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4. Kolektívna zmluva pre rok 2019
Podpísaná kolektívna zmluva prináša nerovnomerný mzdový nárast podľa tarifných tried v rozpätí od 3 % do 16,85 % a zachováva doterajšie benefity pre zamestnancov.
4. Aktuálne problémy v ochrane lesa
Na 28. ročníku medzinárodnej konferencie Aktuálne problémy v ochrane lesa sme okrem odborných príspevkov spoznali aj sedem osobností ochrany lesa 2019.
4. LESY SR rozvoňali ITF Slovakiatour
Štátny podnik LESY Slovenskej republiky predstavil návštevníkom veľtrhu ITF Slovakiatour okrem
možnosti poľovačiek a fotografovania zveri aj zariadenia a miesta vhodné pre lesoturistiku, ale
tiež viaceré aktivity zážitkového učenia.
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5. Obchod s drevom – zhodnotenie roku 2018
V roku 2018 LESY SR, štátny podnik dodal na trh celkom 4.300.457 m3, pričom priemerné speňaženie za dodávky drevnej hmoty v roku 2018 dosiahlo hodnotu 50,24 €/m3.
6. Na Orave dobre
Viac ako meter nového snehu za pár dní sa prejavilo v lesnej prevádzke OZ Námestovo. Jeho
náklady na zimnú údržbu sa pohybujú v desať-tisícoch eur.
6. Sokoliarstvo ako národné dedičstvo
Po dvanástich rokoch sa sokoliarstvo dočkalo zápisu do Národného zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
8. Kone v prevádzke LESOV SR
Viac ako 450 koní, ktoré priblížili takmer 720.000 m3 dreva pracovalo v roku 2018 v lesoch v správe štátneho podniku LESY SR.
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10. Kôň s lesníckou tradíciou
V roku 1950 bol na Veľkej Lúke založený chov Norika muránskeho typu a od tej doby sa tu podarilo odchovať viac ako 3800 koní prevažne pre lesnú prevádzku.

12. Fujara pre furmana
16. ročník Zimnej furmanskej súťaže ťažných koní v Hriňovej poctilo svojou účasťou 21 furmanov
a približne 5500 návštevníkov.
12. Kľačianska podkova
31 furmanov a takmer trojtisícová divácka kulisa zahájili sériu furmanských súťaží v roku 2019.
Hlavnou myšlienkou furmanských pretekov je prezentovanie furmanstva ako poctivého remesla.
13. Výstava srnec lesný
„Denník vystavovateľa“ alebo „O čom sa nehovorí“ predstaví čitateľom mravenčiu prácu, ktorá
počas tvorby výstavy stojí na pleciach jej garanta.
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14. Rybô v spomienkach spred 95. rokov
95. rokov od pádu najtragickejšej lavíny v Rybô, ktorej za obeť padlo 18 obyvateľov osady, si
pripomenuli lesníci 6.2.2019.
15. Tragické lavíny Slovenska
Už je to päť rokov, čo štátny podnik LESY SR, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene zorganizovalo konferenciu venovanú problematike lavín, ktorej príspevky sú vďaka bohatej snehovej
nádielke aj teraz vysoko aktuálne.
15. Protilavínové opatrenia v histórii Slovenska
„História protilavínových opatrení aplikovaných na území Slovenska je pomerne mladá,“ uvádza
Ing. Milan Longauer v jednej časti príspevku, ktorým prezentoval svoje poznatky na konferencii
Tragické lavíny Slovenska.
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16. Lesníctvo v Poľsku
V Poľskej republike sa predstavitelia štátu zameriavajú v oblasti lesníctva predovšetkým na zvyšovanie lesnatosti. Prácu s verejnosťou kladú na jedno z popredných miest.
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Svet je hore nohami. Desaťročné deti nevedia urobiť uzlík, 18-roční tínedžeri napichnúť
špekačku na ražeň, otec rodiny hľadá gombík na krbe, ktorým by zažal oheň. To je realita
dnešnej doby.
Ľudia v tomto hektickom svete už nenachádzajú čas, aby nadobúdali zručnosti a už tobôž
nie čítali knihy. Potom sa niet čo čudovať, že bežný človek si pod pojmom prírode blízke obhospodarovanie lesa predstaví bezzásahové územie s piatym stupňom ochrany. A rovnako je
to aj s problematikou hlucháňa. Stačí, ak niekto niekoho obviní a vinník je v okamihu jasný.
Človek je tvor rozumný. A možno by stačilo vziať do rúk knihu a každý by hneď zistil, že
populácia hlucháňa klesá od doby, keď sa z poľovnej zveri stál chráneným druhom. Inštitúcie zodpovedajúce za manažment chránených druhov akosi zabudli na to, že hlucháň nie je
na vrchole potravnej pyramídy a pre pozitívne zachovanie tohto druhu je potrebné predovšetkým regulovať stav jeho predátorov v lokalitách jeho výskytu. A spomínaných predátorov
tohto druhu je naozaj neúrekom.
Tejto dobe však vyhovuje, že ľudia sa dobrovoľne nevzdelávajú a nevenujú pozornosť
problematikám, ku ktorým sa vyjadrujú. Je jednoduchšie si osvojiť cudzí názor, ako vyhľadať
odborný článok a prečítať si ho. A tak sa z ľudí stávajú manipulovateľné „stáda“. A to je ideálny stav na šírenie demagógie. Len aby nás táto nevzdelanosť nevrátila do čias známych ako
temný stredovek a následne naše lesy do 13. a 14. storočia – obdobia neodborného zaobchádzania s lesmi a ich najväčšej devastácie.
Anna Sliacka

17. Drevo na hryzenie
Drevo je prírodný nezávadný materiál, ktorý si svoje široké uplatnenie stále rozširuje. Vedeli ste,
že sa z neho vyrábajú hryzátka pre deti?
18. Nástup novej generácie lesných strojov
Aj lesná technika si vyžaduje modernizáciu. Už čoskoro sa do lesných porastov vyberie pokračovateľ LKT 50 v podobe LKT 60. Poďme sa spolu pozrieť, čo sa pod týmto označením ukrýva.
20. Výročia narodenia známych lesníkov
Už je to 110 rokov, čo sa narodil známy lesník Ing. Miroslav Poliščuk.
Pripomíname si storočnicu narodenia lesníka Ing. Gabriela Šimkoviča.
21. „Spoločne napomáhame prirodzeným lesom“
Takto znie názov jedného z projektov odboru fondov EU, ktorý je zameraný na lesnícku
prevádzku.
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22. Problémy s výročiami
Oslavy storočníc sú veľmi zaujímavými miľníkmi v histórii. V roku 1971 sa takéto oslavy uskutočnili pri príležitosti 100. výročia vzniku samostatnej organizácie štátnych lesov na východnom
Slovensku. Pozreli sme sa na to, kto oslavoval a kto naopak nie.
23. Ing. Jozef Michálik
Aj lesníctvo občas prichádza o svoje osobnosti. Jedným z nich bol aj Ing. Jozef Michálik.
24. Hrad Dobrá Voda
Zrúcanina hradu Dobrá Voda, ležiaca v CHKO Malé Karpaty ako súčasťou Prírodnej rezervácie
Slopy, opäť prekvitá vďaka prenájmu a energii, ktorú do nej od roku 2009 vkladajú členovia občianskeho združenia „Hrad Dobrá Voda“.
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25. Rekreácie
Časť nákladov na rekreáciu svojim zamestnancom bude hradiť štátny podnik LESY SR na základe
§ 152a Zákonníka práce. Čo všetko treba splniť, aby zamestnanec mohol čerpať tento benefit?

25. Pomník plný lesa
Predstavujeme knihu venovanú priekopníkovi prírode blízkeho obhospodarovanie lesov na Slovensku – Ladislavovi Alcnauerovi.
26. Tajnička • Zasmejte sa • Pre deti • Pozvánky • Receptár
26. Novoťské furmanské dní
Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Námestovo všetkých srdečne pozýva na súťaž furmanov pod
názvom Novoťské furmanské dni 2.3.2019 v Novoti.
27. Kalendárium • Erby s nádychom lesa • Jubilea
28. Tóny zrodené z farieb v dreve
Telo jeho elektrickej gitary (Fender) Stratocaster tvorí 1200 farebných ceruziek. Je to unikát z jeho
dielne, ktorý nik iný nevlastní.
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Kolektívna zmluva pre rok 2019
Po troch kolách kolektívneho vyjednávania bola 7.2.2019 podpísaná podniková kolektívna zmluva na rok 2019. Pri jej tvorbe
muselo byť rešpektované znenie odvetvovej kolektívnej zmluvy a jej dopad na náš
podnik. Výsledkom je dohodnutý nerovnomerný mzdový nárast podľa tarifných tried
v rozpätí od 3 % do 16,85 %. Benefity pre
zamestnancov dohodnuté v predchádzajúcich rokoch ostali zachované aj pre rok
2019. Týka sa to šestnástich článkov (okrem

tarifných miezd), ktorých znenie je dohodnuté nad rámec zákonného minima a pre
zamestnávateľa je to nákladová položka
vo výške 2.500.000 € za rok. K čiastočným
zmenám došlo v článku 16, ktorý sa týka
ochrany zamestnancov pri organizačných
zmenách. Úplné znenie PKZ 2019 vrátane
jej príloh a mzdovej smernice je zverejnené
na intranete LSR.
Juraj Müller
odbor riadenia ľudských zdrojov

Aktuálne problémy v ochrane lesa
Posledný januárový deň patril už tradične
medzinárodnej konferencii venovanej Aktuálnym problémom v ochrane lesa. Tento
rok sa lesníci stretli v Novom Smokovci už
po 28.-krát. Okrem zástupcov slovenských
lesníckych inštitúcii sa konferencie zúčastnili
aj kolegovia z Poľska z Instytutu badawczy
Lesnictwa, Zaklad Lasów Górskich a z Českej republiky z Výzkumného ústavu hospodářství a myslivosti.
Začiatok patril odovzdávaniu ocenení
,,Osobnosť ochrany lesa 2019“. Tento rok
bolo ocenených sedem významných lesníckych osobností, ktoré sa významnou mierou
pričinili o ochranu našich lesov. Cenu dostali Ing. Juraj Balkovič, Ing. Dušan Brutovský,
Csc., Ing. Milan Dolňan, Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. Ing. Pavel Toma a Ing. Milan Zúbrik,
PhD. Medzi ocenenými bol aj Ing. Ľuboslav
Mika, ktorý svoje bohaté skúsenosti v oblasti
problematiky ochrany prírody a životného
prostredia získal ako riaditeľ odboru ochrany
prírody a krajiny Štátnej ochrany prírody SR
v Banskej Bystrici a neskôr ako vedúci odboru životného prostredia štátneho podniku
LESY SR. Na všetkých pozíciách, ktoré zastával, vždy obhajoval a presadzoval prime-

raný aktívny manažment lesov bez ohľadu
na stupne ochrany s cieľom zachovať a zveľadiť predmet ochrany, priaznivý stav a ekologickú stabilitu v danom území. V prípade
bezzásahových území vyzval ochranu prírody na potrebu zabezpečenia a realizovania
komplexnej starostlivosti o lesy. Aj keď v súčasnosti zastupuje štátneho obhospodarovateľa lesov, svojím nekompromisným po-

stojom a činnosťou v oblasti presadzovania
zásad aktívneho manažmentu obhajuje záujmy všetkých lesníkov vrátane neštátnych
vlastníkov lesov.
Počas dvoch dní zaznelo množstvo zaujímavých a podnetných príspevkov o problémoch ochrany lesa, zdravotnom stave
smrečín a borín, o kalamitnom premnožení
mníšky veľkohlavej, elektronizácii služieb
LOS ako aj o najnovších publikáciách LOS
určených lesníckej prevádzke. Osobitnú
pozornosť si vyslúžil príspevok Ing. Jána
Juricu ,,Systém zabezpečenia plnenia rozhodnutia MPRV SR vydaného ku kalamitnej
situácii VLM, š.p. Pliešovce“. Veľmi aktuálne
boli prednášky na tému ,,Mníška veľkohlavá a opatrenia na zabránenie vzniku veľkoplošnej kalamity v rokoch 2019-2021“
a ,,Škody zverou na Slovensku“. Azda najviac
pripomienok a búrlivá diskusia sa rozprúdila po príspevku o prijatých opatreniach
na ochranu lesa pred kalamitným premnožením lykožrúta smrekového v Česku.
Už teraz sa môžeme tešiť na nové informácie a poznatky v ochrane, ktoré prinesie
tento rok a spoločné stretnutie v roku 2020.
Lucia Miňová, OZ Sobrance

LESY SR rozvoňali ITF Slovakiatour
Veľtrh ITF Slovakiatour je najväčším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí
medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne
strednej Európy. Svoj premiérový výstup
na ňom zažil aj štátny podnik LESY Slovenskej republiky.
Prepracovaná expozícia s trofejami poľovnej zveri doplnená kúskom živého lesa, ktorý
zabezpečil OZ Semenoles vítala návštevníkov, ktorí sem prišli nielen pre konkrétne informácie z oblasti lesoturistiky, poľovníctva,
ale tiež za zážitkom. Ten im dopriali lesní pedagógovia z OZ Smolenice, OZ Šaštín a OZ
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Slovenská Ľupča. A pre tých, ktorým učarovalo poľovníctvo a poľovnícka kultúra mali
naši kolegovia pripravené množstvo informácii o možnostiach fotografovania i lovu
v revíroch v správe štátneho podniku, a tiež
o možnosti oddychu v poľovníckych zámočkoch a iných zariadeniach.
Komplexný servis pre ľudí, ktorí túžia
spoznávať krásy Slovenska a aj sveta bol
zabezpečený na prvom podlaží výstavného
domu Incheba v Bratislave. 24.-27.1.2019 tu
prezentovali svoje portfólia cestovné kancelárie, turistické centrá s regionálnym i lokál-

nym pôsobením, kúpele, ale tiež napríklad
rôzne zaujímavé objekty pôsobiace v oblasti
gastronómie. Pre milovníkov prírody, poľovníkov, rybárov a lesníkov, bola lákadlom výstava Poľovníctvo a oddych. Okrem štátneho
podniku LESY SR sa tu prezentovalo Národné
lesnícke centrum i Múzeum vo Svätom Antone. Nechýbali ukážky sokoliarstva, vábenia
zveri, ochutnávky, ponuky poľovačiek i fotografovania zveri a taktiež aj niečo z poľovníckej legislatívy. A práve tu bolo sokoliarstvo
zapísané do Národného dedičstva Slovenska. Ale o tom viac až na strane 6.
-as-
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Obchod s drevom – zhodnotenie roku 2018
Predaj surového dreva je hlavnou komoditou v realizácii obchodnej činnosti štátneho
podniku LESY Slovenskej republiky. Prostredníctvom tohto procesu je zabezpečená
prevažná časť finančných prostriedkov potrebných nielen na lesnícku prevádzku, jednoduchú reprodukciu, ale i na financovanie
ostatných aktivít štátneho podniku.
Trh s drevom na území SR bol v minulom
roku ovplyvnený spracovaním veterných
a následných podkôrnikových kalamít. V roku
2018 LESY SR štátny podnik dodal na trh
celkom 4.300.457 m3 sortimentov surového dreva v členení 2.371.865 m3 ihličnatého
a 1.928.592 m3 listnatého dreva. V porovnaní s rokom 2017 boli priame dodávky vyššie
o 122.879 m3, z toho ihličnaté viac o 140.169
m3 a listnaté menej o 17.542 m3. Dodávky
celkom v porovnaní na plánované úlohy boli
prekročené o 77.109 m3, z toho ihličnaté dodávky boli prekročené o 92.398 m3, listnaté
dodávky neboli splnené o 15.289 m3.
Tržby za predanú drevnú hmotu dosiahli
hodnotu 216,073 mil. €, z toho tržby za ihličnaté dodávky 115,259 mil. € a za listnaté
dodávky 100,814 mil. €. Vyšší objem predávaného dreva bol uskutočnený najmä z dôvodu
nárastu spracovania drevnej hmoty v porastoch napadnutých podkôrnym hmyzom,
a preto boli dodávky ihličnatej hmoty vyššie oproti plánu o 92.398 m3. Celkový nárast
predaja pozitívne ovplyvnil zvýšenie tržieb
za predanú drevnú hmotu.
Priemerné speňaženie za dodávky drevnej
hmoty v roku 2018 dosiahlo hodnotu 50,24 €/
m3, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2017
zlepšenie o 0,61 €/m3. V ihličnatom dreve bolo
priemerné speňaženie dosiahnuté vo výške
48,59 €/m3, čo je oproti roku 2017 zhoršenie

Obdobie
2018
I.Q.
II.Q.
III.Q.
IV.Q.
Spolu

Počet aukcií
21
137
75
37
270

o 2,77 €/m3 a v listnatom dreve vo výške 52,27
€/m3, čo je oproti roku 2017 zlepšenie o 4,61
€/m3.
Z vyššie uvedeného objemu LESY SR štátny podnik predal časť produkcie prostredníctvom elektronických aukcií dreva (EAD).
Elektronické aukcie dreva v roku 2018 možno
charakterizovať nezáujmom kupujúcich o ponúkané sortimenty drevnej hmoty. V minulom roku LESY SR š.p. realizoval 270 elektronických aukcií dreva. V ponuke boli ihličnaté
surové kmene, ihličnaté piliarske výrezy III.
A, B, C, D triedy akosti, LPV II.-III. triedy akosti
v drevine dub, buk a listnatá vláknina.
Celková ponuka drevnej suroviny bola
v objeme 146.042 m3. Z ponúknutého objemu
dreva sa vysúťažilo 36.557 m3 (podiel 25 %),
z toho odberateľmi bolo prevzatých 35.281
m3, čo predstavuje 97 % z vydraženého objemu dreva. Nepredaný objem dreva
109.484 m3 bol predaný priamo prostredníctvom kúpnych zmlúv.
Celkové tržby z predaj formou
EAD za rok 2018 tvorili 2.150.269
€. Pritom tržby, ktoré by sa dosiahli cenníkovými cenami,
by predstavovali 1.955.610 €.
V porovnaní s tržbami, ktoré
by sa dosiahli cenníkovými cenami bol teda dosiahnutý vyšší
finančný prospech o 194.659
€ (nárast o 9,95 %). 96 % objemu bolo predaných domácim
zákazníkom, 4 % predstavoval
predaj v rámci EÚ.

Objem
v m3

Tržby
v tis.€

4.193.933
2.351.119
1.842.814
106.524
20.746
85.778
4.300.457
2.371.865
1.928.592

209.596
114.643
94.953
6.477
616
5.861
216.073
115.259
100.814

Objem
v m3

Tržby
v tis.€

Predaj tuzemsko
ihličnaté
listnaté
Predaj EU
ihličnaté
listnaté
Celkový výsledok
ihličnaté
listnaté

4.078.388
2.224.557
1.853.831
99.141
6.839
92.302
4.177.529
2.231.396
1.946.133

201.328
114.252
87.076
6.032
357
5.675
207.360
114.609
92.751

Rok 2018-2017

Objem
v m3

Tržby
v tis.€

Predaj tuzemsko

Rok 2018
Predaj tuzemsko
ihličnaté
listnaté
Predaj EU
ihličnaté
listnaté
Celkový výsledok
ihličnaté
listnaté
Rok 2017

Objem

Nepredané

Predané

Podiel

Predpokladané
tržby

Skutočné tržby

m3
18.450
84.581
37.770
5.240
146.042

m3
10.650
64.779
31.444
2.612
109.484

m3
7.800
19.803
6.326
2.628
36.557

%
42,27%
23,41%
16,70%
49,84%
25,03%

EUR
363.719
1.055.591
359.314
176.987
1.955.610

EUR
369.987
1.175.506
395.371
209.404
2.150.269

Priemerné
speňaženie
v €/m3
49,36
51,36
46,97
60,84
52,25
61,48
49,64
51,36
47,66
Priemerné
speňaženie
v €/m3

115.545

8.268

0,61

ihličnaté

126.562

391

-2,60

listnaté

-11.017

7.877

4,56

Predaj EU

7.383

444

-0,04

ihličnaté

13.907

259

-22,56
6,84

listnaté

-6.525

186

122.928

8.713

0,61

ihličnaté

140.469

650

-2,77

listnaté

-17.542

8.063

4,61

Celkový výsledok

Ľubomír Machyniak,
vedúci odboru obchodu
a logistiky

Priemerné
speňaženie
v €/m3
49,98
48,76
51,53
60,80
29,70
68,32
50,24
48,59
52,27

Navýšenie oproti
vyvolávacej cene
6.268
119.915
36.057
32.417
194.659
9,95%

Vysúťažený
objem
na zákazníka
m3
7.800
19.803
6.326
2.628
36.557

Skutočne
predaný objem
za zákazníka
m3
7.946
18.626
6.004
2.705
35.281

Skutočný
odber
%
102
94
95
103
97
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Na Orave dobre ...
len toho snehu keby bolo menej
Keď na Orave v minulých dňoch vyhlásili
kvôli snehovej kalamite mimoriadnu situáciu v jedenástich obciach, už vtedy OZ
Námestovo rátal náklady na zimnú údržbu
v desať-tisícoch €. Náporom snehu však
ani stroje nedokázali odolávať a veľakrát sa
museli všemohúcej prírode pokloniť. Veď ak
padne v priebehu niekoľkých dní jeden meter snehu a miestami aj viac, tam už sú slová
zbytočné.
Kde nepomáhali klasické spôsoby, ako sú
pluhy a snežné frézy, tam prišla na pomoc
armáda s vrtuľníkom, aby uvoľnila nebezpečne naklonené stromy v úsekoch blízko
ciest, ktoré bezprostredne ohrozovali ľudské
životy.
Aj keď sme na sneh zvyknutí, hoci za posledných niekoľko rokov ho bolo výrazne
menej, takáto nádielka odsunula práce v ťažobnej činnosti na viacerých miestach asi aj
o niekoľko týždňov, pretože niektoré porasty
sú nedostupné ešte v týchto dňoch.
Neostáva nám nič iné, len dúfať, že sa počasie ustáli a my budeme môcť pokračovať
v plnení úloh.
Peter Janičák
OZ Námestovo

Sokoliarstvo – nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska
Sokoliarstvo je zapísané na Národnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska! Konečne, po dvanástich rokoch práce
a piatich podaniach návrhu na zápis sokoliarstva na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska sa dobrá
vec podarila a slovenské sokoliarstvo je zaradené na tento prestížny zoznam – tam, kam už dávno patrí.
Čo tomu predchádzalo?
V roku 2006 začala medzinárodná sokoliarska asociácia IAF vyvíjať snahu o zápis sokoliarstva na svetový zoznam nehmotného
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kultúrneho dedičstva UNESCO. Hlavnými iniciátormi a koordinátormi celého procesu boli
SAE. Pôvodne bolo vybraných dvanásť štátov,
ktoré vypracovali podklady pre spoločnú žiadosť. Bolo to vôbec po prvýkrát, čo viacero štátov spoločne žiadalo o zápis rovnakého prvku.
Podmienkou bolo, aby každý štát mal daný prvok zapísaný na Národnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva. Keďže Slovensko
daný prvok zapísaný nemalo, začali sme pátrať
ako to s naším Národným zoznamom je. Po celkom detektívnej práci sme zistili, že Slovensko
sa síce pred pár rokmi zaviazalo, že takýto zoznam tvoriť bude, ale do roku 2007 v tomto
smere neurobilo nič. A tak sme zobudili úradnícku mašinériu, ktorá začala tvoriť metodiky,
zakladať centrá a menovať príslušné komisie.
Tento proces trval niekoľko rokov. Zatiaľ sme
absolvovali dva sokoliarske festivaly v Anglicku
v roku 2006 a2009, kde sokoliari z celého sveta
prezentovali zástupcom UNESCA, čo to sokoliarstvo je, a prečo sa uchádza o zápis na svetový zoznam. Medzitým sa u nás všetko rozbehlo
tak, že sme sa po prvýkrát mohli uchádzať o zápis na národný zoznam. Keďže sa blížil termín

podania zápisu na svetový zoznam a u nás bolo
vyhlásenie prvej výzvy plánované až v na rok
2010, vtedajší minister kultúry SR poslal do SAE
list, v ktorom sa zaviazal, že sokoliarstvo bude

Ivan Maroši, zakladajúci člen SKS
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Tradičným dravcom slovenských sokoliarov je orol
skalný

v roku 2010 zapísané na národnom zozname
a splní tak základnú podmienku.
Prvú žiadosť sme podali v júni 2010. Bola to
vôbec prvá žiadosť o zápis na národný zoznam
podaná na Slovensku a v tom roku bola posudzovaná ako jediná! Blížil sa termín ukončenia
nominácie na Svetový zoznam a začali sa diať
veci. Začiatkom októbra nám volali z ministerstva kultúry SAE, že Slovensko stiahlo žiadosť
o zápis na svetový zoznam prostredníctvom
centrály UNESCO v Paríži!
Boli sme označení za nedôveryhodnú a nespoľahlivú krajinu a zo skupinového nominačného spisu muselo byť v priebehu niekoľkých
dní odstránené všetko, čo súviselo so Slovenskom. Musel byť prestrihaný filmový materiál,
pretože jeho časť tvorili zábery zo Slovenska...
Skrátka katastrofa. Bola vážne ohrozená skupinová nominácia a niekoľkoročná práca zástupcov 12 štátov. Spúšťačom tohto všetkého bol
fakt, že slovenská komisia, ktorá posudzovala
našu žiadosť, túto neschválila.
Zostávajúcim 11 štátom sa nakoniec podarilo
túto situáciu zvládnuť a v roku 2011 bolo sokoliarstvo zapísané na Svetový zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO pod názvom
Žijúce dedičstvo ľudstva. Túto skupinu štátov
tvorili: SAE, Belgicko, Česká republika, Francúzsko, Kórejská republika, Sýria, Mongolsko, Maroko, Qatar, Saudská Arábia a Španielsko.
Odvtedy sa táto skupina štátov rozšírila ešte
dvakrát. V roku 2012 pribudlo Rakúsko a Maďarsko a v roku 2016 Nemecko, Taliansko, Kazachstan, Portugalsko a Pakistan.

O zápis na národný zoznam sme sa uchádzali celkovo päťkrát, v rokoch 2010, 2011, 2012,
2017 a 2018. Štvorročnú pauzu v podávaní žiadostí spôsobila jednak metodika, ktorá nám to
znemožnila, ale i naše ,,kontrólky“, ktoré nám
signalizovali, že to zasa nevyjde.
Dôvody, pre ktoré našu nomináciu komisia
neodporúčala schváliť boli rôzne, väčšinou
vždy iné a také, ktoré boli naopak pri iných
prvkoch vyzdvihované a boli dôvodom na ich
zaradenie na národný zoznam. Nuž asi sú rovní
a rovnejší. Nám nezostávalo nič iné iba vytrvať,
presviedčať, zdôvodňovať, vylepšovať, pátrať
a podávať nové žiadosti.
V roku 2018 sme sa uchádzali opäť. Komisia
nás znovu neodporučila, ale po dodaní materiálov, ktoré zmietli jej dôvody, a ktoré predložila ministerka kultúry pani Ľubica Laššáková,
bolo sokoliarstvo z jej podnetu zapísané dňa
24.1.2019 na Národný zoznam nehmotného
kultúrneho dedičstva SR. Vlastníkom tohto certifikátu je Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore.
Za tých dlhých dvanásť rokov prispelo
k tomu aby sa dobrá vec podarila viacero ľudí,
či už z radov sokoliarov alebo iba priateľov sokoliarstva, poľovníctva, histórie a Slovenska.
Na vypracovaní jednotlivých žiadostí sa podieľali hlavne Ing. Alojz Kaššák, Mgr. Ľubomír Kľúčik, Mgr. Martin Prekop. Tu sa treba poďakovať
i Tomášovi Krivjanskému, Ladislavovi Feketemu

a Petrovi Šomekovi za poskytnutie a doplnenie
historických podkladov. Ďalej všetkým, ktorí
poskytli historické, ale i súčasné fotografické
materiály. Spoločnosti Anima Production, s.r.o,
ktorá päťkrát spracovala nominačný audiovizuálny materiál a množstvo ďalších dokumentov
určených na podporu zápisu. A na záver treba
poďakovať všetkým sokoliarom, zástupcom
SPK, SPZ, politikom a všetkým tým, ktorí kompetentných presviedčali, dôvodili a bojovali
za nás. Za všetkých patrí veľká vďaka najneúnavnejšiemu riaditeľovi múzea vo sv. Antone,
Ing. Mariánovi Čížovi.
Teraz nás čaká ešte jeden krok a to pokúsiť sa
o zápis na Svetový zoznam UNESCO a zaradiť sa
tam, kde sme už sedem rokov mohli byť. Prvé
kroky k tomu už robíme.
V slávnostnom príhovore pri preberaní certifikátu som prítomným povedal, že tak ako sa
sokoliarstvo prenáša z generácie na generáciu,
tak súčasní nositelia prvku chcú túto slávnostnú chvíľu a tento certifikát odovzdať mladým
sokoliarom, budúcim nositeľom prvku, aby
sokoliarstvo zostalo zachované pre budúce
generácie. Sokoliarstvo je životný štýl. Od piateho storočia nášho letopočtu sa ním na území dnešného Slovenska živia ľudia, zachraňuje
umelými odchovmi mnohé druhy dravcov,
chráni životy ľudí na letiskách, úrodu a pamiatky pri biologickej ochrane a približuje nám
našu históriu pri ukážkach sokoliarstva na hradoch, zámkoch a kultúrnych podujatiach.
A hlavne dáva mladým ľuďom alternatívuspôsob života spojený s prírodou. Veď nie je nič
krajšie, ako kráčať lesom, kde vám nad hlavou
v korunách stromov lieta váš vycvičený dravec,
s ktorým ste spojení iba silou svojho ducha.
Alojz Kaššák, prezident SKS pri SPK
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Kone v prevádzke štátneho podniku
LESY SR
Začiatok roka je obdobím, kedy si furmani na viacerých súťažiach zmerajú svoje sily a zároveň ukážu návštevníkom aká ťažká a pritom nádherná je práca s koňmi. Práve furmani a kone boli odjakživa súčasťou lesnej prevádzky. Pozreli sme sa na to, koľko koní
pracovalo v roku 2018 v porastoch v správe štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, koľko dreva sa nimi priblížilo a koľko by
ich bolo potrebných zabezpečiť v lesnej prevádzke v tomto roku. Okrem spomínaných faktov prinášame aj názory na potrebu koňov
v prevádzke nášho podniku.
Práca s koňmi v lese je veľmi náročná, avšak nenahraditeľná. V minulosti pracovalo
v lesoch viac koní, nakoľko neboli rozvinuté
iné technológie, keďže ešte nebolo také strojné vybavenie ako dnes a kone chovali takmer
v každom gazdovskom dvore. S rozvojom
technologického pokroku sa práca koní nahrádzala výkonnejšími a menej náročnými
strojmi. Kone nie sú stroje a vyžadujú určitú
starostlivosť, nie len ich nakŕmiť a očistiť, ale
potrebujú aj určitú aktivitu. Stroj odstavíme,
a keď je potrebný, znovu ho uvedieme do chodu. S koňmi to nie je také jednoduché. Ak sú
dlhší čas ustajnené bez aktivity, môže to mať
pre nich neblahé účinky. Preto si myslím, že
na to aby niekto pracoval v lese s koňmi, musí
si k nim najskôr vytvoriť vrúcny vzťah, musí si
ich zamilovať, inak by to pre neho aj pre kone
bolo len trápenie. Dnes je už asi málo takých
ľudí, ktorí by z láskou venovali svoj čas týmto
ušľachtilým stvoreniam. Napriek tomuto však
žiadny stroj nemôže nahradiť v lese prácu kočiša s koňom. Stroje sú stroje, kam s nimi pôjdete tam pôjdu. Ak to bude nad ich sily buď
zostanú stáť, alebo sa prevrátia, čo môže mať
tragické následky. Kôň je citlivý organizmus,
ktorý si často sám hľadá tú najschodnejšiu

Kone v prevázdzke LESOV SR š.p.
2018

počet koní
množstvo priblíženého dreva v m3

2019 plánovanýú potrebný počet koní
2 / 2019

OZ Šaštín

cestu a jeho práca je omnoho šetrnejšia ako
k pôde tak aj k porastu. V určitých terénoch
nenahradí prácu koní žiadny mechanizmus.
A aby som nezabudol vyzdvihnúť aj prácu
kočišov, nájdu sa aj medzi nimi takí odborníci, ktorí si naučia kone fungovať tak, akoby
ich mali na diaľkové ovládanie. Touto cestou
ďakujem všetkým poctivým kočišom, ktorí aj
napriek ťažkostiam, s ktorými sa dennodenne stretávajú, majú svoju prácu radi a okrem
koní majú vo svojom srdci dosť miesta aj pre
les, lebo on ich potrebuje.
Ing. Michal SLÁVIK, OZ Smolenice
OZ Levice a jednotlivé LS sa snažia každý
rok naplánovať také množstvo konských záprahov v ťažbe, ktoré aj reálne vieme umiestniť. U nás konské záprahy sa využívajú hlavne
vo výchovných ťažbách do 50 rokov a sem
tam aj nad 50 rokov. Sú nenahraditeľnými pomocníkmi v ťažbe, pretože sú umiestňované
do členitého terénu s veľkým sklonom a nízkou (objemovosťou) hmotnatosťou. Na kone
sú naviazané traktory, ktoré drevnú hmotu približujú ďalej na odvozné miesto. Samozrejme
aj naďalej počítame s touto „technológiou“,
avšak boríme sa s problémom úbytku furma-

OZ
Smolenice

OZ Levice

OZ
OZ Prievidza OZ Trenčín
Topoľčianky

nov a koní. Je nezáujem o túto prácu a furmanstvo pomaly zaniká. Kôň nie je traktor, kde
ho odparkuješ a ráno znovu do neho sadneš.
O koňa sa treba starať, ustajniť, napojiť, najesť.
Na traktore vymeníš súčiastku ak sa pokazí,
kôň môže ísť bohužiaľ rovno do „klobás“.
Ing. Peter GRÓF, OZ Levice
Práca s koňmi je zaujímavá, ale ťažká. Ich
ohodnotenie nie je vždy adekvátne, nakoľko pracujú ako subdodávatelia. Treba si vážiť
ich prácu a podporovať ich. Je to najšetrnejšia technológia v ťažbe a približovaní dreva
a aj najekologickejšia (nehrozí únik ropných
produktov, zaťaženie na pôdu, výfukové splodiny a pod.). Samozrejme ich použitie je tiež
limitované viacerými faktormi, ale majú svoje
miesto aj v dnešnej modernej dobe.
Ing. Miroslav ŠPAŇÁR, OZ Topoľčianky
Kone využívame hlavne na čiastkové približovanie drevnej hmoty z prebierkových porastov s menšou priemernou objemovosťou
vyťaženého dreva, v terénoch s väčším sklonom, technologicky nesprístupnených pre
mechanizačné prostriedky. V menšej miere
sú využívané pri spracovaní náhodnej ťažby,
ojedinele aj v obnovných ťažbách. Výhodou
použitia koní v približovaní je už spomínané
vykonávanie prác v technologicky nesprístupnených porastoch a porastoch s väčším
sklonom. Približovanie koňmi predstavuje
šetrnejšiu technológiu v porovnaní s mechanizačnými prostriedkami z hľadiska menšieho poškodenia stojacich stromov, a tiež
minimálneho poškodenie pôdneho krytu,
čím sa zabraňuje pôdnej erózii. Problémom
z dlhodobého hľadiska v obvode OZ Prievidza je neustále znižujúci sa stav furmanov
a koní, ktorí sú k dispozícii pre práce v lesnej
výrobe, pričom predpokladáme, že tento
stav sa bude do budúcnosti ešte zhoršovať.
Dôvodom z nášho pohľadu je nedostatočne
docenené a ocenená práca. Príkladom môže
byť fakt, že práca v tom istom poraste je pri
využití koní ocenená podstatne menej, ako
v prípade využitia lanovkovej technológie.
Taktiež normy nie celkom objektívne zohľadOZ Pov.
Bystrica

OZ Žilina

OZ Čadca

OZ
OZ
Námestovo Lipt. Hrádok
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ňujú náročnosť prác vzhľadom na prírodné
a technologické podmienky. Problém je čiastočne aj v systéme verejného obstarávania
v ťažbovej činnosti, ktorý mnohých dodávateľov využívajúcich kone odrádza od práce
pre náš podnik. Asi sa trochu zabúda na fakt,
že práca s koňmi je úväzok na 24 hodín a nie
na dĺžku pracovnej doby.
Ing. Ján MOKRÝ, riaditeľ OZ Prievidza
Základom na získanie a prevádzku záprahov
je ich ustajnenie v blízkosti pracovísk. V minulosti boli pri každej horárni resp. v osadách
a obciach aj stajne, ktoré sa časom odpredali
resp. sa stajne prerobili na hospodárske budovy, garáže a pod.. „Cezpoľní“ dodávatelia
zvyčajne skončia na nedostatku ustajnenia
a ubytovania, ktoré predražuje cenu práce.
V súčasnej dobe je práca so záprahom pre
ľudí ekonomicky neefektívna, nakoľko podľa
vyjadrení jednotlivých furmanov aj to málo,
čo zarobia, často minú na drahú veterinárnu
starostlivosť. Najmä v lesoch dochádza k častým úrazom koní, je neodškriepiteľné, že keď
kôň stojí na maštali, nezarába. Je to najčastejšia príčina odchodu furmanov od tejto náročnej práce. Ďalším dôvodom nezáujmu o toto
povolanie je nepretržitá starostlivosť o koňa
aj v čase víkendov a sviatkov. Kôň sa nedá odstaviť ako traktor. Záprahy sú v súčasnej dobe
nenahraditeľným spôsobom približovania
drevnej hmoty v našich výrobných podmienkach, kde pre ostatné prostriedky je limitujúcim faktorom reliéf terénu, sklon a sprístupnenie lesných porastov. Pri poddimenzovaných
finančných prostriedkoch do technologickej
prípravy pracovísk je to jediný spôsob ako realizovať hospodárske zásahy. Za uváženie stojí
aj nejaká forma podpory resp. dotačných stimulov – napr. na nákup, úľavy na daniach..., čo
by možno zastabilizovalo minimálne to množstvo záprahov, ktoré ešte pracujú v lesnom
hospodárstve, prípadne by pritiahlo mladých
ľudí ku tejto práci. Žiaľ zatiaľ sledujeme len ich
odlev a náhrada za záprahy je v nedohľadne
resp. vyžaduje si omnoho vyššie finančné
prostriedky, či už za vykonanú prácu, ale aj
na obstaranie prostriedkov, ktoré by dokázali záprahy nahradiť. Napríklad ľahké lanovky,
malé viacoperačné stroje s vysokou svahovou
dostupnosťou, investície do zhustenia lesnej
cestnej siete a pod.
Ing. Marian ČEREPAN,
OZ Považská Bystrica
Keď si predstavíme „ideálny“ les a prácu
v ňom – neodmysliteľne do tohto prostredia
patrí konský záprah. Kôň bol pomocníkom
človeka od nepamäti – nielen na jeho dopravu, obživu, radosť zo súťaženia, ale bol mu
pomocníkom pri vykonávaní najťažších prác

OZ Beňuš

OZ Č. Balog

OZ Sl. Ľupča OZ Žarnovica

OZ Kriváň

a to v bani a v lese. Moderné technológie mali
a majú snahu živého koňa v lese nahradiť
rôznymi „oceľovými koňmi“, ale ani ten najsofistikovanejší stroj živého tvora nenahradí
a nedokáže sa pohybovať v náročnom prírodnom prostredí bez toho, aby za sebou nezanechal stopu. Stopa po konskom záprahu je
najcitlivejšia. Preto sa záprahové technológie
používajú v najnáročnejších terénoch napr.
v prebierkových porastoch, ale tiež tam, kde
by sa malo zachovať a nepoškodiť prirodzené
zmladenie lesa, ktoré nám predstavuje zamedzenie nenávratnej straty cenných porastov
a populácií lesných drevín, alebo minimalizovať straty na stromčekoch, niekedy aj umelo
doplnených, ktoré rastú pod ochranou materského porastu. Táto technológia je vlastne
prostriedok na udržanie určitého stavu lesa,
pri zachovaní čo najprirodzenejšej štruktúry
porastov. Práca je to veľmi ťažká a veľa krát
aj nebezpečná, preto dobrého kočiša je problém získať. Kôň -živý tvor si vyžaduje oveľa
viac ako najmodernejší stroj. Keď strojník
skončí s prácou na stroji, tento vypne, skontroluje správnosť fungovania technických
zariadení, doplní PHM, zagarážuje, alebo zabezpečí proti vandalom. Kôň – si vyžaduje
starostlivosť 24 hodím denne, 365 dní v roku.
Preto medzi koňom a kočišom vzniká neodmysliteľné puto. O tomto mám osobný zážitok. V dobe môjho nástupu do zamestnania
po skončení školy, keď ešte konské záprahy
boli v lesnej prevádzke samozrejmosťou, som
pred obchodom stretla po „šichte“„ nášho
kočiša. Bol to veľmi jednoduchý, úprimný človek, ktorý svoj vzťah k zvieraťu vyjadril tým,
že pre seba si kúpil pivo a koňovi z obchodu priniesol TATRANKU. Tento obraz vzťahu
človeka ku svojmu „živiteľovi“ mám v sebe
dodnes a vždy, keď sa hovorí o práci v lese s
koňom sa mi vybaví tento výjav.
Ing. Elena KUBIČKOVÁ, riaditeľka OZ Žilina
OZ
Rim. Sobota

OZ Revúca

OZ Rožňava

OZ Košice

OZ Námestovo v ťažbe dreva v roku 2018
využíval dodávateľský spôsob prác formou
komplexných technológií. Znamená to, že
každý z 33 zmluvných dodávateľov uchádzajúcich sa o zákazky v ťažbovej činnosti povinne disponoval okrem iných prostriedkov
aj konskými záprahmi. Zákazky v ťažbovej
činnosti v r. 2018 boli realizované celkove
30 dodávateľmi z 33 zazmluvnených. V roku
2018 sme nerealizovali koňmi približovanie
dreva až na OM, ale len čiastočné približovanie od pňa na vývozné miesto (hŕbkovanie
pre traktory) a to v celkovom množstve cca
176.000 m3 z celkovej ťažby cca 301.000 m3. Aj
na obdobie ďalších rokov 2019-2022, na ktoré máme uzatvorené rámcové dohody (celkove 18 výrobných celkov/18 dodávateľov)
muselo preukázať disponibilitu režijnými záprahmi všetkých 18 vysúťažených dodávateľov. Konské záprahy sú stále nepostrádateľné
pri približovaní dreva, a to nielen v predrubných, ale aj v rubných porastoch, v ktorých sa
vo veľkej miere uplatňuje rozrez vyťaženého
dreva na odvozné dĺžky už pri pni a príprava
(hŕbkovanie) dreva pre približovacie traktory
(ŠLKT, UKT). Táto metóda sa uplatňuje najmä
pri spracovaní roztrúsenej kalamity, ale aj pri
výberkovom spôsobe hospodárenia. Poškodenie porastu a tlak na pôdu sú pri sústreďovaní dreva koňmi podstatne nižšie ako pri
traktoroch a vývozných súpravách.
Ing. František POLETA, OZ Námestovo
Koní v prevádzke je čím ďalej – tým menej,
čo je spôsobené najmä nedostatkom ľudí,
schopných a hlavne ochotných túto ťažkú
prácu vykonávať. Do budúcnosti by preto
bolo dobré zamyslieť sa nad nákupom (využitím) ľahkých lanoviek, ktoré by zastúpili prácu
koní vo výchovných ťažbách a v terénoch nevhodných pre harvestorové technológie.
Ing. Martin MELICHER, OZ Čierny Balog
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Už v tomto roku by sme na plánované
ťažby potrebovali aspoň 50 koní. V nasledujúcich rokoch bude táto potreba ešte naliehavejšia vzhľadom na každoročné presúvanie
výchovných ťažieb vplyvom kalamít, ktoré
musíme spracovať prioritne. V budúcnosti
budeme mať veľké problémy s vykonávaním
výchovných ťažieb (celkovo v rámci LSR), ktoré sú vo veľkej miere závislé na približovaní
koňmi. Je dôležité túto prácu zatraktívniť, čo
bez finančného ohodnotenia tejto náročnej
práce nebude možné.
Ing. Peter MORONG, riaditeľ OZ Beňuš
Treba povedať, že práca s koňmi v lese je
náročná a finančne podhodnotená. Výsledkom je neustály pokles počtu koní, ako aj

ľudí ochotných s nimi pracovať. Tento trend
je nezastaviteľný, nakoľko mládež nemá
záujem o túto prácu pre jej namáhavosť
a neustálu starostlivosť o koňa. Ten sa nedá
odstaviť ako traktor, ale treba okolo neho
chodiť a starať sa o to, aby ho bolo čím kŕmiť, raz za čas podkovať. Obstarávacia cena
koníka je vysoká a vychovať si dobrého
koňa je náročné časove aj finančne. Potom
stačí neopatrný pohyb v lese a všetka námaha je preč. Staršia a stredná generácia
dožije a náhradníci nie sú. Podľa môjho
názoru kone majú v lese nezastupiteľnú
pozíciu a mali by sme im venovať zvýšenú
pozornosť (aj finančným ohodnotením ich
práce).
Ing. Pavel HRIŇ, OZ Kriváň

V nasledujúcich rokoch kvôli doznievaniu
kalamity na našom OZ a následnému presunu do úmyselných ťažieb dôjde k potrebe
navýšenia množstva koní v prevádzke. My
by sme potrebovali minimálne sedem koní
(vrátane železných koní) pre potreby našej
prevádzky. Dvaja dodávatelia majú zatiaľ zakúpené po jednom železnom koňovi a ďalší
o nákupe taktiež uvažujú.
Ing. Jozef HETESI, OZ Rožňava
Potreba koní na ťažbové práce v rámci OZ
Košice bola stanovená na základe požiadaviek na ich potrebu v rámci plnenia ťažbovej
činnosti v jednotlivých výrobných celkoch
v rámci verejného obstarávania. Povedal by
som, že tento počet koní je pre náš OZ dostačujúci, samozrejme, že v priebehu roka sa
počet aktuálne pracujúcich koní mení a prakticky sa môže v rámci jednotlivých výrobných
celkov využívať v priebehu roka ten istý kôň,
ak je súčasťou prác vykonávaných pre dodávateľa v rámci subdodávky.
Ing. Ján MARCIN, OZ Košice
Kone sú v našich lesoch nezastupitelné
avšak ich počet z roka na rok klesá. Z uvedeného dôvodu nie sme v stave plniť predpísané úlohy v prebierkach do 50 rokov. V roku
2017 sme nesplnili plán prebierok do 50 rokov o 140 ha v minulom roku necelých 100
ha. Kone si vyžadujú starostlivosť sedem dní
v týždni a to už dnešná mladá generácia nedokáže zabezpečiť, preto dochádza k poklesu
ich počtu. Výpadok sa snažíme riešiť mechanizmami, no zatiaľ len so slabými výsledkami.
Ing. Jozef ŠIMKANIN, riaditeľ OZ Vranov

Kôň s lesníckou tradíciou
NORIK muránskeho typu

Lesy Slovenskej republiky štátny
podnik na OZ Revúca v Stredisku chovu koní v Dobšinej (SCHK) prevádzkuje
chov koní v plemene Norik muránskeho typu. Je to chladnokrvný kôň
určený na prácu v lese. Robotníkom,
ktorí pracujú s Norikom, vyhovujú jeho
vlastnosti. Je to najmä výkonnosť, pevná telesná konštitúcia a odolnosť. Je to
kôň pracovitý, dobre ovládateľný s primeraným temperamentom. Okrem
toho je dobre živiteľný, pohyblivý a obratný. Tieto vlastnosti sú jednak zdedené a usmerňované v procese šľachtenia, a tiež nadobudnuté v náročných
podmienkach chovu.
Špecifikami chovu sú podmienky,
v ktorých kone chováme. Mladé kone
už od veku dvoch mesiacov chodia
na pastvu vzdialenú niekoľko kilometrov
s prevýšením 100-300 m. Od jedného roka
až do dospelosti sú kone od mája do októbra
na vonkajších pastvinách, kde sú celé obdo2 / 2019

bie vystavené vonkajším poveternostným
podmienkam. Denne chodia za vzdialenou
pastvou a v noci sú ustajnené v ohradách
bez prístreškov. Takéto náročné podmienky

zvyšujú odolnosť ich organizmu. Každodenný pohyb na pastve v nadmorských výškach od 600 do 1200 m n.
m. umožňuje nadobudnutie výbornej
pohyblivosti a prirodzenej obratnosti,
čo je dôležitým predpokladom pri ich
využití pri práci v lese.
Chov bol založený r. 1950 na Veľkej
Lúke pri Muráni. Podnetom k založeniu
bola potreba koní pre armádu a lesné
hospodárstvo. Postupne do roku 1956
boli vybudované ďalšie strediská: Paseky, Dobšinská Ľadová Jaskyňa, Dobšiná a Betlanovce.
Základom chovu bolo stádo huculských kobýl nakúpených z východného Slovenska. Koncom 50-tich rokov
sa pristúpilo k zmohutňovaciemu procesu hucula s plemenami fjord, hafling
a norik. Cieľom kríženia bolo vytvoriť plemeno Slovenského horského koňa s mohutnejším telesným rámcom, pri zachovaní dobrých úžitkových vlastností plemena hucul
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(vytrvalosť, obratnosť, odolnosť, nenáročnosť). Po stránke plemenárskej sa nepodarilo dosiahnuť tento cieľ. Nebola dosiahnutá
tvarová a typová vyrovnanosť potomstva
podľa šľachtiteľského cieľa.
Na základe vypracovanej koncepcie sa
od 80-tich rokov realizuje chov norického
koňa. Norický kôň je najtypickejším predstaviteľom skupiny koní západných. Pôvod norického koňa sa viaže k starorímskej provincii Noricum, ktorá sa nachádzala na území
dnešného Rakúska. Chov norika sa v dvadsiatom storočí rozšíril okrem svojej pôvodnej
vlasti aj do iných krajín. Vplyvom prostredia
a spôsobu odchovu sa vytvorili viaceré typy
tohto plemena.
Dnes je chov sústredený na dvoch hospodárskych dvoroch v Dobšinej a Veľkej Lúke.
V Dobšinej sú ustajnené plemenné žrebce,
plemenné kobyly so žriebätami do odstavu
a mladé kobyly od jedného roka až do predaja. Na Veľkej Lúke sú ustajnené mladé
kone od odstavu do jedného roka bez rozdielu pohlavia, žrebce a valachy od jedného
roka do predaja. Na obidvoch strediskách
prebieha v zimných mesiacoch výcvik koní,
ktorý trvá tri mesiace. Kone sa predávajú vo
veku štyroch rokov.
Úroveň chovu je pravidelne kontrolovaná a posudzovaná prostredníctvom komisií
na jarnej a jesennej bonitácii koní. Predseda
komisie je menovaný priamo ministerkou
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Členovia komisií sú delegovaní z radov najväčších
odborníkov na chov koní na Slovensku. Súčasťou bonitácií je meranie, váženie, predvádzanie a posudzovanie plemenných žrebcov a kobýl v reprodukcii. Schvaľujú sa tu
návrhy na vyradenie, či zaradenie do chovu.
Súčasťou zaraďovania do chovu sú náročné výkonnostné skúšky, ktoré pozostávajú
z hodnotenia exteriéru a výkonnosti. Väčšina
kobýl je zaradená do chovu v kvalite „Elita“.
Chovu bol v roku 1995 udelený titul
„Šľachtiteľský chov koní plemena Norik
muránskeho typu“ a v roku 1997 bol chov
vyhlásený za „Chránený chov a génovú rezervu Norika muránskeho“. O kvalite chovu
svedčia aj pravidelné ocenenia z výstav Agrokomplex v Nitre - Zlatý kosák (1995, 2010,
2013, 2017) a viaceré Čestné uznania.

Súčasný stav koní je 160 ks, z toho je 48 kobýl v reprodukcii, päť plemenných žrebcov
a zvyšok sú mladé kone. Za celú produkciu
chovu koní na Muráni bolo vyprodukovaných a odpredaných viac ako 3 800 kusov
mladých koní. Dňa 29.5.2009 bol chov Norika muránskeho typu na Veľkej Lúke pri Muráni vyhlásený za významné lesnícke miesto.
Personálne obsadenie SCHK Dobšiná tvorí päť THZ v zložení: vedúci strediska, dvaja
technici a dvaja vedúci hospodárskych dvorov. Starostlivosť o kone zabezpečuje priemerne 20 robotníkov. Jedným z problémov,
s ktorým sa pri tejto činnosti stretávame je
nepriaznivá (prestarnutá) veková štruktúra THZ (52 rokov) a robotníkov (48 rokov).
Je čiastočne riešiteľná prehodnotením ich
mzdového zaradenia a ohodnotenia.
Ďalším, oveľa zložitejším problémom je
ekonomika chovu, ktorá nepriaznivo vplýva
na hospodárenie OZ Revúca a tým aj celého
štátneho podniku. Totiž predajný vycvičený kôň vo veku štyroch rokov sa dá predať
za 1843 € (priemer realizácie za dva roky) pri
priemernom náklade na chov koňa za štyri
roky 18.380 €. Strata na hospodárení plánovaná na rok 2019 v tejto činnosti je vo výške
678 tis. €.
Racionalizačné opatrenia chovu koní boli
vykonané už v minulosti:

– počet hospodárskych dvorov bol zredukovaný z piatich na dva
– počet chovaných koní bol znížený z počtu
350 na 160 ks
– počet kobýl v reprodukcii bol znížený
z počtu 110 na 45-50 ks a je na šľachtiteľskom minime
– počty pracovníkov v kategórii THZ a robotníkov sú dlhodobo stabilizované
na počtoch
– zodpovedajúcich úlohám, resp. nižších,
pričom polovicu celkových priamych nákladov tvoria
– osobné náklady zamestnancov strediska. V pláne na r. 2019 je to 53,4 %, nárast
oproti r. 2017 je 9,7 % (je to v súlade s výsledkom kolektívneho vyjednávania)
– rozhodujúce materiály – krmivá sa realizujú procesom verejného obstarávania
Vzhľadom na to, že nákladovú časť nie
je možné ďalej znižovať a výnosovú časť
ovplyvní OZ len minimálne, východiskom
je v maximálnej miere sa uchádzať o možnú
podporu v zmysle výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011
– 100 o podrobnostiach pri poskytovaní
podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka. Táto podpora je možná vo výške 3 200 €/koňa/rok. Pri 160 koňoch je to
556.800 €, čo by výrazne zlepšilo výsledok
hospodárenia.
Pri uplatňovaní princípov prírode blízkeho
obhospodarovania lesov s dôrazom na jemnejšie výchovné a obnovné postupy je využitie koní prioritné. Je vypočítané, že na Slovensku vzhľadom na prírodné podmienky, je
potrebné ročne priblížiť koňmi 8-10 % všetkého vyťaženého dreva. Uplatnenie teda
naše kone majú. To, že sa nevyužívajú v plnej
miere tam, kde je to potrebné, je spôsobené
aj sociálno-ekonomickým vývojom v spoločnosti. Tiež nízkou atraktívnosťou každodennej tvrdej práce v lese, nutnosti celodennej
a každodennej starostlivosti o koňa – úžasného živého tvora.
Ján Vavrek, riaditeľ OZ Revúca
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Fujara pre furmana
Až 21 furmanov si v krásnom prostredí
pod Poľanou po boku svojich ťažných koní
meralo sily v troch disciplínach. Víťazmi 16.
ročníka Zimnej furmanskej súťaže ťažných
koní v Hriňovej sa stali furmani Jozef Vrecko
a Ľuboš Dobrotka z Diviackej Novej Vsi.
Približne 5500 návštevníkov, ktorých neodradilo mrazivé počasie a pomerne bohatá nádielka snehu, sa prišlo 26.1.2019 pozrieť do Murínky – mestskej časti Hriňovej.
Práve tam sa sústredili furmani, ktorí tento
deň plný adrenalínu, trpezlivosti a vytrvalosti odštartovali už tradične slávnostným
sprievodom hriňovských furmanov ulicami
mesta. Súťažiaci súperili v troch disciplínach
– v slalome na čas, sile v páre a sile v jednot-

ke. Na toho najlepšieho už čakala hriňovská
Fujara.
Podujatie už tradične moderovali majstri
slova Martin Kopor a Matej Miklian. Diváci
mohli tento rok obdivovať viacero výnimočných výkonov ťažných koní. „Až 67 metrov!“
To bola vzdialenosť, do ktorej potiahli zapriahnuté kone sedem kubíkov z dreva, ktoré na tento pretek zapožičali Lesy Slovenskej
republiky, Odštepný závod Kriváň.
Kým počas pretekov boli najväčším lákadlom pre deti súťažiace kone, počas prestávok
ich bolo najviac v stánku našich krivánskych
kolegov. Horúci čaj, sladká odmena, množstvo krásnych pomôcok a aktivít, ale najmä
neuveriteľná energia, ktorou všetkých v tak

mrazivom počasí privítali. A nám už neostáva nič iné len dúfať, že sa tu o rok stretneme
minimálne v takom počte ako tentokrát.
-as-

Kľačianska podkova s výborným priebehom
Tradičné podujatie Kľačianska podkova opäť veľkolepo a už po 13.-krát počas prvého januárového víkendu prebiehala na futbalovom ihrisku v Turčianskych Kľačanoch. Furmani, ťažné kone, príroda, to všetko patrilo k obľúbenému furmanskému podujatiu.
Cieľom Kľačianskej podkovy je pozdvihnúť furmanstvo tak, aby sa opätovne dostalo
do povedomia ľudí. Veď nie nadarmo sa vraví, že furmanstvo je poctivé remeslo. Vďaka
nadšencom a ich láske k ťažným koňom toto
ľudové remeslo ešte nezaniklo.
Z rôznych kútov Slovenska a Českej republiky zavítalo pod kľačiansku Maguru 31 furmanov a takmer trojtisícová divácka kulisa
si vychutnala zaujímavé zimné podujatie
v dvoch hlavných disciplínach: práci s drevom a v kráľovskej disciplíne ťažkom ťahu.
„V práci s drevom“ furman s koňom predvádzajú symbiózu, ako dokážu navzájom
spolupracovať. Furman koňa navádza pomedzi kužele, kde nejde len o klasické ťahanie,
ale i o tlačenie klady na cieľ.
poradie furman

bydlisko

kôň (trestné body)

Golianovo

Osterman ( 3)

1.

Pavol Kitaš

2

Vladimír Vida Lendak

Richard (16)

3

Pavol Valuš

Mišo (17)

4.

Pavol Blaško Hr. Podhradie Rostand 2 (17)

5.

Tibor Tóth

Hranovnica
Kolárovo

Saša (20)

„V ťažkom ťahu“ ide o najsilnejšieho furmanského koňa. Zvíťazil kôň, ktorý utiahol
najväčšiu záťaž po vyznačenú cieľovú čiaru.
Množstvo snehu a mráz nikoho neodradil,
naopak táto skutočnosť prilákala oveľa viac
nadšencov, čo organizátorom v tom najlepšom slova zmysle doslova vyrazilo dych. Veru
bolo na čo pozerať.
Nádherné vyzdobené ťažné kone na bielom vŕzgajúcom snehu poháňané furmanmi plnili súťažné úlohy. Hlavná organizátorka Lenka Mahútová prezradila: „Myšlienka
organizovať vôbec takéto furmanské preteky
Kľačianska podkova sa zrodila ešte v decembri 2003 a už o pár dní, 3. januára 2004, sa
uskutočnil jej prvý ročník. O tom, že sa skvele
ujala, svedčí každoročná účasť furmanov ako
i obrovská návštevnosť. Mala som kone, milovala som ich a budem ich milovať navždy.“
Sú to krásne slová sympatickej vášnivej bývalej furmanky, ktorá veľkú lásku a vášeň
priblížila aj mnohým ďalším a bojuje tak
za ozajstnú renesanciu furmanstva a ako
moderátorka dodávala „šťavu“ celému podujatiu.

Ťažký Ťah – Lenka Mahútová, kôň Cácorka – Máša, pomocník Chromec Ľubomír
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Na Kľačianskej podkove furmani priblížili širokej verejnosti, ťažkú prácu s koňmi v lesoch,
či na cestách. Lásku ku koňom mnohí z účastníkov pestovali už od útleho detstva. Veríme,
že furmanstvo nezanikne a bude mať trvale
svojich nástupcov. Podujatie svojou účasťou
poctili i významní hostia verejného a spoločenského života, Jaroslav Regec – generálny
tajomník služobného úradu MP RV SR, Marian
Staník – generálny riaditeľ štátneho podniku
LESY SR, Stanislav Kmec a Štefan Zelník (poslanci NR SR), Tatiana Červeňová – viceprimátorka mesta Martin a Zdenko Kozák, poslanec
miestneho zastupiteľstva Martin.
Spokojnosťou prekypoval aj Jaroslav Regec: „Prvé podujatie v kalendárnom roku
bolo odštartované a zorganizované priam
fantasticky. V tomto roku máme v pláne ďalších podobných 19 pretekov pod hlavičkou
Asociácie furmanov Slovenska. Je to množstvo prezentovaných aktivít. Prácu furmanov
si vysoko v našej spoločnosti ceníme.“
A my sa už teraz sa tešíme na ďalší ročník
Kľačianskej podkovy.
Kamil Somorovský

Tonový Biely Medveď s Miroslavom Šulavom „ml.“ z Klubiny
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Výstava srnec lesný

„Denník vystavovateľa“ alebo „O čom sa nehovorí“
Mojou úlohou ale aj mojím želaním je, aby čitateľ tohto článku, lesník, nelesník, poľovník či nepoľovník, ochranár, odborník či laik,
skrátka každý, kto aspoň raz v živote uvidel živého srnca, mal možnosť len nakrátko, len tak ukradomky nazrieť za do tajov múzea
a uvidieť, čo všetko sa udeje, kým takáto výstava uzrie svetlo sveta.
PRÍPRAVA (marec 2018)
Toto je moja prvá samostatná výstava, takže moje obavy vysoko prevyšujú moje skúsenosti. Na porade v kancelárii vedúcej múzea
premýšľame, na akú tému pripravíme ďalšiu
výstavu začiatkom budúceho roka. Končí
nám výstava diviak, po minulé roky tu bol vlk
či medveď. A čo ďalej. Rys? Prísne chránený
živočích. Vystavovať chránené druhy je veľmi
komplikované. Získať všetky výnimky, súhlasy, vyjadrenia, povolenia, kopec pečiatok,
je to na poriadne dlhú dobu. Rys nepripadá
do úvahy. A čo tak jeleň, alebo vari los? No,
návštevníkov by to iste zaujalo, téma dosť
aktuálna, je aj reálny potenciál zapožičania
kvalitných preparátov, ale technicky? Ako dostanem jeleňa do výstavnej miestnosti s deväťdesiatkami dverami. Nie. Určite nie. Niečo
menšie. Daniel, alebo muflón? A čo tak srnec.
Je náš najmenší, veľmi rozšírený a v odborných kruhoch je chov srnčej často diskutovaný. Srnec je všeobecne obľúbený, fotogenický, roztomilý, sympatický, verejnosťou veľmi
citlivo vnímaný. Návštevníkom sa bude určite
páčiť. Rozhodnuté. Vyhráva srnček.

Ideový námet (krok č. 1)
Je to písomný elaborát, ktorého významom je dôsledne zvážiť ideu a význam výstavy. V skratke načrtnúť jej obsah a rozsah.
Na koho bude výstava orientovaná. Chceme
zaujať deti, mládež alebo dospelého návštevníka? Uvedomujem si pomaly, čo všetko
ma čaká. Texty, komentár pre lektorov, grafické riešenie výstavy. Ako približne bude
každá scéna vyzerať? Musíme zvážiť, ktoré
zbierkové predmety môžeme využiť vlastné
a ktoré musíme zapožičať. Od koho, v akej
sú kvalite, aké musia mať parametre, odkiaľ
a ako ich prevezieme atď. Jednoducho povedané, je to nejaký predbežný projekt celej
výstavy. Ak je ideový námet hotový a odsúhlasený, môžem ísť ďalej.
Scenár výstavy (krok č. 2)
Keď som sa presekal ideovým námetom,
začínam pracovať na scenári. Scenár je

podrobný projekt, v ktorom autor detailne
popíše ako bude výstava vyzerať. Detailne tu musia byť popísané jednotlivé scény
a s nimi súvisiace sprievodné texty. Musím
dobre zvážiť dispozíciu výstavnej miestnosti.
Načrtnem si jej pôdorys a čarbem, kde budú
umiestnené postery – teda textová časť. Koľko ich bude. Ako bude vyzerať scéna s preparátmi. Čo k nim doplním. Ako to spestrím.
Scéna má byť zladená v rovine horizontálnej aj vertikálnej. Nesmie to byť nudné ani
preplnené. Do scenára musia byť neskôr zakomponované aj výpožičné zmluvy a všetky
zapožičané predmety, ich prírastkové a evidenčné čísla, ich popis a hodnota. Prekonzultované, odsúhlasené! Môžem ísť ďalej.
Výber exponátov (krok č. 3)
Keďže už vidím ako asi bude výstava
vyzerať, začnem zvláčať, čo potrebujem.
Prezriem poľovnícke oddelenie v našom
depozite. Toto sa mi hodí, toto nie, toto je
poškodené, toto dobre nevyzerá. Na doplnenie celej scény si ale ďalej musím požičiavať. Našťastie medzi múzejníkmi existuje tradičná veľká dávka ochoty, spolupatričnosti
a profesionality. Musím vycestovať do múzea vo Svätom Antone a skúsiť sa dohodnúť,
čo by bolo možné zapožičať u nich. S malou
dušičkou prechádzam po nádvorí kaštieľa, no moju neistotu rýchlo pretne riaditeľ
múzea. S úsmevom ma prevedie po kaštieli,
ochotne poradí, odporúča, ponúkne, čo by
sa mi do scény so srncom hodilo. Ja si už len
vyberám, čo mi najlepšie zapadá do scenára.
S ďalšou žiadosťou o zapožičanie exponátov
idem do Tihányiovského kaštieľa v Banskej
Bystrici a na GR, kde mi maximálne vychádzajú v ústrety. Mám vybrané exponáty.
Výpožičné zmluvy (krok č. 4)
V dostatočnom predstihu pred prevozom
exponátov musia byť podpísané výpožičné
zmluvy. Podpisy štatutárov oboch zmluvných strán, teda požičiavateľa a vypožičiavateľa súhlasia s podmienkami, dobou
zapožičania, spôsobom dopravy. Úplne sa
spolieham na kustódku-kurátorku. Pripraví,
doplní, obvolá, zariadi podpisy, pošle. Všetko
mám hotové, pripravené na stole.
Poistenie (krok č. 5)
Šok. Termín vernisáže sa nebezpečne blíži.
Dozvedáme sa, že požičané predmety treba
bezpodmienečne poistiť. Majú nemalú hodnotu a poistenie je nutné počas ich prevozu
a aj počas ich vystavovania. Na poslednú
chvíľu oslovujeme Ing. Procykovú, ktorá sa
pokúsi o nemožné. Posielam podklady, súpis
predmetov, spôsob dopravy, zabezpečenie
budovy atď. O necelých desať dní existuje

aj poistná zmluva. Môžem začať so zvozom
exponátov.
Materiál k výstave (krok č. 6)
Listy. Scénu s preparátmi treba nejako
doplniť nejakým prírodným materiálom.
Nemôže predsa srnček stáť len tak na dlážke zakrytej fóliou. Ešte pred Vianocami som
musel nazbierať aspoň štyri vrecia dubového lístia. Ťažko a dlho som vysvetľoval susedom a okoloidúcim, prečo vláčim zmrznuté lístie domov. Nechápavo krútili hlavou.
Mám listy. Nasleduje štiepka. K dubovému
lístiu musím ešte zohnať zopár vriec drevnej štiepky na zakrytie, zamaskovanie podstavcov, na ktorých stoja preparáty. Volám
riaditeľa OZLT Ing. Iždinského. Ochotne mi
odpovedá, že si môžem prísť zobrať koľko budem potrebovať. Ďakujem. Mám už
aj štiepku. Nasledujú stromčeky. Scénu so
zvieratami musím dostať viac do vertikálnej
roviny. Srnček nie je veľmi vysoký a priestor
nad ním by bol trápne prázdny. Potrebujem stromčeky, asi päť-šesť, tak do dvoch
metrov. Volám Ing. Kamenskému, na Vígľaš.
Odpovedá: „Príď v pondelok, niečo zoženieme.“ Vyjdeme na lúku za Vígľašom, kde
si vyberiem zo päť, čo najviac neforemných
dubov a borovíc. Do prívesu ešte hodím dokrútený hloh so sýto červenými plodmi kvôli
dekorácii a farebnému spestreniu. Na druhý
deň začalo intenzívne snežiť. Už by sme nikam nevyšli. Podvečer hľadám na dvore hloh
s červenými plodmi. Zmizol. Operence žijúce
na dvore múzea mi poctivo ozobali všetok
dekoračný materiál.
Prednášajúci (krok č. 7)
Je úspešnou tradíciou, že vernisáž výstavy dopĺňame blokom prednášok na tému
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vystavovaného druhu. Populácia srnčej je
dnes nemálo aktuálna, očakávame veľa hostí
z odborných kruhov, preto sa snažíme pozvať tých najlepších odborníkov. Postupne
obvolávam hlavne tých, ktorí sa dlhodobo
venujú problematike srnčej zveri. Stretávam
sa s absolútnou ochotou a profesionálnym
prístupom všetkých, ktorých som oslovil.
Najskôr Ing. Jozef Herz, PhD., autor niekoľkých literárnych diel s tematikou srnčej zveri,
ďalej doc. MVDr. Dušan Rajský PhD. z TUZVO,
Ing. Tibor Pataky CSc. tiež z TUZVO a Ing. Peter Kaštier PhD. vedúci odboru poľovníctva
z GR LESY Slovenskej republiky š.p.. Mám
prednášajúcich. Páni, srdečne ďakujem.
Pozvánky (krok č. 8)
Do konca roka musia odísť. Kolegyňa má
vynikajúci nápad. V kalendári našla kresbu
srnčeka s veľmi sympatickou tváričkou. Dokonale sa hodí na pozvánky pod textovú
časť. Kresba ale môže podliehať autorským
právam. Volám Ing. Igorovi Gavulovi. Bude
si ma spolužiak ešte pamätať? Nevideli sme
sa od skončenia školy. Pamätal. S naším použitím jeho diela bez problémov súhlasí. Igor
ďakujem. Pozvánky odišli včas.
Grafika (krok č. 9)
Podrobne treba pripraviť textovú časť.
Odbornú stránku textov mi ochotne skontroloval Ing. Štefan Engel PhD. a Ing. Tibor
Pataky CSc.. Texty dávam skontrolovať ešte
viacerým kolegom. Je všetko v poriadku?
Doplním fotografie a na druhý deň sú postery vytlačené a nalepené na skle.
... krok č. 10, 11 ....28
kamenná soľ, soľník, kŕmidlo, panely, seno,
stopy, trus, trofeje srnca, vzorky chrupu, poštové známky, trubači, ozvučenie, fotodokumentácia, tlačová správa, dohody, pohostenie... písal by som asi už pridlho. Prejdem
teda k posledným dvom krokom.
Inštalácia (krok č. 29)
Napätie vrcholí. Vernisáž je už o 24 hodín.
Všetci sa snažia pomôcť. Jeden znáša a rozostavuje preparáty, ďalší nasýpa štiepku
a lístie, nasleduje kŕmidlo, soľník, obrazy,
stromy. Na záver naša montážna čata postaví sklenenú bariéru a zmontuje panely.
Ešte posledné úpravy, hotovo. Vo výstavnej
miestnosti zavládne až akási sviatočná atmosféra. Vonia seno, ihličie, lístie a drevo.
Podvečer odchádzame domov.
Deň „D“ – vernisáž
Ráno ešte prezeráme celú výstavu. Je všetko v poriadku? Nebolo! Napriek niekoľkým
kontrolám kolegyňa našla v texte chybu.
Opravujeme na poslednú chvíľu. Štyri hodiny do otvorenia. Rýchlo ešte lepím popisky
na sklo. S roztrasenými rukami sa mi nedarí.
Ešte narýchlo na mojom poľovníckom rohu
musím precvičiť nejaké poľovnícke signály
a o minútu už tu mám trubačov. Dve hodiny.
Na poschodí kolegovia pripravujú projekciu
a ozvučenie, ďalší, pohostenie, stoličky, statív, fotodokumentácia, ešte toto zamiesť, tu
utrieť... Jedna hodina do otvorenia. Každý je
na svojom mieste. Prichádzajú prví hostia.
Trubači trúbia slávnostné Halali.
Ivan Mesároš, LDM Zvolen
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Rybô v spomienkach spred 95 rokov
Už 95 rokov uplynulo od pádu najtragickejšej lavíny na Slovensku. Cestu do osady aj dnes
lemovali malé lavíny. Viaceré z nich zasypali cestu, ktorú museli sprístupniť ťažkou technikou. Každoročne prichádzajú lesníci zo štátneho podniku LESY SR k pamätníku na okraji
osady Rybô, aby si pripomenuli tragédiu, ktorú spôsobilo neodborné zachádzanie s lesmi. Tie boli počas valašsko-baníckej kolonizácie zdevastované a drevná hmota použitá
na výrobu dreveného uhlia pre hute. Odlesnené svahy s priemerným sklonom 30-35°vytvorili ideálne podmienky pre zosuvy snehových más.
Svedčia o tom tri z mnohých zaznamenaných lavín v osade Rybô, ktoré napáchali nielen škody na majetku, ale najmä na ľudských
životoch:
• 17.3.1751 - zahynulo pod lavínou 11 ľudí
a bolo zničených osem domov
• 1860 - zahynuli dvaja ľudia z 22 zasypaných,
tri domy boli zničené
• 6.2.1924 - najtragickejšia lavína, zahynulo
18 ľudí a boli zničené tri domy
Spomienka na 18 obetí tohto nešťastia,
okolnosti predchádzajúce zosuvu snehovej
masy, systematické plánovanie a realizáciu
protilavínových opatrení, ktoré práve táto
tragédia na Slovensku odštartovala. To všetko odznelo počas spomienkového stretnutia
na okraji obce Rybô. Tragédiu si pripomínali
lesníci z OZ Slovenská Ľupča i generálneho
riaditeľstva a kolegovia z relácie Halali. Všetci obdivovali krásu tohto kraja nezabúdajúc
na silu, ktorou dokáže udrieť.
Rybô – najtragickejšia lavína na území
Slovenska
Doteraz najväčšia lavínová tragédia
na Slovensku sa odohrala v noci zo 6. na 7.
februára 1924 v malej lesníckej osade Rybô,
ktorá leží v Hornojeleneckej doline vo Veľkej
Fatre (súčasť obce Staré Hory). Okolo 600-tisíc ton snehu sa uvoľnilo na juhovýchodných
svahoch Krížnej (1 574 m n. m.) a pokračovalo
až do hornej časti osady, kde došlo k poškodeniu viacerých domov, niektoré nános snehu doslova zrovnal so zemou. Lavína celkovo
pripravila o život 18 ľudí (z toho 15 detí). Jeden z dôvodov tohto nešťastia boli už spomínané odlesnené svahy Krížnej.
Dráha lavíny, ktorá sa valila na Rybô, bola
dlhá až 2 500 m a cestou prekonala výškový
rozdiel 760 m. Celkovo sa uvoľnilo 800 000 m3
snehu, vyvinul sa priveľký nárazový tlak a lavína dosiahla rýchlosť až 50 m/s. Na niektorých
miestach bola až 35 m vysoká. Cestou dole
strhla aj posledné stromy, ktoré pokrývali svahy Krížnej, celkovo sa jedná približne o 1 200
m³. Neodolal jej ani dospelý smrekový porast
starý 100-120 rokov na ploche 4 ha nachádzajúci sa po pravej strane lavíny. Podľa medzinárodnej klasifikácie sa táto lavína zaraďuje
do kategórie veľmi veľké lavíny, čo je najväčšia dosiahnuteľná veľkosť.
Kolíska mu zachránila život
Zo štyroch obyvateľov, ktorí tragédiu prežili, žije už len Benjamín Strmeň. Dnes 95 ročný
muž mal vtedy len necelé tri mesiace. O lavíne
vie len zo spomienok svojich rodičov. Malý
Benjamín za záchranu života vďačí drevenej
kolíske, v ktorej počas nešťastného večera
spal.

Snehové podmienky vo febuári 1924
V tomto období bolo vo Veľkej Fatre nezvyčajné množstvo snehu, každú chvíľu hrozili
snehové víchrice a počas celých dní fúkal silný vietor. Pod vplyvom týchto podmienok sa
na Krížnej tvorili veľké snehové záveje. Pomocou západného vetra sa sneh previeval do žľabov nad osadou Rybô, kde potom vytváral
snehové dosky a vankúše, ktoré sa považujú
za jedny z najnebezpečnejších lavínových
útvarov. V osudový večer (6. februára) husto
snežilo a ľudia si pomaly začali uvedomovať
hroziace nebezpečenstvo. Odchádzali na noc
k nižšie bývajúcej rodine. Tí, čo nemali na výber sa snažili svoje domy čo najlepšie zatarasiť. Bohužiaľ ani to snehovú spúšť nezastavilo.
Zdevastovala viacero príbytkov natoľko, že
ešte na jar toho roku museli cez osadu urobiť
tunel, aby mohol ísť dobytok na pašu.
Súčasnosť
Najväčšia príčina celej tragédie spočíva
v zlom zaobchádzaní s lesmi a odlesnení svahov v období valašsko-baníckej kolonizácie
v 13. a 14 storočí. Ľudia kvôli páleniu dreveného uhlia lesy nad osadou Rybô takmer
kompletne vyrúbali. Docielili tým holé svahy zarastené iba trávou vhodné pre pasenie
zvierat. Takmer v každej domácnosti sa v tom
období choval dobytok, preto vidina viacerých pasienkov v okolí bola až príliš lákajúca.
Neuvedomovali si dôsledky svojho konania.
Lesy by určite zabránili uvoľneniu más snehu
valiaceho sa na osadu. Vďaka efektívnemu
zalesneniu okolia by už však v súčasnosti
takéto tragédie nemali ohrozovať tunajších
obyvateľov a návštevníkov Hornojeleneckej
doliny.
Lucia Matejová
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Tragické lavíny Slovenska
Už je to päť rokov, čo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke a drevárske
múzeum vo Zvolene v spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene zorganizovalo
vedeckú konferenciu pri príležitosti 90. výročia pádu najtragickejšej lavíny nad osadou
Rybô. Súčasťou spomínanej konferencie „Tragické lavíny Slovenska“, bola okrem ukážok
záchranných prác po páde lavíny zo strany
vysokohorských záchranárov aj výstava „Lavíny v horách – musíme žiť s nimi“. Tú si mohli
pozrieť návštevníci v priestoroch Lesníckeho
a drevárskeho múzea. Jej odborným garantom bol náš bývalý kolega Milan Longauer
a zúčastnil sa ho aj vtedy 90-ročný, dnes už

95-ročný Benjamín Strmeň – dieťa z kolísky.
Na spomínanej konferencii 4.2.2014 odznelo
množstvo zaujímavých príspevkov. Tie sú aj
vďaka tohtoročnej bohatej snehovej nádielke
aj dnes viac ako aktuálne. A práve tie, z pera
Milana Longauera, ktoré prezentoval pod
názvom „Stav a zhodnotenie prvých biologicko-technických protilavínových zábran
na východných svahoch Krížnej po 50 rokoch“
prinášajú veľmi zaujímavé informácie nielen
z prostredia lavín, ale tiež z prostredia lesníckej prevádzky a praxe. Vzhľadom na rozsah
uvedenej štúdie prinášame lesnícky najzaujímavejšie kapitoly.
-as-

Protilavínové opatrenia v histórii Slovenska
V roku 1884 vydaním zákona č. 117 z 30.
júna vznikla vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku systematická služba zahrádzania bystrín. Tento zákon na území Uhorska a teda
aj na území dnešného Slovenska neplatil. Až
do vzniku Československej republiky v roku
1918 sa na území dnešného Slovenska nevenovala zahrádzaniu bystrín a ani protilavínovej ochrane žiadna pozornosť (Jakubis 2004).
Prvý detailný projekt na Slovensku, pre
technické a biologické opatrenia lavínového územia a riešeniu úpravy potoka v Hornojelenskej doline pod Krížnou, vypracoval
na návrh prof. Ing Dr. L. Skatulu, v roku 1925
Krajinský úrad v Bratislave. V projekte bol vypracovaný návrh na kolové zábrany, snehové

mosty, drevenú návejovú zábranu a terasovanie kamennými múrmi, spolu s ochranným
zalesňovaním v celkovej hodnote 1 735 000,–
Kčs. Pre nedostatok finančných prostriedkov
sa však tento projekt nerealizoval a upravil sa
sčasti len bystrinný tok, odvodňujúci Hornojelenskú dolinu.
V roku 1959 sa skromným nákladom podľa projektu Ing. Vojtech Bukovčana zriadili pokusné lavínové zábrany na východnom svahu
Krížnej nad osadou Rybô vo forme maloplošnej kolovej zábrany, desať kusov snehových
plotov (návejových švédskych ohrád s čečinovým výpletom) a niekoľkých kamenných
terás. Dotácia KNV Banská Bystrica v sume
10 000,– Kčs umožnila vykonať tieto pokusy
len vo veľmi obmedzenom rozsahu.
Rok 1963. Zalesnenie tohto územia spadalo do úloh, uvedených v uznesení SNR
z 27. júna 1963 o úlohách rozvoja lesného
hospodárstva na Slovensku. Riešenie lokality Rybô spadalo do akcie zalesniť postupne
celú oblasť Krížnej na území Podnikového
riaditeľstva Štátnych lesov Banská Bystrica.
Rok 1965. Došlo k úspešnej realizácii delimitácie pôdneho fondu, čo dávalo predpo-

klad pre riešenie lokality po stránke majetko-právnej. Pasienky osadníkov boli odovzdané
do lesného fondu. Zároveň došlo k zrušeniu
prenájomných zmlúv na pasenie dobytka
medzi zainteresovanými JRD a Štátnymi lesmi, čo umožnilo opätovné zalesnenie lokality.
Rok 1966. Závod LTM – HB (Lesotechnických meliorácií a hradenia bystrín) PR – ŠL
v Banskej Bystrici začal s realizáciou projektu
protilavínových opatrení, v závere Rybovského potoka na východných svahoch Krížnej
v nadmorskej výške cca 1 200-1 475 m, s celkovou výmerou 31,74 ha. Z hľadiska častosti
výskytu lavín a nimi spôsobovaných škôd, to
bola jedna z najtypickejších lokalít lavínových oblastí na Slovensku. Projekt bol riešený
ako sústava Biologicko-technických protilavínových opatrení v územiach s odtrhovými
pásmami v oblasti hornej hranice lesa, akou
je aj lokalita Krížna – Rybô, kde boli technická
a biologická časť rovnocennou zložkou celého systému protilavínovej ochrany a ochrany
pôdy.
Milan Longauer
(pokračovanie nabudúce)

Plnostenný nepredúvaný plot

Plot

Lavínový kotol so siedmimy eróznymi žľabmi a vykonaným zalesnením.
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Lesy v Poľsku
Poľsko zaujíma vedúce postavenie v Európe, pokiaľ ide o oblasť lesov. V minulosti
pokrývali lesy takmer celé územie krajiny.
Ako výsledok historických, sociálnych a ekonomických procesov, v ktorých dominovali
ekonomické ciele najmä vďaka rozšíreniu
poľnohospodárstva a silnému dopytu po dreve, prešli lesy významnou zmenou. Na konci
18. stor. pokrývali ešte približne 40 % Poľska. Avšak vďaka hospodárskemu vykorisťovaniu počas jeho rozdelenia v 19. stor., ako
aj v okupácii v rokoch 1939-1945, poklesla
lesnatosť na menej ako 21 % celkovej rozlohy krajiny. Obrátenie tohoto negatívneho
procesu sa uskutočnilo v rokoch 1945-1970,
kedy poľská vláda iniciovala Národný plán zalesňovania, čím vzrástol podiel lesov na 27 %.
V súčasnosti lesy prekrývajú takmer 9,24 milióna hektárov, čo predstavuje 29,6 % územia.
Aktuálny ,,Národný program pre zväčšenie
lesného porastu“ predpokladá do roku 2020
zvýšenie celkovej plochy zalesnených pozemkov na 30 % a v roku 2050 až na 33 %.
Prevažná väčšina poľských lesov (80,7 %)
je vo vlastníctve štátu práve vďaka ich znárodňovaniu, ku ktorému došlo po druhej
svetovej vojne, kedy sa Poľsko stalo komunistickým štátom pod sovietskou sférou vplyvu.
Gro týchto lesov na ploche až 7,1 milióna
hektárov spravujú poľské štátne lesy (Lasy
Państwowe), zvyšok štátom vlastnených lesov tvoria chránené zóny národných parkov
a lesy vo vlastníctve iných štátnych subjektov.
Z dôsledku rozvoja poľnohospodárstva
v predchádzajúcich storočiach sa lesy v Poľsku vyskytujú hlavne v oblastiach s najchudobnejšími pôdami. Aj napriek tomu sú tieto
lesy bohaté na flóru, faunu a huby. Žije v nich
až 65 % všetkých druhov vyskytujúcich sa
v Poľsku. V rámci súčasnej celkovej štruktúry lesov dominujú aj napriek vyrovnanému
pomeru ihličnatých a listnatých lesných biotopov práve ihličnaté lesy (68 %). Okrem horských oblastí s vyšším podielom smreka, jedle
a buka je v lesov na väčšine krajiny dominantná borovica. Tá je zároveň podľa Národného
zoznamu lesov s 58 % najzastúpenejšou
drevinou. V Poľsku má vytvorené vhodné klimatické a lokálne podmienky v rámci svojho
euro-ázijského pásma rozšírenia, čo jej umožnilo vytvoriť mnoho cenných ekotypov, ako
je borovica z Tabórz a borovica z Augustów.
Jej dominancii však napomohol sám človek
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umelou výsadbou monokultúr, ako odpovede na vysoký dopyt odvetvia po dreve v minulosti. Tieto lesy sa však časom ukázali byť
menej odolné voči klimatickým faktorom
a ľahko sa stávali obeťou rôznych škodcov.
Od konca druhej svetovej vojny sa výrazne
zmenila štruktúra druhového zloženia v poľských lesoch, čo je evidentné aj na zvyšovaní
podielu porastov s prevažujúcim zastúpením
listnatých druhov drevín z 13 na 23 %. Pri výsadbe sa už viac nepoužívajú monokultúry,
namiesto toho sa druhové zloženie porastov upravuje na úroveň, ktorá sa vyskytovala
prirodzene v určitej oblasti. Pozitívny trend
zvyšovania zastúpenia v lesoch má napríklad
aj jedľa, a to hlavne vďaka rekonštrukciám
smrekových monokultúr v Tatrách, Beskydách a Sudetoch.
Lesy v Poľsku patria vďaka pozícii krajiny
na hranici dvoch klimatických podnebí, t.j.
kontinentálnej a oceánskej, medzi najviac
ohrozené v Európe. Na lesy spoločne pôsobia viaceré stresové faktory, čo sa negatívne
prejavuje na znižovaní ich odolnosti a zhoršovaní zdravotného stavu. Najväčšiu hrozbu pre
celú krajinu predstavujú hlavne vetrové kala-

mity a veľké sucho. Práve silný vietor spôsobil
naposledy v noci z 11. na 12. augusta 2017
v oblastiach Pomerany a Kujavsko na severe
Poľska poškodenie 9.8 mil. m3 drevnej hmoty
na ploche takmer 80 tisíc ha.
Aj napriek všetkým zmenám a zníženej
odolnosti sú práve lesy v Poľsku považované za najcennejšie prvky životného prostredia. Ochrana prírody a krajiny je realizovaná
rôznou formou a tú najvyššiu predstavujú
národne parky. Tých je na území Poľska v súčasnosti až 23, pokrýva 315,1 tis. ha a lesy
v nich zaberajú takmer 2/3 ich územia. V poslednom období bol v súvislosti s ochranou
prírody často medializovaný Bielovežský les
nachádzajúci sa na východe krajiny na pohraničí s Bieloruskom. Ide o posledný väčší
pralesný fragment v Európe, ktorý je zároveň
domovom najväčšej populácie zubra európskeho vo svete. Jeho najzachovalejšiu časť
o výmere 10,5 tis ha chráni na poľskej strane
rovnomenný národný park (Białowieski Park
Narodowy).
Zvyšujúci sa dopyt verejnosti po turizme
a kritika hospodárenia v lesoch, podnietil
začlenenie práce s verejnosťou do práce lesníkov. Jej dôležitou súčasťou v Poľsku sú tzv.
propagačné lesné komplexy (ang. Promotional forest complexes PFC). Tieto ucelené
súbory lesov sú zamerané na podporu trvalo udržateľné lesné hospodárstva spoločne
s vedeckým výskumom a poskytovaním širokej škály služieb od vzdelávania cez turistiku
a ubytovanie. Aktuálne je ich na území Poľska
vytvorených až 25 a zaberajú celkovú plochu
o rozlohe 1.28 mil. ha. Prakticky nám ukazujú,
že je možné dosiahnuť rovnováhu medzi najdôležitejšími cieľmi lesného hospodárstva,
ochranou prírody, vedeckým bádaním a všeobecne uznávaným vzdelávaním.
Radko Srnka

netradičné využitie dreva |

Drevo na hryzenie
Aj vy máte práve teraz doma dieťatko,
ktorému rastú zúbky? Neustále tečúce
slinky, snaha napchať si do úst čokoľvek,
čo by uľavilo rozboľaveným a podráždeným ďasienkam. Na trhu je veľa rôznych
masážnych hryzátok, no skoro všetky sú
z plastu alebo z gumy.
Prevažná väčšina výrobcov paradoxne
na drevo ako materiál, ktorý sprevádza človeka počas celého života, akosi pozabudla.
Využitie dreva resp. jeho častí, ktoré nie sú
pre veľkovýrobcov zaujímavé, to je určite výzva. Spracovaním konárikov stromov
na tvorbu niečoho veľmi užitočného a zároveň 100 % prírodného. Veď všetky deti
odjakživa milujú najviac drevené varešky
svojich mám. Krásne drevené hryzátka sú
pre ne ako stvorené. Vyrobené z buku, nefarbené a ošetrené ľanovým alebo kokosovým
olejom sú ideálnou prvou hračkou pre deti,
ktoré ich chcú uchopiť a žuť. Osobitý darček
pre nových rodičov a ich novorodencov.
Hryzátka je ideálne vyrábať ručne z dreva
buka alebo ovocných stromov. Nepravidelný tvar podporuje skúmanie a precvičovanie
jemnej motoriky. Sú bezpečné – triesok sa
báť rozhodne nemusíte! Sú vhodné aj ako
hračka do ruky.
Drevené hryzátko je nutné pred prvým
použitím dôkladne umyť a rovnako celý
proces treba zopakovať aj po použití hryzátka a nechať dôkladne vyschnúť. Mokré
hryzátko netreba zbytočne vystavovať priamemu slnku, pretože sa tým zvyšuje riziko
prasknutia. Vzhľadom k tomu, že drevo nie je
lakované ani inak chemicky ošetrené, môže
sa stať, že hryzátko časom praskne. Malé deti
by mali byť vždy sledované pri hraní dospelými a nikdy nesmú zostať samé. Prasknuté
hryzátko, ktoré by mohlo predstavovať hrozbu poranenia dieťaťa, je nevyhnutné samozrejme odstrániť z dosahu dieťaťa.
Netreba sa však obávať, že hryzátko z prírodného materiálu potrebuje špeciálnu starostlivosť. Drevo je síce hygroskopický materiál, ale v prípade použitia tvrdších druhov
dreva sa vyhneme akýmkoľvek nežiadúcim
účinkom, ktoré možno očakávať pri drevinách z nižšou hustotou. Hryzátko pri kontakte s vodou zmení farbu – stmavne, čo je však
úplne prirodzený jav pri dreve. Po vysušení
má opäť pôvodnú farbu. Výrobcovia na trhu
ponúkajú veľkú rozmanitosť drevených hryzátok. Takmer všetky sú vyrobené z prírodných drevených krúžkov, korálikov a kordu
z organickej bavlny a sú tiež navrhnuté tak,
aby sa zdvojnásobili ako skvelé vývojové
hračky. Drevené hryzátka pomáhajú rozvíjať jemné motorické a rečové schopnosti,
predstavivosť, tvorivosť, chuť na krásu a lásku k prírode. Naplnia deti živou energiou
a teplom, pretože sú vyrobené z magického
prírodného materiálu. Ručne vyrezávané
a ručne maľované hryzátka majú individu-

álne zvláštnosti, pomáhajú vnášať do detí
chuť na prírodné krásy. Drevené hryzátka
sú jednoduché, ale pomocou nekomplikovaných tvarov pomáhajú deťom objavovať
svoju vlastnú tvorivosť, využívať ich predstavivosť naplno a tvoriť nekonečný počet hier.
Čo kus, to ručne vyrobený originál, pričom je
možne vyskladať ideál pre každé dieťa podľa
jeho individuálnych potrieb.
Mýtus hovorí, že je dobrý nápad zavesiť
batoľatám na krk jantárové náhrdelníky,

aby im tak uľavili od bolesti pri prerezávaní
zúbkov. Či už sa rodičia vyberú alternatívnou cestou s pomocou liečivých kameňov,
alebo tradičnou cestou drevených hryzátok, je na ich voľbe. Určite však pomôžeme
našej planéte v podobe našej znižujúcej sa
ekologickej stopy, ktorú môžeme postupne
ovplyvniť uprednostňovaním prírodných
materiálov.
-mn2 / 2019
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Nástup novej generácia lesných strojov
Značka LKT je spájaná s čoskoro 50-ročnou tradíciou výroby lesných strojov na Slovensku. Stroje s touto značkou nájdeme
dnes prakticky po celom svete, kde si získali
renomé kvalitných strojov. Nie je výnimočné
ich vidieť pracovať dodnes, hoc majú aj 30
až 40 rokov. Obdobná situácia je aj v oblasti strednej Európy, kde majú svoje najväčšie
zastúpenie, avšak už aj lesné hospodárstvo
kričí po obnove strojového parku a celej
generácie týchto strojov, k čomu postupne
za poslednú dekádu dochádza.
Inžinieri a technici v LKT si boli vedomí, že
zo samotnej histórie sa žiť nedá, ale tá môže
tvoriť základný kameň kvality novej generácie. Novej generácie, ktorá musí byť nositeľom mnohoročných skúseností získaných
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v priebehu čoskoro piatich dekád konštruovania špeciálnych lesných kolesových traktorov a najnovších Hi-tech technológií 21.ého storočia strojníctva a elektrotechniky
za predpokladu zachovania sily, obratnosti
a efektivity strojov v lesnej výrobe v procese ťažby a približovania dreva. Aj preto stojí
pred nimi obrovská výzva k svojmu 50-ročnému jubileu výroby lesných strojov zastabilizovať a vyšperkovať svoj výrobný program
priam do dokonalosti pri každom modelovom type. Keďže sú jediní výrobcovia najširšieho spektra lesných strojov od kategórie
ľahkých až po kategóriu ťažkých lesných
špeciálov v strednej Európe stojí pred nimi
obrovská výzva.
Možno konštatovať, že si stanovili vysoké ciele, ktoré bazírujú na kvalite a tradičných konštrukčných prevedeniach strojov
s emblémom medveďa na kapote. Prvým
znakom kvality sú prepracované robustné
rámy vyrobené z vysokopevnej termo-mechanicky spracovanej dvakrát valcovanej
ocele so štruktúrou jemného zrna. Tá zabezpečila rámom vyššiu pevnosť a pružnosť pri
zachovaní optimálnej váhy traktora. Druhým
znakom a nositeľom tradičných hodnôt
tejto značky u ťahačov je charakter ich zlamovacích rámov, ktoré sú navrhnuté v rovnakej vzdialenosti náprava – kĺb v pomere
1:1 a pri zatáčaní zanechávajú za sebou iba
dve stopy. Prenáša sa týmto rovnaký krútiaci
moment na obe nápravy rovnako a nedo-

chádza k nadmernému oderu pneumatík,
respektíve oderu kôry stromov v poraste
a nie je za potreby vypínanie stáleho pohonu 4x4. Tretím, avšak prelomovým znakom
z pohľadu stability, prejazdnosti a jazdných
charakteristík strojov je prechod z kyvnej
prednej nápravy na rámy, kde obe nápravy
sú napevno spojené s rámom stroja a rámy
kopírujú terén samostatne s pomocou axiálneho ložiska umiestnenom na prednom, či
zadnom ráme. Tým sa výrazne eliminovalo
riziko prevrátenia. Pri práci s hydraulickou
rukou sa axiálne ložisko pomocou dvoch
hydropiestov automaticky zaaretuje.
Rok 2019 prináša so sebou aj množstvo
noviniek. V prvom štvrťroku opustí brány
závodu novinka v podobe LKT 60. Pokračovateľ niekdajšej LKT 50-tky, kde podľa
manažmentu firmy nájde svoje uplatnenie
predovšetkým na slovenskom, českom, maďarskom a poľskom trhu. Stroj, ktorý svojimi
parametrami a výkonom (rázvor 2,5 m a výkon 93 kW) vzbudzuje veľkú pozornosť a nájde uplatnenie predovšetkým vo výchovných
ťažbách nad 50 rokov a z časti aj v obnovných zásahoch. Pri pohľade na tento stroj zaplesá srdce predovšetkým majiteľom tradičných LKT 81 T, pretože veľkosťou sú si veľmi
podobné, avšak technológiou a vlastnosťami tento stroj bude hrať o niekoľko líg vyššie. Výhodou tohto stroja bude aj jeho nízka
váha a tlak na lesnú pôdu oproti iným modelom či značkám. S týmito atribútmi bude
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Kategória strojov/
motorizácia, transmisia

Ľahké
(do 8 t/
do 100kW)

4 valec/Hydrodynamika
4 valec/Hydrostat
6 Valec/Hydrostat

LKT 60

Druhou technickou novinkou je plánovaná zmena motorovej jednotky s vyšším výkonom (108 kW) u tradičných ITL – iek, kde
sa predpokladá dosiahnutie zákazníkmi želaného prenosu krútiaceho momentu na samotné koleso ťahača, svižnejší rozjazd a silu
traktora. Testy tejto kombinácie motorov
v kombinácii s automatickou prevodovkou
prebehnú v prvej polovici roku 2019 a sme
presvedčení, že po záverečnej pečiatke
schválenia nebude silnejšiemu medveďovi
už nič stáť v ceste k novým spokojným zákazníkom.
Vo vzťahu k zvýšeniu stability stroja, najmä pri prevedení s hydraulickou rukou,
konštruktéri navrhli novú koncepciu rámov
s rázvorom 3,0 m a tým predĺžili tradičné
prevedenie o 20 cm s množstvom pozitívnych zmien, ako napr.: zvýšenie objemu palivovej nádrže, nádrže hydraulického oleja
a mnoho iného. Od druhého štvrťroku bude
na žiadosť zákazníka dostupné predlžené
prevedenie súčasťou sériovej výroby.
Najväčšou novinkou však sa stáva výroba
LKT 240 takzvaného balíka HEAVY DUTY,
kde nielen samotný stroj je „ťažkým nákladom“, ale je aj pre ťahanie, či odvoz ťažkého nákladu skonštruovaný. Stroj postavený
na báze podvozku 6x6 s výkonom šesťvalcového motora 180 kW je stelesnením najuniStredne ťažké
(od 8 t do 12 t/
od 90 do125kW)
LKT 81 ITL
LKT 82

Ťažké
(od 12 t/
od 125 kW)
LKT 150
LKT 175, LKT 240

verzálnejšieho využitia. S výbavou „kombi“
mašiny je nositeľom atribútov ťahača, keďže
má 2x10 tonové navijaky a vývozky s klanicovou nadstavbou na odvoz sortimentov.
Ďalšie možnosti sú prevedenia s klembankom, či s harvesterovou hlavicou. Stroj, ktorý napriek svojej váhe znižuje tlak na pôdu,
využíva maximálnu stabilitu pri práci s hydraulickou rukou a harvesterovou hlavicou,
sa stáva doslova vlajkovou loďou tohto prevedenia, keďže ťažká váha harvesterových
hlavíc u klasických ťahačoch, teda skiddroch
spôsobovala nemalé stabilizačné problémy.
Však najväčšou výzvou oravského závodu
je prechod motorových jednotiek z EURO
normou III.B na EURO V. s takzvanou AD Blue
technológiou. Tento krok bude vyžadovať
množstvo technických a konštrukčných
zmien spojených s veľkým rozsahom testov,
avšak sú to úlohy, ktoré vo výrobe musia splniť, aby k svojmu 50-tému výročiu vykročili
v plnej paráde.
Ján Schürger, Team LKT s.r.o.
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mať obrovskú výhodu najmä na územiach
národných parkov, vo flyšových územiach,
ako na Slovensku, tak aj v Poľskej republike,
kde sú tieto hodnoty tvrdo sledované a kontrolované. Plánom je pokrytie poľa pôsobnosti výchovných zásahov najmä mimo optima tradičných univerzálnych kolesových
traktorov. Fázu vyťahovania a približovania
zabezpečia pomocou dvojbubnového navijáka 2x6 alebo 2x8 ton a sortimentácia bude
uľahčená pomocou kombinovaného hydraulického dvojprstu na radlici. Technické
prevedenie s krátkou a ľahkou hydraulickou
rukou do šesť metrov je možné optimálne
využiť v prípade vyťahovania kmeňov pomocou animálnej sily, alebo železnými koňmi, kde zostavenie nákladu a približovanie
je možné vykonať pomocou hydraulickej
ruky a klembanku na zadnom štíte. Keďže
výchovné ťažby sa vyznačujú nízkou objemovosťou kmeňov a veľkou početnosťou sa
toto prevedenie javí ako ideálne s predpokladom veľkej časovej úspory pri operácii zostavovania nákladu a samotnej manipulácie
dreva. Samostatnou kapitolou je aj hŕbkovanie, kde pomocou hydraulickej ruky dôjde
k veľkej priestorovej úspore na údolnicových
lesných skladoch a odvozných miestach so
zvýšením hygieny práce a čistoty vymanipulovaných sortimentov.
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110. výročie narodenia známeho lesníka
Ing. Miroslav Poliščuk
Dlhoročný pracovník bývalých lesných
závodov Stakčín, Ulič a Leso-poľnohospodárskeho závodu Ulič, známa lesnícka, poloninská postava Ing. Poliščuk sa narodil
27.5.1909 na poľsko-ukrajinskom rozmedzí
v obci Zadmiešovka. V ukrajinskom Ľvove
získal stredoškolské vzdelanie na štátnom
gymnáziu Ľvov (1934). Následne pokračoval
na Polytechnike, odbor lesné inžinierstvo vo
Ľvove (1939).
Po ukončení štúdií nastúpil v roku 1939
do zamestnania u lesnej súkromnej firmy
Ing. Levického. Od roku 1944 pokračoval
na Riaditeľstve štátnych lesov vo Ľvove
a na Lesnej správe Hadvižná. V roku 1945
po skončení II. svetovej vojny sa presťahoval
s rodinou na Slovensko.
V rokoch 1945-1950 pôsobil u Štátnych lesov – Lesný závod Stakčín, následne v rokoch
1950-1974 to boli Štátne lesy – Lesný závod
Ulič. Pôsobil tu ako vedúci prevádzky, neskôr
vo funkcii hlavného inžiniera na Lesnom závode Ulič až do svojho odchodu na dôchodok v roku 1974. V období rokov 1978-1980
pracoval ako dôchodca pre Slovenský ústav
pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody
Bratislava, tiež pre Správu CHKO Východné
Karpaty v Humennom.
Vždy dôsledne uplatňoval dodržiavanie
platných pokynov lesných hospodárskych

Miroslav Poliščuk

plánov, pritom dbal na kvalitu vykonávaných prác. Má nemalý podiel na záchrane
vzácnych lesných biotopov v tomto najvýchodnejšom cípe Slovenska. Menovite
v roku 1962 mala príslušná komisia rozhodnúť o ťažbe lesných porastov vo vtedy ešte
nevyhlásenej rezervácii Stužica. Poliščukovi
sa vtedy s veľkým úsilím, presvedčovaním

a sprevádzaním členov komisie po jej najkrajších častiach podarilo presvedčiť, aby
sa upustilo od ťažby. Odmenou pre neho
bolo neskoršie vyhlásenie tohto pralesa
za štátnu prírodnú rezerváciu, o ktorú sa
podstatne zaslúžil. Nie inak to bolo aj pri
ďalších rezerváciách v tejto oblasti ako
Rožok, Pľaša, Riaba skala, Havešová a Stinská. V roku 1965 ho Slovenský výbor ZOP
(Zbor ochrany prírody) menoval za predsedu OV ZOP pre okres Humenné (ako jeho
tunajšieho zakladateľa). Za jeho vedenia
sa okresná organizácia vypracovala na jednu z najaktívnejších na Slovensku. Okrem
iných ocenení je nositeľom čestného uznania Zboru ochrany prírody pri Národnom
múzeu v Prahe. Bol neúnavným špičkovým
sprievodcom žiackych i mládežníckych kolektívov v chránených územiach.
Je autorom rôznych osvetových prác
z ochrany prírody pre mládež v súvislosti
s náučným chodníkom, ktorý Správa CHKO
Východné Karpaty a Obecný úrad v Uliči
pomenovali jeho menom. Okrem toho publikoval odborné práce z lesníckej problematiky. Od apríla 1968 bol nositeľ rezortného
vyznamenania „Budovateľ socialistického
lesníctva“.
Zomrel 29.5.1997 v Uliči, vo veku 88 rokov,
kde je aj pochovaný.

Storočnica narodenia lesníka
Ing. Gabriela Šimkoviča
Narodil sa 3.10.1919 v Arade Macei (Rumunsko) v učiteľskej rodine. Po návrate rodiny na Slovensko základné vzdelanie získal
v Buzitke pri Lučenci, pokračoval na gymnáziu v Lučenci, ale dokončil ho v roku 1938
na gymnáziu v Banskej Štiavnici. Vysokoškolské štúdium začal na Lesníckom odbore
Vysokej školy zemědělskej v Brne a ukončil
na Lesníckom odbore Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave (1943).
Lesnícku prax začínal v súkromných lesoch grófa Zichyho v Divíne, potom išiel
do Katarínskej Huty ku grófovi Kossochovi,
kde po prechode fronty bol menovaný vnúteným správcom na prevzatie lesov do štátnej správy.
Od roku 1948 pokračoval u štátnych lesov,
v roku 1949 bol poverený zriadením nového Lesného závodu Spišská Belá a súčasne
jeho riaditeľom. Neskôr sídlo závodu prešlo
do Kežmarku. V súvislosti s reorganizáciou
štátnych lesov v roku 1951 Lesný závod
Kežmarok prešiel k Vojenským lesom a majetkom a Ing. Šimkovič tu pôsobil vo funkcii
hlavného inžiniera do konca roku 1955.
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Pri ďalšej reorganizácii ŠL v roku 1955 prešiel na LZ Modrý Kameň a vzápätí sa stal riaditeľom Lesného závodu Červená skala. Počas jeho tunajšieho pôsobenia (1956-1967)
tu bola 23.11.1964 ničivá vetrová kalamita
(500 tisíc kubíkov), ktorú sa pod jeho vede-

ním podarilo zlikvidovať bez následnej kôrovcovej kalamity. Vybudoval tu tiež budovu
lesného závodu s prevádzkovými a obytnými budovami, 25 km tvrdých lesných ciest
a cca 60 km zvážnic.
Ďalším a posledným jeho pôsobiskom sa
stal LZ Kriváň. Tu pôsobil ako riaditeľ i ako
hlavný inžinier (1967-1981), následne išiel
do dôchodku. Počas jeho pôsobenia u lesného závodu pokračoval v zalesňovaní delimitovaných bývalých poľnohospodárskych
pôd vo vodohospodársky dôležitej oblasti
pramenísk Ipľa. Len počas jeho pôsobenia
tu pribudlo cca sedem tisíc hektárov zalesnených plôch.
Venoval sa najviac pestovnej, najmä
škôlkarskej práci. Lesné škôlky, trasovanie
a budovanie zvážnic bolo jeho koníčkom.
Na penzii ešte ostal v kontakte s lesníckym výskumom, pracoval na Výskumnom
a demonštračnom objekte Kriváň na Vrch
Dobroči. Publikoval v časopise Les (kde bol
aj členom redakčnej rady) a v Lesníckom
časopise.
Muž v kožušinovej bunde, fondViliam
LDM Zvolen
Stockmann
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„Spoločné napomáhanie prirodzeným lesom“
Eurofondy priamo do lesov
Projekty s podporou Európskej únie sú prínosom pre LESY Slovenskej republiky, štátny
podnik z dôvodu ich celospoločenského významu, prezentácie štátneho podniku, ale
i zveľaďovania a rozvoja spravovaného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky. Lesnícka vonkajšia prevádzka potrebuje najviac projekty, ktoré jej pomôžu v každodennej práci
v lese. Či už sú to finančné prostriedky určené
na zlepšenie stavu lesnej cestnej siete, alebo
prostriedky investované priamo do lesných
porastov nad rámec plánovaných pestovných, alebo ochranných výkonov. Lesy v posledných desaťročiach trpia vplyvom rôznych
negatívnych faktorov, čo sa prejavuje aj na ich
súčasnom stave. LESY Slovenskej republiky,
štátny podnik sa snaží maximalizovať získavanie externých zdrojov z EÚ fondov a využiť
ponúkané finančné prostriedky v prospech
lesov.
Už druhým takýmto pokračovaním je spoločný projekt Ipoly Erdő Zrt. (Ipeľských lesov,
a.s.) a Lesy SR, š.p. OZ Levice s názvom „Spoločné napomáhanie prirodzeným lesom“
(SKHU/1601/010) z Programu spolupráce
Interreg V-A SK-HU. Prvý projekt bol úspešne
ukončený koncom roka 2014. Momentálne sa
po dlhej fáze verejného obstarávania zákazky
lesníckych služieb v pestovateľskej činnosti
s postupnými kontrolami tohto procesu rozbieha jeho druhé pokračovanie na štyroch
lesných správach – LS Antol, LS Ladzany, LS
Pukanec a LS Plášťovce.
Na niektorých miestach sú nárasty duba
a buka poškodené a poškodzované do takej
miery, že začali byť prerastané inými druhmi
než cieľovými drevinami. Neustálym poškodzovaním obhryzom a odhryzom jedincov
lesných drevín mnohopočetnou lesnou
zverou sa vytvárajú tzv. ostarky, ktoré v budúcnosti nezaručujú vypestovanie kvalitnej
drevnej hmoty. O takúto drevnú hmotu ide
v prvom rade v dubinách. Potenciál na to

v uvedených porastoch je, pretože v predmetnom území sa nachádza kvalitný ekotyp
duba a buka. Aby sa zamedzilo uvedeným
skutočnostiam je potrebné vykonať rozsiahlu
ochranu proti škodám zverou a to podľa okolností (repelentami, mechanickou ochranou,
oplôtkami, iným spôsobom).
Súčasťou projektu je aj obnova lesníckeho náučného chodníka Počúvadlo – lokalita
Lipová. Cieľom rekonštrukcie je dobudovanie turistickej infraštruktúry, zvýšenie počtu
atrakcií, resp. množstva ponúkaných programov a informovanie verejnosti o lese a práci
lesníkov.
Maďarský partner z Ipeľských lesov, a.s. plánuje realizovať premenu nepôvodných lesných spoločenstiev na stanovištné a druhovo
pôvodné. Výsledkom projektu bude realizácia
takých pestovných a ochranných opatrení,
ktoré zaistia požiadavky spoločnosti na trvalo
udržateľný hospodársky rozvoj, na zabezpe-

Objem plánovaných výkonov v projekte:
Lesnícka služba - výkon

Technická
jednotka

Ochrana mladých lesných porastov proti burine vyžínaním na plôškach
Ochrana mladých lesných porastov pred zverou náterom repelentami
Oplocovanie mladých lesných porastov kovovým uzlovým pletivom
Oplocovanie mladých lesných porastov drevenými oplôtkami
Likvidácia starých oplotení bez ich ďalšieho využitia
Odstraňovanie nežiadúcej tenčiny a krov
Plecí rub a prestrihávka

100 plôšok
100 kusov
100 m
100 m
100 m
100 jed.*
100 jed.*

Plocha
na realizáciu
v ha
109,32
189,95
32,84
52,40
67,79
126,67
306,08

Počet
plánovaných
technických
jednotiek
7 766,00
9 500,00
124,75
128,90
282,00
3 623,00
10 874,00

čenie ochranných a verejnoprospešných funkcií lesov na ploche približne 1500 hektárov.
Na základe dobrých skúseností boli v septembri 2018 podané dva projekty vo výzve
Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ zamerané nad rámec klasickej pestovateľskej
činnosti na dvoch odštepných závodoch, a to
na OZ Žilina s názvom „Spoločne za predchádzanie zhoršovaniu stavu poškodených lesných ekosystémov“ (LesVITAL SK-CZ) a na OZ
Trenčín s názvom „Spoločne za zlepšenie
stavu cezhraničných lesných biotopov“ (ProLESY SK-CZ). Na odbore projektov EÚ pevne
veríme v ich pozitívne hodnotenie a následné
schválenie, aby sa aj cez tieto dva cezhraničné projekty pomohol zlepšiť stav slovenských
lesov pre budúce generácie. Veríme, že tieto
projekty budú raz ocenené podobne ako poľsko-slovenský projekt REW-BE-LAS, ktorý dostal najvyššie ocenenie počas kontroly, keď ho
pani Agnieszka Srokosz (kontrolná manažérka) nad sedlom Príslop ocenila slovami: „Váš
projekt je pozoruhodný tým, že kým ostatné
projekty počas svojho trvania starnú a strácajú na hodnote, Váš projekt postupným starnutím práve naopak – získava na hodnote.“
Obsah tohto článku nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej Únie. www.skhu.eu
František Král, manažér projektu
Názory na projekt:
„Základnou povinnosťou lesníkov je prostriedky
vyprodukované v lese znovu vrátiť do lesa, ale
každodenný život nás presviedča o tom, že je
to málo a musíme hľadať aj ďalšie prostriedky
na zveľaďovanie lesa. Projekt „Spoločné napomáhanie prirodzeným lesom“ je dôkazom toho, že
sa to dá a je len na nás ako ho zrealizujeme. Som
presvedčený, že aj tento projekt bude patriť do kategórie projektov, ktoré získavajú na hodnote.“
Ján Psársky, OZ Levice
„Na území LS Antol vieme dokumentovať lokality, ktoré boli dlhodobo poškodzované a ničené
zverou. V rámci prvého projektu v rokoch 20132014 boli vykonané opatrenia na zabránenie
škôd zverou (postavený oplôtok). Hneď v prvom
roku dreviny odrástli z dosahu buriny a v treťom
roku s ohľadom na rozvinutú koreňový systém
už prerástli pletivo. Tak isto vieme zdokumentovať lokality, kde hospodársky menej významné
dreviny a kry potláčali jedince duba a buka.
Počas implementácie projektu sa tu plevelné
dreviny vysekávali, čo umožnilo zlepšenie konkurencieschopnosti duba, resp. buka a na týchto lokalitách pozorujeme pekný dubovo-bukový
porast.“
Jozef Matuška, vedúci Lesnej správy Antol
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Problémy s lesníckymi výročiami
Už dlhšiu dobu poukazujem na nepresnosti (niekedy zásadné) niektorých autorov pri spomínaní rôznych výročí.
Pomerne rozsiahlu stať som venoval montanistickej, ale i lesníckej problematike
k výročiam spojených s Banskou a lesníckou akadémiou v Banskej Štiavnici, Horárskou školou v Liptovskom Hrádku, ale aj
iným lesníckym výročiam.
V deň, keď sme oslavovali 100. výročie Československej republiky a automaticky sme
k nemu pridali aj 100. výročie vzniku Československých lesov, je potrebné tiež toto výročie spresniť. Prirodzene globálne môžeme
tvrdiť, že Československé lesy vznikli v roku
1918, ale ako som uvádzal, v skutočnosti
išlo len o výmenu firemnej tabule Uhorských Kráľovských lesov v jazyku maďarskom
za všeobecnú firemnú tabuľu Československých lesov v jazyku československom (ani
nie slovenskom). To je pochopiteľné a nie je
v žiadnom rozpore s historickými faktami.
Pretože ten, kto má záujem sa bližšie zoznámiť s postupným a niekoľko rokov trvajúcim
vznikom, rôznych stupňov a názvov československých štátnych lesov, má možnosť si to
naštudovať z historických prameňov.
Chcem sa tu dnes venovať inému, podobnému problému:
Rok 1971 sa na východnom Slovensku niesol v znamení mohutných osláv „100. výročia
vzniku samostatnej organizácie štátnych lesov na východnom Slovensku“, ktoré sa oslavovali 9.-10.7.1971 v Košiciach vo veľkej sále
Domu umenia, a potom slávnostným sprievodom cez mesto, na výletné miesto „Anička“, kde bol okrem občerstvenia aj kultúrny
program. Môžem konštatovať, že to boli asi
najväčšie lesnícke oslavy v histórii na Slovensku.
Stačí si nalistovať lesnícke noviny „Východoslovenské lesy“ z roku 1971 a celé leto
sa môžeme čítať o tejto udalosti. Zaujímavé na tejto udalosti je fakt, že oslavoval len
podnik Štátne lesy Košice, zvyšok Slovenska
neoslavoval, hoci išlo o jednu celouhorskú
udalosť z roku 1871, ktorú poznáme pod hlavičkou „Osamostatnenie lesného hospodárstva od komorského baníctva a hutníctva“.
Toto sa stalo v roku 1871. O čo išlo pri tejto
príležitosti?
Už dlhú dobu sa lesnícke kruhy v Uhorsku
snažili vyvliecť z nepríjemného zväzku s baníctvom a hutníctvom, s ktorým bola zviazaná okrem lesníckej prevádzky ešte aj Banská
a lesnícka akadémia v Banskej Štiavnici, pod
kuratelou Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici.
Uhorské Ministerstvo financií 16. januára
1871 vydalo dekrét č. 232/P.M., podľa ktorého sa od Hlavného komorskogrófskeho
úradu v Banskej Štiavnici odčlenili lesy a poľnohospodárske pozemky do Riaditeľstva majetkov v Banskej Štiavnici.
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Východoslovenské lesy – mesačník – júl 1971

Wagner Karol – iniciátor osamostanenia lesov

Tento proces sa odštartoval už v roku 1848,
kedy Uhorský krajinský snem v dňoch 20.-31.
marca 1848 v Prešporku schválil 31 zákonov
známych pod názvom Marcové konštitučné zákony, čím bola prijatá uhorská ústava
a vymenovaná prvá uhorská vláda. Bola zrušená komorská správa a správa finančných
záležitostí komorských majetkov v hornom
Uhorsku prešla pod novovzniknuté Ministerstvo financií v Budíne. Ministerstvo financií
malo svoj Lesnícky odbor na čele s hlavným
lesmajstrom.
Toto všetko sa realizovalo len postupne
a prirodzene sa i odrazilo na odbornej i štátnej správe lesov aj na učebnom procese a situácii na Banskej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici.
Závažnejšou skutočnosťou pre Akadémiu
bol v roku 1871 odchod Karola Wagnera

z Akadémie na uhorské Ministerstvo financií
v hodnosti hlavného maďarského kráľovského lesného radcu za vedúceho Lesníckeho
odboru. Jeho nástupcom a prednostom Lesníckeho odboru Akadémie sa v roku 1871
stal profesor Július Sóltz (1837-1913), ktorý
prišiel z postu lesmajstra v Diosgyőru. Bol
absolventom Lesníckeho odboru Banskej
a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Vzápätí ho Ministerstvo financií výnosom z 23.
februára 1871 menovalo do funkcie s platom
1 500 zlatých, služobným bytom a relutami.
Z iniciatívy Karola Wagnera, ale aj iných
vplyvných lesníkov, ktorí usilovali o odtrhnutie lesného hospodárstva od komorského
baníctva, uhorské Ministerstvo financií napokon súhlasilo a od 1. marca 1871 vytvorilo v Banskej Štiavnici Uhorské kráľovské
riaditeľstvo lesných a poľnohospodárskych
majetkov. To sa ešte toho roku 1. júla 1871
presťahovalo do Banskej Bystrice.
Toto začalo spravovať všetky majetky
patriace bývalému Hlavnému komorsko-grófskemu úradu, resp. Riaditeľstvu baní,
lesov a majetkov v Banskej Štiavnici. Došlo
tým k osamostatneniu lesníctva od baníctva
a hutníctva, čím sa vytvorili podmienky pre
nezávislé hospodárenie v erárnych (štátnych)
lesoch. Postupne sa zriaďovali samostatné
úrady na správu erárnych lesov.
Prvým riaditeľom Uhorského kráľovského
riaditeľstva lesov a majetkov v Banskej Bystrici sa stal Rudolf Scholtz (1832-1896), ktorý
zverený úrad viedol plných 20 rokov. Nové
Riaditeľstvo lesov a majetkov v Banskej Bystrici postupne vytvorilo päť lesných úradov
s 30 lesnými správami.
– Lesný úrad Žarnovica, lesné správy: Voznica, Brod, Hliník, Jalná, Banská Štiavnica
a Pukanec.
– Lesný úrad Kremnica, lesné správy: Kremnica, Horný Turček a Horná Štubňa.
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– Lesný úrad Banská Bystrica, lesné správy:
Môťová, Badín, Staré Hory, Slovenská Ľupča, Svätý Ondrej a Predajná.
– Lesný úrad Brezno, lesné správy: Štiavnička, Hronec, Krám, Dobroč, Polhora a Beňuš.
– Lesný úrad Liptovský Hrádok, lesné správy:
Teplička, Čierny Váh, Východná, Malužiná,
Svarín, Ľubochňa, Likavka Osada a Revúce.
V roku 1875 sa utvoril ďalší, šiesty Lesný
úrad – Solivar s deviatimi lesnými správami
(Kokošovce, Kecerovské Pekľany, Zlatá Idka,
Smolník, Stará Voda a štyri ďalšie na území
dnešného Maďarska).
Týchto šesť lesných úradov a 35 lesných
správ tvorilo v hrubých rysoch základ neskoršej organizácie štátnych lesov na Slovensku.
A aby nechýbala povestná čerešnička
na torte, tak predmetný Lesný úrad Solivar,
od ktorého sa odvíjali východoslovenské
oslavy storočnice z roku 1871 sa zriadil až dodatočne v roku 1875.
Lesný úrad Solivar bol len jedným zo šiestich lesných úradov Uhorského kráľovského riaditeľstva lesov a majetkov s ústredím
v Banskej Bystrici. Keby boli oslavu „Storočnice štátnych lesov na východnom Slovensku“ v roku 1971 nazvali „Storočnicu vzniku
Uhorských kráľovských lesov a majetkov
v Banskej Bystrici“, bolo by všetko na svojom
mieste. Už len tie „Uhorské kráľovské lesy“
môžeme len s veľkým historickým sebazaprením nazvať „štátnymi lesmi“ (v socializme
roku 1971).
Snažil som sa zistiť, čo bolo hybnou pákou
na zorganizovanie takejto veľkolepej oslavy
niečoho, čo bolo diskutabilné z hľadiska názvoslovného, vecného a v neposlednej miere i geografického. Prečo sa oslavovalo len

Človek odchádza,
už sa nevracia,
už sa neopakuje

Roman Karol, riaditeľ Štátnych lesov Košice

na východnom Slovensku, keď výročie osamostatnenia lesného hospodárstva od banského a hutného hospodárstva sa týkalo
celého Uhorska? Päť lesných úradov neoslavovalo a jeden, ten šiesty, ktorý vznikol až
o štyri roky neskôr (1875) sa tak vehementne
hlásil k roku 1871? V podstate tu nejde ani
o rok, ale o vlastný dôvod na oslavu. Navyše,
ak sme si vedomí, že lesníci si výročia až tak
veľmi nepripomínali.
Vysvetlenie sa núka nasledovné: Rok 1971
bol rokom počiatku politickej normalizácie.
V tomto roku nastávali veľké kádrové zmeny, vedúci pracovníci sa snažili angažovať,
k čomu im bola dobrá akákoľvek príležitosť.
Prirodzene, že sa musela zmeniť rétorika
vlastnej podstaty osláv – ideologicky nebolo
možné oslavovať výročie „Uhorských kráľovských lesov“, a tak tento hlavný názvoslovný obsah sa cudne zamlčal a premenoval
na „štátne lesy“, čo v podstate nebolo ďaleko
od pravdy. Dôvodu, prečo sa toto výročie redukovalo len na východné Slovensko, som
sa už nedopátral. Vysvetlenie by mohlo byť
opäť politické. Súdruhovia zo Štátnych lesov
Košice, chceli zbierať politické body len pre
seba. Napokon mali pravdu, na výročie si
spomenuli len oni a nie Bratislava.
Viliam Stockmann

V Dome umenia, uprostred minister Hagara, vedľa neho pod. riaditeľ Roman

Možno to sami poznáte, s niektorými
kolegami sa spriatelíte
viac s inými menej. Viete o nich všetko. S niektorými trávite viac pracovného času pri plnení
pracovných úloh, s niektorými sporadickejšie.
Keď sa v roku 2003 scentralizoval odbor kontroly z jednotlivých odštepných závodov na generálne riaditeľstvo do Banskej Bystrice, vytvoril sa
devätnásťčlenný kolektív oblastných kontrolórov, ktorí boli zadelení po oblastiach, do ktorých
patrilo dvadsaťosem vtedajších odštepných závod spolu so Semenolesom a Špecializovaným
odštepným závodom lesnej techniky. Jedným
z oblastných kontrolórov bol aj Ing. Jozef Michálik. Kontroloval inú oblasť lesných závodov ako
ja, preto sme sa nemali čas bližšie spoznať. Vídavali sme sa iba pri mesačných poradách na odbore kontroly. Po pár rokoch odišiel do starobného dôchodku a viac sme sa nestretli. Až tento
rok, 25. januára som sa s ním, spolu s mojimi
kolegami, bola naposledy rozlúčiť na cintoríne
vo Vígľaši. Z nekrológu som sa dozvedela viac
o jeho živote osobnom, rodinnom, pracovnom,
ale aj celospoločenskom. Vo svojom voľnom
čase sa venoval chovu včiel, za čo bol viackrát
odbornou včelárskou verejnosťou ocenený. Včeláriť začal pred tridsiatimi rokmi. Dve rodiny včiel
dostal do daru od kolegu na lesnom závode Kriváň, kde v tom čase pracoval. Včelstvo postupne
zveľaďoval a vybudoval si peknú rodinnú včelnicu v krásnom prostredí Podpoľania v Hriňovej
– Bystrô. Do Slovenského zväzu včelárov (SZV)
vstúpil v roku 1989, bol členom Základnej organizácie SZV (ZO SZV) v Hriňovej, od júna 1993 sa
stal členom ZO SZV vo Vígľaši. Zakrátko na to sa
stal členom výboru a od roku 1999 aj podpredsedom vígľašskej ZO SZV. Od roku 2005 bol nepretržite predsedom ZO SZV Vígľaš. Vo vrcholových
zväzových orgánoch pracoval od roku 2005,
najprv ako člen, neskôr ako predseda Ústrednej
kontrolnej a revíznej komisie. Po zriadení Regionálnej zložky SZV Banskobystrického kraja sa
stal predsedom jej Kontrolnej a revíznej komisie.
Od roku 2000 bol aj asistentom úradného veterinárneho lekára. V roku 2014 mu bolo udelené
za aktívnu prácu v prospech včelárov ocenenie
„Strieborná včela“ a na 11. Valnom zhromaždení
SZV v novembri 2016 najvyššie včelárske ocenenie - medaila Juraja Fándlyho.
Človek odchádza, už sa nevracia, už sa neopakuje. Zanecháva po sebe niečo nehmotné, nemerateľné. Ing. Jozef Michálik zanechal
na včelárskom poli hlbokú brázdu. Odviedol kus
užitočnej práce pri plnení programu stabilizácie
a rozvoja slovenského včelárstva a zostane natrvalo zapísaný v jeho histórii.
Nech mu večne spievajú lesy za bzukotu jeho
milovaných včiel!
Jana Staňová, oblastná kontrolórka
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| lesy a hrady

Hrad Dobrá Voda
Dnes je už len majestátnou zrúcaninou
hradu, ktorý chránil dôležitú obchodnú
cestu vedúcu zo slobodného kráľovského
mesta Trnava na sever, ukrytou uprostred
Malých Karpát. Je súčasťou obrannej línie
– reťaze hradov tiahnucich sa Karpatami,
počnúc hradom Devín. Dnes už jeho sláva
vybledla, ale jeho veľkosť dáva tušiť, že
musel patriť medzi tie významnejšie.
Poloha
Obec Dobrá Voda spolu s hradom ležia
v horskej kotline Malých Karpát, približne
26 km severne od Trnavy. Do obce vedie odbočka z hlavnej cesty E 502 Trstín – Vrbové,
ktorá sa odpája v Dechticiach. V centre obce
pred kostolom je križovatka turistických ciest,
ktorá je východiskom značeného chodníka na hrad. Červená turistická značka vedie
miernym stúpaním cez miestny cintorín a les
až k rázcestiu pri hrade, kde začína odbočka
k zrúcanine. Iná, neznačkovaná cesta, prechádza od kostola cez obec a ďalej údolím
po asfaltovej ceste okolo hradného vrchu
k rázcestiu, kde sa odpája chodník stúpajúci po miernom západnom svahu hradného
kopca. Ďalší prístup je od rekreačného zariadenia Podmariáš. Všetky sú nenáročné. Výstup
na hrad trvá približne 30 minút.
Dispozícia a stavebný vývoj
Pohľadu na hrad dominujú dve veže. Nevznikli súčasne. Najstarší hrad, ktorého vybudovanie sa predpokladá ešte pred rokom
1300, tvorila tzv. Východná veža s opevnením
horného hradu. Postupne pribudlo Východné
predhradie, ktoré pričlenilo strategický výčnelok nad dolinou do objektu hradu. Koncom
14. až začiatkom 15. stor. horný hrad nadobúda finálne kontúry. Pribudla západná veža
a medzi nimi veľký štvorposchodový palác.
Tak sa pôvodne zrejme rozsahovo neveľký
hrad významne rozširuje. V 15. stor. taktiež pokračovalo rozširovanie opevnenia hradu a tak

myslelo, že zánik hradu súvisel s veľkým požiarom v r. 1762. Novoobjavená maľba Jozefa Lipperta z r. 1797 však ukazuje čulý ruch
na hrade. Presné zobrazenie mnohých detailov, ktoré možno stále na hrade vidieť, dáva
tomuto obrazu punc hodnovernosti aj v tých
častiach, ktoré medzičasom zanikli. Hrad Jozefovi Pálffymu znárodnil Československý štát
v r. 1920 a od r.1993 je jeho majiteľom Slovenská republika.
pribudlo západné predhradie so vstupnou
vežou. Tá mala padaciu mrežu a vstupný most
s otočnou nástupnicou ponad tzv. vlčiu jamu.
Po odistení bola teda vratká a sťažovala vstup
dobyvateľom. Pozdĺžny tvar hradu z leteckej
snímky ešte aj dnes pripomína veľký parník
s dvomi komínmi. S nástupom strelných zbraní vznikla potreba oddialenia tejto hrozby
pričlenením sedlovej roviny z južnej strany ku
hradu, a tak máme tretie - južné predhradie
s obrannými kruhovými baštami.
História
Počiatky hradu spadajú do obdobia masovej výstavby hradov v druhej polovici 13. a začiatkom 14. stor.. Za jeho zakladateľa sa považuje šľachtic Aba, zvaný Pekný alebo Veľký. Bol
spojencom mocného muža tej doby – Matúša
Čáka. Ten po jeho smrti sa snažil hrad získať
obliehaním i vydieraním, o čom svedčí séria
listín komunikácie s posádkou hradu z jesene 1316. Zrejme hrad aj napokon získal, lebo
po Čákovej smrti hrad prechádza do vlastníctva kráľa na 80 rokov. Roku 1394 kráľ Žigmund
hrad daroval spolu s panstvom Stiborovi zo
Stiboríc. Do panstva vtedy patrilo desať dedín. Po Stiborovi mladšom hrad prechádza
do rúk ďalšieho významného rodu Orságovcov. Ďalej hrad vlastnili Ungnádovci, dedením
a priženením Erdödiovci, časti hradu neskôr
vlastnili Lippajovci a Coborovci. Poslednými
majiteľmi hradu boli Pállfyovci. Pôvodne sa
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Súčasný stav:
Hrad Dobrá Voda a kultúrna pamiatka.
Areál hradu sa rozkladá na parcele E, ktorá je
v katastri nehnuteľností vedená ako zastavaná plocha. Vlastníkom parcely je štát a správcom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik.
Hrad leží v CHKO Malá Karpaty a zároveň je
súčasťou Prírodnej rezervácie Slopy.
Na hrade od r. 2004 pôsobili skauti. Začali
hrad čistiť od náletov, vybudovali terénne
schodíky a prehliadkový okruh pre turistov.
Od r. 2007 na hrade vyvíja činnosť občianske
združenie RENOVA. Hrad zamerali a začali so
stavebnými prácami, ktorých cieľom je statické zaistenie hradu. Dodnes dokázali realizovať
viacero významných zásahov, ako stabilizáciu
západnej veže, či opravu torza vstupnej brány
do západného predhradia aj s komplexným
archeologickým výskumom. Na hrade pribudli bezpečnostné zábradlia, hrad pravidelne
kosia a starajú sa oň. V súčasnosti združenie
realizuje rekonštrukciu Východnej bašty a veľkého zrúteného múru horného paláca. Práce
postupujú podľa statického pasportu podľa
vytýčených priorít. Pamiatkármi sú ich práce
oceňované ako veľmi citlivo realizované a vo
výbornej kvalite. Hrad je od roku 2009 v prenájme občianskeho združenia „Hrad Dobrá
Voda“, ktoré je však v registri združení zaradené medzi poľovnými združeniami a ani
na hrade pracovnú aktivitu nevykonávajú.
Martin Slezák

lesnícke spravodajstvo | z horárovej knižnice |

Rekreácie od 2019
Hurá pre zamestnancov, smútok
pre zamestnávateľa, alebo nie?
Od 1. januára 2019 bol schválený nový §
152a Zákonníka práce, ktorý umožňuje zamestnancom viac sa rekreovať na Slovensku
pri úhrade časti nákladov zamestnávateľom.
Tú časť nákladov za rekreáciu, na ktorú
prispeje zamestnávateľ, predstavuje výšku
55 % oprávnených výdavkov, najviac však
v sume 275 eur ročne na zamestnanca. A čo
sú to tie oprávnené výdavky? Sú to preukázateľné výdavky zamestnanca na služby cestovného ruchu, a to je v základe ubytovanie
najmenej na dve prenocovania na území
Slovenskej republiky, ktoré môže byť spojené napríklad so stravovaním, kúpeľnou
liečbou, športovo-rekreačnými službami,
wellness, službami cestovných sprievodcov,
taktiež to môžu byť aj rôzne pobytové balíčky a iné služby súvisiace s rekreáciou. Spolu
s Vami sa rekreácie môže zúčastniť aj vaša
manželka/manžel, dieťa alebo iná osoba žijúca s vami v spoločnej domácnosti. V tom
prípade si môže zamestnanec uplatniť
oprávnené výdavky aj za nich. Ak sa nepôjdete rekreovať vy, môžete požiadať o príspevok na rekreáciu pre vaše dieťa, ktoré
navštevuje základnú školu, alebo niektorý
z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom, a ktoré sa
zúčastní organizovaných viacdenných aktivít a zotavovacích podujatí počas školských
prázdnin na území Slovenskej republiky
napr. tzv. letné tábory pre deti.
Takže aké sú teda základné pravidlá uplatnenia si príspevku na rekreáciu.
Ak chce zamestnanec využiť tento zákonný benefit, ktorý nie je automaticky nárokovateľný, musí:
• byť zamestnaný v pracovnom pomere (pri
dohodách mimo pracovného pomeru nárok nie je), ktorý trvá ku dňu začatia rekreácie nepretržite najmenej 24 mesiacov
• o príspevok požiadať, v priebehu jedného
kalendárneho roka môže požiadať len jedného zamestnávateľa

• preukázať oprávnené výdavky najneskôr
do 30 kalendárnych dní odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov
• rekreáciu uhradiť z vlastných prostriedkov
Zamestnávateľ je povinný vyplatiť zamestnancovi príspevok na rekreáciu v najbližšom
výplatnom termíne. Kto bude chcieť využiť
takúto formu benefitu od zamestnávateľa,
môže si žiadosť o príspevok stiahnuť napríklad aj na našej intranetovej stránke v časti
Dokumenty.
Zamestnanec si môže počas kalendárneho roka uplatniť nárok na príspevok na rekreáciu viackrát, nemusí ísť len o jeden rekreačný či dovolenkový pobyt, ale nemôže
spolu prekročiť celkovú sumu vyplatených
príspevkov 275 eur v kalendárnom roku.
Chcete sa rekreovať v zariadení štátneho
podniku LESY SR? To vôbec nie problém.
Uvedený príspevok sa môže poskytnúť zamestnancovi aj na rekreáciu pri použití účelového zariadenia v správe LESY SR, š.p.. Zamestnanec si môže uplatniť príspevok 55 %
zo sumy podľa § 152a ZP a zároveň, ak sa
jedná o zamestnanca štátneho podniku LESY
SR, na tú istú rekreáciu využiť poukaz (fungujúci už niekoľko rokov) na ubytovanie v zariadeniach štátneho podniku v hodnote 80 € pri
dodržaní vnútopodnikových pravidiel.
Tým, že zamestnávateľ nevyužil možnosť
poskytovať tento príspevok prostredníctvom elektronickej platobnej karty – takzvaného rekreačného poukazu, dáva možnosť
zamestnancov vybrať si rekreačné zariadenie podľa vlastného výberu a nie len tie,
ktoré majú zazmluvnené dodávatelia týchto
kariet-poukazov.
Prajem Vám príjemné oddychovanie
v krásnom prostredí nášho Slovenska
s množstvom príjemných zážitkov.
Martina Velká,
odbor riadenia ľudských zdrojov

Pomník plný
lesa
Myslím, že dnes už neexistuje lesník, ktorý
by sa nestretol s menom Ladislav Alcnauer.
Práve on bol priekopníkom prírode blízkeho obhospodarovanie lesov na Slovensku.
A práve tomuto skromnému a výnimočnému lesníkovi je venovaná kniha, ktorá uzrela
svetlo sveta rok po jeho odchode do lesníckeho neba. Je písaná ako súbor spomienok
jeho priateľov, kolegov a známych, na jeho
prácu a život. Prispievateľmi sú nielen lesníci,
ale aj pán farár, ktorý ho poznal, členovia rodiny či študent lesníctva. Jeho pokora a oddanosť lesu sa odráža aj v modlitbe, ktorou
sa začínal každý pracovný deň ,,Pane Bože,
prosím Ťa, daj nám dosť citu a rozvahy, aby
sme lesu pomohli a nepoškodili. Daj nám
silu a vytrvalosť všetku prácu vykonať. Ďakujem Ti za všetko dobrodenie, ktoré nám
dávaš. Amen.“

Osobne som pána Alcnauera, alebo Lacka, ako ho mnohí volali, spoznala už počas
vysokej školy, keď nám prišiel rozprávať
o výberkových lesoch ako človek z praxe.
Osobne som ho stretla len krátko pred smrťou, prostredníctvom iného výnimočného
lesníka, s ktorým spolupracoval. Jeho odhodlanie a nezlomnosť vytrvať na svojej
ceste aj napriek prekážkam, ktoré mu život
do cesty poslal, a o ktorých by sa mu ani
nesnívalo, sa stali pre mňa vzorom. Nevzdať
sa a ísť za svojím snom.
Mnohí z Vás určite máte túto knihu vo
Vašich horárskych knižniciach. O jej vydanie sa spoločne zaslúžil štátny podnik LESY
Slovenskej republiky a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Vyšla v roku 2017
v počte 1500 kusov. Pre Vás, ktorí ste Laca
poznali to bude milá 272 stranová spomienka a Vy, ktorí ste to nestihli, budete mať
možnosť ho aspoň trochu spoznať cez spomienky.
Pán Alcnauer, nech Vám večne spievajú
lesy.
Lucia Miňová, OZ Sobrance
2 / 2019

25

26

| voľný čas | pozvánky

Milí čitatelia,
pripravili sme si pre Vás ďalšiu zo sériu súťažných krížoviek. Správna odpoveď sa nachádza vo vyznačených kolónkach, ale písmená
je potrebné správne usporiadať. Riešenie
zasielajte do 15.3. poštou alebo na mailovú
adresu redakcie časopisu Lesník a nezabudnite uviesť Vašu poštovú adresu. Tento mesiac odmeníme troch riešiteľov knihou Lesná
železnica Topoľčianky.
1.

Obec NOVOŤ

V

2.
3.
4.
5.
6.

55. ročník Venerovského memoriálu
Pozvánka

7.
8.
9.
10.
11.

O

12.

K
↑

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

Výsledok porezu guľatiny.
Vŕba, ktorá má najširší list.
Vrchná časť pôdy so živinami.
Poškodzovanie kôry stromov raticovou
zverou.
Predátor srnčej zveri (samotár).
Durenie zveri na poľovačke honcami.
Kartová hra, jedno z lesníckych F.
Lesnícka osada zničená lavínou 6.2.1924.
Semeno buka.
Náradie na výsadbu sadeníc.
Lesnícka a poľovnícka kravata z parožia.
Spílený strom na odchyt škodcov.

Za správnu odpoveď z januárového čísla –
SNEHOVÁ JAMA, sme odmenili knihou Čarovné vody Slovenska: Ľubicu P. z Trnavy, Petra B.
z Nitrianskeho Rudna a Rudolfa B. zo Slovenskej Ľupče.

Približne stovka lesníkov – pretekárov, a to
nielen zo Slovenska bude mať možnosť aj tento
rok zmerať si sily na Majstrovstvách lesníkov SR
v lyžovaní. Už 55-krát sa toto športové podujatie
bude konať na Štrbskom plese, konkrétne 17.19. marca 2019.
Pretekári sa na toto podujatie, v ktorom si
prvý deň zmerajú sily v behu so streľbou a druhý
deň v obrovskom slalome, môžu zaregistrovať
do 22.2.2019 u usporiadateľa pretekov. Tým sú
už tradične Štátne lesy TANAPu v spolupráci
s obcou Štrba a TMR, a.s.. Podujatie sa už tradične uskutoční pod záštitou ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a predsedníčky
Odborového zväzu DREVO, LESY, VODA.
Prvý ročník Venerovského memoriálu sa konal už v roku 1947. Jeho základnou myšlienkou
bola prezentácia práce lesníkov, ktorí v zimných
podmienkach pri výkone svojho lesníckeho
povolania musia nevyhnutne zvládať aj pohyb
na lyžiach.

Otec: „Syn, si adoptovaný.“
Syn: „Čo ?! Vedel som to! Chcem sa stretnúť
s biologickými rodičmi!“
Otec: „My sme tvoji biologickí rodičia. Teraz
sa bež zbaliť, noví rodičia ťa vyzdvihnú za 20
minút.“

– Nedávno sme mali v dome ekologickú
katastrofu!
– Čo sa stalo?
– Otvoril som konzervu a čo nevidím? Plno
oleja a mŕtve ryby.

RECEPTÁR
Bravčová panenka
v slaninovom kabátiku

Jemnému, diétnemu mäsku dodá šmak slaninka. Ako prílohu servírujeme pečený karfiol s kurkumou a zelenú fazuľku na masle.
Príprava: 10 min Úprava: 35 min Porcie: 2
Základné suroviny: 2 PL olej, 500 g bravčová panenka, 150 g plátková slaninka, 1 ks
menší karfiol, 200 g zelené fazuľky, 2 PL maslo, soľ, mletá červená paprika, farebné korenie, kurkuma.
Postup: Mäsko posolíme po celom povrchu.
V panvici na vysokom plameni rozohrejeme
olej a mäsko na ňom sprudka restujeme,
kým sa nezatiahne a nevytvorí sa zlatohnedé
2 / 2019

sfarbenie. Panenku otáčame z každej strany,
a tiež na oboch koncoch rolky tak, aby bola
kompletne uzavretá. Opečenú panenku jemne poprášime mletou paprikou a čerstvo
zomletým farebným korením po celom povrchu. Následne ju zavinieme do plátkovej
slaninky. Začneme na jednom konci a postupne obtáčame jednotlivé plátky v približne rovnakej hrúbke po celej dĺžke rolky
až k opačnému koncu. Zabalenú panenku
pomaly pečieme v rúre asi 35 až 40 minút.
Medzitým si pripravíme karfiol, ktorý umyjeme, rozdelíme na menšie ružičky. Tie povaríme dva až tri minútky v horúcej vode a vyberieme do malého pekáčika. Horúci karfiol
premiešame s trochou masla, osolíme a pridáme asi pol lyžičky kurkumy. Všetko dobre

premiešame a vložíme do rúry k panenke približne v 20. minúte pečenia. V tej istej vode
ako karfiol povaríme fazuľky, kým nebudú
mäkké. Scedíme a premiešame s trochou soli
a masla. Panenku nakrájame na plátky a podávame s karfiolom a fazuľkami.
Dobrú chuť!
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Marec
Albín Jarné prázdniny BA, NR, TT
Fishing show 2019 – Agrokomplex Nitra
Anežka
Fishing show 2019 – Agrokomplex Nitra
Bohumil, Bohumila
Fishing show 2019 – Agrokomplex Nitra
Kazimír, Kazimíra Jarné prázdniny BB, ZA, TN
Fridrich, Friderika Jarné prázdniny BB, ZA, TN
Forúm dizajnu, Moderné drevodomy, Nábytok
a bývanie – Agrokomplex Nitra
Radoslav, Radoslava Jarné prázdniny BB, ZA, TN
Forúm dizajnu, Moderné drevodomy, Nábytok
a bývanie – Agrokomplex Nitra
Tomáš, Tomislav Jarné prázdniny BB, ZA, TN
Forúm dizajnu, Moderné drevodomy, Nábytok
a bývanie – Agrokomplex Nitra
Alan, Alana Jarné prázdniny BB, ZA, TN
Medzinárodný deň žien
Svetový deň obličiek
Forúm dizajnu, Moderné drevodomy, Nábytok
a bývanie – Agrokomplex Nitra
Františka
Deň paniky
Burza starožitností a gazdovské trhy – Expo Center Trenčín
Forúm dizajnu, Moderné drevodomy, Nábytok
a bývanie – Agrokomplex Nitra
Branislav, Bruno, Bronislav
Forúm dizajnu, Moderné drevodomy, Nábytok
a bývanie – Agrokomplex Nitra
Angela, Angelika
Gregor, Gregora
Vlastimil
Matilda
Medzinárodný deň akcií proti priehradám a pre
rieky, vodu a život
Svetlana
Svetový deň spotrebiteľských práv
Boleslav
Ľubica, Ľuba
Medzinárodný deň planetárií
Akvatera - EXPO Center Trenčín
Eduard, Eduarda
Medzinárodný deň planetárií
Jozef
Víťazoslav, Víťazoslava, Klaudius
Medzinárodný deň šťastia
Svetový deň divadla pre deti a mládež
Blahoslav
Medzinárodný deň lesov
Svetový deň zdravého spánku
Beňadik, Benedikt, Benedikta
Svetový deň vody
Adrián, Viktorián
Svetový deň meteorológie
Gabriel
Svetový deň tuberkulózy
Marián
Deň zápasu za ľudské práva
Emanuel, Emanuela
Agrosalón – Agrokomplex Nitra
Alena, Dita
Svetový deň divadla
Agrosalón – Agrokomplex Nitra
CONECO – RACIOENERGIA – 29. medzinárodný
veľtrh využitia energie – Incheba Expo Bratislava
Soňa
Deň učiteľov
Agrosalón – Agrokomplex Nitra
CONECO – RACIOENERGIA – 29. medzinárodný
veľtrh využitia energie – Incheba Expo Bratislava
Miroslav
Agrosalón – Agrokomplex Nitra
CONECO – RACIOENERGIA – 29. medzinárodný
veľtrh využitia energie – Incheba Expo Bratislava
Svadobná výstava – Expo Center Trenčín
Vieroslav, Vieroslava
Agrosalón – Agrokomplex Nitra
Benjamín

Erby
s nádychom
lesa

Február 2019
Životné jubileá
50 rokov
Ján Fedorko, vedúci LO, LS Závadka – OZ Beňuš
Ján Ďurič, vedúci LO, LS Žarnovica – OZ Žarnovica
Ing. Vojtech Kovalčík, vedúci LS, LS Rimavská Sobota –
OZ Rimavská Sobota
Ing. Jozef Sedlák, riaditeľ OZ – OZ Košice

60 rokov
Erb obce Bzince pod Javorinou
(okres Nové mesto nad Váhom)

Erb obce Horné Mýto
(okres Dunajská Streda)

Erb obce Kotešová
(okres Bytča)

Marián Obúlaný, vedúci LO, LS Majdán – OZ Smolenice
Ján Solčiansky, vedúci LO, LS Bratislava – OZ Smolenice
Mária Haviarová, referent správy a manažmentu majetku –
OZ Považská Bystrica
Miroslav Bugala, technik, LS Lednické Rovne – OZ Považská Bystrica
Marta Haviarová, sekretárka, referent CO a KR – OZ Slovenská Ľupča
Ing. Štefánia Sirková, referent MTZ a nákupu – OZ Revúca
Ing. Jozef Šimkanin, riaditeľ OZ – OZ Vranov nad Topľou

Starobný dôchodok

Ing. Jaroslav Prieložný, referent dopravy a mechanizácie,
ochrana lesa – OZ Žilina
Ing. Jozefína Kučeríková, referent správy a manažmentu
majetku – OZ Námestovo
Ing. Milan Oravkin, referent ekológie – OZ Beňuš
Jaroslav Ťažký, manipulant, ES Čierny Balog – OZ Čierny
Balog
Ing. Ján Pásztor, referent technickej prípravy výroby, verejný obstarávateľ – OZ Rožňava

Predčasný starobný dôchodok

Ing. Milan Zaremba, vedúci LS, LS Turcovce – OZ Vranov
nad Topľou

Jana Lásková

Erb obce Nižná Kamenica
(okres Košice-okolie)

Nájdi 10 rozdielov

Erb obce Ruskov
(okres Košice)

Erb obce Trnovec
nad Váhom (okres Šaľa)

Erb obce Vyšná Kamenica
(okres Košice-okolie)
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Tóny zrodené z farieb v dreve
„Toto je prvá gitara, ktorú som kedy postavil“, priznáva sa
YouTuber Burls. Inšpirovali ma k tomu misky z drevených ceruziek, ktorých nájdete vo virtuálnom svete neúrekom. Dôležité je zvoliť si cieľ a ja som sa rozhodol vyrobiť elektrickú gitaru (Fender) Stratocaster. Keďže so stavbou gitár som nemal
žiadne skúsenosti, prekvapilo ma, že to nebolo tak ťažké, ako
som si predstavoval.“ Ako Burls opisuje, skutočný boj bol iba
s opracovaním materiálu vytvoreného vzájomným zlepením
farebných ceruziek za pomoci epoxidového lepidla. Farebné
tuhy sa rozsýpali a po použití brúsneho papiera rozmazávali
po drevených častiach. „Vyzeralo to skutočne hrozne“, opisuje
svoje skúsenosti a ďalej pokračuje v podrobnom popise postupu: „Takže som musel nájsť spôsob, ako dosiahnuť úpravu
povrchu bez dodatočného zafarbenia dreva. Následne ma
prekvapilo, ako neskutočne tvrdý materiál vznikol kombináciou epoxidovej živice a ceruziek. Celková hmota materiálu mala takú hustotu, že to robilo problém elektrickej píle
dokonca aj pri použití diamantového kotúča.“ Ale poradil si.
Vyvŕtal tuhy v ceruzkách, aby ako priznáva, predĺžil život elektrickej píle. To je 1200 najlacnejších farebných ceruziek, dve

až štyri hodiny práce počas štyroch až piatich týždňov a približne 500 dolárov na nákup väčšiny materiálu. No výsledok
stojí za to.
-as-

