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editorial

anketa

Niekde bude chyba
Zachovať zamestnanosť alebo ignorovať časť domácich spracovateľov a drevo predávať za lepšie ceny do zahraničia? Takáto dilema je na stole už niekoľko rokov
a museli sa s ňou vyrovnať takmer všetky vedenia štátnych lesov. Výsledok je jasný.
LESY SR vlani vyviezli do zahraničia necelé dve percentá svojej produkcie a aj to išlo
zväčša o listnaté drevo vysúťažené v elektronických aukciách dreva.
Napriek tomu nie sú spracovatelia dreva spokojní. Časť dreva dodávaného podnikom domácim firmám s veľkou pravdepodobnosťou končí za hranicami, kde je
v niektorých sortimentoch oveľa vyššia cena dreva ako na Slovensku a domácim
spracovateľom surovina chýba. Aké sú možnosti riešenia?
V minulosti podnik vyskúšal selektovanie firiem na obchodné a výrobné
a zmluvne zakázal reexport svojho dreva. Nepomohlo. Okrem toho, že takéto praktiky sú diskriminačné a v druhom prípade sa snažia obmedzovať právo majiteľa na
voľné nakladenie s hnuteľnou vecou, je prakticky takmer nemožné odkontrolovať
dodržiavanie obmedzení. Väčšina firiem, ktorá má voľné drevo a výhodnú ponuku
na odkúpenie, toto drevo aj predá. Zisk je zisk a v obchode je najistejší.
Jediné čo by mohlo účinne zabrániť exportu, je zvýšenie cien sortimentov na
úroveň susedných štátov, aby vývoz nebol cenovo zaujímavý a dreva bude zrazu
dosť. To by však podľa Zväzu spracovateľov dreva bolo pre veľkú časť slovenských
firiem likvidačné. Nemajú takú produktivitu práce a efektivitu výroby ako maďarskí,
českí, poľskí či rakúski drevári. Takže - zachovať zamestnanosť alebo ignorovať časť
domácich spracovateľov a drevo predávať za lepšie ceny do zahraničia?
Pekné čít a nie

Anketa
Pavol Cubinek
vedúci LS Oravská Polhora
Lesná správa má počas celého roka, nielen počas hubárskej sezóny, najväčšie
problémy s občanmi Poľskej republiky.
Títo nerešpektujú, ani nie sú ochotní rešpektovať naše zákony, ani upozornenia,
často tvrdia, že ich navigácia nasmerovala cez lesné pozemky na trase Zywiec
– Zakopane, pričom chodia v čižmách
s košíkmi v rukách po lese, kde po nich
nachádzame množstvo odpadkov. Problémy s miestnymi občanmi sú minimálne.
Miestni obyvatelia rešpektujú zákazové
značky, umiestnené pri vstupe do dolín.
Priestupky riešime dohovorom, nahlasovaním na políciu, ktorá riešenie posúva
na orgány životného prostredia, kde sú
sankcie minimálne.
Jozef Jančo
OZ Žarnovica
Väčšinu dolín máme zabezpečenú rampami, a tak vstup autami na lesné pozemky je značne obmedzený. To sa však
nedá povedať o motorkároch a jazdcoch
na štvorkolkách, ktorí okrem toho, že
porušujú zákon, sú ešte aj bezohľadní a
arogantní. Niekedy ich nie je možné ani
zastaviť, nie to ešte pokutovať. Anonymitu im zaručuje prilba a okuliare. Často po

Hubárska sezóna sa už začala a počas nej rapídne narastá počet osôb
pohybujúcich sa na lesných pozemkoch. Rešpektujú návštevníci lesa
zákaz vjazdu motorovým vozidlom na lesné cesty označené príslušnou
tabuľou zákazu alebo dochádza často k porušovaniu Zákona o lesoch
č. 326/2005 Z. z. § 31, o zákaze niektorých činnosti ako napr. jazda alebo
státie motorovým vozidlom, skútrom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo vyznačených miest a jazde na bicykli alebo na koni mimo
lesnej cesty alebo vyznačenej trasy.
nich nájdeme len stopy na zvážnici alebo
chodníku. Najdisciplinovanejší sú cykloturisti, pohybujúci po vyznačených trasách, ktorých je na našej LS niekoľko desiatok km. Celkovo porušovanie zákazov
vstupov riešime podľa závažnosti, buď
pohovorom alebo blokovými pokutami.
Ivan Jurík
LS Nové Mesto nad Váhom
Lesná Správa Nové Mesto nad Váhom
obhospodaruje veľké územie 11 236 ha
lesných pozemkov a 62 838 ha katastrálnej výmery. Lesné cesty majú dĺžku 143
km. Na našej Lesnej správe sa snažíme
hlavne o prevenciu pred takouto činnosťou. Máme vybudované uzamykateľné
rampy a lesníkov na svojich miestach. To
znamená, že sú autoritami na územiach,
ktoré sú v ich lesníckych obvodoch. Preto
podnety z našej strany na Obvodný lesný
úrad prípadne na Obvodné oddelenie Polície bývajú skôr sporadické. V priebehu
posledných rokov prešli rekonštrukciou
všetky jestvujúce technické zariadenia na
ochranu majetku a súčasne boli vybudované nové. Na ochranu, resp. monitorovanie využívame aj ďalšie zariadenia - fotopasce. Aj keď je prevencia akákoľvek,
vyskytnú sa prípady (hlavne čo sa týka
porušenia vjazdu hlavne jednostopých

motorových vozidiel). Tieto sú však častokrát registrované len sluchom a žiadna
sankcia alebo identiﬁkácia takéhoto porušenia nie je možná.
Martin Kovalčík
vedúci LS Beňuš
Na území lesnej správy Beňuš je porušovanie zákona o lesoch odrazom sezónnosti rastu húb, čučoriedok, brusníc, v
zime napríklad snežné skútre a.i. Dolinové cesty sú v ústiach vybavené rampami a
zákazovými značkami. Dodržiavať určitý
režim uzatvárania je pri množstve dodávateľských a subdodávateľských subjektov (vybavených oprávneniami) zložité.
Cyklisti v regióne majú vybudované cyklotrasy. S vjazdom motorových vozidiel je
to tiež viac menej v poriadku, ale najväčším problémom sú sólo resp. organizované prejazdy crossových motocyklov mimo
lesných ciest, arogantne a bez rešpektu.
Pre nich rampa nie je prekážkou. Zásah
proti tomuto z pozície lesnej resp. poľovnej stráže je prakticky nemožný. Nerešpektujú Vás, nezastanú, nedokážete
ich identiﬁkovať a častokrát s vulgárnym
gestom prefrčia okolo Vás. Snažili sme sa
o rôzne „zábrany“, ale ani s tým nemajú
problém. Účinnou sa nám javí spolupráca
s políciou.
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Za prvý polrok podnik LESY SR
splnil plánované výsledky hospodárenia
Podnik LESY SR uzatvoril prvý polrok so ziskom 5,054 milióna eur pri tržbách z vlastných výrobkov a služieb
104,047 mil. €. Oproti minulému roku podnik v dôsledku zníženia ťažby dreva zaznamenal pokles zisku o 1,65 mil.
eur. Plánovaný zisk však podnik prekročil viac ako dvojnásobne, keď pôvodne počítal s hospodárskym výsledkom
za prvých šesť mesiacov vo výške 2,174 milióna eur.
O podrobnostiach hospodárenia štátneho podniku sme sa rozprávali s ekonomickým riaditeľom Ľubošom
Némethom.
Napriek tomu, že
LESY SR medziročne znížili zisk, oproti plánu je
viac ako dvojnásobný.
Kde podnik ušetril alebo prípadne, kde zarobil
viac ako bolo plánované?
V otázke je skrytá aj časť odpovede. Na
jednej strane sa podarilo
oproti plánu zvýšiť tržby
a na druhej zasa poklesli
plánované náklady. Podnik priebežne plní výrobné úlohy, vrátanie
obnovy lesa, výchovy aj
prečistiek. Mierne bola
prekročená ťažba dreva
o 82.800 m³ a dodávky
o 58.700 m³. Určitý vplyv na veľkosť ťažby
malo aj urýchlené spracovanie marcovej
veternej kalamity.
Čo sa týka strany príjmov, asi najvýraznejší vplyv mal zisk z predaja majetku, ktorý bol o 450.000 eur vyšší, ako

sme plánovali. Podarilo
sa napríklad odpredať niektoré pozemky
pod diaľnicami. Toto je
však jednorazový príjem, s ktorým sa nedá
počítať aj v ďalších obdobiach. Z dlhodobého
hľadiska je významnejšie
prekročenie plánovaného priemerného speňaženia dreva o približne
jedno euro na kubík na
výsledných 50,39 €/m³.
Pri dodávkach takmer
1,9 milióna m3 dreva si
každý ľahko vyráta, ako
jedno euro ovplyvní výšku tržieb a v konečnom
dôsledku aj zisku.
Na druhej strane podnik nevyčerpal
plánované režijné náklady. Úspora 1,085
mil. € je z veľkej časti daná nevyčerpaním
plánovaných nákladov na opravy majetku, čo je najmä dôsledok zdĺhavého

priebehu verejného obstarávania a tiež
medziročným znížením stavu THZ o 102
pracovníkov.
Prvý polrok je za nami. Čo čaká podnik v druhom polroku, existujú nejaké
riziká?
Samozrejme! LESY SR sú úzko naviazané na spracovateľov dreva a minimálne
v jednom odvetví a tým je stavebníctvo,
je už dlhší čas badateľný pokles produkcie. To môže v druhom polroku ovplyvniť
dopyt po dreve, najmä ihličnatom a tým
aj naše tržby.
Je niečo, čo by ste chcel vyzdvihnúť
pri pohľade na polročné hospodárske výsledky?
Okrem už spomínaného lepšieho
speňaženia dreva je to rast produktivity
práce z pridanej hodnoty. Tá vzrástla za
prvý polrok na 15.069 €/ pracovníka, čo
je oproti plánu nárast o 3200 € a oproti
minulému roku o 2008 €.
Ďakujem za rozhovor.
-vr-

Nové metodicko-organizačné pokyny
Ochrana lesa proti lykokazovi sadenicovému a tvrdoňovi smrekovému
Od 1. apríla 2013 nadobudol účinnosť nový metodicko-organizačný pokyn
(MOP) LV 018 zaoberajúci sa ochranou
sadeníc pred lykokazom sadenicovým
a tvrdoňom smrekovým. Na význam tohto
kroku sme sa spýtali odborného garanta
tejto MOP Ing. Ivana Špildu.
Čo predchádzalo vydaniu súčasnej verzie
MOP?
Škody na sadeniciach spomínanými
škodcami už rieši STN 48 27 12 Ochrana
lesa proti tvrdoňom a lykokazom na sadeniciach. Rieši prognózu, prevenciu, kontrolu výskytu a spôsob obrany pred týmito
škodcami. Rovnako existuje Usmernenie
ku kontrole, ochrane a obrane sadeníc
pred poškodením tvrdoňom smrekovým
a lykokazmi, ktoré vypracovala Lesnícka
ochranárska služba (LOS). Podľa týchto
dvoch odborných dokumentov sme sa
v praxi doteraz riadili. Samotné LESY SR,
štátny podnik však nemal žiadny oﬁciálny pokyn a postup a tak sme vypracovali MOP LV 018, ktorej účelom je stanoviť

postupy pri zisťovaní rozšírenia, ochrane a
obrane pred hlavnými škodcami na sadeniciach – lykokazovi sadenicovému (Hylastes cunicularius) a tvrdoňovi smrekovému
(Hylobius abietis) na obrázku. Pri tejto
MOP sme vychádzali z platnej STN a v spolupráci s LOS. Je doplnená o bionómiu
hlavných škodcov s obrazovou prílohou.
Čo je dôležité, sú hlásenia o zvýšenom
výskyte, ktoré sa posielajú na GR spolu
s pravidelným hlásením o aktuálnom stave vždy k 15. dňu v mesiaci. Takto získa OZ
presný prehľad o stave poškodenia svojich
porastov a bude vedieť včas a správne zareagovať na vývoj škodcov.

Ochrana lesa proti hlavným hmyzím škodcom na borovici lesnej
Od 3. júna 2013 nadobudol účinnosť nový metodický pokyn zaoberajúci
sa ochranou borovice lesnej proti hmyzím
škodcom. K potrebe zavedenia novej MOP
LV 016 (2) sa vyjadril odborný garant Ing.
Ivan Špilda.
Aký je prínos súčasnej verzie MOP?
Doteraz sa zamestnanci lesných správ
pri ochrane borovíc riadili svojimi poznatkami a skúsenosťami zo škôl a z praxe. Pre
potreby kontroly a overovania účinnosti
zásahov bolo potrebné pripraviť jednotné
znenie pre všetky organizačné jednotky
podniku. Súčasná verzia je jedinou písomnou verziou popisujúcou konkrétne postupy zásahov proti hmyzím škodcom na
borovici lesnej. Svoju účinnosť nadobúda
v období rapídneho nárastu kalamitného
schnutia borovice lesnej v spojitosti s nárastom počtu hmyzích škodcov.
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Slniečko zasvietilo na Deň stromu.
Už po dvanásty krát
Počasie na Deň stromu, ako je to už
zvykom, nesklamalo a tak si návštevníci
mohli naplno vychutnať program a aktivity, ktoré im hlavný usporiadateľ OZ Čierny Balog pripravil v sobotu 13. júla 2013.
Tento rok sa do Vydrovskej doliny prišlo
pozrieť 17.000 návštevníkov a už okolo
obeda bol skanzen plný ľudí. Záujem o
toto podujatie stále narastá a to i napriek
tomu, že v posledných rokoch nie je LESMI SR, š. p. mediálne propagované. Ako
nám s úsmevom prezradil Aleš Bílek, vedúci čiernohorskej železničky: „Naše vláčiky boli optimálne vyťažené. Toto bol ten
správny počet ľudí.“ Súčasťou zaujímavého programu, orientovaného na propagáciu východného Slovenska, boli hviezdy
ako napríklad folklórny súbor Šarišan z
Prešova, Katka Knechtová, ľudová hudba

Poobedňajší
kultúrny
program
okrem už spomínaných interpretov oživila skupina Banda prezentujúca ľudové
piesne v modernom prevedení, tanečné
skupiny Slovak Tango a Fáber Dance School. Mladých ľudí svojím temperamentom
rozprúdil víťaz československej SuperStar
2012 Lukáš Adamec. Katka Knechtová počas svojho predstavenia neskrývala radosť
a príjemný pocit z akcie, ktorý vyjadrila

Kandráčovci a Ander z Košíc. Po prvý krát
sa súčasťou programu stala prezentácia
troch východoslovenských odštepných
závodov OZ Sobrance, OZ Vranov a OZ
Prešov.
Podobne ako v predchádzajúcich rokoch prilákalo toto podujatie najvyšších
predstaviteľov Slovenskej republiky: pána
prezidenta Ivana Gašparoviča, ministra
pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka a
viacerých poslancov národnej rady.
Cenu Jozefa Dekréta Matejovie pre
najlepšieho lesníka za rok 2013 si prevzal
Miroslav Rybárik, ktorý ešte minulý rok
aktívne pôsobil na lesnej správe Fačkov a
v súčasnosti sa teší lesníckemu dôchodku.
Ocenenie odovzdali generálny riaditeľ LESOV SR, š. p. Ctibor Határ a Jaroslav Šulek,
predseda lesníckej komory.
Tento rok, už tradične, sa stal súčasťou skanzenu ďalší strom - breza, ktorú
zasadil prezident za asistencie ministra
pôdohospodárstva. Okrem stromu, pribudli na náučnom chodníku tri nové zastávky venované témam pralesy, meandre
a lesné plody. Celkový počet zastávok sa
tak zvýšil na 78. Oproti minulému roku
bola obnovená časť amﬁteátra a dokončené nové oplotenie mini-landu.

slovami: “Som tu síce prvý, ale dnes viem,
že iste nie posledný krát.“
Pre návštevníkov skanzenu bolo
okrem programu v areáli amﬁteátra pripravených 32 zastávok lesnej pedagogiky
na náučnom chodníku. Najmenší účastníci na nich zbierali pečiatky v súťaži Som
lesník. Zaujímavých aktivít a atrakcii bolo
viac než dosť. Pod holým nebom prebiehali ukážky ľudových remesiel, plietli sa košíky, na iných miestach sa vyrábali vtáčie
kŕmidlá a jazdilo sa na koňoch. Kolegovia
z OZ Revúca predstavili jedinečný druh
slovenského koňa Norik muránsky a sokoliari predvádzali schopnosti svojich dravcov. Sprístupnená bola lesnícka kaplnka
a stará horáreň v sprievode pracovníkov
Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. Svoj stánok tu mala štátna ochrana
prírody a nechýbala ani riaditeľka CHKO

Poľana Vladimíra Fabríciusová. „Patrím k
pravidelným návštevníkom tohto podujatia a môžem úprimne povedať, že toto
je to najúžasnejšie miesto a podujatie,
aké mohli LESY SR zrealizovať,“ prezradila nám počas rozhovoru. Pozornosti
zvedavcov neunikol ani Miroslav Saniga
obklopený svojimi jedinečnými knihami o
hlucháňovi a murárikovi, jeho „životných
láskach“. Bol nadšený z množstva návštevníkom ale so smútkom v hlase dodal:
„Som jediný z Ústavu ekológie lesa na
tejto krásnej akcii“. Nebol však jediným
umelcom. Nad cestou počas celého dňa
vznikali sochy z dreva len za pomoci motorovej píly, ktorá ako ste mali možnosť
vidieť, nie vždy musí slúžiť na ťažbu. A keď
už spomíname ťažbu samotnú, tak žiadnemu pohľadu neunikli ukážky obratnej
manipulácie s drevom, ktorú predvádzali
profesionálni lesníci.
Jednou z najadrenalínovejších atrakcií pripravených pre deti bola umelá lezecká stena a spúšťanie sa v závese dolu po
napnutom lane.
V areáli sa nachádzali viaceré stánky
so suvenírmi ľudovej tvorby a občerstvením. Toto podujatie prvý raz organizoval
nový šéf lesníckeho skanzenu Michal Koﬁra a dodajme že úspešne. Ak sa aj vyskytli
nejaké malé organizačné problémy, návštevníci ich nepostrehli.
Anna Sliacka
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Zákaz vjazdu do lesa porušuje stále viac ľudí
Lesník, nie je človek, ktorý píli stromy a strieľa zver, ale v prvom rade človek, ktorý žije lesom, zakladá
ho, vychováva a v neposlednej miere sa ho snaží chrániť. Pri ochrane lesa sa mnohokrát dostane do situácie,
v ktorej si uvedomujú svoju bezmocnosť. Ochrana lesa je založená na prevencii. Problémom sú malé právomoci
lesníkov a lesnej stráže spojené so zásahom voči občanom porušujúcim Zákon o lesoch č. 326/2005 Z.z., § 31 napríklad „zákaz jazdiť alebo stáť motorovým vozidlom, skútrom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo
vyznačených miest“ (odsek 1 písmeno d).
Mnohí obyvatelia sú pravdepodobne
presvedčení, že zákony sa tvoria na to, aby
sa porušovali. Neuvedomujú si, že vjazd
do zákazu vjazdu je priestupok a môžu
zaň dostať pokutu do 60 eur. Zarážajúce
je, že až deväť z desiatich náhodne oslovených občanov počas hubárskej sezóny
ignorujú zákazové tabule osadené pri
lesných cestách. Mnohí z nich nechápu,
že nie každá vyasfaltovaná cesta je verejná komunikácia, a že sa nemôže na nej
jazdiť na aute alebo motorke. To, že by
mohli vážne ohroziť svoj vlastný život ak
sa pohybujú v lese počas ťažby, je im akosi ľahostajné. Navyše motorky spôsobujú
zveri väčšie vyrušenie ako lesné mechanizmy pohybujúce sa v hore, na ktoré je zver
zvyknutá. Takéto rušenie môže negatívne
vplývať na zver najmä na jar, keď má väčšina druhov mladé.
V prípade, že sa s občanom porušujúcim Zákon o lesoch náhodou stretnete
na lesných pozemkoch s vyšším stupňom
ochrany, je schopný poprieť aj existenciu Zákona o ochrane prírody a krajiny
543/2002 Z.z., § 13-15, ktoré hovoria o zákaze a) vjazdu a státia motorovým vozidlom alebo záprahovým vozidlom, najmä
vozom, kočom alebo saňami, na pozemky
za hranicami zastavaného územia obce
mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže,
továrenského, staničného alebo letiskového priestoru, b) vjazd a státie s bicyklom
na pozemky za hranicami zastavaného
územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie, účelovej komunikácie a
vyznačenej cyklotrasy.
Dôležité je spomenúť existenciu
poľovných revírov s vlastnými zákonmi a
riadením, ktoré sú pre verejnosť úplnou
neznámou. A opäť by sme mohli povedať,
že predovšetkým tým ohrozujú sami seba.
Okrem neplánovanej účasti hubárov na
skupinových poľovačkách sú porušované
činnosti uvedené v Zákone o poľovníctve
274/2009 z. Z § 24 Ochrana poľovníctva
odsek 3, Zakazuje sa v poľovnom revíri k)
jazda na motocykli, motorovej trojkolke,
štvorkolke, motorovom vozidle alebo motorovom člne, snežnom skútri a vodnom
skútri v poľovnom revíri, okrem cestnej
premávky); zákaz neplatí pre vlastníkov
pozemkov pri ich bežnom obhospodarovaní, pre užívateľa poľovného revíru pri
užívaní poľovného revíru a orgány štátnej
správy pri výkone dozoru alebo kontroly.
„Vzhľadom na to, aké sú právomoci
a možnosti člena lesnej stráže pri zabezpečovaní dodržiavania Zákona o lesoch č.
326/2005 Z.z.§ 31, čiže podľa môjho ná-

zoru skoro žiadne, som sa rozhodol spolupracovať s políciou“, uviedol riaditeľ OZ
Slovenská Ľupča Vladimír Masica a následne podotkol: „V § 53 tohto zákona sú povinnosti a oprávnenia člena lesnej stráže
síce pekne popísané, len sa asi zabudlo na
nie právnu uvedomelosť a aroganciu občanov a tzv. milovníkov prírody. Môžete
mať aj tri odznaky, keď popri Vás preletí motorka, štvorkolka, či snežný skúter,
nikoho ani nenapadne reagovať na Vašu
výzvu o zastavení. Mne sa raz podarilo
zastaviť snežný skúter s tým, že spod bundy dotyčný vytiahol pištoľ so slovami „čo
chceš ty...“.
OZ Slovenská Ľupča v spolupráci s políciou a to Krajským riaditeľstvom
v Banskej Bystrici v roku 2012 uskutočnili
tri veľké akcie zamerané na pohyb jedno a dvojstopových motorových vozidiel
v lesných porastoch a nedovoleného výrubu a vývozu drevnej hmoty v lokalitách Kremnické vrchy, Badínsky prales,
Malachov, Donovaly, Priechod a Baláže.
Vladimír Masica spoluprácu s policajným
zborom vníma pozitívne: „K dispozícii PZ
boli naši zamestnanci prislúchajúci k jednotlivým lokalitám. Aj keď neboli zistené závažné porušenia zákona pri týchto
kontrolách, začalo sa o tom hovoriť medzi obyvateľstvom dotknutých oblasti
a máme odozvy, že to vzbudilo určitý
rešpekt a obavu z možných postihov za
tieto priestupky. Nakoľko akcie zabezpečovali príslušníci PZ iných okresov ako BB v
rámci utajenia, vznikli aj drobné problémy
s orientáciou v teréne, pri kontrole našich
dokladov vystavených na odvoz dreva ako
aj povoleniek na vstup do lesa. Všetko sa

vyriešilo na mieste v prítomnosti našich
zamestnancov. Určite mienime v tejto
spolupráci pokračovať, čo sme už aj predbežne s PZ BB prerokovali a podľa svojich
skúsenosti by som odporučil aj ostatným
kolegom vyskúšať túto formu spolupráce.
Medzi obyvateľstvom sa tieto správy rýchlo šíria a má to dopad na myslenie a správanie sa ľudí. Nechcem, aby to kolegovia
chápali ako patent na rozum - uviedol
som len svoje skúsenosti.“
„Aj nám sa účinnou javí spolupráca
s políciou v organizovaní nepravidelných
(časovo aj teritoriálne) preventívno – bezpečnostných akcií zmiešaných hliadok
(člen lesnej stráže a policajt) zameraných,
jednoducho povedané na všetko – porušovanie zákazov činností, zákazu vjazdu,
pytliactvo...,“ uviedol Martin Kovalčík Vedúci LS Beňuš.
A čo by odporučil svojim kolegom
Ivan Jurík z LS Nové Mesto nad Váhom
v prípade neustáleho porušovania zákazu vjazdu osobami neoprávnenými na
vjazd? „V takomto prípade je každá rada
drahá. Naša lesná správa má aj to šťastie,
že v rámci našej pôsobnosti sa nachádzajú
dve motokrosové dráhy, ktoré sú určené
pre verejnosť a možno aj preto je výskyt
terénnych motoriek nie až taký kritický,
ako na iných územiach Lesov Slovenskej
republiky. Prevencia, hlavne snaha vychovávať ľudí, aj keď viem, že to nie je riešenie, ktoré by daný problém odstránilo
v reálnom čase. A za ďalšie, spolupráca
s políciou je veľmi dobrá cesta“.
„Vedenie odštepného Závodu Trenčín, ako aj Lesná správa Nové mesto nad
Váhom majú veľmi dobrú spoluprácu
s Policajným zborom“, podotkol Jurík
a následne uvádza pár postrehov z praxe:
„Vykonávame preventívne kontroly, či už
na porušovanie zákona, ale aj na mnou
spomínanú prevenciu. Bezpečnostno preventívne akcie sú realizované v priebehu celého roka, ale najmä v čase zvýšenej
návštevnosti lesov za účasti zástupcov:
Policajného zboru SR; miestne príslušných
Obvodných lesných úradov; obhospodarovateľa“.
Porušovanie Zákona o lesoch je čoraz častejšie spomínaný problém, ktorý
sa lesníci snažia riešiť za pomoci polície.
Každý deň pribúdajú nové prípady napríklad vyšetrovanie na OZ Čierny Balog a.i.
a v spolupráci s políciou je ich objasňovanie účinnejšie. V tomto smere by bolo
potrebné pripomenúť, že nie len policajt
ale tiež člen lesnej stráže je verejný činiteľ podľa Trestného zákona 300/2005 Z.z.,
s čím súvisí jeho postavenie a právomoci,
ktoré by mali byť zo strany verejnosti rešpektované.
Anna Sliacka
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Najšikovnejších horárov majú
v Slovenskej Ľupči, Vranove
nad Topľou a Rožňave
Hod obojstrannou sekerou na cieľ, streľba zo vzduchovky, montáž feromónového lapača či sadenie stromčekov, aj to boli disciplíny,
ktoré v piatok 14. júna čakali lesníkov na už 9. ročníku súťaže Naj horár... na Donovaloch. V trojčlenných družstvách si ceny pre víťazov
nakoniec prevzali domáci lesníci z OZ Slovenská Ľupča, tesne nasledovaní kolegami z Vranova nad Topľou a Rožňavy.
A záujem o súťaž bol tradične veľký.
Okrem zástupcov všetkých odštepných
závodov podniku LESY SR si prišli zmerať
svoje schopnosti aj kolegovia z vojenských
lesov, viacerých mestských lesov, vysokoškolského lesného podniku zo Zvolena
a aj štátnych lesov Tanapu. Súťaž svojou
prítomnosťou podporil aj prezident Ivan
Gašparovič či minister pôdohospodárstva
Ľubomír Jahnátek, ktorý ju využil aj na
pracovné stretnutie so zástupcami neštátnych lesov.
Na svoje si prišli aj diváci. Odštepný
závod LESOV SR Slovenská Ľupča, ktorý
súťaž organizuje, pre nich pripravil niekoľko atraktívnych mimosúťažných disciplín,
ktorými si mohli vyplniť voľný čas. Okrem
tradičného pitia piva na čas, kde jeden z
najlepších časov drží nemenovaný riaditeľ

Poradie
1.
2.
3.
4.
5.

Meno

domáceho odštepného závodu, si mohli
vyskúšať aj sekanie na presnosť, hod sekerou alebo streľbu zo vzduchovky. A hoci
išlo o amatérov, niektoré výkony by zniesli
aj porovnanie s profesionálmi. Veď napríklad z troch seknutí sa pomýliť oproti čiare spolu iba o niekoľko milimetrov, si vyžaduje dlhoročný tréning doma v drevárni
alebo mimoriadne šťastie.
Po ukončení súťaží sa ukázalo, že v
súčte všetkých piatich disciplín má najšikovnejších horárov usporiadateľský odštepný závod Slovenská Ľupča v zložení
družstva Ladislav Vajcík, Juraj Piar a Andrej Chválik. Z horárov mimo podniku
LESY SR sa nestratili ani lesníci zo Štátnych
lesov TANAPu a Mestských lesov Banská
Bystrica, ktorí skončili v prvej desiatke.
Podobne, ako sa skončila súťaž druž-

Výsledková listina - družstvá
OZ

Ing. Ladislav Vajcík
Juraj Piar
Ing. Andrej Chválik
Marián Bezeg
Marián Pavlík
Mikuláš Fedor
Ing. Jozef Heteši
Ľubomír Árvay
Ing. Robert Svinkásek
Ing. Dušan Michalove
Ing. Pavel Paučo
Ing. Martin Kaľamár
Radoslav Michalec
Michal Gazda
Vladimír Michalec

Body

Slovenská Ľupča

830,50

Vranov nad Topľov

894,52

Rožňava

1075,68

Kriváň

1093,86

TANAP

1103,06

Poradie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

stiev, kopírovali umiestnenia aj jednotlivci.
Na prvých troch priečkach skončili Jozef
Heteši z OZ Rožňava nasledovaný Ladislavom Vajcíkom z OZ Slovenská Ľupča a cenu
za tretie miesto si odniesol Marián Bezeg z
OZ Vranov nad Topľou. Gratulujeme.
-vr-

Výsledková listina - jednotlivci
Meno
OZ

Body

Ing. Jozef Heteši
Ing. Ladislav Vajcík
Marián Bezeg
Martin Seredy
Róbert Cár
Ing. Richard Jakubička
Pavel Kohút
Juraj Piar
Marián Brisuda
Ing. Dušan Michalove
Jozef Oceľ
Marián Pavlík

179,35
191,99
225,17
225,69
257,64
266,19
270,04
297,00
300,39
310,05
324,21
325,05

Rožňava
Slovenská Ľupča
Vranov nad Topľov
ML Banská Bystrica
Sobrance
Rimavská Sobota
Levice muži
Slovenská Ľupča
Smolenice
Kriváň
Beňuš
Vranov nad Topľov

Súťaže Naj horár…
sa opäť zúčastnilo aj družstvo žien
Už takmer tradičnou sa na celoslovenskej súťaži lesníkov „Naj horár“ na
Donovaloch stala účasť družstva žien lesníčok. Nie je ich pomedzi lesníkov málo a
nepracujú iba v kanceláriách. Zapájajú sa
aj v lesníckych prevádzkových profesiách
ako vedúce lesníckych obvodov. Svojimi znalosťami, precíznosťou, praktickou
zručnosťou a samozrejme aj šarmom si vyslúžili rešpekt kolegov mužov aj pracovníkov dodávateľských ﬁriem. Na túto tému
sa rozprávali aj s redaktorom televíznej
relácie Halali Ľubom Kľúčikom.
Sympatickým činom trojice lesných
inžinierok z OZ Levice bola ich účasť na
súťaži Naj horár vedľa družstva mužov z
tohto OZ. Pokiaľ nerátame niekoľko žien,
ktoré si v predchádzajúcich ročníkoch vyskúšali niektoré disciplíny, ako sekanie
sekerou na presnosť, streľbu alebo nesúťažnú disciplínu pitie piva, bola to v tomto

roku v deviatom ročníku druhá oﬁciálna
aktívna účasť žien. Neodradil ich ani hod
sekerou alebo streľba. V predvečer súťaží
ešte debatovali nad atlasmi škodcov a púčikov lesných drevín.
Pri slávnostnom nástupe 14. júna
tak stáli za ceduľkou OZ Levice - ženy
spolu s mužskými družstvami tri sympatické mladé dámy, lesné inžinierky: vedúca LO Kližská Nemá na LS Gabčíkovo
Lenka Matejdesová, ktorá bola súčasťou
aj minuloročného ženského družstva OZ

Palárikovo, technika pre pestovanie a
ochranu lesa LS Pukanec Katarína Martinovská a referent HIM na OZ Levice Mária
Vlčáková. Prvým dvom najviac vyhovovali
disciplíny ochrany a pestovania lesa, pani
Vlčákovej meranie a odhad drevnej hmoty, z ktorej mala pôvodne najväčšie obavy. V tomto roku bola súčasťou mužského
družstva OZ Žilina Lenka Slobodníková
z LS Rajecké Teplice, spolu teda v tomto
roku súťažili štyri ženy.
Ako sa lesníčkam z OZ Levice a OZ
Žilina darilo? Boli úspešné napríklad v
disciplíne pestovanie lesa, hod sekerou
ešte potrebujú trénovať. Umiestnili sa
v závere výsledkovej listiny, no v tomto
roku zbierali skúsenosti a za rok na jubilejnom ročníku súťaže Naj horár sa posnažia o lepšie umiestnenie.
Jiří Junek
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OZ Revúca

listnatý závod s národným parkom
a jedinečným chovom koní
Pre veľkú časť obyvateľov Slovenska je Revúca a jej okolie zabudnutý kraj s vysokou nezamestnanosťou a zlým cestným napojením. Turisti a znalci prírody však poznajú krásy tunajšej prírody, najmä Národného parku Muránska planina, po ktorom sa v lete
preháňajú stáda norika muránskeho typu. A práve tento chov jedinečných chladnokrvných koní je výstavnou skriňou a zároveň
zdrojom mnohých problémov odštepného závodu Revúca. Veď bez tejto stratovej činnosti by bol OZ Revúca v pomerne slušnom
zisku, no po započítaní výnosov a nákladov na kone sa hospodársky výsledok závodu každoročne zníži o približne pol milióna
eur. Závod po kalamite z roku 2008 klesol s ťažbou na 125.000 m³ z vtedajších 200.000 m³ a výrazne sa zmenil aj pomer listnatej a
ihličnatej hmoty. Namiesto pôvodne vyváženého podielu dnes závod ťaží približne 80 % listnatej hmoty.

Základné informácie:
Katastrálna výmera:
110.634 ha
Porastová výmera:
36.988 ha
Z toho štátne:
26.600 ha
Ťažba dreva:
125.000 m³
Podiel listnatého dreva:
82 %
(bk 42%, db 12%, hb 9%, cer 7%)
Počet lesných správ:
8+3
expedičné sklady + stredisko chovu koní Dobšiná
Počet zamestnancov: 122, z toho 89 THZ

Z histórie:
Územie dnešného OZ bolo v 13. storočí vo vlastníctve kráľa a hrad Gemer bol
v r. 1209 sídlom kráľovského hradného
župana. V 14. a 15. storočí patrila severná časť územia do jelšavského hradného
panstva. Hrad Drienok sa spomína v r.
1313. Hrad Kameňany, alebo Rákoš, sa
spomína v r. 1367 a 1437. Muránsky hrad
postupne prevzal funkciu jelšavského
hradu, v polovici 15. storočia ho vlastnili
husiti, neskôr Štefan Zápolský, potom Fr.
Wesselenyi.
V roku 1691 dostal gróf Štefan Koháry Kráľovskú donáciu na panstvá Drienčany, Blh a R. Sobota a v r. 1720 získala
rodina Koháryovcov aj panstvo Muráň. V
tomto období južnú časť terajšieho územia závodu vlastnili rod. Csaky (Czekus),
Szentiványi, Tornalyay, Belik. Po vymretí
rodiny Koháryovcov po meči získal v roku
1720 novú donáciu na majetky panstva
Muráň knieža Coburg a odkúpením získal
aj časť panstva Drienčany.
Vyčleňovanie a odovzdávanie urbárskych lesov pre obce z bývalých majetkov
zemepánov začalo po zrušení poddanstva
v r. 1848. Lesy Rimavsko-muránsko-šalgotarianskej účast. spoločnosti sa dostali do

majetku spoločnosti pri komasácii v r. l867
(1420 ha v k.ú. Turčok, Sirk). Napr. mesto
Jelšava získalo prvé lesy v r. 1666 darované od vlastníka mur. hradu Fr. Wesselényia v roku 1887 - kúpou.
Podľa zákona č. 118/1920 Zb. bola
na majetky Filipa Coburg-Gotha uvalená
úradná správa štátneho pozemkového
úradu v Prahe. V r. 1928 prevzal ŠPÚ celý
majetok a do roku 1935 ho spravovala
vrchná správa ŠLM v Jelšave. Vznik správ
štátnych lesov sa datuje od 1.10.1935 boli to správy v Muráni, Revúcej, Ratkovej,
Tornali, neskôr v r. 1948 to boli riaditeľstvá štátnych lesov. V r. 1949 - 50 ako Československé štátne lesy, n.p., Lesný závod
v Muráni, Revúcej, Ratkovej, Tornali, v r.
1950-51 pod názvom Krajského inšpektorátu. Od 1.1.1952 došlo k ďalšej reorganizácii štátnych lesov tým, že na území
terajšieho OZ vznikol Gemerský lesný priemysel, n.p. v Revúcej, ktorý zabezpečoval
vykonávanie ťažbovej činnosti, pestovnú
činnosť zabezpečovala
SLH Muráň. V ďalšom období od r. 1956 to
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Prírodné podmienky
OZ Revúca sa smerom od severného
okraja rozprestiera v oblasti Slovenského
Rudohoria v celkoch Stolické vrchy, Spišsko-Gemerský kras, Revúcka vrchovina, s
výrazným podcelkom Muránska planina.
Smerom na juh k hranici s Maďarskou
republikou jeho územie pokrýva časť Lučensko-Košickej kotliny, Juhoslovenského
krasu a Cerovej vrchoviny. Najvyšším bodom v teritóriu OZ je vrch Stolica - 1476 m.
n.m., najnižší bod sa nachádza pri sútoku
riek Slaná a Rimava - 154 m.n.m.
Medzi zaujímavosti v teritóriu OZ
je zvlášť potrebné upozorniť na územie
národného parku Muránska planina ako
svojrázneho krasového územia, prevažne
tvoreného z vápencov a dolomitov, ktoré
svojimi vlastnosťami podmieňujú, že reliéf
Muránskej planiny je veľmi atraktívny. Keďže ide o rozsiahle krasové územie, charakteristický je tu výskyt podpovrchových
krasových javov, kam patria jaskyne, ktorých je tu viac ako 100, vyvieračky, jaskynné priepasti. Bohato členené územie a prevažujúci vápencový podklad má odraz i v
rozmanitosti ﬂóry. Prevláda tu horské rast-

Vzácna je i lokalita inverzného výskytu
kosodreviny v Hrdzavej doline v nadmorskej výške 700-800 m.n.m.
Z vyšších stavovcov - vzácnych druhov tu žije medveď, rys, mačka divá, zriedka vydra riečna, z vtákov hlucháň, bocian
čierny, sokol rároh, orol skalný, orol kráľovský, orol krikľavý.
Z ďalších vzácnych a pozoruhodných
území do teritória OZ zasahuje západnou
časťou Juhoslovenský kras, pekný pohľad
je na prelom Muránky, smerom na juh
k hranici s Maďarskou republikou sú to
Kečovské škrapy a časť CHKO Cerovská
vrchovina. Ako protipól uvedených prírodných krás - priamo v strede územia
OZ - sa nachádza územie pod silným tlakom mg-imisií z magnezitových závodov
Lubeník a Jelšava, ktoré spôsobili, že časť
územia (les a poľnohospodárska pôda) sú
úplne zdevastované a veľká časť okolitých
lesných porastov je stále
ále pod silnou záťažou imisií. Celé územie
e si vyžaduje
osobitný spôsob obhospodahospodarovania. Prevažná časť
sť atakovaného územia leží
ží v
teritóriu LS Jelšava.

prínos pre propagáciu podniku. Desiatky
koní preháňajúcich sa po lúkach a lesoch
Muránskej planiny a v okolí Dobšinej sú
ťahákom pre médiá aj pre turistov. Zaujímavosťou a dobrým nápadom je v tomto prípade aj možnosť objednať si odvoz
konským povozom cez územie národného
parku k Muránskemu hradu.
O radostiach a strastiach OZ Revúca sme sa porozprávali s jeho riaditeľom Jozefom Bystrianskym
Začnem s tým, čo váš závod najviac zviditeľňuje. S chovom koní. Čo pre vás znamenajú?
Je pravda, že o chove norika muránskeho sa dosť hovorí a dosť sa o tomto
chove vie. Na druhej strane je tiež pravda,
že sa s ním chvália takmer všetci, vrátane
obce Muráň či Štátnej ochrany prírody.
Novinári cchodia pravidelne, tohto roku
boli napríklad
na
okrem domácich z RTVS
N
aj Nemci.
Chov koní je pre nás veľa
roboty, starostí, ale aj možnosť zamestnať ľudí. O kone
sa stará päť THZ a 22 robotníkov. Aby sme boli objektívni,
musím povedať, že v posledných rokoch nám podnik vy-

Chov koní

linstvo,
ale na
južných
stranách
nájdeme aj
mnohé
teplomilné rastliny, atraktívny
je výskyt reliktných druhov, endemitov a iných
vzácnych chránených
druhov. Medzi najvzácnejšie druhy patria:
paloendemit - Lykovec
kríčkovitý (Daphne arbuscula), Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica) a iné.

OZ Revúca sa na Slovensku najčastejšie spomína v súvislosti s chovom koní
norika muránskeho typu. Hlavným produktom chovu je štvorročný kôň po absolvovaní základného výcviku, ktorý sa
využíva v lesnej prevádzke, poľnohospodárstve, agro a lesoturistike. Revúcky závod má v súčasnosti 213 koní, z čoho je 40
chovných kobýl a 4 žrebce. Hoci ide o mediálne zaujímavú aktivitu a službu štátu
– je to šľachtiteľský chov a génová rezerva norika muránskeho typu, chov koní je
pre OZ stratový. Ročne sa podarí predať
okolo 30 kusov koní v cene okolo 2000 €
za kus. Hospodársky výsledok z tejto činnosti je približne mínus pol milióna eur
ročne. Pravdou je, že sa pri stanovovaní
aj vyhodnocovaní plánu odštepných závodov na túto stratu prihliada. Na druhej
strane vďaka dobytčím jednotkám SCHK
Dobšiná môžu LESY SR čerpať dotácie na
TTP. Ďalším beneﬁtom chovu koní je jeho

chádza
hád v ústrety,
ú
čo
č sa týka
ýk investícií.
i
í ií Sú
dokončené výbehy a nové hnojisko na
Veľkej lúke, podobné investície sú rozbehnuté v Dobšinej. Nakúpili sme nové
traktory, máme dvoch nových žrebcov.
Toto sa musí hodnotiť pozitívne. Chovatelia koní z SCHK Dobšiná sa môžu
popýšiť množstvom ocenení. Okrem
iného získali dva zlaté kosáky na Agrokomplexe, opakovane sú ocenení ako
najlepší chovateľ chladnokrvných koní,
či dostali množstvo prvých cien z Ďalších
výstav.
Chov koní v národnom parku musí prinášať aj určité obmedzenia. Ako vychádzate
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naše odštepné závody
s pracovníkmi štátnej ochrany prírody nielen čo sa týka chovu koní?
Musím povedať, že s pracovníkmi
ŠOP máme mimoriadne korektné vzťahy. Vždy spoločne hľadáme spôsoby, ako
konkrétnu situáciu vyriešiť. Tak by to
malo byť všade. Je nezmysel aby chátrali
lesy iba preto, že sa niekto našiel v režime
bezzásahovosti. Navyše s ochranármi spolupracujeme aj na ďalších akciách. Spoluorganizujeme napríklad Revúcke lesnícke
dni či Muránske hradné hry a každoročne chodia lesníci kosiť spolu s ochranármi
lúku v štvrtom stupni ochrany.
Odštepné závody však nežijú zo spolupráce s ŠOP, alebo chovu koní. Aký je predpoklad ťažby na tento rok?
Plán predpokladá ťažbu 100.000 m³
listnatej hmoty a 25.000 m³ ihličnatej
hmoty. Skutočnosť bude, čo sa týka ihličnatej hmoty o niečo vyššia. Príčinou je
marcová veterná kalamita, ktorá poškodila okolo 20.000 m³ dreva, z ktorých je asi
tretina listnatej hmoty. Vzhľadom na pomerne časté kalamity (2005, 2008, 2013)
sa podiel smreka v porastoch postupne
znižuje.
Problémom je dopravný prístup do
nášho regiónu. Náklady na dopravu železnicou pre odberateľov sú z nášho OZ
vyššie ako z východnejšie položených závodov. Komplikovaná je aj doprava dreva
nákladnými autami. Najkratšia cesta smerom na Brezno je uzavretá pre nákladnú
dopravu. Závodu sa darí dodávať okolo 40
% dreva z odvozných miest, čo šetrí náklady na dopravu.
Pri tej príležitosti mi napadá, ako využívate eurofondy? V poslednom čase nie je
o OZ Revúca v tomto smere príliš počuť.
V minulosti bolo zrealizovaných niekoľko projektov. Začiatkom programovacieho obdobia 2007 – 2013 bola realizovaná protipožiarna cesta v dĺžke asi 14
kilometrov a projekty ozdravných opatrení v lesných porastoch. V poslednom čase
však pre nedostatok prostriedkov neboli
naše projekty vybrané.
Už tradičnou otázkou v našom seriáli
o odštepných závodoch je práca s verejnosťou a s deťmi, čo ponúka OZ Revúca
verejnosti?
Okrem už spomínaných akcií ako sú
Revúcke lesnícke dni a Muránske hradné
hry sa OZ venuje deťom celoročne. Túto
prácu, ktorá obsahovala napríklad besedy s triedami základných škôl, premietanie ﬁlmov či prípravu relácií do rozhlasu,
sme robili aj predtým, kým sa to nazvalo
lesná pedagogika. Neskôr sme prešli na
zážitkové učenie a môžeme sa pochváliť,
že na našom závode boli traja lesní pedagógovia – Ing. Novák, Ing. Viszlai a Ing.
Vavreková vyškolení už v roku 2005 ako
jedni z prvých lesných pedagógov na Slovensku.
Postupne sa nám podarilo, pokiaľ to
ﬁnančné možnosti dovoľovali, prestavať
pôvodnú jedáleň v pivničných priestoroch
budovy OZ na miestnosť lesnej pedagogiky.
Ďakujem za rozhovor

Turistické zaujímavosti
Hrad Muráň
Hrad postavili ako kráľovský v 13.
storočí na ochranu cesty, vedúcej z Gemera do Liptova a Zvolena. Vďaka svojim
neobyčajne pestrým dejinám patrí k najznámejším gemerským hradom. V prvej
polovici 15. storočia hrad prestavali, preto
jeho pôvodný tvar nepoznáme.

Keď sa Jiskrove a bratrícke vojská
zmocnili Gemera, vytvorili si na Muránskom hrade veľké zhromaždisko. Približne v strede areálu stál palác s kaplnkou
a ďalšími obytnými a hospodárskymi budovami. Matej Bašo, lúpežný rytier, je tiež
spájaný s dejinami hradu a to v rokoch
1529-49, keď hrad vlastnil a so svojou družinou podnikal výpravy do širokého okolia
Malohontu, Gemera a Spiša, kde prepadával a raboval panské sídla a dediny. Vypálil Levoču, Dobšinú a jeho meno je spojené
aj so zničením kartuziánskeho kláštora na
Kláštorisku v Slovenskom raji, ale aj s tvrdým vykorisťovaním poddaných. Cisárske
vojsko, ktoré vyslal proti nemu snem, hrad
v roku 1548 dobylo a Bašu zabili pri úteku
z hradu.
Z ďalších majiteľov si zaslúžia pozornosť Séčiovci (Széchyovci), ktorí hrad
odkúpili a po roku 1621 aj prestavali. Po
zavraždení Juraja Séčiho, sa o hrad starala
jeho manželka Mária spolu so 4 dcérami.
Najstaršia z nich sa po ovdovení znovu vydala za Františka Vešelényiho, známeho
organizátora proticisárskeho sprisahania
v roku 1666. Po jeho smrti vdova (ktorá
bola nielen udatná ale aj pekná a volali ju
„Muránska venuša“) hrad urputne bránila
a cisárske vojská ho dobyli až po 3 rokoch
v roku 1670. V roku 1720 predala hrad
kráľovská komora Štefanovi Kohárymu.
Jediná dcéra posledného Koháryho sa vydala za Coburga a tí vlastnili hrad až do
roku 1945.
Hrad v 18. storočí dvakrát vyhorel a
koncom 18. storočia už nebol obývaný. V
roku 1972 hrad vyčistili a od roku 1980 sa
vykonávala postupná nutná údržba hradu.
Ochtinská aragonitová jaskyňa
Ochtinská aragonitová jaskyňa je
doslova svetovou raritou a unikátnym prírodným javom podzemného krasu. Upúta najmä rôznorodosťou a bohatosťou
aragonitovej výplne a zvláštnym vývojom
podzemných priestorov. Vďaka svojmu
významu a unikátnej výzdobe bola zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho
a prírodného dedičstva UNESCO.

Ochtinská aragonitová jaskyňa je
prístupná štôlňou dlhou 145 m, ktorá ústí
do jaskynných priestorov v nadmorskej
výške 642 m. Z celkovej dĺžky 300 m je
od roku 1972 verejnosti sprístupnených
230 m (trvanie prehliadky 30 minút).
Na základe údajov o jej dĺžke možno usudzovať, že nejde o veľkú jaskyňu.
Je však mimoriadne cenná. Jej hodnotu
vytvára aragonitová výzdoba (známy je
najmä útvar Srdce Hrádku), ktorá je jediná
svojho druhu v strednej Európe, pričom na
celom svete je podobných jaskýň len niekoľko.

Ochtinskú aragonitovú jaskyňu objavili v roku 1954. Vznikla v šošovke bieleho
až modrosivého kryštalického vápenca nachádzajúceho sa medzi inými horninami
chemickou činnosťou atmosférických vôd.
Bohatá a pestrá aragonitová výplň
vo forme ihličkových, špirálových a obličkových útvarov podobných trsom koralov
vytvára neobyčajne rôznorodú zmes nádherných obrazov. Za najkrajšie miesto sa
považuje Sieň Mliečnej dráhy. Biele aragonitové strapce v pukline na strope žiaria vo svetle lámp ako hviezdy na Mliečnej
dráhe. Ojedinelosť a svetová jedinečnosť
snehovo bielych kríčkov zaujme každého
návštevníka.
Náučný chodník Drienok
Chodník na LS Ratková 3,3 kilometra
dlhý s ôsmimi zástavkami vznikol v roku
2003 ako detský projekt v rámci projektu
SAŽP „Živá príroda“. Ohlas získalo najmä
originálne, ﬁnančne nenáročné riešenie
informačných panelov, jazykové mutácie
v nemčine a angličtine a neznámym návštevníkom doplnené aj o maďarský preklad.
Odštepný závod Revúca na ňom zorganizoval aj „Lesný zážitkový deň“ pri
prezentácii lesnej pedagogiky.
Slávnostného otvorenia sa zúčastnili vedúci pracovníci SAŽP, navštívili ho aj
skupiny skautov, účastníci výtvarného tábora, žiaci v rámci koncoročných školských
výletov, individuálni návštevníci cez LIK či
prezident skautingu na Slovensku Jozef
Šteffek. Chodník bol v nedávno rekonštruovaný.
Poludnica – Národný park Muránska planina
Skalné vápencové bralo v Národnom
parku Muránska planina s vyhliadkou na
Muráň a Revúcu.
-vr-
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Obaľovanie sadeníc voskom
V súvislosti s nárastom poškodení sadeníc spôsobených tvrdoňom smrekovým
(Hylobius abietis) v posledných dvoch rokoch na viacerých odštepných závodoch
postihnutých kalamitami, boli LESY SR,
š.p., postavené pred otázku ochrany a
obrany výsadieb proti tomuto škodcovi.
Ako prvé a základné opatrenia bol použitý predovšetkým inštitút predĺženia
lehoty na zalesnenie na postihnutých plochách a boli požiadanie príslušné obvodné lesné úrady o preradenie postihnutých
plôch na prvé zalesnenie. Zároveň bola
oslovená Lesnícka ochranárska služba v
Banskej Štiavnici (LOS) o pomoc pri riešení tejto problematiky. Po neúspechoch so
získaním potrebných povolení na chemickú ochranu sadeníc v národných parkoch
sme sa na podnet a odporúčanie LOS-ky
začali zaoberať myšlienkou ochrany sadeníc voskom. Ide o metódu ochrany sadeníc
proti tvrdoňovi nanesením špeciálneho
netoxického vosku do oblasti koreňového
krčka ohrozených sadeníc v tenkej vrstve (cca 2 mm) o dĺžke približne 10 – 15
cm. Táto metóda sa už niekoľko rokov s
úspechom používa v severských krajinách,
najmä vo Švédsku. V januári 2013 začal
OZ Semenoles verejné obstarávanie na
nákup vosku a prístroja na jeho aplikáciu
metódou priameho zadania, keďže ide o
patentovanú technológiu nórskej ﬁrmy
NORSK WAX a teda aj jediného výrobcu
a dodávateľa tejto technológie v Európe. Bohužiaľ úrad pre verejné obstarávanie nám uvedený postup v polovici mája
2013 zastavil a vyzval na zrušenie postupu verejného obstarávania, čím sa nám

vegetačné obdobia. Je upravený tak, aby
nepraskal a zároveň negatívne neovplyvňoval rast sadeníc. Účinnosť ochrany sadeníc voskom v podmienkach slovenských
lesov sleduje LOS-ka na založených výskumných plochách OZ Liptovský Hrádok,
LS Čierny Váh. Podľa prvých poznatkov sa

nepodarilo ošetriť plánované množstvo
smrekových sadeníc (1,300.000 ks) pre
OZ Liptovský Hrádok a pre OZ Beňuš. Našťastie nórska ﬁrma nám zapožičala aspoň
testovací prístroj na aplikáciu vosku a OZ
Semenoles zakúpil 408 kg vosku, aby sme
účinnosť uvedenej technológie mohli v
našich podmienkach aspoň otestovať.
Celú technológiu sme umiestnili na
škôlkárskom stredisku Jochy pri Liptovskom Hrádku. Používanie prístroja je veľmi jednoduché a intuitívne, takže nebolo
potrebné špeciálne zaškolenie personálu
na jeho používanie. Po zložení prístroja je
potrebné jeho nahriatie na prevádzkovú
teplotu približne 85 °C, ktoré prebieha
vždy noc pred spustením prístroja. Po nanesení vosku na sadenicu je nevyhnutné
jej okamžité zachladenie vodou. Denný
výkon na testovacom stroji je približne
6000 ošetrených sadeníc. Za týždeň sa
nám podarilo ošetriť 47 000 ks sadeníc pre
OZ Liptovský Hrádok. Prístroj treba približne raz za dva dni vypnúť a očistiť. Náklady na jednu sadenicu ošetrenú voskom
sú približne 9 – 10 centov. Záujem nórskej
ﬁrmy o slovenský trh sa prejavil aj osobnou návštevou majiteľa ﬁrmy pána Petersena na OZ Semenoles a lokalít na území
OZ Liptovský Hrádok, kde boli týmto spôsobom ošetrené sadenice vysadené. Zaujímal ho predovšetkým rozsah škôd tvrdoňom a terénne podmienky, ktoré oblasti
sa budú ošetrenými sadenicami zalesňovať. Slovensko je zatiaľ najjužnejšou krajinou, kde sa táto technológia v lesnom
hospodárstve použila. Vosk by mal na sadeniciach vydržať približne jedno až dve

javí táto ochrana ako účinná. Vosk na južných expozíciách síce zmení konzistenciu
avšak nesteká. Skutočnú účinnosť vosku
budeme však vedieť posúdiť až na konci
vegetačného obdobia na jeseň roku 2013,
kedy by mali byť k dispozícii prvé výsledky
Lesníckej ochranárskej služby.
Problematika škôd tvrdoňom na sadeniciach sa netýka len štátneho podniku,
ale aj neštátnych subjektov. Z tohto dôvodu sa začali o voskované sadenice zaujímať aj neštátny obhospodarovatelia lesov.
V súčasnosti prebieha nové verejné obstarávanie na nákup prístroja s kapacitou
ošetrených sadeníc až 2000 ks za hodinu a
vosku na ošetrenie približne 2,000.000 ks
sadeníc ročne. Z uvedeného množstva by
sa malo ošetriť približne 300.000 ks ročne
pre neštátne subjekty.
Ján Rak
riaditeľ OZ Semenoles

Dni svätého Huberta 2013
Pozvanie

Srdečne pozývame všetkých priateľov prírody na
23. ročník celoslovenských
poľovníckych
slávností Dní
sv. Huberta,
ktoré sa budú
konať 31. augusta a 1. septembra 2013 v areáli svätoantonského kaštieľa. Slávnosti sa konajú
pod záštitou Ministerstva pôdohospodár-

stva
t a rozvoja
j vidieka
idi k SR a v tomto
t
t roku
k
budú v znamení osláv 90. výročia od vzniku Československej mysliveckej jednoty.
Návštevníci si okrem osvedčených podujatí, budú môcť pozrieť v rámci programu
hudobno-slovné zábavné pásmo „Československé Halali“ s trubačmi, vábičmi
a umelcami z ČR i SR, výstavu Lovu zdar!
90 rokov od vzniku ČSMJ a výstavu unikátnych trofejí Hornej Nitry. Na výstave
„Lovu zdar!“ budú predstavené unikátne
zbrane slávnych českých puškárov z loveckého zámku Ohrada pri Hlubokej nad
Vltavou, jedinečná Sallačovca zbierka tro-

fejí
f jí jjeleňovitých
l ň itý h z celého
léh sveta,
t ktorá bola
vystavená už na prvej svetovej poľovníckej
výstave vo Viedni v roku 1910, rekordné
trofeje ČR a SR, obrazy Jiřího Židlického a
akad. mal. Viktora Bilčíka (životné jubileum 75 rokov).
Opäť vyzývame dobrých ľudí k darovaniu krvi priamo na podujatí – v sobotu
31. 8. - od 7.30. do 11.00 hod. Doteraz darovalo krv v rámci „Hubertovskej kvapky
krvi“ – počas troch ročníkov, už 102 darcov, ktorým patrí za najvzácnejší dar naše
poďakovanie. Tešíme sa na Vašu účasť.
Marian Číž

11

12

lesnícke spravodajstvo

Cena Jozefa Dekreta Matejovie
Na 12. ročníku Dňa stromu v Lesníckom skanzene vyhlásila Slovenská lesnícka komora spolu s Lesmi SR š.p. víťaza ceny J.D. Matejovie.

Víťazom 7. ročníka ankety „Cena Jozefa Dekreta Matejovie“ pre rok 2013 sa stal Miroslav Rybárik
za celoživotnú - štyridsaťtriročnú prácu, aktivitu a výsledky na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva
Pán Miroslav Rybárik sa narodil 23. januára 1949 v Kamennej Porube,
okres Žilina. Odborné lesnícke vzdelanie nadobudol na Strednej lesníckej škole v Liptovskom Hrádku.
Túžba pracovať v lese sa mu začala napĺňať v roku 1970 na Lesnom závode Rajecké Teplice, keď ako mladý lesník prebral lesný obvod aj s horárňou
bez elektriny na samote v doline Rybná pod Kľakom.
Sedemdesiate roky boli na LZ Rajecké Teplice mimoriadne zložité a náročné. V obvode závodu sa realizovala rozsiahla delimitácia zanedbaných poľnohospodárskych plôch porastených lieskou – jedna z najväčších zalesňovacích akcií v rozsiahlej Rajeckej doline. V podmienkach, v ktorých pracoval ich
výmera predstavovala 520 ha sústredených plôch. Cieľ bol jasný: usporiadať
pôdny fond delimitáciou týchto pozemkov, likvidáciou liesky pripraviť plochy
pre založenie lesa umelou obnovou tak, aby založené lesy v budúcnosti plnili
všetky dôležité funkcie pre spoločnosť. Samotná likvidácia liesky bola fyzicky
náročná práca, znásobená nedostatkom ľudí a to nielen pri zalesňovaní, ale aj
pri starostlivosti o zabezpečenie novozaložených kultúr.
Na zalesnenie uvedených plôch bolo potrebné obrovské množstvo kvalitného sadbového materiálu s predpísanou druhovou skladbou. Niekoľkoročné mimoriadne pracovné a odborné nasadenie sa prejavilo v tom, že pre vlastnú potrebu vypestovali vo vlastných škôlkach ročne viac ako 300 tis. sadeníc výbornej kvality, hlavne smreka,
jedle, smrekovca, buka a javora.
Po 11 rokoch vo funkcii vedúceho lesného obvodu sa stal zástupcom vedúceho lesnej správy so zameraním na pestovanie. V
druhej polovici 80-tych rokov vykonával funkcie vedúceho Lesnej správy Fačkov, neskôr zástupcu vedúceho lesnej správy a vedúceho
lesného obvodu a to až do odchodu na dôchodok 31.12.2012.
Ako lesník sa celý život venuje poľovníctvu v poľovnom revíri s chovom jelenej zveri, kde vykonáva činnosť poľovného hospodára.
Skutočnou odmenou po toľkých rokoch námahy, je pre nášho dnešného laureáta, a nielen pre neho, neopakovateľný pocit vidieť
a prechádzať sa po stovkách hektárov zdravých lesov založených s jeho prispením.
Pánovi Miroslavovi Rybárikovi k udeleniu ceny JDM za všetkých čitateľov Lesníka srdečne gratulujeme a do ďalších rokov života
mu prajeme všetko najlepšie.


Študentský výskum vo významnej lesníckej lokalite

OZ Žarnovica

Lesnícke a drevárske múzeum vo
Zvolene v spolupráci s pracovníkmi OZ
Žarnovica sa zapojilo do etnologického
výskumu kultúry a spôsobu života v prepojení na lesnícke a drevárske prostredie v Žarnovici a okolitých obciach (Voznica, Rudno nad Hronom, Brehy, Horné
Hámre, Župkov, Hrubišov, Ostrý Grúň a
Kľak). Desaťdňového júnového terénneho výskumu sa zúčastnili študenti a pedagógovia Filozoﬁckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Lesníctvo, drevárstvo, poľovníctvo

a príbehy o živote v lese, či „pod lesom“
našich výskumov do reality „tu a teraz.“
boli najhorúcejšími témami výskumu.
Zaujímavé boli vystúpenia miestVzácne boli spomienky mužov na prácu
nych osobností k dejinám mesta a závodu
s drevom (v lese, na píle alebo v drevárPreglejka.
skom závode) a život žien – lesných roTerénna prax predstavuje „iniciačbotníčok ako príklad emancipácie žien v
ný obrad“ pre budúcich etnológov, učí
prvej polovici 20. storočia. Pozornosti neich ako byť empatický, počúvať príbehy,
unikli vianočne zvyky, miestne folklórne
porozumieť človeku v jeho každodenskupiny, ritualizácia v lesníckych, poľovnom bytí – žití. My sme si osvojili záklaníckych, rybárskych a drevárskych spolody týchto zručností v Kľakovskej doline,
čenstvách, povery, predstavy, liečiteľstvo
v krásnom a profesijne i kultúrne osobita prvky ľudovej religiozity. Neopomenom prostredí významného lesníckeho
nula sa história života v jednotlivých
miesta.
obciach, príbehy spojené s miestnymi
Eva Rechtoríková
názvami, domácka výroba, tradičná straposlucháčka etnológie na FiF UK
va, chov hospodárskych zvierat, pesto(redakčne upravené)
vateľské práce, ťažba a
spracovanie dreva neLesné robotníčky,
vynímajúc rôzne typy
foto: Soňa Jambrichová
vlastníckych vzťahov a
s nimi súvisiacich spoločenstiev. Najťažšie bolo
odhaliť špeciﬁká tejto
drevárskej lokality a
spoločenské postavenie lesných robotníkov
v regióne. Vcelku príjemná, bola aktuálna
téma spôsobov relaxu,
využívania
voľného
času i dovoleniek, ktorá preniesla viac-menej
historickú perspektívu

eurofondy

Obnova chránených historických parkov
sa úspešne rozbehla
Európska únia

Program cezhraničnej spolup ráce
Maďa rská republika-Sl ovenská republika
2007-2013

Európsky fond regionálneho rozvoja

Slovenskí a maďarskí lesníci sa stretli v Nagyoroszi, aby vyhodnotili postup prác v parkoch v Palárikove a Diósjenő
Ten čas ale len rýchlo beží. Ešte nedávno sa len začalo s cezhraničnými projektmi medzi maďarskými a slovenskými
lesníkmi na úvodných konferenciách a už
prešla jedna tretina času plánovaného na
realizácie projektov.
Končiaci sa ôsmy mesiac trvania projektu „Spoločne za obnovu chránených
historických parkov v Palárikove a v Diósjenő“ (HUSK/1101/2.2.1/0355), zaviedol
slovenských lesníkov zo štátneho podniku
LESY SR do domu Wenckheim, kde maďarská akciová spoločnosť Ipoly Erdő Zrt. zorganizovala druhé projektové stretnutie.
Jeho cieľom bolo vyhodnotenie postupu
realizácie prác obnovy v projekte podporeného v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013.

V parku v Palárikove bol koncom
marca vykonaný výrub stromov a kríkov
na trase obnovy oplotenia parku. Následne boli vyznačené aj jedince stromov
určené na výrub v prednej časti parku. Z
inžinierskych činností prebehlo geodetické zameranie hraníc, ktoré je taktiež
potrebné k obnoveniu oplotenia areálu.
S rekonštrukciou jestvujúcich a bývalých
komunikácií začali pracovníci spoločnosti
Staveko koncom apríla. Obnovované trasy
sú pôvodné. Niektoré, najmä pešie, už v
minulosti zanikli alebo čiastočne zarástli. Tieto chodníky budú tvoriť pešiu sieť
v trávnikoch a porastoch a využité budú
na náučné chodníky po parku. Okrem
toho budú obnovené aj cesty, potrebné
pre údržbu, ktoré návštevníkom i obyvateľom umožnia prechod parkom. Na letné

Nagyoroszi-Park

Prvé štvormesačné obdobie bolo
úspešne ukončené podaním spoločnej súhrnnej monitorovacej správy, vďaka ktorej
očakávame v najbližšom období refundáciu z celkovo vynaložených a kontrolným
orgánom deklarovaných 44.739,26 €. Z
toho príspevok z ERDF (85 %) je požadovaný v hodnote 36 844,72 € (slovenská
strana vo výške 14 355,49 €, maďarská
strana vo výške 22 480,23 €) ERDF. Zvyšných 10 % tvorí príspevok zo ŠR a 5 %
miera vlastného spoluﬁnancovania.
Na projektovom stretnutí projektový manažér František Král konštatoval,
že obnova historických parkov prebieha
podľa harmonogramu projektových dokumentácii u oboch partnerov.

mesiace je podľa harmonogramu prác v
parku plánovaný začiatok výstavby, resp.
rekonštrukcie pôvodného oplotenia v
zadnej časti parku. Už zrealizované činnosti v parku v Palárikove boli účastníkom
priblížené prostredníctvom fotograﬁí.
Prebiehajúce práce v parku pri
Švábskej kúrii v Diósjenő mali účastníci
stretnutia možnosť vidieť počas terénneho
programu, ktorý si pripravila miestne príslušná lesná správa Diósjenő. Z parku už
zmizla väčšia časť náletových drevín, krovín
a začína sa formovať ostávajúci pôvodný
porast veľkých solitérnych stromov tvoriacich kostru parku. Ostávajúce stromy, mnohé až stáročné duby, sú v tomto období posudzované fytopatológom, tzv. doktorom

stromov, ktorý kontroluje ich zdravotný
stav, podiel dutín, veľkosť korún a ich stabilitu do budúcnosti. Jeho prácu si mohli
účastníci stretnutia prezrieť priamo v praxi.
Následne ako výsledok kontroly budú tieto
stromy potrebne orezané, vetvy a koruny
skrátené, prípadne inak zastabilizované.
Práce v parku budú pokračovať s ďalšími
fytotechnickými opatreniami, rekonštrukciou komunikácii a ďalšími pomocnými
prácami pre obnovu parku.
Počas exkurzie si lesníci zároveň
prehliadli hrad Drégely ako proti turecké
historické miesto so zachovaním prírodných a historických hodnôt aj s jeho rekonštrukciou. Účastníkom projektového
stretnutia bol ďalej predstavený aj voľno
časový areál lesnej správy Diósjenő v pohorí Börzsöny, čo je tiež krásny príklad
využitia európskych fondov. Návštevníci
priľahlého pohoria Börzsöny si môžu v
tomto päť hektárovom areáli prejsť náučný chodník, rozšíriť svoje vedomosti,
poinformovať sa v informačnej kancelárii,
spoznať zopár druhov divých a tradičných
maďarských zvierat, zašportovať si, niečo
si opiecť, alebo uvariť pod holým nebom,
alebo len tak oddýchnuť od ruchu veľkomiest.
Aktivity projektu budú v ďalšom období pokračovať s naplánovanými prácami
podľa schváleného harmonogramu. Zároveň bude prebiehať príprava konferencia
na tému „Historické parky a ich obnova
na území Maďarska a Slovenska“, ktorá
je plánovaná na 2. októbra 2013 v Palárikove. Cieľom konferencie bude poukázať,
ako na kultúrno-historické, spoločenské,
prírodné a zdravotno-rekreačné hodnoty
historických parkov, ich súčasný stav na
území Maďarska a Slovenska, tak na možnosti a spôsoby ich obnovy. Zároveň budú
odprezentované postupy a čiastkové výsledky v tomto spoločnom slovensko-maďarskom projekte.
Aktuálne informácie o realizácii projektu a fotky nájdete na webovej stránke
projektu: www.huskpark.eu
František Král
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Profesor Ing. Ladislav Paule, PhD.
Genetika skúma dedičnosť a premenlivosť znakov všetkých organizmov a tým nás sprevádza v našom živote na každom kroku. Hoci jej základy
položil Gregor Mendel už v roku 1865 vyslovením troch zákonov o dedení
vlastností a znakov, je ako veda pre väčšinu z nás jednou veľkou neznámou.
Ako sa dostal ku genetike a šľachteniu lesných drevín a neskôr ku genetike
poľovnej zveri nám odpovedal profesor Ing. Ladislav Paule, PhD. z katedry
fytológie, lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene.

Kedy a ako ste sa z prostredia horárne dostali do genetického laboratória?
Vyrastal som na horárni Zabité v dedinke Doľany, blízko zvernice Biela skala.
Keď som bol dieťa, doma sme okrem mnohých iných mali dve knihy. Život a dielo
Mičurina a Život a dielo Burbanka. V nich
boli popísane a na farebných ilustráciách
vyobrazené rôzne druhy a odrody ovocia. Otec mal na horárni ovocnú škôlku
a vzhľadom k dnešnej situácii sa dá povedať, že si vypomáhal k malému lesníckemu platu. Keďže pochádzam z vinárskeho
kraja, neskôr ma zaujímalo, prečo by sme
nemohli pestovať lepšie a sladšie hrozno,
keď sa môžu pestovať lepšie a sladšie jablká. Nastúpil som na strednú lesnícku školu do Liptovského Hrádku a následne na
lesnícku fakultu. Počas štúdií na lesníckej
fakulte som absolvoval 4-mesačnú prax na
Ústave genetiky lesných drevín v Stockholme. Prvé roky po mojom štúdiu nebolo na
katedre pestovania voľné miesto genetika
a tak som robil asistenta pre pestovanie
lesa.
Predpokladám, že ku genetike poľovnej
zveri ste sa nedostali náhodou, nakoľko
bolo poľovníctvo súčasťou Vášho života.
Moje smerovanie k poľovnej zveri
nebolo od začiatku priamočiare. Na katedre sme robili genetický výskum lesných
drevín pomocou izoenzýmov, pri ktorom
bolo potrebné pracovať so živým rastlinným materiálom. Ak by sme v tom čase
chceli touto metódou testovať vzorky
zvierat, museli by byť laboratórne spra-

cované do 24 hodín, čo nebolo časovo
možné.
Ale dnes máme genetické laboratórium a pracujeme s molekulami DNA, ktoré sa tak rýchlo nerozkladajú a neznehodnocujú. Vybudovali sme ho vďaka dvom
projektom EÚ (FOSSILVA a FRAXINAS) ale
taktiež vďaka projektu APVV zameranému na poľovnú zver. Tento úspešný projekt spustený v roku 2005 bol zameraný
na výskum populácií rysa, kamzíka, jeleňa
a medveďa. Vzhľadom na problémy so
získavaním vzoriek rysa, s pomerne zložitým spôsobom života, sme ho vo výskume
nahradili diviakom. V súčasnosti môžeme
izolovať DNA zo vzoriek krvi, parohov,
kostí. Najstaršie parohy, ktoré sme v jednej expertíze pre kolegov v Slovinsku analyzovali mali 150 rokov. Pracujeme tiež s
neinvazívnymi metódami, akými sú napr.
vzorky trusu, srsti. Srsť medveďov sa dá
získať z oterových stromov, na ktorých je
umiestnená sľučka z ostnatého drôtu. Pri
práci so svišťami je možné umiestniť pred
nory valček so samolepiacou páskou. Keď
svišť opúšťa noru alebo vracia späť zachytávala sa na valček srsť.
Často používanou metódou neinvazívneho zberu vzoriek je zber vzoriek trusu. Na povrchu trusu sa nachádzajú bunky
z epitelu sliznice čreva, ktoré sú spoľahlivým zdrojom DNA.
Odhady veľkosti populácie medveďov pomocou neinvazívnych genetických
metód sa v Európe uskutočnili v Škandinávii, v Slovinsku a Chorvátsku, kde sú
populácie veľké. Ďalej v Rakúsku, Taliansku a v Španielsku, kde sú populácie malé
a majú ogenotypované pravdepodobne
všetky jedince. Na identiﬁkáciu ôsmich
medveďov v Pyrenejách zozbierali okolo
500 vzoriek trusu. V Škandinávii projekt
výskumu medveďa beží už 20 rokov. Vo
výskume populácií medveďa nás v zahraničí berú ako partnerov, pretože máme
podpísané medzinárodné konzorcium
za účasti kolegov zo Slovinska, Grécka,
Chorvátska, Rakúska, Talianska a Estónska
pre kalibráciu genetického výskumu a vytvorenie Európskej genetickej databázy
medveďov.
Náš plánovaný projekt sa priradí
k ostatným realizovaným v rámci Európy. Predpokladáme zber okolo 3000-4000
vzoriek trusu. Očakávame, že pri zbere
nám pomôžu lesníci, poľovníci a pracovníci ochrany prírody.

Sú jedince do zverníc nakupované a vyberané na základe nejakých dedičných
znakov potvrdených genetickou analýzou alebo o ich výbere rozhoduje ešte
niečo iné?
Pre mňa je nepochopiteľná vec,
že mnohých ľudí, ktorí zakladajú nové
zvernice, genetika nezaujíma. Pomerne
vysoké náklady sa investujú do výstavby
oplotenia a infraštruktúry, pričom sa do
zverníc nakúpi lacný chovný materiál, prípadne sa oplotí to, čo tam bolo pôvodne.

Keď zakladáme zvernicu, vieme
presne, čo sme tam dali. Každá poriadna
zvernica na raticovú zver, by mala spolupracovať s genetikmi. Ak sa nám opakuje
v chove nevhodný znak, mali by sme jedinca prenášajúceho tento znak odstrániť.
Napríklad, keď LESY SR zakladali
zvernicu v Betliari ogenotypovali sme všetky jedince vypustené do zvernice. Teraz,
ak sa jeleň javí mimoriadne dobrý, vieme
určiť, po ktorom z rodičov dedí tento znak
a párením tohto jedinca vieme usmerniť
chov. Toto bol ten šťastnejší prípad.

lesy a ľudia
Aké sú Vaše záujmy alebo koníčky, teda
okrem práce, ktorá Vám zaberá veľa času.
V prvom rade sú to známky. Známok s lesníckou tématikou mám 2000
z asi 4000 vydaných. Ale to nie sú len
známky, ale aj obálky a použité listy. Tých
poľovníckych trochu nemej, pretože som
sa zameral hlavne na európske poľovníctvo. Syn je takisto vedecký pracovník, ale
k známkam som ho nepritiahol. Pre mňa,
keďže som vyrastal na horárni, boli tie
známky výučbou histórie, geograﬁe, aj jazykov. Anglické a francúzske kolónie som
mal v tom čase ako sa hovorí v malíčku.
A potom, ako som už spomenul, neskôr
mi učarovala fotograﬁa.
Vaša práca je prepojená s cestovaním.
Kde sa Vám najviac páčilo?

Odkiaľ sú privážané jedince do slovenských zverníc?

kamzíkov alpského poddruhu.

To je veľmi rôzne. V Betliari sú
umiestnené jedince z Poľany a z východného Slovenska.
Ak to vezmeme historicky, v Maďarsku sa začalo so zvernicami už v 19.
storočí s dovozom karpatského jeleňa.
Medzníkom, kedy sa jelene začali dovážať
z Marmarošu alebo z východných Karpát
(ukrajinské Karpaty, severné Rumunsko),
bolo postavenie železnice na Podkarpatskej Rusi a pozdĺž severnej strany Karpát
na juh. Tým začal dovoz jeleňov do severného Maďarska, do Čiecha do Sliezska.
O tvarovej rôznorodosti spôsobenej
dovozom v minulosti a následným krížením zveri sa môžeme presvedčiť napríklad
aj na Poľane, kde sa vyskytujú jelene s dlhými a krátkymi lebkami.

Spomínali ste, že Váš otec a starý otec boli
poľovníci. Poľujete aktívne?

Ako zareagovať v prípade, že nepôvodná
zver unikne zo zverníc do voľnej prírody?
Do zverníc, najmä s nepôvodnou
zverou, by sa nemalo nič dostať z vonku a nemalo by ani nič ujsť. Ak sa poruší
táto zásada, môže nastať taký prípad ako
v Čechách, kedy sa nepôvodný jeleň sika
krížil s pôvodným jeleňom a na mnohých
miestach dnes prevažujú hybridy.
Môžeme únik dovezenej zveri zo zverníc
porovnať napríklad s vypustením kamzíkov
alpského typu do Slovenského raja a Veľkej
Fatry následnou reguláciou ich stavu?
Dovezené kamzíky alpského poddruhu sú charakteristické schádzaním do
lesných porastov. Týmto spôsobom sú
schopné presúvať sa medzi lokalitami aj
v pásme, čo tatranské kamzíky nerobia.
Tu vzniká riziko zmiešania populácii a následného kríženia jedincov.
Je nežiaduce aby sa tatranské kamzíky zmiešali s alpskými, pretože populácia tatranského kamzíka v Nízkych Tatrách, má slúžiť na zachovanie genofondu.
A preto je správne, že sa reguluje stav

Prvý poľovný lístok som získal na
výnimku ešte pred tým ako som mal 18
rokov. Bol som študent strednej lesníckej
školy v Liptovskom Hrádku. Potom som sa
začal viac venovať fotografovaniu a s poľovačkou som na desať rokov prestal.
Ale neskôr som sa k poľovníctvu vrátil. V
súčasnosti som aktívny poľovník, ale poľovačke venujem málo času. Nie som člen
poľovného združenia. Párkrát do roka si
idem zapoľovať na diviaky, občas v lete na
srnca a niekedy sa dostanem do lesa aj na
jeleniu ruju. Nemám veľkú zbierku trofejí, mám však jednu peknú trofej zlatého
muﬂóna, z Malých Karpát.

Aj keď som v poslednom období
obmedzil zahraničné cesty, stále mi to vychádza na jeden až dva mesiace do roka
– konferencie, sympóziá, prednášky.
Predtým to boli aj dva až tri mesiace dlhších ciest, pretože som pracoval ako
funkcionár IUFRO a bol som zástupcom
Slovenska v programe EUFORGEN. Ale
človek sa pripravuje na zahraničnú cestu
rovnako dlho, keď ide na jeden deň ako
keď ide na týždeň. Najdlhšie som prežil
vo Švédsku, skoro jeden a pol roka vo viacerých pobytoch. Najviac sa mi však páči
Švajčiarsko, sú tam hory a nie je tam veľmi
teplo.
Aký je Váš vzťah k folklóru?
Zlý, pretože ja nemám sluch ale
hluch. Nevyrastal som na dedine ale v horárni, takže keď aj v dedine bol folklór,
bolo to ďaleko od tých zvyklostí, ktoré
boli v našej rodine. A navyše okolie môjho
rodiska nie je tak výrazná folklórna oblasť
ako stredné alebo východné Slovensko.
Hoci som vlastník fujary, ktorú som dostal
od priateľa Ing. A. Lafférsa, nehrám na
nej, ale rád si to vypočujem.

Aký je Váš nezabudnuteľný zážitok z poľovačiek?

Do budúcnosti máte nejaký sen, ktorý by
ste si chceli splniť?

Zážitkov z poľovačiek mám veľa, medzi nezabudnuteľné patrí zážitok z Poľany. K šesťdesiatke som dostal odstrel jeleňa, ktorého som nakoniec nestrelil. Ale už
to, že som bol na Poľane desať dní, považujem stále za vrchol mojich zážitkov.

Dostali sme s manželkou na Vianoce od detí let v lietadle ponad Poľanu, ale
ešte sme sa tam pre iné dôležitejšie veci
nedostali a najmä čakám na vhodné počasie pre fotografa.
Anna Sliacka
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Hodnotenie úrovne hospodárenia
LS je dôležitým systémovým prvkom
podporujúcim odbornosť a správnosť
obhospodarovania
lesov.
Výsledky
hodnotenia sú dôležitým prevenčným
nástrojom na odhaľovanie rizík, nedostatkov a nesprávnych postupov pri
hospodárení v lesoch a podkladom pre
zlepšovacie procesy. Zároveň pomáhajú
budovať dobrú povesť LSR š.p. a udržiavať prestíž LH.
Hodnotenie bolo vykonané podľa
Mop LV 015 „Integrovaný systém hodnotenia úrovne hospodárenia lesných
správ“. Určil sa súbor 7 parametrov
pre hodnotenie riadiacich procesov na
LS, súbor 14 parametrov pre hodnotenie analyticko – evidenčných činností súvisiacich s procesom starostlivosti
o lesy a súbor 14 parametrov hodnotiacich skutočný stav lesa. Ukazovateľmi
parametrov hodnotenia sú požiadavky
„Štandardu riadenia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v š.p. LESY
SR a Štandardu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov“, P- Mop LV 006
(2) – 3a,b.

Hodnotenia úrovne hospodárenia v roku 2012

Hodnotiaca škála
Hodnotenie

Stav plnenia

Počet bodov

vysoká kvalita

Zhoda s cieľom alebo;

uspokojivá kvalita

Požadovaný, priaznivý
stav

85 - 94

Drobné nedostatky operatívne odstrániteľné.

priemerná kvalita

Udržateľný stav

75 - 84

Prijateľná nezhoda:

zaostávajúca kvalita

Rizikový stav

60 - 74

Spôsob a metódy hodnotenia
a. Každý parameter sa klasiﬁkuje relatívnou hodnotou miery plnenia parametra, ktorá vyjadruje stupeň plnenia parametra
b. Hodnota miery plnenia parametra je
vážený aritmetický priemer hodnoty
plnenia ukazovateľov náležiacich danému parametru a váhy ich významnosti
c. Hodnota merateľného ukazovateľa je
vážený aritmetický priemer miery plnenia dielčích požiadaviek a váhy ich významnosti.
d. Miera plnenia hodnotiteľného ukazovateľa odzrkadľuje úroveň poznania
a prístup LS k plneniu požiadavky.
e. Váha významnosti:
1 – bežná
2 – dôležitá
3 – kľúčová
f. Postup hodnotenia ukazovateľov a klasiﬁkácia hodnotenia sú uvedené v hodnotiacich dotazníkoch.
g. Pri viac zdrojovom hodnotení ukazovateľa je výsledkom jednoduchý aritmetický priemer miery plnenia zo všetkých
známych vstupov.
Východiskom pre hodnotenie sú
výsledky interných auditov dodržiavania požiadaviek štandardu TUOL a výsledky auditov certifikačných orgánov.
Výsledky kontrolnej činnosti útvarov GR
a príslušných orgánov ŠS v roku 2012
na preverovaných správach sa netýkali
predmetu hodnotenia úrovne hospodárenia.
Odbor hospodárskej úpravy lesov
a certiﬁkácie vykonal audity na 15 LS
a certiﬁkačný orgán TÜV SÜD Slovensko
na 12 LS.

Popis

95 - 100

slabá kvalita
upadajúca kvalita

nedostatočná kvalita

40 - 59
Nepriaznivý stav

zlyhanie

20 - 39

Menej ako 20

A. Výsledky hodnotenia procesov
1. Riadiace procesy
Posudzuje sa 19 ukazovateľov v rámci 7 parametrov. Posudzovanie sa vykonalo
na základe podkladov, ktoré boli k dispozícii na lesnej správe. Získaná informácia
zodpovedá skutočnému stavu na LS.
Priemerná úroveň riadenia v rámci
LSR š.p. v roku 2012 podľa hodnotenia GR
dosiahla 90,08 % bodu, podľa hodnotenia
CO 99,36 % bodu, celkový priemer 94,20
% bodu.

•V

pásme vysokej kvality sú hodnotené
parametre:
- Dokumentovanie obhospodarovaného majetku (97,06 b.)
- Plánovanie lesnej výroby (95,06 b.)
- Organizácia a riadenie lesnej výroby
(97,50 b.)
- Komunikácia s verejnosťou (98,34 b.)
- Vedenie písomností (98,00 b.)
• V pásme uspokojivej kvality je hodnotený parameter:
- Vedenie a zlepšovanie (90.82 b.)
• V pásme priemernej kvality je hodnotený parameter:
- Kompetentnosť (89,95 b.)
2. Procesy starostlivosti o lesy
2.1 Analyticko – evidenčné činnosti
Posudzuje sa 31 ukazovateľov v rámci 14 parametrov. Posudzovanie sa vyko-

Požiadavka štandardu je priebežne zabezpečovaná. Cieľ požiadavky je plnený
minimálne na 60%.
Závažná nezhoda:
Cieľ požiadavky je plnený aspoň na
20%. Nápravu stavu je možné dosiahnuť hospodárskymi opatreniami
Nedostatočné plnenie požiadaviek
štandardu alebo ignorovanie legislatívy
a podnikových predpisov

nalo na základe podkladov, ktoré boli
k dispozícii na lesnej správe. Získaná informácia zodpovedá skutočnému stavu
na LS.
Priemerná úroveň analyticko – evidenčných činností v rámci LSR š.p. v roku
2012 dosiahla podľa hodnotenia GR 86,34
% bodu, podľa hodnotenia CO 88,16 %
bodu. Celkový priemer 87,15% bodu.

• V pásme vysokej kvality je plnený parameter:
- Dokumentácia lesov osobitných prírodných hodnôt (95,12 b.)
• V pásme uspokojivejj kvality sú plnené
parametre:
- Programy starostlivosti o lesy (94,32 b.)
- Ochrana lesných pozemkov (94,83 b.)
- Dodržanie potenciálu prirodzenej obnovy stanovišťa (94,48 b.)
- Zabezpečené lesné porasty (91,52 b.)
- Evidencia ochrany lesa (91,13 b.)
- Škody zverou (91,40 b.)
- Požiarna prevencia (92,79 b.)
- Dopravná a vodohospodárska infraštruktúra (90,18 b.)
• V pásme priemernej kvality sú plnené
parametre:
- LHE (85,45 b.)
- Straty na zalesňovaní (78,15 b.)
- Plošný rozsah prečistiek (77,14 b.)
- Plošný rozsah výchovy do 50 r (80,87 b.)
- Dodržanie zásad ťažby dreva (85,96 b.)
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2.2 Stav lesa
Posudzuje sa 35 ukazovateľov v rámci 14 parametrov. Posudzovanie sa vykonalo v teréne na náhodne vybratej vzorke
lesných porastov. Vypovedacia hodnota
o stave lesa je orientačná, dáva však obraz
o spôsobe plnenia požadovaných kritérií.
Priemerná úroveň kvality lesnej výroby v rámci LSR š.p. v roku 2012 dosiahla
podľa hodnotenia GR 95,96 % bodu, podľa hodnotenia CO 91,25 % bodu. Celkový
priemer 93,87% bodu.

V tabuľke sú uvedené základné charakteristiky hodnotených lesných správ s dosiahnutými percentuálnymi bodmi hodnotenia procesov.

•V
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pásme vysokej kvality sú plnené parametre:
- Stabilizácia a obnova hraníc LP a JPRL
(95,83 b.)
- Zabezpečenie lesných porastov (95,21 b.)
- Ochrana lesa a spracovanie kalamity
(97,91 b.)
- Ochrana pred požiarmi (95,83 b.)
- Vodné toky (97,45 b.)
- BOZP (96,28 b.)
V pásme uspokojivej kvality sú plnené
parametre:
- Obnova – zalesňovanie (90,63 b.)
- Splnenie účelu výchovy mladiny (93,40 b.)
- Splnenie účelu výchovy prebierkami
(91,16 b.)
- Obnovné postupy (94,29 b.)
- Ťažba dreva (90,49 b.)
- Poľovníctvo (90,16 b.)
- Starostlivosť o LOPH (94,71 b.)
- Lesná dopravná sieť (92,24 b.)

B. Hodnotenie lesných správ
Vzorka lesných správ, v ktorých bol
vykonaný audit je rôznorodá o čom svedčia nasledujúce znaky:
 Nad obvyklý a „zvládnuteľný“ rámec
je počet obhospodarovaných lesných
celkov na lesných správach Martin – 17;
Oravský podzámok - 9; Liptovská Osada
- 7; Zborov - 7 a Jasov – 5
 „Optimálny“ jeden lesný celok obhospodarujú lesné správy Píla, Antol, Nová
Bystrica, Závadka a Dobroč.
 Vyšší počet riadených zamestnancov vedúcim LS oproti priemeru hodnotených
správ (8,96) je na lesnej správe Liptovská Osada - 18, Predajná - 15, Šaštín - 14,
Pukanec - 12, Bojnice - 12, Jasov - 12,
Kšinná - 11, Oravský Podzámok - 10
 Výrazne vyššia výmera lesníckeho obvodu oproti priemeru hodnotených správ
(958 ha) je na lesných správach Hrušov
- 1190 ha, Martin - 1640 ha a Zborov 1366 ha
 Výrazne nižšia výmera lesníckeho obvodu oproti priemeru hodnotených správ
(958 ha) je na lesných správach Bajč 759 ha a Pukanec - 713 ha.
 Výrazne vyššia priemerná ťažba oproti
priemeru hodnotených správ (4833 m³)
je na lesných správach Bratislava – 6608
m³, Hrušov - 5972 m³, Lednické Rovne
– 7436 m³, Závadka - 7740 m³ a Nižná
Slaná 8264 m³,
 Výrazne nižšia priemerná ťažba oproti
priemeru hodnotených správ (4833 m³)
je na lesných správach Šaštín – 3254 m³,
Bajč - 3483 m³, Antol – 3380 m³, Pukanec - 2929 m³, Bojnice - 2724 m³, Kšinná
- 2873 m³, Martin – 3329 m³, Liptovská
Osada - 3270 m³, Predajná - 3317 m³,
Poltár - 3405 m³, Zámutov – 3256 m³
a Strážske 2809 m³.

Plošný nepriaznivý stav v plnení parametrov hodnotenia úrovne hospodárenia lesných správ nebol zaznamenaný.
Priaznivý stav hospodárenia vo vysokej kvalite dosiahli lesné správy:
Dobroč, Hrabičov, Poltár, Jelšava,
Nižná Slaná,
Priaznivý stav hospodárenia v uspokojivej kvalite dosiahli lesné správy:
Šaštín, Píla, Bratislava, Bajč, Antol,
Hrušov, Kšinná, Lednické Rovne, Nová
Bystrica, Oravský Podzámok, Liptovská
Osada, Predajná, Jasov, Zámutov,
Udržateľný stav hospodárenia v
priemernej kvalite je v lesných správach
Pukanec, Bojnice, Závadka, Hnúšťa, Lukov, Zborov, Strážske
Nepriaznivý stav hospodárenia v
slabej kvalite je v lesnej správe Martin
Plnenie ukazovateľov parametrov
Zaznamenané je plošné nepriaznivé
(stav hodnotenia pod 60% u viac ako 25%
preverených LS) plnenie ukazovateľov
 V riadiacom procese
- R 2.4 príprava a organizácia porád
- R 2.5 vykonávanie priebežnej kontroly, samohodnotenia a ich využívanie
v riadení
- R 2.1 poznanie obsahu prevádzkových dokumentov a predpisov
- R 6.1 využívanie a vedenie „Denníka
zamestnanca lesnej výroby“
 V analyticko evidenčných činnostiach
- LV 1.5 úspešnosť zalesňovania
- LV 1.9 vyrovnanosť plnenia prečistiek
- LV 3.2 opatrenia proti podkôrnemu
hmyzu nezabraňujú nárastu kalamity
- LV 6.9 pasportizácia lesnej dopravnej
siete

Zhrnutie
V priemernej a lepšej kvalite plní
všetky ukazovatele len lesná správa Jelšava z celkovou známkou 97,82%. Vysoký počet ukazovateľov hodnotených
kvalitou slabo a menej bol na lesnej
správe Martin – 11, z toho 5 hodnotených v nedostatočnej kvalite. V nedostatočnej kvalite boli hodnotené ešte 2
ukazovatele na lesnej správe Hrušov a 1
ukazovateľ na lesnej správe Liptovská
Osada.
Z hodnotenia lesných správ vyplýva, že priaznivé výsledky nezávisia od
ich územnej veľkosti, výšky úloh, počtu
LO a zamestnancov ústredia LS. Podmienené sú v prvom rade systémom práce a
prístupom k povinnostiam vyplývajúcich
s konkrétneho pracovného zaradenia.
Na väčšine lesných správ prevláda
tradičný, dlhodobo zaužívaný operatívny alebo aj pružný, dispečingový systém
práce. Vedúci je informovaný o stave lesa
(naozaj?), pozná mesačne určené výrobné úlohy a na základe týchto poznatkov
dáva príkazy svojim podriadeným, pričom vo väčšej alebo menšej miere využíva
prácu technikov LS. Je zaregistrovaným
odborným lesným hospodárom z čoho sa
prístupom štátnej správy a nerozhodnosti podniku v posledných desiatich rokoch
odvodila podoba akejsi jeho autonómnosti pri organizovaní a usmerňovaní
hospodárenia v lese.
V skutočnosti za túto činnosť zodpovedá štátny podnik LESY SR, ktorý je
zakladacou listinou ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka určeným odborným lesným hospodárom ako
právnická osoba a túto činnosť zabez
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pečuje prostredníctvom svojich odborne
spôsobilých zamestnancov, vedúcich lesných správ.
Organizovanie a usmerňovanie
hospodárenia v lese sa netýka len denného plnenia plánu. Týka sa celej šírky
cieľov, ktoré podnik prijal v programe
trvalo udržateľného, polyfunkčného obhospodarovania lesov.
A sme pri koreni problému fungovania lesných správ: „Aká má byť forma
organizovania a usmerňovania hospodárenia v lese? Operatívna - dispečingová alebo koncepčná - dlhodobo udržateľná.
Odpoveď: Jednoznačne koncepčná
- dlhodobo udržateľná!
Vyplýva z nepretržitého charakteru
lesnej výroby podporujúcej širokú škálu
funkcií lesa čomu je prispôsobená organizačná štruktúra podniku. Povinnosti,
práva a zodpovednosť za lesnú výrobu
sú v ňom rozdelené medzi zamestnancov lesnej správy v pracovných náplniach. Od spôsobu práce vedúceho predovšetkým záleží výsledok celej lesnej
správy. Dnes nestačí len dispečingovo
organizovať a usmerňovať práce v lese,
ale systematicky viesť svojich podriadených v prospech zodpovedného hospodárenia v lesoch.
Najefektívnejším nástrojom vedenia je dobre pripravená pracovná porada. K dôležitým cieľom porady patrí:
- Zistenie miery plnenia úloh za minulé obdobie
- Poskytovanie potrebných informácií
z vnútorného (OZ,GR) a vonkajšieho
prostredia (dodávatelia)
- Prerokovanie výsledkov plnenia výroby a aktuálneho stavu lesných
zdrojov po LO
- Dielčie hodnotenie požiadaviek
štandardu TUOL a kľúčových výkonov pre udržanie priaznivého stavu
lesa s určením možných rizík
- Rozdelenie úloh a zodpovedností na
nasledujúce obdobie
Samozrejmým dôkazom je zápis
z porady s presne a menovite stanovenými úlohami, aj pre vedúceho
Dôležitým predpokladom úspešnosti porady je zapojenie všetkých zúčastnených do jej priebehu, minimálne
v rozsahu referovania o výsledkoch plnenia stanovených úloh spolu s problémami, ktoré sa pri plnení vyskytli. Zvyšuje sa tým pocit spoluzodpovednosti za
vykonané činnosti a zároveň sa vytvára
tlak na priebežné zlepšovanie vedomostí o obsahu podnikových prevádzkových
predpisov
Úroveň hospodárenia na lesných
správach je v celku priaznivá. Pre nápravu existujúcich slabých miest a celkové
zlepšovanie musia všetci zainteresovaní
splniť tri podmienky: musia chcieť, musia
vedieť a musia aj môcť. O výsledku vždy
rozhoduje najslabší článok celej reťaze.
Všeobecne platí, že:
- Znalosti nás posúvajú
a
- Dodávatelia sú vizitkou zákazníka –
objednávateľa
František Štulajter

Čo seješ, to budeš žať
Marec, apríl, máj.. zvonenie telefónov, maily, odkazy, osobné návštevy na
závode. “... pani inžinierka dostali sme
na Vás kontakt ako na lesného pedagóga, mohli by ste prísť medzi naše deti“,
„... vlani ste sľúbili, že prídete, čakáme
Vás“, „príďte na hodinu prírodovedy aj
s tým vaším mackom, minule to nemalo
chybu“, „... príďte na besedu do našej
materskej škôlky, čo v lese robíte, ako sa
správať v lese, deti sa na Vás veľmi tešia“,
„... mohli by ste prísť s vašimi kolegami na
našu základnú školu “...

Toto je len výňatok z mnohých a
mnohých telefonátov a mailov, kde sa zástupcovia materských škôlok, základných
škôl, špeciálnych základných škôl, ako i
domovov sociálnych služieb dožadovali
aktivít s lesnými pedagógmi. Bolo naozaj
ťažké niekoho odmietnuť a nevyhovieť
ich žiadostiam. Naše pracovné povinnosti
nie vždy umožňovali rešpektovať dohodnuté termíny, no vždy sme sa snažili nájsť
náhradné, aby sme deti a pedagógov nesklamali.
Naši lesní pedagógovia v prvom polroku 2013 absolvovali celú plejádu návštev a aktivít lesných pedagógov na materských školách v Žarnovici,
v Župkove, v Hrabičove, v Žiari nad
Hronom, na základných školách v Žarnovici, Žiari nad Hronom, na cirkevnej základnej škole v Žarnovici, Špeciálnej základnej
škole Žarnovica, Špeciálnej základnej školy pre telesne postihnutých žiakov pri DSS
na Hrabinách pri Novej Bani. Lesní pedagógovia sa aktivít zúčastňujú veľmi radi,
len toho voľného času, keby bolo viac.
Žiaľ, pracovných povinností stále pribúda.
Pri organizovaní akcie na Špeciálnej
základnej škole pre telesne postihnutých
žiakov pri DSS na Hrabinách pri Novej
Bani, ktorým sme už vlani sľúbili, že sa k
nim opäť o rok vrátime, bolo potrebné
zabezpečiť aktivity a stanovištia pre celú
školu. Otvorenie aj ukončenie akcie za
zvukov lesnice bolo naozaj slávnostné a
žiarivé očká detí dali akcii nádych neopakovateľnosti. Zorganizovanie celej akcie
zabezpečil náš závod. Lesní pedagógovia
na siedmych stanovištiach, s dvomi - tromi
aktivitami zážitkového učenia, sa mali čo
obracať, aby zvládli skupiny rôzne telesne a duševne postihnutých detí. Chceli
sme, aby bolo podujatie pestrejšie, preto
sme dohodli i účasť hasičov Hasičského a
záchranného zboru z Novej Bane, ktorí
deti zaujali ukážkami zásahu pri likvidácii
požiaru a pri autonehodách. A keď hasiči
pri odchode spustili sirénu na odchádzajúcom aute, rozžiarené oči detí a nadšený
potlesk hovorili za všetko. Účasť na nami
organizovanej akcii neodmietli ani pracovníci Poľovníckeho múzea vo Svätom

Antone, ktorí deťom predviedli preparáty
vtákov a menších zvierat.
Vyvrcholením aktivít prvého polroka
2013 bolo zorganizovanie v poradí už III.
ročníka vedomostnej súťaže pre trojčlenné družstvá žiakov 4.- 6. ročníkov základných škôl nášho regiónu, kde si účastníci
overili svoje vedomosti z oblasti dendrológie, zoológie, kynológie,ako i poznávania
stôp a zvukov zvierat. Svoju zručnosť si
vyskúšali pri výsadbe stromčekov, výrobe
kŕmidla pre vtáčiky a trochu netradičnej
streľbe na laserovej strelnici. Napriek vysokej náročnosti súťaže sa deti i pedagógovia už teraz tešia na jej IV. ročník.
Lesní pedagógovia, ako i iní zamestnanci nášho závodu, prisľúbili účasť pri
zabezpečovaní a realizácii Detského Huberta vo Svätom Antone v dňoch 19. a 20.
6. 2013, kedy bránami múzea podľa očakávaní prejde takmer 3-tisíc účastníkov
akcie.
Verím a som pevne presvedčená, že
všetko, čo pre naše deti robíme, k čomu
ich vedieme, čo ich učíme, má zmysel, pretože to, čo do detí investujeme dnes, sa
nám v budúcnosti vráti.
Vďaka patrí všetkým, ktorí si na prácu s deťmi nájdu čas a priestor.
Katarína Dávidová
lesný pedagóg OZ Žarnovica

Detské dni
Sv. Huberta 2013
V areáli svätoantonského kaštieľa sa
už po druhý krát stretli lesníci a poľovníci s deťmi počas Detských dni sv. Huberta. Kaštieľ v priebehu dvoch dní (19. a
20. júna 2013) navštívilo 2134 detí a 291
dospelých. Toto podujatie zorganizovalo
Múzeum vo Svätom Antone v spolupráci
s LESMI SR, š.p. Banská Bystrica, OZ Levice, OZ Žarnovica, NLC, Vojenskými lesmi
a majetkami SR š.p. Pliešovce, lesníckymi, poľovníckymi a inými organizáciami.

Zaujímavosti o živote a práci lesníkov a
poľovníkov sa skupiny detí dozvedeli na
rôznych stanovištiach: sokoliarstvo, poznávanie zvierat, hlasy vtákov a zveri,
„Doskoč ako...!“, kŕmenie medveďa, poľovnícki psíkovia, koník, ako spolu žijú
rastliny a zvieratá, hádzanie „ﬂinty do
žita“, jaskyniarstvo, poľovnícka expozícia,
kto nosí rohy a kto parohy, zhotovenie kŕmidiel a laserová strelnica. Hudobné stanovište s trúbkou a lesnicou pripravila dychová hudba Sitňanka z Banskej Štiavnice
a Klub trubačov Slovenska. Detské divadlo
Legendu o svätom Hubertovi zahrali žiaci
ZŠ s MŠ vo Svätom Antone.
Marian Číž (redakčne upravené)
foto: Mária Ďurianová

lesná pedagogika

O lese tak trochu inak
Detská lesnícka univerzita 2012/2013
Aj tento rok si úspešní absolventi Detskej lesníckej univerzity prevzali koncom
júna diplomy absolventa Detskej lesníckej
univerzity z rúk dekana Lesníckej fakulty
Technickej univerzity vo Zvolene. Už po
tretí krát pripravili a absolvovali pracovníčky Národného lesníckeho centra Ľudmila Marušáková a Andrea Melcerová so
41 šiestakmi univerzitné štúdium.
Počas tohto štúdia poznávali žiaci
hlavného mesta lesníctva – Zvolena, zákonitosti lesa a princípy slovenského lesníctva. Ako prví navštívili virtuálnu 3D jaskyňu
tvorcov simulátora rastu lesa „Sybilla“, kde
si vyskúšali tradičné lesnícke činnosti, ako

je výchova porastov formou prebierok a
zistili, aký vplyv na kvalitu lesa budú mať
ich zásahy. Zároveň spoznali prácu taxátorov plánujúcich činnosti v lese, naučili
sa čítať z porastových máp a dozvedeli sa
zaujímavosti o možnostiach využívania
drevnej hmoty. Vyskúšali si prácu manipulátora harvestora na trenažéri. A popri tom
všetkom absolvovali prednášky v arboréte
Borová hora, odbornej exkurzie do papierní MONDI SCP v Ružomberku a dočasne sa
stali aj členmi mestského zastupiteľstva.
Ukážkami sokoliarstva si priblížili prácu
poľovníkov a význam starostlivosti o zver.
Poslucháči sa od decembra 2012
okrem iného dozvedeli, že les to nie sú
len stromy, ale aj spoločenstvá rastlín a
živočíchov, medzi ktorými sú vzájomné
prírodné vzťahy a zákonitosti, na ktorých
stavia slovenské lesníctvo svoje princípy
hospodárenia.
Ľudmila Marušáková a Andrea Melcerová

Hurá do prírody
Tri dni v lese, v rekreačnej oblasti
TOMKY na chate pomenovanej „chata –
LÁSEK“ strávili deti ZŠ v Čároch v rámci
lesnej pedagogiky v spolupráci s OZ Šaštín. S lesnými drevinami a informačnými
panelmi na náučnom chodníku v rekre-

ačnej oblasti Gazárka ich oboznámili Ľ.
Rosívač, Z. Unger a Ľ. Šurina. Väčšinu
času trávili v prírode a hrali rôzne náučné

hry – slepá karavána, netopier a motýle,
hľadali príbytky zvierat a vtákov, lúštili
prešmyčky stromov a zvierat a hádali kto
som. Spoznávali semená, rôzne druhy
dreva a jeho využitia. Všetko, čo sa o lese
a jeho obyvateľoch od lesných pedagógov naučili si ešte raz zopakovali s pani
riaditeľkou Z. Komornou.
Ľ. Šurina LP a lesník v. v.
(redakčne upravené)

Les ukrytý v knihe
Deti základných škôl hľadali súvislosti medzi knihou a lesom v celoslovenskej
kampani „Les ukrytý v knihe“ už po tretíkrát. Národné lesnícke centrum vo Zvolene, koordinátor projektu, sa prostredníctvom kampane snaží vzbudiť u detí lásku
k prírode cez knihy a v súčasnom svete vyspelej techniky priviesť deti k intenzívnejšiemu čítaniu. Pilotný projekt spolupráce
medzi knižnicami, lesníckymi inštitúciami
a základnými školami podporili LESY SR,
š.p. a MONDI SCP.

Aby knižnice upozornili na význam
lesa a lesníctva pre spoločnosť, zintenzívnili na celom Slovensku svoju činnosť v
mesiacoch apríl – máj 2013 v organizovaní
rôznych aktivít pre školákov spojených s
čítaním o lese a prírode.
Do literárnej súťaže o „Naj lesnú
knihu a súťaže o najlepší plagát na tému
„Pozvanie do lesa“ sa zapojilo 185 kníh a
401 plagátov. Na slávnostnom vyhodnotení boli 25. júna v Krajskej knižnici Ľudovíta
Štúra vo Zvolene ocenené aj tri najaktívnejšie knižnice zo štyridsiatich prihlásených a škola s najväčším počtom zaslaných
prác do súťaže.
Dagmar Sélešová, NLC - ÚLPV Zvolen (redakčne upravené)

Deň venovaný deťom
Návštevu zubrej obory pripravili pre
deti zamestnanci Odštepného závodu lesnej techniky Banská Bystrica, pri príleži-

tosti dňa detí v nedeľu 2. júna 2013.
Deti s nadšením obdivovali majestátne zvieratá pózujúce za drevenou ohradou. O živote zubrov počas exkurzie pútavo rozprával Jožko Šabo zamestnanec OZ
Topoľčianky, za čo mu úprimne ďakujeme.
Príjemné počasie sprevádzalo presun od
obory do areálu Topoľčianskeho parku.
Prehliadka Topoľčianskeho zámku zaujala predovšetkým dospelých, ale na svoje
si prišli aj deti. Pre ne bola vyvrcholením
výletu návšteva Topoľčianskeho žrebčína
pýšiaceho sa s mnohými európskymi aj
svetovými šampiónmi.
Janka Mesíková,
OZLT Banská Bystrica
(redakčne upravené)

Na lesnom náučnom
chodníku Hrádová
bolo super...
Lesný náučný chodník Hradová a vyhliadkovú vežu Hradová navštívili v júni
žiaci ZŠ v Margecanoch spolu s lesnou pedagogičkou Máriou Oberhauserovou OZ
Košice. Na náučnom chodníku pozorovali
deti sovu, líšku s mláďatami, jeleňa, medveďa, zajaca, jaštericu, jastraba, mláďatá
diviaka, orly i rysy, o ktorých lesní pedagógovia rozprávali zaujímavé príbehy.
Prechod z náučného chodníka k hradbám
nikdy nedostavaného košického hradu
spríjemnil svojim rozprávaním o histórii
ujo Jožko Oberhauser.

Lesní pedagógovia riešili so žiakmi
rozdelenými do skupín zaujímavé úlohy
ako stavanie puzzle, zhotovenie kŕmidiel,
určovanie prírodných predmetov pomocou jednotlivých zmyslov a poznávanie
stromov a listov. Fantázia detí sa prejavila
najmä pri modelovaní ducha stromu z ílovitej hliny. Po malom občerstvení sa všetci
povozili na pome pripevnenej na lane a
vyšantili sa na drevených preliezkach, hojdačkách, horolezeckej stene a šmykľavkách v detskom parku. Prírodu Slovenska
a Maďarska a nácvik zlaňovania z veže
chlapcov zo Zboru väzenskej a justičnej
stráže SR pozorovali deti z vyhliadkovej
veže Hradová. Takto by sme sa chceli poďakovať tímu lesných pedagógov Marienke Oberhauserovej, Jozefovi Oberhauserovi, Danielovi Líškovi z Polesia Kojšov a
Eve Mižákovej a Gabriele Adamčákovej z
Mestských lesov Košice.
Eva Mrázová, triedna učiteľka III.A
a vedúca Metodického združenia
pre 1. stupeň ZŠ
(redakčne upravené)
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Prof. Ing. Pavol Višňovský
Storočnica rektora VŠLD vo Zvolene
Inteligencia a elegancia sprevádzali
tohto výnimočného lesníka a lesníckeho
fotogrametra počas celej jeho profesionálnej činnosti, či už v prevádzke Fotogrametrického ústavu na Povereníctve
ﬁnancií v Bratislave, alebo neskôr ako pedagóga na Lesníckej fakulte Vysokej školy
poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach, neskôr vo Zvolene.
Narodil sa 30.6.1913 v Banskej Štiavnici. Počas Prvej Československej republiky absolvoval reálne gymnázium v rodnej
študentskej Banskej Štiavnici (1931), pokračoval štúdiom zememerač+stva na Vysokej škole špeciálnych náuk pri Českom
vysokom učení technickom v Prahe. Docentom pre odbor fotogrametrie a praktickej geometrie sa stal v roku 1950.
Pracoval na viacerých katastrálnych
meračských úradoch Od roku 1941 bol
poverený vedením Katastrálneho meračského úradu v Banskej Bystrici. Následne
absolvoval letecké fotogrametrické mapovanie časti Slovenska. V roku 1945 bol
preložený do Bratislavy a menovaný prvým
prednostom Fotogrametrického ústavu
Povereníctva ﬁnancií. Pre Povereníctvo ﬁnancií vypracoval najdôležitejší a podstatný predpoklad nehateného prevádzania
fotogrametrických prác na Slovensku a to
„Osnovu nariadenia Slovenskej národnej
rady o Fotogrametrickom ústave pre Slovensko a o doplnení niektorých ustanovení
katastrálneho zákona“, ktorá bola schvále-

ná SNR v roku 1946. Do roku 1949 pôsobil
ako prednosta na tomto novom Fotogrametrickom ústave pre Slovensko.
Ako pedagóg pôsobil najprv externe
(1947/1948), potom interne od roku 1949
na Vysokej škole poľnohospodárskeho a
lesného inžinierstva v Košiciach. Prednášal
užitú geodéziu a bol poverený vedením
Ústavu užitej geodézie. V roku 1952 bol
poverený presťahovaním Ústavu z Košíc
do Zvolena v súvislosti s presťahovaním a
vznikom Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene.

V prvom školskom roku Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene sa stal
v období 1952 - 1955 dekanom Lesníckej
fakulty. V rokoch 1955 – 1963 pôsobil vo
funkcii prorektora pre pedagogicko – výchovnú činnosť a v rokoch 1965 – 1969 bol
rektorom VŠLD vo Zvolene. Významne sa
pričinil o budovanie tejto školy.
Vo vedecko – výskumnej práci sa venoval uplatňovaniu moderných mapovacích metód, najmä leteckej fotogrametrie.
Výsledky jeho vedecko - výskumnej práce
vyústili do praxou prijatých nových spôsobov vyhodnotenia leteckých snímok horského územia a tiež do vytvorenia piatich
vynálezov, z ktorých jeden (Interpolátor
vrstevníc MV-55-Metra-Višňovský) našiel
široké uplatnenie v technickej praxi.
Bohatá je tiež jeho publikačná činnosť, obsahuje 45 vedeckých a odborných
prác, vydal dve celoštátne učebnice, skriptá, projekty a prototypy vynálezov, záverečné správy.
Pre Lesnícky náučný slovník vypracoval heslá z odboru geodézie a fotogrametrie. Úzko spolupracoval s Lesprojektom vo Zvolene v oblasti fotogrametrie.
Za svoju prácu získal mnohé vyznamenania, čestné tituly, uznania a pamätné medaily. Medzi nimi aj štátne vyznamenanie „Za vynikajúcu prácu“.
Zomrel 7.1.1994 vo Zvolene ako 81.
ročný.
Viliam Stockmann

Prof. Dr. Antonio Giovanni Scopoli
290 rokov od narodenia
Tento výnimočný muž nebol lesníkom, ale sa mimoriadne zaslúžil o formovanie Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici, najmä jej budúcej lesníckej učebnej
štruktúry a rovnako svojou vedeckou aktivitou sa zaslúžil o prírodovedný výskum
na Slovensku.
Narodil sa 13.6.1723 v Cavalese v
Tirolsku ako syn právnika. Po skončení
základného vzdelania študoval na univerzitách v Tridente a neskôr medicínu v
rakúskom Innsbrucku, kde získal lekársky
diplom.
Postupne sa stal významným taliansko – rakúskym prírodovedcom svetového mena. Bol vysokoškolský pedagóg
– univerzitný profesor, geológ, chemik,
botanik, lekár a entomológ – prevažne
lepidopterológ, ktorý má obrovský význam pre svetovú, ale i slovenskú vedu a
entomológiu.
Po skončení medicíny pôsobil od
roku 1743 ako lekár v Tridente a v Benátkach. Dva roky pracoval ako osobný
tajomník grófa Seckana. Neskôr pôsobil
ako banský lekár a profesor chémie a
hutníctva na Baníckej škole v Idrii v Slovinsku (1763), kde bol menovaný lekárom
ortuťových baní. V roku 1761 publikoval
svoju prácu: „De Hydroargyro Idriensi
Tentamina“ o príznakoch otravy ortuťou

medzi baníkmi. Vo voľnom čase sa venoval štúdiu miestnej prírody, histórie a entomológie.
Od 10.2.1769 pôsobil ako profesor
mineralógie, chémie a hutníctva na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Na
Akadémii prednášal lesnícku botaniku a
zoológiu a robil botanický, geologický a
faunistický výskum, prevažne na území

stredného Slovenska. Tu mohol naplno
rozvinúť svoj vedecký záujem a uplatnil
svoje všestranné schopnosti i v rámci entomológie. Významne rozvinul všetky
prednášané vedecké odbory. Počas svojho pôsobenia v Banskej Štiavnici sa Scopoli významne zaslúžil o prírodovedný
prieskum územia Slovenska.
Ako vedec svetového mena si písal
s ruským vedcom Lomonosovom. Písal latinsky a nemecky. Je autorom prvej uhorskej kryštalograﬁe. Scopoli, ako autor 22
vedeckých prác, vydal roku 1772 v Banskej
Štiavnici významné, po latinsky písané
dielo „Základy systematickej a praktickej
mineralógie“, ktoré preložili i do nemčiny. V diele „Rok prírody“ opísal faunu a
ﬂóru v okolí Banskej Štiavnice už podľa
systému švédskeho prírodovedca Karola von Linného, s ktorým bol v osobnom
kontakte. Jeho prednášky, spisy a nákresy
sa dostali až do Švédska, Dánska, Saska a
Ruska.
V roku 1777 prišiel na univerzitu v
Pávii, kde prežil poslednú dekádu svojho
neuveriteľne plodného a bohatého života. Zomrel 8.5.1788 v Pavii, Taliansko.
Na jeho počesť je jeho menom pomenovaný alkaloid Scopolamín.
Viliam Stockmann

názory

Hľadanie pravdy
Nájsť pravdu medzi jednotlivými oblasťami nášho života
je niekedy veľmi ťažká
úloha. Nájsť pravdu
medzi dvoma blízkymi, priamo na seba
naviazanými rezortmi
pôdohospodárstva
a
životného prostredia
sa v súčasnej dobe javí
ako holá nemožnosť.
Prečo je tomu tak, kto
zapríčinil tento paradoxný stav a aké mal
k tomu dôvody, je načase aspoň čiastočne
ozrejmiť. Zotrvať v
tomto, otvorene povedané marazme, by
nebolo hodné človeka
dnešnej doby.
Je viac ako isté, že vzájomná nevraživosť predstaviteľov oboch, inak veľmi
blízkych rezortov, má svoj pôvod, svoje
korene na obidvoch stranách bariéry.
Uzavretosť lesníkov, nekomentovanie
svojej zákonom odôvodnenej a históriou potvrdenej činnosti, ich skalopevné presvedčenie o svojej pravde nepochybne vytvorilo vhodné podmienky
pre spochybňovanie odborného lesného
hospodára, pre demagogizáciu a celospoločenské odmietanie všetkého, čo
len trochu súvisí s objektívne odbornou
činnosťou lesného hospodára. Lesníckej
verejnosti netreba pripomínať, že aj tieto, nie celkom dobré vlastnosti medzi
lesníkmi boli vypestované historickým
vývojom, mnohokrát snahou „mocipánov“ vyžmýkať z lesa maximum bez
ohľadu na jeho možnosti a ďalší potencionálny vývoj.
Na druhej strane treba jednoznačne konštatovať, že v komunite tzv.
ochrancov prírody a životného prostredia, rôznych extrémistov a aj dobre
známych NGO -čiek sa podstata ochrany
životného prostredia zúžila na viac-menej osobný ekonomický prospech bez
ohľadu na dopady na životné prostredie.
Ak je princípom ochrany životného prostredia tvorba umelých zákazov a obmedzení s cieľom ich možného porušovania
za príslušný poplatok, kde sa v takýchto
prípadoch nachádzajú skutočné princípy ochrany prírody? Na potvrdenie tejto skutočnosti existuje dosť príkladov a
diskriminácia žiadateľov napr. pri žiadostiach o sprístupňovanie lesných komplexov, je bežnou praxou pri povoľovaní
výstavby lesných ciest.
Celá, relatívne krátka história
ochrany ŽP, vyhlasovania chránených
území je poznamenaná vysokou dávkou
neobjektívnosti, alibizmu, snahy o presadenie subjektívnych požiadaviek za
každú cenu a to až na úrovni EÚ. Nečakajme, že takto nastavené kritériá ochrany, takto vyhlásené chránené územia

obstoja v ekonomicky
oslabenej spoločnosti
malého štátu, akým
Slovensko je. Európska
skutočnosť potvrdzuje pravý opak našej
situácie. Ekonomicky
oveľa silnejšie štáty
majú rádovo niekoľkonásobne menší podiel
chránených území (viď
tabuľka). Pochopiteľná
v tomto zmysle bola
aj snaha niekoľkých
minulých vlád prehodnotiť celý systém
chránených
území,
nastaviť
viac-menej
objektívny hodnotový
rebríček tak, aby bolo
jednoznačné a v rámci EÚ porovnateľné nielen množstvo,
ale aj kvalita chránených území. To sa
však doteraz neuskutočnilo!!! Naopak
sme svedkami vyhlasovania nových chránených území, dokonca permanentnej
snahy o uplatňovanie bezzásahového
režimu v novoobjavených tzv. pralesoch.

sa niektorý odborník nad skutočnosťou,
že kým sa neprenášali stále ich bolo dosť
aj keď značnú časť z nich zabili autá,
zlikvidovali bociany, straky a iní predátori. Nie sú úplnou náhodou, hlavnou
príčinou poklesu stavov práve ich prenášaním rozširované rôzne choroby, ktoré
v každej populácii existujú a núteným
kontaktom v prenášaných nádobách sa
inﬁkujú celú populácie!?
O problematike spolužitia človeka a medveďa sa popísalo už veľa stránok, ale položme si konkrétnu otázku a
dajme si na ňu aj konkrétnu odpoveď.
Čo sa zmenilo v poslednej dobe, ako sa
skutočne vyriešil tento problém? Pokiaľ
v tak urbanizovanej krajine akou Slovensko je, s takou hustotou obyvateľstva nedôjde k jednoznačnej regulácii
medveďa odstrelom, nečakajme, že jeho
sledovanie, satelitom zisťovaný pohyb
a mnohé iné, ﬁnančne náročné opatrenia zabránia konﬂiktným situáciám.
Výmysel uzamykateľných kontajnerov je
vopred odsúdený na neúspech. Medveď
totiž nereaguje na zámok ani na zákaz,
ba v mnohých prípadoch ani na elektricky chránený oplotok. Toto by mohli byť

Európska sústava chránených území NATURA 2000
Por.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
20
21
22
23
24
25
26
27

Výmera v tis. ha
lesov
území NATURA
Bulharsko
2 222
3 927
Cyprus
88
173
Slovensko
946
1 938
Španielsko
7 978
18 173
Slovinsko
499
1 253
Grécko
1 550
3 903
Maďarsko
808
2 039

Štát

Fínsko
Dánsko
Rakúsko
Lotyšsko
Švédsko
Írsko
Veľká Británia
Malta
EÚ 27

% výmery
lesov v
56,6
50,8
48,8
43,9
39,8
39,7
39,6

2 891
76
479
403
2 353
41
129
2

22 084
587
3 857
3 354
28 605
737
2 881
?

13,1
12,9
12,4
12,0
8,2
5,6
4,5

37 462

157 193

23,8

Osobovanie si absolutistických právomocí a kompetencií skupinou ľudí pri
určovaní, čo treba a čo netreba chrániť
svedčí o nezrelosti národa a spoločnosti. Takýmto spôsobom vznikajú extrémne paradoxy nielen v prípade narušenia
rovnováhy dvoch (a viacerých) chránených druhov, ale v poslednej dobe sme
svedkami hrubého porušovania základných požiadaviek človeka na jeho
existenciu. Ak by praveký človek bol
uvažoval podobným spôsobom, dnes by
sme tu neboli. Negatívnych prípadov sa
natíska hneď niekoľko. V súčasnosti tak
propagované prenášane žiab a stým spojená demagógia uplatňovaná najmä voči
najmladšej generácii je spochybňované
samotnými ochrancami, ktorí tvrdia, že
žiab v poslednej dobe ubúda. Zamyslel

doplňujúce opatrenia ale takto sú len lákavým zdrojom ﬁnančných prostriedkov
pre ich výrobcov. Týmto spôsobom sme
ohrozili život človeka a zhoršili existenčné podmienky pre medveďa.
K samotnej činnosti lesného hospodára, najmä k zvýšeniu jej transparentnosti a všeobecnej informovanosti
verejnosti treba ešte dodať, že všetko
stojí spoločnosť určité náklady. Viem pochopiť vlastníka chaty na okraji lesa, kde
po dlhej 100 ročnej dobe dôjde k prvým
obnovným ťažbám, že sa mu veľmi nepozdáva, keď pri tejto činnosti vzniká
„odpad“, že môže dôjsť k poškodeniu
cesty, zmeny výhľadu z okna chaty atď.
Presne tak isto by sa mu ale nepozdávalo, keby došlo k prirodzenému odumretiu lesa, nečakanému pádu odumretých

21

22

názory
stromov a s tým spojenému vzniku nebezpečných situácií priamo v okolí jeho
chaty. Dostatočným príkladom je vynútená ťažba suchých stromov v okolí turistických chodníkov v TANAP- e. Ako
daňového poplatníka by ma skôr zaujímalo, prečo sa musia stromy ťažiť až
po ich odumretí, uschnutí, znehodnotení, kedy z nich spoločnosť nemá žiaden
úžitok a kto v takýchto prípadoch hradí
náklady spojené s ťažbovou činnosťou?
Spomenúť v tejto súvislosti nedostatok
drevnej suroviny pre drevospracujúci
priemysel a zamestnanosť, ktorá je na
celú túto činnosť naviazaná sa ukazuje
ako nehodné povšimnutia. Ponechanie v
porastoch a znehodnotenie viac ako 2,3
mil. m³ drevnej hmoty v rozmedzí rokov
2005 až 2011 (údaje NLC Zvolen) z dôvodu rešpektovania požiadaviek zákona o
ochrane prírody, by v každej inej krajine bolo klasiﬁkované ako trestný čin, za
ktorý by niekto musel niesť zodpovednosť ale aj trestnoprávne následky.
Uvedomenie si základného axiómu vzťahu človeka k prírode je primárnou podmienkou nájdenia pravdy t. j.
príroda je tu pre človeka a akékoľvek
hľadanie inej cesty je oveľa väčším ohrozením prírody ako jej rozumné využívanie. Uprednostňovaním bezzásahového režimu sa spotreba dreva nezníži.
Naopak, dochádza k jeho ekonomicky
náročnejšiemu obstarávaniu z iných,

vo veľa prípadoch zaostalejších krajín,
kde samotná ťažba je existenčnou podmienkou obyvateľstva, pričom o trvaloudržateľnom hospodárení v lesoch ešte
ani nepočuli. V konečnom dôsledku sme
bezzásahovým režimom a je jedno či z
dôvodu vyhlasovania tzv. pralesov alebo
z neudelených súhlasov na sprístupnenie
porastov, získali zdevastované lesy nielen u nás ale aj v rozvojových krajinách,
z ktorých sa táto surovina nakupuje. K
riziku ohrozenia z titulu prenosu rôznych škodlivých činiteľov, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou nemajú v
našich podmienkach predátorov sa už
netreba ani zmieňovať.
Rozumné, uvedomelé, teda čo najmenej prírodu zaťažujúce využívanie
všetkých jej darov je všeobecne platnou a vo vyspelých krajinách už dávno
aj bežne uplatňovanou zásadou vzťahu
človeka k prírode. Dôkazom tejto pravdy je markantný rozdiel v stave prírody
a najmä lesných porastov na Slovensku a
napr. v Rakúsku. Tak ako sa nám nepodarí nájsť súvislé plochy suchých smrečín
v Rakúskych Alpách, tak o to ľahšie sa
v nich môžeme pohybovať, pretože sprístupnenosť lesných komplexov (hustota
cestnej siete) je v Rakúsku trikrát vyššia
ako na Slovensku a to aj v nadmorských
výškach značne presahujúcich naše najvyššie pohoria.

Absolútnym paradoxom v aktivitách tzv. ochrancov prírody je v súčasnosti propagované a v mnohých prípadoch
aj realizované „hospodárenie“ v chránených územiach. Nie je to tak dávno, čo
sme boli svedkami zabránenia pasenia
dobytka, kosenia horských lúk atď. Dnes
s prekvapením evidujeme vykášanie lúk
v chránených územiach priamo samotnými ochranármi, ba dokonca umelého
zabezpečovania spásania lokalít stádami
kôz v 5. stupni ochrany (Devínska kobyla) ako spásonosného opatrenia na zabezpečenie existencie chránenej fauny
a ﬂóry. Ostáva len dúfať, že tak ako v
minulosti hospodárením zušľachtené a
človekom rozumne využívané lokality sa
stali domovom chránených živočíchov a
rastlín, tak postupne prídu tzv. ochrancovia prírody na to, čo lesníci vedeli už
pred 350 rokmi – ochrana prírody v prípade lesného hospodárstva nie je bezzásahový režim podopretý nekonečným
zoznamom zákazov ale uvedomelá činnosť odborne fundovaného lesníka.
Cieľom tohto článku bolo naštartovať, zaktivizovať ako znalých odborníkov, tak i širokú laickú verejnosť smerom
k širšiemu, komplexnejšiemu hodnoteniu a posudzovaniu mediálneho masírovania a účelovo predkladaných poloprávd. Pravda je len jedna a tej sa treba
držať za každú cenu.
Ján Švančara

Chemické postreky v Nízkych Tatrách
Podnik LESY SR vysadil v Nízkych Tatrách v tomto roku 1,5 milióna kusov stromčekov, časť z nich
bez chemického ošetrenia neprežije
Kalamitné premnoženie škodcov v
Národnom parku Nízke Tatry prinútilo OZ
Liptovský Hrádok využiť platnú výnimku
ministerstva životného prostredia na chemické ošetrenie sadeníc.

Lesníci z Odštepného závodu Liptovský Hrádok vysadili v tomto roku viac
ako 1,5 milióna kusov prevažne smreko-

vých sadeníc na celkovej ploche 587 hektárov. Pre zrušené verejné obstarávanie
sa nepodarilo zabezpečiť ochranu týchto
stromčekov proti trvrdoňovi smrekovému
a lykokazovi sadenicovému voskovaním a
preto sa sadeničky v územiach s kalamitným premnožením tohto hmyzu nezaobídu bez dodatočnej chemickej ochrany.
Na základe tejto skutočnosti ukončeného
monitoringu výskytu škodcov a v záujme rýchleho zabezpečenia rastu nového
lesa podnik prehodnotil svoje februárové
rozhodnutie a využil na ochranu sadeníc
platné povolenie ministerstva životného
prostredia.
Vzhľadom na to, že ÚVO zastavil nákup voskovacieho stroja obstarávaného
rokovacím konaním bez zverejnenia pred
podpisom zmluvy v prvej polovici februára a konečné rozhodnutie bolo podniku
doručené 22. mája, nebolo už v tejto sezóne reálne voskovací stroj a špeciálny vosk
obstarať niekoľko mesiacov trvajúcou verejnou súťažou. Podnik si preto stroj zapožičal na odskúšanie, no v rámci ﬁnančných
limitov zákona o verejnom obstarávaní
mohol touto technológiou ošetriť iba
47.000 namiesto plánovaného počtu milión kusov sadeníc. Na ochranu časti sadeníc v miestach s kalamitným premnožením

škodcov preto využil tradičné metódy.
O možnosť použiť chemické prípravky bežné aj v poľnohospodárstve napríklad na ochranu obilnín, viniča či ovocných stromov, požiadal podnik LESY SR už
v marci 2011. Do konečného rozhodnutia
vo februári tohto roku hmyz zlikvidoval
veľkú časť vysadených sadeníc a bolo potrebné niektoré plochy opätovne zalesniť.
Povolenie na ochranu sadeníc prípravkom Vaztak vydané ministerstvom
životného prostredia, platí pre štyri lesné
celky na území lesných správ Čierny Váh,
Liptovská Teplička, Javorinka a Benkovo
do 30.9.2013. Pracovníci podniku koncom
mája dokončili mimoriadny monitoring
výskytu škodcov zameraný na uvedené
územia. Výsledky sú alarmujúce. Hmyz už
napadol aj sadenice vysadené v apríli a
máji tohto roku. Pokiaľ by sa sadenice neochránili aplikáciou Vaztaku na koreňový
krčok, hrozilo by ich opätovné vyschnutie. Miesta s ošetrenými sadenicami boli
označené tabuľkami, samotný prípravok
bol zafarbený červeným potravinárskym
farbivom a o aplikácii boli vyrozumení
občania obcí aj vyhlásením v obecných
rozhlasoch.
-vr-

pro silva
Na začiatku by som rád vysvetlil
dôvod, prečo sa v tomto článku nebudem venovať jednému konkrétnemu
porastu, alebo nejakému vyvolenému
objektu Pro Silva. Na LS Duchonka dosahuje výmera objektov takmer 1/4 výmery LS. Vytrhnúť jeden porast by bolo
ako uprednostňovať niektoré zo svojich
detí. Prírode blízke obhospodarovanie
lesa pokladáme za bežné a jeho zásady
a princípy sa realizujú v každom poraste
na celej LS.
Dnes nerobíme rozdiel medzi zásahom v objekte Pro Silva alebo mimo
neho. Aj preto môžem povedať, že ako
vedúci LS strácam prehľad o hraniciach
jednotlivých objektov a ani ich nepovažujem za dôležité. Mojim cieľom v tomto
článku je skôr popísať myšlienky, skúsenosti a možno aj chyby, ktorých sme sa dopúšťali. Objekty Pro Silva nám boli dobré na
začiatku a poslúžia nám v budúcnosti, keď
budeme my alebo naši nasledovníci zisťovať, z čoho sme vychádzali, kam a cez aké
lesohospodárske zásahy sme sa dostali.
Základným spôsobom obhospodarovania lesa na Slovensku je HS podrastový.
Nemôže to však platiť v porastoch topoľa
či agáta. Rovnako nie je najideálnejší pre
zmiešané porasty BK-JD-SM alebo JD-SM.
Tieto je potrebné vo vhodných terénoch
s primeraným sprístupnením začať prebudovávať na výberkový spôsob. Od tejto
potreby je možné ustúpiť iba vtedy, ak by
sme nadobudli presvedčenie, že podkôrny
hmyz prestane ničiť naše smrekové lesy
a vietor už nebude fúkať. Možno až čas
ukáže, či bolo správne prijať ﬁlozoﬁu náhrady smreka bukom v obnovnom zastúpení. Zdalo sa nám to jednoduchšie ako
zmeniť spôsob hospodárenia. V mnohých
slovenských pohoriach sme sa presvedčili,
že aj buk má limity stability a nie je všeliek. O odbyte a cene guľatiny nehovoriac.
Podrastový HS pokladáme za samozrejmosť pri obhospodarovaní porastov
duba a buka u nás v Považskom Inovci. Má svoje výhody ale aj nedostatky. O
výhodách podrastového HS v porovnaní
s holorubom je azda zbytočné písať. Rozoberme si teda nevýhody podrastového
HS. Uvediem tri najčastejšie chyby, ktoré
je možné v slovenských lesoch pozorovať
bez ohľadu na ich vlastníka. Pokúsim sa
poukázať aj na možnosti, ktoré má OLH a
akým spôsobom môže nevýhody a chyby
minimalizovať.
1. Nevýhodou podrastového HS je, že do
budúcnosti znovu vytvárame porasty rovnoveké, zväčša rovnorodé a tým teda aj
nestabilné. Východiskom z tohto problému je predĺženie obnovnej doby a tvorba
porastov pestrých štruktúr - viacetážových
porastov. Ak sme v porastoch do 50 rokov
vyformovali kmene, tak v porastoch nad

Za prírode blízkym
hospodárením
v lese

Svetlo v lese,
tma v hlave?
50 rokov pracujeme s korunami. Realizáciou intenzívnych úrovňových zásahov
uvoľňujeme koruny najkvalitnejších jedincov (hodnotové prírastkové hospodárenie), ktoré v čase obnovy dosiahnu kmene
mimoriadnej kvality. Súčasťou takýchto
zásahov je vznik viacetážových porastov
a pestrá porastová štruktúra. Takéto lesohospodárske zásahy minimalizujú vznik
rovnorodých a rovnovekých porastov a
výrazne zvyšujú stabilitu porastov, a tým
vlastne aj vyrovnanosť produkcie a stabilitu ekonomickú. Za bežnú pokladáme
na LS Duchonka intenzitu výchovného
zásahu na úrovni 15-30%. V 70 ročnom
bukovom poraste to bolo až 115m³/ha. Vo
väčšine obnovných porastov sa vytvára PZ
s vysokým % pokrytia plochy. Viacetážové
porasty, skupiny obnovy a pestrá štruktúra sa viac vyskytuje v porastoch nad 50
rokov. Predpokladám, že po 30 rokoch sa
v takýchto porastoch stratia pojmy ako
do 50 a nad 50 obnova a výchova.... Je
chybou, že sa OLH bránia možno až boja
intenzívnych výchovných zásahov. Ale
strach a zodpovednosť z rozpadu porastu
či zmiznutia lesa z celých dolín by mal zavážiť viac. Áno, silná intenzita je na krátku
dobu ohrozením porastu. Nie je vhodná
ako jednorazový zásah do preštíhlených a
nevychovávaných porastov, ale dá sa realizovať v dvoch zásahoch.
2. Obnova sa vykonáva najčastejšie v pásoch. Zostávajúci materský porast následne ohrozuje vietor, hmyz, spála kôry...
Riešenie sa prelína s bodom č.1. Dôležitá
je neceloplošná obnova a vznik porastov
mozaikovej štruktúry. Nedorúbavame materský porast, ak sa na ňom nachádzajú
hrúbkovo nedozreté jedince alebo cenné
listnáče s tenkými dimenziami, ktoré nie
je problém priblížiť aj z vyspelejšieho PZ.
Dorub je síce posledná fáza podrastového
spôsobu, ale nie je to fáza povinná!
3. Veľa OLH sa uspokojí s požadovanými
51% prirodzeného zmladenia na obnovovanom prvku. Časť PZ sa poškodí ťažbou,

niečo zničí zver, niečo náhlym odclonením vyschne. Unáhlenosť a strach zo
straty PZ je chyba. Na LS presadzujeme
zásadu, aby sa nevykonal dorub na obnovnom prvku, kým nie je PZ po celej
jeho ploche. Aj napriek 100% pokrytiu
plochy PZ stále nie je dôvod na unáhlený dorub. Nedorúbavame, ak je PZ
nevyspelé. Náhlym odclonením sa PZ
stratí, najmä ak príde nasledujúci rok
suché leto. Plochu potom obsadí burina
a problém je na svete. Často nasleduje zalesňovanie, vyžínanie, niekedy aj
oplocovanie. O opodstatnenosti ﬁnančných prostriedkov vložených do týchto
výkonov nikto nepochybuje. Ale mal by
byť niekto, kto sa spýta, ako sme sa k
takémuto stavu dopracovali. Minimálne
by si mal spytovať svedomie OLH.
51% PZ je málo, unáhlenosť je chyba
a dorub nedozretých jedincov ďalšia. Takýto spôsob podrastového HS je spoľahlivá cesta do ekonomického pekla, ktorú
nemôžu ustáť ani najsilnejší a najväčší obhospodarovatelia lesov.
Kolegovia a kolegyne. Chcem vás
upozorniť na jednu poučku z minulosti, ktorá v súčasnej dobe viac škodí ako
pomáha. Vyučujúci a najmä starší lesníci
hovorili:,,Svetlo v lese - tma v hlave“. Poučka možno platila pre mnohé generácie
lesníkov. Bola opodstatnená v lese vekových tried, kde cieľom bola maximálna
produkcia drevnej hmoty. Dnes nemôže
platiť pre celé obdobie výchovy a celú šírku pestrého a moderného obhospodarovania lesov. Dnes musíme klásť dôraz najmä v dubových porastoch a v porastoch
cenných listnáčov na kvalitu. Aukcie dreva
nás o tom presvedčujú. V porastoch smreka a buka je nutnosťou zvýšenie ich odolnosti a vyrovnanosti produkcie. Cez tmu
v lese to nedosiahneme! V porastoch nad
50 rokov, pri obhospodarovaní porastov v
zmysle hodnotového prírastkového hospodárenia a pri vytváraní štruktúrovaných
porastov je potrebné a nutné prelomenie
plného zápoja hornej etáže. Uvoľnením
kvalitných jedincov - budúcich cieľových
stromov v úrovni sa súčasne pomiestne
otvára korunová klenba. Prísunom svetla
vzniká súčasne pestrejšia štruktúra porastu, väčšia biodiverzita a zároveň sa zvyšuje
mechanická stabilita. Svetlo do lesa patrí!
V primeranom množstve, v správny čas a
na správnom mieste.
Každý lesník si svojou prácou v lese
píše svoju knižku. Každý prikladá ruku k
dielu, aby to bolo zaujímavé čítanie, výsledkom ktorého bude zdravý les. Les,
ktorý si plní všetky svoje funkcie a z ktorého výnos je samozrejmosťou. Naša práca
je dielo, ktoré tu zostáva po nás.
,

23

24

lesnícke spravodajstvoa

Pohár generálneho riaditeľa
v malom futbale si domov odniesol OZ Čadca
Víťazom ôsmeho ročníka turnaja
v malom futbale o pohár generálneho riaditeľa sa prekvapivo stal OZ
Čadca, kým minuloroční ﬁnáloví súperi OZ Rožňava a OZ Beňuš bojovali o
bronzovú medailu. Do hry sa aktívne
zapojili aj niektorí riaditelia závodov
a odborní riaditelia generálneho riaditeľstva. Futbalový turnaj lesníkov
za účasti 24 odštepných závodov a
generálneho riaditeľstva sa konal 27.
júna v súkromnom športovom areáli v
Považskej Bystrici.
Vyraďovacie kolá sa odohrali v
rámci piatich skupín, tento rok bez
využitia umelého trávnika. Do štvrťﬁnále postúpili okrem piatich víťazov základných skupín aj tri závody

s najlepším skóre umiestnené na druhých
miestach. Po vyraďovacích kolách svoju
minuloročnú účasť v semiﬁnále potvrdili
OZ Beňuš a OZ Rožňava a štvoricu doplnili nováčikovia OZ Čadca a OZ Prievidza.
Prekvapivo sa do ﬁnále neprebojoval ani
jeden z minuloročných ﬁnalistov a tak si
OZ Beňuš a OZ Rožňava zahrali o tretie
miesto. Rovnako ako minulý rok vyšiel z
tohto zápasu víťazne OZ Rožňava i keď
tento rok „
„len“ s bronzovou medailou. OZ

Beňuš síce medailu
d l nezískal
k l ale
l popýšiťť sa
mohol najproduktívnejším hráčom celého
turnaja Matejom Vigodom s piatimi strelenými gólmi.

Z minuloročných semiﬁnalistov
tento rok vypadlo mužstvo OZ Žarnovica v štvrťﬁnále, kým družstvo GR
Banská Bystrica nepostúpilo zo základnej skupiny.
O víťazovi v zápase medzi OZ
Čadca a OZ Prievidza rozhodli až
priame kopy (13:12). Putovný pohár
pre víťaza VIII. ročníka o pohár generálneho riaditeľa v malom futbale
odovzdal futbalistom závodu Čadca
generálny riaditeľ Ing. Ctibor Határ.
Počas zápasov bolo pre prítomných prichystané občerstvenie, ktoré
organizačne zabezpečil OZ Považská
Bystrica. Pracovníci závodu zvládli organizáciu turnaja vzhľadom na skúsenosti z minulých ročníkov bez akýchkoľvek problémov.
Tento ročník sa našťastie zaobišiel
bez väčších úrazov i keď k pádom a k
menším fyzickým kontaktom na ihrisku
dochádzalo nepretržite, ale to už k futbalu akosi patrí.
Pohár pre víťaza si domov odnieslo len jedno mužstvo. Futbalové zážitky,
možno aj vymenené pracovné skúsenosti
a nové kontakty si domov odnášal každý.

Veď
prii guľáši
V ď príležitostí
íl žit tí na rozhovor
h
ľáši alel
bo káve bolo dosť.
Anna Sliacka

Populáciu tetrova hlucháňa je možné ovplyvniť
citlivejším obhospodarovaním lesov
V posledných desaťročiach v slovenských lesoch už iba zriedka natrafíme na
neporušený les, domov tetrova hlucháňa. Prirodzené stanovištia tohto druhu
sú ovplyvnené komplexnými zmenami a
počet vhodných biotopov je z roka na rok
nižší. Tomuto stavu nepomáha ani badateľný nárast veterných a následne podkôrnikových kalamít. Pri ich odstraňovaní
sa ale iba minimálne prihliada na fakt, že
toto prostredie môže byť aj v danej situácii nie najlepším, ale stále vhodným biotopom pre viaceré druhy chránených živočí-

chov a rastlín napr. aj tetrova hlucháňa.
Obhospodarovanie lesa na miestach s
výskytom tohto druhu môže v blízkej budúcnosti výrazne ovplyvniť početnosť jeho
populácie.
Vhodným biotopom sú najmä smrekové alebo zmiešané 90 až 150 ročné
porasty, prirodzene rozvoľnené v hrebeňových partiách. Nemenej dôležitou zložkou sa javia rúbaniská, alebo prirodzené
vývratiská do veľkosti dva hektáre. Dôležitými faktormi sú samozrejme vhodné
zakmenenie, drevinové zloženie a nevy-

hnutnou súčasťou je aj prirodzený podrast a bylinná etáž, ktoré by však mali byť
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zastúpené iba v takej miere, aby umožňovali hlucháňovi zosadnutie na zem napríklad pri párení alebo kŕmení. Hlucháňovi
totiž viac vyhovuje porast bez alebo s minimálnym zastúpením podrastu, jeho vek
pritom nemusí presiahnuť ani hranicu 70
rokov. Práve preto nemusíme čakať 100
či 120 rokov na vhodné porastové zloženie. Vhodné podmienky možno dosiahnuť
správnymi pestovateľskými zásahmi aj v
podstatne mladších porastoch. Už 70 ročný porast po prvých prebierkach zo silným
zásahom a vyťažením aj konárových častí stromov z porastu môže byť vhodným
hniezdiskom alebo zimoviskom, ak sa
nachádza v území, kde sa hlucháň vyskytuje. Dokonca vhodné zimovisko, najmä
sliepkam, vie poskytnúť už štyridsať ročný
porast, ak jeho pestovanie smeruje aj k
tomuto účelu. Pri ťažbe v porastoch, kde
sa vyskytuje tetrov hlucháň, by bolo dobré
zohľadniť aj faktory ako sú šírka rubného
pásu, alebo obdobie výkonu ťažby. Zásahy
plánovať na základe ročných období tak,
aby sa zamedzilo vyrušovaniu v období
jarného toku, hniezdenia a vodenia mláďat. Ale hlavne vyhnúť sa veľkoplošným
holorubom ak to situácia umožňuje. Je
potrebné pre tieto oblasti vypracovať osobitný manažment obhospodarovania tak,
aby sa prihliadalo na výskyt a zachovanie
hlucháňa aj pre ďalšie lesnícke generácie.
Pozitívnym krokom v tomto smere je
projekt „Pro Silva“. Tento projekt v spolupráci s Európskou úniou aplikujú LESY
SR zatiaľ len na vybraných porastoch jednotlivých lesných správ. V budúcnosti by
ale mohlo ísť o projekt uplatniteľný najmä
v lokalitách s výskytom tetrova hlucháňa
(Tetrao urogallus). Jedná sa o tzv. „prírode blízke obhospodarovanie lesa“.
Cieľom prírode blízkeho obhospodarovania lesa je vytvárať les svojimi charakteristikami a vonkajším prejavom bližší k
svojmu predobrazu prírodného lesa. Jeho
základným prejavom je stála prítomnosť
lesného porastu v rôznych vývojových
štádiách a v rôznej úrovni ich vertikálnej
a horizontálnej previazanosti. Pokiaľ by
bol aplikovaný v oblastiach s výskytom
tetrova hlucháňa, mohol by podstatnou
mierou dopomôcť k zvýšeniu jeho početnosti. Práve takýmto hospodárením by sa
mohol vytvoriť porast s vhodnou drevinovou a vekovou štruktúrou. Dôležité budú
aj prostriedky použité pre tento projekt.
Prírode blízke obhospodarovanie lesa je
v tejto dobe pozitívnym krokom k spôsobom obhospodarovania lesných porastov s
prihliadnutím aj na iné aspekty využívania
lesa.
Nezanedbateľný vplyv na populáciu
tetrova hlucháňa má aj výskyt a početnosť
prirodzených nepriateľov. V posledných
desaťročiach ani jeden druh prirodzeného
nepriateľa nezaznamenal pokles početnosti populácie. Je preto potrebné, aby sa
aj im v tejto chvíli venovala zvýšená pozornosť.
Timotej Brenkus
Autor je doktorand Ústavu ekológie lesa
SAV a v poslednom čase sa venuje okrem iného aj výskytu hlucháňa na miestach zasiahnutých podkôrnikovou kalamitou.

H vie z dy nad Kloptaňou
Hviezdy
Klo ptaň o u

Lesníci a poslanci sa stretli pri Smolníckej Osade
Vodáci to vedia: ak chceme ovládať čln, musíme veslovať rýchlejšie ako tečie rieka. Ak
spomalíme, náš smer začne určovať tok, nie posádka. Tento poznatok neplatí len na vode.
Lesníci majú dnes povinnosť reagovať na mnoho spoločenských zákaziek: stabilizovať krajinu, dodávať drevo, udržiavať zdroje pitnej vody, chrániť pred povodňami, znižovať
výskyt kalamít, chrániť hodnoty lesných ekosystémov... Nie na štyri, či na desať rokov, ale
natrvalo. A predovšetkým z vlastných zdrojov. Dá sa to vôbec?
S odpoveďou na túto otázku
sa chceli zoznámiť poslanci z Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo
a životné prostredie. Štátny podnik LESY SR vyšiel v ústrety ich záujmu a ponúkol vhodné riešenie:
nahliadnuť do súčasných možností
lesného hospodára pri správe krajiny na mieste k tomu najvhodnejšom - v lese. Stalo sa tak 12.
a 13. júna 2013 v porastoch v okolí
Smolníka v okrese Gelnica, kde sa
už dlhodobo uplatňuje výberkové
hospodárenie. Tento hospodársky
spôsob predstavuje najvyššiu lesnícku pilotáž, ktorá kladie vysoké požiadavky na vedomosti a trpezlivosť lesného
hospodára, no bezpochyby je v hospodárskych lesoch najlepšou odpoveďou na
výzvy doby. Nebolo by však veľa platné,
keby na Smolníku išlo len o akúsi potemkinovskú výkladnú skriňu štátneho podniku. Tu uplatňované vysoko profesionálne
postupy sa však pod značkou hnutia Pro
Silva stávajú stále viac nielen predmetom
osobného nadšenia mnohých lesníkov, ale
postupne aj oﬁciálnou doktrínou vedenia
podniku. Dôležitý zápal pre veľkú lesnícku vec zažali v radoch svojich kolegov už
pred časom podnikový šéf pestovania lesa
Rudolf Bruchánik a lesník Ladislav Alcnauer. Obidvaja boli na poslaneckej exkurzii
aktívne prítomní, pričom nebolo možné
necítiť, že to, o čom hovoria, vyčítali predovšetkým z veľkej knihy lesa. Osobitne
zaujalo rozprávanie charizmatického
pána Alcnauera, ktorého ľudská pokora
a lesnícka múdrosť presvietila každú jednu exkurznú zastávku.
Prvý deň exkurzie bol venovaný výberkovému hospodáreniu v porastoch
s prevahou ihličnanov, počas druhého
dominovali zmiešané lesy a listnáče s
prevahou buka. Práve možnosť uplatniť
princípy výberkového hospodárenia aj pri
listnáčoch zaujala, pretože sa dlho súdilo,
že tento hospodársky spôsob je možné
použiť len pri ihličnanoch. Nuž, poznanie
sa v čase vyvíja a lesníci nie sú výnimkou.
Z toho pramení aj optimizmus, že súčasná výmera 50 000 ha lesov zaradených
do systému Pro Silva sa bude postupne
zvyšovať. Hovorilo sa otvorene o tom, čo
tomuto rozširovaniu okrem iného bráni –

nedostatočná sieť racionálne a citlivo vybudovaných a udržiavaných lesných ciest
a približovacích liniek. Ale aj tu sa situácia
mení, lebo - ako zdôraznil Jozef Spevár,
výrobno-technický riaditeľ podniku, pod
ktorého osobnou gesciou sa podujatie
uskutočnilo –, takáto výstavba nových
ciest sa stáva jednou z podnikových priorít.
Poslaneckú skupinu, ktorú tvorili
Helena Mezenská, Antonín Cicoň, Martin
Fecko a Ján Mičovský, viedol predseda výboru Mikuláš Huba. Tento známy ochranca prírody, krajinár a environmentalista
úprimne ocenil prezentovaný výberkový
spôsob hospodárenia: „Stretávam sa často
s negatívnymi dôsledkami prác v lese,
a preto vítam, že v slovenskej lesníckej
praxi jestvuje aj takýto šetrný a premyslený spôsob hospodárenia. Myslím si, že
v ňom môžeme nachádzať cestu porozumenia, ktorej zmyslom nie je za každú
cenu zápasiť o svoje „neomylné“ pravdy,
ale zabezpečiť ochranu lesných ekosystémov, zvyšovanie odolnostného potenciálu
lesov a ich trvalo udržateľný manažment,
ako aj uvážlivú správu lesnej i nelesnej
krajiny s prihliadnutím na regionálne špeciﬁká“.
S citom a zároveň veľmi vecne zareagovala na exkurzné ukážky Helena
Mezenská: „V takomto lese cítim vďaku i
potrebu pomodliť sa za toľkú krásu. Som
presvedčená, že ak budú lesníci všade pristupovať k svoje práci takýmto spôsobom,
svoje trvalo udržateľné ciele pre našu
krajinu určite naplnia.“ Jej kolega Martin
Fecko zareagoval obdobne: „Krajinu našich otcov sme nezdedili, len sme ju dostali na chvíľu do správy. Tu sme
uvideli spôsob ako sa takáto správa dá zvládnuť skutočne so cťou“.
Spektrum prítomných odborníkov zo všetkých úrovní riadenia podniku aktívne obohatil
významný vedec a pedagóg, profesor Milan Saniga, ktorý svoj život zasvätil pestovaniu lesa práve
z pohľadu presadzovania hodnôt
trvalo udržateľného hospodá-
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lesnícke spravodajstvo

renia. Na ponuku poslancov, aby vznikla
spoločná iniciatíva k legislatívnej podpore
výberkového hospodárenia (návrh pozri
v osobitnej časti) odpovedal spôsobom,
ktorý takýto postup podporil i umiernil
zároveň: „Vy to beriete ´per aspera ad
astra´, no bude dobré nájsť jemnejšiu formuláciu. Výberkový spôsob hospodárenia
nie je jediný, ktorý v maximálne možnej
miere využíva prírodné
procesy a zákonitosti fungujúce v lesných ekosystémoch. Trvalo viacvrstvové
a mozaikové porasty sú
tiež výsledkom rešpektovania týchto zákonitostí,
hlavne cez uplatňovanie
individuálneho výberu, či
tvarovú premenlivosť listnatých drevín. Pestovné
systémy, ktorých výsledkom je mozaiková štruktúra porastov, nachádzajú
svoje uplatnenie najmä
v porastoch buka a duba,

ktoré sú kľúčové pre trvalosť lesov na Slovensku. Zákonodarná iniciatíva o ktorej tu
hovoríme je však správna, rád sa budem
na jej realizácii podieľať.“
Poslanci ocenili nielen vysokú odbornú a spoločenskú úroveň podujatia, ale
aj prirodzenú atmosféru, ktorá vyplynula
z toho, že sa v horách pod vrchom Kloptaňa stretli ľudia so skutočným záujmom

o les a prácu lesníkov v ňom. Osobitné
poďakovanie patrí riaditeľovi Odštepného závodu LSR v Košiciach Jozefovi Sedlákovi, ktorý spolu so svojimi kolegyňami
a kolegami predviedol zdarnú ukážku
lesníckej i organizátorskej práce. Nuž, ak
budú všetci lesníci takto umne riadiť loď
lesníckej profesie, azda nehrozí, žeby sa
táto niekedy stala hračkou búrlivého toku
spoločenského diania.
Dôvetok autora reportáže: Nemám klasické vzdelanie, a tak som
sa význam započutého
latinského výroku doučil
až doma: „Drsnou cestou ku hviezdam; bojom
k víťazstvu“. Tento preklad ma celkom potešil.
Lesnícke ciele sú síce občas hviezdne vysoko, no
práve preto sa oddá za
ne bojovať. Vďaka, pán
profesor!
Ján Mičovský

Vedecká konferencia venovaná nedožitému životnému jubileu

prof. Ing. Dr. h. c. Miroslava Stolinu, DrSc.

Na začiatku tohto podujatia boli zámery dvoch skupín. Na jednej strane rodáci pána profesora Stolinu zo Sobraniec, ktorí si chceli uctiť nedožité 90. narodeniny tohto významného Slovenského pedagóga, vedca, lesníka... a na
druhej strane úmysel Technickej univerzity vo Zvolene, zorganizovať medzinárodnú vedeckú konferenciu venovanú
nedožitému životnému jubileu prof. Ing. Dr. h.c. Miroslava Stolinu, DrSc.
Po komunikácii medzi Sobrancami, Zvolenom a Prahou zvíťazil návrh
Technickej univerzity, ktorá navrhla
ako miesto konania konferencie Zvolen a jeho okolie, kde pán profesor
prežil väčšinu svojich plodných pracovných rokov. Návrh rodákov, ktorí
ako miesto konania konferencie presadzovali mesto Sobrance, kde sa pán
profesor narodil a prežil prvý rok svojho života, bol uspokojený naplánovaním návštevy pracovníkov Technickej
univerzity, katedry ochrany lesa a poľovníctva do okolia Sobraniec, ktorá
sa uskutoční v jeseni 2013 a počas ktorej sa „Zvolenčania“ zastavia pri pamätnej tabuli na rodnom dome profesora.
Oﬁciálne dokumenty z tejto konferencie uvedie na svet samotná technická
univerzita, ktorá vydá z konferencie zbor-

ník abstraktov a vedecký recenzovaný
zborník (október 2013). Samotná konferencia sa konala pod názvom – Manažment lesných ekosystémov ovplyvnených mimoriadnymi udalosťami, v dňoch
26.-28.6.2013, v priestoroch Hotela Kráľová pri Zvolene.
Prvý deň konferencie začínal popoludní prezentáciou, pokračoval návštevou
pamätníka prof. Miroslava Stolinu v NPR
Mláčik (VšLP TU vo Zvolene) a jeho večer
bol venovaný posterovej diskusii, prezentácii odborných ﬁriem a osobným spomienkam na život a prácu pána profesora.
Väčšina účastníkov sa prezentovala až v druhý deň konania konferencie,
ktorý tvoril úvodný blok referátov venovaný prof. Stolinovi a nasledoval blok odborných referátov, ktorý bol podstatnou
časťou celej konferencie. V prvom bloku
vystúpili aj rodáci zo Sobraniec prostredníctvom žiaka a dlhoročného priateľa
pána profesora emeritného lesníka Ing.

Ladislava Maxima a primátora mesta
Sobrance Ing. Štefana Staška, ktorý je
taktiež profesorovým žiakom. Po spomienkach, slovách uznania a pohľade
na celý pracovný život pána profesora
už nasledovala odborná časť konferencie, o ktorej priebehu budú pojednávať spomínané zborníky.
Tretí, posledný deň konferencie, bol venovaný terénnej exkurzii
do Biosférickej rezervácie Poľana,
kde boli prezentované výsledky práce pracovníkov katedry ochrany lesa
a poľovníctva priamo v porastoch. Po
návrate z rezervácie pokračovala odborná diskusia na tému – smrekové
porasty NPR Zadná Poľana v priestoroch
LS Kyslinky, OZ Kriváň. Názory, postrehy,
návrhy, pohľady, boli aj v takto špeciﬁckom kolektíve pedagógov, vedcov, lesníkov pomerne rôzne, ale výsledok celej
konferencie bol jeden...... je našou nepísanou povinnosťou pokračovať v práci a
odkaze pána profesora na poli ochrany
prírody tak, ako to robil on sám a generácia jeho kolegov, pedagógov, praktických
lesníkov, ktorých výsledky práce zužitkováva teraz naša generácia. Nenechajme si
zobrať ochranu lesa z našich „lesníckych
rúk“ do rúk prostredia lobingu, politiky, peňazí a do rúk ľudí, ktorí nedokážu
pochopiť nekonečný kolobeh života lesa
neoddeliteľne spätého s človekom a jeho
potrebami.
Ďakujeme pán profesor!
Jozef Staško, OZ Sobrance
Foto: J. Staško
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Wagnerova priemerka
V zbierkových fondoch Lesníckeho a
drevárskeho múzea vo Zvolene je viacero
predmetov viažucich sa k existencii Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Iba minimum z nich však pripomína
pôsobenie profesorov vyučujúcich na
škole lesnícke disciplíny. Ak odhliadneme
od učebníc, ktoré mnohí z nich napísali,
zostáva iba pár predmetov, spomedzi ktorých si jeden predstavíme – Wagnerovu
priemerku.
Pedagógovia pôsobiaci na lesníckom
odbore Akadémie, od jeho založenia v
roku 1807 až do odsťahovania školy do
Šoprone v roku 1918, patrili k najvýznamnejším lesníckym teoretikom i praktikom
svojej doby a svojou činnosťou udávali
tón v mnohých oblastiach lesníckeho života Uhorska. Medzi takýchto významných
mužov patril i profesor Karol Wagner. Na
Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej
Štiavnici najprv študoval a neskôr dvakrát
pôsobil aj vo funkcii pedagóga: v rokoch
1859 – 1864 bol adjunktom profesora Ignáca Schwarza a od roku 1867 ako vedúci
profesor stál na čele profesorského zboru
lesníckeho odboru, ktorý tvorili pomocní
profesori Žigmund Nikel-Séči, Ladislav Fekete a Ferdinand Illés a zastupujúci profesor Jakub Lázár. Prednášal zariaďovanie
a oceňovanie lesov, lesnícku geodéziu a
dejiny lesníckej literatúry. Popri pedagogickej činnosti sa venoval i vedeckej práci
(zostavil lesnícke tabuľky, lesnícky terminologický slovník a smernice na oceňovanie lesov) a organizovaniu lesníckeho
života v Uhorsku. V roku 1862 začal spoločne s Adolfom Divaldom vydávať prvý
uhorský lesnícky časopis Erdőszeti lapok
(Lesnícke listy). Po odchode z Banskej
Štiavnice (1872) pôsobil ako vedúci lesníckeho odboru na Ministerstve ﬁnancií v
Budapešti. V tejto funkcii pripravil vydanie prvého súborného lesného zákona v
Uhorsku (zák. čl. XXXI/1879) a pričinil sa
aj o ustanovenie prvých riaditeľstiev štátnych lesov nezávislých na banskej správe.
Ešte pred svojím pedagogickým pôsobením v Banskej Štiavnici vykonával
ako čerstvý absolvent Akadémie (v rokoch
1856 – 1859) taxačné práce na lesných

Wagnerove priemerky zo zbierok Lesníckeho
a drevárskeho múzea

dĺžke ramien a pravítka). Priemerky s oboma pevnými ramenami sú vyrobené prevažne z dreva.
V prípade Wagnerovej priemerky (niekedy nazývanej i „štiavnická“) sú
obe polovice pravítka uložené na sebe
a spojené sú drážkou a perom v podobe
vykrojeného čapu – jedná sa o modiﬁkáciu rybinového spoja (klasickou rybinou je
spojená Friedrichova priemerka). Prierez
pravítka je obdĺžnikový, čím sa líši od podobnej priemerky Handlossovej so zaoblenými hranami pravítka. Dĺžka oboch častí
pravítka sa pohybuje okolo pol metra, sú
teda schopné merať stromy do priemeru
približne 1 meter – z dvoch exemplárov v
zbierkach Lesníckeho a drevárskeho múzea má jedna priemerka pravítko so stupnicou dlhou 49 cm a druhá má stupnicu
dlhú 50 cm. Ramená majú dĺžku 45 cm.

Karol Wagner
správach Krám a Beňuš a následne zastával miesto lesného na Dobroči. Do tohto
času môžeme datovať jeho snahu zostrojiť
priemerku na meranie stojacich stromov,
ktorá dodnes nesie po ňom pomenovanie.
Podľa dobovej literatúry možno
priemerky rozdeliť na „vlastné“ priemerky (slúžiace iba k meraniu hrúbky kmeňa)
a priemerky „špeciálne“, ktorými zisťujeme aj iné veličiny, napr. kruhové plochy,
kubatúry a podobne. Vlastné priemerky
podľa konštrukcie delíme na uhlové, parabolické a priemerky s rovnobežnými
ramenami, ktoré následne rozdeľujeme
na: a) priemerky s jedným ramenom pevným a druhým pohyblivým – najčastejšie
používaný typ v dnešnej prevádzke, b)
priemerky s oboma ramenami pevnými,
c) nožnicové priemerky, d) priemerky príležitostné – t. j. spojené s vychádzkovou
paličkou a e) priemerky druhovacie – slúžiace na triedenie tenkého dreva.
Priemerka zhotovená Karolom Wagnerom patrí medzi vlastné priemerky s
pevnými ramenami. Táto skupina obsahuje viacero priemerok podobnej konštrukcie – pravítko majú
zložené z dvoch častí a na oboch je kolmo pripevnené rameno. Obe polovice
pravítka sa posúvajú
proti sebe a môžu
byť uložené vedľa
seba alebo častejšie
jedno na druhom –
v takomto prípade
býva vrchná polovica pravítka na spodnej strane vybavená
drážkou a spodná
má na vrchnej strane pero. Tvar drážky a pera je hlavný
atribút, vďaka ktorému sa jednotlivé
priemerky
navzájom líšia (menej významné sú rozdiely
i v rozmeroch, t. j. v

Detail konca pravítka s perom v drážke.
Prednosťou Wagnerovej priemerky sú
pomerne malé rozmery (pri uvážení priemerov, ktoré ňou možno odmerať) a ramená pevne pripevnené k pravítkam, vďaka
čomu nedochádza k ich vychýleniu a následnému vzniku systematickej chyby merania.
Nevýhodou je namáhavý posun pravítok
vplyvom trenia veľkých plôch medzi drážkou a perom, čo sa za vlhka ešte zhoršuje a
prácu s priemerkou značne komplikuje. To
bol pravdepodobne i hlavný dôvod, prečo
sa priemerka v praxi neujala.
No napriek tomu, že Wagnerova priemerka (a jej príbuzné zo skupiny priemerok s oboma pevnými ramenami) sa dnes
v lesníckej prevádzke nepoužíva, je dokladom snahy hľadať nové a lepšie riešenia
pre vedu i prax, uľahčujúce a skvalitňujúce
prácu v lese. Je dokladom myšlienkového i
hmotného pokroku lesníctva 19. storočia,
ktorý na našom území stelesňovala predovšetkým Banícka a lesnícka akadémia
v Banskej Štiavnici a pedagógovia na nej
pôsobiaci. Dve krásne priemerky zo zbierkových fondov Lesníckeho a drevárskeho
múzea vo Zvolene sú spomienkou na jedného z nich – profesora Karola Wagnera.
Ing. Marek Vanga
LDM Zvolen
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humor a krížovka
skratka
štátu
Missouri

2. as
tajni ky

mužské
meno

otec
(hypok.)

slovenský
historik
a geograf

utíšim,
zmiernim

africký
bocianovitý vták

(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)

kopaním
skyprím
pôdu
Pomôcky:
RNN, TPL,
tamarak,
GCR

Pýta sa sused suseda:
- Pán doktor, ako to, že sa vám tak dobre
darí?
- To je jednoduché. Špecializoval som sa
na liečenie svokier a keď sa to podarí,…

ženské
meno

1. as
tajni ky

odpratávalo, odstraovalo

skratka
tympanu
malá vod.
elektráre

ženské
meno
prudko
hodia
mužské
meno
vykášaš,
vyžínaš

v aka,
v a nos
(kniž.)

vzorec
jodovodíka

♠
Zlodej príde v noci do domu a
počuje papagája.
„Feri ťa vidí, Feri ťa vidí.“
Zlodej vezme deku, zakryje
klietku a papagáj zlovestne
zaškrieka.
„Feri nie je papagáj, Feri je
pitbul.“

♠
Vykukne krokodíl z vody a
pýta sa rybára.
„Berú? Berú?“
„Ale kdeže ani ťuk“
„Tak sa na to vykašli a poď sa
okúpať.“

krivá
iara
raj inová
š ava

rozhlasová spolo nos Nikaraguy
ná rt
pichol

♠
Ležia traja motorkári v nemocnici a doktor sa ich pýta, čo sa
im stalo.
Prvý: „Išiel som na Honde 150
km/hod a nabúral som do stromu.“
Druhý: Išiel som na Yamahe
180 km/hod a zrazil som srnu.“
Tretí: „Šiel som na Babete 40
km/hod a keď ma obehla Honda s Yamahou, myslel som si,
že stojím, tak som vystúpil.“

zna ka
lantánu
rozum, um

nebo

vlastnil
kovová
látka

napádam
hudobný
nástroj
Katarína
(dom.)

Adam
(dom.)
menšia
štetka

♠

kozací
zabori ,
vry

vykastrovaný baran

ostrovná
republika

preteká
(zastar.)
napi sa
po zjedení

programovací jazyk

semitský
boh

Pomôcky:
Bel, koto,
marabu,
El, Miao

Zasmejte sa
Mačka hovorí prasaťu
- Ja viem, čo z teba bude.
- To vážne? Ty si čítala môj horoskop?
- Nie kuchársku knihu.

3. as
tajni ky
porážka
v šachu

britské
žel. dráhy
zn. kilopondmetra

♠
a, po maarsky
skratka
pre a iné

ažké
trvanlivé
drevo
asti,
úseky

pestovaná
záhrada,
sad

poci ova

národnos
v íne

Malý Jožko hovorí pani učiteľke:
„Pani učiteľka, nechcem Vás
strašiť, ale otec povedal, že ak
donesiem domov ešte jednu
päťku, tak niekto dostane poriadny výprask.“
Cigáň kradne drevo, chytí ho
lesník a pýta sa: „Cigáň, čo tu
kradneš?“
Cigáň: „To je krmivo pre kravy.“
Lesník: „Odkedy kravy jedia
drevo?“
Cigáň: „Čo nezožerú, spálim.“


Uveríte?
Keď žaby farmárčia
Obyvatelia žijúci v blízkosti Bodamského jazera počas letných mesiacov často
sledujú neobyčajný úkaz. V období s malým úhrnom zrážok sa jeden z bežných druhov žiab venuje obzvlášť nezvyčajnej činnosti – „farmárčeniu“. Žaby
od skorého rána hľadajú vo svojom okolí dostupné druhy vodných slimákov
a snažia sa ich rôznymi spôsobmi premiestniť na svoje územie (napríklad aj
dotlačiť, ako to môžete vidieť na obrázku). Spolupracujúce mäkkýše „netušia“, že sa počas tejto nevinnej hry stávajú súčasťou hlavného chodu udomácnených bocianov. Táto šibalská hra, pri ktorej sa korisť stará o dostatok
potravy svojich úhlavných nepriateľov, zabezpečila zvýšenie počtu žiab v
okolitých mokradiach.
Rubriku pripravuje Ferko Tárajko

pozývame vás
Naše zariadenia

Chata Jana

hobby

Milan Longauer

V juhozápadnej časti Nízkych Tatier v Jasenianskej doline môžete stráviť príjemný pobyt na chate Jana.
Je to ďalšie rekreačné zariadenie,
ktoré spravuje OZ Slovenská Ľupča. Murovaná stavba je vybavená 6. pevnými
lôžkami. Chata je dobre prístupná po
asfaltovej ceste. Štandardné vybavenie
interiéru poskytuje ubytovaným pohodový pobyt. Určite však nečakajte príjem
televízneho programu a mobilnej siete.
Tiché prostredie, rozľahlý pozemok, vonkajší altánok a ohnisko poskytujú návštevníkom možnosť relaxu a nerušeného
pobytu.
Jasenianska dolina končí pod hlavným hrebeňom Nízkych Tatier a posky-

tuje možnosti hlavne letnej, ale aj
zimnej turistiky. Od roku 1964 je tu
štátna prírodná rezervácia Pod Latiborskou hoľou, patriaca do územia
Národného parku Nízke Tatry. Je to
typologicky hodnotný komplex prirodzeného lesa s ochranným pásmom
77,09 ha. Medzi dominantné vrchy
patrí hrebeň Chabenca s nadmorskou
výškou 1955 m n. m. Záujemcovia o
poľovnícke vyžitie a rybolov sa môžu
realizovať v revíroch OZ Slovenská
Ľupča. Ako atrakciu môžete vyskúšať
splav rieky Hron.

Obec Jasenie leží na
južnom svahu Nízkych Tatier a v Horehronskom podolí na Jasenskom potoku.
Väčšina hornatého chotára
je v pohorí, ktoré tvoria
žuly, ruly, vápence. Väčšinu chotára pokrývajú ihličnaté lesy zastúpené hlavne
drevinou smrek. Obec leží pod južným
úpätím pohoria Nízke Tatry v časti zvanej
Ďumbierske Tatry. Chotár obce je ohraničený ich centrálnym hrebeňom s dominantnými vrchmi Chabenec (1955 m),
Ďurková (1751 m), Zámostská hoľa (1645
m), Latiborská hoľa (1643 m) a Veľká hoľa
(1640 m). Svahy pohoria sú rozdelené
údoliami potokov na rozsiahle rázsochy,
smerujúce od centrálneho hrebeňa smerom k obci.

kovy. V 17. - 19. storočí pracoval v obci
želiarsky hámor, patriaci Banskej komore, súčasť Hrončianskeho komplexu. Obyvatelia pracovali v miestnych podnikoch,
furmančili a chovali ovce. V 19. - 20. storočí bolo rozšírené čipkárstvo. V miestnej
časti Kramlištie, ktorá vznikla v 18. storočí ako komorská osada, bola postavená
v polovici 19. storočia skláreň, vyrábajúca
tabuľové sklo (zanikla v roku 1904). Bola
tu zriadená aj parná píla. V rokoch 1923
- 1925 bola vybudovaná elektráreň. V
katastri obce sa ťažila antimónová ruda
spracovávaná vo Vajskovej.
Počas SNP v lokalite Lomnistá dolina
sídlil hlavný štáb generála Asmolovova. V
tejto doline počas povstania padol Ján
Šverma, ktorému tu obec na jeho počesť
postavila pomník.


Prvá písomná zmienka o obci Jasenie sa datuje do roku 1424, kedy sa
nazývala Jechene. Neskoršie patrila Ľupčianskemu panstvu. Banskobystrickí podnikatelia tu ťažili do 16. storočia drahé

Receptár

JJel
e le
en
nie
i e s v iišňami
š ňa m i
Suroviny:
600 g jelenieho stehna (alebo vykosteného chrbta), 50 g slaniny, 200 g višní
(alebo višňového kompótu), 1 pomaranč, 1 lyžičku škrobovej múčky, cukor,
pomarančový likér alebo griotka, 2 lyžice oleja, 1 lyžička octu, borievky, soľ.
Postup prípravy:
Mäso prešpikujeme slaninou a marinujeme 24 hodín v oleji s octom, borievkami a soľou. Na druhý deň mäso osušíme a prudko
opečieme. V rúre pečieme 60 až 90 minút najprv prikryté alobalom, neskôr odokryté. Podlievame malým množstvom vody. Šťavu
z kompótu zahrejeme, prilejeme časť studenej šťavy zmiešanej so škrobovou múčkou a krátko povaríme. Pridáme višne, šťavu z
pomaranča, osladíme, dochutíme pomarančovým likérom alebo griotkou. Plátky mäsa prelejeme omáčkou a obložíme višňami.
Podávame napríklad s ryžou.
Dobrú chuť

29

30

Ahoj deti!

pre deti

Pripravil som si pre vás zaujímavé hry. Najprv
si zopakujeme pranostiky, ktoré nám hovoria aké
bude počasie, úroda alebo iné udalosti. Potom si
zistíme ako poznáme zvieratá a stromy v našich
lesoch a nakoniec si vystrihneme a nalepíme
skladačku. Ak chcete získať pekný darček,
napíšte mi pranostiky v správnom tvare, určite
zviera a strom, vystrihnite jednotlivé diely
skladačky, poskladajte a nalepte ich na papier.
Poskladaný obrázok podpíšte, pridajte váš vek
a poštovú adresu.

Jazvec Mišo

Váš kamarát jazvec Mišo
Pospájaj správne augustové pranostiky. Vieš čo znamenajú?
Svätá Margita
Aký je v august je posledný deň,
V auguste veľké rosy

zvestujú pekné časy.
volá žencov do žita.
taká má byť vraj i celá jeseň.

Poznáš zviera a strom?
Najbežnejší mäsožravec z čeľade lasicovité v Strednej Európe. Je to?
a) Jazvec lesný
b) Kuna lesná
c) Líška hrdzavá

Listnatý strom s guľovitou korunou ktorý patrí do skupiny cenných listnáčov.
Okrem lesných porastov často rastie obytných štvrtiach ako okrasná drevina. Je to?
a) Brest horský
b) Javor mliečny
c) Jaseň štíhly

Moja adresa je:
jazvec Mišo
redakcia časopisu Lesník
Námestie SNP č.8
975 66 Banská Bystrica

spoločenská kronika

Kalendár akcií
27. 07. 2013
Cisárska vizitácia, Akcia baníkov a lesníkov
Banská Bystrica
17. 08. 2013 - 18. 08. 2013
Kôň 2013
areál výstaviska Expo Center Trenčín
11. 08. 2013 a 08. 09. 2013
Chovateľská burza
areál výstaviska Expo Center Trenčín
15.8. - 18.8.2013
13. celoslovenské stretnutie žien lesníčok
Gabčíkovo - Veľký Meder
prihlášky do 31.7.2013 na adresu:
jana.stanova@lesy.sk
22. 08. 2013 - 25. 08. 2013
AGROKOMPLEX
Nitra
28. 08. 2013 – 01. 09. 2013
Majstrovstvá sveta v dvojzáprahoch
Športová udalosť roka
Topoľčianky - Národný žrebčín
31. 08. 2013 - 01. 09. 2013
Dni svätého Huberta
Svätý Anton
13. 09. 2010 – 13. 09. 2013
Strelecké preteky o pohár generálneho
riaditeľa LESOV SR
Blatina, Zámutov

Pracovné jubileá
Júl - august 2 0 1 3

20 rokov
Ing. Patay Peter,
referent správy LP a reprivatizácie – OZ Levice

Samuhel Ľuboš,
vedúci LO, LS Kamenín – OZ Levice

25 rokov
Bc. Žilka Ladislav,

Macejová Štefánia,

Krčmárik Pavol,

Guľa Jaroslav,
vedúci LO, LS Bardejov – OZ Prešov

vedúci LO, LS Nemšová – OZ Trenčín

Piliar Ján,

Varga Karol,

echnik operačného nasadenia LT, RSLT BB – OZLT BB

vedúci ES, ES Tornaľa – OZ Revúca

Chromek Jaroslav,

Ing. Rak Ján,

echnik, ŠS Oravská Priehrada – OZ Semenoles L. Hrádok

riaditeľ OZ – OZ Semenoles Liptovský Hrádok

30 rokov
Hroššo Marian,
vedúci LO, LS Pukanec – OZ Levice

Michalovič Juraj,
vedúci LO, LS Pukanec – OZ Levice

Fraňo Ján,
vedúci LO, LS Nemšová – OZ Trenčín

Baranovič Ladislav,
technik, LS Nové Mesto n/Váhom – OZ Trenčín

Černý Pavol,
manipulant, ES Trenčianska Turná – OZ Trenčín

Ing. Trendaﬁlov Ivan,
referent TPV a ekológ – OZ Slovenská Ľupča

Zagiba Juraj,

vedúci LO, LS Slovenská Ľupča – OZ Slovenská Ľupča

Babús Zoltán,
vedúci LO, LS Stárňa – OZ Revúca

Ing. Borčík Ján,
vedúci LS, LS Krásnohorské Podhradie – OZ Rožňava

Červenko Ľubomír,
vedúci LO, LS Stará Voda – OZ Košice

Múdra Alena,
správca IS – OZ Košice

Dragoš Michal,
vedúci LO, LS Spišská Nová Ves – OZ Prešov

Kríž Pavol,
vedúci LO, LS Sabinov – OZ Prešov

Bukový Adrián,
technik pre ťažbu, LS Holíč – OZ Šaštín

Jedlička Jozef,
vedúci LO, LS Želiezovce – OZ Levice

Sabo Miroslav,
vedúci LO, LS Ľuboreč – OZ Levice

Sékely Štefan,
vedúci LO, LS Kamenín – OZ Levice

Hodoško Miroslav,
vedúci LO, LS Púchov – OZ Považská Bystrica

Ing. Červeň Vladimír,
vedúci ES, ES Bytča – OZ Považská Bystrica

Gašperan Juraj,
vedúci LO, LS Beňuš – OZ Beňuš

Buvala Miloš,
vedúci ES, ES Červená Skala – OZ Beňuš

Pocklan Jozef,
vedúci LO, LS Tornaľa – OZ Revúca

Klement Vladimír,
vedúci LO, LS Nižná Slaná – OZ Rožňava

VORŠ – správa majetku a majetkové vzťahy – GR BB

Ing. Klinec Ján,
vedúci odboru účtovníctva – GR BB

Mydlík Ivan,
vedúci LO, LS Nemšová – OZ Trenčín

Čertek Jozef,
vedúci LO, LS Kšinná – OZ Trenčín

Ing. Bc. Rošková Mária,
VOR – kurátor – dokum. drevárstva, LDM Zvolen – GR BB

Životné jubileá
Júl - august 2 0 1 3

50 rokov

Schurger Peter,
vedúci LO, LS Jasov – OZ Košice

Didecký Vladimír,
technik, LS Sabinov – OZ Prešov

Fotta Jozef,
vedúci LO, LS Bardejov – OZ Prešov

Varga Vladimír,
vedúci LO, LS Spišská Nová Ves – OZ Prešov

Slivka Ladislav,
vedúci LO, LS Bardejov – OZ Prešov

Sokol Jozef,
vedúci LO, LS Malcov – OZ Prešov

Tóma Jozef,
referent správy a manažmentu majetku – OZ Prešov

Ing. Kramec Zoltán,
ref. správy a manažmentu majetku – OZ Sl. Ľupča

Bulejko Juraj,
vedúci LO, LS Kšinná – OZ Trenčín

Tuba Ladislav,
vedúci LO, LS Rimavská Sobota – OZ Rim. Sobota

Ing. Žiško Ivan,
ved.operač. nasadenia LT, RSLT Bánovce n/Beb. – OZLT BB

Ing. Sámel Jozef,MBA,
vedúci odboru IKT – GR BB

Gaľová Anna,
mzdová účtovníčka – OZ Košice

Gdovin Branislav,
technik, LS Jelšava – OZ Revúca

Mgr. Neupauerová Renáta,
lektor, sprievodca, LDM Zvolen – GR BB

Matlák Tibor,

60 rokov

vedúci LO, LS Tornaľa – OZ Revúca

Vagaš Ladislav,
vedúci LO, LS Spišská Nová Ves – OZ Prešov

Kublová Janka,
ekonóm, RSLT Bánovce n/Bebravou – OZLT BB

Ing. Chudá Viera,
VOR – samostatný programátor – GR BB

35 rokov

Rybárik Miroslav,
Blaško Rastislav,

Ing. Boháčik Pavol,

vedúci LO, LS Krásnohorské Podhradie – OZ Rožňava

vedúci LO, LS Holíč – OZ Šaštín
ml., vedúci LO, LS Rajecké Teplice – OZ Žilina

40 rokov

ﬁnančník – OZ Prešov

Trnka Peter,

Ing. Makara Ondrej,
vedúci LO, LS Malužiná – OZ Liptovský Hrádok

Ing. Barančok Vít,
referent ochrany lesa – OZ Beňuš

Potočár Peter,
vedúci LO, LS Predajná – OZ Slovenská Ľupča

Malachovský Vladimír,
vedúci LO, LS Staré Hory – OZ Slovenská Ľupča

Ing. Snopko Ján,

vedúci LO, LS Pukanec – OZ Levice

VOR – samostatný programátor – GR BB

Konc Peter,
fakturant dreva – OZ Levice

vedúci LO, LS Ľuboreč – OZ Levice

Palkovič Ján,
vedúci LO, LS Ladzany – OZ Levice

vedúci LO, LS Nemšová – OZ Trenčín

Volf Jaroslav,
vedúci LO, LS Ľuboreč – OZ Levice

vedúci LS, LS Drietoma – OZ Trenčín

Cintula Ján,
vedúci LO, LS Drietoma – OZ Trenčín

vedúci LO, LS Liptovská Teplička – OZ Lipt.Hrádok

Podolák Jozef,
vedúci LO, LS Drietoma – OZ Trenčín

vedúci LS, LS Slanec – OZ Sobrance

Haviarová Marta,

vedúci odboru HÚL a certiﬁkácie – GR BB

sekretárka – OZ Slovenská Ľupča

Vírusová Oľga,
technik, LS Sirk – OZ Revúca

Hochel Andrej,
dispečer dopravy dreva – OZ Revúca

Pitka Hubert,
vedúci LO, LS Betliar – OZ Rožňava

Ing. Lenhardt Igor,
technik pre opravy a servis LT, RSLT BB – OZLT BB

Ing. Imrišek Milan,
VOR – technik – systémový administrátor – GR BB

Ing. Jakabovič Ján,
VORŠ – oblastný kontrolór – GR BB

Šuﬂiarsky Štefan,
Mydlík Ivan,
Ing. Štefánik Miloslav,
Mravčák Peter,
Ing. Jakab Pavol,
Ing. Štulajter František, CSc.,
Blahoželáme
Dňa 18. 8. 2013 sa dožíva šesťdesiatky
Ing. Pavol Jakab. Jubilantovi prajeme
do ďalších rokov veľa zdravia a radosť
z každého prežitého dňa.
Pracovníci OZ Sobrance

Opustili nás
Paulína Klinovská, rod. Malinčíková (81)
bývalá kolegyňa z OZ Námestovo

Rudolf Mráz (72)

Laurinc Pavel,

bývalý referent MTZ OZ Topoľčianky
Česť ich pamiatke.

technik, LS Ladzany – OZ Levice

Poďakovanie smútiacej rodiny

Ing. Král František,
vedúci LS, LS Bajč – OZ Levice

Ing. Sedílek Vladimír,

Ďakujeme smútočným hosťom za účasť na poslednej
rozlúčke s Ing. Petrom Bornemisom, dňa
25. 6. 2013 v Banskej Bystrici, za dôstojnú rozlúčku.

dispečer dopravy dreva a mechanizácie – OZ S. Ľupča

Leitner Igor,
vedúci ŠS, ŠS Drakšiar – OZ Semenoles Lip. Hrádok

Rubriku spracovala Helena Turská
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Zber gaštanov pre zver odmenili
návštevou lesa
Návšteva Lesnej správy Partizánske odštepného závodu Prievidza a výlet do lesa neďaleko obce Kolačno bola odmenou pre deti za zber gaštanov pre zvieratká v lese a teda
za pomoc lesu. Základná škola s materskou školou Žabokreky nad Nitrou už niekoľko
rokov úspešne rozvíja spoluprácu s lesníkmi z toho odštepného závodu a to hlavne pri
výsadbe miniarboréta lesných drevín. Tieto, okrem skrášlenia areálu školy, slúžia na ich
poznanie a pochopenie dôležitosti a významu samotného lesa. Deti navštívili lesníkov
priamo v ich pracovnom prostredí, kde si prostredníctvom hier a súťaži preverili svoje
vedomosti o lese. Okrem prehliadky vybraných lesných biotopov so sprievodným slovom
lesných odborníkov Branislava Pepicha a Ondreja Stremeňa si oddýchli na lesníckej chatke. Tento výlet pomôže pochopiť deťom nielen prácu lesníkov a význam lesa, ale hlavne
zlepšiť ich postoj k prírode.
Róbert Košík, riaditeľ školy
(redakčne upravené)

www.l es y.sk
www.lesy.sk
PEFC/23-44-05

