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Na symbolickom lesníckom cintoríne pribudlo ďalších osem mien obetí 

práce v lese   
 

V Banskej Bystrici  25.10.2018  

 

   Práca v lese je krásna a zmysluplná, ale tiež veľmi nebezpečná a občas dokonca i tragická... 

Práve na počesť lesníkov a lesných robotníkov, ktorí tragicky zahynuli pri svojej práci, založil 

podnik LESY Slovenskej republiky vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu Symbolický 

lesnícky cintorín, na ktorom v tomto roku pribudlo k 368 tabuľkám s menami obetí ďalších osem. 

Na ich počesť sa vo štvrtok, 25. októbra o 10:30 rozozvučil nad Symbolickým lesníckym 

cintorínom zvon, a kvetmi i zapálenými sviečkami si na nich zaspomínali ich kolegovia, priatelia, 

odborári,  predstavitelia štátnej správy i samosprávy. 

   „Práve vo chvíli, keď s pietou kladieme veniec v Symbolickom lesníckom cintoríne, si 

uvedomujeme, aká ťažká je práca v lesoch a pre les. S úctou spomínajme na jej obete,“ povedal 

generálny riaditeľ podniku LESY Slovenskej republiky Marian Staník.  

Každá tabuľka s menom ukrýva tragédiu, ktorá postihla nielen zosnulého, ale aj jeho rodinu, 

priateľov a blízkych. Nešťastná náhoda, či chvíľka nepozornosti vlani pripravila o otca rodinu s 

piatimi deťmi. Smrť si nevyberá. Zomierajú mladí i starší. 

   Lesníci pridávajú mená s obeťami na žiadosť pozostalých, alebo po dohode s nimi. Väčšinou 

nejde o najčerstvejšie prípady. „Najstarším úmrtím pridaným v tomto roku je tragédia ešte z roku 

1914, keď zahynul 29-ročný lesný robotník Ján Katkovčin z Jasenova. Naopak, pribudli nám aj 

tabuľky s menami zosnulých, ktorí zahynuli v tomto či v minulom roku,“ doplnil vedúci 

Lesníckeho skanzenu Michal Kofira.   

   Tragédiám sa v tomto roku nevyhol ani štátny podnik LESY Slovenskej republiky, ktorý 

eviduje dve úmrtia. V jednom prípade zomrel pracovník skladu potom, čo ho zasiahla guľatina, 

v druhom zahynul živnostník, na ktorého spadla pri ťažbe dreva odlomená vetva. Napriek tomu, 

že mal nasadenú prilbu, zásah padajúceho dreva neprežil. Povolanie drevorubač dlhodobo patrí 

k najrizikovejším na svete.  

   Symbolický lesnícky cintorín vybudovali LESY Slovenskej republiky v roku 2004 ako širšiu 

súčasť Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu. Predstavuje jednoduché 

dielo, využívajúce prirodzené lesné prostredie. Ústredným miestom cintorína je skalné bralo, 

nachádzajúce sa v prítmí lesného interiéru. Na brale, cez ktoré preteká vodopád, je umiestený 

unikátny kovový kríž v tvare kmeňa stromu a nápis „Večne im spievajú lesy...“. Vo vstupnej 

časti je zvonica, ktorej  bronzový zvon bol odliaty rukami majstra Viliama Nemkyho z blízkeho 

Hronca. 
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Poznámky pre editorov: 
 
 Štátny podnik LESY SR obhospodaruje viac ako 887.000 hektárov lesných pozemkov, teda viac  ako 

šestinu plochy SR a  44 %  lesov v SR). Stará sa o viac než 16.751 kilometrov vodných tokov, čo 

predstavuje viac ako jednu štvrtinu dĺžky vodných tokov v SR. 

 

 V rámci pôsobnosti celého štátneho podniku sa každoročne na lesných pozemkoch vysádza 

okolo 15 miliónov nových stromčekov, s najväčším zastúpením buka až 42 %.  Ihličnaté 

dreviny tvoria pri obnove porastov približne jednu tretinu, s dominanciou smreka a menším 

zastúpením jedle, smrekovca a borovice. Takmer polovica týchto plôch je zároveň 

obnovovaná aj prirodzene prostredníctvom prirodzeného zmladenia z okolitých porastov.  

 
 


