinku - dve
a potom sa stavidlo zatvorilo, aby sa voda
do druhého dòa nazbierala. V lete sme
vak naopak návtevy upozoròovali, aby
nevypínali svetlo, lebo vyrobený prúd sa
musel aj spotrebova. Kvôli svetlu som sa
vak uèieval radej skoro ráno a zvyk nepracova do noci, ale privsta radej ráno
mi ostal dodnes. Domácnos vak fungovala úplne normálne. Nikdy sa nestalo, e
by sme ako deti mali nieèo nepripravené,
nenavarené, nepoehlené... A to mama
nebola len domáca, ale starala sa aj
o pstruhové rybníky, ktoré otec vybudoval
v rámci výkonu zve3⁄4aïovanie po3⁄4ovníctva
a rybárstva. Chodievali sem rôzni hostia,
no ak nemali povolenku s mamou sa veru
nedohodli. Ryby sme nekàmili drahými
múèkami, ale pomletým odpadovým
mäsom, ktoré sme chladili v mliekových
kandliach ponorených v potoku. Mäso
sme vozili z bitúnku na starom koníkovi,
akého si otec po vyradení z aby zakadým vykuríroval. V lete ahal vozík, v zime
sane. Otec na òom jazdieval aj do lesa za
prácou. No, a to mäso pre ryby sme mleli
na mlynèeku, ktorý tie poháòala voda....
Otec bol naozaj vynaliezavý. Ale inak sa
tu ani nedalo. Napokon treba si uvedomi
dobu o ktorej je reè. Keï sme sem prili
marmaroania veru ete plavili drevo
z Klauzov. To nebola iadna idylka, ale
robota o ivot...

Dnes ako by to ani nebolo... Preèo sa horáreò zlikvidovala?

1⁄4ahká otázka, aia odpoveï. Keï
sme sa v roku 1974 odsahovali zaèalo
to tu postupne upada. Zakrátko tu ete
býval horár, no po òom to zaèali obhospodarova rôzni vandali. ako to vraj bolo
chráni, nu sa rozhodlo o zbúraní. No,
povedzte, èi by sa nám na takomto exponovanom mieste dnes nehodil sluobný
byt?! Alebo aspoò chata. Som presvedèený, e by sa dnes nali mladí 3⁄4udia, ktorí
by sem prili býva a pracova. Pravda, ak
by sa im vytvorili primerané podmienky.
Ale stálo by to za to, veï na takomto mieste slúi horár vlastne nepretrite. Pozrite,
ko3⁄4ko je dnes krádeí v lese. Otec tu vládol tvrdou rukou a naozaj cez toto strategické miesto neprelo bez jeho vedomia
niè. Dal si so súhlasom riadite3⁄4a vyrúba
aj kontrolnú linku, aby z okna horárne
videl na obidve cesty. Ak nám niekto aj
prekåzol vedeli sme mu nadbehnú a veru sa stalo, e sme ho aj pod
flintou odikovali. Ani
s letanovskými Cigáòmi
nebol
taký
problém ako
dnes. Ak z takej èuèoriedkovej partie ktosi
na otca vykríkol,
sám vajda sa obrátil a jednu mu
struhol...
Dnes
sa horári osadám
radej vyhýbajú.
Ja ako letanovský
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ktorým smerom odbehla. Otec to vypoèul a napokon povedal  bude lea tam
a tam. A obyèajne tak aj bolo! Po3⁄4ovaèka
patrila k ivotu a priznám sa, e prvú povolenku som videl a keï som nastúpil
po kole za lesníka v Letanovciach. Kto
il v lese, ten aj po3⁄4oval...

Vaa pracovná kariéra mala
logickú postupnos  od lesníka, cez
technológa, vedúceho výroby a po
hlavného ininiera. Napriek èastým
organizaèným zmenám a personálnym
pohybom ste ostali tátnym lesom verný, a to aj za cenu ïalekého dochádzania v posledných rokoch....

Horáreò Na Lesnici
lesník, keï mi hoci len lapák ukradli,
som si zaiel do osady a vybavil to tak,
e sa dotyèný u v hore viac neukázal!
Nikdy sa nestalo, e by niekto otcovi
drevo bez papiera zobral. Je pravda, e
dostal obyèajne o meter  dva viac, ako
zaplatil, no za to musel èosi pre les urobi  vyèisti priepust, odráky, alebo privies kameò na hrádzu...

Nie sú to predsa len trocha zidealizované spomienky? Veï o tých
rokoch sa skôr hovorí, e horári sedeli
v krème a hora im rástla...
Viem o èom hovorím! Celý ivot
som pracoval v lesnej prevádzke a svoju
prácu som èasto porovnával s prácou
otca. A niekedy som sa pred ním aj zahanbil. Raz sa u ako dôchodca vybral
trabantom zaspomína na svoj obvod.
Na ceste ho zastavil lesník, e ïalej
neprejde, lebo chlapi robia prebierku
a cesta je teraz zarúbaná. Otec mi vytkol,
e takéto èosi sa nemohlo vo3⁄4akedy sta
 chlapi by domov neodili skôr, kým by
cestu neuvo3⁄4nili. A keï som spomenul
toho trabanta, tak ete jedna vec. Otec
na staré kolená rád svoj obvod obèas
navtívil. U ho vak tie kolená ve3⁄4mi
nedrali a tak zaiel trabantíkom aspoò

kus po ceste. No keï ho raz ochranári
vyháòali, viac tam u neiel. Azda by sme
pre tých, èo celý ivot strávili vo svojom
lese mali ma výnimku... A s tou pijatikou
to celkom tak nebolo. Nie, eby sa nepilo,
ale to, e sa o horároch tradovalo, e iba
v krème sedia malo svoje vysvetlenie: raz
do mesiaca sa vetci z polesí zili na závode s uzávierkou a takto skonèili kde inde
ako v krème. To videl kadý. Ale to, ako
pracovali a ili celý mesiac na samotách,
to u poznal málokto...

Ako ste dochádzali do koly?
Na bicykli do Smiian, devä kilometrov tam, devä naspä. Aj v zime, lebo
cesta sa prehàòala. Bolo treba aj dvoje
rukavíc... A neskôr, keï som u chodil
do Zvolena, tak najrýchlejia cesta domov bola rýchlikom do Dediniek a potom
kríom cez Geravy peo za tri hodiny
cez les. O strachu nemohlo by ani reèi,
horu sme mali vade naokolo a hoci
lesníkom som sa zo súrodencov stal iba
ja, nik z nás sa jej nebál. Lesná múdros
mala rôzne podoby. Napríklad, ak sa mi
stalo, e som postrie3⁄4al zver a nevedel
ju doh3⁄4ada, priiel som domov a otcovi
som musel podrobne vyrozpráva kde
som strie3⁄4al, ako stála zver, ako znaèila,

Pekne ste si zapamätali moje
funkcie, ale v tom nie je podstata. Azda
by som sa uchytil aj v súkromných lesoch, ale mne to naozaj nikdy nenapadlo.
Celý môj ivot bol spojený so tátnymi
lesmi. Myslím, e pre lesy niet lepieho
správcu ako je tát. Slabinu to vak má
- v nás 3⁄4uïoch. ako sa o tom konkrétne hovorí, ale niektorí sa nesprávajú
ako tátni zamestnanci. Èo si napríklad
treba myslie o tých, ktorí si dajú od
súkromníkov zaplati za kadý kubík 10
korún?! A sú takí, verte! No treba sa na
vec pozrie aj opaène - èi vytvárame pre
3⁄4udí dostatoèné sociálne zázemie. Treba
im, najmä mladým, trocha materiálne
pomôc a potom nebude treba búra ani
staré horárne. Verte, e by na tom tátne
lesy len získali...

Vá syn - absolvent strednej
a v roku 2003 i vysokej lesníckej koly
 tie nepracuje v tátnych lesoch...
H3⁄4adal si zamestnanie kde sa dalo
a ja som mu veru iadne cestièky nerobil.
Uchytil sa najprv súkromne v pestovných
prácach, neskôr po tatranskej kalamite
zaèal pracova ako preberaè dreva. Zvykol
si u na istú vo3⁄4nos a myslím, e by dnes
do tátnych lesov u ve3⁄4mi nechcel. Má pocit, e to, èo ponúkame, nie je ve3⁄4mi isté. Je
to koda, lebo pravda by mala by presne
opaèná: budúcnos náho podniku stojí
predovetkým
na mladých 3⁄4uïoch. Ale nieèo
pre to musíme
ete urobi!

Vladimír Králik je nenapravite3⁄4ný zástanca tátneho vlastníctva lesov. O to viac ho máta spomienka zo zaèiatku devädesiatych rokov, keï rýchle reprivatizovanie lesov bolo politickým
imperatívom doby. Vtedy bol svedkom scény, ako sa jeden z predstavite3⁄4ov tátneho podniku ospravedlòoval vlastníkom lesov za
to, e sme v nich hospodárili.
Za èo sme sa im mali ospravedlòova?!! Za to, e sme v lesoch poriadne hospodárili a e sme aj tie ich zve3⁄4adili?!! A napokon my sme im lesy nezobrali! Myslím preto, e nebolo v poriadku ani to,
e nás zákon oznaèil ako povinnú osobu. Tou mal by niekto iný...!
Doba, keï verejnos bude ma jasno v tom, e tátne lesy nikdy
neboli zdruením bezoh3⁄4adných hospodárov sa priblíila na dosah.
Uznanie za to, e sme sa lesníckemu poslaniu nikdy nespreneverili
(hoci sa dalo aj lepie, ale to sa dá vdy) patrí mnohým. Nepochybne
aj Vladimírovi Králikovi. Èloveku, ktorého optimizmus ma sprevádzal
ete dlho potom ako sme sa rozlúèili.
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Ochrana pred požiarmi – dôležité
sú aj teoretické vedomosti
Karol VOLENTIER, Marián JAGERÈÍK
Aj keï v .p. LESY SR Banská Bystrica nevieme úplne zabráni vzniku
poiarov, robíme vetko preto, aby týchto
bolo èo najmenej a kody nimi spôsobené
boli èo najniie.
K prevencii predchádzania poiarom
patrí neodmyslite3⁄4ne znalos danej problematiky, èo naa organizácia zabezpeèuje
pravidelným kolením a prekolovaním
vetkých naich zamestnancov.
Keïe v súèasnej dobe znovu prebiehajú uvedené periodické kolenia tak
u zamestnancov ústredia podniku, ako aj
na OZ, povaujeme za potrebné aj touto
formou upozorni na dôleitos danej
problematiky.
Zákon è. 314//2001 Z. z. o ochrane
pred poiarmi v znení neskorích predpisov v § 4 okrem iných povinností právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
na úèely predchádzania vzniku poiarov,
ukladá týmto povinnos zabezpeèova pravidelné kolenie a overovanie vedomostí
o ochrane pred poiarmi zamestnancov
a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej
osoby, alebo podnikajúcej fyzickej osoby
zdrujú v jej objektoch.
Vykonávacia vyhláka 121/2002
Z. z. o poiarnej prevencii urèuje aký roz-

sah, obsah, ako èasto a ktoré kategórie zamestnancov a osôb je povinná právnická
osoba a podnikajúca fyzická osoba koli
a overova získané vedomosti z tohto kolenia.
Najèastejie sa musia koli zamestnanci, ktorí zabezpeèujú ochranu pred
poiarmi v mimopracovnom èase a to minimálne raz za 12 mesiacov (sú to najmä
informátori, vrátnici, bezpeènostná sluba
a pod..)
Zloitejie kolenia musia absolvova èlenovia protipoiarnych hliadok,
kde okrem teoretickej èasti odbornej
prípravy zamestnanci musia absolvova
aj praktickú èas, t.j. napr. pouitie hasiacich prístrojov pri hasení, spojovacích

26

Ing. Marián Jagerèík prednáa.
prostriedkov, oboznámi sa so spôsobom
a s cestami evakuácie a so súèinnosou
s hasièskou jednotkou. Toto kolenie
sú povinní absolvova minimálne raz za
12 mesiacov.
V zmysle podnikového usmernenie
do tejto kategórie spadajú protipoiarne
asistenèné hliadky ustanovené v rámci
kadej lesnej správy, ktoré vykonávajú
slubu v èase zvýeného nebezpeèenstva
vzniku poiaru.
Ïalia kategória zamestnancov sú
vedúci zamestnanci, ktorí okrem kolenia
raz za 24 mesiacov musia absolvova aj
overenie vedomostí získaných na kolení.
Vetci ostatní zamestnanci, sa kolenia zúèastòujú periodicky raz za 24 mesiacov, prièom pre týchto nie je stanovené
absolvovanie praktickej, èi vedomostnej
skúky.
kolenie o ochrane pred poiarmi sú
povinní absolvova aj novoprijatí zamestnanci, zamestnanci ktorí sa preraïujú
na inú prácu, pracovisko, alebo ktorým sa
mení spôsob výkonu práce.
Samostatnú kategóriu tvoria dodávatelia prác a sluieb, ktorých sme taktie
povinní koli a toto kolenie môe vykonáva len technik poiarnej ochrany.
U týchto kategórií (noví zamestnanci, dodávatelia sluieb) sa kolenie vykonáva pred samotným zapoèatím práce,
resp. pred nástupom na pracovisko.
kolenia pre zamestnancov ústredia podniku vykonávajú, ako oprávnené
osoby Ing. Peter Slobodník a Ing. Marian
Jágerèík, pre zamestnancov OZ a pre dodávate3⁄4ov prác sú to technici poiarnej
ochrany na OZ.
Pripojené foto je zo kolenia pracovníkov projekènej kancelárie a pracoviska
OIT v iline, ktoré sú organizaène súèasou ústredia podniku.
Ing. Karol Volentier je meneér personalistiky na Odbore riadenia 3⁄4udských
zdrojov, GR LSR
Ing. Marián Jagerèík je referent na odbore BTS a PO, GR LSR



Školenie
OLH – škody
zverou
Jozef HABARA
V mesiaci jún sa nám podarilo v spolupráci s Národným
lesníckym centrom vo Zvolene zorganizova kolenie pracovníkov (OLH)
v zasadaèke OZ Palárikovo. Celkom
sa kolenia zúèastnilo 37 OLH.
Program kolenia bol trochu
nahustený, ale to neprekáalo ani
prednáajúcim Ing. Finïovi /prednáal nám právne predpisy, identifikáciu kôd a doterajie poznatky
o migrácii zveri vo vybraných lokalitách Lesov SR/
Ïalím prednáajúcim bol
Doc. Ing. Petrá, ktorý nám predniesol truktúru vzorcov na výpoèet
kôd spôsobených zverou aj s príkladmi.
Záverom stretnutia bol krátky
test, na základe ktorého nám boli vydané osvedèenia na oceòovanie kôd
spôsobených zverou v naich lesoch.
Okrem zopakovania si legislatívy a monosti prekonzultova problematiku na praktických príkladoch
z naej oblasti s prednáajúcimi, to
bolo aj príjemné stretnutie kolegov
z celého OZ Palárikovo a samozrejme
aj monos vymeni si názory medzi
kolegami na rôzne lesnícke témy.



Ing. Habara  vedúci lesníckej výroby
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Prírode blízke obhospodarovanie lesa

III. V Leviciach to začali
Rudolf BRUCHÁNIK
Pokraèova v mapovaní objektov
Pro Silva a nezamera sa hneï v úvode na výsledky OZ Levice by bolo viac
ne nevímavé. Ak je Smolnícka Osada
jedineèná, tak levické objekty zas boli
prvé. S mylienkou presadzovania ideí
Pro Silva do lesníckej prevádzky prili
práve kolegovia z OZ Levice, kde predovetkým z iniciatívy Ing. Jána Farkaa
zaèali s organizovaním Lesníckych dní
Pro Silva u takmer pred 10 rokmi.
Hoci kvalita a drevinová skladba ich
porastov zïaleka nie je tak priaznivá
ako na Smolníckej Osade, je práve ich
prístup dôkazom toho, e podmienkou úspeného zavádzania princípov
Pro Silva nie je kvalitný prírodný les,
ale predovetkým snaha a koncepcia
ako sa k nemu dopracova. Mylienky Pro Silva vak pre nich neboli len
nieèím novým na odskúanie, ale predovetkým nástrojom na zefektívnenie
nákladov na pestovate3⁄4skú èinnos.
V medziroènom období 1994-2004
poklesli ich náklady napriek inflaènému vývoju zo 17 mil. na 10 mil., teda
v reálnom porovnaní a dvojnásobne.
A pritom im sotva mono vyèíta, e
odopreli da do lesa prostriedky, ktoré
by preò boli naozaj nevyhnutne potrebné. Veï uèite3⁄4mi v tomto prístupe
im boli najprv prof. Korpe3⁄4 a neskôr
prof. Saniga z TU vo Zvolene. Hoci v levickom regióne sú mylienkami Pro
Silva nasiaknutí viacerí odborní lesní hospodári a aj ich prakticky uplatòujú, ako demontraèné objekty je
podchytených 5 lokalít. Jedna z nich je
v súèasnosti aj génovou základòou pre
buk lesný a dub zimný a o jej obhospodarovanie sa delia OLH Peter Trnka a Miroslav Pavlo. Ide o Bohunický
Roháè s výmerou 1444 ha zameraný
na zvýenie a skvalitnenie prirodzenej
obnovy a na udranie vyváeného podielu buka a duba v obnovnej skladbe
pri potlaèení obnovy menej kvalitných
drevín (hrab, cer). Obnova je vykonávaná maloplonými skupinovite clonými
rubmi prevane na 1, prípadne 2 výky
porastu (do 15 árov) ktoré sú dorúbané
a nad dostatoène odrasteným zmladením. Obnovné prvky sú rozirované
do smeru, kde sa pod clonou objavuje
ïalie prirodzené zmladenie. Zatia3⁄4
pomerne dostaèujúce semenné úrody

tak duba ako aj buka napomáhajú
tomuto spôsobu obnovy. Práve ve3⁄4mi
bohatý semenný rok v r.1996 bol základom pre spontánne dubové zmladenie, ktoré nastúpilo na ve3⁄4kej èasti
úmyselne presvetlených, a následne
ve3⁄4koplonou kalamitou z r. 1999 ïalej
uvo3⁄4nených porastov. Ïalím dôvodom
pre prírode blízke hospodárenie v tomto objekte je aj skutoènos, e obklopuje rekreaènú oblas Poèúvadelské
jazero, ktorú navtevuje mnoho naich
i zahranièných turistov. Tí oceòujú, e
obnovované porasty priamo nad jazerom nie sú rozpracované v klasických
striedavých pásoch, ale v skupinách,
ktoré takmer neruia ich celistvos.
Hoci ostatné objekty nespåòajú
kritériá na ochranu genofondu a rekreaèné úèely, zámerom ich obhospodarovania je dosiahnu prirodzenú
obnovu dubových a cerových, prevane výmladkových porastov a tak zabezpeèi ich nepriamy prevod obnovou
na vysoký les. Svojou minimálnou finanènou nároènosou je tento spôsob
neporovnate3⁄4ne lacnejí s bývalými
priamymi prevodmi zaloenými na
celoplonej príprave pôdy a výsadbe
kultúr a pritom výsledky sú uspokojivé. Na LS Èifáre sú zaloené 2 objekty,
Zvoleòák s výmerou 200 ha na prevod
výmladkových dubín a Pata s výmerou
225 ha na prevod výmladkových cerín,
obe obhospodarované pod odborným
doh3⁄4adom vedúceho LS Ing. Slavomíra
Szaba. Obnova výmladkových dubín
na Zvoleòáku sa realizuje skupinovite
clonným rubom s ve3⁄4kosou skupín
na 2 výky porastu (do 0,20 áru). S obnovou zaèínajú na miestach s objavujúcim sa zmladením, kde umiestòujú
obnovné prvky. Problémové miesta
porastu s krovitým podrastom neiadúcich drevín ponechávajú zaclonené
a k ich obnove pristúpia a v závereènej fáze. Predpokladajú, e dôjde k vyjednoteniu a oslabeniu krovitých
jedincov a pod nimi sa objaví zmladenie duba, ktoré potom výsekom krov
odclonia. Vzh3⁄4adom na nízku kvalitu
výmladkových lesov chcú miestami zaèa aj s predèasnou obnovou v mladích porastoch, aby vyuili ve3⁄4mi
sporadické semenné roky a odcláòali
u prítomné dubové zmladenie.

I v Pate je cie3⁄4om prírode blízkeho obhospodarovania obnova výmladkových lesov, v prevanej miere vak
cerín. Cer pravidelne a bohato semení,
preto o jeho prirodzenú obnovu nie
je núdza. Obnovné prvky vo forme
skupín sa preto zakladajú nad
prirodzene zmladenými miestami, ktoré sa intenzívne odcláòajú. Obnova tak môe
rýchlo postupova, hlavne
v èastiach porastu, kde
predranie by bolo bezúèelné vzh3⁄4adom k slabej
kvalite výmladkových
jedincov. Snai sa
o podporu jednotlivo
sa vyskytujúceho
zmladenia
duba
zimného
nemá
v nárastoch agresívnejieho cera
ve3⁄4ké vyhliadky
na úspech, preto
skvalitnenie v budúcich porastoch
zabezpeèujú
hlúèikovou
výsadbou cenných
listnáèov. Pri tomto spôsobe je dôleité nezanedba
boj s výmladkami,
ktoré by inak u
v prvých rokoch
ovládli celú plochu
a porast vrátili spä
do pôvodného nekvalitného stavu.
P o d o b n é
problémy rieia OLH
i na ïalích objektov
Èankov na LS Levice
a Èelovce na LS ahy.
Vzh3⁄4adom k tomu,
e prvé obnovné prvky boli
zaloené u pred 5-8 rokmi,
bude zaujímavé sledova,
ako sa porasty ïalej vyvíjajú
a akým spôsobom sú do nich
pripravení zasiahnu OLH. Ale
v tom sú u na OZ Levice dostatoène
skúsení a vedia sa o svoje poznatky
podeli aj s kolegami z ostatných OZ,
pre ktorých i v tomto roku chystajú
regionálnu akciu Pro Silva.
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Deň Dunaja bez Dunaja
Peter GOGOLA
Viac ako 81 miliónov ludí v
13 krajinách Európy oslávilo 29.
júna DANUBE DAY  DEÒ DUNAJA.
Oslavy tejto nádhernej rieky spojili východnú a západnú Európu a
konali sa aj tohto roku v Nemecku,
Rakúsku, Èeskej republike, v Maïarsku, Slovinsku, Chorvátsku,
Srbsku a Èiernej hore, Bosne a Hercegovine, v Bulharsku, Rumunsku,
Moldavsku, na Ukrajine a po tretíkrát aj na Slovensku. Sviatok s názvom DANUBE DAY bol o ochrane a
pripomenutí si krásy tejto rieky, o jej
vyuití, ale hlavne o jej zachovaní pre
budúce generácie.
Napriek tomu, e toto podujatie sa konalo v gescii Ministerstva
ivotného prostredia SR, organizátori oslovili aj LESY SR s ponukou
zúèastni sa a prispie tak k pestrému programu. Ponuka bola lákavá, pretoe poskytla príleitos
predstavi Bratislavèanom nový,
zatia3⁄4 málo známy náuèný chodník
dunajskými luhmi, ktorý vybudovali
v Gabèíkove lesníci z OZ Palárikovo
a zároveò prezentova lesnú pedagogiku. Pri napåòaní týchto ambícií
spojili sily lesníci z OZ Palárikovo,
atín a Revúca. Kadý prispel svo-

jim dielom: Palárikovèania sa
chválili úspeným hospodárením
v luných lesoch, náuèným chodníkom a kvalitným záhradným nábytkom z agátového dreva, ktorý vyrába
ich partner  firma ASTOL. Revúèania prili bohato vybavení lesnopedagogickým materiálom rovno
z Revúckeho jarmoku a spolu
so atíèanmi sa zamerali na
lesnú pedagogiku.
Vetko bolo vymyslené
a pripravené do posledného
detailu, ale zlyhalo to, èo sa naplánova nedá: poèasie. Nebo
nad Bratislavou bolo vo tvrtok
29. júna zatiahnuté akými sivými mrakmi, z ktorých sa valil
hustý lejak. Organizátori operatívne presahovali podujatie z
Tyrovho nábreia do pavilónu
výstaviska INCHEBA, èím ho zachránili, ale zároveò zbavili èara
prítomnosti majestátu rieky
Dunaja. Take Deò Dunaja bez
Dunaja. Èo u...
Ete nebolo vetko v naom
stánku pripravené na svojom
mieste, a u do pavilónu prúdili zástupy detí, ktoré autobusy zváali
z detských domovov takmer z celého
Slovenska. Zaèala sa zaakávacia
skúka lesných pedagógov. Zvládli

Ako prišiel LES k deťom
do materskej školy – alebo
lesnícka beseda trochu inak
Mária OBERHAUSEROVÁ
V rámci realizácie projektu lesnej pedagogiky, ktorá je súèasou les-
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níckej práce s verejnosou pripravila
LS Margecany netradiènú besedu o
lese s demi Materskej kolky v Margecanoch. Vzh3⁄4adom na dadivé poèasie
pre malých kôlkárov sa les vybral
25.mája
medzi
nich prostredníctvom exponátov,
ktoré priniesli
lesníci deom
priamo z lesa.

ju na jednotku. Deti nadene ståkali
vtáèie búdky, kreslili, strihali, lútili
èuchové a sluchové pexeso, skladali
drevené puzzle, hádali mená zvieratiek, lepili si semená drevín do svojho
albumu a do úmoru triafali ikami
do naich medveïov  terèov. Pri

prehliadke expozícií vetkých úèastníkov som kontatoval, e len lesníci
ponúkali monos hra sa  ostatní
len predvádzali, ukazovali, prezentovali, prípadne nieèo rozdávali. Aj preto pokladám úèas .p. LESY SR za
úspenú. Návod na úspech sa volá
lesná pedagogika.



Program besedy bol pestrý, po
pozdravení, privítaní a predstavení
sa v kruhu nasledovalo rozprávanie
o práci lesníkov, striedané záitkovými hrami. Na záver si deti vytvorili
svoje lesné talizmany - kreatívne obrazy z prírodnín.
Besedy sa zúèastnilo 30 detí,
pedagogický dozor a pracovníci LS
Margecany - Milan Papcun, Ján Fabrici, Kontantín Gedeon a Ing. Mária
Oberhauserová. Program bol úspený, detí sa aktívne zapájali do hier,
tvorivo pracovali s lesnými talizmanami a vytvorili pekné dielka, dozvedeli sa nieèo nové o lese a zvedavými
otázkami smerovanými do ríe lesa
prekvapili aj lesníkov. Naa snaha
vytvori pozitívny vzah detí k lesu
hravou formou padla na úrodnú
podu.



Ing. Mária Oberhauserová je abár
na LS Margecany, OZ Koice
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Deň detí s lesníkmi
Ján BORÈÍK

Jazda na koni

Deň detí
na Gazárke
Milan KUBINEC
Deò detí u OZ atín sa uskutoènil v sobotu 24. júna v areále chaty
Gazárka.
Program bol pestrý a bohatý:
predpoludním rybárske preteky, po
dobrom gulái nasledovalo portové
popoludnie, plné najrozmanitejích
disciplín. Organizátori do propozícií
uviedli, e Zúèastnené diea môe by
i kojené, ale podmienka je, e u musí
vedie chodi! A skutoène  úèastníkmi súaí boli deti vetkých vekových
kategórií. Po príjemne strávenom dni
na Gazárke odchádzali deti domov
plné príjemných záitkov.

Trocha inak zaili Deò detí prváci a druháci zo Z v Gemerskej Polome.
Pripravili im ho lesní pedagógovia z OZ
v Roòave.
Lesná pedagogika ako jedna
z foriem práce s verejnosou na naom
závode zaèala fungova koncom jesene
minulého roka. Vtedy sme pripravili
pre iakov dvoch tried základných kôl
prvé lesné vychádzky. V rámci OZ Roòava pracujeme traja lesní pedagógovia: Ing. Martin Slovák, Marian Smerek
a Ing. Ján Borèík.
Cie3⁄4om lesnej vychádzky pripravenej ku Dòu detí bolo priblíi deom
les iným spôsobom, ako ho poznali doteraz a pritom ich hravou, no zaujímavou
formou nauèi o lese nieèo nové. Deti
od samého zaèiatku boli ve3⁄4mi aktívne

a vnímavé. Pomocou hry sa dozvedeli
ako svoju potravu loví netopier. Zistili,
e les je pekný a zaujímavý, aj keï majú
oèi zaviazané atkou a môu sa spolieha len na sluch a hmat. Vyskúali si,
ako je to by vtáèikom, keï si v rámci
hry postavili hniezdo a h3⁄4adali pre seba
a svojho partnera potravu. Pri ïalej hre
sa dozvedeli, aké je dôleité pre lesné
ivoèíchy vedie sa v prírode dokonale
zamaskova.
O tom, e príprava celého podujatia nebola márna, svedèili zvedavé otázky a usmiate detské tváre poèas celého
dopoludnia. Úsmev a rados detí a spokojnos ich uèiteliek boli pre nás peknou
odmenou za vynaloenú námahu.
Ing. Ján Borèík je abár
na OZ Roòava





Ing. Milan Kubinec
je riadite3⁄4om OZ atín

Lesníci deťom
Ivan BRAEÒ
Bezmála stovka detí zo základných
a materských kôl v arnovici, upkove,
z Domova sociálnych sluieb Hrabiny
a detí zamestnancov OZ arnovica malo
monos v piatok 9. júna prei svoj sviatok, Deò detí, v prekrásnom prostredí
Rozprávkového lesa pod Vtáènikom.
Nepriaznivé poèasie a nízke teploty v pôvodne stanovenom termíne znemonili konanie akcie, preto pracovníci
OZ arnovica zorganizovali v náhradnom
termíne u tradiène oslavu Dòa detí.
Úèastníkov privítal Ing. Ján Tomá, riadite3⁄4 OZ. Potom si u deti pochutili
na vlastnoruène opeèených pekáèikoch
a mohla sa zaèa vychádzka do Rozprávkového lesa. Èo vetko ich èakalo?
Ukáky trofejí, práca sokoliarov èi spoznávanie drevín, hry striedali lesné zvieratká
medveï, líka èi zajac, dobrá Jeibaba,

ktorí deti obdarovávali ovocím, perníkmi
a samozrejme cukríkmi. Nezabudlo sa ani
na spomienku pri pamätníku SNP.
Ukáky práce policajtov, s monosou vetkého sa dotknú a odskúa
si to, ukáky práce policajných aj po3⁄4ovníckych psov zaujali hlavne chlapcov. Jazdu na koòoch si neodskúali azda len tí
menej odváni. Po absolvovaní celej trasy
dvojkilometrovej vychádzky chutil gulá
skutoène vetkým.
Napriek pokroèilému èasu a neustálemu pobehovaniu sa únava na deoch vôbec neprejavovala. Pretoe vetko
má svoj zaèiatok a koniec, aj tento Rozprávkový les sa blíil ku koncu. Na záver
dostali vetky deti pamätné diplomy ako
pripomienku na príjemne preitý deò.
Ing. Ivan Braeò je referent ochrany lesa
a lesný pedagóg na OZ arnovica
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Lesný zážitkový deň
po druhýkrát
Igor VISZLAI

„Lesy deťom“
po štvrtýkrát
Milan LA
Lesníci z OZ Èadca zorganizovali 16.júna tvrtý roèník súano-zábavného podujatia Lesy
deom, ktoré sa tento krát konalo
v priestoroch historického katie3⁄4a a pri3⁄4ahlého lesoparku v obci
Oèadnica. Na vydarenej akcii sa
zúèastnilo takmer 150 iakov základných kôl z kysuckého regiónu.
Súaiace deti postupne absolvovali
devä disciplín, ktoré preverili ich
vedomosti o lese ako aj schopnos
orientácie a pohybu v teréne. Najlepí boli odmenení peknými cenami.
Organizátori chcú v peknej tradícii
pokraèova aj naïalej.

Po vlaòajom úspenom priebehu tzv. Lesného záitkového dòa bol
záujem zo strany (hlavne) iakov a pedagógov o jeho znovu zorganizovanie ve3⁄4ký.
Preto sme opä spojili sily s Centrom
vo3⁄4ného èasu v Revúcej a akciu pre piatakov pripravili. Zmenili sme vak lokalitu a vzh3⁄4adom k poèasiu nám vyla aj
zmena termínu.
9.júna, keï iaci a uèitelia dorazili do Drienku na LS Ratková, boli
tam u postavené stanové prístreky
a na stoiari plápolala podniková vlajka. Pod òou sme vytvorili s demi ve3⁄4ký
zoznamovací kruh, pripomenuli sme si
zásady správania sa v prírode, vysvetlili si, èo nás èaká. Na pripravenej trase,
ktorá viedla po náuènom chodníku,
bolo súanou formou treba zapoji do
plnenia úloh vetky zmysly. A nie raz,
ale niektoré aj tri krát. Takýmto zábavným spôsobom deti prírodu precítili
èi u sluchom, èuchom, zrakom, ale aj
hmatom a chuou. A to, èo precítia, èo si

nuálnej ikovnosti vyrastajúcej mládee,
napriek jej tráveniu vo3⁄4na hlavne pred
poèítaèmi. Ve3⁄4ký záujem bol aj o monos zajazdi si na huculských koníkoch
a tejto ponuke neodolali ani uèitelia. Tí,
ktorí tartovali skôr, sa do týchto aktivít
zapojili po návrate z trasy. Take kadý
mal kadú chví3⁄4u èo robi a nuda nemala ani najmeniu ancu.



Ing. Milan La je správca
informaèného systému OZ Èadca

odskúajú na vlastnej koi, to len tak
3⁄4ahko nezabudnú. Aj takýmto spôsobom
spoznáva súvislosti v prírode je ïaleko
úèinnejie, ako memorovanie uèiva na
hodinách prírodopisu. Ocenili to aj pedagógovia a ïalie hodiny lesnej pedagogiky dojednávali ete na koniec tohto
kolského roku, ale hlavne na zaèiatok
toho budúceho. Drustvá jednotlivých
kôl, ktoré èakali na èas tartu, mali
monos vytvori si ivé obrázky z prírodnín danej lokality, pre kadého iaka
bol pripravený materiál na búdku pre
sýkorky a bolo len na jeho ikovnosti,
ako bude výsledok vyzera. Takmer vetky boli na jednotku a to svedèí aj o ma-
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Domáci z lesnej správy vetkých
poèastovali podplamenníkmi  chutným cesnakovým koláèom a na obed
neodmyslite3⁄4ným guláom z diviny. Medzitým sa spoèítali nazbierané body za
súané úlohy a pripravilo sa vyhodnotenie. Nebolo dôleité, ktorá kola vyhrala.
Spokojní boli vetci a vyslovili nádej, e
tretí roèník Lesného záitkového dòa
zorganizujeme. Za seba môem poveda,
e pokia3⁄4 bude taká istá ochota zo strany
kolegov, ktorí sa na príprave celej akcie
podie3⁄4ali, nemal by to by problém. Preto
im aj touto cestou ïakujem a o rok si vysúkame rukávy zas.
Ing. Igor Viszlai je riadite3⁄4 OZ Revúca
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Vítaná posila
Peter GOGOLA
Na prelome mája a júna sa
v dvoch tvordòových turnusoch
uskutoènil ïalí kurz lesnej pedagogiky. tafetu v organizovaní kurzu
od bývalého Dokolováku prevzalo
Národné lesnícke centrum, konkrétne Ústav lesníckeho poradenstva
a vzdelávania. V nie príli roz3⁄4ahlých
priestoroch chaty Kamenár v Kováèovej sa tentokrát zilo a 21 adeptov lesnej pedagogiky: PhDr. Lýdia
Hasáková a Ing. Zdenìk Unger z OZ

atín, Ing. Michal Slávik a Martin
Matys z OZ Smolenice, Ing. Katka
Pokryvaèová a Ing. Tomá Steineman z OZ Levice, Mgr. Milan Lichner,
Peter Dúbravský a Peter Ïuri z OZ
Povaská Bystrica, Ing. Ján Rabèan
a Ing. Martin Holubèík z OZ Námestovo, Ing. Zuzka Paroová z OZ
Èierny Balog, Ing. Albert Macko,
Ing. Ondrej Kóa a Ing. Ján Mozo3⁄4a
z OZ Krupina, Ing. Duan Michalove, Ing. Pavel Pauèo a Ing. Ján Nôka

Lesníci OZ Žarnovica deťom
Termín akcie: 9.6.2006
MIESTO KONANIA: KURÁTKA  PAVLOVÁ NA LS BROD
HOSTIA: 21 deti Z upkov + 3 pedagógovia  15 detí Z arnovica
+ 3 pedagógovia  21 detí M arnovica + 4 pedagógovia  7 detí Ústav SS
Hrabiny  2 pedagógovia + deti zamestnancov OZ
Forma akcie:  rozprávkový les  hry v lese  poznávacie,
náuèné a zábavné aktivity
PROGRAM AKCIE
1. Zvoz úèastníkov na kurátku do 9,00 hod., 2. Zahájenie  trubaèi,
3. Privítanie detí a úèastníkov akcie, 4. Oboznámenie s programom,
pridelenie vedúcich - ranné obèerstvenie  pekáèiky, horèica,
chlieb, 5. Rozdelenie detí do skupín  pod3⁄4a Z a M, 6. Putovanie
po stanovitiach  Trofeje - ukáky  Návteva upraveného hrobu
v smrekovcovom lese  Medveï  Hra na lúke  Netopier a motý3⁄4  Líka
a myka  Líka  Sokoliari  dravce  Jeibaba  perníková chalúpka
 Zajac  Poznávaèka  listov a dreva  Po3⁄4ovné psy  Obvodné oddelenie
PZ SR arnovica - ukáky  Jazdecké kone  Obèerstvenie  gu3⁄4á
na 12,00 hod.  Vo3⁄4ná zábava (psy, kone, hry)  Odovzdanie diplomov,
7. Záver - odvoz úèastníkov domov
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z OZ Kriváò, Ing. Jozef Stako z OZ
Palárikovo, Ing. Eva Lániová z OZ
Semenoles a Ing. Berta Ondriová
z GR .p. LESY SR.
Adepti lesnej pedagogiky pod
vedením lektorov zdokonalili svoje
komunikaèné zruènosti, oboznámili sa s významom a cie3⁄4mi lesnej
pedagogiky, so základmi vývinovej
a pedagogickej psychológie, so zásadami prvej pomoci, spoznali základy
pedagogiky a didaktiky, dozvedeli sa,
èo je to tvorivá dramatika a práca
s postihnutými demi a mládeou.
Súèasou kurzu bol praktický nácvik
hier a záitkového uèenia. V posledný deò úèastníci kurzu zorganizovali
na Sliaèi vychádzku do lesa pre tvrtákov zo základnej koly zo Zvolena.
Dlhodobo vnímam ná dlh
voèi verejnosti, najmä voèi mládei.
Môj bývalý spoluiak Igor Viszlai
je ako úspený lesný pedagóg pre
mòa inpirujúcim vzorom. Som rád,
e som na kurze lesnej pedagogiky
získal solídny základ pre rozvinutie
dlhodobej, systematickej práce s demi. Nebude jednoduché zladi pracovné úlohy OLH-áka s náplòou práce
lesného pedagóga, ale chcem sa do
toho pusti
pusti, povedal Martin Matys,
odborný lesný hospodár na lesnom
obvode Polomy, OZ Smolenice.
Dvadsajeden
absolventov
kurzu má pred sebou nároènú úlohu: zorganizova dve vychádzky do
lesa a spracova o tom závereènú
prácu. Na základe toho získajú certifikát lesného pedagóga. Ak sa im to
podarí (a o tom netreba pochybova),
pribudne medzi lesnými pedagógmi
vítaná posila. A bude nás u 52!



31

Reportáž z OZ

Lesník•7-8•2006

Dnes z OZ Vranov nad Topľou

„Nevymýšľajme to, čo nič
neprinesie“
Jozef MARKO
Parkujem auto vo dvore OZ Vranov a zrak mi padá
na starý štiepkovač. Kto vie, či ešte funguje? Pýtam sa zatiaľ
v duchu, ale po zvítaní s riaditeľom Ing. Martinom Strmeňom kladiem túto otázku už nahlas. A dozvedám sa hneď
na úvod reportážneho dňa, stráveného na vranovskom
závode, zaujímavé skutočnosti. Do Vranova bol privezený
ešte v roku 1979 vôbec prvý štiepkovač, umiestnený na Slovensku. K nemu pribudol časom ďalší a z týchto dvoch strojov
ostal jeden funkčný dodnes. V areáli závodu je nainštalovaný
kotol na spaľovanie štiepky, takže celý areál je vykurovaný už
viac ako 20 rokov vďaka spaľovaniu biomasy.
Poiadavky na dodávky
tiepky budú rás
Pod3⁄4a môjho názoru sú pre
nás stredne ve3⁄4kí odberatelia tiepky
vhodnejí ako malí, pre ktorých sú
vhodné technológie a peciálne kotly
pridrahé. Samozrejme, ve3⁄4mi dôleitá
je prepravná vzdialenos, ktorá je ekonomicky zaujímavá do 20 a 25 kilometrov. Potrebujeme vak dotiahnu
na úrovni podniku pravidlá hry. Musíme zrevidova príslunú smernicu,
aby pravidlá výroby a predaja tiepky boli jednoznaèné a zrozumite3⁄4né.
Odbornému garantovi smernice sme
predloili konkrétne návrhy na zjednoduenie smernice a ten teraz pripravuje jej doplnok, vïaka ktorému
bude vonkajia prevádzka menej zaaovaná zbytoènou administratívou,
hovorí Ing. Strmeò a z jeho reèi cíti,
e projektu spracovania biomasy verí
a podporuje ho. Dvaja zamestnanci
vranovského závodu preli do spomínaného pecializovaného strediska,
úspene sa vyvíjajú rokovania o odbere
lesnej tiepky s mestami Vranov, Medzilaborce a Humenné. Mesto Vranov
má u spracovaný projekt a schválené
príspevky na jeho financovanie z eu-

rofondov. V Bukóze Vranov to takisto
myslia so spa3⁄4ovaním biomasy váne
a rátajú s tým, e a 90 percent technológií budú schopní prefinancova
opä vïaka peniazom z EÚ. Oslovované
sú aj obce a tie vidia cestu v spájaní sa
do zdruení, ktoré majú záujem vykurova týmto ekonomicky výhodnejím
spôsobom koly, obecné úrady a ïalie
objekty, patriace obci. Som presvedèený, e sa to rozbehne. Staèí, keï prvý
subjekt dotiahne svoje snaenie do
úspeného konca a pridajú sa ïalí. Tí,
èo zaènú skôr, budú ma od nás garantované aj poadované objemy. Obávam
sa, e poiadaviek na dodávky tiepky
bude èasom to3⁄4ko, e ich ani nebudeme schopní vetky v plnej miere uspokoji, dodáva riadite3⁄4 OZ Vranov.

Ako odbremeni lesníka
Vranovèanov a treba poveda,
e nielen ich mrzí, v akej pozícii sa
v súèasnosti ocitli lesníci. Odhadujú,
e viac ako 90 percent èasu dnes venujú výdaju dreva, jeho evidencii, ciachovaniu. Pritom pod3⁄4a Vranovèanov
ve3⁄4ká väèina prácne vyplòovaných
formulárov v LHE ani nie je v praxi
vyuívaná, jediným kritériom je dodriavanie vyhláky. Nikomu pritom
asi nevadí, e spôsob
evidencie dreva je u
50 rokov starý... Sedím
v riadite3⁄4skej kancelárii
aj v spoloènosti vedúceho obchodu a logistiky Ing. Juraja Krupu
a vedúceho ekonomiky Ing. Jána Meteòka
a takmer úplné vedenie
odtepného závodu sa
zhoduje na tom, e ani
model obsadenia OLH
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Z3⁄4ava Ing. Staruch, Ing. Strmeò a M. Pavlík
vo vitálnom bukovom zmladení

Ing. Solej a Ing. Dranèáková pri vybavovaní
poty na LS Medzilaborce

a lesníkmi na jednom lesnom obvode
v poète 1+1 nie je optimálny, pretoe
rastie poèet krádeí a v takomto zloení
nie je moné mnoiacim sa krádeiam
efektívnejie zabráni. Rastie aj objem
vyaeného dreva a jeho finanèné zhodnotenie, take nároky na obe k3⁄4úèové
pozície v lesníctve sa zvyujú. Mali by
sme sa váne zamyslie nad otázkou,
kde najviac potrebujeme lesníkov
 na odvozných
miestach, alebo
v lesných porastoch? Nám sa napríklad podarilo
odbremeni lesníkov na lesných
správach, z ktorých je gravitaène zváané drevo
na ná expedièný
sklad, umiestnený priamo v areáli
vranovskej
Bukózy. Drevo je
tam
preberané
cez váhu a prepoèítané
pod3⁄4a
koeficientov
z
výskumného
ústavu na metre
kubické. Lesníci
tak majú viac
èasu na èinnosti priamo v porastoch.
Ve3⁄4kú pozornos venujeme aj OLH,
ktorí svojimi rozhodnutiami ovplyvòujú hospodársky výsledok celého závodu a teda aj podniku. Uvedomujeme si,
e ich ïalej potrebujeme koli v plánovaní výchovných a obnovných zásahov, vyuitia moderných technológií
a v pouívaní poèítaèovej techniky,
hovorí aj za ostatných èlenov vedenia
závodu Ing. Strmeò a v tejto súvislosti

tiepkovaè p
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strelcov. Napriek tomu,
tunajím pracovníkom skutoène záleí
e podobné strelnice
na tom, v akom prostredí pracujú a ako
sú aj v Koiciach a Prepôsobí toto prostredie na 3⁄4udí, ktorí
ove, také prostredie
lesnú správu navtívia. Vedúci správy
ako v Zámutove v nich
Ing. Ivan Solej hovorí, e je to v prvom
milovníci stre3⁄4by urèirade zásluha poriadkumilovnosti peste nenájdu. Stále sa
tovate3⁄4ky Ing. Anny Dranèákovej. Dos
nám ale nedarí dosta
na tom, umiestni na takúto správu tahospodárenie strelnibu3⁄4u s nápisom Lesná informaèná kance na ziskovú úroveò.
celária je tou najlepou reprezentáciou
Som
presvedèený,
lesníckeho stavu a tátneho podniku.
e keby bola takáto
Príjemným pocitom ale ete nie
strelnica niekde pri
je koniec. Mám monos vidie výsledky
Bratislave, jej ekonopoctivej a profesionálne odvedenej práce
Ing. Strmeò na jednom zo strelí v Zámutove
mika by vyzerala inak.
v Palotskej jedline, nedávno schválenej
Takto
sa
musíme
sporozírenej génovej základne, rozprestiespomína na to, ako si zaèiatkom milieha na otvorenie cezhraniènej spolurajúcej sa na 452 hektároch. Citlivá výnulého roka testovali odborné znalosti
práce
a
záujem
ukrajinskej
klientely,
chova porastov a jednotlivý výber vyústili
i poèítaèové zruènosti u OLH a zistili,
poèúvam slová Ing. Strmeòa a v doprodo radosti, ktorú vyvoláva poh3⁄4ad na stae úroveò ich odborných znalostí ich
vode vedúceho strelnice Andreja Koèa
bilné a vitálne lesné porasty. Vímam si
príjemne prekvapila. S prácou s poèímám monos na vlastné oèi vidie,
na svojich sprievodcoch, e sú hrdí na
taèom to u bolo horie, take vyvinuli
e jednotlivé strelitia sú ve3⁄4mi dobre
svoju prácu. Majú by na èo. A kadý, kto
na nich tlak, aby kadý z nich získal
vybavené a vhodne zapasované do pekpracuje v .p. LESY SR môe by hrdý na
certifikát na ovládanie komputerov.
ného a príjemného prostredia. Spolu
to, e v òom pracujú takí 3⁄4udia, akých
Opä sa stretávam s tým, e aj
s riadite3⁄4om mi ukazujú nielen modersom stretol na OZ Vranov.
na vranovskom závode sú rozèarovanú vrhaèku so zásobníkom
ní z toho, ako pracujú 3⁄4udia na gene450 asfaltových holubov, ale Vývoj obnovy lesa - r. 2000 - 2005
rálnom riadite3⁄4stve. Vyèítajú kolegom
Rok
2000 2001 2002 2003 2004 2005
aj monitorovací systém s kamena ústredí podniku, e vnútropodniPrir.obn.bez
II.
etáe
67
81
137
147 164
135
rami
a
senzormi
pohybu,
vïaka
kové smernice tvoria bez toho, aby si
0
0
0
0
176
93
ktorému mohli zrui stránu II. etá
uvedomili, do akej miery zaaia 3⁄4udí
slubu
a
uetri
tak
600
tisíc
Umelá
obnova
259
260
216
221
157
161
v prevádzke. Nevedia sa vi do pozíkorún roène. Pre
SPOLU
326 341 353
368 497 389
cie toho, kto má smernicu vykonáva.
zaujímavos,
sysKolegovia z praxe potom reagujú tak,
tém bol vïaka
e ak sú presvedtomu splatený u
èení o nezmypo pol roku.
selnosti,
alebo



pracuje priamo v areáli OZ Vranov

nezvládnute3⁄4nosti
nariadených
postupov, poloia
si otázku: Ak to
takto neurobím,
èo sa stane?
Zisujú, e vlastne niè a tak si
nakoniec urobia
po svojom. A to
je demotivujúce.
Preto si myslím,
e by sme nemali
vymý3⁄4a to, èo
niè
neprinesie
ani lesu, ani podniku, kontatuje
Ing. Strmeò.

Východ je pre
Zámutovskú
strelnicu hendikepom

Sadáme do auta a mierime von
z mesta. Ubehne iba pár minút a sme
v Zámutove. Nad obcou je ukrytá v lese
moderná strelnica, ktorú ete v 70-tych
rokoch zaèala budova partia miestnych
nadencov. Okrem tátnych lesníkov ju
vyuívajú prísluníci policajného zboru, súkromných bezpeènostných sluieb, po3⁄4ovníci a individuálne skupiny

Nadpriemerná
prirodzená
obnova

Zo Zámutova sa vezieme Nivou v spoloènosti
pestovate3⁄4a na LC
Vechec Ing. Pavla
Starucha a OLH
Mariána Pavlíka
po lesnej ceste
do bukových porastov, v ktorých sa aj vïaka citlivému
a profesionálnemu prístupu spomenutého odborného lesného hospodára výborne darí vitálnemu bukovému
zmladeniu. Èísla hovoria za vetko. Za
rok 2005 bol prírastok holín z aby na
tejto lesnej správe 5,8 ha a prirodzenej
obnovy na ploche a 15,4 ha. Celý vranovský závod dosiahol a 60-percentný
podiel prirodzenej obnovy. Na porovnanie, celoslovenský podiel prirodzenej
obnovy predstavuje 35 percent, podnikový nieèo vye 40 percent.
Moja ïalia zastávka je naplánovaná na LS Medzilaborce. Jej upravené
okolie ma milo prekvapí, ale to, èo vidím
vo vnútri, ma nadchne  vládne tu poriadok, èistota, vkusné doplnky a harmónia vecí. Na prvý poh3⁄4ad je vidie, e
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Aj takýto habitus majú jedle
v Palotskej jedline
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TRVALO UDRŽATEĽNÉ OBHOSPODAROVANIE LESOV
Rozhovor s Ing. Františkom
ŠTULAJTEROM, CSc.,
vedúcim Odboru lesníckej
politiky a certifikácie lesov š.p.
LESY SR

jednoduchej predstavy o jeho obsahu
ate3⁄4nosti je vecou zamestnancov podvedie k z3⁄4ahèovaniu, mono a k podceniku na vetkých úrovniach riadenia.
òovaniu jeho významu. Udrate3⁄4nos je
Bez existencie primeranej ekonomickej
cie3⁄4 a certifikácia prostriedok na potvrpodpory ich lesníci na základnom stupni
denie dosiahnutia tohto cie3⁄4a. Cie3⁄4om
riadenia nebudú schopní sami zabeza výsledkom lesníckej èinnosti je les so
peèi. Mieru stotonenia sa s princípmi
vetkým, èo k nemu patrí.
udrate3⁄4nosti a ich premietnutím do
Základné princípy udrate3⁄4ného
kadodennej lesníckej èinnosti ukazujú
smerovania lesníckych èinností tátneho
výsledky certifikaèných auditov. Zatia3⁄4
podniku LESY SR boli vytýèené v Konsú pre nás viac menej priaznivé.
cepèných zámeroch a cie3⁄4och politiky
Na Slovensku je dôkladne prekvality pri trvalo udrate3⁄4nom obhospodapracovaný systém hospodársko  úprarovaní lesov, ktoré platia od 1.11.2004. Je
vníckeho plánovania. Dokáu vak nai
to riadiaci dokument najvyej podnikokolegovia na OZ a LS presadi do lesvej úrovne a teda
ných hospodárnai zamestnanci
skych plánov na
Pre udržateľné hospodárenie
by ho mali pozna.
základe svojho
neplatí princíp kubík za každú
Pre jeho zavededôkladného
cenu.
Platí
skôr
princíp
kubík
za
nie a uplatòovapoznania skucenu minimalizácie vyvolania
nie sme vyuili
Jozef MARKO
toèného stavu
ďalších nákladov.
vetky dostupné
porastov
najprostriedky poèas
vhodnejie forosobných kontaktov - pri intruktáach
my hospodárenia tak, ako to vyadujú
vedení OZ, pracovníkov úsekov lesníckej
jasne zadefinované princípy TUOL, aby
výroby OZ a vedúcich LS, ako aj na koboli v súlade ekonomické, ekologické
leniach OLH.
i sociálne funkcie lesa? Majú vôbec záCiele politiky TUOL predstavujú
ujem na tom, aby napríklad správne nazákladné poiadavky kvality pri riadení
plánovali pouitie technológií tak, aby
lesníckych èinností. O konkrétnych postuspåòali nielen ekonomické parametre,
poch a ich uplatòovaní musia rozhodova
ale zároveò aj minimalizovali pokodes plnou zodpovednosou a znalosou skunie lesa, pôdy a vodných zdrojov? Netoèného stavu lesa vetci, ktorých sa to
uprednostòujú iba ekonomický aspekt?
týka - od OLH po vedúceho lesníckej výroZase to záleí na konkrétnom
by. V tejto súvislosti by som rád povedal, e
èloveku. Vo veobecnosti cítime, e podiel
v rámci diskusií na spomínaných stretnunaich zamestnancov pri obnovách LHP
tiach sme sa nestretli s odmietavým stanie je vysoký. Vyplýva to skôr z urèitej
noviskom. Skôr sme zaregistrovali obavy,
opatrnosti týchto pracovníkov a zabehèi sa princípy udrate3⁄4nosti podarí realizonutého stereotypu, e vyhotovovate3⁄4 je
va len z vlastných prostriedkov podniku.
ten, kto naplánuje hospodárske opatAj tu vak treba vidie minimálne
renia a pracovníci LS a OZ sú tí, ktorí
dve strany rovnakej mince. Jedna strana
pod3⁄4a LHP hospodária. Ak berieme do
Európske i slovenské lesníctvo sú u spomínané prostriedky, najmä na úvahy fakt, e zodpovednos za stav lesa
deklaruje, e strategickou prioritou inováciu technológií a rekontrukciu les- je na strane jeho obhospodarovate3⁄4a, tak
èíslo jeden v jeho ïalom vývoji je tr- ných zdrojov. Druhou stranou je vedenie úèas naich OLH pri tvorbe LHP je nevalo udrate3⁄4né obhospodarovanie zamestnancov, zvyovanie ich vedomost- vyhnutná. Oni dlhodobo a dôkladne polesa (TUOL). Myslíte, e tátni lesníci nej úrovne a profesionality. Princípy znajú porasty, vedia posúdi ako sa budú
poznajú princípy a kritériá TUOL, kto- udrate3⁄4nosti v iadnom prípade nekom- správa pri realizácii navrhovaných hosrých aplikácia a dodriavanie je prísne plikujú a nesaujú výkon lesníckych podárskych opatrení a aký bude predpoèinností. Nevyposudzované auklad ich ïalieho vývoja. Toto poznanie
adujú osobitný
dítormi v procesi samozrejme vyaduje urèitú stabilitu
„Niekedy naozaj operatívne
vedecký prístup.
se certifikácie?
pôsobenia na lesných obvodoch.
použitie
zdravého
sedliackeho
V podstate sú
Stotoòujú
sa
Technologické postupy HÚL sú
rozumu
a
vyžadovanie
zaloené na pries nimi a dokáu
prepracované do detailov. Pod3⁄4a 16 identitechnologickej disciplíny
niku
nových
ich premieta do
fikátorov sú pre porasty vyberané modely
u dodávateľov stačí
poznatkov
do
svojej kadodenhospodárenia, ktoré sú základom tvorby
nej èinnosti?
na udržanie priaznivého stavu lesa  t a n d a r d n ý c h predpisu LHP pre porasty. Tu je dôleité
postupov a traTrvalá
k spokojnosti všetkých strán.“
miesto pre vstup OLH do tvorby LHP.
dièných skúseudrate3⁄4nos je
Musí sa podie3⁄4a na výbere základných
ností.
Niekedy
nielen prioritou
rozhodnutí ako je rubná doba, obnovná
naozaj operatívne pouitie zdravého
lesníctva, ale vetkých 3⁄4udských aktivít.
doba, doba zabezpeèenia a pouitie hossedliackeho rozumu a vyadovanie techJe to súèasná generálna línia vytýèepodárskych spôsobov a ich foriem.
nologickej disciplíny u dodávate3⁄4ov staná veobecným konsenzom na úrovni
Výstupy z modelov predstavujú
èí na udranie priaznivého stavu lesa
OSN. Jednoducho povedané pre kadú
schému, návod ako ïalej za predpoklak spokojnosti vetkých strán.
aktivitu konanú v tomto duchu platí
du, e sa nezmenia podmienky, pôsoChcem zdôrazni jednu dôleitú
princíp udra a zlepova stav. Èasté pobiace v èase zisovania identifikátorov.
skutoènos. Dodriavanie princípov udruívanie pojmu udrate3⁄4nosti bez aspoò
To je ale prakticky nemoné. Preto by

„Obzvlášť
v lesníctve platí,
že nie všetko, čo
je ekonomické,
je aj ekologické“
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mal OLH pri podrobnom plánovaní
spolupracova s vyhotovovate3⁄4om plánu
pri výbere najlepieho rieenia vo vzahu k obnovnému zastúpeniu, potrebe
a intenzite prerezávok a prebierok do
50 rokov, umiestneniu obnovných aieb
v porastoch. Rovnako ako výku hmotového predpisu pri prebierkach nad 50 rokov a obnovných úmyselných abách,
predpis ktorých zo zákona nie je moné
prekroèi.
Povinnosti zamestnancov vo fáze
prípravy abovo-dopravného procesu
sú stanovené v pracovných náplniach
a upravené smernicou Sm LV 007 Smernica pre obmedzenie pokodzovania
porastov lesnou technikou. Aj keï alternatív na výber environmentálne vhodných technológií vzh3⁄4adom k ponuke nie
je ve3⁄4a, vdy sa dá a musí nájs rieenie
najvhodnejie pre konkrétny porast.
Detrukèný vplyv na porasty nespôsobuje iba technika, ale vo väèine
prípadov nedodriavanie technologických postupov a opatrení pre obmedzenie pokodzovania porastov. Tu sa opä
musí prejavi principiálnos a zásadovos zamestnancov v riadení abovej
èinnosti a pri preverovaní dodriavania
postupov stanovených v technologickom
protokole a nazvem to odvaha zastavi
neodborné, nehospodárne a nekvalitné
vykonávanie prác alebo ukonèi zmluvný vzah, tak ako im to ukladá pracovná
náplò. H3⁄4adanie tzv. objektívnych príèin
nepriaznivého stavu porastov v nízkej
cene za kubík svedèí skôr o slabej úrovni riadiacich schopností, ako vôli riei
a pasova sa s problémom.
Pre udrate3⁄4né hospodárenie neplatí princíp kubík za kadú cenu. Platí
skôr princíp kubík za cenu minimalizácie vyvolania ïalích nákladov. Pre tento
princíp je k dispozícii viacero nástrojov,
napr. koncentrácia abovej èinnosti pod3⁄4a vhodnosti klimatických podmienok
a s òou súvisiaca regulácia výky zásob
dreva pre plynulé zabezpeèenie potrieb
trhu. Stále platí pravidlo, e nie vetko, èo
je ekonomické je aj ekologické, obzvlá
v lesníctve a riadení abovej èinnosti.

Stav lesnej dopravnej siete je jedkomunita, ktorá si sama sebe staèila. Dá
ným z k3⁄4úèových faktorov udrate3⁄4ného
sa poveda, e platilo heslo: Ja som lesobhospodarovania lesov. Od hustoty
ník, kto je viac, s odpoveïou dvaja lesníci.
a kvality závisí nielen výber a pouitie
Ale teraz váne. Retitúcie, prinavracanie
najvhodnejích technológií, ale aj ekolesov pôvodným vlastníkom a boj o finomika výroby. Skrátenie pribliovacích
nanèné zdroje, zmrazené v upadajúcich
vzdialeností a realizácia dodávok dreva
drevárskych fabrikách v poslednom
z lesa priamo odberate3⁄4ovi je dispozièná
desaroèí, odpútali pozornos lesníckej
rezerva ekonomiky podniku. Z h3⁄4adiska
verejnosti od plnohodnotného plnenia
objektivizácie potrieb máme len 66%
svojho základného poslania t.j. udrate3⁄4hustotu cestnej siete. Aj tá je nie v najlepného obhospodarovania lesov. A environom technickom
ment, povedzme
stave. V niektopravdu, jes
„Je pre mňa smutným poznatkom, si
rých prípadoch
nepýta,
zvlá
že argumentácia jednostranne
hrozí, e v krátkeï sú ekologiczameraných NGO má v mnohých
kom èase nebude
ké funkcie lesa
prípadoch prednosť pred vedecky zakomponované
prevádzkyschopná alebo dodádo LHP a plnia sa
podloženým ekosystémovým
vatelia, vrátane
akoby samé. Poprístupom.“
OZLT, odmietnu
maly sme opúali
preváa
tony
priestor lesníckedreva po cestách plných výtlkov.
ho environmentu, a prilo prebudenie
Preto je pokraèovanie údrieb
v podobe zákona 543 o ochrane prírody
lesnej cestnej siete v trende z minulého
a krajiny so vetkým, èo s ním súvisí...
roku nevyhnutné. Lesné cesty sú súèasNa cca 50% výmery spravovaných
ou LPF a teda aj lesných zdrojov, ktoré
lesov musíme dnes nájs konsenzus so
sú predmetom certifikácie. Zlý technický
záujmami tátnej ochrany prírody (OP).
stav, najmä prieènych a pozdånych odA nielen s orgánmi OP, ale aj s environvodòovacích zariadení, je rozhodujúcou
mentálnymi organizáciami tretieho sekpríèinou vzniku erozívnych procesov, èo
tora. Je pre mòa smutným poznatkom, e
sa povauje za poruenie princípov udrargumentácia jednostranne zameraných
ate3⁄4nosti. Pre certifikaèný orgán vzniká
mimovládnych neziskových organizácií
v týchto prípadoch povinnos uloenia
(NGO) má v mnohých prípadoch prednápravného opatrenia. Je preto pre nás
nos pred vedecky podloeným ekosysove3⁄4a jednoduchie zaobera sa stavom
témovým prístupom. Potom si kladiem
cestnej siete systematicky, èo i v dlhodootázku, èi sa jedná o záujmy tátnej
bom horizonte, ako èaka na nepríjempolitiky ochrany prírody alebo o záujmy
nosti pri ukladaní a plnení nápravných
dobrovo3⁄4ných ochrancov prírody.
opatrení. Riadené procesy zlepovania
A práve to je dôvod nedostatoènej
certifikaèný orgán zvyèajne príjme.
komunikácie s tretím sektorom, ktorý
A podobné poruenie princípov
vyuíva svoje výhody úèastníka konania
udrate3⁄4nosti je aj ponechávanie zbytpod3⁄4a zákona 543 a mimo oficiálnych
kov po abe a iných prekáok v korytách
rokovaní nie vdy je ochotný s nami kobystrinných tokov. Zásadne musíme zamunikova, alebo hrá poza chrbát. Èie
chováva a udriava vo funkènom stave
je to problém vzahov a serióznosti v koles vo vzdialenosti 6  10 metrov od brenaní. Vo vyspelých tátoch Európy tento
hu koryta (brehové porasty).
problém nie je vypuklý preto, lebo je prinOprávnenos pouívania znaèky cipiálne repektované vlastníctvo a obkvality lesného hospodárstva musia pre- medzenie uívania pozemkov (nároky
ukazova odtepné závody, ktorých sa to NGO) je moné len do výky prostriedkov,
zatia3⁄4 týka, poèas kontrolných auditov. vyèlenených rozpoètom.
Súèasou optimálneho riadenia Pokia3⁄4 viem, najväèie nedostatky zisKritériá udrate3⁄4nosti priniesli aj
kvality lesných zdrojov a teda efektívne- tené audítormi sa týkali nedostatoènej poiadavku poznania výskytu cenných
ho hospodárenia v lesných porastoch je komunikácie s tretími stranami a aktu- ekosystémov a chránených druhov rastaj stav dopravnej infratruktúry a vod- alizácie databáz s ochranárskou tema- lín a ivoèíchov. iadajú od lesníkov to, èo
ných zdrojov. Vetci vieme, e v sú- tikou. Preèo pod3⁄4a vás máme najväèie pre väèinu z nich bolo pred tridsiatimi
èasnosti je lesná cestná sie u nás vo problémy zosúladi sa s medzinárodne rokmi normálne. Prezentova svoje výrepektovanými sledky nie výkou aby dreva, ale mnoveobecnosti
vo ve3⁄4mi zlom
 t a n d a r d a m i stvom vèas a prírode blízkym spôsobom
„Je preto pre nás oveľa
stave. Tento fakt
práve v týchto obnovených porastov, pri zachovaní ich
jednoduchšie zaoberať sa stavom
má urèite dopad
dvoch
oblas- prirodzenosti a podmienok rozvoja biocestnej siete systematicky, čo
aj na hospodáretiach?
diverzity. Pre ich poznanie je potrebné
i v dlhodobom horizonte, ako
nie v porastoch
Lesnícvykona dôslednú inventarizáciu.
čakať na nepríjemnosti pri
v súlade s printvo ako odvetvie
Ako je v prevádzke zabezpeèeukladaní a plnení nápravných
cípmi TUOL. Má
ná kontrola uplatòovania a dodriavanikdy
nebolo
opatrení.“
vak dopad aj na
a ia3⁄4 ani nie je
nia princípov TUOL v procese riadenia
proces certifikáprioritou spolokvality lesných zdrojov? Ako sa dokácie? Ako ho posudzujú audítori? Ako sa èenského diania. Stále je vo vedomí ve- eme vysporiada s tými, ktorí blokujú
s týmto problémom snaia vysporiada rejnosti vnímané na úrovni dodávate3⁄4a tento proces, resp. mu stále nevenujú
nai kolegovia na OZ?
dreva pre spracovate3⁄4ský priemysel. Sme
dostatoènú pozornos?
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V systéme riadenia a overovania
kvality sme nastúpili novú cestu. Princíp
pecializovane zameraného kontrolného
preberania prác sme nahradili internými auditmi, ktoré svojim obsahom zastreujú celý priemet aktivít spojených
s trvalo udrate3⁄4ným obhospodarovaním lesov a ich vyuívaním verejnosou.
Èi chceme alebo nechceme musíme sa
zmieri s tým, e súèasou riadenia vdy
bola, je a bude kontrola. Ve3⁄4ký kvalitatívny posun vak nastal v tom, e kontrola
nie je zaloená na represii kontrolným
orgánom, ale na zlepovaní výsledkov
práce pomocou sebahodnotenia pod3⁄4a
hodnotiaceho manuálu. V rámci sebahodnotenia je vedúci lesnej správy
schopný samostatne odhali a napravi
slabé stránky v procese riadenia kvality
lesných zdrojov. Súèasou procesu overovania je aj vyhodnocovanie informácií
prichádzajúcich z vonkajieho prostredia, ktoré sú tie dôleitým zdrojom poznania stavu lesných zdrojov.
Preverovanie zo strany OZ sa vykonáva len na testovanej vzorke pod3⁄4a
pokynu vedúceho lesnej výroby. Podrobný postup je zdokumentovaný v MOP Lv
006 Overovanie systému riadenia kvality lesných zdrojov. Hodnotiaci manuál
je vlastne návodom pre kolegov, ktorý
obsahuje vetky tandardné postupy
a príslunú dokumentáciu k plneniu
cie3⁄4ov v riadení kvality lesných zdrojov od
ochrany LPF a po udriavanie korektných vzahov s miestnym obyvate3⁄4stvom
a samosprávou. Miera plnenia poiadaviek manuálu je aj mierou pripravenosti
absolvova certifikaèný audit trvalo udrate3⁄4ného obhospodarovania lesov.
Nový prístup v riadení kvality
je zaloený na dôvere v profesionálne
schopnosti naich zamestnancov, preto
jeho poruovanie a nerepektovanie si
vyiada prija zodpovedajúce opatrenia
na vetkých stupòoch riadenia.



Vedúci audítor Qualifor
- SGS Slovakia - Ing. Milan TÓTH

„Aby nebol
lesník iba
vykonávateľom
LHP“
Jozef MARKO
Rozhovor s vedúcim audítorom spoločnosti SGS Slovakia
Ing. Milanom Tóthom sa uskutočnil v Košiciach krátko po jeho
návrate z Bosny a Hercegoviny,
kde s kolegami certifikoval dva
lesnícke subjekty, hospodáriace
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na rozlohách 15 000
a 20 000 hektárov.
Spomínal na tamojšie
výberkové lesy s dominantným zastúpením jedle,
buka a smreka,
obhospodarované prev a ž n e
jednotlivým výberom.Podľa
jeho slov
tam lesníci majú veľmi podobné problémy ako tu u nás – menej ako je nutné vedia o výskyte
chránených a vzácnych druhov
rastlín a živočíchov a menej
pozornosti venujú komunikácii
s tretími stranami.

v podobe postupov alebo záznamov,
ïalej nájdený priamo v lese pri terénnej pochôdzke a dôkazom môu by
aj rozhovory s 3⁄4uïmi,
vrátane zástupcov tretích strán. Na základe
týchto dôkazov potom
stanovujeme poiadavky na nápravu, ktoré
môu by závané alebo
nezávané. Závané sú
tie, ktoré znamenajú zásadné, systematické, dlhodobé alebo nezvratné
poruenie stanoveného
princípu hospodárenia. Nezávaná poiadavka na nápravu je zvolená vtedy, keï sa
poruenie vyskytuje iba obèas, nie je systematické a nemá závané následky. No
a do tretice môeme ete dáva tzv. návrh,
alebo odporúèanie na pozorovanie.

Take, ak by som sa opýtal na
vae skúsenosti z procesu certifikácie
v rámci tátneho podniku LESY SR, na
negatíva a pozitíva, èas odpovede je
u jasná...

- Zatia3⁄4 sme pouili iba nezávané poiadavky na nápravu a návrhy na
pozorovania. To, èi sú repektované a èi
sa ich darí zlepova, je predmetom následných dozorových auditov.

Ktoré z týchto troch druhov záverov ste najèastejie pouili v doteraz
certifikovaných OZ?

Ako vlastne funguje systém

- Iste, ale v prvom rade by som
certifikácie? Akými auditmi a v akom
chcel poveda, e moje skúsenosti s prièasovom slede musia prejs uchádzaèi
pravenosou tátnych lesníkov na audit
o certifikát?
sú ve3⁄4mi dobré, èo koniec koncov v prí- Na zaèiatku absolvujú predbepade hlavného auditu na OZ Povaská
ný audit, ktorý môe, ale i nemusí odhali
Bystrica a OZ Trenèín skontatoval aj
vetky nedostatky. Keï sa klient priprazahranièný audítor pán Jankowski z SGS
ví na hlavný audit, tak podpíe súhlas
Polska. Lesníci na uvedených odtepných
s hodnotením. Na základe tohto súhlasu
závodoch u vesme povinní indeli, o èom celý
formova
tretie
„Zatiaľ sme použili iba nezávažné
audit je, mali nastrany o tom, e
tudované tanpožiadavky na nápravu a návrhy
klient
poiadal
dardy. Buï sú
na pozorovania“
o
certifikáciu.
to medzinárodné
Celé toto obdobie
tandardy, alebo
konzultácií trvá minimálne tyri týdne.
v naom prípade tandard SGS Qualifor,
No a a po tomto období môeme pristúktorý je podrobnejím rozpracovaním mepi k hlavnému auditu. Jeho dåka závisí
dzinárodného tandardu.
od rozlohy audítovaných lesov. Následný
K tým negatívam - jednoznaène
proces spracovania správy, posudzovatreba poveda, e nai lesníci doteraz nenia recenzentov a závereèného schva3⁄4oboli pripravení na komunikáciu s tretími
vania trvá pribline tri mesiace - ak nie
stranami. Priamo v indikátoroch tansú v znesené iadne závané poiadavky
dardu je popísané, ktorú problematiku
na nápravu. Prvý dozorový audit je vykomajú konzultova s tretími stranami. Je
návaný zvyèajne es mesiacov po vydaní
skutoène potrebné, aby tomu venovali
certifikátu a potom vdy kadých dvanás
zvýenú pozornos. Ide o kritériá hodnomesiacov. Certifikát je platný pä rokov.
tenia, dôleité pre miestne obyvate3⁄4stvo,
reprezentované samosprávou a nevládnymi organizáciami  mám na mysli sociálne dopady lesníckych èinností a ïalej
atribúty ochrany prírody. My potom hodnotíme skutoènos, èi lesohospodárske
èinnosti pokodzujú lesy ve3⁄4kej ochranárskej hodnoty alebo nie.

Akým spôsobom? Nie je niekedy
problém v tom, e kritériá hodnotenia
nie sú presne zadefinované a nesnaia sa preto lesníci s vami diskutova
o tom, ako by ste mali konkrétne túto
problematiku hodnoti?

- Samozrejme. Úèelom auditu je nájs
dôkaz, ktorý môe by buï písomný

Znamená to, e po uplynutí jeho
platnosti zaèína celý tento proces znova?

- Áno, to je prípad OZ Preov,
ktorému konèí platnos certifikátu koncom roka. Prejde recertifikaèným, èie
obnovovacím auditom. V tomto prípade
sa u predbený audit nevykonáva, ale
prihliada sa na poiadavky na nápravu
z posledného dozorového auditu.

Zatia3⁄4 sme hovorili o certifikácii
v schéme FSC. Ako je to s procesom
certifikácie pod3⁄4a PEFC?

- Pod3⁄4a schémy PEFC zatia3⁄4 nemá
na Slovensku nikto oprávnenie certifikova lesné porasty. Naa spoloènos u

Zaujme Vás
poiadala o akreditáciu Slovenskú národnú akreditaènú slubu.

Ktorý certifikát by ste odporúèali vzh3⁄4adom na nae prírodné, hospodárske a spoloèenské podmienky
slovenským lesníkom? Ktorý je pre nich
vhodnejí?
- Na túto otázku vám nemôem
odpoveda. Je výluène na klientovi, ktorý
certifikát si vyberie.

A neuvaujete o takej slube
pre potenciálnych zákazníkov, ktorá
by im pomohla optimálne sa rozhodnú
porovnaním výhod a nevýhod oboch alternatív?

- V prípade spracovate3⁄4ského reazca urèite áno. Hneï po získaní akreditácie na vykonávanie certifikácie pod3⁄4a
PEFC ponúkneme naim klientom monos rozhodnú sa, prípadne získa obidva
certifikáty súèasne, pretoe v tejto oblasti
sú oba systémy ve3⁄4mi podobné. V lesníckej certifikácii je to zloitejie, pretoe momentálne sú obidve schémy postavené na
odlinom základe. Certifikácia PEFC je regionálna, èo znamená, e je certifikovaný
celý región so vetkými plusmi a mínusmi,
ktoré takýto spôsob certifikácie prináa.
Certifikácia FSC je certifikáciou jedného,
alebo skupiny subjektov. Takisto oba systémy nemajú rovnaké kritériá hodnotenia
obhospodarovania lesov.

O profesionalite,
nekorektnosti
a vlastnom
názore
Jozef MARKO
V pravidelnej rubrike Lesníka, ktorú sme optimisticky nazvali ZAUJME VÁS,
sa snaíme u nieko3⁄4ko mesiacov ponúknu èitate3⁄4om nazeranie na zvolené témy
z viacerých uhlov poh3⁄4adu. Vedie nás k tomu základná èrta profesionálne a korektne zvládanej urnalistiky  da èitate3⁄4ovi
publikovaním komplexných, objektívnych
a èasto krát aj protichodných stanovísk,
hodnotení a informácií monos, aby si vytvoril vlastný názor na danú problematiku.
Nie inak tomu bolo aj v prípade
aktuálnej témy letného dvojèísla. TRVALO ODRATE1⁄4NÉ OBHOSPODAROVANIE
LESOV je mimoriadne frekventovaným
slovným spojením. Naou snahou bolo priblíi obsah tohto pojmu naim èitate3⁄4om
a zároveò ho vyobraca z viacerých strán.
A jednou z tých strán, ktorá dostala príleitos, aby sa k nemu vyjadrila, bolo voèi
lesníkom vdy kritické, mediálne mohutne
sa prezentujúce a tým výrazne ovplyvòujúce verejnú mienku - Lesoochranárske
zoskupenie VLK. Jeho náèelníkovi Ing. Jurajovi Lukáèovi sme poslali mailom otázky
a on súhlasil s tým, e na ne do urèeného
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V zahranièí je bené, e dre- a prístup tátnych a netátnych lesov
vospracovatelia tlaèia na lesníkov, aby k certifikácii?
certifikovali lesné porasty. Drevo z cer- Boli certifikované dve skupinotifikovaných porastov má potom pred vé schémy netátnych lesov  Gemerské
zákazníkmi punc toho, e pochádza lesa, regionálne zdruenie netátnych vlastníobhospodarovaného v súlade s medziná- kov lesov, ktorého èlenmi sú Mestské lesy
rodnými tandardami trvalo udrate3⁄4né- Koice, Mestské lesy Dobiná, Pozemkové
ho obhospodarovania lesa. Na Slovensku spoloèenstvo Slavoovce a Ján 1⁄4ach, súksú vak iniciatívnejí lesníci. Zaèínajú si romne hospodáriaci ro3⁄4ník. Zdruenie
aj spracovatelia
hospodári na podreva uvedomomerne
ve3⁄4kej
„V západnej Európe a Amerike
va význam cerrozlohe, veï nasi
zákazníci
už
priamo
vyžadujú
tifikácie?
príklad Mestské

certifikované výrobky“

Ve3⁄4kí
hráèi typu Mondi Business Paper SCP, Ikea a Hornbach
urèite áno. Staèí si pozrie deklaráciu
týchto firiem z decembra minulého roka,
v ktorej sa zaviazali certifikova svoje
výrobky, zvýi podiel certifikovaných
výrobkov v predaji a dotlaèi svojich
dodávate3⁄4ov do certifikácie. Povedomie
certifikovaných výrobkov na Slovensku
je stále dos slabé a nepredpokladám, e
v budúcnosti budú certifikované vetky
firmy v spracovate3⁄4skom reazci. Pre porovnanie, v západnej Európe a Amerike
si zákazníci u priamo vyadujú certifikované výrobky.

lesy Koice patria
medzi najväèie
svojho druhu v Európe. Druhým certifikovaným netátnym subjektom je Únia
diecéznych lesov a v rámci nej tri subjekty.
Ak sme v úvode hovorili o istých nedostatkoch tátnych lesníkov, tak sú totoné
s tými, s ktorými sa stretávame v procese
certifikácie netátnych lesov. Ale aby sme
nekonèili ná rozhovor v negatívnom tóne,
rád by som doplnil moje skúsenosti o milé
prekvapenie z toho, ako výrazne sa zlepilo
dodriavanie zásad bezpeènosti a ochrany
zdravia pri práci v lese. A chcem tie spomenú, e je ve3⁄4mi dôleité aj z h3⁄4adiska
certifikácie a TUOL, aby lesníci neboli iba
vykonávate3⁄4mi LHP, ale aby aj rozmý3⁄4ali
nad tým, preèo sú plány také, aké sú. Èi to,
èo je v nich, je dobré a aké to môe ma následky. A èi sa to nedá urobi lepie...

termínu odpovie. Deò pred jeho uplynutím na pripomienku reagoval tým, e na
dohodnutý termín zaslania odpovedí síce
zabudol, ale e sa otázkam Lesníka bude
venova. Nestalo sa tak a my sme odpovede
na nae otázky nedostali. koda. V duchu
u spomínanej profesionality, s ktorou sa
snaíme pristupova k naej práci, nebudeme pekulova nad monými motívmi
tohto jednoznaène nekorektného prístupu
a nebudeme nikomu podsúva nae domnienky a nepodloené závery.
Povaovali sme vak za potrebné
o tejto neúspenej komunikácii s vrcholným predstavite3⁄4om VLK-a èitate3⁄4ov informova. Tí si mono o nej utvoria vlastný
názor po preèítaní okruhov otázok, adresovaných J. Lukáèovi:
 Lesoochranárske zoskupenie VLK sa za
roky pôsobenia na Slovensku vyprofilovalo
na jednu z najsilnejích a najznámejích
mimovládnych neziskových organizácií,
ktorá nie je schopná iba efektívne prezentova v médiách svoje názory a postoje, ale
aj priamo ovplyvòova v pripomienkových
konaniach hospodárenie v lesoch. Sú vae
predstavy o hospodárení v slovenských lesoch v súlade so tandardnými a odbornej
verejnosti známymi kritériami trvalo udrate3⁄4ného obhospodarovania lesov (TUOL)?
Ako vnímate veobecne poadované integrované plnenie environmentálnych, ekonomických a spoloèenských funkcií lesov? Èo
je pre vás v riadení kvality lesných zdrojov
prioritné? Na èo kladiete v komunikácii so
tátnou správou lesného hospodárstva,
ochrany ivotného prostredia a tátnymi
lesníkmi najväèí dôraz?  Odborníci vyèítajú mimovládkam, e prezentujú svoje
názory a ovplyvòujú dianie aj v lesnom

hospodárstve bez vedecky podloených
argumentov a svoje tvrdenia opierajú skôr
o srdce ako o rozum. Diskutujete o svojich
postojoch a vymieòate si poznatky aj s lesníckymi výskumníkmi, akademikmi, dlhoroènými lesníckymi praktikmi? Do akej
miery ste ochotní akceptova ich skúsenosti a názory? Èo si myslíte o skutoènosti,
e preruenie hospodárenia v biotopoch
má èasto nepriaznivý vplyv na priaznivý
stav jeho typických druhov a môe dôjs
a k zániku vzácneho biotopu (napríklad
vymieranie ceneného duba v Kokoovskej
dubine pri Preove kvôli neregulovanému
agresívnemu zmladeniu hraba alebo kalamitná devastácia typického biotopu tetrova hlucháòa na Fabovej holi v Nízkych
Tatrách)?  Trendy v prospech zvyovania
spotreby ekologicky obnovite3⁄4nej suroviny
 dreva sú nezvratné aj z titulu zniovania
záae ivotného prostredia priemyselnou
výrobou. Aktivity tátnej
i dobrovo3⁄4nej ochrany
prírody na Slovensku ale jednoznaène smerujú opaèným
smerom  k významnému obmedzeniu
výky aieb dreva a tým aj jeho spotreby.
(Mám na mysli rozsah programu NATURA
2000 u nás a podmienky jeho implementácie). Preèo tento rozpor?  Urèite sa zaujímate aj o proces certifikácie v tátnych
i netátnych lesoch? Vnímate úspené absolvovanie hlavných a kontrolných auditov
v rámci certifikaèných schém PEFC a FSC
ako záruku múdreho hospodárenia v lesoch, repektujúceho záujmy spoloènosti
i prírody? Akceptujete ich?

Vráme sa k certifikácii lesov
na Slovensku. Keï sme u pri tých porovnaniach, môete porovna rozsah



Poznámka
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Kapitoly z personalistiky

Vnútorná kultúra organizácie
a možnosti jej ovplyvňovania
Karol VOLENTIER
Pod kultúrou sa rozumie prevaujúci, typický spôsob prístupu
k rieeniu úloh, problémov a situácií.
Napríklad typický spôsob reagovania
na nedostatky, príleitosti, ohrozenia,
osobnú ro3⁄4u jednotlivcov a podobne.
Nejde o kultúru sluného správania
sa, ale o kultúru v zmysle pecifík
charakteristík.
Typ organizaènej kultúry determinuje jej silné a slabé stránky. Preto
je pre manament dôleité vedie, aké
dôsledky bude ma spôsob a zásady,
ktorými je podnik riadený. A naopak, ak
trvalo dochádza v podniku k urèitým
problémom zapríèinených spôsobom
riadenia, je namieste pozrie sa, èi by nebolo vhodné posunú aisko riadiacich
metód smerom k inému typu kultúry.
Pre manaérov je dôleité ma iroký
repertoár riadiaceho správania sa, pretoe v rôznych situáciách sú vhodné
rozlièné týly riadenia.
Napríklad:
- ak je treba riadi organizáciu s ustáleným chodom, malými výkyvmi v cie3⁄4och a v mnostvách práce, kde sa
stavia na zamenite3⁄4nosti 3⁄4udí, ktorí
pracujú pod3⁄4a stanovených predpisov, zrejme bude potrebná hierarchická (funkcionálna) organizaèná
truktúra (spoèíva na truktúre - poriadok, stabilita, kontrola)
- mení tím u stabilizovaných, motivovaných a profesionálne výkonných
pracovníkov mono riadi v kultúre
orientovanej na výsledky (spoèíva
na schopnostiach  rast, úspech, výnimoènos)
- ak je organizácia zaloená kvôli vytvoreniu prostredia pre 3⁄4udí (spolky,
kluby, asociácie), alebo ak sú v tíme
mladí pracovníci v etape osobného
rozvoja, je pre nich vhodné uplatòova prvky podpornej kultúry spoèíva
na vzahoch
- vzájomnos sluba, integrácia)
- ak je organizácia zaloená na rieenie krízových, ohrozujúcich situácií, je namieste autokratické
riadenie (mocenská kultúra) formou
jednoznaèných príkazov bez diskusie
o správnosti rozhodnutí, t. j. na princípe osobnej právomoci (tak je riadené
vojsko, polícia, poiarne zbory)
Podniková kultúra je prostriedkom dosahovania efektívneho fun-
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govania podniku. Nie je cie3⁄4om, ale
nástrojom dosiahnutia efektívnosti
podnikových procesov, ktorých úroveò
je podnikovou kultúrou do znaènej
miery daná. Ak má manaér taký iroký repertoár riadiaceho správania sa
a vie ho adekvátne pouíva, má vysoké
vyhliadky na úspech vo svojej riadiacej
práci, pretoe je flexibilný na rozlièné
situácie. Podniková kultúra sa prejavuje výzorom podniku dovnútra i navonok vrátane konania pracovníkov
a komunikácie 3⁄4udí. To je vak dané
postojom 3⁄4udí a preto podniková kultúra sa tvorí a sídli v hlavách 3⁄4udí.
Podniková kultúra nie je otázkou bontónu, ale otázka prajného, alebo
neprajného prostredia na dosahovanie
podnikových cie3⁄4ov. Preto je zbytoèné
nástoji na zdokona3⁄4ovaní konkrétnych
èinností a zanedbáva prostredie, ktoré ich vlastne urèuje. Je dôleité, aký
produkt vyrába, alebo poskytuje organizácia, lebo od toho mono odvodi
vhodný profil podnikovej kultúry. Cie3⁄4om ovplyvòovania podnikovej kultúry
je nastavi vnútropodnikové prostredie
tak, aby 3⁄4udia: vedeli ako (vedomosti,
skúsenosti), chceli (motivácia), mohli
(organizácia práce).
Pôvodcom profilu podnikovej
kultúry je vdy manament. Podniková kultúra sa íri zhora nadol a nie
opaène, pretoe na kadej úrovni
je pracovník alebo manaér citlivý
na elate3⁄4né správanie sa od svojho
podriadeného. Ak je organizácia regionálne kompaktná, je týmto zdrojom
vrcholové vedenie. Ak je organizácia
rozmiestnená, je týmto zdrojom lokálne vedenie, ktoré viac èi menej kopíruje kultúru vzdialeného vrcholového
vedenia. To preto, e 3⁄4udia neurobia to,
èo sa im povie, ale to, èo predíva ich
manament.
Niektoré prvky podnikovej
kultúry sú veobecne povaované za
negatívne. Ak sa viaceré z nich v organizácii vyskytujú, je to signál k potrebe
ovplyvnenia podnikovej kultúry iadaným smerom:
 èastý, alebo príli ve3⁄4ký postih pri
neúspechu  experimentovanie je
málo akceptované  rozhodovanie sa
deje príli vysoko  ignorovanie individuálnych schopností 3⁄4udí  prevaujúci manaérsky týl je autokratický

 je ve3⁄4mi rozírená súaivos a rivalita 3⁄4udí  stratégia podniku je známa
a berie sa váne iba hore  existujú
bariéry medzi útvarmi  spätná väzba ako nástroj riadenia sa takmer
nevyuíva  pracovníci nie sú vedení
k zodpovednosti za prenos informácií
medzi sebou  pri zadávaní úloh sa
nevyuíva stanovenie kritérií ich plnenia  pracovníci nie sú vedení k seba rozvoju, prevauje vyuívanie ich
potenciálu  príli malá participácia
podriadených na rozhodovaní  nie
je èas na podriadených  existuje iba
malá intenzita motivaèného vplyvu
 pracovné tímy sú málo autonómne
 problémy sú rieené prevane manaérmi  je nedostatok priestoru
na kvalitnú prácu  je malá tolerancia
k rozdielnym názorom  u 3⁄4udí existuje iba malá identifikácia s podnikom
Jediným efektívnym spôsobom,
ako ovplyvòova kultúru organizácie,
je meni správanie sa manamentu,
t.j. meni jeho hodnoty a riadiace rutiny. To sú vak tak podstatné charakteristiky, e ak sa na to manament
odhodlá, musí poèíta so zvládnutím
nároènej a dlhodobej zmeny predovetkým u seba. V takomto prípade
je na to potrebné otvori a realizova
projekt ohodnotenia súèasného stavu,
vytýèenia cie3⁄4ového profilu a ovplyvòovania podnikovej kultúry, ktorý
prijme vrcholový manament do svojho programu.
Takýto projekt by mohol ma
nasledovné kroky:
 informatívny seminár pre vrcholový
manament na zjednotenie informácií k téme podnikovej kultúry (èo to
je, aké prvky ju tvoria, aký má dopad
na výsledky podniku)  dizajn elate3⁄4ného profilu podnikovej kultúry
s oh3⁄4adom na úlohy a produkciu podniku (formou tvorivého workshopu
vrcholového manamentu  objektivizovaný prieskum skutoèného stavu
vnútropodnikovej klímy a kultúry
(dotazníkový prieskum a interview
so vzorkami kategórií zamestnancov
a manaérov)  identifikácia najdôleitejích rozdielov od elate3⁄4ného
stavu podnikovej kultúry (interpretácia zistení z prieskumu)  akèný plán
ako naplni zistené rozdiely (spoloèný
workshop vrcholového a stredného
manmentu)  natartovanie programov a naplnenie cie3⁄4ov z predchádzajúceho bodu  stanovenie kritérií
a indikátorov úspenosti zmien  kontrola dosiahnutého stavu po urèenom
èase a prípadné korekcie v postupe



Ing. Karol Volentier je manaér
na odbore riadenia 3⁄4udských
zdrojov, GR LSR
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Príbehy vecí
alebo

Nástroje na zalesòovanie nemajú v naom lesníctvte takú dlhú históriu ako
nástroje na abu a spracovanie dreva. Konieckoncov,
dlhé stároèia sa u nás lesy
iba rúbali a obnova sa ponechávala na prírodu. A
s rozvojom umelej obnovy
lesov v 19. storoèí sa zaèal
V3⁄4avo aký trbinový
i vývoj pecializovaných ruèsadiak, vpravo dutý rý3⁄4
ných pomôcok na výsadbu
zo zbierok MSA  LDM
drevín.
vo Zvolene..
Spoèiatku
sa
v lesníctve pouívalo
p o 3⁄4 n o h o s p o d á r s ke
náradie uívané pri
prácach na poliach
 motyky a rýle. Ako
prvé sa zaèali vyvíja nástroje na výsev
semien drevín, èo
bol
najjednoduchí
a v tom èase i najrozírenejí spôsob umelej
obnovy lesa. Vznikali
rôzne siace rohy (pouívané pri tipkovej
sejbe drobnejích semien) a tulce, ktoré sa
osvedèili pri bodovej
sejbe ve3⁄4kých semien,
Dutý rý3⁄4 (presne ten typ,
ktorý vlastní nae múzeum)
najmä aluïov.
na fotografii z roku 1957
Postupom èasu
(Archív MSA  LDM vo Zvolene).
sa
v
zalesòovaní

Pár slov o predmetoch
zo zbierok Lesníckeho
a drevárskeho múzea

Dutý rýľ
na výsadbu
„balíkovaných“
sadeníc
Marek VANGA
dostala k slovu výsadba sadbového materiálu, ktorý sa vyberal z prirodzených
náletov, alebo pestoval v lesných kôlkach.
Pre vo3⁄4nokorenné sadenice (najmä dreviny
s kolovitým koreòom) bol v polovici 19. storoèia Buttlerom vyvinutý trbinový sadiak,
z ktorého v nasledujúcich rokoch vznikol
rad modifikácií rôznych rozmerov a tvarov
èepelí.
Predchodcom dnených oba3⁄4ovaných
sadeníc boli balíkované sadenice vyberané z prirodzených náletov dutými rý3⁄4ami.
Táto technológia bola rozírená najmä v
období 1. ÈSR. Najjednoduchie prevedenie
mal kue3⁄4ovitý rý3⁄4 G. Hayera  jednoduchý skosený dutý kue3⁄4 so trbinou. Bol

upevnený na násade, pomocou ktorej sa
otoèil okolo svojej osi a uvo3⁄4nil tak z pôdy
stromèek aj s valcom zeminy okolo koreòov.
Zúenie valca zabezpeèovalo jednoduché
vybratie sadenice zo zovretia rý3⁄4a.
Komplikovanejiu kontrukciu mali
rýle s celovalcovitým okrajom. Fungovali na
obdobnom princípe  zatlaèili sa do pôdy
tak, aby stromèek bol v prostriedku valca,
no baly sa z nich vyberali rôznymi spôsobmi. Napríklad Jansov dutý rý3⁄4 sa otváral
ako nonice na dva polvalce, z ktorých sadenica 3⁄4ahko vypadla. Podobne, no trocha
jednoduchie pracoval i Dostálov klieovitý
dutý rý3⁄4. terbíkov prístroj sa otváral okolo
zadnej osi ako kniha. Ïalím rieením bol
Bakalárov univerzálny sadzaè, ktorý sa neotváral, ale sadenica s balíkom zeminy bola
z neho vytlaèená kovovou platnièkou.
Práve prístroj podobný posledne
menovanému vlastní vo svojich zbierkach
Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene. Spôsobom vyberania sadenice sa mu
podobá (tá sa z valca vytláèa kovovým
prstencom), no celková kontrukcia je jednoduchia a 3⁄4ahia. Je to pravdepodobne
modernejia modifikácia Bakalárovho univerzálneho sadzaèa.
Dnes sa technológia dutých rý3⁄4ov pouíva v podobe trubicových sadzaèov pre výsadbu obalených semenáèikov vyrobených
metódou Paperpot.
Ing. Marek Vanga
Múzeum vo Sv. Antone - Lesnícke
a drevárske múzeum vo Zvolene



III. ročník futbalového turnaja o putovný
pohár generálneho riaditeľa
Duan COCH
V dòoch 30.júna a 1.júla 2006
sa uskutoènil III. Roèník futbalového
turnaja o putovný pohár generálneho
riadite3⁄4a. Na rozdiel od predchádzajúcich
dvoch roèníkov bol to len turnaj v malom
futbale. O turnaj bol záujem, svedèí o
tom aj poèet úèastníkov - 23 odtepných
závodov. Dvadsiatym tvrtým mustvom
bolo ústredie GR. Chýbali len OZ Topo3⁄4èianky, Prievidza, Èadca a Bardejov.
Turnaj usporiadali OZ arnovica a Slovenská 1⁄4upèa. Dòa 30. júna bola kvalifikácia a 1. júla finále, ktorého sa výborne
zhostil OZ arnovica. Súaiace tímy boli
vylosované do skupín nasledovne:

Slovenská 1⁄4upèa  Jasenie
Skupina A

Skupina B

1. OZ Beòu
2. OZLT Ban.Bystrica
3. OZ Vranov
4. OZ Palárikovo
5. OZ Roòava

1. OZ Slovenská 1⁄4upèa
2. OZ Kriváò
3. OZ Revúca
4. OZ Preov
5. OZ Povaská Bystrica

6. OZ Rim.Sobota

arnovica
Skupina A

Skupina B

1. OZ arnovica
2. OZ Smolenice
3. OZ Koice
4. OZ atín
5. OZ Krupina
6. OZ Trenèín

1. GR Ban. Bystrica
2. OZ Námestovo
3. OZ È.Balog
4. OZ Lipt.Hrádok
5. OZ Levice
6. OZ Sobrance

V kadej skupine boli ete súaiace tímy rozdelené na polovicu - podskupinu, kde hrali kadý s kadým.
Víazi podskupín zohrali medzi sebou
zápas o postup do finále.
V Slovenskej 1⁄4upèi  Jasení
skupinu A vyhrala OZ Roòava. V
skupine B o prvenstvo bojovali OZ Slovenská 1⁄4upèa s OZ Kriváò. Ich súboj
vak nemal víaza, nako3⁄4ko obidva OZ
sa rozhodli, e sa finále nezúèastnia.
Ich rozhodnutie je ako komentova,
lebo OZ Preov (víaz I.roèníka) bol tak
portovo naladený, e si bol istý postupom do finále, ale futbalová astena ho
opustila.
Zo skupín v arnovici postúpili
OZ Smolenice a obhajca titulu víaza
II. roèníka, OZ Liptovský Hrádok. 1.júla
tak vo finále súaili OZ Smolenice, Liptovský Hrádok a Roòava. Ich vzájomné
zápasy sa skonèili nasledovne:

kom.Tretie skonèili Smolenice. Kladom
turnaja bolo, e za niektoré OZ nastúpili aj ich riaditelia a patrili medzi najlepích hráèov, napríklad riaditelia zo
arnovice, iliny, Kriváòa, Slovenskej
1⁄4upèe resp. Roòavy.
Na turnaji nastúpila medzi mumi aj jedna ena. Bola òou pani riadite3⁄4ka z OZ Rimavská Sobota Ing. Beata
Juríèková.
Za usporiadanie turnaja patrí
vïaka organizátorom  kolegom z OZ
Slovenská 1⁄4upèa a OZ arnovica. Finále malo po organizaènej stránke vysokú
úroveò.



OZ Liptovský Hrádok - OZ Roòava
0:1
OZ Smolenice - OZ Roòava
1:1
OZ Liptovský Hrádok - OZ Smolenice 2 : 1

Víazom sa stalo mustvo Roòavy pred obhajcom Liptovským Hrád-
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Navtívte
OZ Námestovo
Radoslav 1⁄4ORKO
Odštepný závod Námestovo obhospodaruje štátne lesy
na celej Orave, s výnimkou TANAP-u v juhovýchodnej časti regiónu. Územie tvoria okresy Dolný
Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Zo severu a z východu ho ohraničuje
štátna hranica s Poľskom, na juhovýchode hrebeň Západných Tatier
a na juhu hrebeň Chočských vrchov. Juhozápadnú hranicu Oravy tvorí najsevernejší výbežok Veľkej Fatry s vrcholom Šíp. Západná hranica vedie cez Veľký a Malý Rozsutec, Malou Fatrou a končí sa na styku
Kysuckých a Oravských Beskýd na slovensko-poľskej štátnej hranici.
Chata Slanická Osada

Lesnícke zaujímavosti Oravy
Pýchou
Oravského
regiónu bolo vdy jeho lesné a prírodné
prostredie, s mnostvom krajinných
zvlátností, bohatstvom a jedineènosou flóry a fauny, o èo sa svojou
prácou v minulosti podstatnou mierou zaslúili aj lesníci. Je nesporné,
e práve oni boli zároveò jednými
z prvých ochrancov prírody. Opatrujme nae lesy, lebo ony sú pre nae
itie a zdravie osoné. Toto je text
na jednom z pamätných kameòov
(pri potulkách prírodou sa môete
s nimi stretnú na troch miestach,
a to na lesnej ceste medzi obcami
Mútne a Novo, na Pánskom kopci
na slovensko-po3⁄4skej hranici pri obci
Oravská Lesná a priamo pred budovou lesnej správy v Zákamennom)
venovaných vrchnému lesmajstrovi
W.Rowlandovi, ktorý za svojho pôsobenia na Orave v období Oravského
komposesorátu povzniesol lesníctvo
a starostlivos o les a prírodu na vysokú svetovú úroveò. O tejto jedineènosti Oravy sa dozviete viac priamo
v dobovej budove bývalého Oravského komposesorátu
v Oravskom Podzámku (r.1797),
ktorá je zároveò miestom
trvalej expozície Histórie
lesníctva

na Orave (v troch miestnostiach prezentujeme návtevníkom históriu
a súèasnos lesníckej práce, les ako
spoloèenstvo ivej a neivej prírody,
jeho ochranu a starostlivos o lesnú
zver), sídlom Lesnej správy a Lesnej
informaènej kancelárie. Na Orave
môeme nájs ete jeden lesnícky kameò a to exkurzný pamätný kameò
pri Oravskom Podzámku, postavený
na pamiatku exkurzie riadite3⁄4ov tátnych lesov a statkov Republiky èeskoslovenskej, ktorá sa konala v roku
1930. Je vidite3⁄4ný z turistickej alebo
beecko-lyiarskej trasy v lesnej oblasti Raèová smerom na Kubínsku
ho3⁄4u. O význame lesníctva, zodpovednej práci v lese a nevyhnutnej
starostlivosti o les a lesnú zver sme
presvedèili stovky turistov pútavou
návtevou Lesníckeho náuèného
chodníka v Oravskej Lesnej. Pozývame aj Vás na cca 3 km prechádzku
touto ukákou lesníctva, jeho históriou, krásou prírody a mnostvom
ïalích zaujímavostí súvisiacimi s lesom a lesníctvom. Ponúkanou zaujímavosou OZ je monos prehliadky
dvoch diviaèích obôr na Slanej Vode
v Oravskej Polhore a v èasti Ústrig na
zaèiatku obce Oravská Lesná. Lesníckou atrakciou Oravy je tie lesná úvraová eleznica v Oravskej Lesnej,
postavená v roku 1917. Pouil
sa unikátny systém úvratí,
ktorý je v Európe ojedinelý
a podobné systémy mono
nájs len v Junej Amerike. Na
oravskej strane
sa dodnes zachoval úsek
Taneè-

Hviezdoslavova horáreò

ník  sedlo Beskyd, po ktorého rekontrukcii bude tadia3⁄4to premáva
turistický vlak. Je to skoro neuverite3⁄4né, ale touto eleznicou bolo v roku 1956 prepravených 160.000 m3
dreva.
Pri návteve Oravy Vás radi
privítame aj na niektorej z lesníckych
akcií, ktoré OZ pravidelne organizuje pre verejnos a v rámci lesnej
pedagogiky poèas celého roka aj pre
deti a iakov Z. O tej aktuálnej sa
dozviete vdy z naich internetových
stránok (v èasti Akcie). Najbliie
(3.-5.augusta) je to celoslovenská súa v práci s motorovou pílou DREVORUBAÈ 2006.

Prírodou Oravy a jej jedineènosou
Orava ponúka svojim návtevníkom skutoène irokú paletu
poznávacích a oddychových aktivít
v atraktívnej a neopakovate3⁄4nej prírode v kadom roènom období.
Orave dominujú dva horské
masívy. Na severe v pohranièí s Po3⁄4skom sú to Oravské Beskydy s dvomi dominantami, vrchmi Babia hora
(1725m), s historickou Hviezdoslavovou horáròou na Rovniach, ktorá
je dejiskom básnikovho diela Hájnikova ena a Pilsko (1557m). Svojou
polohu umoòujú nahliadnu do
hornatej krajiny juného Po3⁄4ska a do
takmer celej Hornej Oravy so svojimi
dolinami, lesmi a po3⁄4ami. Pre turistov
prístupnejia je Oravská Magura,
ktorej hrebeò rozde3⁄4uje Oravu na dve
èasti, dolnú a hornú Oravu. Najvyími vrchmi tejto oblasti sú Minèol
(1396m) a Kubínska ho3⁄4a (1346m).
Z otvoreného hrebeòa Kubínskej
hole, kde je tie vyh3⁄4adávané lyiarske stredisko vidie ako na dlani èas
Oravskej kotliny, dolnú Oravu a samozrejme nepreberné mnostvo vrchov Malej a Ve3⁄4kej Fatry, Choèských
vrchov, Roháèov i Nízkych Tatier. Turisticky atraktívnymi sú aj Oravská
vrchovina, Skoruinské vrchy, ktoré
poskytujú detailnejí poh3⁄4ad na Roháèe s celým podhorím a v dia3⁄4ke
na Oravské Beskydy s Po3⁄4skom
a kopcovitý okraj Oravy
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Oravský hrad

Pozvánka
a Roháèe s mnostvom dolín
a turistických chodníkov.
Orave dominuje CHKO
Horná Orava, ktorá pokrýva jej
celú severnú èas s Oravskou
priehradou a spolu so Zywieckym parkom krajobrazowym
a Babiogorskym parkom narodowym v Po3⁄4sku tvorí bilatelárne chránené územie. Z viac ako
40-tky chránených celkov Oravy
(NP, NPR, PR, CHA, NCH) Vám
odporúèame návtevu PR Paráè
(Oravská Lesná) so zachovanými pralesovitými porastami
vysokohorských smreèín s jarabinou, PR Tisovnica - raelinisko
vrchoviskového typu so smrekom, borovicou, kosodrevinou,
èuèoriedkou a ïalími typickými druhmi flóry, NPR Rozsutec,
ktorá obsahuje pôsobivé skalné
formy na území NP Malá Fatra,
èi NPR Roháèske plesá a NPR
Juráòova dolina - najkrajie
èasti Západných Tatier na území TANAP-u s vodopádmi a zaujímavou morfológiou. V prírode
náho regiónu môete vidie aj
jedineènú, èasto chránenú flóru
(Rosièka okrúhlolistá, Andromedka sivolistá, Vachta trojlistá...), ktorá je v rámci Slovenska
typická len pre Oravu, prípadne
málo lokalít na Slovensku. Endemitom Babej hory je roec alpínsky
babohorský. Na prehliadku sú tie
zaujímavé raeliniská hornej Oravy
s pre ne typickým rastlinstvom.
Prírodnou zvlátnosou Oravy
sú tie obce Oravská Lesná, povaovaná za najchladnejiu obec a Oravská Polhora, ktorá je najsevernejou
obcou Slovenska.
Okrem turistiky ponúka opisované územie i monos pestovania
iných portov. Na Oravskej priehrade
si príde na svoje kadý, kto má vzah
k vodným portom. Sú tu dobré podmienky pre jachting, windsurfing,
èlnkovanie i plávanie. Atraktívnym
záitkom s poh3⁄4adom na prírodu je
tie plavba na lodi alebo plti na 6 km
trase Horná Lehota  Oravský Podzámok. Rekreaènému kúpaniu poèas
celého roka sa mono oddáva v rekreaènom a lyiarskom centre Oravice s termálnymi bazénmi. V zimných
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bíne i v Oravskom vlastivednom
múzeu na Oravskom hrade.
Návtevníci Oravy by nemali
obís ani Ostrov umenia vo vodnej nádri Orava a pri potulkách
pod Babou horou Hviezdoslavovu horáreò na Rovniach, miesto
básnického diela Hájnikova
ena. Na Orave sa zachoval celý
súbor pôvodných objektov 3⁄4udovej drevenej architektúry, najmä
dreveníc v Podbieli a Sròacom,
Zuberci, Habovke, Hladovke,
Suchej Hore, Oravskej Lesnej,
Zázrivej a ïalích oravských
dedinách. Zachované objekty 3⁄4udovej architektúry mono zhliadnu aj v Brestovej, kde Oravská
galéria zriadila Múzeum oravChodník Juráòovou dolinou
skej dediny. Tu sa kadoroène
koná prehliadka nielen oravského folklóru - Podroháèske folklórne slávnosti.
Radi
Vás
privítame
v niektorej z naich Lesných informaèných kancelárií v sídlach
LS v Oravskom Podzámku, Oravskej Polhore a Zákamennom,
kde Vám predstavíme aj ïalie
zaujímavosti náho regiónu, informaènú (LIK) mapu náho OZ
a pri plánovaní návtevy Oravy
Ostrov umenia na Oravskej priehrade
Vám ponúkneme monos ubytovania v naich chatách, rozmiestmesiacoch si Oravu nemono prednených na území celého regiónu, èi u
stavi bez lyiarov. Po celom území
priamo na Oravskej priehrade (chata
Oravy je mnostvo lyiarskych vlekov.
Slanická Osada), pri kúpaliskách
Tí, ktorých viac priahuje beecké
v Oraviciach (chata Oravice), v blízlyovanie, môu vyui viacero beeckosti Oravského hradu (chata Nový
kých dráh prístupných verejnosti aleRacibor), lesnej úvraovej eleznice
bo trasy po naich zasneených LC.
na Taneèníku v Oravskej Lesnej (chaty
Historické dominanty regiónu
Taneèník, Bukovina, Paráè, Okálka), èi
Cie3⁄4om záujemcov o umeleciných turistických trás a zaujímavostí
kohistorické a stavebné pamiatky je
(chaty Vonzovec, Vydrovka, Deané
v prvom rade Oravský hrad, ènejúci
a iné) alebo ïaleko od denného zhosa na 112 m vysokom skalisku nad
nu v tichu a kráse oravskej prírody.
riekou Oravou v Oravskom PodzámPokia3⁄4 ije v súlade s prírodou,
ku. Pozornos si zaslúia i katiele
nikdy nebude chudobný, Seneca
a kúrie vo Vynom Kubíne, Mokradi,
eláme Vám bohatstvo nových
Letinách, èi Jasenovej, ïalej drevezá
itkov
a príjemných chví3⁄4 strávené kostolíky v Istebnom, Letinách
ných v prírode na Orave.
a Tvrdoíne, ako i kamenný kostolík
Ing. Radoslav 1⁄4orko
na vàku nad Vyným Kubínom. Vo
dispeèer dopravy a mechanizácie
Hviezdoslavovom múzeu v Dolnom
Kubíne sú sústredené okrem literárnych pamiatok P. O. Hviezdoslava
aj jeho osobné predmety. V tej istej
budove sídli i Èaplovièova kninica.
Mnohé kultúrne pamiatky sú vystavené v Oravskej galérii v Dolnom Ku-



Bliie informácie o lesníckych akciách a
ubytovacích monostiach OZ Námestovo
získate na www.lesy.sk,
na e-mailovej adrese chaty.no@lesy.sk,
t.è. 043/552 24 80
alebo priamo v Lesných informaèných
kanceláriách v sídlach jednotlivých LS.
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Lesnícky náuèný chodník
Oravská Lesná
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Čitateľský servis • Recenzia

Právne okienko
Milan VANÈO
Vláda SR pod3⁄4a prísluných
ustanovení zákona è. 19/2002 Z. z.
ustanovujúceho podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády
SR pod è. 115/2006 Z. z. nariadila
minimálne zdravotné a bezpeènostné
poiadavky na ochranu zamestnancov
pred rizikami súvisiacimi s expozíciou
hluku. Toto nariadenie urèuje zamestnávate3⁄4om vykona viaceré opatrenia
a svojím obsahom sa priamo dotýka
aj náho tátneho podniku.
Dòom 1. júla 2006 nadobudol
úèinnos nový zákon o BOZP è. 124/
2006 Z. z., ktorý ustanovuje veobecné zásady prevencie a základné
podmienky na zaistenie BOZP a na
vylúèenie rizík a faktorov podmieòujúcich vznik pracovných úrazov,
chorôb z povolania a iných pokodení
zdravia z práce.
Týmto zákonom sa súèasne
mení a dopåòa ivnostenský zákon,
zákon o správnych poplatkoch, ale
aj niektoré ustanovenia Zákonníka
práce, prièom upozoròujem najmä
na nové znenie §76 ods. 6 o odchodnom, ktoré znie:
Pri prvom skonèení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku
na predèasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonáva zárobkovú èinnos je viac
ako 70%, patrí zamestnancovi odchodné najmenej v sume jeho priemerného
mesaèného zárobku pod3⁄4a §134, ak poiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skonèením pracovného pomeru
alebo bezprostredne po jeho skonèení.
V èiastke 52 sú súèasne s týmto zákonom vyhlásené aj ïalie zákony, konkrétne :
 zák. è. 125/2006 Z. z. o inpekcii
práce,
 zák. è. 126/2006 Z. z. o verejnom
zdravotníctve.
S úèinnosou od 15. 4. 2006
vydalo MP SR na vykonanie zák.
è. 139/2005 Z. z. o rybárstve vyhláku
è. 185/2006 Z. z.
Celkom novým náhradovým
intitútom v naom trestnom práve
je jednorazové finanèné odkodnenie
osôb, ktorým bola v dôsledku úmyselných trestných èinov spôsobená ujma
na zdraví, ako ho upravuje zákon
è. 215/2006 Z. z..
Rovnako novým spôsobom
úcty k odporu 3⁄4udí voèi akýmko3⁄4vek
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podobám totality je zákon è. 219/2006
Z. z. o protikomunistickom odboji, ktorý ustanovuje podmienky priznania
úèastníka protikomunistického odboja a pôsobnos Ústavu pamäti národa
na úseku starostlivosti o úèastníkov
tohto odboja.
V súvislosti s podmienkami aj
náho pouívania tzv. ,,èervenej nafty upozoròujeme aj na zákon è. 223/
2006 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa
zákon è. 98/2004 Z. z. o spotrebnej
dani z minerálneho oleja.
Kadý obèan, ktorý dovàil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na
území SR, je povinný ma obèiansky
preukaz. Vetky náleitosti o vydávaní
OP a ich údajoch upravuje nový zákon
o OP è. 224/2006 Z. z., ktorý nadobudol úèinnos 1. 7. 2006.
Do pozornosti vetkým zamestnancom prevádzok lesnej výroby
dávame vyhl. MP SR è. 232/2006 Z. z.,
ktorá súèinnosou od 1. 6. 2006 upravuje podrobnosti o vyznaèovaní aby
dreva, oznaèovaní vyaeného dreva
a dokladoch o pôvode dreva! Vyhláka
je vydaná pod3⁄4a zmocòovacích ustanovení §66 písm. d.) zákona o lesoch
è. 326/2006 Z. z..
Vláda SR ïalej svojím nariadením è. 247/2006 Z. z. s úèinnosou
od 1. 6. 2006 upravila podrobnosti
o ochrane zdravia pred záaou tep-

lom a chladom pri práci. Toto svoje nariadenie vláda vydala pod3⁄4a §44 písm.
f.) zákona è. 126/2006 Z. z. o verejnom
zdravotníctve. U nás sa bude zrejme
dotýka úsekov BOZP a prevádzok
lesnej výroby.
Aj naich mzdových uètárni sa
iste dotýka nar. vlády SR è. 268/2006
Z. z. o rozsahu zráok zo mzdy pri výkone rozhodnutia úèinné od 1. 7. 2006.
Zákon è. 274/2006 Z. z. o podpore v po3⁄4nohospodárstve a rozvoji
vidieka upravuje pôsobnos MP S pri
poskytovaní o. i. aj dotácii v lesnom hospodárstve z prostriedkov tátneho rozpoètu a podmienky ich poskytovania.
Upozoròujem aj na nový zákon
o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodièov
è. 280/2006 Z. z., ale aj nariadenie
vlády SR è. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpeènostných a zdravotných
poiadavkách pri ruènej manipulácii
s bremenami.
A ete jedno zaujímavé ,,európske nariadenie vlády è. 289/2006 Z. z.
o technických poiadavkách na zorné
pole výh3⁄4adu a stieraèe predného skla
po3⁄4nohospodárskych a lesných kolesových traktorov! .... takýchto a podobných európskych aproximaèných
nariadení vlády je v zbierke zákonov
ve3⁄4mi ve3⁄4a!
Na záver vak dávam do pozornosti záujemcom rozsiahlu novelu
zákona è. 461/203 Z. z. o sociálnom
poistení, ktorá je v Z. z. uverejnená
pod è. 310/2006 Z. z. a úèinnos ktorej
je (okrem výnimiek) od 1. 8. 2006.



JUDr. Milan Vanèo, právny odbor GR LSR

DO VAŠEJ
KNIŽNICE
ENCYKLOPÉDIA ZVIERAT

Kniha je urèená deom
od 7 rokov.
Vydalo vydavate3⁄4stvo IKAR.

Jednoduchý text a výber fotografií rozíria deom poznatky zo
sveta zvierat. Pútavé kvízy a hry
zmenia uèenie na zábavu. Kniha
kladie malému èitate3⁄4ovi zaujímavé otázky, podnecujúce záujem
o ríu zvierat: Vie, e kajmanka
supia má na jazyku ruový výrastok, ktorý je návnadou na ryby podobne ako èervík na rybárskom
háèiku; motý3⁄4 dlháò jedovatý
sa vyznaèuje zvlátnymi chúkami: sadne si aligátorovi na oko a pije
jeho slzy; lezce sú ryby a môu i aj
na suchu?
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Žeby polesia...?
Ján MIÈOVSKÝ
Viac ako rok po reorganizácii
správ a lesných obvodov akoby polemika
o jej opodstatnenosti utíchla. Môe to by
znamením, e vec sa podarila a po nábehovej krivke zaèal systém práce v nových
organizaèných podmienkach fungova.
Ale môe to by aj prejavom istej apatie.
Rozhovory mimo mikrofón napovedajú, e správne bude skôr bé. Väèina
výhrad smeruje k èasovej nemonosti
zvládnutia prác v potrebnej kvalite. OLH
je na 2.000 ha obvode stratený a fakt,
e nie je lesníkovi nadriadeným mu situáciu vôbec neu3⁄4ahèuje. A tak do hry
èasto vstupuje kolegialita týchto dvoch,
aby dobré vzahy zachránili to, èo nebolo zakomponované v systéme... Niè proti
kolegialite, potrebujeme ju vetci, no
predpoklada, e bude vdy na obvode
prítomná nie je dostatoèným rieením.
Vzniká obava, e v dôsledku personálnej poddimenzovanosti prevádzky
na základnom stupni lesnej výroby sa
táto nevyhne istým  povedzme to diplomaticky  zjednodueniam.... Lakmusovým papierikom by mohla by otázka pre
113 vedúcich lesných správ: Ko3⁄4kí ste
úprimne presvedèení, e vai hospodári
budú ma abu na rok 2007 vyznaèenú
k 31. augustu 2006 tak, ako káe predpis
i základná logika lesníckej práce?
Iným  tento krát pozitívnym - poznatkom je, e hranice novovytvorených

lesných obvodov v mnohých prípadoch
kopírujú prirodzenú morfológiu terénnu. Vznikli tak celky, ktoré sú z h3⁄4adiska
organizácie lesníckych prác vhodnejie,
ako predchádzajúce, po reprivatizaèných
stratách neraz umelo vytvárané obvody.
A najmä tí starí si vimli, e súèasné
obvody sa územne èasto nápadne kryjú
s bývalými polesiami...
A tak sa ponúka rieenie, ktoré
by mohlo by syntézou oboch zistení. Doprajme u obvodom potrebnú stabilitu,

nemeòme platnú organizaènú truktúru,
urobme vak kroky na personálne posilnenie súèasného ve3⁄4kého lesného obvodu:
dajme kadému OLH k dispozícii minimálne dvoch, ak je potrebné troch a len
celkom výnimoène jedného podriadeného
lesníka. Lesníka, ktorému vak neprisúdime súèasnú rolu abového majstra, ale
odborníka zabezpeèujúceho vetky práce
pod3⁄4a pokynov zodpovedného hospodára.
Treba dopoveda to najdôleitejie
 kde na to vzia? Iste, bez dodatoèných
nákladov to nepôjde. Zvýenie nákladov
by nemuselo by dramatické, pokia3⁄4 by
na správe ostal len jej vedúci plus zástupca. Je to obdoba modelu lesnej správy
rozdelenej na polesia a obvody, ktorý u
roky funguje vo vojenských lesoch.
Vedome som obiiel fakt, e zaradením OLH do príslunej platovej triedy
sme jeho dominantnú rolu vo vzahu
k sledovaným cie3⁄4om nepodporili. To je
vak u iná téma.



Peter GOGOLA

Kráèajúc ulièkami
istého
slovenského kúpe3⁄4ného mesteèka, do
oèí mi udrela tabu3⁄4ka: Ulica lesnícka.
To slovné spojenie ma prekvapilo a prebudilo vo mne chu predstavi si, e lesníctvo je na pici záujmu. Toti, aby ste
vedeli: sklonom k fantazírovaniu hravo
prekonám priemerného narkomana.
Vykroèil som lesníckou ulicou a dal
som svojej fantázii vo3⁄4ný let... V mysli
sa mi vynárali prapodivné obrazy  Ministerstvo lesného hospodárstva so

Prečo mám
rád les

Poznámka

Lesníckou ulicou

Glosa
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sekciou pôdohospodárskou, Deò stromu tátnym sviatkom, Nobelova cena
posmrtne udelená Dekretovi Matejovie,
lesník prezidentom republiky, Lesnícky skanzen vyhlásený UNESCOm za
svetové kultúrne dedièstvo, najsledovanejia TV reality ou Slovensko h3⁄4adá
superhorára, najpredávanejie auto je
Subaru Forester, najob3⁄4úbenejí sirup
je Lesná zmes, do módy prichádza zelené obleèenie, mláde sa oduu hlási
na lesnícke koly, lesnícka profesia je
v prieskumoch na pièke dôveryhodnosti, civilizácia hlási návrat k prírode... Z fantazírovania ma náhle vytrhla
realita: stúpil som do èohosi maz3⁄4avého,
pravdepodobne tu svoju znaèku zanechal tvornohý priate3⁄4 èloveka. Vetky
sny boli náhle fuè... Zdvihol som zrak
od upinenej topánky k tabuli, ktorá
oznamovala: Slepá ulica!



PAVEL TRAUBNER
dekan Lekárskej fakulty
a prednosta I. neurologickej
kliniky
Les produkuje mnostvo kyslíka a z h3⁄4adiska lekára povaujem
les a jeho prostredie za optimálne
miesto relaxu, konzumovania èistého, exhalátmi nepokodeného
vzduchu a prostredia, ktoré prináa
i k3⁄4ud v dui. Nesmierne rád som
chodil na dlhie i kratie výlety do
lesa, pretoe les, s nádherne presvitajúcimi slneènými lúèmi, vo mne
vdy vyvolával mimoriadne príjemný pocit. Les si váim aj preto, e
mi zachránil ivot. Poèas II. svetovej
vojny, keï som bol ete malé diea,
sme v snahe zachráni si holý ivot
pred holocaustom preili devä ve3⁄4mi tvrdých a ve3⁄4mi akých zimných
mesiacov v horách v okolí Valaskej
Belej a Zliechova. Môem poveda, e
vïaka lesu, vybudovaným bunkrom,
zemliankam a vïaka sluným 3⁄4uïom som preil a po svojom návrate
od 8. mája 1945 mám vlastne darovaný ivot. Táto filozofia ovplyvnila celé moje myslenie, pretoe niè
èloveku nie je prekákou. I za toto
ïakujem nádherným lesom môjho
rodného kraja.



Prof. MUDr. Pavel Traubner, CSc.,
dekan Lekárskej fakulty UK
a prednosta I. neurologickej kliniky
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Krížovka • Humor

Uv

eríte ?

Úspený aklimatizaèný pokus muflóna
na území Slovenska sa pripisuje grófovi Forgáchovi,
ktorý v r. 1868, teda pred takmer 140 rokmi, dal vypusti v Tribeèských horách nieko3⁄4ko exemplárov dovezených z Korziky. Odvtedy prièinením ïalích generácií
po3⁄4ovníkov sa muflón vyskytuje u nás na viacerých miestach tak vo zverniciach, ako aj
vo vo3⁄4nej prírode. Muflón ob3⁄4ubuje predovetkým teplé, na juh obrátené svahy niích
pohorí do nadmorskej výky 1000 m. Pod3⁄4a Hella (1988) na Slovensku je 4200 jedincov muflónej zveri s roèným úlovkom 1100 exemplárov. V poslednom období sa poèet
jedincov prudko zniuje. Príèinou je vedenie vysokého napätia 22 tisíc Voltov. Dospelé
barany vyskakujú do výky, prièom sa stáva, e sa zachytia za rohy, elektrický ok ich
utrpenie ukonèí. Odborníci skúmajú príèiny takéhoto správania muflónich samcov, ale
zatia3⁄4 neúspene. Výsledky výskumu budú publikované v odbornej tlaèi. Pre kadý prípad upozornenie pre irokú verejnos: nedotýkajte sa na zem spadnutých muflónov!
Rubriku pripravje Ferko Tárajko



Ete stále etríte
na auto, pán sused?
U nie. Minulý
týdeò manelka
zrátala úspory,
(Odpoveï tvorí tajnièku)

Horár bol neastný, e je stále v lese a nie doma pri ene, tak mu poradili aby vdy keï bude treba vystrelil
a ena za ním ihneï dobehne. Fungovalo to, ale v jeseni si horár zúfal: Je
ruja, vade sa strie3⁄4a a moja ena u
tri týdne nie je doma !.
Záujemca o horárovho psa sa opýtal: Èo stojí ten pes? a horár na to:
Vak som mu povedal, aby si sadol!.
Nie tak, ale ko3⁄4ko stojí?, nástojil záujemca. Asi tak dvadsa minút! odvetil horár.
Kam ide? opýtal sa kamarát horára, ktorý odvetil: Na pivo! a kamarát na to: Ty ale vie èloveka bleskovo
presvedèi!.
Horárovie malému Jankovi vlietla
do otvorených úst ve3⁄4ká mucha a on
ju prehltol. Jeimária, èo si teraz
poèneme? bedáka horárka, ale horár
ju uk3⁄4udòuje: Neboj sa, niè sa mu
nestane, hneï som mu dal za lyièku
práku proti hmyzu.
Oznamuje horárka manelovi: Volala ti nejaká srnka, èo si ju vraj minule naháòal po lese, e v nej uviazlo pár
tvojich brokov.
Asi bude ná horár v nemocnici
dlho hovorí po návteve jeho kamarát
v krème. Je to s ním také zlé, hovoril
si s lekárom? pýtali sa ostatní. On
im na to: Nie, ale videl som tamojie
sestrièky!.
Mladý horár zaneprázdnený spracovávaním kalamity poslal frajerke
telegram: Ak budem môc, tak v nede3⁄4u prídem. Obratom prila odpoveï:
Bude môc, príï !.

Tajnièka kríovky z júnového èísla Lesníka znie: ...iba tie eny boli o dvadsa
rokov mladie Z úspených lútite3⁄4ov sme tentokrát vyrebovali Beátu imkovú
z Bojníc. Víazke posielame knihu z produkcie vydavate3⁄4stva IKAR. K výhre jej blahoeláme a prajeme príjemné chvíle pri èítaní.
redakcia
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Vyèíta horárka horárovi: Preèo
nenosí obrúèku ? na èo odvrkol: Èo
som potový holub ?
Zozbieral: Julo Burkovský

Hobby
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Poľovnícky receptár
Zapekané srnèie plátky so syrom a èernicovou omáèkou
Suroviny:
600 g srnèieho mäsa, 3 PL hladkej múky, 2 KL grilovacieho korenia, 1 KL korenia na divinu, 0,5 KL
diabolská zmes, tipka vegety, tipka chilli korenia, so3⁄4, 2 dcl oleja, 2,5 dcl vody, údený syr (zoznam
surovín na 4 porcie)
Omáèka: 3 dcl pohár zaváraných èerníc, 2 dcl vody, 1⁄2 balíèka zlatého klasu, 5 KL krytálového cukru
Obloenie: èernice, konzervovaná kukurica, list alátu a èínskej kapusty
Postup: Mäso nakrájame naprieè vláknom na malé rezníky hrubé na 1 prst. Nareeme okrajové blany,
aby sa rezne nekrútili. Jemne ich naklepeme. Pripravíme si koreninovo-múkovú zmes (hladká
múka, grilovacie korenie, korenie na divinu, diabolská zmes, vegeta, chilli). Rezne ve3⁄4mi jemne
osolíme a obalíme v pripravenej zmesi. Obalené rezne krátko opeèieme na rozpálenom oleji aby
neboli tvrdé. Opeèené rezne poukladáme na pekáè podlejeme vodou (cca 2,5 dcl) a trochou
výpeku. Prikryté alobalom peèieme asi 10minút. Odkryjeme, postrúhame syr a zapeèieme.
Omáèka: Pohár èerníc vylejeme aj so avou do hrnca a rozvaríme ich asi 5 minút. Rozvarený
kompót prepasírujeme cez husté sitko alebo obrúsok tak, aby sa oddelili zrnieèka od avy.
Prepasírovanú zmes dáme zvari a vylejeme do nej za stáleho mieania rozmieaný zlatý klas
v 2 dcl vody. Za stáleho mieania privedieme do varu pokia3⁄4 omáèka dostatoène nezhustne.
Dochutíme cukrom tak, aby omáèka nebola príli kyslá ale ani príli sladká.
Odporúèaná príloha je rya, alebo hranolky príp. ich kombinácia.

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

Filatelistické okienko
Les poskytoval ľudstvu od svojich počiatkov
predovšetkým drevo. Nie je preto ničím mimoriadnym,
že ťažba dreva predstavuje jeden z najobľúbenejších motívov
poštových známok s lesníckou tématikou.
Azda najstaršou známkou s lesníckou tématikou vôbec je tábor
ťažbárov (Logging Camp) na známke kanadskej provincie
New Foundland z roku 1907.
Na známkach je vyobrazená klasická ťažba dreva sekerami
(Francúzsko a Gabun), ručné píly (Slovensko a Portugalso),
jednomužné (Čína, Švédsko a Fínsko) alebo dvojmužné
motorové píly (Kongo a Kanada).
Na známkach sa objavujú aj pomocné nástroje potrebné pre
ťažbu dreva (ako napr. sapína - Juhoslávia) a v neposlednom
rade sa medzi motívmi objavilo
aj meranie dreva (Lichtenštajnsko).
Osobitnou kategóriou filatelistického materiálu
sú strojové pečiatky s reklamnými štočkami firiem vyrábajúcich
lesnícke náradie a mechanizačné prostriedky. Z nich tu
uverejňujeme strojovú pečiatku známej firmy Grube.

A
KANAD

NEW FO

ND
UNDL A

ČÍNA

GALSKO

PORTU

SKO
SLOVEN

KONGO

VIA
HOSL Á

GABUN

SKO

NŠTAJN

LICHTE

O
ŠVÉDSK

FÍNSKO

JU

45

Pre deti
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1. Hádanka

Tento ivoèích je asi 110 cm dlhý a v kohútiku 65-75 cm
vysoký. ije v poèetnejích èriedách. Ob3⁄4ubuje kopcovitý,
Ahoj kamaráti,
skalnatý terén v rozsiahlejích oblastiach. Staré samce
polite
mi správne
ijú osamote. Pri výbere potravy je skromný. iví sa
odpovede. Jedného
bylinami, po3⁄4nými plodinami, malinami, èernicami,
lístím stromèekov. V zime mu staèí suchá tráva. Je to
rieite3⁄4a odmením
otuilé zviera, odolné proti mrazu, ale neznáa vysoký
darèekom.
sneh.
Samica porodí jedno, zriedkavo dve mláïatá.
Samec vái 35-50 kg, samica je 3⁄4ahia. Môe sa doi 12 rokov.
1⁄4ahko ho spozná pod3⁄4a mohutných, toèitých zagu3⁄4atených dutých
rohov, ktoré váia 4-5 kg. Samica je bezrohá, alebo má len krátke rohy.

Ako sa volá tento ivoèích? Skús ho nakresli!

2. Pozná zver pod3⁄4a toho, èo nosí na hlave?

Doplò do rámikov pod obrázkami názvy zvierat.

3. Nájdi 10 odliností.

S

j

D

M

J

4. Vystrihni a poskladaj obrázok.
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Za správne odpovede posielam odmenu Adamovi Rybárikovi z Rajeckej Lesnej
Moja adresa je:
Veverièka Ryka, LESY SR .p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica.
Ahoj a dovidenia nabudúce!!!

Spoločenská kronika

Blahoželanie
mladomanželom
Láska, tá mocná èarodejka,
spája srdcia a osudy 3⁄4udí. Èasto sú
to páry, ktoré spája okrem lásky
aj spoloèná profesia alebo zá3⁄4uba. V prípade naej milej kolegyne
a èlenky redakènej rady LESNÍKA
Ing. Lucie alapkovej sa spojili obe
tieto okolnosti. Jej vyvolený, Ing. Matú Hanko je lesník aj lesnièiar
 tak ako ona. V sobotu 10. júna si
povedali pred svedkami svoje áno.
Mladomanelom Hankovcom eláme na spoloènej ceste ivotom ve3⁄4a
astia a lásky, poèetné potomstvo
a nech im to dobre trúbi!
redakcia èasopisu LESNÍK
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Životné jubileá
JÚL 2006
50 ROKOV
Bayer Zdenek, nar. 19. 7. 1956, lesník, LS Holíè  OZ atín
Laák Vladimír, nar. 7. 7. 1956, majster dielní a skl. MTZ  OZ Námestovo
Vojtku3⁄4ák Jozef, nar. 23. 7. 1956, lesník, LS Zákamenné  OZ Námestovo
Benèová Hedviga, nar. 17. 7. 1956, sekretárka  OZ arnovica
Ing. melko Vladimír, nar. 23. 7. 1956, vedúci strediska chovu koní,
SCHK Dobiná  OZ Revúca
60 ROKOV
Ing. Kompan Marián, nar. 29. 7. 1946, pestovate3⁄4, LS Oravský Podzámok
 OZ Námestovo
Oèená Pavel, nar. 2. 7. 1946, lesník, LS Divín  OZ Kriváò
Ing. Zoiak Jozef, nar. 10. 7. 1946, finanèník  OZ Kriváò
Mienèik Jozef, nar. 26. 6. 1946, lesník, LS Plavnica  OZ Bardejov
Pitej Vincent, nar. 13. 7. 1946, OLH, LS Plavnica  OZ Bardejov
Ing. Moovský Pavol, nar. 19. 7. 1946, vedúci projektant, PK ilina  GR BB
ODCHOD DO PREDČASNÉHO STAROBNÉHO DÔCHODKU
Marko Jozef, nar. 6. 2. 1946, lesník, LS Duchonka  OZ Prievidza
Kico Viliam, nar. 30. 3. 1946, OLH, LS Èadca  OZ Èadca
Rády Jaroslav, nar. 1. 8. 1947, OLH, LS Maluiná  OZ Liptovský Hrádok
ustek Ján, nar. 16. 5. 1948, dispeèer dopravy a mechanizácie
 OZ Èierny Balog
Kováèiková Mária, nar. 20. 11. 1951, technik, LS aling  OZ Èierny Balog
Buffa Ján, nar. 20. 10. 1945, personalista  OZ Bardejov
Fi3⁄4ková Marta, nar. 13. 1. 1950, hlavný úètovník  OZ Sobrance
Kucbel Jozef, nar. 13. 5. 1948, ekonóm, PDV Ruomberok
 GR BB, Stredisko PDV
AUGUST 2006
50 ROKOV
Ing. Horváthová Klára, nar. 31. 8. 1956, hlavný úètovník  OZ Palárikovo

Inzercia

Predaj
Predáme výhodne lanovku KSK
16 vèítane náhradných dielov.
Telefón: 0907 310 979
S hlbokým ia3⁄4om oznamujeme,
e v nede3⁄4u 11. júna 2006 nás vo veku
nedoitých 51 rokov navdy
opustil ná kolega

Ing. Miroslav Maďar
(nar. 13. 8. 1957).
V naich srdciach ostane navdy
spomienka na tohto skvelého
èloveka, lesníka telom i duou.
Èes jeho svetlej pamiatke.

Ing. Kopanica Igor, nar. 30. 8. 1956, vedúci logistiky  OZ Levice
Kováè Jozef, nar. 24. 8. 1956, OLH, LS Partizánske  OZ Prievidza
Ing. Zatlukal Jozef, nar. 1. 8. 1956, riadite3⁄4 OZ  OZ Èadca
urina Igor, nar. 27. 8. 1956, lesník, LS 1⁄4ubochòa  OZ Liptovský Hrádok
Balaj Ján, nar. 18. 8. 1956, OLH, LS Zborov  OZ Bardejov
60 ROKOV
Búzek Vít, nar. 30. 8. 1946, referent BTS, PO, OaO  OZ atín
Beliansky Valent, nar. 10. 8. 1946, lesník, LS Partizánske  OZ Prievidza
Ing. Raèek Ján, nar. 31. 8. 1946, OLH, LS Stará Bystrica  OZ Èadca
Kuna Pavol, nar. 14. 8. 1946, OLH, LS Liptovská Osada  OZ Liptovský Hrádok
Karas Ondrej, nar. 4. 8. 1946, vedúci ES, ES Betliar  OZ Roòava
Kunier Milan, nar. 11. 8. 1946, lesník, LS Roòava  OZ Roòava
Alcnauer Ladislav, nar. 30. 8. 1946, lesník, LS Margecany  OZ Koice
Ing. Helena Turská

Kolegovia a priatelia z radov
zamestnancov OZ Topo3⁄4èianky
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Hora menom Porozumenie
Na Gemeri pribudol nový lesnícky náučný chodník
Pokrok je funkciou nápaditosti. To, že táto matematická formulácia naozaj platí potvrdili tentoraz kolegovia
z Rimavskej Soboty. Vďaka tunajšiemu závodu spravil náš podnik 12. júla v práci s verejnosťou ďalší dôležitý krok.
S poďakovaním sme prijali pozvanie byť jeho priamymi svedkami.
Južný Gemer je krajom úživných pahorkov i slávnej histórie. Pahorkov, ktoré dýchajú pokojom a histórie na ktorú
treba byť hrdý. Do centra diania sa z Banskej Bystrice blížime autom popri chránenom hikoriovom poraste (vedeli ste, že
táto exotická drevina, kedysi hojne používaná na výrobu bežiek, rastie voľne aj u nás?) neďaleko Drienčan, ktoré boli
aj pôsobiskom rozprávkara Dobšinského. Ešte pred tým postojíme v Lukovištiach pri náhrobkoch Ivana Kraska a Ladislava
Mňačka (zaujímavé, že týchto rozdielnych literátov spájalo príbuzenstvo a teraz už aj spoločná hruda...). Naším cieľom je
však zvernica na Teplom Vrchu. Ale ani tu sa celkom nevyhneme dejepisu: uprostred zvernice stojí zrúcanina hradu Blh,
ktorý poslúžil Ľudovítovi Kubánymu pre fabulovanie románu Valghata (možno si ešte spomeniete na bizarnú tragédiu, ktorá
mu nedovolila tento román dokončiť...).
Miestom zrazu je chata Lujza. Stojí vo zvernici na mieste historickej predchodkyne, ktorá svoje meno dostala podľa
manželky Filipa Coburga. Coburgovci vybudovali na Teplom Vrchu diviačiu zvernicu, ktorej kamenný plot miestami ešte
stojí. Od roku 1830 pribudol v tejto najstaršej slovenskej zvernici chov danielov, ktorému sa Rimavskosoboťania s úspechom
venujú dodnes. Práve tu bude dnes otvorený ďalší lesnícky náučný chodník! Koľko ich už vlastne máme? Rátajme:
v Smoleniciach tri, po jednom na Orave, v Trenčianskych Tepliciach, pri Gabčíkove a Počúvadle. Tunajší však bude jedinečný
tým, že je venovaný špeciálne poľovníctvu.
Pred deviatou prípravy vrcholia. Na šarmantnosti domácej riaditeľke Beate JURÍČKOVEJ neuberá ani fakt, že sa
práve oháňa metlou, ktorú si na chvíľu vypožičala od jedného z kolegov: „Prosím vás, zametajte mi ten chodník pekne po
krajoch!“. Keď o chvíľu prichádza rozvojovo-technický riaditeľ podniku, môže sa slávnostné otvorenie udiať. Ján ŠTEFÁNIK
urobí krátky odpočet pribúdajúcich aktivít v oblasti práce s verejnosťou. Potvrdzuje, že tento trend má vo vedení podniku
trvalú podporu. Nasledujú slová domácej šéfky: „Rozmýšľala som, ako vás mám osloviť. Rozhodla som sa takto – vítajte,
prví naši návštevníci....“. Z jej oduševnenia je zrejmé, že závod si tu dnes neplní povinné body, ale cieľavedome vystupuje
na horu menom Porozumenie. Sériu úvodných prejavov ukončuje riaditeľka neďalekého Strediska environmentálnej
výchovy Gabriela TRNAVSKÁ, ktorá chodníku praje najmä ohľaduplných návštevníkov. Jej skúsenosti s kultúrnosťou národa
asi nepatria medzi najlepšie...
Na javisko, ktoré predstavuje trávnik teraz vchádza rodina Planošovcov, aby predviedla ako skazonosne sa
možno v prírode správať. Ešteže čoskoro dorazí aj rodina Dobrošovcov, ktorá zachraňuje, čo sa dá... Na eko-scénke
v podaní detských aktérov je cenné to, že prirodzene oslovuje desiatky prítomných detí, ktoré predstavujú najdôležitejšiu
vzorku budúcich návštevníkov. Profesionálni divadelníci následne predvádzajú upaľovanie bosorky, ktorá sa previnila
nedostatočným ekologickým vedomím. Po prestrihnutí pásky na tabuli číslo jedna sa celá spoločnosť na čele s deťmi
vydáva na prehliadku trasy „Lesníckeho náučného chodníka ZVERNICA TEPLÝ VRCH“. Výklad robí miestna lesná pedagogička
Janka HORVÁTHOVÁ, ktorá to s deťmi zjavne vie. Takmer trojkilometrový chodník má osem zastávok:
Lujza park, Danielia zver, Hrad Blh, Čierna obora, Chov muflonej zveri, Lapák, Ostatná poľovná
zver a Flóra a fauna. Prehliadka chodníka je dva krát zaujímavo prerušená. Prvý krát to spôsobia
historickí lukostrelci, ktorí predvádzajú stredoveké techniky lovu. V závere potom sokoliari z čias
Veľkej Moravy s dravcami. Obidve intermezzá zaujmú všetkých a potešia najmä deti. Ale veď o ne
predovšetkým
ide. „Dospeláci“, medzi ktorými nechýbajú starostovia okolitých obcí,
pracovníci CHKO Cerovská vrchovina, či banskobystrický župan Milan
Murgaš si na záver družne posedia na terase chaty Lujza.
Slúži ku cti organizátorom, že nový chodník je vedený
nápadito a citlivo zároveň. Každé, hoci len trocha
nebezpečné miesto, je zaistené zábradliami, schodíkmi,
reťazami. Tabule sú prehľadné. Vkusná brožúrka
– sprievodca po chodníku - dáva celému podujatiu punc
trvalosti. Jednoducho vydarený deň. A najmä predzvesť
trvalého záujmu o túto lokalitu.
Návštevník Gemera má odo dneška možnosť
spoznať v prirodzenom prostredí lesnícke reálie,
ktorých osobitosti my už často ani nevnímame.
Potvrdzuje to chlapča, ktoré sa počas premiérovej
prehliadky zvedavo spýtalo: „A to je čo za búdka?“
Práve sme stáli pri peknom krmelci...
Ján Mičovský

