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4.
Dražby cenných sortimentov OZ Žarnovica
O tom, že dražby cenných sortimentov stále majú zmysel sa presvedčil aj OZ Žarnovica, kde najlepšie
predaný kus bol dub s objemom 1,79 m3. Bol predaný za 813 € pri ponuke 454 €/m3.
5.
Opäť plní svoju funkciu
Pred viac ako pol storočím zasiahla povodeň obec Hrabičov v okrese Žarnovica. Rozvodnený Hríbovský
potok zaplavil miestnu komunikáciu, poľnohospodárske pozemky a obytné domy popri potoku. V roku
1968 bol vypracovaný projekt na hradenie bystrín Hríbovského potoka.
6.
Lesnícke dni 2019
LESY a vzdelávanie je heslo, v duchu ktorého sa v apríli a máji konali regionálne lesnícke dni v rámci
celého Slovenska.
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7.
S prírode blízkym hospodárením v srdci
Za prírode blízke obhospodarovanie lesov v zmysle zásad hnutia PRO SILVA bol na 13. lesníckych
dňoch vo Zvolene ocenený cenou profesora Štefana Korpeľa vedúci LS Duchonka Ing. Dušan Mikuš.
10. Zálomská opäť zakvitla jeleními trofejami a zhodmi jelenieho parožia
Záujem o túto poľovnícku akciu z roka na rok stúpa, čo nás uisťuje, že štátom riadené poľovníctvo je
na správnej ceste...
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12. Vzdelávaním bližšie k prírode
V rámci cezhraničného miniprojektu „Vzdelávaním bližšie k prírode“ bola v sídle OZ Žilina vybudovaná
lesoučebna, ktorá už teraz slúži nielen na vzdelávanie detí, ale predovšetkým na vzdelávanie učiteľov,
budúcich učiteľov i lesných pedagógov v oblasti lesnej pedagogiky.

13. Bezpečné dni v práci
Už druhý ročník súťaže „Bezpečné dni v práci“ zorganizoval Odborový zväz DREVO, LESY, VODA (OZ
DLV) v spolupráci s PEFC o „Putovný pohár predsedníčky OZ DLV“. Konali sa v priestoroch SOŠ lesníckej
v Prešove 26.04.2019 a my poznáme víťazov.
14. Lesnícke laboratórium
Lesnícke laboratórium, ktoré sídli na OZ Semenoles je venované skúmaniu kvality osiva, čo je súhrn
všetkých biologických a technických vlastnosti osiva, ktorý určuje spôsobilosť osiva na výsev a dopestovanie sadbového materiálu alebo na jeho skladovanie.
15. Ekológovia v lesníckom skanzene
Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline je vhodnou ekoučebňou pod holým nebom, v ktorej si nájdu
svoje informácie všetci, od detí MŠ až po vysokoškolských študentov, či výskumných pracovníkov, ktorí
ho pravidelne navštevujú.
16. Verní tradícii
Kolegovia z OZ Žarnovica si ctia tradícia a veľmi dobre vedia, že pred stavaním mája treba smrek odkôrniť a nechať pár dní preschnúť, aby sa nešmýkal po ňom rebrík pri stavaní.

15

16. Palárikovský kaštieľ otvoril brány dokorán
Už tretí ročník dňa otvorených dverí sa konal v poľovníckom kaštieli v Palárikove, ktorý stojí na mieste
pôvodného sídla Mederského domína a grófov Kounicov, od ktorých jeho zvyšky kúpil gróf Alexander
Karólyi.
17. Zelené pľúca Rakúska
Viac ako 80 % lesov v Rakúsku je v súkromnom vlastníctve. Aj napriek tomu štát investuje do udržania
stability ochranných lesov desiatky miliónov eur.
18. Zelený objektív
Do 18. ročníka celoslovenskej súťaže mladých fotografov na tému les sa zapojilo 259 súťažiacich s 790
fotografiami. Cenu Združenia zamestnávateľov v lesnom hospodárstve na Slovensku získala Rebecca
Bencová za fotografie Premeny lesa I a III.
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Je doba, keď každý o sebe hlási, že žije zdravo a ekologicky a miluje našu krásnu planétu Zem.
Pri zhmotnení tejto myšlienky si hneď predstavím svet, kde si každý človek nájde čas a stojac pred
nádobami na separovaný zber postupne triedi to, čo je produktom jeho ekologického života.
Realita je iná. Takzvaní milovníci prírody nemajú problém počas svojich turistických potuliek
vyhodiť do prírody rôzne obalové materiály v dnešnej dobe tvorené prevažne z plastu. Obchody
sú zaplavené produktmi zabalenými v plastových obaloch. Nečudo, však papierové obaly by sa
nemohli skladovať vo vlhkých, prípadne zaplesnutých skladoch. Hovorí sa, že papier síce znesie
všetko, ale v tomto prípade to neplatí.
Plasty nad papierom vyhrávajú xxx:1. Potom sa stane, že pri prednáške ako rastie les, sa ocitneme pri ropnom priemysle a po tisícikrát pokračujeme s vysvetľovaním, koľko pre našu planétu
škodlivých látok sa vyprodukuje pri výrobe umelých vianočných stromčekov, od ťažby ropy, cez jej
prevoz, spracovanie, ďalší prevoz, výrobu konkrétnych častí a opätovný prevoz k predajcom... Ten
sa časom stane nemoderným a po pár rokoch skončí na smetisku. A to nie je koniec, to je začiatok
zamorovania našej planéty...
Minule som zachytila informáciu o úžasnom objave ako nahradiť plastové slamky slamkami
z cukrovej trstiny. Predpokladám však, že táto úžasná náhrada plastu bude mať pre prírodu nie
malú ekologickú ranu v podobe rozširovania plantáží cukrovej trstiny na úkor dažďových lesov.
A pritom je pôvod nárastu odpadov stále ten istý – neustály hospodársky rast spojený s rastúcou
spotrebou. Recyklácia je len akousi slabou náplasťou pri reálnom podiele skutočnej recyklácie, ktorá je rádovo násobne nižšia ako recyklovaný zber. Veď len taký papier je potenciálne recyklovateľný
až šesťkrát, v skutočnosti o už raz recyklovaný papier v separovanom zbere nik nestojí a je v ňom
nežiaduci.
Neraz sama seba zastavím, keď siaham po ryži alebo soli zabalenej v plaste. Uvedomujem si, ako sme stále ekologickejší, keď na to, aby sme si nabrali
pečivo do igelitového vrečúška zakaždým použijeme igelitovú rukavicu... dosť.
Vráťme sa ku krásnemu voňavému drevu, k papieru, ktorého rôznu štruktúru môžeme vnímať končekmi prstov, k materiálom, ktoré nebudú ďalšie
tisícročia ohrozovať životy. Späť k lesom, ktoré nám toto všetko zabezpečia. Lesom, ktoré nám za našu 80-100 ročnú starostlivosť umožnia získať materiál nevyčísliteľnej ekologickej hodnoty. Venujme sa našim krásnym lesom, tam kde sa to dá presadzujme prírode blízke spôsoby hospodárenia, ktoré
navonok laickej verejnosť nebudú robiť vrásky na tvári. Ovplyvňujme mienku ľudí, snáď ďalšie generácie rastúce spoločne s nami zakladanými lesmi
ocenia naše úsilie a pridajú sa na spoločnú cestu k ekologickejšiemu zajtrajšku.
Na koniec tu máme motto dnešnej doby prezentované hocikým od laikov, cez ... až po ortodoxných ochrancov prírody:
„Zachráňme lesy (hlavne pred lesníkmi), zastavme holoruby (aj keď nevieme čo sú a na čo sú), ponechajme 10 % pre prírodu (prečo nie 5 % alebo
15 %), les netreba obnovovať (asi je to v rozpore s ich záchranou), nový umelo obnovený les nie je les (ale ten, čo tam bol predtým ním, bol – aj keď bol
po holorube umelo zalesnený), nie sme proti ťažbe dreva (ale nesmú sa pritom rúbať stromy a už vôbec nie zdravé), chceme mať všetko z prírodných
materiálov (hlavne z dreva, ktoré nie je zo stromov) a na záver musíme sa spojiť a byť silní (ak nás bude veľa dosiahneme, čo chceme, možno aj miesto
v europarlamente), však ide o dobro (vlastné).“
Anna Sliacka

19. Mravcolevy
Samotný názov skupiny hmyzu, ktorej sa budeme venovať, svedčí, že sa nebude v žiadnom prípade
jednať o mierumilovné stvorenia. Na území Slovenska ich žije desať druhov.
20. Predstavujeme dve ďalšie historicky významné lesnícke osobnosti
– Prof. Ladislav Štefančík ako jeden z prvých v ČSSR začínal riešiť problematiku výchovných zásahov
v bučinách a na tomto úseku získal aj najväčšiu prax a skúsenosti. Pre účely výskumu založil sieť 112
trvalých výskumných plôch.
– Prof. Leo Skatula prežil značnú časť svojho života na Slovensku v odbore hradenia bystrín a ostatných
inžinierskych lesníckych stavieb, kde nadobudol znamenitú prax a mnoho cenných skúseností. V Hornojelenskej doline podľa projektu Lea Skatulu bol v rokoch 1926-1927 upravený tok Jelenca.
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21. Ikony holandskej kultúry
Drevo tvorí tradičnú obuv už stovky rokov. Vedeli ste, že najstaršie zachované dreváky nájdené v Rotterdame a Amsterdame pochádzajú z 13. storočia?
22. Ako začínali Štátne lesy a majetky na Slovensku pri vzniku Slovenského štátu
Organizačné zmeny neboli vôbec niečím výnimočným pri vzniku štátnych lesov a majetkov a tak sa
stalo, že prvé rokovanie nového Správneho zboru podniku Štátne lesy a majetky sa konalo v inom
štátnom útvare a vzápätí druhé rokovanie už v inom.
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24. Hrad Muráň
Hrad Muráň tvoria dnes už len zrúcaniny stojace na výraznom vrchu Cigánka (935 m n. m), ktorý je
pomenovaný po cigánke-žene kapitána hradu, ktorej život skončil tragickým pádom zo skaly, nachádzajúcej sa na južnom okraji Muránskej planiny.

25. Ložky
Aké tajomstvá ukrývajú ložky, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako diery v zemi, brlohy veľkých šeliem.
Za ich vznikom treba putovať až do čias tureckého pustošenia Uhorska.
26. Tajnička • Receptár • Pre deti • Pozvánka – Zhody Čierny Váh
27. Kalendárium • Erby s nádychom lesa • Jubilea
28. Drevená ekológia
Jeho sochy sú plné protikladov už len tým, že na stvárnenie odpadom zamoreného prostredia používa
najekologickejší materiál, ktorým je samotné drevo.
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| z lesníckej prevádzky

Dražby cenných sortimentov jar 2019 – OZ Žarnovica
OZ Žarnovica každoročne vykonáva predaj cenných sortimentov z vyťaženej drevnej
hmoty za príslušné obdobie. Uprednostňujú
sa najmä skoré jarné termíny, kedy je lepší
priestor a čas na prípravu tohto snáď najviac
transparentného spôsobu predaja drevnej
hmoty. Pre dosiahnutie čo najlepšieho efektu je potrebné vopred vytypovať vhodné
porasty určené na ťažbu v danom roku, dostupnosť ťažbových prostriedkov v daných
lokalitách s ohľadom na terén, počasie a podobne. Obdobie januára, februára a marca
dáva pre chladnejšie počasie dlhší časový
priestor na sústredenie a následnú prípravu
drevnej hmoty určenej na dražbu. Následná
manipulácia a stabilizovanie výrezov proti trhlinám je taktiež veľmi dôležitý proces.
Už v tomto období je veľmi dôležité určiť
správny termín konania dražby a vopred
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o tom informovať potencionálnych zákazníkov, či už formou priamej pozvánky najmä
u stabilných dražiteľov, ale aj zverejnením
na internetových stránkach či médiách pre
oslovenie ďalších možných kupujúcich. OZ
Žarnovica kladie veľký dôraz aj na výber
vhodného dražobného priestoru v rámci
plochy ES najmä s ohľadom na bezpečnosť
a pohodlný prístup zákazníkov.
Prístupnosť každého výrezu pre čo najlepšiu vizuálnu kontrolu a posúdenie dražiteľov
je u nás samozrejmosťou. Podmienky, za ktorých je možné touto formou nakupovať sú
každým zákazníkom podpísané pri vstupe
do dražobného priestoru a sú súčasťou aj
každého ponukového katalógu, ktorý obdrží
každý záujemca o dražobnú hmotu. Vyhodnotenie ponúk zákazníkov je vždy verejné
pod dohľadom vopred určenej komisie.

V tomto roku bolo ponúknuté na predaj celkove 307,28 m3 (BK – 155,01 m3, DB
– 103,52 m3, JS – 31,55 m3, JH – 16,01m3).
Z tohto množstva sa predalo celkom 253,51
m3 t.j. 83 %. Priemerné speňaženie bolo dosiahnuté celkove 176 €/m3. (BK – 108 €/m3,
DB 280 €/m3, JS 162 €/m3, JH 175 €/m3).
Najlepšie predaný kus bol dub s objemom
1,79 m3 a bol predaný za 813 € pri ponuke
454 €/m3.
Po vyhodnotení výsledkov musím konštatovať, že ceny ponúknuté vo väčšine ponúk
kopírovali cenníkové ceny. Oproti roku 2018
je pokles v priemernej cene o 20 €. Napriek
tomu, že výsledok predaja oproti minulým
rokom má klesajúci efekt, je potrebné zachovať túto formu predaja.
Ing. Jaroslav Poláček
poverený vedením EOÚ, OZ Žarnovica

lesnícke spravodajstvo |

Opäť plní svoju funkciu
Je to už takmer 53 rokov, kedy obec Hrabičov v okrese Žarnovica zasiahla povodeň
a obcou pretekajúci Hríbovský potok zaplavil miestnu komunikáciu, poľnohospodárske pozemky a obytné domy popri potoku.
Samotné koryto bolo poškodené v dĺžke 770
metrov.
V dôsledku zničenia koryta bol v marci
1968 vypracovaný projekt na hradenie bystrín Hríbovského potoka. V rámci projektu
bolo okrem iného navrhnuté vybudovanie
nového koryta a kamennej prepážky.
Ako čas plynul, prehrádzku zaniesli nánosy
zeminy, pokryli kry a dreviny a začali sa objavovať aj prvé priesaky, čím stavba prestala
plniť svoju funkciu.
Na základe výziev starostu obce sme sa
rozhodli prehrádzku opraviť a sfunkčniť.
V jari 2018 bolo vypracované odborné stanovisko aktuálneho stavu, následne na to aj
projekt na jej opravu.
Oprava zahŕňala vybúranie otvoru v drieku
prehrádzky pre osadenie TZB rúry o priemere

800 mm, vybudovanie ponornej steny na návodnej strane, očistenie povrchu prehrádzky
a špár, doplnenie opadnutého kameniva, vyplnenie a injektovanie špár, prasklín a dutín
betónovou zmesou. Dopadisko vody bolo
nanovo vybudované s použitím pôvodného
kameniva. Taktiež boli odstránené sedimenty a konáre zo zbernej časti prehrádzky a svahy upravené do požadovaných sklonov.
Práce na oprave prehrádzky sa realizovali
v mesiacoch november 2018 – marec 2019
počas priaznivých klimatických podmienok
a náklady na opravu boli preinvestované vo
výške 44.139,86 € bez DPH. Stavbu realizovala firma CezLes, s.r.o Dolná Ždaňa, ktorá vyhrala verejno-obchodnú súťaž.
Veríme, že prehrádzka bude aj naďalej
plniť funkciu, pre ktorú je predurčená – bezpečné prevedenie vody v čase zvýšených prítokov, a tým pádom aj ochranu života a majetku občanov obce.
Ing. Dávid Novický
referent TPV, VO OZ Žarnovica

Prehrádzka po oprave

Prehrádzka pred opravou
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LESNÍCKE DNI 2019
Rok 2019 sa v európskom lesníctve nesie
v duchu hesla LESY a VZDELÁVANIE. A čo
môže krajšie a dôveryhodnejšie rozprávať
o lese ako les sám. LES, ktorý je tou najvernejšou a najpodrobnejšou učebnicou, aká sa
kedy dostala do rúk človeka. Stačí len nechať
zrak blúdiť okolitými lesmi a hneď človek
okrem krásy tohto kraja uvidí aj tvrdú prácu
lesníkov a lesných robotníkov, ktorí tu pestujú lesy pre spoločnosť.
A práve lesom je venovaný aj mesiac apríl.
Tak ako každý rok, aj teraz sa v apríli konali
na rôznych miestach Slovenska regionálne
LESNÍCKE DNI, počas ktorých prichádzali
na námestia, ale aj do parkov lesníci, lesní
robotníci, lesní pedagógovia, študenti rôznych lesníckych škôl, poľovníci i sokoliari
a prinášali množstvo informácii a aktivít pre
deti od 1 do 99 rokov.
Ale pekne poporiadku. Tento rok sme
lesnícke dni odštartovali už 5.4.2019 na námestí v Sobranciach, odkiaľ sme sa 12.4.2019

5 / 2019

presunuli na námestie do Prešova. Potom
reťaz lesníckych dní trochu narušili Veľkonočné sviatky, ale po nich sa s nimi vrece
roztrhlo. Už 25.4.2019 sa lesní pedagógovia
Odštepného závodu Trenčín podieľali ako
spoluorganizátori na LESNÍCKOM DNI v Trenčíne. Na Štúrovom námestí, pri trenčianskom
vodníkovi do prezentačného stánku priniesli
kúsok lesa – živej učebne. V rovnakom termíne zorganizovali lesnícke dni v Kežmarku
aj štátne lesy TANAPu. Hneď na ďalší deň
sa konali lesnícke dni na námestí vo Zvolene. Práve tu predstavitelia LF TUZVO ocenili
cenou Štefana Korpeľa Ing. Dušana Mikuša,
vedúceho LS Duchonka, OZ Prievidza š.p.
za prírode blízke obhospodarovanie lesov
v zmysle zásad hnutia PRO SILVA. Kým na námestí vo Zvolene bol pripravený zaujímavý program a rôzne aktivity, nezaháľali ani
kolegovia z OZ Kriváň, ktorí zorganizovali
Deň Zeme s centrom voľného času Majáčik
v Detve a ďalší v parku v Lúčenci. Pre tých,

ktorí uprednostnili pobyt v prírode, pripravili Mestské lesy Banská Bystrica v Dolnom
Harmanci ukážky plavenia dreva na Vodnom
žabe Rakytov.
Lesnícke dni hlavného mesta už tradične
na Partizánsku lúku priniesli mestské lesy
Bratislava v spolupráci s našimi odštepnými závodmi 28.4.2019. Jeden deň prestávky a už sme sa pohybovali medzi lesníkmi
na námestí v Revúcej. A hoci lesnícke dni
oficiálne končili 1. mája otvorením sezóny
vo Vydrovskej doline, skutočne sa ukončia až
na východe Slovenska. Kým regionálne lesnícke dni pod vedením OZ Vranov sa uskutočnili 17.5.2019 na strelnici v Zamutove, na
tie organizované Mestskými lesmi Košice
v spolupráci s našimi východoslovenskými
závodmi sa ešte stále tešíme.
Chcela by som sa poďakovať kolegom zo
všetkých odštepných závodov, ktorí organizovali a aktívne sa podieľali na Lesníckych
dňoch 2019. Patrí Vám veľké ĎAKUJEM 
-as-
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S prírode blízkym hospodárením v srdci
Lesnícke dni na Slovensku sú veľkými slávnosťami prezentujúcimi lesníctvo a prácu lesníkov v rôznych regiónoch po celom Slovensku. Už 13. rok sa organizovali v meste lesníctva vo Zvolene, kde už po druhýkrát odovzdali predstavitelia lesníckej fakulty TUZVO
cenu profesora Štefana Korpeľa. Tento rok ju získal náš kolega Ing. Dušan Mikuš, vedúci LS Duchonka, OZ Prievidza š.p. za prírode
blízke obhospodarovanie lesov v zmysle zásad hnutia PRO SILVA. My sme sa na jeho prácu opýtali Ing. Rudolfa Bruchánika, garanta
prírode blízkeho hospodárenia v štátnom podniku LESY SR. Čo také nám na svojho kolegu prezradil?
„Ing. Dušan Mikuš je jedným z najvýraznejších predstaviteľov hnutia Pro Silva
na Slovensku, ktorý sa prírode blízkemu obhospodarovaniu lesa intenzívne venuje od r.
2005, kedy na LS Duchonka zorganizoval
jeden z prvých lesníckych dní k tejto problematike. Pri tvorbe PSL v r. 2009 sa zasadil
za realizáciu silných výchovných zásahov
ako aj za kombináciu výchovnej a obnovnej
ťažby v poraste za účelom čo najvhodnejšej
realizácie princípov prírode blízkeho hospodárenia. Spolu so svojimi spolupracovníkmi
navrhol na prírode blízke hospodárenie 2650
ha porastov, ktoré boli ako prvé označené
v PSL „Pro Silva“. O tom, že hospodárenie
v týchto porastoch dôsledne vychádza z princípov propagujúcich týmto hnutím, sa mohla
a môže presvedčiť ktorákoľvek odborná návšteva zo Slovenska ale i zahraničia, ktorých
je každým rokom stále viac. Pod pojmom
„Duchonka“ široká lesnícka verejnosť vníma
projekt úspešne postupujúcej prebudovy jednovrstvových labilných dubovo-bukových
porastov na stabilnejšiu, prírode blízku trvalo
viac etážovú štruktúru. A tak to vníma i celý
kolektív lesnej správy, keď pri opakujúcej sa
tvorbe PSL v r. 2019 navrhuje na prírode blízke obhospodarovanie už vyše 4 800 ha, čo
je viac, ako väčšina OZ dosahuje vo svojich
súhrnných údajoch. Svoje nadšenie pre prí-

rode blízke hospodárenie, podopreté odbornými skúsenosťami a výsledkami dlhoročnej
práce, preniesol Ing. Mikuš nielen na svojich
spolupracovníkov, ale prostredníctvom mnohých článkov publikovaných predovšetkým
v časopise Lesník, ako aj vystúpeniami na od-

borných seminároch a rôznych vzdelávacích
aktivitách, tiež na množstvo ďalších lesníkov,
čím významnou mierou prispel k pozitívnej
zmene v myslení a konaní lesníckej prevádzky v prospech hospodárenia prírode blízkym
spôsobom.“

Obnova porastov
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| Pro Silva
Lesnícka prevádza má svoje úskalia
a príroda vie udrieť naozaj obrovskou
silou. Presviedčajú sa o tom nielen lesníci, ale aj mnohí ďalší obyvatelia našej
krásnej zeleno-modrej planéty. Čo všetko musí urobiť lesník, aby sa o porastoch
v jeho správe viedli odborné diskusie nielen na úrovní národného, ale aj európskeho lesníctva sme sa opýtali ocenené kolegu Ing. Dušana Mikuša,
Cena profesora Korpeľa je ocenenie pre
obhospodarovateľov lesov v zmysle zásad
hnutia Pro Silva. Čo ovplyvnilo Vaše myslenie do takej miery, že ste začali hospodáriť
týmto spôsobom a presadzovať v prevádzke myšlienky prírode blízkych spôsobov
hospodárenia?
Cenu prof. Korpeľa určenú pre jednotlivca vnímam ako ocenenie celého kolektívu
pracovníkov LS Duchonka. Dôležité bolo
presvedčiť spolupracovníkov o správnosti prírode blízkych postupov, o ktorých
som nepochyboval. Znamenalo to odklon
od rúbaňového systému hospodárenia, intenzívne výchovné úrovňové zásahy, viac
etážové a štruktúrované porasty, vysoké %
prirodzeného zmladenia. Začiatky boli ťažké.
Mnohí sa pridali a dôverovali, ale neveriacich
Tomášov bolo tiež dosť. Paradoxné je, že presvedčiť ich, mi pomohla najväčšia kalamita
v listnatých lesoch na Slovensku – Paulína.
Dňa 22.6.1999 po výdatnom dlhotrvajúcom
daždi a extrémne silnom prepadovom vetre
boli v Považskom Inovci rozvrátené bukové
porasty o ploche takmer 1000 ha. Pochopili sme a vieme, že kalamity boli, sú a budú
súčasťou prírody. Následky a rozsah kalamít
môžeme našou činnosťou ovplyvniť. V tom
je zmysel našej lesníckej práce. Nie je totiž
jedno, či pri víchrici spadne 100 ha lesa alebo 1000 ha. Či sú vzniknuté plochy zmladené na 10 % alebo na 90 %. Či sa na kalamitnej

PZ rôznej vyspelosti
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ploche nachádza les z prirodzeného zmladenia a zostáva zachovaná genetická informácia širokého spektra pôvodných drevín,
alebo tam budeme za vysoké náklady opakovane vnášať populáciu neznámeho pôvodu. Je výrazný rozdiel, či náklady pestovnej
činnosti budú na m3 ťažby 2 € alebo 12 €.
Takže kalamita, ako jedna z príčin zmeny
myslenia.
Veru áno. Vidíte, že aj dnes našu činnosť
ovplyvňujú viac ako výrazne. Dôležité je
poučiť sa.
Myslím si, že po každej väčšej kalamiteby mali zasadnúť ľudia (vedúci LO, LS, OZ,
GR, NLC, taxácia, štátna správa, TU Zvolen,
Ministerstvo,...) a rozanalyzovať si, prečo sa
to stalo. Teraz v septembri (v júni nestíhame) by sme si mali pri príležitosti 20. výročia
znovu rozobrať minulosť a hlavne sa poučiť do budúcnosti z chýb. My sme zistili, že
v júni 1999 spadlo 240 mm zrážok (bežne
spadne 50-80 mm). Týždeň pred kalamitou
spadlo 130 mm. Bola silná úroda bukvice
a čiašky boli už vytvorené. Na olistených korunách a čiaškach sa zachytilo veľké množstvo vody. Stom je vlastne votknutý nosník,
takže táto veľká váha v korune na 25-30 m
vysokých stromov v kombinácií s vodou,
vetrom a rozmočenou pôdou pri víchrici
boli jasnou príčinou vzniku kalamity.
Tieto veci sme nemohli ovplyvniť. Ale bádaním v minulosti sme zistili isté skutočnosti, na ktoré sme vplyv mali a ovplyvniť mohli.
Kto? My lesníci – taxácia – štátna správaHUL- legislatívci či politici. Výchovné zásahy
v minulosti za posledné štyri decénia boli
slabé. Na rozsah kalamity malo iste vplyv
nízke prebierkové %. Akýsi „predobnovný
kľud“, čo bola chyba, ktorá sa často stáva aj
dnes. Tiež vieme, že chybou bol aj spôsob
ich vykonania tzv. „pucovky“ – podúrovňové zásahy klasických nemeckých prebierok.

Za chybu by som pokladal aj vtedajšiu legislatívu a prístup. V mnohých porastoch nad
50 rokov sa výchova nevykonala, lebo sa
zašetrovala ťažba z dôvodu kalamít (aby sa
neprekročil celkový etát). Tieto zistenia nás
posúvajú ďalej. Dôležité je poučenie pre nás
a následné generácie. Poznať minulosť je
dôležité, lebo kto nepozná minulosť, nechápe súčasnosť a netuší budúcnosť.

r

KMK v lese pestrých štruktú

Ako ste sa dostali k lesníctvu? Je to rodinná
tradícia, alebo ste si ho sám vybral?
Život každého človeka ovplyvňujú jeho
rozhodnutia. Som vďačný rodičom, že mi
vštepili lásku k prírode a podporili ma v mojom rozhodnutí, stať sa lesníkom. Otec bol
vedúci polesia, neskôr technik ťažby, začínal
v bažantnici v Hlohovci. Najstaršia generácia
lesníkov slúžila v Slovenskom raji Coburgovcom na horárni Gľac.
Keď spätne rekapitulujem svoj profesijný
život, musím priznať, že som nevedel celkom, do čoho idem. Lesníctvo v minulosti

Pro Silva |
a dnes je dosť rozdielne. Stupňujú sa nároky
na lesníka – odborného lesného hospodára.
V prevádzke cítime narastajúci tlak spoločnosti a v nej rôznych skupín, musíme rešpektovať záujmy vlastníka i obhospodarovateľa
lesa. Dôležité v súčasnosti je, aby OLH a lesník zosúladili produkčnú a všetky mimoprodukčné funkcie lesa. Jediná cesta ako sa to
v súčasnosti dá dosiahnuť bez konfliktov, je
prírode blízke hospodárenie.
Ako dlho sa už
venujete presadzovaniu prírode
blízkeho hospodárenia a v čom
má zmysel?
Týmto spôsobom hospodárime už takmer tri
decénia.
Potešiteľné je, že už
vidíme výsledky našej práce.
Na
objektoch
PRO SILVA boli
návštevy z Poľska,
Nemecka,
Francúzska, Českej republiky, domácich
neštátnych subjektov z celého Slovenska,
kolegovia z iných OZ. Neboli sa iba pozrieť
a poučiť sa. Boli to obojstranne prospešné
diskusie, ktoré mňa, lesníkov aj návštevu
posunuli poznaním ďalej. Za pozitívne pokladám minimum konfliktov s verejnosťou,
vlastníkmi lesov, štátnou správou či ochranou prírody. Všetci tento spôsob hospodárenia akceptujú. Zmysel vidím v stabilite
a odolnosti porastov. Veď náhodné ťažby
máme dlhodobo pod 10 %. Náklady v pestovnej činnosti sa pohybujú okolo 2 €/m3
ťažby, čo má vplyv aj na hospodársky vý-

sledok OZ Prievidza. V rámci OZ má každá
LS svoj plán tzv. sledovačku, kde si ,,vidíme
do kariet“, porovnávame sa. Od apríla sú
porady v teréne, vždy na inej LS. Práve tam
hľadáme optimálne riešenia po vzájomnej debate. Takmer vždy sa zameriavame
na hospodárenie v lese, ekonomiku, efektívnosť, optimalizáciu procesov a výroby.
Čím sa porasty v LS Duchonka líšia od tých
bežne obhospodarovaných?
Asi najviac tým, že prírodné procesy a hospodárenie v nich ovplyvňujú a usmerňujú lesníci. Je to náročné na čas a poznanie.
Úmyselnými ťažbovými zásahmi vytvárať
štruktúru, odolnosť, podporovať biodiverzitu. To je práca, zmysel a poslanie lesníka. Zažili sme kalamitu, keď lesník denne odobral
a vydal niekedy päť alebo desať fúr dreva.
Je to dôležitá činnosť, ale zmysel a podstata
lesníckej práce je v poraste. Nepochybujem
o náročnosti práce lesníka v kalamite. Ale
ako oceniť objem a náročnosť lesníka, ktorý
kalamite predchádza a svojou prácou minimalizuje vstupy do pestovnej činnosti???
Ťažké riešenie pre komisiu.
Ktorý z Vašich porastov, alebo objektov
Vám najviac prirástol k srdcu a prečo?
Žiadny rodič nemá obľúbené dieťa. Ani
ja nemám obľúbený porast, ani dolinu či lokalitu, ani objekt. Každý strom je originálna
súčasť prírody. Má svoje poslanie, ktoré sa
v kolobehu matérie a života raz splní. Jeden
ako kniha, iný ako nábytok či teplo. Niektoré dostanú možnosť zostať v lese a obohatiť
biodiverzitu v prírode.
Čo je najdôležitejšie si uvedomiť, alebo
ako správne zrealizovať myšlienky, princípy a zásady pri pestovaní týchto porastov v rámci celého nášho podniku LESY
SR š.p.?

Myslím si, že veľa vecí je dôležitých. Mať
cieľ a predstavu, akými hospodárskymi zásahmi a opatreniami sa ku danému cieľu dopracujeme, je v prírode blízkom hospodárení podstatné. Pozorovať prírodu a jej procesy
a poznať legislatívu. Nájsť zmysel v našej
lesníckej práci a pochopiť, že sám nedokáže
človek nič a na realizáciu potrebuje kolektív.
V tom mojom sú traja technici LS a 14 lesníkov. Všetkým z nich môžem dôverovať.
Konáme tak, aby každé opatrenie či zásah
v porastoch nepoškodil les, prírodu, aby mal
prínos ekonomický a ekologický zároveň.
V motivovaných, ohodnotených, vzdelaných, ekonomicky, ekologicky a prírode
blízko mysliacich zamestnancoch vidím najväčšiu hodnotu a potenciál našej firmy. Verím, že aj všetci vedúci a riadiaci pracovníci
nášho podniku.
My lesníci si musíme uvedomiť, že lesy
máme požičané od našich detí a vnukov.
Preto je dôležité, aby sme sa k nim správali
zodpovedne a zachovali lesy potomstvu tak,
ako to robil Jozef Dekret Matejovie. Príroda
totiž existovala a môže existovať bez nás, ale
my bez nej zahynieme.
Uvedomujem si, že ocenenie je veľký záväzok do budúcnosti. Pokračovať v zmysluplnej, prírode blízkej, ekonomicky efektívnej
a najmä verejnosťou akceptovateľnej ceste
hospodárenia v lese. Na LS Duchonka máme
jasno v tom, ako obhospodarovať lesy zverené nám do správy. Máme výhodu v tom, že
u všetkých zamestnancov OZ Prievidza pre
našu prácu nachádzame vždy pochopenie
a podporu.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme ešte
veľmi veľa úspešných rozhodnutí a krokov
pri presadzovaní princípov prírode blízkeho
hospodárenia.
-as-

VCR s rozne vyspelým PZ
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| poľovníctvo

Zálomská opäť zakvitla jeleními trofejami
a zhodmi jelenieho parožia
Prípravy už dva týždne pred termínom výstavy trofejí za poľovnícku sezónu
2018/19 i jeleních zhodov z PR CHPO Poľana dávali tušiť, že odštepné závody Kriváň
a Čierny Balog chcú opäť pripraviť hodnotný poľovnícky ale i kultúrny zážitok. A môžeme povedať, že kolegom to opäť vyšlo.
Hoc počasie „nebolo isté“ na LS Kyslinky,
lúku Zálomskú si našlo cestu množstvo nadšencov, milovníkov prírody a poľovníctva.
A opäť bolo čím sa kochať.
Otvorenie výstavy, privítanie hostí a návštevníkov, bolo ako sa na takto poľovnícky
uznávanú akciu patrí, generálnym riaditeľom LESY Slovenskej republiky, štátny pod-

5 / 2019

nik, Ing. Marianom Staníkom, ktorý vyzdvihol prácu kolegov pri zveľaďovaní jednej
z génových základní Slovenskej republiky
a to PR CHPO Poľana. Zároveň vyzdvihol záujem poľovníckej ale i nepoľovníckej verejnosti o organizované akcie LESMI Slovenskej
republiky, štátny podnik. MPaRV zastupoval
Ing. J. Regec, generálny tajomník služobného úradu. Dobrú spoluprácu na území CHPO
Poľana medzi štátnym podnikom a ochranou prírody potvrdila svojou aktívnou účasťou riaditeľka CHKO Poľana Ing. Vladimíra
Fabriciusová, PhD.. Ing. A. Kaššák ako prezident Slovenského klubu sokoliarov pri SPK
prezentoval úspech poľovníctva, a to zapí-

sanie SOKOLIARSTVA do prestížneho zoznamu kultúrneho nehmotného dedičstva
Slovenska. Počas otvorenia výstavy bola
úspešnému poplatkovému lovcovi poľovnícky významnej jelenej trofeje (poľovnícka
významná trofej jeleňa – trofej jeleňa, ktorá
dosiahne bodovú hodnotu 230 a viac b. CIC)
odovzdaná medaila a pamätný list, nakoľko bola oficiálne ohodnotená komisiou CIC
v Budapešti.
Už tradične po zahájení výstavy sa návštevníci rozptýlili medzi trofeje najmä jeleňov a zhodov z jeleňov. Na výstave boli
prezentované trofeje zo 63 jeleňov z toho
tri špičkové jelenie trofeje, ktoré dosiahli
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212,14 b. CIC vo veku 11 rokov (strhnutý vlkmi, PR CHPO Poľana), 231,23 b. CIC vo veku
11 rokov (ulovený poplatkovým hosťom,
Zvernica Trnavy), a 233,62 b. CIC vo veku 12
rokov (ulovený poplatkovým hosťom, PR
CHPO Poľana). Zároveň boli prezentované
trofeje zo srncov (13 trofejí) a diviačej zveri (4
trofeje), kde najsilnejší diviak bol ohodnotený na 127,40 b. CIC a dosiahol zlatú medailu.
Zároveň boli v poľovníckej sezóne 2018/19
ulovené i medvede v počte 5 ks a jeden vlk.
Najsilnejšia medvedia trofej – lebka dosiahla
53,5 b. CIC a bronzovú medailu. Ulovený vlk
- lebka dosiahla bodovú hodnotu 41,2 b. CIC
a striebornú medailu.
Na výstave boli zároveň prezentované
zhody z jeleňov, nájdené v roku 2019. Celkovo bolo na výstave prezentovaných 343 ks
jeleních zhodov z 243 jeleňov. Na základe

posúdených a obodovaných zhodov dosiahlo pre udelenie bronzovej medaily 87
jeleňov, striebornej medaily 16 jeleňov a tri
jelene boli ohodnotené zlatou medailou
na základe zhodov. Tú poslednú poľovnícku
sezónu na základe zhodov môžeme posúdiť
opäť ako dobrú, no sami jelene nám ukazujú,
čoho je populácia schopná. Každý rok je iný,
čo sa týka úživnosti (najmä lúky a s tým súvisiaca pastevná hmota, úroda buka, duba...),
snehovej pokrývky (jej výška, dĺžka snehovej
pokrývky), vyrušovania zveri a tieto aspekty
sa prejavujú pri „parožení“ jeleňov a následne pri trofejach, ktoré nám jelene nasadia.
Preto treba byť pri obhospodarovaní poľovnej zveri najmä trpezlivý a príroda nám sama
ukáže tú správnu cestu.
PR CHPO Poľana bola zároveň predstavená a prezentovaná na výstave i z pohľadu

poľovníckych zón. Ide o poľovnícke zóny
kľudu a zóny lovu, kde cieľom je vytvorenie vhodných podmienok pre priestorové
a časové aktivity poľovnej zveri, poľovníkov a verejnosti. Zóna kľudu bola vytýčená
na ploche cca 5.000 ha z celkovej plochy PR
CHPO Poľana, ktorá činí 20.659 ha.
Ako sa hovorí „v máji dážď v stodole ráj“
tak nech i tá nastávajúca poľovnícka úroda
v PR CHPO Poľana je bohatá, bohatá najmä
na kľud, kvalitnú pašu pre zver, nech Poľana
opäť dokáže svoju majestátnosť napríklad
významnou jeleňov trofejou, peknými zážitkami z ruje pre poľovníckych hostí a kolegov, ktorí vynakladajú úsilie pri zveľaďovaní
tejto génovej základne.
Ing. Patrik Micháľ, Ing. Peter Kuric
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„Vzdelávaním bližšie k prírode“
Keď sa tak nad tým všetkým zamyslíme, na OZ Žilina už majú naozaj všetko.
Na čele tohto závodu je žena, v pivničných
priestoroch väznica a teraz k týmto jedinečnostiam pripadla aj nová Lesoučebňa.
Spomínaná Lesoučebňa (enviroučebňa)
priamo v meste Žilina vznikla ako produkt
spojenia síl kolegov zo štátneho podniku
LESY Slovenskej republiky s poľskými lesníkmi z Nadleśnictwa Ujsoły. Je reakciou
lesníkov na dlhodobý nedostatok vedomostí o lese a nízku mieru pochopenia práce
lesníkov u širokej verejnosti. A práve tento
jedinečný priestor plný lesa v centre Žiliny
prináša od 26. marca les medzi ľudí a ponúka
viaceré možnosti doplnkového vzdelávania
pre všetkých záujemcov.
Práve v spomínaný deň bola táto jedinečná miestnosť oficiálne otvorená verejnosti. A dostalo sa jej všetkých lesníckych
náležitostí. Hlavne trubači boli zaujímavým
spestrením podujatia, ktorého sa zúčastnili
budúci pedagógovia zo SOŠ pedagogickej
v Žiline, pedagógovia základných a stredných škôl. Pozvanie prijali lesní pedagógovia
z poľského Nadleśnictwa Ujsoły a nechýbali ani lesní pedagógovia zo š.p. LESY SR.
Cieľom všetkých prítomných bola výmena
skúseností v oblastiach odborného ekologicko-lesníckeho vzdelávania - vzdelávania
v environmentálnej výchove o lesnom ekosystéme a výchove človeka k udržateľnému
spôsobu života.
Po zaujímavých príspevkoch prezentujúcich fungovanie lesnej pedagogiky v Poľsku, na Slovensku ale aj v celoeurópskom
priestore, sme vhupli priamo do niektorých
zaujímavých aktivít zážitkového učenia. Tí,
ktorí sa čudovali, prečo stredom tejto učebne prechádzajú dva stĺpy, pochopili. Jedinou
vetou z nich totižto každý skúsený lesný
pedagóg dokáže urobiť strom akéhokoľvek druhu, okolo ktorého sa točí pozornosť,
predstavivosť a celé rozprávanie. Od tohto
semenného stromu, na ktorom sme demonštrovali meranie jeho výšky a priemeru pod
dozorom domáceho lesného pedagóga Erika Hirschnera, sme sa dopracovali až na koniec tohto veľmi zaujímavého a poučného
úvodného seminára. Iskierka zvedavosti
bola zapálená a už sme sa tešili na to, čo prinesú ďalšie štyri edukačné semináre realizované z projektu. Prvé dva májové (7. a 28.

mája) už máme úspešne za sebou. Na ten
ďalší plánovaný na začiatok júna (sa už teraz
veľmi tešíme).
Však kto by sa netešil na pobyt v nových
priestoroch vybavených dataprojektorom,
notebookom, televízorom, mikroskopmi,
33 stoličkami, ku ktorým neodmysliteľne patrí osem
veľkých a dva malé stoly.
Na nich si môžete prezerať desiatky jedinečných
edukačných pomôcok,
kníh a vyrábať jedinečné
predmety z prírodných
materiálov.
To, že akreditovaní
slovenskí a poľskí lesní
pedagógovia v rámci projektu „Vzdelávaním bližšie
k prírode“ chcú prispievať
ku skvalitneniu environmentálneho vzdelávania
súčasných
pedagógov,
študentov – budúcich pedagógov, ale aj širokej verejnosti, nám dokázali už
26.3.2019. Mikroprojekt
je prostriedkom k nadviazaniu partnerstiev medzi
lesnými
pedagógmi,
pedagógmi vo všeobecnosti a verejnosťou, čo
prispeje k výmene environmentálnych zručností a k zníženiu jazykovej
bariéry v environmentálnej oblasti. Stanovené úlohy projektu budú
riešené využitím skúseností
a zručností lesných pedagógov. Predpokladá sa, že takto vytvorený edukačný priestor
podnieti skvalitnenie cezhraničného stredoškolského a odborného vzdelávania v environmentálnej oblasti a vytvorí sa pevnejší
vzťah pohraničného obyvateľstva v oblasti
kultúrneho a prírodného dedičstva.
Cieľom mikroprojektu „Vzdelávaním bližšie k prírode“ schváleného minulý rok vo
výzve Programu spolupráce Interreg V-A
Poľsko – Slovensko je zvýšiť kvalitu stredoškolského systému vzdelávania súčasných
pedagógov, študentov – budúcich pedagógov, ale aj širokej verejnosti v oblasti celoživotného vzdelávania environmentálnej

výchovy. Plánovaný rozpočet mikroprojektu
predstavuje hodnotu 36.517,47 € (z toho
85 % rozpočtu – 31.039,84 € bude poskytnutých z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 5 % tvoria prostriedky zo štátneho rozpočtu – 1.825,87 €

a 10 % predstavuje vlastné spolufinancovanie štátneho
podniku LESY SR – 3.621,76 €).
Otvoriť lesoučebňu nie je až také zložité,
ale pripraviť všetko na to, aby mohla byť
otvorená, to si vyžaduje mnoho energie, nervov, voľného času a úsilia. Ak sa niektorá úloha časovo predĺži, potom sa tie ďalšie musia
riešiť takmer za pochodu. A o tom by vám
vedeli svoje porozprávať kolegovia z odboru
projektov EÚ, ale najmä zamestnanci OZ Žilina. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať
naozaj všetkým, ktorí sa podieľali na vytvorení tejto enviroučebne v rámci projektu
vzdelávaním bližšie k prírode.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
„Obsah tejto správy nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej Únie.“
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„Bezpečné dni v práci“

Mladí nechcú len počúvať, chcú aj tvoriť
Myšlienku sprostredkovať informácie a súčasne preveriť vedomosti študentov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci nie v rámci školského vyučovania, ale v rámci mimoškolskej
aktivity, sa podarilo Odborovému zväzu
DREVO, LESY, VODA (OZ DLV) v spolupráci
s medzinárodnou organizáciou podporujúcou udržateľné nakladanie s lesmi známou
pod skratkou PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certiﬁcation Schemes)
zastúpenie pre Slovensko zrealizovať zorganizovaním už druhého ročníka celoslovenskej súťaže o „Putovný pohár predsedníčky
OZ DLV“ pod názvom „Bezpečné dni v práci“.
Celoslovenská súťaž sa uskutočnila v priestoroch SOŠ lesníckej v Prešove
26.04.2019, pričom záštitu nad podujatím
prevzal štátny tajomník Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR Mgr. Branislav
Ondruš. Generálnym partnerom podujatia
boli LESY SR, š.p.. Súťaž bola určená pre študentov 1.-3. ročníkov stredných odborných
škôl v rámci Slovenskej republiky, ktoré pripravujú budúcich zamestnancov v lesnom
hospodárstve, drevospracujúcom priemysle
a vodnom hospodárstve. Celoslovenskému
kolu predchádzali školské kolá zapojených
stredných odborných škôl.
Do celoslovenskej súťaže postúpilo desať
stredných odborných škôl. Medzi zúčastnenými školami nechýbalo bohaté zastúpenie
stredných odborných lesníckych škôl, ktoré
napokon veľmi úspešne reprezentovali odbor lesného hospodárstva.
Celoslovenské kolo sa za prítomnosti par
tnerov, pedagógov a študentov odštartovalo príhovormi riaditeľa SOŠ lesníckej v Prešove Ing. Miroslava Fuchsa, PhD., námestníka
generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce Mgr. Jaroslava Pástora, hlavného

inšpektora práce Inšpektorátu práce Prešov
Ing. Daniela Hrabka, generálneho riaditeľa
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Ing. Stanislava Gáboríka, prezidenta
Konfederácie odborových zväzov Slovenskej
republiky Mgr. Mariána Magdoška a štátneho tajomníka Ministerstva práce sociálnych
vecí a rodiny SR Mgr. Branislava Ondruša.
Po inšpiratívnych príhovoroch nasledoval
prednes slávnostného sľubu porotcov a žiakov. Členom poroty bol aj zástupca LESY SR,
š.p. – pán Jozef Minarik.
Súťaž pozostávala z teoretických a praktických vedomostí z problematiky BOZP
a poskytovania predlekárskej prvej pomoci.
Súťažiaci postupne súťažili v kategóriách
družstiev a jednotlivcov.
Víťazom v kategórií družstiev sa stala
Stredná odborná škola technická v Prešove
s celkovým počtom bodov 38. Na druhom
mieste sa umiestnila Stredná odborná škola
lesnícka v Prešove s bodovým ohodnotením
37 bodov. Trojicu uzavrela s počtom bodov
34,75 SOŠ lesnícka Banská Štiavnica.
Vynikajúci individuálny výkon podali jednotlivci a súboj o prvé miesto bol tento rok
mimoriadne tesný. V kategórií jednotlivci
sa umiestnil na prvom mieste Dominik
Vyrostek (SOŠ lesnícka Prešov) so ziskom
34 bodov. Na druhom mieste sa umiestnil
Ľuboš Mikula (SOŠ technická Prešov) s 33,5
bodmi. Na treťom mieste sa umiestnil Lukáš
Petráš (SOŠ technická Košice) s 33 bodmi.
Zo strany účastníkov súťaže, pedagógov,
partnerov a organizátorov - OZ DLV a PEFC
sa súťaž stretla s veľkým úspechom a organizátori si vyslúžili aj poďakovanie za to, že
zvolili vhodnú tému, súťaž pripravili na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni a dokázali spojiť budúcich lesníkov, vodárov a drevárov, aby tak podporili záujem mladých ľudí

o tak dôležitú súčasť ich budúceho profesio
nálneho pôsobenia, akým je bezpochyby
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
„Študenti sa vďaka súťaži zlepšili
predovšetkým vo vedomostiach v oblasti
BOZP, ale mohli si vyskúšať priamo v akcii
aj praktické postupy pri poskytovaní prvej
pomoci, či riešení pripravených modelových situácií BOZP v praxi,“ povedala hlavná organizátorka súťaže, predsedníčka OZ
DLV JUDr. Vlasta Szabová, PhD. a na záver
dodáva: „Veríme, že vedomosti, ktoré súťažiaci
nadobudli počas súťaže, si prenesú do svojho
ďalšieho profesionálneho, ale aj osobného
života. Súčasne vyslovujeme presvedčenie, že
si v tej pravej chvíli spomenú na informáciu,
ktorú získali vďaka účasti na súťaži a zachránia tak zdravie alebo život, svoj alebo svojho
kolegu.“
Žijeme v dobe, kedy si čoraz viac uvedomujeme, aké dôležité je mladým ľuďom poskytovať a sprostredkovávať nielen teoretické vedomosti, ale aj tie praktické skúsenosti
z toho, čo je súčasťou bežného života človeka a zamestnanca. Snahou organizátorov
bolo vytvoriť podmienky k tomu, aby sa poznatky a praktické skúsenosti z tejto súťaže
stali súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu prebiehajúceho na školách a pomohli
pripraviť študentov v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci pre vstup do profesionálneho života so zameraním na ochranu života a zdravia.
Na záver môžeme konštatovať, že sa organizátorom súťaže podarilo v rámci témy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci úspešne prepojiť teoretickú prípravu študentov
s praktickou. Vzhľadom na priebeh a výsledky súťaže sa všetci účastníci zhodli na tom,
že v roku 2020 sa chcú opätovne stretnúť na
treťom ročníku súťaže „Bezpečné dni v práci“
a zabojovať o „Putovný pohár predsedníčka
OZ DLV“, ktorý nateraz zostáva u celkového víťaza súťaže študentov SOŠ technickej
v Prešove.
Jozef Minárik
5 / 2019
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Lesnícke laboratórium
Ak ste nevedeli, že v rámci LESOV SR, š. p. máme laboratórium na testovanie kvality lesných drevín, prinášame Vám rozhovor
s Mgr. Gabrielou Luptákovou PhD. z OZ Semenoles, ktorá toto laboratórium vedie.
V rámci LESOV SR existujú dva špecializované závody, jedným z nich je OZ
Semenoles, ktorý sa zaoberá problematikou lesného semenárstva a škôlkarstva.
V rámci závodu je zriadené laboratórium
na kontrolu kvality lesných drevín, ktoré
vediete. Aká je úloha laboratória?
V laboratóriu testujeme kvalitu osiva lesných a okrasných drevín a krov. Ide o osivo,
ktoré sa vysieva v našich lesných škôlkach
a podľa výsledkov testov sa počítajú výsevové dávky. Okrem toho sa v laboratóriu hodnotí kvalita semennej suroviny pred zbermi,
aby sme vedeli, či realizácia konkrétnych
zberov bude pre nás ekonomická. V neposlednom rade je dôležité zhodnotiť kvalitu
semennej suroviny a semena aj počas spracovania v procese výroby, pretože výsledky
ovplyvňujú mnohé naše rozhodnutia napríklad, ktoré osivo skladovať dlhodobo a ktoré
radšej vysiať v najbližšej jarnej sezóne.
Čo si máme predstaviť pod pojmom
kvalita osiva?
Kvalita osiva je súhrn všetkých biologických a technických vlastnosti osiva, ktorý
určuje spôsobilosť osiva na výsev a dopestovanie sadbového materiálu alebo na jeho
skladovanie. Kvalita osiva sa hodnotí podľa
nasledovných ukazovateľov: čistota osiva,
absolútna hmotnosť, klíčivosť, životnosť,
počet klíčivých (životných) sem semien v kg
a obsah vody v semenách.
Mohli by ste nám stručne popísať princípy jednotlivých skúšok?
Čistota informuje o percentuálnom podiele čistých semien a nečistôt v oddiely.
Ovplyvňuje počet semien v kg, cenu osiva a je v menovateli vzorca na výpočet
výsevovej dávky.
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Test životnosti jedle bielej. Horné dva rady: živé embryá a endospermy. Dolné dva rady: mŕtve embryá
a endospermy.

Test klíčivosti smreka obyčajného

Absolútna hmotnosť je hmotnosť 1000
semien, informuje o veľkosti semien,
ovplyvňuje počet semien v 1 kg osiva a je
v čitateli vzorca na výpočet výsevovej dávky.
Treba upozorniť, že absolútnu hmotnosť veľmi ovplyvňuje obsah vody v semenách, preto hoci to žiadne normy neuvádzajú, by bolo
vhodné ju uvádzať pri priemernom obsahu
vody v semenách pre daný druh dreviny, alebo aspoň uviesť obsah vody.
Klíčivosť: Táto skúška stanovuje maximálnu schopnosť semien vyklíčiť pri štandardných laboratórnych podmienkach (ktoré
v najväčšej miere vyhovujú danému druhu
dreviny) a ktoré zaručujú opakovateľnosť
a porovnateľnosť získaných výsledkov. Treba brať do úvahy, že výsledky dosiahnuté
pri tomto teste nemožno dosiahnuť pri výsevoch, nakoľko test vyjadruje maximálnu
schopnosť semien vyklíčiť pri ideálnych podmienkach.
V rámci testu klíčivosti sa stanovuje aj
energia klíčenia, ktorá vyjadruje počet nor-

málne vyklíčených semien v čase, ktorý zodpovedá zvyčajne 1/3 testu klíčivosti.
Rovnako hodnota klíčivosti ovplyvňuje
cenu osiva a taktiež výpočet výsevovej dávky.
Životnosť je alternatívnym testom klíčivosti. Táto skúška sa robí u tých drevín, ktoré
prejavujú dormanciu a kde by testy klíčivosti
trvali veľmi dlho (2-12 mesiacov), ako je napríklad buk, jedľa, lipa, javor, jaseň... Schopnosť semien vyklíčiť sa posudzuje podľa
zafarbenia embrya a endospermu (alebo
megagametofytu pri ihličnatých drevinách)
po inkubácii v roztoku tetrazólia, ktorý zafarbuje na červeno živé (dýchajúce) pletivá,
zatiaľ čo mŕtve pletivá sú zafarbené málo
alebo vôbec. Podmienkou úspešného priebehu skúšky je správna príprava semien (ich
navlhčenie, olúpanie a narezanie, uľahčujúce vniknutie roztoku do pletív semena).
Obsah vody: je potrebné neustále kontrolovať, lebo ovplyvňuje životné procesy
v semene, rozhoduje o živote alebo odum-
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retí a podmieňuje aj úspech skladovania
osiva. Pretože k prekonaniu klíčneho pokoja,
ktorý je vyvolaný prítomnosťou inhibítorov
alebo morfologickým stavom embrya, môže
dochádzať len v dostatočne navlhčených
semenách, rozhoduje vlhkosť semien tiež
o úspechu stratifikácie.
Sú veľké rozdiely v podmienkach testov
rôznych druhov drevín?
Áno, rozdiely sú najmä pri testoch klíčivosti a životnosti. Testy klíčivosti sa pri malých semenách ihličnanov (smrek, borovica,
smrekovec) robia na filtračnom papieri v klíčnej skrini v striedavom režime 8 hod. 30 °C
svetlo/ 16 hod. 20 °C tma a trvajú 21 dní.
Pri väčších semenách ako napr. dub sa robia testy klíčivosti v zmesi rašeliny a piesku
pri teplote 20 °C a trvajú 28 dní. Špeciálne
pri dube sa kvôli zlepšeniu absorpcie vody,
a tým urýchleniu klíčenia odrezáva 1/3 distálneho konca (tam kde je čiaška) a odstraňuje sa osemenie.
Ako som už spomínala pri testoch životnosti je veľmi dôležitá príprava semien pred
vitálnym farbením. Oplodie a osemenie
je iné u každého druhu dreviny, čomu je
podriadená príprava semien (olúpanie a narezanie), takže testy životnosti sa robia inak
pri každom druhu dreviny.
Podľa akých noriem v laboratóriu pracujete?
Problematiku lesného semenárstva: zber,
kvalita a skúšky kvality plodov a semien
lesných drevín riešila STN 48 1211. Táto
norma v súčasnosti už nie je platná. Vzhľadom na to, že normu bolo potrebné aktualizovať, bol z podnetu MPRV vypracovaný
Národným lesníckym centrom návrh novej.
Na procese novej normy sa OZ Semenoles

Test životnosti javora horského. Horný rad mŕtve
embryá. Dolný rad živé embryá.

Test klíčivosti v klíčnej skrini.

aktívne podieľal, nielen pri aktualizácii metodiky skúšok kvality, ale aj pri aktualizácii
priemerných hodnôt kvality lesného osiva,
nakoľko zdokonalenie technológii spracovania semennej suroviny má za následok zmenu mnohých ukazovateľov kvality. Napríklad
zvýšenie podielu čistých semien, zníženie
podielu prázdnych semien atď. Pri aktualizácii novej normy sa vo veľkej miere využívali
aj pravidlá International seed testing asociation. V súčasnosti je STN v procese verejného
prerokovania.
Je na takúto prácu potrebné lesnícke
vzdelanie?
Najlepšia je asi kombinácia, ako to bolo
u mňa. Vyštudovala som Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor biológia,
kde som sa naučila pracovať v laboratóriu
a vzhľadom na to, že po skončení vysokej
školy som začala pracovať v lesníckom prostredí, som samozrejme doktorandské štúdium absolvovala na Lesníckej fakulte TU vo

Zvolene. Predmetom mojej doktorandskej
práce bolo lesné semenárstvo (problematika klíčenia).
A na záver ešte jedna otázka, je práca
v takomto laboratóriu náročná?
Po úrodnej zberovej sezóne 2018, ktorú
Semenoles v maximálne možnej miere využil na zber, ma v laboratóriu doslova zaplavili vzorky osiva na testovanie kvality. Som
náchylná povedať, že hodne náročná. Veľmi
náročné sú hlavne testy životnosti na jemnú manuálnu prácu a zároveň je potrebné
mať dostatok skúseností, aby bolo vyhodnotenie správne. Ale najdôležitejšie je, keď
práca človeka baví a mňa lesné semenárstvo baví. Je to pomerne náročná, ale nesmierne zaujímavá a pekná práca. Veľmi pozitívne je, že na rozdiel od iných laboratórií
tu môžem ihneď vidieť spätnú väzbu v procese semenárskej a škôlkarskej výrobe.
Mgr. Gabriela Luptáková, PhD
OZ Semenoles

Ekológovia v skanzene
Katedra biológie a ekológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (jedna z ôsmich katedier uvedenej fakulty, zriadená v roku 1954, ktorá
prechádzala rôznymi organizačnými zmenami a od roku 2007 pôsobí pod súčasným
názvom) zabezpečuje výučbu v rámci akreditovaných študijných programov „Ekológia
a ochrana ekosystémov“ (v bakalárskom
i magisterskom stupni), „Evolúcia ekosystémov a ich ochrana“ (v doktorandskom študijnom programe) a v učiteľských programoch
štúdia biológie v kombinácii (v bakalárskom
i magisterskom stupni).
V magisterskom stupni jednoodborového
študijného programu Ekológia a ochrana
ekosystémov (zameraného na získanie vedomostí z teoretickej a aplikovanej ekológie, najmä z ekológie prostredia, obnovnej
ekológie, aplikovanej limnológie, metód
ekologického výskumu i ochrany biodiverzity), absolvujú študenti aj viacero predmetov
z problematiky teoretickej i aplikovanej ekológie (ekológia prostredia, paleoekológia,
metódy ekologického výskumu). Medzi ne

patrí aj predmet „Ekológia suchozemského prostredia“. Skladá sa z troch
nadväzujúcich častí, približujúcich tri
hlavné typy ekosystémov Slovenska
– lesný, poľnohospodársky a urbánny
ekosystém. Lesnému ekosystému je
venovaný najväčší priestor. Okrem prednášok, cvičení a seminárov sú dôležitou
súčasťou výučby aj exkurzie do terénu.
V piatok 12. apríla preto študenti s vyučujúcim navštívili Lesnícky skanzen vo
Vydrovskej doline. Okrem jeho prehliadky po náučnom chodníku, približujúcom
históriu, pestovanie, ochranu a význam
lesa, ktorého kľúčovými zložkami sú stromy, si predstavili les ako vysoko organizovaný ekosystém – zložitý dynamický
živý komplex rôznorodých spoločenstiev
mikroorganizmov, húb, rastlín a živočíchov,
prepletených hustou, no krehkou a citlivou
pavučinou vzťahov a väzieb so slnečnou
energiou, pôdou, vodou i vzduchom. Lesy
tvoria neustále plynúcu (meniacu sa) mozaiku biotopov, ktorá sa nechová len deterministicky, ale necháva značný priestor

náhodným procesom a katastrofickým posunom.
Po skanzene ich previedol jeho vedúci, Ing. Michal Kofira. Okrem zaujímavého
výkladu študenti za jeho pomoci zhotovili
a vyvesili aj vtáčie búdky a oboznámili sa aj
s aktivitami, ktoré skanzen ponúka pre širokú verejnosť.
Peter Urban, UMB BB
5 / 2019
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Verní tradíciám

Stavanie mája na OZ Žarnovica
Človek si ani neuvedomí, ako ten čas letí.
Opäť je tu máj a s ním už od dávnych čias
pretrvávajúca tradícia stavania májov ako
symbolu boja zimy s jarou, smrti so životom
a najmä symbolu k životu sa prebudzajúcej
prírody. Už si ani neviem na našom závode
predstaviť, že by nám, „lesníckym dievkam“,
naši „lesnícki mládenci“ nepostavili máj.
Predchádza tomu samozrejme riadna príprava, a to nájsť vhodný smrek – no taký akurát,
doviesť ho z lesa, odkôrniť a nechať pár dní
preschnúť, aby sa nešmýkal rebrík po ňom
pri stavaní. To je signál pre nás, lesné žienky,
že treba kúpiť farebné stuhy, ktoré znásobia
krásu postaveného mája.
A je tu 30. apríl. Máj pripravený, upevnený
v stojane (špeciálne pripravenom pre stava-

nie mája), ozdobený pestrofarebnými stužkami už len čaká, kedy ho chlapi postavia.
Všetci sa schádzame pred administratívnou
budovou. Chlapi medzitým skúšajú, aký je
ťažký. Za predchádzajúce roky majú už techniku stavania májov zvládnutú dokonale. Už
sme všetci.
Pár sloh májovej piesne sa roznesie dvorom a potom už len: „Zdvihni... podrž...
zatlač... podložte rebríky... dvíhaj, dvíhaj...
pripevni!“ a už je máj vztýčený krásny majestátny symbol jari! A hoci stuhy počas
jeho vládnutia v máji vyblednú, spomienka
v srdciach nás všetkých zúčastnených nikdy
nevybledne.
Ing. Katarína Dávidová
komunikátor OZ Žarnovica

Kaštieľ v Palárikove otvoril brány dokorán
Nie každý sa môže prechádzať priestormi
historických budov tak často, ako jeho správcovia či kasteláni. Výnimkou nie je ani kaštieľ
v Palárikove, ktorého prehliadku je potrebné
si vopred dohodnúť, alebo sa v jeho priestoroch môžete pohybovať ako ubytovaný hosť,
či počas rodinných alebo spoločenských akcií. Posledné tri roky počas prvého mája sa
však správca tejto historickej stavby, štátny
podnik LESY Slovenskej republiky, rozhodol
tento skvost sprístupniť verejnosti.
Zorganizovať takéto podujatie si vyžaduje veľa energie a kontaktov. Vždy sa vy-

5 / 2019

skytne niečo, čo dokáže prekvapiť. Otázku:
A aké skúsenosti má s dňami otvorených
dverí vedúci kaštieľa v Palárikove Mgr. Matúš Pacelt? „Kým na prvý ročník otvorených
dverí v historického kaštieľa v Palárikove
prišlo sto ľudí, o rok neskôr nás návštevnosť
trochu prekvapila. Namiesto očakávaných
dvoch stoviek návštevníkov prejavilo záujem nahliadnuť do priestorov Palárikovského
kaštieľa takmer 800. Tento tretí ročník sme sa
pripravili a očakávame približne tisícku záujemcov. Tento ročník dňa otvorených dverí organizujeme s obcou, máme tu veľa dobrovoľ-

níkov, s exteriérovou expozíciou prišli Priatelia
historických vozidiel Palárikova a v interiéri
sme umiestnili menšiu výstavu Krásna nevesta – svadobné šaty. Pre deti sú pripravené rôzne zážitkové aktivity, ktoré pre nich pripravili
lesníci z OZ Žarnovica.“
Okrem kaštieľa bola sprístupnená Vodárenská veža a bažantnica. Návštevníci sa
mohli po kaštieli pohybovať bez časového
obmedzenia. Pre milovníkov histórie boli
historické prednášky v zlatej sále kaštieľa.
-as-

lesníctvo spoza hraníc |

Zelené pľúca v Rakúsku
Takmer polovica Rakúska (47,6 %),
asi štyri milióny hektárov, je pokrytá lesom. Po Fínsku so 75 % a Švédsku so 68 %
sa Rakúsko radí na tretie miesto v najviac
zalesnených krajinách Európy. V rámci administratívneho členenia pozostáva z deviatich spolkových krajín. Najväčšie zastúpenie
lesov (viac ako 61 %) majú krajiny Štajersko
a Korutánsko na juhovýchode. Rozlohovo
najmenšia spolková krajina obklopujúca
hlavné mesto krajiny Viedeň má lesnatosť
len niečo viac ako jednu pätinu. Aj napriek
tomu je Viedeň považovaná za jedno z najzelenších miest v Európe.
Z národnej inventarizácie vyplýva, že
v rakúskych lesoch rastie takmer 1.1 miliardy metrov kubických dreva, pričom ich zásoba neustále rastie. Z 30 miliónov metrov
kubických, ktoré každoročne prirastú, sa pri
ťažbe spracuje nie viac ako dve tretiny. Lesníctvo a drevospracujúci priemysel patrí
v Rakúsku k jedenému z najdôležitejších
zamestnávateľov. Drevo a les je významným
ekonomickým faktorom, nakoľko z neho žije
okolo 300.000 ľudí. Odvetvie produkuje ročne 12 miliárd eur, čo zodpovedá približne
4 % hrubého domáceho produktu Rakúska
(HDP). Až 70 % drevárskej produkcie ide
do exportu, čo radí rakúsky drevársky priemysel za druhé najväčšie aktívum rakúskeho zahraničného obchodu po cestovnom
ruchu.
V rámci druhového zloženia dominujú v Rakúsku ihličnaté dreviny zaberajúce takmer 70 % lesov. Najzastúpenejšou
drevinou z celkového počtu až 65 druhov je s 56 % smrek, nasleduje buk (9 %),
borovica (6 %) a smrekovec (4 %). Podiel
jedle po ústupe a znížení množstva emisií,
ktoré spôsobovali jej úbytok, za posledné
obdobie opäť mierne vzrástol na 3 %. Podiel
duba v lesoch predstavuje niečo viac ako
2 %. Prirodzené zloženie lesov pozostávajúcich z rôznych druhov drevín sa od stredoveku zmenilo najmä z dôvodu ťažby palivového dreva, či odlesňovania na pastviny.
Rozloženie lesných spoločenstiev v rámci
krajiny prebieha podľa klimatických zón
v závislosti od vplyvu Álp, oceánskej, alebo
panónskej-kontinentálnej klímy a ich stretových území. V stredných, južných vápencových Alpách a v Českom masíve prevláda
z hlavných drevín najmä smrek. Borovica
rastie v lesoch na východe krajiny, najmä
v spolkových republikách Korutánsko a v juhovýchodnej časti Štajerska. Buk sa šíri najmä panvami a dominuje na úpätí Álp v Hornom a Dolnom Rakúsku a kopcovitej krajine
Štajerska, ale chýba vo vnútorných alpských
lokalitách. Dubovo bohaté lesy sú k dispozícii na miestach pod 300-400 metrov
nad morom a na kopcoch vo východnom
Rakúsku. Vo všeobecnosti sa prirodzené
zastúpenie ihličnanov zvyšuje so zvyšujúcou sa nadmorskou výškou. Nad 1400 m je

zóna ihličnatých lesov s porastom smreka,
smrekovca, borovice alebo kosodreviny,
ktoré rastú až na hornú hranicu lesa vo výške 1600 m, v centrálnej časti Álp je to až vo
výške 2000 m n. m..
Lesy v Rakúsku sú dnes verejne prístupné pre každého. Do roku 1975 tomu však
tak nebolo a do lesa mohol vstúpiť len jeho
majiteľ. Upravil to až nový zákon o lesoch
z roku 1975, ktorý otvoril nové možnosti pre
rekreáciu, poľovníctvo, či ťažobnú činnosť.
Až 82 % rakúskych lesov je v súkromnom
vlastníctve približne 145.000 vlastníkov lesov. (V rámci Európskej 28, má väčší podiel
súkromných lesov už len Portugalsko a to
93 %.) Z dôvodu veľkého počtu vlastníkov
preto v Rakúsku dominujú lesy menšieho
rozsahu do 200 ha, ktoré tvoria až 54 % ich
celkovej rozlohy. Zo zvyšných 18 % štátom
vlastnených lesov spravujú takmer 15 %
rakúske spolkové lesy (ÖBf ). Na území Rakúska sa nachádza sedem národných parkov, pričom až šesť z nich je medzinárodne
akceptovaných podľa normy IUCN. Prvý národný park Vysoké Taury bol založený v roku
1981. Dnes majú národné parky v Rakúsku
rozlohu 2.376 km², čo je 2,8 % celkovej rozlohy krajiny. Patria medzi ne najvýznamnejšie prírodné scenérie Rakúska ako je lužný
les, alpský masív, panónska step, či skalnaté
údolia.
Takmer štvrtina lesov v Rakúsku primárne
slúži ako ochranný les. Bez jeho ochrannej
funkcie by sa nedalo využiť takmer 50 %

obytného a hospodárskeho priestoru Rakúska. Jeho primárnu funkciu ochrany pred
lavínami, zosuvmi, povodňami a skalnými
stenami však narúša veľký tlak v dôsledku
starnutia a klimatických zmien. Na zabezpečenie ich priaznivého stavu a plnenie ich
primárnej úlohy vláda každoročne vyčleňuje milióny eur.
Ani rakúske lesy neobchádzajú veľké škody, ktoré si vyžadujú okamžité opatrenia
a investície. V minulom roku najmä lesné
porasty na severovýchode krajiny v Dolnom
a Hornom Rakúsku z dôvodu nedostatku
zrážok ťažko poškodil podkôrnik. Naopak,
vo východnom Tirolsku a Korutánsku na jeseň spôsobili veľké škody rozsiahle búrky
a vietor. Podiel poškodeného dreva sa v porovnaní s rokom 2017 zvýšil až o polovicu.
Uvedené skutočnosti presvedčili vládu
o poskytnutí balíka opatrení a podporu odvetvia lesného hospodárstva so zameraním
nielen na zalesňovanie, ale ja na dotovanie
výstavby a prevádzky mokrých skladovacích zariadení pre vyťaženú drevnú hmotu.
-rs-
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Osemnásty Zelený objektív
Apríl – mesiac lesov patrí v Lesníckom
a drevárskom múzeu tradične aktivitám
s tematikou prírody a lesa. Na tento rok sme
pripravili už 18. výstavu s názvom Zelený
objektív. Výstava prezentuje najlepšie fotografie z rovnomennej súťaže, ktorú v spolupráci so Združením lesníčiek a Združením
zamestnávateľov lesného hospodárstva
na Slovensku organizuje Lesnícke
a drevárske múzeum od roku 2001.
Súťaž je určená mladým fotografom
– žiakom základných škôl a študentom stredných škôl a jej témou je
samozrejme les.
Súťaže sa v roku 2018 zúčastnilo
259 súťažiacich so 790 fotografiami
(142 žiakov základných škôl prihlásilo
396 fotografií a 117 študentov stredných
škôl 394 fotografií). Z technickej stránky
je väčšina súťažných fotografií na dobrej
úrovni, pravidelne sa však v mizivom počte objavujú aj fotografie, ktoré nespĺňanú
ani základné technické požiadavky. Väčším
problémom sa javí téma súťaže, ktorá slovami propozícií zahŕňa fotografie z lesného
prostredia s dôrazom na vzťah človeka k lesu,
ktoré môžu zobrazovať ľudí v lese, ich aktivity, prácu, oddych, ako aj všetky druhy lesných
živočíchov, drevín, rastlín a húb. Pri pohľade
na fotografie prihlásené do súťaže možno
konštatovať, že pre časť súťažiacich je „les“
a „príroda“ to isté. To je prílišné zjednodušenie a aj preto mnohé kvalitné zábery z lúk,
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záhrad či parkov, nemôžu byť z dôvodu nedodržania témy súťaže ocenené.
Z pohľadu fotografických žánrov prevláda
medzi
súťažnými prácami
dokumentárna
fotografia nad
fotografiou
poeticko-umeleckou, sporadicky sa
objavujú
rôzne koláže
až
kreatívne
fotomanipulácie. Tradične málo
je zobrazovaná tematika
človeka v lese. Z formálneho hľadiska majú
zastúpenie všetky formy zobrazenia od panorám až po makrofotografie, absolútnu
dominanciu pritom má farebná digitálna
fotografia.
Spomedzi všetkých účastníkov sa hodnotiaca komisia, pracujúca v zložení Ing. Jozef Fašanga, profesor Vladimír Čaboun
a Ing. Boris Pekarovič, rozhodla oceniť deväť
súťažiacich. V kategórii žiakov základných
škôl si palmu víťazstva odniesol Gregor Sobota za cyklus fotografií „Lesný chodník“,
druhé miesto obsadil Matúš Pekár s fotografiami „Stromy“ a „Les“ a tretie miesto získala
Anna Viktória Hudecová za fotografie „Približovanie dreva I a II“ a „Ťažký chlieb“. Uznanie
v kategórii žiakov základných škôl sa ušlo Júlii Kapustovej za fotografie „Králická tiesňava
v hmle I a II“.

Medzi stredoškolákmi sa najlepšie presadila Eliška Klinovská s fotografiami „V skrytosti“, „Farby jesene“, „Stačí vykročiť“ a „Pozlátenie“, druhý skončil Jakub Vodrážka
s fotografiami „Viem rozhýbať les“ a „Človek
a les I a II“ a tretie miesto získala Dáša
Takáčová za fotografie „Koberec života“ a „Ticho“. Uznanie medzi študentami stredných
škôl získala Alexandra Hužovičová za fotografie „Cesta lesa“ a „Lesné impresie“.
Cenu Združenia zamestnávateľov lesného
hospodárstva na Slovensku získala Rebecca
Bencová za fotografie „Premeny lesa I a III“.
Výsledky 18. ročníka súťaže Zelený objektív boli zverejnené na vernisáži výstavy 9.4.2019 v priestoroch Lesníckeho
a drevárskeho múzea. Úlohy hostiteľa sa
za štátny podnik LESY generálny riaditeľ
Ing. Marian Staník. Súťažiacim sa prihovorili
aj všetci traja členovia hodnotiacej komisie
a za spoluorganizátorov docentka Viera Petrášová zo Združenia lesníčiek a Ing. Zdenko
Kováč za Združenie zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku.
Na záver možno konštatovať, že ako súťaž,
tak aj výstava majú svoj význam. Súťaž poskytuje podnety k rozvoju umeleckého nadania a estetického cítenia súťažiacich, ako
aj k ich častejším návštevám lesa a prírody.
Výstava dáva súťažiacim možnosť porovnať
úroveň ich tvorby s rovesníkmi, organizátorom prináša radosť z krásnych fotografií
a návštevníkom príjemný kultúrny zážitok.
Ing. Marek Vanga
LDM Zvolen
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Mravcolevy
Medzi málo známu a laickou verejnosťou v prírode prehliadanú skupinu hmyzu
patrí čeľaď mravcolevovité (Myrmeleonidae)
z radu sieťokrídlovcov (Neuroptera). Je to
hmyz so štíhlym pretiahnutým telom a štyrmi priehľadnými krídlami bez väčších škvŕn
s hustou žilnatinou. Je nenápadne vyfarbený,
sivý, okrový, čierny alebo hnedý. V pokoji má
krídla strechovito zložené nad telom. Tým sa
líši od vážok, na ktoré sa podobá. Zadoček je
valcovitý, dlhý a úzky, nohy štíhle a ochlpené. Tykadlá sú krátke, silné, mnohočlenné,
na konci kyjovito zhrubnuté. Živia sa voškami a menším hmyzom. V našich lesoch sa
s nimi sporadicky stretávame počas teplých
letných večerov pri večernom osvetlení chát
a chalúp. Obyvatelia obcí južného Slovenska
a návštevníci piesočných oblastí našej republiky ich vzácne zastihnú aj cez deň, keď ich
vyrušia v podraste za turistických vychádzok
či poľnohospodárskych prác. Počas ich trepotavého letu si ich väčšina ľudí mýli s vážkami. Neuvedomujú si, že majú šťastie, vidieť
hmyz s neuveriteľne zaujímavým spôsobom
života.
Mravcolevy sú rozšírené najmä v teplých
krajinách sveta, kde ich žije 2500 druhov.
V našej prírode desať, ale už v okolí Stredozemného mora ich napočítame takmer 400.
Krídla na rozdiel od našich druhov majú
často škvrnité a najrozmanitejším spôsobom
zdobené. Táto kamufláž tzv. mimikry im pomôže lepšie sa maskovať v prírode, splynúť
s okolím a ochrániť sa pred predátormi. Poniektoré juhoeurópske druhy mravcolevov,
najmä z rodu Palpares dosahujú v rozpätí krídel úctyhodných 15 cm a na rozdiel od druhov našej fauny lietajú za plného slnečného
svitu. Pozorní milovníci prírody a cestovania
sa s nimi môžu stretnúť v obľúbených dovolenkových destináciách Balkánu a juhovýchodnej Európy (napr. v Grécku).
Počas entomologických potuliek svetom
som sa neraz stretol aj s vyslovenými obrami
tejto skupiny sieťokrídleho hmyzu. V africkej

buši na hraniciach Zimbabwe a Botswany
medzi nezabudnuteľnými gigantami africkej
flóry, dalo by sa povedať že symbolmi Afriky
- mohutnými kmeňmi Baobabov - ťarbavo
poletovali obrovité mravcolevy s rozpätím
krídel takmer dvadsať centimetrov. Príbuzné,
približne rovnako veľké druhy som pozoroval
vo výške dvetisíc metrov na nezabudnuteľných alpínskych lúkach Dračích hôr cestou
z Juhoafrickej republiky do kráľovstva Lesotho, ktoré je nazývané švajčiarskom Afriky.
Nemenej zaujímavé druhy mravcolevov žijú
v severnej Afrike a južnej Európe. Na okraji
krátera legendami opradenej sopky Stromboli, v uhľovočiernej struske po stáročia vyvrhovanej k pobrežiu Stredozemného mora,
či v kalderách Vezuvu a Etny som nachádzal
stovky lievikovitých jamiek s ich larvami.
Dospelé jedince veľké iba o niečo viac ako
centimeter, pôsobili jemnúčko ako japonské
miniatúry a poletovali v hustých porastoch
žlto kvitnúceho a prenikavo voňajúceho kríka «ginestra». V myšlienkach mi pripomínali
slová básnika: „Odtrhol som kvetinku-zvädla,
chytil som motýľa-zomrel. Vtedy som pochopil, že krásy sa smiem dotknúť iba srdcom...“.
S príslušníkmi skupiny sieťokrídlovcov, kde
systematicky mravcolevy patria, sa však
stretávame nielen v teplých oblastiach trópov a subtrópov, ale čo možno málokto vie
aj v našej slovenskej prírode. Druhy žijúce
na území Slovenska sú o polovicu menšie,
objavujú sa večer a v noci. Dospelé mravcolevy neprijímajú potravu a počas dňa sa ukrývajú na stromoch a v krovinách. Pri vyrušení
lietajú neistým a trepotavým letom. Niekedy
od mája do septembra ich zastihneme aj pod
svetlami lámp. Žijú veľmi krátko, maximálne
dva týždne. Napriek tomu že na príhodných
piesčitých miestach môžeme naďabiť na desiatky lievikovitých pascí s číhajúcimi dravými larvami mravcolevov, s dospelými jedincami sa v prírode stretávame iba sporadicky.
Piesočné lievikovité pasce mravcolevov boli
známe už v stredoveku. Na ich dne striehnu

Mravcolev Palpares libolulioides so strechovito zloženými krídlami

tigre hmyzej ríše - nenásytné larvy s mohutnými hryzadlami. Sú sivé, husto ochlpené,
olepené prachom a pieskom, a tak sú dokonale maskované. Korisť, spravidla mravce,
sa z okraja lievika ľahko zosunú dolu, kde
sú okamžite ochromené jedovým aparátom a vstreknutím tráviacej tekutiny larvy,
ktorá ich následne vysaje. Ak obeť do pasce
nespadne sama, larva sa ju snaží zasiahnuť
drobnými kamienkami, ktoré na ňu vystreľuje a zraziť ju dolu. Vývoj larvy trvá asi tri roky.
Po druhom prezimovaní na jar tretieho roku
sa zakuklí v guľatej kolíske z hodvábnych
vlákien a drobných kamienkov. Po niekoľkých týždňoch až mesiacoch (podľa teploty
a počasia) sa z kolísky do polovice prehryzie
pohyblivá kukla, ktorej na chrbtovej strane
praskne pokožka a vylieza dospelý jedinec.
Po oschnutí a vyrovnaní krídel vylieta. Takýto vývoj má náš najznámejší mravcolev
obyčajný (Euroleon nostras) s hnedými škvrnami na krídlach, ktorých rozpätie dosahuje
7 cm, ako aj mravcolev čiernobruchý (M. formicarius). Tento s krídlami čírymi - bez škvŕn.
Larvy niektorých druhov si však nerobia
lovné jamky v pôde. Žijú v práchne stromov
alebo pod kôrou pňov, kde sa živia najčastejšie mravcami rodu Lasius. Taký vývoj má náš
vzácny zástupca starého rodu mravcolevov
s reliktným výskytom u nás mravcolev stromový (Dendroleon pantherinus). Jemu podobný mravcolev Myrmeleon bore so sklovito
priesvitnými krídlami s čiernou žilnatinou
a čiernym telom so svetlou kresbou je viazaný na zvyšky pôvodných piesčitých náplavov
riek. Všetky tieto jemnučké skvosty našej
prírody sú ohrozené ničením pôvodných
biotopov. Je potrebné zabrániť odstraňovaniu bútľavých stromov z teplých oslnených
okrajov lesov, či ťažbe piesku v miestach ich
súčasného výskytu. Suma, ktorou je vyčíslená spoločenská hodnota napr. mravcoleva
stromového sama o sebe na jeho záchranu
určite nestačí.
Rudolf Gabzdil

Najväčší európsky mravcolev Palpares libelluloides

5 / 2019

19

20

| historické lesnícke osobnosti

Prof., Ing. Ladislav Štefančík, DrSc. – 90 rokov od narodenia
Narodil sa 4.4.1929 vo Vinnom (Michalovce) v rodine poštového úradníka. Gymnázium ukončil v Michalovciach (1948),
lesné inžinierstvo začal študovať na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach, ukončil ho až
na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo
Zvolene (1956). V roku 1965 obhájil svoju kandidátsku dizertačnú prácu „Statické
a dynamické zmeny v bukovej žrďovine
vplyvom prirodzeného vývoja a úrovňovej
i podúrovňovej prebierky“, v roku 1968/69
absolvoval ročnú stáž na Ústave pre náuku
o výnose lesa v Mníchove. Doktorská dizertačná práca (1984) „Prebierky v bučinách
s osobitným zameraním na pestovanie
stromov výberovej kvality“. Habilitačná práca „Výskum pestovno-produkčných otázok
prebierok v bučinách“ (1991). Profesúra
po inauguračnej prednáške „Diferencované
spôsoby obhospodarovania lesov v normálnych a meniacich sa ekologických podmienkach“(1992). Lesnícku prax začal ako
taxátor ešte pred vysokoškolským štúdiom.
Po skončení štúdia nastupuje na Výskumný
ústav lesného hospodárstva v Banskej
Štiavnici, na oddelenie pestovania lesov,
ktorého vedúcim sa stáva v roku 1976, neskôr odboru, kde túto funkciu vykonával až
do roku 1990. Od začiatku práce na VÚLH

Ladislav Štefančík

vo Zvolene sa intenzívne a cieľavedome
zaoberá problematikou výchovy lesných
porastov. Pozornosť venuje komplexnému
výskumu v nevychovávaných, nezmiešaných a zmiešaných bučinách v rámci systému pestovania – technika – ekonomika,

pričom sa osobitne špecializuje na pestovno-produkčné otázky. Ako jeden z prvých
v ČSSR začína riešiť problematiku výchovných zásahov v bučinách a na tomto úseku získal aj najväčšiu prax a skúsenosti.
Pre účely výskumu založil sieť 112 trvalých
výskumných plôch a cca 50 krátkodobých
pokusných plôch. Počas svojej výskumnej
činnosti koordinoval úlohy v štátnom pláne
RVT, riešil čiastkové úlohy v bádateľskom,
štátnom a rezortnom pláne výskumu. Poznatky, ktoré vo výskume získal, nachádzajú aj bohaté uplatnenie v praxi. Dôkazom
toho sú jednak Pokyny pre uskutočňovanie
prebierok v prístupných a neprístupných
bukových porastoch ako aj početné expertízy, inštruktáže, prednášky, exkurzie a pod.
Za najvýznamnejšie výsledky jeho práce
možno považovať vyriešenie problému
voľby (kritéria) stromov výberovej kvality
a koncepciu úrovňovej voľnej prebierky
pre pestovanie, najmä dočasne nevychovávaných listnatých a zmiešaných porastov
v normálnych a meniacich sa ekologických
podmienkach. Vykonával aj funkciu predsedu Vedeckej rady LVÚ Zvolen. Za celoživotné tvorivé dielo v oblasti výskumu mu bola
udelená Medaila Jozefa Dekreta Matejovie
od Lesníckeho výskumného ústavu vo Zvolene. Zomrel 23.11.2002 vo Zvolene.

Prof., Dr., Ing. Leo Skatula – 130 rokov od narodenia
Narodil sa 12.4.1889 v Místku. Po štúdiách
na gymnáziu vo Frýdku absolvoval lesné inžinierstvo vo Viedni. V roku 1936 predložil a obhájil doktorskú dizertáciu na ČVUT v Prahe.
Vedúci Katedry technicko-melioračnej a prodekan Lesníckej fakulty VŠZ v Brne. Po I. svetovej vojne začal pôsobiť v lesnícko-technickej štátnej službe v Brne, na stavebnej správe
Luhačovice a pracoval na hradení Olšavy
v Bojkoviciach. V roku 1939 bol preložený
k Zemskému úradu do Prahy a neskôr sa stal
vedúcim služby LTM-HB. Značnú časť svojho
života prežil na Slovensku v odbore hradenia bystrín a ostatných inžinierskych lesníckych stavieb, kde nadobudol znamenitú prax
a mnoho cenných skúseností. V Hornojelenskej doline podľa projektu Lea Skatulu bol
v rokoch 1926-1927 upravený tok Jelenca.
Ním vypracované a uskutočnené projekty sú
dodnes vzorom pre komplexné riešenie odtokových pomerov v bystrinných oblastiach.
Bol prvým vedúcim Oddelenia hradenia bystrín Poľnohospodársko – technického odboru
v Turčianskom Svätom Martine (1936-1938).
Za svoje pracovné úspechy, aj na Slovensku
bol povolaný ako vynikajúci odborník už
v roku 1939 ako suplent na Lesnícku fakultu
VSŽ v Brne. V dôsledku uzavretia vysokých
škôl na túto pedagogickú cestu nastúpil až
v roku 1945 a bol menovaný profesorom
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pre odbor inžinierskych lesníckych stavieb
a hradenia bystrín. Ujal sa vedenia ústavu
inžinierskych lesníckych stavieb, ktorý bol aj
v tej dobe na fakulte rozsahom výuky najrozsiahlejší. Na tomto svojom novom pracovisku
sa venoval veľmi aktívne výchove nových
lesníckych odborníkov. Vo funkčnom období
rokov 1948-1949 zastával akademickú funkciu dekana a v rokoch 1950-1953 pôsobil ako

prodekan Lesníckej fakulty. V roku 1961 bol
penzionovaný, ale ďalej pôsobil na škole až
do svojej smrti. Za svojho dlhoročného pedagogického i vedeckovýskumného pôsobenia
na katedre ISL-HB prednášal a všestranne garantoval celú škálu teoretických i praktických
disciplín, počnúc hydrológiou a hydraulikou,
lesnými cestami a železnicami, priepustami
a mostami, vodnými nádržami až po hradenie bystrín a strží. Pre tieto tradované predmety lesníckeho vysokoškolského štúdia
pripravoval, spracovával aj vydával prehľadné a teoreticky i prakticky veľmi fundované
skriptá a pomôcky. Ním vydané celoštátne
učebnice «Hradenie bystrín a strží» je veľmi
vzácnym a ojedinelým dielom, dodnes široko
využívaným pre svoje komplexné biotechnologické poňatie nielen študentov, ale aj širokú
prevádzkovú lesnícku verejnosť. Prof. Skatula
bol permanentne činný aj v mimo fakultných orgánoch a inštitúciách, najmä v bývalej ČSAV a ČSAZ, v ich príslušných komisiách
a odboroch. Bol v podstate priekopníkom
komplexných biotechnických prístupov pri
sprístupňovaní lesov a hradení bystrín. V tejto oblasti na neho celé generácie absolventov a spolupracovníkov právom spomínajú
s úctou a uznaním. Zomrel 20.12.1974 v Brne.
Muž v kožušinovej bunde,
Ing. Viliam
fond LDM
Stockmann,
Zvolen
CSc.

netradičné využitie dreva |

Ikony holandskej kultúry
Drevo tvorí tradičnú obuv už stovky rokov.
Vedeli ste, že najstaršie zachované dreváky
nájdené v Rotterdame a Amsterdame pochádzajú z 13. storočia? Tieto drevené topánky vyzerajú presne ako dnešné dreváky.
Dreváky, ťažké pracovné topánky,
zvyčajne nosili francúzski a holandskí roľníci až do začiatku 20. storočia.
Tieto robustné topánky chránili nohy
poľnohospodárskych
pracovníkov
pred blatom, mokrom a pred zranením ostrými nástrojmi používanými
pri práci. Sú prirodzene vysoko odolné
voči vode, a preto boli obzvlášť užitočné v bažinatých oblastiach Holandska.
Poľnohospodári nosili svoje obľúbené
dreváky aj do kostola a počas sviatkov, pričom boli špeciálne zdobené
rozmanitými ornamentami z tradičnej
holandskej kultúry. Francúzske dreváky
boli často vyrobené z kombinácie dreva
a kože. Klasický holandský drevák je však
úplne drevený. S príchodom industrializácie sa stala ľahšie dostupná kožená
a gumová obuv a klasické dreváky sa stali
menej rozšírenými. Dreváky však stále
nosia holandskí poľnohospodári, ako aj
holandskí rybári a zamestnanci oceliarní.
Clogs (ako ich miestni nazývajú) sa v 60. rokoch 20. stor. v Európe a Severnej Amerike
znovu objavili, nie však ako pracovná obuv,
ale ako móda. V 90. rokoch sú neustále populárne. Tieto moderné dreváky sa pretransformovali a dnešnej dobe je zvyčajne kožený
zvršok topánky pripojený k drevu.
Dreváky sa zvyčajne vyrábajú z troch druhov dreva: európska vŕba, topoľ biely alebo topoľ tulipánový. Tieto dreviny sú tvrdé
a odolné voči vode. Na výrobu drevákov nie
je potrebný žiadny iný materiál len nástroje,
s pomocou ktorých sa vyrábajú. V procese finalizácie sa však dreváky lakujú alebo
zdobia farbou.
Každé mesto alebo predmestie malo
v Holandsku svojho vlastného výrobcu. Trvalo tri až štyri hodiny, aby skúsený remeselník vyrobil ručne jeden pár drevených
topánok. Pri ručnej výrobe je potrebné
dať hrubý tvar so špeciálnou malou sekerou. S ostrým nožom by mal drevák
vyhladiť tvar upchávky na vonkajšej strane pred tým, ako zvnútra vyberie drevo.
Výrobcovia vždy pracujú s mokrým drevom,
pretože musia robiť veľa kriviek (suché drevo
by malo triesky). Sušenie vyrezaných drevákov trvá približne tri týždne a vykonáva sa
prirodzene za pomoci vetra. Kedysi dreváky
boli tradične vyrábané výlučne ručne, či už
ich nositeľmi alebo špecializovanými remeselníkmi. Pred menej ako sto rokmi továreň
na dreváky mohla pozostávať z desiatok
pracovníkov, ktorí robia topánky rovnakým
spôsobom – ručne.
Zavedenie automatizovaných strojov
urýchlilo proces, hoci stroje stále vyžadovali

pozorných operátorov. Čerstvo spílená guľatina sa odkôrni a následne sa vloží do píly,
ktorá ich rozreže na hrubé obdĺžnikové bloky. Z každého bloku, bude formovaná jedna
topánka.

Veľkosť bloku sa líši v závislosti
od veľkosti finálnej topánky. Napríklad pre
pánske topánky veľkosti osem je potrebný
blok 37 x 13,3 x 13,3 cm.
Dva polotovary sa umiestnia do kopírovacieho stroja, ten tvaruje vonkajšiu časť topánok. Vedľa polotovarov je vinylová topánka,
ktorá sa používa ako vzor. Každá veľkosť topánky má svoj vlastný vinylový vzor a obsluha stroja uzamkne príslušný vzor. Ukazovateľ
je nastavený tak, aby kopíroval tvar pozdĺž
topánky. K ukazovateľu sú pripojené dva
elektricky poháňané rezné nástroje. Tie sú

nastavené na pravý a ľavý polotovar topánky. Obsluha stroja zapne napájanie a opatrne sleduje obrys topánky so značkovačom.
Rezné nástroje sledujú pohyb stopovača
a vyrezávajú vonkajšiu líniu topánky. Dva
polotovary sa otáčajú v opačných smeroch,
čo umožňuje vyrezať ľavú a pravú topánku
súčasne.
Ďalej sú vyrezané polotovary umiestnené v inom stroji nazývanom duálny vrták.
Tento stroj má trojuholníkový rezací nástroj. Stredový hrot kopíruje vinylový vzor
topánky. Pravé a ľavé hroty sú nastavené
na pravý a ľavý polotovar topánky. Operátor drží dlhú kovovú tyč pripevnenú
k stopovaciemu hrotu a tlačí ju pozdĺž
vnútornej strany topánky. Rezačky sledujú pohyb stopovača a vyberajú drevené
bloky. Tento stroj vyrezáva vnútrajšok topánok do svojich približných konečných
rozmerov, takže okolo 0,25 cm (0,64 cm)
materiálu je všade okolo. Topánky sú
umiestnené v ďalšom stroji, ktorý je
v tomto prípade plne automatický. Dve
frézy sledujú ukazovateľ na vinylovom
vzore a vyberú vnútornú časť topánok, čím odstraňujú prebytok 0,25 cm
(0,64 cm) materiálu, ktorý zostal v predchádzajúcom kroku. Jemné pôsobenie
tohto stroja zanecháva vnútro topánok
hladké a po tomto bode potrebujú veľmi
málo na finalizáciu.
Topánky schnú na vzduchu štyri až šesť
týždňov. Môžu byť jednoducho umiestnené v suchom sklade alebo umiestnené
v nízkoteplotnej peci, ktorá okolo nich
cirkuluje teplý suchý vzduch. Z dreva sa
týmto procesom vytiahne vlhkosť. Topánky stvrdnú a dosiahnu konečnú tvrdosť.
V tomto bode sú topánky kompletne hotové a pripravené na nosenie. Po brúsení sú
niektoré ozdobené do požadovaného vzoru alebo farby a následne lakované.
Aktuálne je v celom Holandsku len 12
tvorcov drevákov. Azda nenájdeme jedného
turistu, ktorý by z Holandska neodchádzal
s párom tejto kedysi tradičnej obuvi. V roku
2007 holandskí módni návrhári Viktor & Rolf
ukázali, že ich folklórne inšpirovaná kolekcia
na jeseň je na mólach bezkonkurenčná. Ich
moderný výklad starých holandských drevených topánok je možné vidieť v Centraal
Museum v Utrechte.
Nositelia drevených topánok tvrdia, že topánky sú v zime teplé, v lete chladné a poskytujú podporu pre dobré držanie tela.
Drevo tiež absorbuje pot, takže noha môže
dýchať. Holandskí lekári ich odporúčajú ako
jednoduchý rehabilitačný prostriedok - dreváky sú ťažšie ako bežné topánky, a tak sa
svaly chodidla musia viac namáhať a celá
noha viac spolupracuje s telom. Pravidelné
nosenie drevákov je vraj aj účinný prostriedok proti plochým nohám.
-mn5 / 2019
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Ako začínali Štátne lesy a majetky na Slovensku
pri vzniku Slovenského štátu

K 80. výročiu vzniku Ústredného riaditeľstva Štátnych lesov a majetkov v Bratislave
(2. časť)
Vzniknutá situácia bola do určitej miery
zvláštnosťou, pretože prvé rokovanie nového
Správneho zboru podniku Štátne lesy a majetky sa konalo v inom štátnom útvare a vzápätí druhé rokovanie už v inom:
Dňa 23.3.1939 rokoval Správny zbor podniku Štátne lesy a majetky, v poradí na svojej
druhej schôdzi. Správny zbor sa zišiel v plnom počte a ústredný riaditeľ zahájil rokovanie s nasledovnými bodmi programu:
1. Prečítanie zápisnice zo Správneho zboru
z predchádzajúceho rokovania, ktorú pán
minister schválil, vyjmúc dvoch bodov
programu (Rokovací poriadok Správneho
zboru a Systemizácia služobných miest
v ústrednom riaditeľstve ŠLM).
2. Ing. Korpeľ referuje o úhrade sťahovacích
výloh pre Jána Kriššáka, hájnika bývalej
správy štátnych lesov v Javorine.
3. Ing. Pavlac referuje o žiadosti Okresného
detského domova v Holiči o podporu a tiež
o žiadosti obce Holič o príspevok pre stravovaciu akciu chudobných detí.
4. Ing. Korpeľ referuje o žiadosti Rím. kat. farského úradu v Prenčove o udelenie podpory na zvony.
5. JUDr. Kudlička referuje o žiadosti patronátneho farského úradu v Osikove o poskytnutie materiálu na opravu plota okolo
farského úradu a záhrady.
6. Ing. Blattný udáva výsledky vianočnej
nádielky lesným robotníkom vo výške
340.000.- K, ktorými bolo obdarených
5.473 rodín.
7. O investičných stavbách referuje Ing. Mojžiš. Každému prítomnému odovzdal
zoznam 16 investícií pravých vo výške
1,211.000.- K a 17 investícií obnovných vo
výške 5,104.982.- K.
8. Vo veci preloženie Riaditeľstva ŠLM zo
Žarnovice do Zvolena podáva predseda
Správneho zboru Ing. Biringer informáciu,
že preloženie bolo schválené ešte Ministerstvom zemědělstva v Prahe, boli vyhotovené aj stavebné ideové plány na administratívnu budovu i obytné domy vo Zvolene.
Mesto Zvolen zakúpilo potrebné stavebné
pozemky, ktoré podnik dostal od mesta
zdarma. Vzhľadom na súčasnú nepriaznivú
finančnú situáciu je však potrebné realizáciu návrhu odsunúť.
9. Správny zbor prijal návrh poslanca Turčeka, aby bola vypísaná súťaž na navrhovanú
stavbu hájenky Podkopačno a stavbu kancelárskej budovy u Správy ŠL Michalová.
10. Ing. Kosljar, lesmajster prečítal správu
o agende obchodného oddelenia Ústredného riaditeľstva ŠLM, tržby za predané
drevo do zahraničia i dohodnuté obchody
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Ing. Korpeľ Pavol – člen Správneho zboru ŠLM

Ústr. riaditeľ Ing. Biringer v Topoľčiankach, na Razdielu (Masarykova dolina)

s ďalšími odberateľmi v zahraničí. Ing. Brožek ďalej referoval o požiadavke vymedzenia právomocí pre obchodné oddelenie.
11. Ing. Korpeľ referuje o prepustení 247 zamestnancov českej národnosti, ktorí boli
v službách podniku Štátne lesy a majetky
na Slovensku. Z toho je 73 vysokoškolákov, 70 stredoškolákov a zvyšok pracovníci kancelárskej a pomocnej služby. Okrem
toho odchádza 31 zamestnancov maďarskej národnosti. Vzniká problém, že miesta po vysokoškolákoch sa musia obsadiť

Ing. Tibor Blattný – námestník ústredného riaditeľa
ŠLM

stredoškolskými kádrami a tieto zase zamestnancami III. triedy. V zápise sa uvádza,
že „Tento stav musí privodiť rozhodne silný
otras v hospodárstve podniku „Štátne lesy
a majetky“ a ústredné riaditeľstvo nemôže
brať na seba zodpovednosť za následky takýchto zmien a preto bol požiadaný Správny
zbor o zaujatie stanoviska“. Správny zbor
síce zaujal stanovisko, ale štátnu doktrínu
o prepustení neslovenských pracovníkov
to zmeniť nemohlo.
Odbor X. Ministerstva hospodárstva
(Ústredné riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov) na úvod svojej činnosti zostavil v roku
1939 Päťročný pracovný program, z ktorého
hlavné body uvádzame:
Organizačná činnosť
– Vyriešenie horárskej otázky, preradenie horárov do služobnej triedy III. ako úradníkov
lesnej pomocnej služby.
– Zriadenie kategórie služby piliarskej v III.
služobnej triede pre úradníkov, ktorí absolvovali štyri triedy strednej školy v Banskej
Štiavnici a dvojročnú drevársko – piliarsku
školu v Liptovskom Hrádku.
– Preloženie sídla Riaditeľstva štátnych lesov
a majetkov Žarnovica do Zvolena.
– Poštátnenie majetku Oravského komposesorátu, vykúpením podielov, ktoré sú dosiaľ v súkromných rukách, alebo vydelením
určitej časti majetku pre komposesorov
alebo iným zákonným opatrením.
– Vypracovanie inštrukcie pre službu lesníckej administrácie podniku „Štátne lesy
a majetky“ v duchu zjednodušenia kance-
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lárskej agendy a k docieleniu užitočných
úspor.
1. Na úseku lesohospodárskom a zariaďovaní lesov
– Zvyšovanie produkcie lesnej pôdy intenzívnymi výchovnými a ochrannými zásahmi.
– Zvýšenie výkonu odborného lesného robotníctva odbornými kurzami a použitím
dokonalejšieho pracovného náradia a mechanizácie.
– Rozšírenie činnosti semenárskeho závodu
štátnych lesov, najmä zberu semena, lesných plodín. liečivých bylín a založením filiálnych zberní a sušiarní na celom Slovensku.
– Pre obdobie rokov 1940-1944 treba zariadiť
hospodárske plány na rozlohe cca 180.000
ha. Vzhľadom na nedostatok technických
síl, bude treba si vypomáhať pomocným
personálom. Hospodárske plány, ktoré sa
nestihnú vykonať, prejdú do ďalšieho päťročného plánu.
– Je nutné vykonať reorganizáciu celej zriaďovateľskej služby v tom zmysle, že táto
bude od administratívnej prevádzky osamostatnená.
– Vyriešenie úpravy osadníckeho pomeru
podľa zákona č. 45/1925.
2. Na poľnohospodárskom úseku
(povšimnutia hodná je rozsiahla poľnohospodárska činnosť podniku):
– Organizácia správ štátnych majetkov prevzatých od Diosegskej hospodárskej liehovarníckej a cukrovarníckej spoločnosti
v Diosegu (Sládkovičovo – pozn. autora).
– Nájom alebo kúpa ústredných sýpok pre
novozriadené správy v Trnave.
– Rozšírenie chovu oviec vo Vígľaši.
– Rozšírenie chovu a výkrmu svíň o 100 %.
– Šľachtenie osív a sadív – organizácia šľachtiteľskej stanice v okolí Trnavy.
– Organizácia kontroly úžitkovosti rožného
dobytka, odchov plemenného materiálu
za súčinnosti Zemedelskej rady.
– Obmedzenie nerentabilnej výroby plesňových syrov a zriadenie výroby bryndze vo
Vígľaši.
– Zefektívnenie hospodárenia liehovarov vo
Vígľaši a v Špačinciach rekonštrukciou výrobných zariadení.

Prezídium Ministerstva hospodárstva vykonalo Súpis lesných inžinierov na Slovensku

Ústredie štátnych lesov a majetkov, Vajanského nábrežie

3. Na piliarskych prevádzkach
– U Riaditeľstva ŠLM Banská Bystrica, rekonštrukcia píly Polomka. Prestavba a modernizácia píly Červená Skala. Píly treba
opatriť zariadeniami na čistenie celulózových odrezkov. Pri úprave skladov tieto
dobre odvodniť, opatriť betónovými povalkami. Na vhodnom mieste zriadiť štiepačku
na palivové drevo.
– U Riaditeľstva ŠLM Liptovský Hrádok,
prestavba pilnice v Liptovskom Hrádku, vybudovanie sušiarne, bednárne, rekonštrukcia vlečky, vybudovanie krytej nakladacej
rampy. Na píle Ľubochňa vymeniť nevyhovujúce rámovky, úprava skladu. Nové sklady vybudovať u lesných správ podľa zásad
hospodárneho skladovania úžitkového
a palivového dreva.
– U Riaditeľstva ŠLM Solivar, na píle Muráň rekonštrukcia potrebných zariadení
na píle, vybudovanie pariarne na buk,
úprava skladu. V Hnileckej doline je treba
nahradiť staré a nevyhovujúce píly v Smolníckej Hute a na Starej Vode jednou veľkou
v okolí Mníška. V obvode správ Kokošovce
a Zamutov treba uvažovať o zriadení menšej píly na intenzívne spracovanie tvrdého
dreva.
– U Riaditeľstva Oravského komposesorátu
vybudovanie píly na spracovanie dreva
u lesných správ Mútne a Zákamenné.
4. Investície
K docieleniu výkonnosti lesného hospodárstva sú potrebné účelné investície. Predovšetkým vhodné dopravné prostriedky,
vybudovanie nových drevospracujúcich
podnikov, stavby závodných a obytných budov, ochranné chodníky, rybníky a meliorácie
pozemkov.
V podniku Štátne lesy a majetky sú dva druhy
investícií:

– Investície pravé, t.j. úplne nové stavby,
ktorých náklad je uhradený z čistého zisku
podniku alebo pôžičkou.
– Investície obnovné, t.j. obnova už existujúcich stavieb, ktorých náklad je hradený
z odpisových rezerv, amortizáciou.
5. Poľovníctvo
– Príprava nového poľovníckeho zákona.
– Založenie obchodnej spoločnosti na racionálne speňaženie ulovenej zveriny.
Predložený plán bol schválený Ministerstvom hospodárstva a priebežne doplňovaný
v ročných plánoch činnosti Ústredného riaditeľstva štátnych lesov a majetkov.
Toto druhé rokovanie Správneho zboru
podniku Štátne lesy a majetky konané už
v novom štátnom útvare Slovenského štátu
bolo rozbehom samostatnosti lesného hospodárstva na Slovensku v tomto období.
Rozdelenie agendy zrušeného Krajinského
úradu:
Prezídium Ministerstva hospodárstva sa
listom č. Prez-R-2247/1/39 zo dňa 9.6.1939
obracia na všetkých prednostov odborov
ministerstva, vrátane odboru X. (Ústredné riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov) s oznamom, že dňom 30.6.1939 prestane účinkovať
Krajinský úrad na Slovensku v Bratislave. Jeho
agenda má byť rozdelená medzi jednotlivé
ministerstvá. Prezídium vyzýva prednostov,
aby podali návrh, ktorá agenda Krajinského
úradu by mala byť pričlenená na Ministerstvo
hospodárstva, resp. na ich odbor. Súčasne
nech navrhnú, ktorí zamestnanci Krajinského
úradu by mali byť delimitovaní aj so svojou
agendou do služieb Ministerstva hospodárstva. Ministerstva hospodárstva sa týka napr.
prevzatie odboru štátnej dohliadacej služby
o lesy na Slovensku.
Ing. Viliam Stockmann, CSc.
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Hrad Muráň
V Gemerskom regióne je nespočetne veľa kultúrno-historických pamiatok, ktoré stoja za návštevu a náš tretí najvyššie položený
hrad – Muráň, na tomto zozname nemôže chýbať. Hrad bol postavený v 13. storočí, takže dnes si nevieme úplne presne predstaviť
ako pôvodná stavba vyzerala, ale vďaka konzervácii hradných ruín sa uchovali zvyšky múrov a časti hradieb, čo značne pomáha
k lepšej čitateľnosti jednotlivých budov rozmiestnených po rozsiahlom nádvorí.
Poloha
Zrúcaniny hradu stoja na výraznom vrchu
Cigánka (935 m n. m.), ktorý je pomenovaný po cigánke-žene kapitána hradu, ktorej
život skončil tragickým pádom zo skaly.
Nachádza sa na južnom okraji Muránskej
planiny spišsko-gemerského krasu, na sever
od obce Muráň, ktorá je križovatkou ciest
smerujúcich do Tisovca, Červenej Skaly a Revúcej. Konkrétne deväť kilometrov od obce
Revúca.
Dispozícia a stavebný vývoj
Hrad disponoval nádvorím, ktoré bolo
natoľko rozsiahle, že na ňom stálo niekoľko
budov. Celé nádvorie bolo obklopené opevnením, ktoré malo za úlohu sledovať tvar
terénu. Na severovýchodnej strane sa nachádzalo niekoľko kruhových bášt a na strane západnej sa vybudovali hranolové bašty. Do jednej z hranolových bášt umiestnili
výťah, pre uľahčenie prístupnosti na hrad.
Vstupná veža bola postavená v gotickom
štýle a v jej interiéri sa zachovala kamenná
sedília (sedadlo). Okrem gotiky je viditeľný aj vplyv renesancie, najmä v nárožnej
listovej a esovitej sgrafitovej ornamentike.
Do dnes sa

zachovali základy gotického paláca, ale aj
fragmenty obvodového muriva a niektorých
vedľajších stavieb na nádvorí. Za najzachovanejšiu sa považuje vstupná brána s vežou,
ktorá ročne víta stovky návštevníkov, pretože nádherný výhľad do širokého okolia sa
nezmenil ani počas niekoľkých storočí.
História
Hrad postavili pred rokom 1271
na ochranu cesty vedúcej z Gemera do Liptova a Zvolena. V tom istom roku ho kráľ Štefan V. daroval
krajinskému sudcovi Mikulášovi
ako súčasť jelšavského panstva.
V 13. storočí bol hrad poškodený a spustnutý v dôsledku
bojov Karola Róberta s oligar-

chami. Obnovili ho až v 15. storočí a je viac
ako pravdepodobné, že už v tom čase veľký
priestor jediného nádvoria obklopoval hradobný múr s viacerými baštami. Muráň bol
v rukách bratríckeho hnutia až do roku 1461,
kedy hrad dobylo vojsko Štefana Zápoľského, ktorý ho za odmenu dostal do vlastníctva od kráľa Mateja Korvína. Neskôr Muráň
patril gemerskému šľachticovi Jakubovi
z Tornale, muránskemu kapitánovi Matejovi
Bašovi a v roku 1549 Mikulášovi Salmomovi. Zo všetkých majiteľov si najväčšiu pozornosť zaslúžia Széchyovci, ktorí hrad odkúpili
a po roku 1621 takmer celý zrekonštruovali. Po zavraždení Juraja Széchyho sa o hrad
starala jeho manželka Mária spolu so štyrmi
dcérami. Ich najstaršia dcéra Mária Széchyová, ktorú ľudia prezývali ,,Muránska Venuša“,
pre jej udatnosť a krásu, hrad urputne bránila až do roku 1670, kedy ho dobili cisárske vojská. Poslední vlastníci hradu boli Koháryovci, vlastnili ho až do roku 1945. V 18.
storočí prekonal dva obrovského požiare
a odvtedy obývaný nebol. Od roku 1980 sa
vykonávala postupná údržba hradu.
Súčasný stav
V súčasnosti je hrad Muráň zrúcaninou so
zachovalým areálom a vstupnou vežou. Je
obľúbeným cieľom vychádzok a túr, pretože poskytuje nádherný výhľad na gemerskú
prírodu. Existuje viacero turistických trás,
ktorými sa k Muráňu dostaneme, ale najznámejšia je tá, od chaty Zámok v sedle pod hradom. Od nej vedie krátke, ale strmé stúpanie
po chodníku značenom červenou farbou,
na tejto cestičke sa nachádza aj Coburgov
pamätník z roku 1883. Prevýšenie z chaty
na hrad je 90 metrov. Kúsok pred konečnou
časťou výstupu sa nachádza plošina s pamätnou tabuľou bývalému správcovi CHKO Muránska planina, ktorý tam bohužiaľ zahynul.
Cesta odtiaľ pokračuje stúpaním k miestu
pred vstupnou bránou, kde sú v skale vytesané pravidelné žliabky, slúžiace na upevnenie drevených trámov na schody. Stačí prejsť
vstupnou bránou a nachádzame sa na pozostatkoch nádvoria Muránskeho hradu.
Takmer dve desiatky nezamestnaných
z obcí Muráň a Muránska Dlhá Lúka pracovali v roku 2017 na obnove Muránskeho hradu.
V roku 2018 im ministerstvo kultúry poskytlo dotáciu zhruba 28.000 eur a ďalšie financie získali z Nadácie Slovenskej sporiteľne.
V roku 2018 pokračovali deviati zamestnanci
na opravách Hlavného paláca, kde fixovali
klenby. Na Dome veliteľa opravovali stenu,
ktorá bola v najdezolátnejšom stave.
Lucia Matejová
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Lôžky
Málokto pozná tento názov a rovnako ako
zaujímavo pomenovanie lôžky znie, tak zaujímavo aj vyzerajú a určite upútajú pozornosť
náhodného okoloidúceho. Na prvý pohľad sú
to diery v zemi, no ich vznik siaha až do čias tureckého pustošenia Uhorska. V týchto ťažkých
časoch lesy našej krajiny poskytovali obyvateľstvu útočisko a úkryt pre nich aj ich zásoby
pred rabovaním nepriateľa. Ešte aj dnes vidieť
ako premyslene sú tieto otvory vytesané do
tufu a krásne vidieť aj otvory žitných jám.
Keď v auguste 1526 v bitke pri Moháči utrpeli uhorské vojská porážku, začalo sa plienenie a rabovanie Turkami, ktoré neobišlo ani
okolie Tekova. Obyvatelia obce Čaradice – vtedy Chorad sa už v rokoch 1470-1490 presťahovali z pôvodného osídlenia severnejšie. Na
novom mieste boli usadlíci dobre chránení aj
vtedy, keď Turci obsadili blízke Levice a okolie. Čaradice tak Turci objavili až v roku 1618
a vtedy sa začali pre obyvateľov ťažké časy.
Čaradice boli jedna zo 60 obcí, ktoré museli
platiť dane Turkom aj cisárovi. Nebola to veru
zanedbateľná čiastka, 41 rodín obce muselo
ročne platiť 105 zlatých, 20 meríc žita a ovsa,
20 holieb medu a masla a pre Turkov museli
chystať fúry sena a týždenne im dávať päť
párov žencov. Úľava pre obyvateľov Čaradíc
nastala až v roku 1683, kedy sa bitkou pri
Viedni skončila turecká okupácia Uhorska.
Lôžky sú v tieni stromov ukryté ako memento na tieto ťažké časy našich predkov. Diery
zapadané lístím dnes z času na čas vyvolajú
paniku medzi turistami a neraz sa okolím šíria
fámy o medvedích brlohoch neďaleko Čaradíc
a odhady o množstve medveďov, ktoré tu žijú.
Z času na čas ich však využívajú len jazvece,
ktoré ich krásne vyčistia a možno aj vďaka
týmto čistotným lesným obyvateľom lôžky
stále vidieť a tak nezapadli do zabudnutia.
Katarína Garajová, OZ Topoľčianky

Dary lesa a prírody
Babky bylinkárky sú zázračné osoby.
Doma majú plné vrecká a poháre byliniek
od výmyslu sveta. Na každý problém naordinujú rôzne čaje, kúpele, zábaly z byliniek,
tinktúry či maste. Tvrdia, že každá bylinka
je na niečo dobrá. No liečivé účinky nemajú

len bylinky, ale tiež mnohé kry a stromy. Nie
každý si ich môže dovoliť vypestovať doma,
preto sú les a príroda celoročne otvorenou
lekáreňou. Len treba poznať správny čas,
kedy do nej vstúpiť.

Mesiac
zberu
3-4
4-5
4–8
5–6
5–8
5–8
6–8
6–8
6–9
6–9
7–8
7–9
8–9
9 – 10
10 – 11

Druh liečivej rastliny
podbeľ, pľúcnik
prvosienka, kapsička, hloh, zádušník
žihľava, harmanček
breza, pagaštan, baza
mat. dúška, alchemilka, jahoda,
skorocel
lipa, praslička, pamajorán
repík, zemežlč
ríbezľa čierna
mäta, divozel, medovka, nechtík
pyštek, myší chvost
ibištek, rozmarín, harmanček,
betonika
jastrabina, nechtík, zlatobyľ, šípky
čakanka, trnka, hloh
fenikel, šalvia, nechtík, trnka
koreň kostihoja a púpavy
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Milí čitatelia,
pripravili sme si pre Vás už piatu zo sériu súťažných krížoviek. Správna odpoveď sa nachádza vo vyznačených kolónkach, ale písmená je opäť potrebné správne usporiadať.
Riešenie zasielajte poštou, alebo na mailovú
adresu redakcie časopisu Lesník a nezabudnite uviesť Vašu poštovú adresu. Tento mesiac odmeníme troch riešiteľov knihou Čarovné vody Slovenska.
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LESNÍCKA TAJNIČKA č. 5
1. Slúžiaca na označenie pôvodu dreva.
2. Miazga stromov.
3. Vetrom polámané stromy.
4. Druh výsadby.
5. Časť lesa spravovaná lesníkom.
6. Pocta ulovenej zveri.
7. Národná prírodná rezervácia.
8. Halda z vytrhaných pňov.
9. Ortovka
10. Kopyto lesnej zveri (párnokopytníkov).
11. Podkôrny hmyz – škodca na jaseni.
12. Jednoročný stromček.
13. Výsev.
14. Lesník majúci na starosti ťažbu.
15. Podkôrny hmyz – škodca na jedli.
Za správnu odpoveď z aprílového čísla – ZAKMENENIE sme odmenili spoločenskou hrou O lese
v lese Petra B. z Nitrianskeho Rudna, Tamaru Z. zo
Senca a Ondreja H. z Brezna.

Nájdi 10 rozdielov

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepný závod Liptovský Hrádok

Vás pozývajú
na 10. ročník prehliadky zhodov
z Chráneného poľovného revíru Nízke Tatry
20. júna 2019 o 10.30 hod.
Lesná správa Čierny Váh

RECEPTÁR
Pečené srnčie stehno
Základné suroviny: 1 kg srnčie stehno, 100 g údená slanina, 2 PL
rastlinný olej, 1 ks väčšia cibuľa, 1 ks väčšia mrkva, 2 ks petržlen, 1
ks menší zeler, 2 PL paradajkový pretlak, 2 dl červené víno, 3/4 litra
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hovädzí vývar, 2 ks bokový list, 5 ks nové korenie, 5 ks borievka, 2 PL
hladká múka, soľ, mleté čierne korenie, sušený tymian
Postup: Mäso dobre osušíme a odblaníme. Slaninku nakrájame na
hrubšie rezančeky asi 1,5 cm dlhé, a prešpikujme ňou mäsko z každej
strany a posolíme. Koreňovú zeleninu nakrájame na drobné kocky.
Cibuľku očistíme a nasekáme na drobno. Rúru rozohrejeme na 180
C. Pekáč (s pokrievkou), v ktorom budeme piecť mäsko, dáme spolu
s olejom zahrievať. Mäsko sprudka opečieme (aby sa zatiahlo) z každej strany a odložíme ho bokom. Do výpeku z mäska dáme restovať koreňovú zeleninu, a keď sa opraží do zlatista, pridáme cibuľu.
K zelenine pridáme bobkový list, borievku, nové korenie a tymian.
Pridáme pretlak, víno a nakoniec prilejeme asi 3 dcl vývaru. Do bublajúcej, voňavej zmesi vrátime mäsko (spolu so šťavou, ktorú pustilo,
keď odpočívalo). Pekáč zakryjeme, vložíme do rúry a pečieme, kým
nebude mäsko mäkké (asi 90 minút). Po upečení mäsko vytiahneme
z pekáča. Zeleninu s výpekom vrátime nad plameň. Zmes zaprášime
múkou, premiešame a zalejeme zvyškom vývaru. Varíme asi 15 minút, precedíme cez sitko a prípadne dochutíme. Mäso nakrájame na
tenké plátky. Podávame preliate varenou omáčkou, domácou knedľou a troškou osviežujúcej brusnicovej marmelády.
Dobrú chuť!

spoločenská rubrika |
Jún
1. S Žaneta
Medzinárodný deň detí
2. N Xénia, Oxana
3. P Karolína, Kevin

Erby
s nádychom
lesa

4. U Lenka, Lena
5. S Laura
Svetový deň životného prostredia
6. Š Norbert
7. P Róbert, Róberta
Výročie Memoranda národa slovenského
Bratislavské zberateľské dni – 16. medzinárodný
zberateľský veľtrh – Incheba Expo Bratislava
Medzinárodná výstav psov – Agrokomplex Nitra
8. S Medard
Deň najlepších priateľov
Medzinárodný deň oceánov
Bratislavské zberateľské dni – 16. medzinárodný
zberateľský veľtrh – Incheba Expo Bratislava
Medzinárodná výstav psov – Agrokomplex Nitra
9. N Stanislava
Medzinárodná výstav psov – Agrokomplex Nitra

Erb obce Abránovce
(okres Prešov)

50 rokov
Adrián Dedík, vedúci LO, LS Nové Mesto nad Váhom – OZ
Trenčín
Ing. Jozef Valúch, vedúci LS, LS Žilina – OZ Žilina
Pavel Forgač, vedúci LO, LS Rimavská Sobota – OZ Rimavská Sobota
Bc. Janka Kováčová, finančník – OZ Revúca
Pavel Laurinc, technik, LS Ladzany – OZ Levice
Július Legéň, vedúci LO, LS Partizánske – OZ Prievidza
Jozef Lupták, dispečer dopravy dreva, referent dopravy a
mechanizácie – OZ Kriváň
DaliborLang, vedúci LO, LS Rimavská Sobota – OZ Rimavská Sobota

Pracovné jubileá
35 rokov
Erb obce Bellova Ves
(okres Dunajská Streda)

Ing. Milan Sýkora, referent obchodu – OZ Rimavská Sobota
Ing. Milan Spodniak, ťažbár, dispečer dopravy dreva – OZ
Rimavská Sobota
Ing. Ján Vavrek, riaditeľ OZ – OZ Revúca

40 rokov

11. U Dobroslava

Ing. Zdenko Žabka, vedúci operačného nasadenia LT, RSLT
Banská Bystrica – OZLT Banská Bystrica

12. S Zlatko
13. Š Anton

15. S Vít

Životné jubileá

60 rokov

10. P Margaréta, Gréta

14. P Vasil
Svetový deň darcov krvi

Máj 2019

Starobný dôchodok
Erb obce Horné Otrokovce
(okres Hlohovec)

Stella Dobrocká, sekretárka – OZ Kriváň
Igor Gemza, vedúci ES, ES Spišská Nová Ves – OZ Prešov

Mgr. Jana Lásková

16. N Blanka, Bianka
Deň otcov
17. P Adolf, Adolfína
18. U Vratislav
Deň otcov
Medzinárodný deň piknikov
19. S Alfréd, Alfréda, Leoš
Svetový deň žonglovania

Erb obce Malá Lehota
(okres Žarnovica)

20. Š Valéria
Prehliadka zhodov CHPR Nízke Tatry – LS Čierny
Váh
21. P Alojz
Deň kvetov
Svetový deň hudby
Ekofestival – Agrokomplex Nitra
22. S Paulína, Paulín, Paula
Ekofestival – Agrokomplex Nitra

Erb obce Oravská Jasenica
(okres Námestovo)

23. N Sidónia, Sidón
24. P Ján
25. U Olívia, Tadeáš
26. S Adriána
27. Š Ladislav, Ladislava
Svetový deň rybárstva
28. P Beáta
Medzinárodný deň Dunaja
1. detský festival – Agrokomplex Nitra

Erb obce Ražňany
(okres Sabinov)

29. S Peter, Pavol, Petra
1. detský festival – Agrokomplex Nitra
Burza starožitností a gazdovské trhy – Expo
Center Trenčín
30. N Melánia
1. detský festival – Agrokomplex Nitra

Lubina (okres Nové
Mesto nad Váhom)
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Drevená ekológia
Hoci vyrezáva sochy z masívnych drevených blokov, skutočným výsledkom jeho práce sú „obrazy“. Reč je o dielach talianskeho umelca Willyho Verginera. Časti detailne opracovaných
sôch obaľuje do monochromatických pásov farieb. Použitím
akrylových farieb nanesených na sochu zhmotňuje u pozorovateľa predstavu prostredia, v ktorom sa daná socha v predstavách umelca nachádza. Tak sa môžete napríklad prechádzať
pomedzi plávajúce postavy bez toho, aby ste riskovali, že sa
zamočíte.
„Farby na mojich plastikách vytvárajú u pozorovateľa emócie.
Práve toto je spôsob, ktorým sa snažím v poslednej sérii diel upozorniť najmä na úpadok životného prostredia. Negatívne emócie,
ktoré nútia človeka zamyslieť sa na skutočným stavom prostredia,
alebo nad dopadom nášho konania, aplikujem vo svojej tvorbe
čoraz častejšie. Cítiť ich môžete napríklad pri pohľade na postavu,
ktorá zviera unikajúci plyn, či na srnca, ktorý je zmenený olejový-

mi kanistrami. Práve tie slúžia ako základňa sochy a mne pomohli
znázorniť čoraz viac znečisťované prostredie,“ prezrádza Verginer
a konštatuje: „V mojich dielach nie som len strohým konštatovateľom prítomnosti, ale snažím s prinášať isté vízie budúcnosti, ktorá
nemusí byť vždy ideálna. Napríklad cieľom sochy stvárňujúcej dieťa plávajúce v odpadkoch je snať návštevníkovi ružové okuliare, čo
sa mi aj darí.“
Verginer vo svojej tvorbe nepopiera svoje korene. Jeho sochy
sú plné protikladov už len tým, že na stvárnenie odpadom zamoreného prostredia používa najekologickejší materiál, ktorým
je samotné drevo. Vybudoval cestu svojej vlastnej, originálnej
a obrazovej tvorbe tým, že jeho sochy sú živé a náladové a ponorením do odvážnych farieb a pridaním vzorov im dodáva to
pravé množstvo surrealizmu. Jeho diela sa zdajú byť zaujímavé
nielen svojou podstatou, ale aj vlastným vnútorným systémom
formálnych vzťahov a významov. Ostrá a starostlivá manipulácia, ktorou Willy Verginer prostredníctvom svojej tvorby provokuje publikum, nikdy nezostáva bez reakcie obecenstva.
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