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4. Zmeny v manažmente štátneho podniku LESY SR
Počas letného obdobia došlo k zmenám na poste ekonomického riaditeľa, ktorý aktuálne zastáva
Ing. Dušan Lašák a do funkcie obchodného riaditeľa bol menovaný Mgr. Michal Demák.
4. ONE WITH NATURE A LESY SR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik sa stal súčasťou výstavy „ONE WITH NATURE”, ktorá sa koná
počas troch týždňov (25.9.2021 až 14.10.2021) v nedávno zrekonštruovanom kongresovom a výstavnom centre HUNGEXPO Budapešť.
5. 100 rokov OZ Topoľčianky
Storočnicu svojho závodu oslávili zamestnanci štátneho podniku a pozvaní hostia v Topoľčiankach
16. septembra 2021 na pôde zámku v Topoľčiankach.
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6. 55. významné lesnícke miesto
Predposledný augustový deň sa séria významných lesníckych miest rozrástla o Lesnícke arborétum v Kysihýbli. To je situované v Štiavnických vrchoch, pri štátnej ceste z Banskej Štiavnice do
Banského Studenca.
7. Stratené pralesy
Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene pripravilo pre návštevníkov v medzipandemickom období sériu zaujímavých výstav. Tú najaktuálnejšiu pod názvom Stratené pralesy si môžu návštevníci
pozrieť od 11.9.2021 do 28.11.2021.
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8. Zachránený harvestor
Požiare neničia len lesné porasty, či lesnícke objekty, ale mnohokrát postihujú aj lesnícku techniku.
Požiar harvestora, ktorý sa stal 6. septembra na OZ Topoľčianky, môžeme označiť ako ten so šťastným koncom, vďaka operatívnemu zásahu našich zamestnancov.

8. Požiarna ochrana a LESY SR, š.p.
Prinášame prehľad toho, ako ovplyvnili požiare štátny podnik LESY SR v prvom polroku 2021 nielen
z pohľadu požiarmi poškodených hektárov, ale tiež napríklad techniky.
9. Spracovanie vetrovej kalamity
Ako prebieha spracovanie poslednej vetrovej kalamity, ktorá postihla prevažne lesy v oblasti Liptova sme sa informovali na odbore výroby.
10. Vozový park LESOV SR má nové posily
Po ďalšom nákupe LESY SR, š.p. momentálne disponuje novými viacúčelovými strojmi. Ide o dva
stredne veľké harvestory John Deere 1170G vo verzii 8WD, vybavené hlavicou JD H 424, s úrezom
620 mm. Flotila bola doplnená aj jednu vývoznú súpravu John Deere 1210 G vo verzii 8WD.
12. Chodník Malých netopierov
Prešli sme sa po 14 zastaveniach na chodníku Malých netopierov, ktorého hlavným spoluautorom
je náš kolega Ing. Július Pavelko. Lesnícky náučný chodník na Rákoši vznikol spoluprácou viacerých
subjektov a slávnostne sa ho podarilo otvoriť 10. septembra 2021.
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13. Opravy lesníckych náučných chodníkov pokračujú
Čas sa podpisuje nielen na človeku, ale tiež na jeho výtvoroch a nešetrí ani lesnícke náučné chodníky. Tentokrát sa nám podarilo zrenovovať chodníky na OZ Prešov, ktoré poznáte pod označením
LNCH Sigord a LNCH Tajch.
14. Lesná správa Žarnovica
Lesná správa Žarnovica s katastrálnou výmerou 35.181 ha je najväčšou a zároveň najjužnejšou
správou odštepného závodu Žarnovica. Rozprestiera sa v nadmorských výškach od cca 200 m. n m.
až po 1274 m n. m. a svoj názov dostala podľa mesta Žarnovica, kde sídli.
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16. Stretnutie žien lesníčok
Už dvadsiaty-tretíkrát sa stretli lesníčky a ich rodinní príslušníci na celoslovenskom stretnutí žien
lesníčok. Tentokrát ich hostil OZ Trenčín, kde počas štyroch dní (26.-29.8.2021) mali zúčastnení
možnosť spoznať zaujímavosti Bielych Karpát a Považského Inovca.
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Každý dobrý lesný hospodár vie, že zmeny pri pestovaní lesa, ktoré sú výsledkom vpustenia svetla do porastu, sú nevyhnutné pre jeho rozvoj a rast. Okamih zmeny svetelných
podmienok je predzvesťou progresu, ale len v tom prípade, ak sa urobí v správny čas. Inak
môže vzniknúť viac škody ako osohu. Ale to všetko sú základné informácie, ktoré vzdelaný
lesník získava už počas štúdií.
Ak chce niekto pestovať les, musí poznať detaily, vzťahy, súvislosti, lebo ak sa niektorá
zložka podcení, prejaví sa to v stabilite a tiež v ich drevinovom zložení. V otázke rastu je
možné veľmi zaujímavo k vývoju lesa prirovnať i vývoj samotného lesníctva, pretože lesníctvo nie je porovnateľné so žiadnym iným hospodárskym odvetvím. Aj z toho dôvodu
ho dnes môžeme označiť pojmom lesnícky stav, s vlastnou kultúrou, tradíciami, identitou
a hlavne vzťahmi, na ktorých je jeho existencia založená. Preto pri udržaní životaschopnosti
lesníctva je dôležité podrobne poznať všetky zložky, hodnoty a vzťahy, na ktorých je založené a ktoré sú jeho piliermi.
Treba si uvedomiť, že lesníctvo nikdy nebude plne mechanizovaným odvetvím. Vždy
bolo a bude založené na oddanosti a pracovitosti schopných ľudí. Ľudí, ktorí si stoja za svojím slovom, ktorí sa dokážu iniciovať a spojiť pre dobrú vec. Takých, ktorí poznajú jeho fungovanie a dokážu definovať priestor na zmenu a rast. Pretože v lesoch a ani v samotnom
lesníctve nie je priestor na experimenty a metóda pokus omyl nás môže dohnať tam, kde
by sme sa veľmi neradi ocitli. Niet nič lepšie ako je nový silný vietor v plachtách a takmer nič
horšie ako sila, ktorou sa takýto vietor dokáže podpísať na našich lesoch a lesníctve.
Anna Sliacka

18. 13. majstrovstvá Európy v kombinovanej streľbe 2021
Po dlhej prestávke vynútenej pandémiou sa opäť v Maďarsku mohla uskutočniť strelecká akcia
– Majstrovstvá Európy v kombinovanej poľovníckej streľbe, ako meranie síl streleckého umenia
národov európskeho kontinentu. Miestom konania bola v dňoch 5.-11. júla 2021 novučičká strelnica
v Csákberény.
20. Postup na vedenie lesnej hospodárskej evidencie
„Postup na vedenie lesnej hospodárskej evidencie“ je publikáciou, ktorá dokumentuje zmeny v znení vyhlášky MPRV SR č. 321/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPRV SR č. 297/2011 Z.
z. o lesnej hospodárskej evidencii s účinnosťou od 1.1.2021. Jej autormi sú Ing. Peter Zima, vedúci
odboru HÚL a certifikácie LESOV SR, š.p. a Ing. Pavel Toma z odboru Štátnej správy lesného hospodárstva MPRV SR.

18

21. Lesníctvo Belgicka
Lesnatosť Belgicka dosahuje 22%, čo je približne 667.000 ha. Najhornatejším a zalesneným regiónom je Arden a väčšina koncentrácia lesov (približne 82%) sa nachádza vo Valónskom regióne.
Celková produkcia drevnej hmoty z belgických lesov pokrýva viac ako 60% spotreby štátu.
22. Z histórie severovýchodných lesov Gemera
„Lesné hospodárstvo tu nemalo do začiatku 19. storočia žiadnu odbornú správu, až následne začínali
vznikať lesné úrady v Betliari a vo Vlachove. Na ich čele stáli nadhorári,“ toto a mnoho viac sa dočítate
v príspevku Viliama Stockmanna v rubrike z histórie lesníctva.
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24. Lesnícke osobnosti
Samuel Kriška – zastával mnoho významných pozícií na lesníckych postoch a je autorom viacerých vysokoškolských učebníc. Podporoval lesné staviteľstvo, budovanie šmykov, ciest, mostov,
lesných železníc, piliarskych závodov. Zaslúžil sa o rozvoj vysokoškolskej lesníckej výučby najmä
získaním rozsiahlych lesných a poľnohospodárskych majetkov pre školské potreby.
Hugo Konias – lesný hospodár a výskumník, patril v polovici minulého storočia nesporne k najvýraznejším osobnostiam nášho praktického lesníctva. Bol zástancom maloplošného lesného
hospodárstva s prirodzenou obnovou porastov.

25. Kúsok Talianska v Malých Karpatoch
Predstavujeme miesto, kde bol v roku v 1898 postavený trojpodlažný drevený zámoček z červeného
smreka, ktorý údajne gróf Pálffy kúpil v Taliansku pre svojho syna. Rozobraný ho dal previezť do
krásneho horského prostredia v blízkosti obce Plavecký Mikuláš.
27. Na hornom Pohroní
V pokračovaní prezentácie výsledkov ichtyologických výskumov sa presunieme na vodné toky
a plochy, ktoré sa nachádzajú na územnej pôsobnosti OZ Rožňava a OZ Slovenská Ľupča.
28. Harmónia v dreve a živici
Yurii Myketka je ukrajinský umelec a rezbár, ktorý kombináciou dreva a živice vytvára nádherné
sochy zvierat. Za približne desať rokov praxe vyskúšal mnoho rôznych nástrojov, ale uspokojenie
svojej tvorivej duše našiel až v spomínanej kombinácii
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Zmeny v manažmente štátneho podniku LESY SR

Nový ekonomický riaditeľ LESY SR, š.p.
Dňom 27.7.2021 bol do funkcie ekonomického riaditeľa menovaný Ing. Dušan Lašák. Rozhodnutím generálneho riaditeľa bol 12.8.2021 menovaný za prvého zástupcu generálneho riaditeľa LESOV SR, š.p..
Ing. Dušan Lašák
Vysokoškolské vzdelanie získal na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pracovné skúsenosti nadobudol najskôr na
pozícii hlavného účtovníka, následne finančného
manažéra viacerých podnikateľských subjektoch,
kde tiež pôsobil na pozícii ekonomického riaditeľa.
Cenné skúsenosti nadobudol tiež v súkromnej podnikateľskej činnosti.
Aktuálne sa podieľa na ekonomickom nastavení
štátneho podniku potrebného pre zabezpečenie
plánovaného procesu transformácie.

Nový obchodný riaditeľ LESY SR, š.p.
Dňom 12.8.2021 bol z predmetnej funkcie odvolaný Ing. Albert Macko a do funkcie obchodného
riaditeľa bol 13.8.2021 menovaný Mgr. Michal Demák.
Mgr. Michal Demák
V roku 1999 nadobudol právnické vzdelanie na
Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Pracovne pôsobil na viacerých právnických pozíciách
a následne pracoval v oblasti bankovníctva. Posledných 15 rokov zastával manažérske pozície v top
manažmente finančných inštitúcií, kde nadobudol
skúsenosti v oblasti národného a medzinárodného
obchodu a finančníctva.
Aktuálne sa podieľa na tvorbe stratégií a rozvoja
štátneho podniku LESY SR a plní všetky náležitosti
vyplývajúce z pozície obchodného riaditeľa.

ONE WITH NATURE A LESY SR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik sa stal súčasťou výstavy „ONE WITH NATURE”, ktorá sa koná v
nedávno zrekonštruovanom kongresovom a výstavnom centre HUNGEXPO Budapešť pri príležitosti 50.
výročia Svetovej poľovníckej výstavy 1971 v Budapešti. Oficiálneho otvorenia sa v sobotu 25.9.2021 zúčastnilo kompletné vedenie nášho podniku v nami pripravených výstavných priestoroch zameraných na
prezentáciu poľovníctva, ktoré sú súčasťou vystavovateľského stánku Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR.
Až do ukončenia výstavy 14.10.2021 je na výstavnej ploche s rozlohou takmer 75.000 m2 pripravených
pre návštevníkov množstvo poľovníckych, rybárskych
a prírodných expozícii. Súčasťou svetovej výstavy sú
tiež dva plánované veľtrhy: FeHoVa PLUS (30.9.-3.10.)
a Maďarská poľnohospodárska a potravinárska výstava a veľtrh – OMÉK (7.-10.10.2021). Nebudú chýbať
viaceré odborné konferencie ako napríklad konferencia o poľovníctve a manažmente voľne žijúcej zveri.
Naša expozícia, ktorú pripravili pred výstavou kolegovia z OZ Semenoles, je tvorená živými drevinami
a počas troch týždňov si vyžaduje pravidelnú starostlivosť. V jej priestoroch sa vystriedajú viacerí zamest-
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nanci z generálneho riaditeľstva, ústredí OZ a tiež
z lesných správ, ktorí sú pripravení poskytnúť návštevníkom informácie o poľovníctve i všeobecné informácie týkajúce sa fungovania nášho podniku. V piatok
8.10.2021 sa uskutoční Slovenský deň a počas neho
bude v národnom stánku v pavilóne A pripravený bohatý kultúrny program. Naši kolegovia budú pri tejto
príležitosti prezentovať návštevníkom ukážky z poľovníckych tradícii ako je pasovanie za lovca so všetkými
náležitosťami prejavu pocty k ulovenej zveri.
Všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a podieľajú sa
na organizácii, zabezpečení a priebehu tejto výstavy,
patrí veľké lesnícko-poľovnícke ĎAKUJEME!
-as-

lesnícke spravodajstvo |

100 rokov štátnych lesov v Topoľčiankach
Odštepný závod Topoľčianky tento rok
oslavuje významné jubileum. Prešlo
už 100 rokov odvtedy, čo štátni lesníci
prevzali správu nad lesmi v okolí tohto
bývalého šľachtického sídla a súčasnosti hospodári na 33 tisíc hektároch lesných pozemkov. Závod obhospodaruje
lesy v pohorí Tribeč a Pohronský Inovec,
v Žitavskej pahorkatine a Podunajskej
nížine, ale aj lužné lesy pri významných
slovenských riekach Žitava, Váh, Malý
Dunaj.
V roku 1921, tri roky po vzniku Československa, vošiel do platnosti Zákon o převzetí
statků a majetku, připadlých podle mírových smluv československému státu č. 354,
ktorým sa okrem iného do správy štátu dostali majetky bývalého panovníckeho rodu
Habsburgovcov.
„Za uplynulých 100 rokov sa lesníci v Topoľčiankach vždy snažili zodpovedne a odborne
pristupovať k správe a zveľaďovaniu lesného
majetku im zvereného. Výsledky ich práce
vidíme dnes nielen pri samotnom obhospodarovaní lesa, v produkcii drevnej hmoty , ale
aj pri množstve diverzifikovaných činností,“
zdôraznil vo svojom príhovore riaditeľ OZ
Topoľčianky Ing. Daniel Benček.
Základ dnešného obhospodarovaného
majetku tvoria lesy panstva Habsburgovcov, ktorí po sebe zanechali vzorovú lesnícku ako aj poľovnícku organizáciu v podobe
nimi vybudovanej Veľkej a Malej zvernice,
ktoré sa zachovali a fungujú s vynikajúcimi
výsledkami dodnes. Poľovníctvo je zamerané najmä na chov trofejovej zveri. Hlavným
cieľom lesníkov je zabezpečiť trvalo udržateľný stav lesa, ktorý dokáže plniť produkčné, ale aj celospoločenské požiadavky spoločnosti.
„Les vnímam ako nenahraditeľný zdroj
energie pre všetko živé, vrátane lesa samotného. Podoba lesa nie je len výsledkom prírody, ale aj výsledkom dlhodobej starostlivosti
lesníkov,“ povedal štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR Milan Kyseľ.

OZ Topoľčianky je výnimočný aj spracovaním zveriny v Zariadení na spracovanie
diviny. Ročne sa tam spracuje až 150 ton
mäsa z raticovej zveri (jelene, srnce, muflóny, daniele, diviaky). Mäso a výrobky z neho
sa predávajú v tamojšej podnikovej predajni, ale aj v predajni Lesnícke pochúťky na
Národnej ulici v Banskej Bystrici.
Topoľčianskí lesníci tiež produkujú vlastné víno najvyššej kvality. Produkcia vinice je
zhruba 35 ton hrozna, z ktorého sa vyrobí
ročne okolo 23.000 litrov vína. V súčasnosti sa tam pestujú odrody Rizling rýnsky,
Chardonnay, Rulandské biele a Cabernet
Sauvignon. Zamestnanci OZ Topoľčianky sa
starajú tiež o atraktívnu Zubriu zvernicu, ale
aj jedinečný anglický park a najnovšie ich
portfólio činnosti tvorí aj chov včiel a produkcia medu.
„Štátni lesníci z Topoľčianok nezabezpečujú len plnenie úloh v oblasti lesného
hospodárstva, ich činnosť je oveľa mnohotvárnejšia. S úspechom nesú zodpovednosť
za národné kultúrne pamiatky, akými sú
anglický park či Poľovnícky zámok. Aj preto
náš podnik zaradil toto miesto k prvým Významným lesníckym miestam na Slovensku,“
pripomenul v deň osláv generálny riaditeľ
štátneho podniku LESY SR Tibor Kőszeghy.
Vo svojom príhovore účastníkom podujatia
zároveň dodal: „Väčšina z vás sleduje udalosti spojené s poslaneckým návrhom novely
zákona o ochrane prírody a krajiny. Ďakujem
kolegom, ktorí svojimi odbornými pripomienkami nastavili zrkadlo tomuto návrhu novely.
Držme si palce, aby zvíťazila odbornosť nad
vybičovanými emóciami a niekedy až lživými
tvrdeniami neodborníkov.“
Súčasťou osláv bolo aj uvítanie novej
knihy Jozefa Šaba „100 ROKOV ŠTÁTNYCH
LESOV V TOPOĽČIANKACH 1921-2021“.
Priestory ozvláštnili aj výtvarné práce od
študentov, tým v dňoch 6.-10.9.2021 umožnil štátny podnik LESY SR niekoľkodňový
pobyt v Poľovníckom zámku a parku na realizáciu výtvarného plenéru a výsledky ich
práce boli predstavené účastníkom osláv.
Riaditeľ OZ Topoľčianky Daniel Benček tiež

ocenil a poďakoval sa viacerým zamestnancom, menovite Dušanovi Antalovi, Antonovi Foltánovi, Márii Fruniovej, Milošovi
Golianovi, Romanovi Vojtelovi a Františkovi
Zbonkovi.
Program spestrilo aj vystúpenie zoskupenia Via Historica či komentovaná prehliadka
oranžérie, ktorú tvorí pôvodne neogotický
skleník so vzácnymi exotickými drevinami.
Kedysi sa v ňom pre potreby panstva pestovala káva, ale aj pomaranče či banány.
Priľahlý anglický park bol v minulosti
miestom stretnutí viacerých československých prezidentov a dodnes je vyhľadávaným miestom relaxu pre návštevníkov.
V parku sa stretával prvý československý
prezident Tomáš Garrigue Masaryk a spisovateľ Karel Čapek (jeho významné dielo
Rozhovory s TGM vznikalo práve pod korunami tamojších stromov). V spomínanom
anglickom parku dnes rastie viac ako 200
rôznych druhov drevín, žijú v ňom pávy
a labute. Atmosféru parku okrem javorov,
cédra libanonského, ginka dvojlaločného
a červenolistých bukov dotvárajú záhradné
stavby, jaskyňa, viaceré jazierka a plastiky
sôch jeleňa, diviaka a medveďa od významného sochára slovenského pôvodu Alojza
Štróbla.
Mgr. Marína Debnárová
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Predstavujeme 55. významné lesnícke miesto
Lesnícke arborétum Kysihýbel
Tak ako to bolo pozvaným hosťom
avizované, presunuli organizátori Lesníckych dní ich úvod z mesta lesníctva
Zvolena do lesníctvu rovnako blízkeho
kraja pri Banskej Štiavnici. Tento netradičný počin hlavného organizátora,
Národného lesníckeho centra mal svoje
odôvodnenie. Ním bolo práve vyhlásenie významného lesníckeho miesta,
ktoré zabezpečuje štátny podnik LESY
SR prostredníctvom Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene.
Dňa 30. augusta 2021 sa séria významných lesníckych miest rozrástla o Lesnícke arborétum v Kysihýbli. To je situované
v Štiavnických vrchoch, pri štátnej ceste
z Banskej Štiavnice do Banského Studenca, v závere bočnej dolinky, ktorá ústi do
potoka Štiavnička, tečúceho cez obec
Svätý Anton. Leží v katastrálnom území
Banskej Štiavnice, jedného z najvýznamnejších banských miest v Európe. A práve
s rozvojom baníctva je zriadenie arboréta
nerozlučne spojené.
„Lesnícke arborétum v Kysihýbli bolo
v roku 1900 založené pre výskumné účely
Lesníckeho ústavu pri Banskej akadémii
v Banskej Štiavnici, ktorý vznikol už v roku
1807. Hlavným cieľom jeho zriadenia bolo
vytvoriť také podmienky, v ktorých by bolo
možné overovať adaptabilitu a rast cudzokrajných drevín v našich klimatických podmienkach. Okrem výskumného zamerania
malo arborétum aj pragmatický význam,
pretože sledovalo možnosť následného využitia testovaných drevín v lesnom hospodárstve,“ informuje návštevníkov tabuľa, ktorá
je vždy súčasťou vyhláseného miesta, objektu, technickej pamiatky, či prírodného
úkazu.
Samotného slávnostného otvorenia Lesníckych dní a vyhlásenia významného lesníckeho miesta sa zúčastnili predstavitelia
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR, viacerí predstavitelia štátnych
i neštátnych lesníckych inštitúcii, akade-
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mickej obce a ďalší. Projekt vyhlasovanie
Významných lesníckych miest prítomným
predstavil výrobný riaditeľ štátneho podniku LESY SR Ing. Tomáš Čuka. Následne
bolo odhalené logo označujúce takto významné miesto umiestnené na novovybudovanom edukačnom priestore, spoločne
ministrom pôdohospodárstva Ing. Samuelom Vlčanom a ekonomickým riaditeľom
štátneho podniku LESY SR Ing. Dušanom
Lašákom. Všetko prebiehalo za prítomnosti pracovníkov Lesníckeho a drevárskeho
múzea, ktorí nesú zodpovednosť za odbornú stránku tohto projektu.
Aby sme ešte viac vzbudili zvedavosť
našich čitateľov, prinášame pár úryvkov
zo spomínanej informačnej tabule: „...
Lesnícke arborétum projektoval a zriaďoval
János Tuzson. s prihliadnutím na ekologické
nároky konkrétnych drevín. Z toho dôvodu
rozdelil plochu v tedy ešte len budúceho arboréta o rozlohe 7,78 ha na štyri oddelenia.
V rámci nich vytvoril 350 plôšok s rozmermi
15x15 metrov, pričom na každú vysadil jeden druh dreviny. Vznikli tak malé „porasty“,
na ktorých bolo možné získať približný obraz o produkčných aj ekologických vlastnostiach jednotlivých drevín.
Arborétum spravovali viacerí odborníci
a prešlo si mnohými zmenami a nyvyhli sa
mu ani prírodné živly. Po opakovaných výsadbách a doplňovaní novými druhmi, sa
v arboréte aktuálne nachádza 260 taxónov
drevín a krov. Je to aj objekt, v ktorom prebieha aktívny výskum hľadajúci odpovede
aj na otázky súvisiace s možnou klimatickou zmenou a vzhľadom na jeho minulosť
ale tiež súčasné využitie ho môžeme označiť
ako „živý pamätník“ lesníckeho výskumu na
Slovensku. Toto významné lesnícke miesto
je v správe Lesníckeho výskumného ústavu
Národného lesníckeho centra vo Zvolene.“
Aj touto cestou všetkých srdečne pozývame na potulky po stopách dnes už
55 Významných lesníckych miest ako i 40
lesníckych náučných chodníkov v správe
nášho štátneho podniku.
-as-
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Stratené pralesy
Na tohoročnú jeseň pripravilo Lesnícke a drevárske múzeum v spolupráci s Balneologickým múzeom Imricha Wintera v Piešťanoch výstavu na tému paleobotaniky s názvom Stratené pralesy. Návštevníci sa môžu oboznámiť s dávno vyhynutými rastlinami vo forme fosílií zo
Slovenska aj zo zahraničia. Výstava prezentuje vznik a vývoj rastlín, od prvých suchozemských pokusov z obdobia silúru až po súčasnosť.
K najstarším exponátom na výstave patria
skameneliny nerastlinného pôvodu – stromatolitov. Sú pozostatkami kolónií siníc, prvých
organizmov na Zemi vybavených chlorofylom
a schopných fotosyntézy produkujúcej ako odpadnú látku kyslík. Samotné stromatolity v skutočnosti nie sú fosíliami, ale biosedimentárnymi textúrami s typickým páskovým vzhľadom.
Sú to hľuzovité usadeniny bochníkovitého až
pologuľového tvaru, tvorené povlakmi kalu,
ktorý sa vyzrážal alebo mechanicky prilipol na
povrch porastov siníc (alebo baktérií) v plytkých oblastiach prekambrických morí.
Počiatky existencie suchozemských rastlín
sa kladú do polovice paleozoika (prvohôr),
kedy koncom silúru nastal prienik rastlín a za
nimi aj živočíchov najprv do plytkých pobrežných oblastí a neskôr celkom na súš. Silúrske
rastliny boli ešte veľmi primitívne a nemali listy, fosílie listov sú známe až z nasledujúceho
útvaru – z devónu. Vo vrchnom devóne dosahujú rastliny stromový vzhľad, vznikajú prvé
plavúne, prasličky, paprade. V tomto čase sa
objavuje aj prvý predchodca nahosemenných
rastlín s drevnatou štruktúrou kmeňa. Z devónu pochádza aj Rellimia hostinensis, najstaršia
fosília rastliny, ktorú na výstave možno vidieť.
V teplej a vlhkej klíme nasledujúceho karbónu sa tvorili na veľkých rozlohách súše druhovo veľmi bohaté uhľotvorné pralesy. V nich
rástli obrovské, pravdepodobne až 30 m
vysoké stromy. Charakteristické pre toto obdobie sú v našej oblasti stromovité prasličky
(napr. rod Calamites), plavúne (rody Lepidodendron a Stigmaria), paprade (napr. rod Megaphyton), ale aj nahosemenné kordaity. Pre
kontinent Gondwana na južnej pologuli bol
typický rod Glossopteris.
Karbón je na výstave Stratené pralesy bohato zastúpený, návštevník tu nájde fosílie
významných rodov vtedajších rastlín. K najzaujímavejším patria exponáty z lokality Žebrák-Štilec, ktoré vznikli prikrytím stojacich rastlín
sopečným popolom, prípadne fosílie z uhoľných slojov z Nýřan a Ostravy-Paskova (Česká
republika).
V druhohorách (mezozoiku) prekonali rastliny značný rozvoj. V teplom, spočiatku arid-

nom (trias), neskôr vo vlhšom tropickom podnebí (jura, krieda) dominovali nahosemenné
rastliny, predovšetkým ihličnany, cykasy
a ginká. Na vhodných stanovištiach rástli aj
druhy pochádzajúce zo starších geologických
období. Počas kriedy sa odohrala významná
udalosť pre evolúciu rastlín – objavili sa prvé
krytosemenné (kvitnúce) rastliny.
Medzi významné exponáty patria nálezy
fosílnej flóry z obdobia druhohôr z lokality
Prašník v Malých Karpatoch. Ide o kriedové
sedimenty, v ktorých sa nachádzajú početné
zvyšky rastlinstva. Medzi najčastejšie nálezy
patria úlomky vetvičiek ihličnanov rodu Geinitzia a listy rôznych druhov papradí. Medzi
vzácne nálezy patrí krásne zachovalý list magnólie.
Vymieranie na konci kriedy postihlo aj rastlinstvo. Vyhynuli hlavne niektoré skupiny nahosemenných rastlín, najmä cykasy a ginká.
V kenozoiku (treťohory a štvrtohory) dosiahli
svoj najväčší rozvoj krytosemenné rastliny, ktoré dominujú suchozemskej flóre dodnes. Veľký
rozvoj však stále zažívajú aj borovice. V treťohorách bola klíma teplá, bez zaľadnenia, vďaka
čomu rástli subtropické lesy takmer na celom
území Európy. Nástup štvrtohorných zaľadnení a ich viacnásobné striedanie s dobami medziľadovými spôsobil opakované vymieranie
mnohých druhov a ochudobňovanie Európskej flóry mierneho pásma – počas ľadových
dôb nemali mnohé rastliny možnosť ustúpiť
ďalej na juh, pretože im čiastočne bránilo Stredozemné more, počas medziľadových dôb sa
časť rastlinstva nevrátila na svoje pôvodné stanovištia, pretože nedokázali prekonať pohoria
orientované z východu na západ.
Z obdobia treťohôr je zaujímavou lokalitou
Močiar pri Banskej Štiavnici, kde sa v diatomite (hornina tvorená schránkami jednobunkových rias – rozsievok) nachádzajú hojné odtlačky listov a iných častí rastlín, hlavne rodov
Quercus, Castanea, Zelkova, Ulmus, Acer a Carpinus. Vyskytuje sa tu aj Magnolia sturi. Diatomit z Močiara vznikol po skončení vulkanickej
aktivity Štiavnického stratovulkánu, keď v lokálnych depresiách na povrchu kalderovej výplne pokračovala limnická sedimentácia.

Ďalšou významnou treťohornou lokalitou
je Rádiový vŕšok – Červená veža. V tejto oblasti vystupujú na povrch tzv. „piešťanské
pestré vrstvy“ – piešťanská formácia. Sú to
pestrofarebné lavice pieskovcov a zlepencov,
v ktorých sa bežne nachádzajú odtlačky listov
briez, jelší, topoľov, bukov a dubov.
Z oboch lokalít je možné na výstave vidieť
veľké množstvo exponátov, rovnako ako z novoobjavenej lokality pri Kuchyni na Záhorí.
Všetky tri lokality patria do obdobia mladších
treťohôr – miocénu.
Priestor dostal i drevný opál, prekremenelé
(silicifikované) drevo vzniknuté impregnáciou
dreva roztokom kyseliny kremičitej. Ich vznik
na Slovensku úzko súvisí s treťohorným vulkanizmom a Sú viazané na sopečné pohoria
– Štiavnické vrchy, Vtáčnik, Slánske vrchy, Poľana ai..
Štvrtohornú flóru zastupujú vzorky listov
buka, vŕb a smreka, ďalej steblá tráv a odtlačky dreva. Všetky exponáty pochádzajú
z travertínov a limonitov z rôznych lokalít zo
Slovenska: Vyšné Ružbachy, Lúčky, Gánovce,
Dudince a Nová Vieska.
Špeciálna časť výstavy je venovaná skamenenej živici – jantáru, ktorý často obsahuje
fosílne organické zvyšky, najčastejšie hmyz,
rastliny i stavovce. Vznikol zo živice nahosemenných drevín a má rôzny geologický
pôvod. Vystavené vzorky jantáru sú z dvoch
lokalít: z obdobia druhohôr (krieda) vystavujeme exponáty z oblasti Myanmaru v Číne
a pleistocénny jantár zastupujú exponáty
z Madagaskaru. Kvôli zvýšeniu atraktivity pre
návštevníkov boli na výstavu vybrané práve
vzorky jantáru obsahujúce fosílny hmyz.
Fosílie majú nie len vedeckú hodnotu, ale
aj neobyčajné čaro. Sú to kúsky zakliatej, „skamenenej“ minulosti, ktoré odolali času a dávajú nám možnosť nahliadnuť na svet, aký bol
pred dávnymi časmi. Svet v mnohom podobný nášmu, no v mnohom iný, podivný a cudzí.
Výstava Stratené pralesy je prístupná do
28.11.2021.
Ing. Marek Vanga
LDM Zvolen
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Zachránený harvestor
Požiare, ako súčasť lesníckeho života a prevádzky, sa vyskytujú viac menej pravidelne. Ich výsledkom sú vždy škody a tiež
prekážky a komplikácie spojené z manažovaním, prípadne realizáciou lesníckych činností.
Požiar, ktorý sa stal 6. septembra na OZ Topoľčianky môžeme
označiť ako ten, so šťastným koncom. Začalo to telefonátom 13:30,
v ktorom mi lesník Peter Jenis oznámil, že horí a obrátil sa na mňa
s prosbou o prinesenie hasiacich prístrojov. Ten, ktorý bol súčasťou
výbavy harvestora už strojník minul pri likvidácii prvotného ohňa,
ktorý sa mu aj podarilo uhasiť, no na opätovné vznietenie už hasiaci prístroj nemal dostatok náplne.
Keďže som vykonával kontrolnú činnosť vo vzdialenosti desať
minút od lesnej správy, kým by som logisticky zabezpečil prepravu
hasiacich prístrojov, harvestor by už bol dávno pohltený ohňom.

V danom čase sa na lesnej správe nachádzal technik LS Ing. Michal Kristof pracujúci na uzávierke. Dnes ho môžeme označiť ako
človeka na správnom mieste a záchrancu. Po mojom telefonáte
okamžite naložil všetky hasiace prístroje z lesnej správy a služobnou Nivou priletel na miesto požiaru. Tam opäť horel harvestor,
na ktorý sa bezmocne pozeral strojník. Michal záchranca neváhal
a s nasadením zdravia a života plamene uhasil. Svojou rýchlou reakciou a duchaprítomnosťou zachránil stroj za 350.000 €. Keby sa
oheň rozšíril na okolitý les – smrekový porast v štádiu prebierky do
50 rokov, čo v tomto prípade hrozilo, škody by boli „nevyčísliteľné“.
Na miesto požiaru následne prišli hasiči a preventívne to ešte raz
uhasili a zlikvidovali kontaminovanú pôdu od olejov a nafty. Od
hasičského zboru dostal cestné uznanie. Po tejto udalosti je zjavné, že dôkladné školenie pracovníkov OZLT na takéto krízové situácie má veľký význam a predovšetkým je potrebné upozorniť na
skutočnosť, že na uhasenie tak veľkého a drahého stroja je jeden
hasiaci prístroj nepostačujúci.
„Situáciu a záchrannú akciu tiež skomplikovalo to, že automatický
hasiaci systém, ktorý je zabudovaný v motorovej časti stroja je dlhodobo kvôli zastaranosti stroja nefunkčný a teda aj čase požiaru sa nespustil,“ vysvetľuje Ing. Antónia TREŠČÁKOVÁ, referent ABT, BT TPO.
„Z toho dôvodu nebolo možné, aby ho strojník ovládal cez ovládací
panel systému a ani mechanický cez nárazové tlačitko. Viacúčelový
stroj – harvestor je voči prevencii požiaru vybavený len jedným kusom
prenosného hasiaceho prístroja práškového o hmotnosti šesť kilogramov, ktorý strojník v čase požiaru operatívne použil“.
Vďaka zvládnutej logistike a operatívnemu zásahu zamestnancov z LS Hrušov z OZ Topoľčianky a OZLT bude môcť harvestor
opätovne vykonávať svoju činnosť v lesnícke prevádzke LESOV SR
Ing. Jozef Paulenka
vedúci LS Hrušov

Požiarna ochrana a LESY SR, š.p. (prvý polrok 2021)
Počet lesných požiarov, ako aj škody zapríčinené lesnými požiarmi medziročne radikálne klesli, na čo mali vplyv priaznivé poveternostné podmienky. V jarnom období bolo tento rok pomerné
daždivo a chladno.
Najväčšie lesné požiare v tomto polroku sme zaznamenali na OZ
Rimavská Sobota a OZ Šaštín, avšak s porovnaním s inými požiarmi
z predchádzajúcich rokoch nedosahovali nejaké významné parametre. Okrem toho sme zaregistrovali aj zhorenie Tatra 815 a HR
Essel na OZLT Banská Bystrica s predbežne vyčíslenou škodou cez
61.992 €. Systém ASDS počas polroka roka fungoval bez výrazných
nedostatkov.
Ing. Marian Jagerčík
BTS a požiarna ochrana, (GR)
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Prehľad hlavných ukazovateľov
počet lesných požiarov
- poškodená plocha
- zničená plocha
- výška škôd pre evidenčné účely
iné požiare počet
- výška škôd pre evidenčné účely

ha
ha
€
€

1. Polrok
2021
11
11
4
22.089
2
62.516

1. Polrok
2020
33
210
65
418.633
8
16.627

Rozdiel
2021-2020
-22
-199
-61
-396.544
-6
+45.889

Hlavné príčiny vzniku lesných požiarov v prvom polroku 2021:
Vypaľovanie
trávy

Návštevníci lesa

1

4

Neznáme
príčiny
počet požiarov
4

Vlastná
prevádzka

Iné

0

2
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Aktuálny stav spracúvania
vetrovej kalamity
Stav a spracovanie kalamity k 31.8.2021 v m³ – spolu
OZ
Šaštín
Smolenice
Levice
Topoľčianky
Prievidza
Trenčín
Pov. Bystrica
Žilina
Čadca
Námestovo
Lipt. Hrádok
Beňuš
Č. Balog
Sl. Ľupča
Žarnovica
Kriváň
Rim. Sobota
Revúca
Rožňava
Košice
Prešov
Vranov
Sobrance
Celkový súčet

Počiatočný stav

Prírastok

Nahlásená
spolu

6.390
35.731
42.120
1.249
20.064
21.314
0
6.965
6.965
876
18.860
19.737
1.426
14.440
15.866
3.090
16.315
19.405
943
26.081
27.024
27.986
91.025 119.011
43.529
63.974 107.503
19.980 148.029 168.008
15.731 198.508 214.239
26.015 101.396 127.411
39.566 169.941 209.506
1.249
10.208
11.458
0
14.506
14.506
1.993
37.124
39.116
1.816
21.581
23.396
362
10.757
11.119
1.602
12.513
14.115
4.935
15.385
20.321
1.880
33.992
35.873
361
24.595
24.956
1.164
12.018
13.182
202.143 1.104.009 1.306.152

Spracovaná
Ostáva
Ostáva
z toho spracovať spracovať
bez 5. SO
NN
32.421
710
9.700
9.700
19.220
2.093
2.093
6.856
109
109
12.918
6.819
6.819
14.309
27
1.557
1.557
17.081 1.268
2.324
2.324
23.443
398
3.581
3.559
85.161 10.186
33.850
33.850
63.956
0
43.547
29.363
128.226
432
39.782
38.381
62.164 4.656 152.074 151.459
73.093 1.266
54.318
54.318
154.762
929
54.744
54.744
8.385
165
3.072
3.072
8.223
28
6.283
6.283
26.531
12.586
12.586
16.805
5
6.591
6.591
9.582
1.537
1.537
10.351
806
3.765
3.765
13.435
31
6.886
6.886
31.902
50
3.971
3.971
20.992
3.964
3.964
9.307
3.875
3.875
849.124 20.957 457.028 440.806

Ing. Ivan ŠPILDA, PhD.
Odbor usmerňovania lesníckych činností

9 / 2021

9

10

| lesnícke spravodajstvo

Vozový park LESOV SR má nové posily
LESY SR š.p., začali využívať viacúčelové stroje v roku 2005. Prvým strojom bol veľký harvestor (HRT) JD1270D s rokom výroby (rv)
2005, ktorý vykonával najmä obnovné ťažby a tiež spracovával kalamity. Stredný HRT JD1070D rv 2006 bol zakúpený o rok neskôr
a to za účelom vykonávania ťažieb obnovných ale aj výchovných. Malý HRT JD770D pribudol do stavu až o dva roky. Jeho opodstatnenosť vyplynula najmä z potreby vykonávania výchovných ťažieb v ihličnatých, ale i v listnatých porastoch. Na vývoz vyťaženej
hmoty bolo postupne sprevádzkovaných päť vývozných kolesových súprav (VS) rovnakej značky. Z toho jedna veľká VS JD1110D s rv
2005 a štyri kusy menších s rv 2006 až 2008. Všetky tieto stroje boli v prevádzke počas týždňa v šesť až sedem dňovom režime á 11,5 h
denne. V súčasnej dobe už tieto stroje sú ďaleko za svojím zenitom a majú aj cez 30.000 motohodín.
Z uvedenej skutočnosti vyplynula aj potreba začať s postupnou obmenou strojového parku. OZLT preto požiadal v pláne
strojných investícií o zakúpenie nových
výrobných prostriedkov. Po schválení
investičnou komisiou, vedením podniku a DR nasledoval proces VO. S víťazom
súťaže bola podpísaná Rámcová dohoda
4865/2020 a následne 18.2.2021 aj Kúpna
zmluva 5216/2020.
Fyzické prevzatie techniky vrátane potrebných dokumentov bolo vykonané
v Senici v dňoch 25. a 27.5.2021, kde boli
stroje podrobené kontrole originality. Následne sa previezli priamo do lesa v rámci
Šaštínskeho závodu, dielec 225, LS Šaštín. Tu bolo vykonané zaškolenie obsluhy
strojov aj priamo v teréne. Terénnej ukážke predchádzalo zaškolenie operátorov
firmou Merimex v budove OZ Šaštín. Za
ústretovosť a poskytnutie priestorov patrí
kolegom zo Záhoria vďaka. Preberania
techniky sa za Odbor investícií GR aktívne
zúčastnil Ing. Fodor, za OZLT preberali Ing.
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Sivčo, Bobrík, Treščáková a Pápeš. Typové
schválenie, protokoly zo skúšobne – ZV
test, slovenský technický preukaz, vydanie
EČV vybavoval Ing. Možucha, technológ
prípravy výroby OZLT.
LESY SR, š. p., momentálne teda disponujú novými viacúčelovými strojmi. Ide
o dva stredne veľké harvestory John Deere 1170G vo verzii 8WD, vybavené hlavicou JD H 424, s úrezom 620 mm. Flotila
bola doplnená aj jednu vývoznú súpravu
John Deere 1210 G vo verzii 8WD. Ako

vyplýva z označenia verzie, jedná sa o 8
kolesovú techniku. Vznetový motor spĺňa
emisnú normu Stage V a sú plnené ekologickými prevádzkovými kvapalinami.
Stroje sú vybavené hydraulickými rukami
s IBC, čiže s inteligentným ovládaním. Ergonomické hľadiská a bezpečnosť obsluhy sú splnené vďaka bezpečnostnej kabíne s otáčaním a niveláciou, ktorá spĺňa
podmienky ROPS/FOPS/OPS a ISO normy. Harvestory sú vybavené centrálnym
integrovaným meracím kontrolným a ria-

lesnícke spravodajstvo |
diacim systémom zabezpečujúcim nastavenie a kontrolu všetkých funkcií stroja,
vrátane prenosu dát o vykonanej ťažbe
dreva. Stroje disponujú nízkotlakovými
pneumatikami so šírkou 710 mm, čím
výrazne znižujú tlak na pôdu a koreňový
systém. V prípadoch, keď sa prevádzkujú
v rozmočenom či nespevnenom podloží, akým je flyš alebo rašelina, využíva sa
možnosť nasadenia kolesopásov, ktorými
sú vybavené.

hame najmä na odštepných závodoch
Šaštín, Trenčín, Námestovo, Čierny Balog
či Beňuš. Záujem o tieto technológie sa
dá predpokladať aj z ďalších OZ ako Kriváň, Žilina či Slovenská Ľupča. Práve v súčasnom období sa dohadujú požiadavky
a plány na služby na rok 2022. Je preto
žiadúce z pohľadu závodov plánovať harvestorové technológie vo všetkých vhodných porastoch. V prípade, že kapacity
OZLT nebudú v roku 2022 postačovať,

ľa druhu ťažby, objemovosti a podmienok
navrhnite typ harvestora. Orientačne: malý
harvestor do 0,40 m3 – úrez hlavice 450 mm,
stredné nové harvestor optimálne 0,60-1,20
m3 s úrezom hlavice 620 mm, veľký harvestor starší, objemovosť 2 m3, úrez 680 mm.
Vzájomnou komunikáciou a konzultovaním,
určíme nástrel harmonogramu nasadenia
podľa požiadaviek.
Na základe skúseností a poznatkov požiadaviek prevádzky, názorov LS a OZ, cítime

„Staršie harvestory“ držíme zatiaľ v prevádzkyschopnom stave. Sú v rezervou pre
prípad potreby z hľadiska spracovania kalamity alebo manipulácie na expedičnom
sklade či odbernom mieste. Nasadené
budú podľa potreby požiadaviek odštepných závodov (OZ).
Najväčší dopyt na službu harvestorovými technológiami máme spravidla
pri výchovných ťažbách z OZ Levice, OZ
Topoľčianky a OZ Vranov. Pri spracovaní
kalamity či obnovných ťažbách vypomá-

bude možné využiť externých dodávateľov služieb a to zrejme formou DNS.
Pri určovaní porastov pre harvestorovú
technológiu poprosíme o dodržanie nasledovných podmienok: mierne členitý
terén so sklonom optimálne do 30%, poradie pracovísk v rámci OZ riešiť postupne,
mať možnosť schádzania VS z porastu na
približovaciu cestu, VŤ vyznačiť, energetické drevo sústreďovať maximálne do
1000 m. Pri plánovaní navrhnite požadovaný čas plnenia služby: mesiac / Q. Pod-

jednoznačnú potrebu riešenia nedostatku
ľahkých harvestorov, ktoré sú potrebné
pri výkone výchovných ťažieb, či jemných
zásahov s hospodárením spôsobom PBHL.
Všetky závody evidujú značný úbytok ľudí,
ktorí majú záujem pracovať v lese, keďže
je to práca ťažká a riziková. Sú dnes možnosti ľahšieho uplatnenia sa niekde v interiéri, bez dažďa, bez zimy. Východisko
vidíme práve v ľahkých harvestorových
technológiách. Je to možnosť, ba dokonca
zrejme aj nutnosť.
Ing. Milan Pápeš
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Chodník malých netopierov
Chodník malých netopierov, to je novou
atrakciou stredného Gemera. Nachádza sa
nad malou obcou Rákoš v okrese Revúca. Náučný chodník je dlhý 1,6 kilometra
a prechádza lesným prostredím v nadmorskej výške 374 m n. m. až 481 m n. m..
Nachádza sa na ňom 14 zastavení rôzneho charakteru. Posledné roky sa budoval
s finančnou podporou štátneho podniku
LESY SR.
Nápad vznikol ešte pred rokom 2015,
kedy netopiere v oblasti preskúmala Spoločnosť pre ochranu netopierov. K aktivitám sa pripojili členovia občianskeho
združenia Rákošská cächa na čele s Júliusom Pavelkom. Združenie vytvorilo novú
turistickú trasu, ktorá mapuje banícku činnosť v okolí vrchu Železník.
„Našou túžbou a snahou je tento chodník
ďalej zdokonaľovať a v prípade dostatku financií pokračovať v druhej etape a prepojiť
ho s Rákošskou Baňou. V rámci lesnej pedagogiky tu chceme organizovať rôzne akcie
pre malé skupiny, v prípade normálnej (bez
COVIDU-19) situácie aj veľké akcie typu Lesnícke dni alebo MDD pre širokú verejnosť,“
podotýka riaditeľ Odštepného závodu Revúca Jozef Michňa.
Na tomto náučnom chodníku sa deti
a dospelí dozvedia viac o živote netopierov – ide o jediné lietajúce cicavce na svete. V roku 2014 v tunajších jaskyniach na-
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šli dve zimujúce kolónie s počtom okolo
14 tisíc jedincov.
„Vo večerných hodinách tu návštevníci
môžu vidieť viaceré druhy netopierov ako je
lietavec sťahovavý (Miniopterus schreibersii), podkovár južný (Rhinolopus euryale) či
netopier obyčajný (Myotis myotis), zdôrazňuje člen Spoločnosti pre ochranu netopierov Ervín Hapl.
LESY SR, š.p., investovali do projektu
takmer 3.500 eur. Financie boli použité

na rôzne terénne práce, potrebné ručné
alebo mechanizované zemné úpravy,
ale aj na zabezpečenie rôznych druhov
materiálu (spojovacie tyče, nátery, lanové pomôcky, rezivo). Štátny podnik
poskytol aj náučné tabule. Pri realizácii
Chodníka malých netopierov pomáhali
aj členovia Občianskeho združenia Rákošská cächa, ako aj členovia KST Dúbrava Jelšava.
-md-
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Revitalizácia lesníckych
náučných chodníkov Tajch a Sigord
Obnovu náučných chodníkov v rámci štátneho podniku LESY SR lesníci
častokrát realizujú svojpomocne. Odštepnému závodu Prešov sa na tento
účel podarilo získať poľského partnera
aj financie zo zdrojov EÚ.
Na území rozľahlého odštepného závodu Prešov sa nachádzajú celkovo až štyri
lesnícke náučné chodníky – Čierna mláka,
Herlica, Sigord a Tajch. Každý z nich má
svoje osobitosti, špecifiká a zaujímavosti.
Kým Čierna mláka sa nachádza v krásnom
prostredí kúpeľných lesov pri Bardejove
a jej súčasťou je napríklad aj vyhliadka

na Zborovský hrad, Herlica v Slanských
vrchoch sa okrem lesníckej problematiky
venuje aj téme 2. svetovej vojny a partizánskeho odboja. Náučný chodník Tajch
nad obcou Pavlovce pri chránenom Záreze Stravného potoka na svojich dvoch
okruhoch návštevníkom približuje najmä
prírode blízke obhospodarovanie lesov,
starostlivosť o lesné porasty či osobitosti
chránených území. No a náučný chodník
Sigord neďaleko Prešova je zaujímavý nielen tým, že má pešiu aj cyklistickú trasu,
ale zároveň bližšie predstavuje mnohé
tunajšie zaujímavosti, napríklad lesnú železničku a plavebný kanál do Solivaru, pa-

mätník cisárovnej Sissi, minerálny prameň
Šťavica či Sigordský jubilejný háj.
Hoci všetky tieto chodníky sprístupňujú
a približujú mnohé turisticky atraktívne
lokality, za viac ako 10 rokov ich existencie
na nich zub času, samozrejme, zanechal
stopy. Aby mohli aj naďalej slúžiť širokej
verejnosti, ale napríklad aj zamestnancom
LESOV SR pri aktivitách lesnej pedagogiky, rozhodli sa lesníci z OZ Prešov aktuálny
stav náučných chodníkov zlepšiť. V roku
2020 podali v spolupráci s Odborom investícií a projektov EÚ generálneho riaditeľstva podniku mikroprojekt s názvom
„Spoločne za objavovaním prírodného
a kultúrneho dedičstva náučných chodníkov Sigord a Tajch“, ktorý bol začiatkom
roku 2021 vyhodnotený ako úspešný.
Projekt sa realizuje v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v celkovej výške takmer
27 500 eur. LESY SR, š. p., Odštepný závod
Prešov v ňom zastávajú úlohu vedúceho
partnera a hlavným cezhraničným partnerom sú Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Rymanów.
V rámci mikroprojektu boli na trasách
oboch náučných chodníkov Tajch a Sigord
vymenené drevené mostíky a lávky, bolo
osadené nové drevené zábradlie, lavičky
a stoly, zrekonštruované studničky, v areáli školy v prírode na Sigorde opravené
objekty pre lesnú pedagogiku a osadené
informačné tabule o projekte. Hlavným
cieľom celej modernizácie infraštruktúry
náučných chodníkov bolo nielen zvýšiť
ich atraktívnosť pre návštevníkov, ale najmä zaistiť bezpečný pohyb verejnosti po
náučných trasách.
Oba zrevitalizované náučné chodníky
boli slávnostne otvorené v druhej polovici
augusta 2021 za účasti poľských partnerov. V rámci projektu sa ešte počíta s vydaním slovensko-poľského „Sprievodcu
lesníckymi náučnými chodníkmi Sigord
a Tajch“, ktorý pomôže zvýšiť atraktivitu
a záujem o návštevu týchto náučných trás
aj na poľskej strane hranice.
Touto cestou by sme sa radi poďakovali všetkým kolegom a partnerom, ktorí
sa podieľajú na projekte obnovy lesníckych náučných chodníkov Tajch a Sigord
a veríme, že zmodernizovaná turistická
infraštruktúra bude dlho a bezpečne slúžiť všetkým záujemcom o spoznávanie
prírodných krás severnej časti Slanských
vrchov.
Mgr. Lucia Čekovská (v spolupráci
s Odborom investícií a projektov EÚ)
9 / 2021
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Lesná správa Žarnovica
Lesná správa Žarnovica je najväčšou
a zároveň najjužnejšou správou odštepného závodu Žarnovica. Svoj názov dostala podľa mesta Žarnovica,
kde lesná správa sídli. Na to, ako sa hospodári našim kolegom na tejto lesnej
správe sme sa bližšie pozreli v mesiaci
september.
Charakteristika lesnej správy
Lesná správa Žarnovica je jednou zo
štyroch lesných správ odštepného závodu Žarnovica. Územie LS sa rozprestiera
v rámci orografických celkov od Žiarskej
kotliny a do pohorí Vtáčnik, Pohronský
Inovec a Štiavnické vrchy. Nadmorská výška je od cca 200 m n. m. až po 1274 m n. m.
na vrchu Veľká Homôlka. Katastrálna výmera lesnej správy je 35.181 ha. Lesnatosť
obhospodarovaného územia dosahuje
cca 29,03%. Z HSLT sú najviac zastúpené:
311 – živné dubové bučiny, 310 – svieže
dubové bučiny, 410 – svieže bučiny, 411 –
živné bučiny, 396 – Kamenité dubové bu-
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činy s lipou (ochranného rázu) a 299 – Suché bukové dúbravy (ochranného rázu).
Lesná správa hospodári na šiestich lesných celkoch a to: LC Žarnovica (20182027), LC Banská Štiavnica I. (2018-2027),
LC Žiar (2016-2025), LC Nová Baňa (20182027) a LC Ždáňa (2016-2025). Taktiež sú
v obhospodarovaní pozemky zariadené
ako LC Projekt Prochot I. Lesná správa v súčasných hraniciach vznikla v roku 2006,
kedy boli k LS pričlenené lesné pozemky
zanikajúcej LS Brehy a ďalej došlo k rozšíreniu v roku 2019 pričlenením dvoch LO
z LS-Žiar.
Obhospodarovaná výmera lesných pozemkov je na úrovni 10.335 ha, z toho je
2.322 ha neštátnych neodovzdaných lesov a 1.312 ha je v nájme. Výmera porastovej plochy je 10.120 ha. Z toho je 8.229
ha hospodárskych lesov, 1.719 ha ochranných lesov a 172 ha lesov osobitného určenia.
Hospodárenie v lesoch
Hospodárenie je v lokalitách s prevahou bukových spoločenstiev v hojnej
miere prirodzene sa obnovujúcich s prímesou duba, hraba a cenných listnáčov.
Hospodári sa podrastovým a účelovým
hospodárskym spôsobom. Prirodzené
zmladenie sa dopĺňa umelou obnovou,
ktorú tvoria hlavne dreviny buk, smrek,
dub, smrekovec a jedľa. Smrek sa vysádza
len na LO Prochot, kde má zatiaľ vhodné
podmienky pre rast a vývin. Opakované
zalesňovanie má stúpajúcu tendenciu
z dôvodu nepriaznivých klimatických
podmienok – dlhotrvajúce sucho a taktiež
aj vysokému tlaku zveri na novú výsadbu.
V tomto roku nás čakajú zalesňovacie úlohy v objeme 26.620 ks sadeníc (7,47 ha).
Podiel listnatých drevín je 80% (BK-77%)
a ihličnatých 20% (SM-60%) z celkového
počtu sadeníc.
Na lesnej správe sa nachádzajú zdroje
lesného reprodukčného materiálu lesných drevín – uznané lesné porasty feno-

Priemerné ročné úlohy (za posledných 5 rokov)
Výkon
Obnova porastov
- z toho prirodzená
- z toho umelá (voľnokorenné)
- z toho umelá (obaľovaná)
- opakované zalesnenie
Ochrana proti zveri
- chemická – repelenty
- oplôtky
Ochrana proti burine
Prečistky
Výchova do 50 rokov
Výchova nad 50 rokov
Obnovná ťažba
Náhodná ťažba
Mimoriadna ťažba
Ťažba spolu
- z toho samovýroba
Výroba štiepky – prepočítané
na m3

t.j.
39,04 ha
1,05 ha
1,68 ha
0,92 ha
60,36 ha
2,96 ha/1,69 km
50,84 ha
78,32 ha
110,94 ha/2195 m3
179,86 ha/5281 m3
22.022 m3
3.394 m3
2 m3
32.894 m3
152 m3
0 m3

typovej klasifikácie kategórie A o výmere
14,56 ha a kategórie B o výmere 737,92
ha, taktiež sa na našej LS nachádza GZ
Kašivárová, ktorej účelom je zachovanie
genofondu duba zimného Kašivárskeho
ekotypu v LO 27 A, ide o reprezentatívne
pôvodné súbory lesných porastov, ktoré z hľadiska záchrany genofondu treba
chrániť.
Výrobné podmienky sú charakterizované malou rozptýlenosťou lesov. Územie je typické nižšími horstvami. Svahy
sú pomerne krátke a strmé. Slony 0-20%
zaberajú len 3,4%, zato sklony 50% a viac
zaberajú 53% porastovej výmery. Lesné
porasty sú sprístupnené kvalitatívne vyhovujúcimi odvoznými cestami. Celková
vybavenosť odvoznými cestami je priaznivá. Na LS je k dispozícii 60,3 km trvalých
odvozných ciest a 74,5 km sezónnych od-
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vozných ciest. Terénne podmienky porastov sú pomerne náročné, v terénnych typoch 7,8 a 10 je zaradených 69% porastov.
Relatívne priaznivá vybavenosť lesnými
cestami a pevné podložie umožňujú využívať vyšší podiel traktorových technológií na úkor lanoviek. Podiel traktorových
technológií tvorí 81%. Lanovky tvoria
15,5% a kone 3%. Väčšina dreva sa realizuje odvozom dreva na expedičný sklad
Žarnovica v menšom podiele na expedičný sklad Šášov. Podiel priamych dodávok
dosahuje do 10%.
Ochrana prírody
Z hľadiska ochrany prírody patrí územie LS k priemerne významným. Približne
50% územia sa nachádza v CHKO Štiavnické vrchy a 2% v CHKO Ponitrie. Územia
európskeho významu – Hodrušská hornatina a Vtáčnik zaberajú 5.255,23ha. Na
území LS sa nachádzajú prírodné rezervácie Kašivárová a Kojatín o celkovej výmere
118 ha. Taktiež sa na území LS nachádzajú
dve lokality pralesov – Kojatín a Drastvica
o výmere 144 ha a tri lokality pralesovitých zvyškov o výmere 28 ha.
Z chránených druhov sa na území LS
vyskytujú vudsia skalná, prilbovka červená, vstavač purpurový, vemeník dvojlistý,
piskor vrchovský, orol krikľavý, orol skalný,
bocian čierny, krkavec čierny, rys ostrovid
a medveď hnedý.
Poľovníctvo a rybárstvo
V osemdesiatych rokoch minulého storočia bola vybudovaná zvernica Rychňava o výmere 17,02 ha, ktorá slúžila ako
aklimatizačná zvernica pre mufloniu zver
v rokoch 1986-1999. Následne sa začalo
s realizáciou novej, väčšej zvernice, ktorú
Obvodný lesný úrad v Žarnovici uznal za
Zverník pod názvom „Zverník Rýchňava“
o celkovej výmere 80,65 ha. Hlavným cieľom vo zvernici je realizovať chov muflónej
zveri so zameraním na zvýšenie trofejovej
kvality a dosiahnutie kvalitného genofondu muflónej populácie. Tento cieľ sa
nám darí napĺňať. V súčasnej dobe máme
dochovaných niekoľko vysokobodových
baranov. Okrem uvedeného na LS máme

tri prenajaté poľovné revíry – Kremeň,
Kostolná a Drienčie a revíry s odpredaným
odstrelom – Drastvica a Prochot. Na LS
Žarnovica sa v súčasnosti nachádzajú štyri
poľovnícke chaty – Chmelovská, Filipka,
Kmeťka a Kolienec. Všetky spomenuté
chaty spĺňajú kritéria pre ubytovanie domácich aj zahraničných hosti.
Taktiež sa na našej lesnej správe nachádza aj rybník Revišské Podzámčie, ktorý
bol vyhlásený ako chránený areál na rozlohe 23,65 ha v roku 1992. Tento rybník
založil ešte Matej Korvín a podľa dochovaných poznatkov má viac ako 500 rokov, poskytuje útočisko pre vzácne vtáky
a vodné živočíchy. Na rybníku sa prevádzkuje športový rybolov v spolupráci s MO
SRZ Žarnovica.
Návštevnosť lesov a verejnosť
Lesy v obhospodarovaní LS patria
k pomerne významne turisticky atakovaným. Nachádza sa tu deväť turistických
chodníkov s celkovou dĺžkou cez 120
km. Na území LS sa nachádza množstvo
turistických chodníkov a cyklotrás, napr.
cyklotrasa Bajkom k tajchom, ktorá patrí
medzi najvyhľadávanejšie v každom ročnom období. Na spríjemnenie pobytu na

území LS sme dali vybudovať množstvo
oddychových miest a na niektorých sme
zriadili nové murované studničky. Z hľadiska návštevnosti je územie LS vybavené
piatimi altánkami, šestnástimi otvorenými
sedeniami, šestnástimi informačnými tabuľami. Taktiež sa tu nachádza 11 prírodných vyhliadok.
Personálne obsadenie
Lesná správa má stabilné personálne
obsadenie. V súčasnosti má najstarší zamestnanec 62 rokov a priemerný vek je 45
rokov. Štruktúra LS je tvorená z desiatich
vedúcich LO, dvoch technikov a vedúceho
LS.
Osadenstvo lesnej správy tvoria: Ing.
Július Krištof – vedúci LS, Ing. Peter Refka
a Milan Mištík – technici LS, Ján Ďurič – vedúci LO Lukavica, Erik Halaj – vedúci LO
Kojatín, Ondrej Pavol – vedúci LO Rychňava, Jozef Danko – vedúci LO Vysoká, Ing.
Igor Šály – vedúci LO Kolienec, Peter Kicko
– vedúci LO Brehy, Erik Kadežábek – vedúci LO Orovnica, Miroslav Čákovský vedúci
LO Revištské Podzámčie, Marcel Búci – vedúci LO Horná Ždaňa a Július Bača – vedúci LO Prochot.
Ing. Zdenko Kováč, Ing. Július Krištof
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XXIII. ročník celoslovenského
stretnutia lesníčok
V dňoch 26. až 29.8.2021 sa konal XXIII.
ročník celoslovenského stretnutia žien
lesníčok. Počas štyroch dní mali zúčastnení možnosť spoznať zaujímavosti Bielych
Karpát a Považského Inovca. Program zabezpečili OZ Trenčín a LHI, s. r. o. Selec.
Stretnutie sa uskutočnilo v Účelovom zariadení Lesnej pedagogiky a rekreácie (ÚZLPaR)
Antonstál, ktoré je od roku 2015 významným
lesníckym miestom. Pôvodne slúžilo ako poľovnícky zámoček pre rodinu Antona Drehera, rakúskeho veľkopodnikateľa, ktorý dal
v roku 1902 vybudovať úzkorozchodnú železničku na zvážanie dreva. Po druhej svetovej
vojne bol majetok Dreherovcom skonfiškovaný. Krátko potom v budove sídlila lesnícka
učňovská škola.
V Antonstále lesníčky vítali – v prestrojení
za grófku a grófa – naši milí kolegovia Janka
a Rudo. „Majordóm“ Robo sa ujal evidencie
do hotelovej knihy a „pomocník“ Boris hostí ubytoval. Lesníčky a hostí potom privítala
Ing. Mária BIESOVÁ, predsedníčka Klubu žien
pri Slovenskej lesníckej komore.
Ing. Stanislav PAUČIN, riaditeľ Odštepného
závodu Trenčín poskytol základné informácie
o výmere, obhospodarovanom území, organizačnom usporiadaní a výrobno-technickej
charakteristike OZ. Z lesníckeho pohľadu
priblížil región, v ktorom OZ Trenčín pôsobí, predstavil projekty ochrany genetických
zdrojov, lesnícke náučné chodníky, významné lesnícke miesta, projekt výsadby starých
odrôd ovocných stromov a novodobú históriu ÚZLPaR Antonstál. Lesné hospodárstvo
Inovec predstavili jeho konatelia RNDr. Eva
MODROVÁ a Ing. Matouš MODR spolu s Ing.
Jaroslavou VANYOVOU.
Pútnické aj významné lesnícke miesta
Účastníci tohtoročného stretnutia žien lesníčok zahájili piatkové poznávanie Považia pri
najstaršom pútnickom mieste na Slovensku
– Skalke. Jeho história siaha do 11. storočia
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a spája sa so životom sv. pustovníkov Andreja-Svorada a Beňadika, ktorí tu žili.
Zo Skalky sa pokračovalo do Haluzickej
tiesňavy, ktorá bola v roku 2011 vyhlásená
za významné lesnícke miesto. Pred vstupom
všetkých privítal vedúci LS Nové Mesto nad
Váhom, v ktorej obvode sa tiesňava nachádza
– Ing. Ivan JURÍK. Hneď po ňom sa odborného výkladu a sprevádzania týmto jedinečným
miestom ujali Ing. Eva BOŠKOVÁ a Adrián DEDÍK. Návštevníci sa okrem iného dozvedeli,
že tiesňava je známa aj pod názvami Prierva,
Haluzický výmoľ či Sprašová súteska. Vznikla
erozívnou činnosťou potoka, ktorý sa prerezal vrstvou dolomitov. K zastaveniu erozívnej
činnosti potoka prispel projekt hradenia potoka a zalesnenia strže, ktorý vypracoval Prof.
Leo Skatula. Tiesňava má dnes dĺžku 500 m,
hĺbku 50 m a šírku 100 – 200 m. Za prírodnú
pamiatku bola vyhlásená v roku 1963. Rozprestiera sa na rozlohe 3,5 ha so štvrtým stupňom ochrany. Nad tiesňavou sa nachádza románsky kostolík s hradiskom z 13. stor.

Kraj sliviek a oskoruší
A pretože z Haluzíc je to len na skok do
obce Bošáca, ktorá je známa Bošáckou slivovicou, poznávanie tohto kraja bolo sprevádzané intenzívnou vôňou a vďaka riaditeľovi
OZ Trenčín Ing. PAUČINOVI aj neodolateľnou
chuťou sliviek z jeho sadu.
Poobedie bolo venované Semennému
sadu jarabiny oskorušovej Lipovec. Návštevníkov ním previedol Rastislav MIKLÁŠ, technik LS Nové Mesto nad Váhom. Vysvetlil, že
jarabina oskorušová – oskoruša (Sorbus domestica) je pôvodnou, domácou drevinou
lesných teplomilných spoločenstiev, preto
ju nájdete vtrúsene aj v lesných porastoch.
V rámci programu EUFORGEN sa jej venuje
zvýšená pozornosť ako ohrozenému druhu.
Významná je nielen z hľadiska zachovania
biodiverzity, ale aj ako hospodársky využiteľná drevina, poskytujúca kvalitné drevo. Plody
sú obľúbeným zdrojom potravy pre vtáky
aj lesnú zver. Práve zachovanie genofondu
tohto ohrozeného druhu viedlo k potrebe
založenia semenného sadu. Použitých bolo
51 výberových stromov a 378 vrúbľovancov.
Na jeho realizácii sa významnou mierou podieľali zamestnanci OZ Semenoles L. Hrádok,
vedúci výrobno-technický úseku OZ Trenčín,
pestovateľ OZ Trenčín, technik LS Nové Mesto
n. V. a iní.
Reprodukčný materiál z tohto sadu sa má
využívať hlavne na dopestovanie dostatočného množstva sadbového materiálu pre účely
obnovy lesných porastov na územiach s totožným vegetačným stupňom.
Turistika na slovensko-českej hranici
Ďalšou zastávkou za poznávaním bola Veľká
Javorina. S výškou 970 m n. m. ide o najvyšší
vrch Bielych Karpát, ktorý je súčasťou horského hrebeňa tiahnuceho sa slovensko-českým
pohraničím. Veľká Javorina nesklamala pre ňu
typickým premenlivým počasím, no do hôr
správne zaodeté lesníčky lejak nezaskočil a neskôr im bolo odmenou aj hrejivé slnko.
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Na vrchole všetkých privítal Ing. Martin BEŇATINSKÝ, starosta obce Lubina a pripomenul, že Veľká Javorina je oddávna považovaná
za jeden zo symbolov svedčiacich o dobrých
vzťahoch medzi Čechmi a Slovákmi. Jeho slová potvrdzuje i pamätný kameň s nápisom: „Tu
bratia vždy sa stretať budú.“ Z Javoriny je krásny pohľad na Bradlo (pamätník gen. M. R. Štefánika), Považský Inovec, Moravsko-Sliezske
Beskydy. Pri vhodných podmienkach možno
vidieť i vzdialenú Malú Fatru alebo Tríbeč.
Bezpečne aj na bicykli
Poslednou zastávkou piatkového dňa pred
odchodom na Antonstál bola Cyklotrasa Krivobučková.
Projekt s názvom „Spoločne za krásami Veľkej Javoriny na bicykli“ bol realizovaný v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v programe Intereg V-A Slovenská republika-Česká republika. Ukončený bol tento rok. Vybudovaná cyklotrasa zaisťuje cykloturistom
bezpečnú jazdu s výhľadmi na okolité lesy v I.
zóne CHKO, NPR Javorina a PR Veľká Javorina.
Vzhľadom k tomu, že cyklotrasa Krivobučková prechádza popri hranici prírodnej
rezervácie Veľká Javorina, ŠOP SR, Správa
CHKO Biele Karpaty sa vyjadrovala k návrhu
cyklotrasy a jednou z podmienok realizácie
stavby bolo vybudovanie náhradných rozmnožovacích lokalít pre plazy a obojživelníky. Návod k stavbe dodala Správa CHKO. A tak
bolo možné vidieť, čo málokto pozná – hadník a žabník.
V príjemnej a inšpiratívnej spoločnosti
Večer po krásnom, ale náročnom dni patril stretnutiu s ďalšími významnými hosťami
– JUDr. Vlastou SZABOVOU, PhD predsedníčkou OZ Drevo Les Voda a Ing. Róbertom KIŠOM riaditeľom OZ Prievidza.
Pani Vlasta Szabová poctila svojou prítomnosťou lesníčky už na viacerých stretnutiach,
začo jej patrí veľká vďaka. Rozprávala o zložitých rokovaniach, pri ktorých háji záujmy lesníctva. Napriek ťažkej dobe z nej pri tom vyžaroval toľko potrebný pokoj a nádej. Hosťom
stretnutia lesníčok bol aj Ing. Milan DOLŇAN,
predseda Slovenskej lesníckej komory.
Záver večera patril schôdze Klubu žien pri
Slovenskej lesníckej komore. Okrem iného
sa rozhodovalo o tom, kam lesníčky zavítajú
o rok. Voľba padla na Žarnovicu. Už teraz sa
všetci tešia.

Skupinový clonný rub v praxi
Tretí deň stretnutia patril poznávaniu pohoria Považský Inovec. Prvá zastávka bola
naplánovaná na LS Dubodiel v poraste 430
– Krásna dolina (PRO SILVA). Ing. Rudolf SVRČEK vedúci tejto lesnej správy spolu s Ing.
Lukášom VAVRÚŠOM vedúcim LO Patrovec
predstavili porast, ktorý bol ukážkou obnovy,
kde sa ustúpilo od pravidelnosti obnovných
prvkov v pásoch, ktoré sú na prvý pohľad
prevádzkovo jednoduchšie. Prechodom na
skupinový clonný rub, po predĺžení obnovnej doby, sa však vytvárajú podmienky na
dopestovanie diferencovaného porastu z prirodzenej obnovy s pestrou štruktúrou a vysokou stabilitou. Popri tom sa dosiahne vyššia
produkcia kvalitných výrezov duba a buka
s ušetrením nákladov na umelú obnovu a na
starostlivosť o mladé lesné porasty.
Z LS Dubodiel viedla cesta do spoločnosti
LESNÉ HOSPODÁRSTVO INOVEC, s. r. o., ktorá obhospodaruje súkromné lesy o výmere
viac ako 2200 ha. Pôvodne tieto lesy kúpil
z lásky k lesom a poľovníctvu Ing. Dr. Mont.
h. c. pre svojho maloletého syna Emila, ktorý
bol otcom a dedkom súčasných majiteľov. Po
11 rokoch najmä výchovného hospodárenia
v mladých lesných porastoch, ktoré zostali po
predchádzajúcom vlastníkovi Domovom lesnom priemysle (tento v záujme využitia novopostavenej lesnej železnice v rokoch 19121929 vyťažil všetko dostupné drevo), bol
všetok majetok Modrovcov prevzatý štátom.
V roku 1992 bol v reštitúcii opätovne vrátený
pôvodnému vlastníkovi.
Exkurzná vychádzka sa začala v lokalite
Inoveckej chaty, kde účastníkov stretnutia
privítal spolumajiteľ lesov a spoločnosti Ing.
Matouš MODR a správca Ing. Peter ARBET.
Správca previedol účastníkov úbočím Inovca

(1042 m n. m) ako najvyššieho vrcholu Považského Inovca. Na trase mali možnosť vidieť,
ako sa pomocou výchovných zásahov modernou technológiou s dôrazom na šetrnosť
zásahu voči zostávajúcemu porastu snažia
vysporiadať so silným poškodením lesných
porastov zverou v minulosti. Porovnával sa
nepôvodný smrekový porast na hranici stability s ochranným porastom tvoreným pôvodným drevinovým zložením buka s prímesou
javora horského, jaseňa a bresta.
V ďalšej časti vychádzky sa prešlo na okraj
chránenej pamiatky Selecké kamenné more
(5. st. ochrany) s výhľadom na obhospodarovaný majetok a prešlo sa porastami s vysokým podielom náhodnej ťažby v dôsledku
odumierania jaseňa.
Záver exkurzie bol v lokalite Vila Belice, postavenej v roku 1937 vo funkcionalistickom
slohu ako sídlo majiteľov. V dobe vzniku to
bola moderná stavba uprostred lesa s vlastným vodovodom a turbínou na elektrinu.
Tu lesníčky privítala členka Klubu žien pri
SLsK RNDr. Eva MODROVÁ, dcéra pôvodného
majiteľa obhospodarovaných lesov a súčasná
spolumajiteľka. Pohostenie bolo pripravené
z toho, čo poskytujú lesy, ale nechýbali ani
slovenské oštiepky a moravské buchtičky.
Cesta domov
Posledný nedeľňajší deň väčšina lesníčok
využila možnosť navštíviť cestou domov
Trenčiansky hrad.
Poďakovanie patrí všetkým účastníkom
stretnutia.
Za OZ Trenčín: Daša Pavlovičová
a Ing.Ľubica Harničárová
Za LHI, sr.o. Selec: Ing.Jaroslava Vanyová
Foto: Boris Harničár
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13. Majstrovstvá Európy
v kombinovanej streľbe 2021 – lesníci majú bronz
v brokovej streľbe!
Po dlhej prestávke vynútenej pandémiou sa opäť v Maďarsku mohla uskutočniť strelecká akcia: ME v kombinovanej poľovníckej
streľbe, ako meranie síl streleckého umenia národov európskeho kontinentu. Miestom konania bola v dňoch 5.-11. júla 2021novučičká strelnica v Csákberény.
Postupové miesta
Záujemcovia o postup do družstva SVK absolvovali z dôvodu pandémie iba jednu kvalifikačnú súťaž v Trnovci nad Váhom. Zároveň
sa brali do úvahy výsledky z posledných súťaží
minulých období. Postúpili strelci: Stanislav
Krázel, Marian Tichavský ml., Viliam Kocsis,
Anton Molnár, Igor Nekoranec a Milan Pápeš. Zvýraznení sú zamestnancami LSR š.p.

regionálni začínajúci i skúsení poľovníci a utvrdia si tak zásady bezpečného zaobchádzania
so zbraňou“. Magyar Csaba, predseda MVE
(Maďarskej jednoty poľovníckeho strelectva)
ocenil prácu organizátorov a poďakoval za
vybudovanie komplexu streleckých objektov
a v takom krásnom prírodnom prostredí, na
úpätí vrchov Vértes. Zároveň zaželal súťažiacim mnoho šťastia a osobných rekordov.

Príprava
Družstvo absolvovalo dve spoločné sústredenia so zameraním sa na tréning jednotlivých
disciplín. Tieto sa uskutočnili v mesiaci jún na
strelnici HUBERT v Trnovci nad Váhom. Jeden
z tréningov nám poskytol sponzorsky majiteľ
strelnice Ing. Jozef Horváth, za čo mu patrí
naša vďaka. Okrem toho sa členovia družstva
individuálne zúčastnili Majstrovstiev Českej
republiky v Písku, na strelnici lesníckej školy
a Lesov mesta Písek. V rámci prípravy sa strelci
zúčastnili aj streleckej súťaže Lesných podnikov Maďarska a následne aj Majstrovstiev
Maďarskej republiky v kombinovanej streľbe.
Náklady (vklady, strelivo, cestovanie) na uvedené podujatia i na ďalšiu individuálnu prípravu si hradili strelci sami.

Priebeh súťaže pre družstvo SVK
1. deň: Súťažná streľba začala v piatok 9.7.
o 9:00 hodine. SVK-team podľa rozpisu nastúpil na svoju prvú disciplínu hneď o 9:00
hodine na strelišti Guľa 1 (štyri pevné terče
po päť rán na terč). Druhá disciplína dňa bola
broková streľba – Trap 1 (25 terčov), prišla na
rad o 11:00
2.  deň: V sobotu 10.7. predpoludním
o 10:00 hod. strieľal team na strelišti Compak
1 (25 terčov, vrátane tzv. simultánnych = súčasných dvojterčov). Na ďalšiu disciplínu Guľa
2 (3 pevné terče + 1 bežiaci terč á päť rán) nastúpilo družstvo o 11:55 hod.
3. deň: V nedeľu 11.7. začínal team o 9:30
hod. na strelišti Trap 2 (25 terčov), účinkovanie na týchto Majstrovstvách Európy zakončili
naši reprezentanti o 11:30 na strelišti Compak
2, čiže 25 terčov, vrátane tzv. on report dvojterčov = prvý po zavolaní a druhý po výstrele

Csákberény – miesto konania ME
Tréningové položky absolvovali strelci 6. až
8. júla 2021. Dňa 8. júla popoludní sa konala
porada Organizačného výboru ME, rozhodcovského zboru a Jury, s vedúcimi družstiev,
kde okrem prezentácie, organizačných záležitostí a kontroly súpisiek súťažiacich, bol
stanovený aj časový harmonogram. Kontrolu
a váženie zbraní vykonali miestni organizátori.
Otvorenie hier
Otvorenia hier sa (mimo súťažiacich) zúčastnilo viacero významných osobností. Pred
samotným otvorením sa konalo slávnostné
defilé účastníkov jednotlivých štátov. Súťažiaci so svojím vlajkonosičom sa za znenia príslušnej štátnej hymny premiestnili v dvojstupe
zo zoradiska pred tribúnu.
„Veľká hrdosť napĺňa naše srdcia“ povedal
na otváracom ceremoniáli p. Zambó Péter,
štátny tajomník pre lesy a pôdohospodárstvo,
„keďže opäť naša vlasť je tou, ktorá je organizátorom takéhoto významného podujatia“. „Verím, že mnohých ľudí z 13 zúčastnených krajín
tejto akcie, u nás opäť privítame v období konania sa Svetovej poľovníckej výstavy“. „Využívanie
novej strelnice bude dobrou školou pre poľovníkov, aby si pred účasťou na poľovačkách utvrdili svoje návyky a vyskúšali zbrane“ povedal
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záverom p. Zambó. Po ňom p. Kovács Zoltán,
vládny splnomocnenec pre Svetovú výstavu
„Poľovníctvo a príroda 2021“ v Budapešti,
s heslom „Spoločne s prírodou“, zdôraznil dôležitosť akcií súvisiacich s výstavou. Upozornil
na význam budovania ďalších infraštruktúr
slúžiacich aj nasledovným generáciám. Prípravu výstavy s vynaložením enormného
úsilia prirovnal k príprave strelcov na súťaž:
„Ak svoju prípravu uskutočnia na úrovni,
tak vrcholný výsledok vedia zo seba dostať
v tú pravú chvíľu.“ Generálny riaditeľ lesov
Vérteserdő Zrt., p. Macsek Lajos ocenil prácu
lesníkov: „Neuveriteľne mnoho práce a úsilia
nás stálo vybudovanie novej strelnice a ďakujem každému, kto akýmkoľvek spôsobom pomohol.“ Tiež vyslovil myšlienku, že: „najväčším
zadosťučinením za vynaloženú prácu a náklady
na výstavbu bude, keď mimo konania sa vrcholných športových podujatí, strelnicu využijú aj

Výsledky
Ukončenie šampionátu s vyhodnotením
a ocenením najlepších sa začalo kvôli nepriaznivému počasiu o 15:00 hodine v náhradnom
priestore – veľkokapacitnom stane. Vyhlásenie výsledkov jednotlivcov a družstiev bolo
v réžii hlavného rozhodcu p. Bálinta Göncziho.
Ocenenia a medaile odovzdával osobne prezident FITASC p. Jean Francois Palinkas.

lesnícke spravodajstvo |
Celkovo sa ME zúčastnilo 109 jednotlivcov
z 13 štátov Európy. Súťaže šesťčlenných družstiev sa zúčastnilo 10 družstiev – teamov.

zľava: Viliam Kocsis, Anton Molnár, Stano Krázel, Milan Pápeš, Igor Nekoranec, Marian Tichavský
Členovia teamu SVK kategórii broková streľba – OPEN: (zamestnanci LESY SR š.p., sú zvýraznení):
Meno/disciplína

Trap 1

Trap 2

Comp 1

Comp 2

Brok sa

Body

Poradie

MOLNÁR Anton
KOCSIS Viliam
NEKORANEC Igor
TICHAVSKÝ Marian
KRÁZEL Stanislav
PÁPEŠ Milan

25
24
23
24
24
21

24
24
24
20
23
19

23
24
22
23
22
22

24
22
24
24
22
24

96
94
93
91
91
86

384
376
372
364
364
344

7.
18.
24.
38.
45.
70.

Členovia teamu SVK v kategórii guľová streľba dosiahli nasledovné výsledky: (zamestnanci LESY SR š. p.,
sú zvýraznení):
Meno/disciplína

Guľa 1

Guľa 2

Spolu

Poradie

PÁPEŠ Milan
MOLNÁR Anton
TICHAVSKÝ Marian
NEKORANEC Igor
KRÁZEL Stanislav
KOCSIS Viliam

188
186
188
176
176
170

186
186
184
195
188
192

374
372
372
371
364
362

52.
59.
60.
62.
69.
70.

V absolútnom hodnotení sa umiestnili členovia teamu SVK (zamestnanci LESY SR, š.p., sú zvýraznení)
nasledovne:
Meno/disciplína

Brok

Guľa

Spolu

Poradie

MOLNÁR Anton
NEKORANEC Igor
KOCSIS Viliam
TICHAVSKÝ Marian
KRÁZEL Stanislav
PÁPEŠ Milan

384
372
376
364
364
344

372
371
362
372
367
374

756
743
738
736
728
718

16.
36.
43.
44.
53.
66.

Broková streľba
Súťaž družstiev vyhralo Fínsko s výsledkom
1876 bodov, druhé skončilo Slovinsko 1864
bodov = o 1 terč pred 3. Slovenskom s 1860
bodmi! Štvrtú priečku obsadilo Lotyšsko
s 1856 bodmi = o 1 terč za SVK!
V jednotlivcoch kategórie OPEN, sa najlepšie darilo Antonovi Molnárovi, keď trafil 96
terčov zo 100 a siahal po individuálnej medaile, kde strelci na druhej až deviatej pozícii
mali rovnaký súčet. Rozhodoval však vyšší výsledok podľa obtiažnosti strelišťa.
V kategórii Senior Igor Nekoranec skončil
na treťom mieste a získal bronzovú medailu.
Viliam Kocsis sa umiestnil na peknom piatom mieste. Trojicu seniorov SVK družstva
doplnil Milan Pápeš na 11. priečke.
Guľová streľba
V guľovej streľbe so ziskom 1853 bodov
z 2000 možných (93%), skončilo SVK v silnej
konkurencii na 9. mieste. Výkony boli vyrovnané, bolo ich potrebné zvýšiť výkon o cca 20
bodov u každého z nás.
Kombinácia
V guľo-brokovej kombinácii team SVK dosiahol celkom nástrel 3701 bodov zo 4000
možných, čo však práve z dôvodu slabšej guľovej streľby, stačilo na celkové siedme miesto.
Veľmi pekným výkonom sa v individuálnom
hodnotení prezentoval Anton Molnár, keď
dobrým načasovaním formy dosiahol výsledok 756 bodov, čo ho v celkovom poradí kombinácie posunulo na veľmi pekné 16. miesto.
Súťažilo sa podľa platných pravidiel FITASC,
regulárnosť súťaže bola zabezpečená vďaka
účasti skúsených rozhodcov na čele s p. Bálintom Gönczim. Dôraz kládli najmä na bezpečné zaobchádzanie so zbraňami, včasné
nástupy a dodržiavanie predpisov. Organizácia podujatia bola zvládnutá na veľmi dobrej
úrovni, s rovnako výborným technickým zázemím na brokovej i guľovej strelnici.
Podľa predbežných informácií, by sa budúcoročná súťaž mala konať opäť v Maďarskej
republike a bude usporiadaná ako 1. Majstrovstvá sveta v kombinovanej streľbe CGS
– combined game shooting. Účasť družstva
SVK na 13. ME FITASC podporili hlavne: LESY
SR. š.p. a SPK – Slovenská poľovnícka komora,
Bratislava.
Ďakujeme vedeniu podniku LESY SR š.p., za
podporu a pokrytie významnej časti finančných a materiálových nákladov pre súťažiacich zamestnancov – reprezentantov LESOV
SR na uvedenom podujatí. Ďakujeme za zapožičanie podnikového vozidla Citroën Jumper na našu dopravu. Sme Vám vďační, že sme
dostali možnosť sa uvedenej akcie zúčastniť
a reprezentovať tak náš podnik LESY SR, š.p.,
a zároveň i Slovenskú republiku.
Lesu zdar!
Ing. Milan Pápeš
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Postup na vedenie lesnej hospodárskej
evidencie
Prestavujeme odbornú publikáciu „Postup na vedenie lesnej
hospodárskej evidencie“, ktorá dokumentuje zmeny v znení vyhlášky MPRV SR č. 321/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška
MPRV SR č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii s účinnosťou od 1.1.2021. Jej autormi sú Ing. Peter Zima, vedúci odboru
HÚL a certifikácie LESOV SR, š.p. a Ing. Pavel Toma z odboru Štátnej
správy lesného hospodárstva MPRV SR.
Postup na vedenie lesnej hospodárskej evidencie formátu A4
a rozsahu 140 strán je obsahovo rozdelený na dve hlavné časti.
V prvej časti na stranách 11-40 sú popísané všetky legislatívn zmeny v rámci jednotlivých paragrafov. Druhá časť „Prílohy“ zobrazuje
konkrétne príklady aplikácie predmetných zmien v evidencii lesníckych subjektov. V tejto časti je publikácia doplnená grafickými
podkladmi zameranými na mapové značky grafickej evidencie
(Príloha č. 10) a zároveň príklady vedenia grafickej evidencie podľa
prílohy vyhlášky č. 10 na stranách 131-140.
„Publikácia je metodickou pomôckou pre vlastníkov lesov, obhospodarovateľov lesov, odborných lesných hospodárov a všetkých pracovníkov v odvetví lesného hospodárstva, ktorí prichádzajú do styku
s lesnou hospodárskou evidenciou.
Obsahuje výklad jednotlivých ustanovení vyhlášky, konkretizáciu
a vysvetlenie pojmov, ktoré vyhláška obsahuje, návod na vypĺňanie
evidenčných výkazov, ako aj konkrétne príklady ich vypĺňania a vedenia grafickej evidencie.“
Značnú časť z celkového nákladu 1000 výtlačkov zakúpil štátny
podnik LESY SR a sú určené predovšetkým pre lesnícku prevádzku
a z toho dôvodu sa na každý OZ distribuujú odborom HÚL a cer-
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tifikácie. Sú prideľované na úseky lesníckej výroby ústredí OZ, na
každú lesnú správu ako i vybraným odborom GR vstupujúcim do
procesov lesníckej výroby.
V mesiacoch jún až september sa uskutočnilo 16 školení v rámci štátneho podniku LESY SR k predmetnej zmene vyhlášky, ktoré
mal vo svojej réžii Ing. Peter Zima, jeden z autorov predkladanej
publikácie. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne problematiky
prezentovanej v predstavenej publikácii sa na neho môžete obrátiť.-as-

lesníctvo spoza hraníc |

Lesníctvo Belgicka
Belgicko je s rozlohou 30.528 km² menšou európskou krajinou s miernym prímorským podnebím, ktorá je charakteristická vysokým
úhrnom zrážok počas všetkých ročných období (januári 65 mm, júl 78 mm). Priemerná teplota sa pohybuje v januári okolo 3°C a v júli
okolo 18°C. Geograficky sa člení na pobrežné planiny na severozápade, centrálnu plošinu v strede krajiny a Ardeny na juhovýchode.
Pobrežné planiny sú tvorené najmä piesočnými dunami a poldrami, časťami krajiny, ktoré ležia pod hladinou mora, od ktorého sú
chránené hrádzami.
Lesnatosť Belgicka dosahuje 22%, čo je
približne 667.000 ha. Najhornatejším a zalesneným regiónom je Arden a väčšina koncentrácie lesov (približne 82%) sa nachádza vo
Valónskom regióne. V listnatých porastoch
dominujú druhy buk, dub a gaštan a tiež
cenné listnaté dreviny ako napr. čerešňa, jaseň, javor a breza. 85% ihličnatých porastov
je tvorených smrekom, ktorý je v poslednej
dobe nahrádzaný douglaskou a smrekovcom japonským. Belgicko má druhý najvyšší
čistý ročný prírastok drevnej hmoty z krajín
Európskej únie (hneď po Nemecku). Veľký
nárast množstva biomasy bol zabezpečený
od roku 2000 inovatívnymi postupmi obhospodarovania lesov a tiež vekovou štruktúrou
lesných porastov. Zásoby dreva v porastoch
sa odhadujú na 75 mil. m3, čo v prepočte činí
120 m3 na 1 ha.
Na základe vlastníckych vzťahov je približne polovica lesov v správe štátu (verejné
lesy) a zvyšok je v rukách súkromných osôb.
Verejný les zahŕňa národné lesy, obecné lesy
(ktoré zaberajú až tri štvrtiny) a štátne plantáže. Existuje viac ako 120.000 súkromných
vlastníkov, z ktorých 80% vlastní menej ako
2 ha, a iba 1,5% z nich má viac ako 50 ha. Ich
záujmy chráni a spravuje Belgická kráľovská
spoločnosť a tiež Ústredný výbor pre súkromný les (CCPF) ako poradné organizácie
uznávané aj Európskou úniou.
Celková produkcia drevnej hmoty z belgických lesov pokrýva viac ako 60% spotreby. Pozostáva predovšetkým z produkcie guľatiny v objeme 3,95 mil. m3, reziva

1,175 mil. m3, drevovláknitých dosák 2,76
mil. m3 a palivového dreva v objeme 550
tis. m3. Belgický drevospracujúci priemysel
tvorí viac ako 2.000 podnikov, z ktorých viac
ako polovicu tvoria výrobcovia nábytku.
Produkcia drevnej hmoty aj napriek snahe ešte stále nedosahuje úroveň spotreby
obyvateľstva, preto je listnaté drevo dovážané z Francúzska a Severnej Ameriky, exotické listnaté drevo z juhovýchodnej Ázie
a Afriky. Producentom ihličnatého dreva
zabezpečujúceho dopyt Belgicka je severná Európa (Nemecko, Fínsko, Rusko a Švédsko), tiež Portugalsko, Kanada, USA a Čile.
Následne sú produkty z dreva exportované
do krajín Európskej únie.
Belgicko je domovom približne 548 známych druhov obojživelníkov, vtákov, cicavcov a plazov. Z toho 0,5% je endemických
a 3,5% je ohrozených. Je domovom najmenej 1 550 druhov cievnatých rastlín, z ktorých 0,1% je endemických. Nachádzajú sa tu
dva národné parky, desať prírodných parkov,
veľké množstvo malých prírodných rezervácií.
-as9 / 2021
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Z histórie severovýchodných
lesov Gemera
Prvé písomné doklady o osídlení tohto
územia sú zo 14 storočia. Dobšiná sa spomína ako banícka osada už v roku 1326, pričom
lesy v údolných polohách rieky Slanej boli
postupne premenené na poľnohospodársku
pôdu. Lesy však najviac zasiahla pastva dobytka, hlavne oviec a kôz v širšom okolí osád
a rozhodujúcou bola v 15. storočí valašská
kolonizácia, ktorá silne a na dlhý čas zasiahla komplex lesov, nielen v Gemeri. Rozsiahle
odlesňovanie dovŕšilo baníctvo a hutníctvo,
ktoré potrebovalo drevné uhlie. Tunajší zemepáni využívali dopyt po drevnom uhlí
a vyvážali ho do mnohých susedných oblastí, kde zapustilo hutníctvo korene. To samozrejme muselo mať na tunajšie lesy veľmi
negatívny dopad. Len v samotnom Gemeri
boli železiarske pece veľmi rozšírené. Takmer
do konca 19. storočia bolo jediným zdrojom
tepelnej energie v hutníctve drevné uhlie.
Gemerské lesy zásobovali drevným uhlím
nielen miestne huty, ale zemepáni ho vyvážali aj pre huty v iných častiach svojich majetkov a predávali ho aj pre cudzie huty. To
znamenalo úplnú devastáciu týchto lesov,
ktoré boli dlho poznačené touto činnosťou.
Ďalšou ranou pre gemerské lesy bola lesná pastva hovädzieho dobytka, ale aj oviec
a kôz, ktorá trvala až do vydania lesného
zákona č.31/1879. No aj neskôr, keď sa táto
činnosť vykonávala pokútne a lesné hospodárstvo s ňou dlho bojovalo. Výroba drevného uhlia a pastva významne prispeli k tomu,
že sa zmenil pôvodný tvar lesov, že pôvodné
vysokokmenné lesy boli premenené na lesy
výmladkové. Môžeme teda konštatovať, že
dnešné lesy sú prakticky všetky dielom človeka, ktorý zmenil ich tvar, zastúpenie drevín a celý charakter krajiny.
Známy lesník Albert Bedő v roku 1896 zverejnil držbu lesnej pôdy v gemerskej oblasti
percentuálne takto:
Obce 15%, cirkevné lesy deväť percent,
fideikomisné lesy 17%, urbárske, želiarske
lesy 15%, spoločenské lesy dve percentá,
súkromné lesy 42%. Ako vidíme erár, komorské lesy v tomto období nemali žiadne zastúpenie. K zásadným vlastníckym zmenám
došlo až po vzniku Prvej Československej republiky a následne po 2. svetovej vojne, po
roku 1945 a potom radikálne po roku 1948
v rámci socializácie pozemkového fondu.
Fideikomisné majetky – predstavovali plošne väčší a súčasne špecifický druh
majetku. Tento vo feudálnom práve znamenal taký šľachtický majetok, ktorý bol
navždy, alebo vymedzený čas neodcudziteľný, prechádzajúci nástupníctvom vždy
len na jedného dedičného zákonného člena
rodiny. Treba povedať, že tento dedič musel
vyhovieť všetkým stanoveným rodinným
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Coburgovský kaštieľ – Jelšava

Lesný zákon

Nariadenie k lesnému zákonu

i cirkevným normám, musel dodržať nástupnícke zvyklosti a písané i nepísané rodové,
rodinné kritériá.
Touto normou sa zabezpečila dedičná
nedeliteľnosť majetku – najmä pozemkov
a dedičné nástupníctvo, zverenstvo – zvláštny spôsob odkázania tretej osobe. Bol to
teda typ majetku, určité „rodinné striebro“
ktorým sa nedalo disponovať, nemohol sa
predávať, tobôž darovať.
Jedným z príkladov na Slovensku by
mohlo byť napr. vydedenie Dionýza Andrássyho (Krásna Hôrka) pre jeho morganický
manželský zväzok s Františkou Hablawetz.
V lesnom hospodárstve sa tieto Fideikomisné majetky naposledy spomínali pri vzniku Prvej Československej republiky, kedy

na základe novej právnej úpravy prešli na
štátne lesy bez náhrady všetky tieto majetky
zapísané na meno či už posledného panovníka, alebo členov šľachtických rodov.
Tento termín sa dá aplikovať v rámci Slovenska na množstvo príkladov, samozrejme ako pozostatok z legislatívnej podstaty
uhorského práva.
Lesné hospodárstvo tu nemalo do začiatku 19. storočia žiadnu odbornú správu, až
následne začínali vznikať lesné úrady v Betliari a vo Vlachove. Na ich čele stáli nadhorári. Lesné úrady podliehali hospodárskemu
úradníkovi príslušného panstva. V roku 1895
v súvislosti s vytvorením fideikomisu bola
lesná správa reorganizovaná. Lesnému inšpektorátu v Betliari so sídlom v Rožňave

z histórie lesníctva |
podliehali lesy v Betliari a vo Vlachove. Inšpektorát viedol lesný inšpektor, lesné správy viedli nadhorári, ktorým podliehali horári
a lesní strážnici. Tento lesný inšpektorát zanikol v roku 1911. V roku 1920 bol zriadený Lesný úrad v Betliari, ktorému na tomto
území podliehali lesné správy v Betliari a vo
Vlachove. Lesný úrad viedol lesmajster a od
roku 1923 hlavný lesný inžinier.
Dobšiná mala už v roku 1820 odborne
spravované svoje mestské lesy, na ich čele
bol vedúci lesný úradník. V roku 1847 malo
mesto lesného správcu, v roku 1883 vysokoškolsky vzdelaného lesníka s ôsmimi podriadenými hájnikmi, v roku 1902 už dvoch vysokoškolsky vzdelaných lesníkov.
V dobe politického prevratu (1918) mali
na území Gemeru najrozsiahlejšie majetky dve rodiny: Rod Coburg a rod Andrássy.
Tento majetok bol vplyvom pozemkovej
reformy prevedený sčasti na Štátne lesy, ale
i odpredajom rozdelený menším vlastníkom.
V roku 1945 bol skonfiškovaný zostávajúci
majetok Emanuela Andrássyho a zriadená
dočasná vnútená správa majetku. Pravdaže
majetkové pomery boli na Gemeri ďaleko
zložitejšie, tento príspevok to však nepovažuje za potrebné podrobnejšie riešiť. Lesy
mesta Dobšiná prevzal štát v roku 1952
(dnes sú opäť majetkom mesta).
Prvé kroky hospodárskej úpravy lesov
boli na Gemeri dané takto: Na panstve
Andrássyho bol vyhotovený prvý popis lesov Maximiliánom Rákocsym v roku 1822.
Lesmajster Václav Hollík zostavil roku 1827
popis porastov revíru Vlachovo. V roku 1845
zostavil hlavný horár Jozef Hamotar popis
porastov rozsiahleho revíru Súľová. Prvé
hospodárske plány s úpravou výnosu vyhotovil v roku 1864 lesmajster Ján Tomory
pre chotár Betliar, Malá Poloma a Henclová.
V roku 1891 sa stal majetok Andrássyovcov
v Betliari fideikomisným a preto mal podľa lesného zákona (č. 31/1879) predpísané
hospodárenie podľa schváleného hospodárskeho plánu, ktorý vyhotovila Lesná
správa v Betliari na obdobie 1901-1910.

Lesné komplexy za Krásnou Hôrkou

Revízie všetkých plánov a podrobné hospodárske plány na dve ďalšie desaťročia vykonal Belo Szénassy, lesný radca z panstva
Coburg. Les ponechaný po 1. pozemkovej
reforme Andrássyovcom v Betliari mal
hospodársky plán vyhotovený Ing. Ervínom
Vadasom na obdobie 1941-1950.

Ing. Vlastimil Pelikán

Na panstve Andrássy v Krásnej Hôrke bol
vyhotovený v roku 1817 prvý popis lesov
v Gočove, pre 76 dielov lesa uvádzal údaje
o drevinách, pôde, dobe rubnej a výnose.
Podľa Monografie Gemerskej župy z roku
1903 prvú hospodársku úpravu lesov panstva urobil v 20. rokoch 19 storočia Ján Herfurth lesmajster panstva a známy tým, že bol
profesorom na Banskej a lesníckej akadémii
v Banskej Štiavnici. V roku 1845 vytvoril popis
lesov a posudok o ich stave (Rejdová, Vyšná
Slaná a Kobeliarovo) Pavel Terray, vedúci
lesník z Coburgovského panstva v Muráni.
Tieto lesy neboli dovtedy zariaďované.
Pre lesy v Rejdovej bol vyhotovený hospodársky plán na obdobie 1885-1904, pre lesy
v Gočove a Hnilci na obdobie 1886-1905. Po

vydaní zákona č. 37/1928 o Dočasnej ochrane lesov bola zrušená platnosť hospodárskych plánov a ťažbu z roka na rok určoval
okresný úrad. Pre lesy Ľudovíta Maldeghema v k. ú. Rejdová a Čierna Lehota bol vypracovaný hospodársky plán na obdobie 19361945. Spomínaný Ján Herfurt lesy mesta
Dobšiná zariaďoval v roku 1847. Jeho hospodárske plány sa nezachovali, ale zachovali sa
pôvodné mapy vyhotovené v rokoch 18481850 pre jednotlivé hospodárske skupiny
v mierke 1:7200. V roku 1875 vyhotovil Ján
Schmidt nový hospodársky plán v tabuľkovej forme. Zachoval Herfurtove priestorové
rozdelenie a rubnú dobu jednotlivých hospodárskych skupín. Podľa požiadaviek zákona č. 34/1879 vypracoval nový lesný hospodársky plán v roku 1883 Gabriel Szmick,
lesmajster mesta Dobšiná. Ďalší hospodársky plán vypracoval v roku 1898 lesný správca Roman Schmidt. V roku1903 pozbavili
plán platnosti, nový vypracoval lesmajster
Fridrich Enderna. Tu nastáva nielen archívna pauza, ale aj informácia, že od roku 1932
boli Mestské lesy bez hospodárskeho plánu. Až na obdobie 1937-1946 vyhotovil už
spomínaný Ervín Vadas nový hospodársky
plán s hospodárskymi skupinami vysokého
lesa, ochranného a nízkeho lesa i rezervácie
v okolí Dobšinskej ľadovej jaskyne.
Pre správu Štátnych lesov v Betliari, po
prevzatí panských lesov v Betliari a Krás
nohorskom Podhradí zariadilo Riadi
teľ
stvo
štátnych lesov a statkov v Solivare hos
podársky celok Betliar na obdobie 1937-1946.
Usporiadanie pozemkovej držby a zameranie hraníc urobila technická kancelária Ing.
K. Rychlíka v Nových Zámkoch.
Kráľovské, komorské lesy v Uhorsku boli
spravované jednotne v celej monarchii,
v hornom Uhorsku boli riaditeľstvá v Žarnovici, Liptovskom Hrádku, Banskej Bystrici
a spomínané gemerské lesy patrili do Solivaru – pokým boli štátne, ktorých tam bolo
minimum.
Prvá Československá republika nemala
dôvod meniť tento dobre zabehnutý a dlhými rokmi overený systém v komorských,
štátnych lesoch. Zmeny nastali len pokiaľ
išlo o veľkostatky, panské, súkromné lesy,
ktoré podliehali alebo konfiškátu, alebo
iným reorganizáciám. A betliarske a dobšinské lesy patrili do tejto druhej skupiny, dobšinské lesy navyše boli lesy mestské, ktoré
podliehali opäť inej (aj mestskej) legislatíve.
Na záver možno spomenúť zaujímavosť,
že v budove bývalého polesia štátnych lesov
v Betliari bola dočasne umiestnená Správa
Chránenej krajinnej oblasti Slovenský kras,
keď bola v roku 1983 vyhlásená. Jej riaditeľom sa stal známy lesný taxátor Ing. Vlastimil
Pelikán z Revúcej. Správa bola v nasledujúcom roku presťahovaná do zdevastovaného
Bieleho kaštieľa v Brzotíne. Slúži ku cti tejto
správy, že Biely kaštieľ dala generálnou opravou do pôvodného stavu. Dnes sa v ňom nachádza Správa Národného parku Slovenský
kras.
Ing. Viliam Stockmann, CSc.
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140. a 130. výročie narodenia známych lesníkov
Kriška Samuel (140)

Narodil sa 8.7.1881 v Tisovci. Študoval na Vyššej obchodnej škole v Kežmarku(1901), druhá maturita na Gymnáziu
v Rimavskej Sobote (1902). V rokoch 1902
– 1905 študoval na Lesníckom odbore práve
premenovanej Vysokej školy banskej a lesníckej v Banskej Štiavnici. Po skončení štúdia sa
zamestnal ako taxátor na Riaditeľstve lesov
v Žarnovici (1905 – 1909), krátko pôsobil na
Ministerstve pôdohospodárstva v Budapešti
(1909 – 1910), v rokoch 1910 – 1914 bol vedúci stavebného oddelenia Štátneho lesného
úradu v Žarnovici. Od roku 1914 až 1920 bol
frontovým vojakom, aj ruským zajatcom. Po
návrate z Ruska v rokoch 1921 – 1934 bol riaditeľom Štátnych lesov a majetkov v Žarnovici, v rokoch 1934 – 1936 riaditeľom v Solivare,
pri Prešove. V rokoch 1936 – 1940 bol mimo
štátnej služby predčasne penzionovaný. Od
roku 1928 mal funkčný titul – vládny radca.
Po rokoch lesníckej prevádzky sa dal do pedagogických služieb. V období existencie
poľnohospodárskeho a lesníckeho odboru
na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave v rokoch 1940 – 1946, tu pôsobil ako
prednosta Ústavu pestovania lesov. Prednášal pestovanie lesov, dendrológiu, náuku
o lesnom stanovišti a neskôr encyklopédiu
lesníctva pre poslucháčov poľnohospodár-

skeho odboru. V rokoch 1943 – 1944 bol dekanom poľnohospodárskeho a lesníckeho
odboru a v roku 1945 krátko rektorom SVŠT.
Po zriadení Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach
sa presťahoval do Košíc, kde od roku 1947
krátko pôsobil vo funkcii dekana Lesníckeho
odboru. Do roku 1948 tu viedol Ústav špeciálnej botaniky, dendrológie a fytopatológie.
Po odchode na dôchodok roku 1950 krátko

pracuje v pobočke Lesprojekty a viedol aj
biologický projekt výstavby Botanickej záhrady SAV v Košiciach. Mal zvlášť srdečný vzťah
k Slanským lesom. Ako moderný lesník uplatňoval obnovovacie metódy v dosahovaní
vyšších prírastkov dreva a lepšieho zloženia
porastov premenou monokultúr na zmiešané
porasty, bol zástanca maloplošnej prirodzenej obnovy lesa, tvorca slovenskej clonnoklinovej a clonnopruhovej rúbane. Podporoval
lesné staviteľstvo, budovanie šmykov,
ciest, mostov, lesných železníc, piliarskych
závodov. Zaslúžil sa o rozvoj vysokoškolskej
lesníckej výučby najmä získaním rozsiahlych
lesných a poľnohospodárskych majetkov pre
školské potreby. Je autorom vysokoškolských
učebníc, Náuky o lesných stanovištiach (1946),
Náuky o pestovaní lesov s lesnou estetikou
(1946) a Encyklopédie lesníctva (1948). Publikoval v časopisoch Les a drevo, Poľana, Dřevo
a v iných. Prvému mu bola udelená pamätná
medaila za zásluhy VŠLD vo Zvolene (1966),
zlatý diplom Lesníckej a drevárskej univerzity
v Soproni (1966) a strieborná medaila SVŠT
v Bratislave (1968). Na Vysokoškolskom lesnom podniku LS Budča má umiestnený pamätník v kamennom balvane v hrebeňovej
časti porastu v dielci 419. Od roku 1968 žil
v Piešťanoch, kde 3.11.1970 zomrel.

Konias Hugo (130)
Známy lesník ku ktorému do opočenských
lesov smerovali na exkurzie celé generácie
slovenských študentov lesníctva sa narodil
1.7.1891 v obci Volduchy u Rokycian v starej
lesníckej rodine. Po ukončení Reálneho
gymnázia v Plzni vyštudoval Vyššiu lesnícku
školu v Zákupoch (1911).
Lesný hospodár a výskumník, patril v polovici minulého storočia nesporne k najvýraznejším osobnostiam nášho praktického
lesníctva.
Pôsobil najskôr na veľkostatku Colloredo-Mansfelda v Zbirohu a od roku 1924 ako
riaditeľ u tohto majiteľa v Opočne. Opočno
potom bolo jeho pôsobiskom až do konca
jeho plodného života, po dobu 30 rokov. Jeho
vrstovníkmi boli vynikajúci lesnícki praktici ako Wachtel, Sigmond, Maresch, Sekanina, Jakš s ktorými mal možnosť preverovať
svoje pestovné filozofie. Premena skladby
lesných porastov mu bola prostriedkom
k odstráneniu disharmónie medzi porastom
a jeho stanovišťom, čím smeroval aj k zvýšeniu
produktivity. Jeho bezprostredným cieľom
bolo aj ozdravenie lesných pôd, zachovanie
a zvyšovanie ich plodnosti a odolnosti lesa proti
kalamitám a zaisteniu vodohospodárskych
a iných celospoločenských funkcií lesa.
Po zoštátnení lesov riadil príslušnú jednotku štátnych lesov a neskôr svoje vedomosti
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uplatnil vo Výskumnej stanici pre pestovanie, semenárstvo a škôlkarstvo, ktorá v
Opočne v roku 1951 vznikla i jeho osobným
pričinením. Od roku 1946 bol riaditeľ lesnej
správy a neskôr riaditeľ závodu Výskumného ústavu lesného hospodárstva v Opočne. Opočenské lesy vytvárali pre rozvinutie
Koniasovej praktickej tvorivej spôsobilosti
mimoriadne podmienky, pretože sú v nich
zastúpené takmer všetky stredoeurópske
pásma od lužných až po podhorské smreko-

vo-jedľové a smrekovo-bukové lesy. Koniasovou najväčšou zásluhou je rozpracovanie
praktických spôsobov premien smrekových
a borovicových porastov na lesy zmiešané,
prevody výmladkových lesov na lesy vysoké
a pasienkových lesov na lesy výberkové. Týmto cieľom prispôsobil aj výchovu porastov,
techniku zalesňovania a prevádzku lesných
škôlok. Bol zástancom maloplošného lesného hospodárstva s prirodzenou obnovou porastov. Hugo Konias svoje bohaté skúsenosti
vedel odovzdávať začínajúcim i starším lesníkom, a tak sa Opočno stalo koncom 40. a začiatkom 50. rokov minulého storočia centrom
početných lesníckych exkurzií a praktických
kurzov. Absolvovali ho svojho času študenti
všetkých lesníckych slovenských škôl. Svoje
poznatky a názory spracoval v publikáciách
„Prevody opočenských lesov“ (1946) a „Lesné
hospodárstvo“ (1950 a 1951). Jeho spolupracovníci (Mottl, J. a kol. 1956) vydali po jeho
smrti súbornú knihu s názvom „Skúsenosti
Huga Koniasa“. Aj keď dnešná doba z ekonomicko – technických dôvodov sa odkláňa od
niektorých jeho myšlienok, ktorými smeroval
k prirodzenému lesu, jeho filozofia je stále
živá.
Zomrel 6.5.1954 v Opočne ako 63 ročný.
Viliam Stockmann

predstavujeme vám |

Kúsok Talianska v Malých Karpatoch
Možno sa niektorí začudujete, čo je to za div divúci? Veď ako môže byť kúsok Talianska v našich Malých Karpatoch, ktoré sú od Talianska vzdialené stovky kilometrov a medzi nimi je ešte Rakúsko. A predsa, v Malých Karpatoch sa nachádza jedno miesto s názvom
Mon Repos ležiace na červenej turistickej značke nad obcou Plavecký Mikuláš. Dúfam, že teraz sa vo Vás ozvala zvedavosť čo to
v skutočnosti je ten Mon Repos.
Samotný názov však nenájdete v taliančine,
ale vo francúzštine a znamená Môj Odpočinok. Čo to teda je ten „Môj odpočinok“? Na
tomto mieste bol vraj v roku v 1898 postavený
trojpodlažný drevený zámoček z červeného
smreka, ktorý údajne gróf Pálffy kúpil v Taliansku pre svojho syna a dal ho rozobraný previezť do tohto krásneho horského prostredia
v blízkosti obce Plavecký Mikuláš. Okolo jeho
kúpy a znovuvybudovania existuje zopár nezrovnalostí. Samotný zámoček už vtedy mal
250 rokov. Zámoček bol využívaný najmä súrodencami Alexandrom a Mikulášom XIII. pri
poľovačkách. Nachádza sa na dobových fotografiách z prelomu 19. a 20. storočia.
Podľa informácií, ktoré sa zachovali a kolovali ústnym podaním medzi ľudom, Mon
Repos využíval najmä brat Mikuláša XIII.
Alexander (Sándor). Ako to obyčajne býva,
údajne kvôli nešťastnej láske začal piť a poľovačky končiace hodovaním organizoval
práve on.
Po druhej svetovej vojne kedy Pálffyovci
zo Slovenska odišli, zámoček slúžil ako rekreačná chata a bol navštevovaný turistami.
Jeho osud sa spečatil v piatok 5. decembra

Mon Repos

1969, deň pred sviatkom patróna obce. Z dostupných informácií na internete som sa dočítal, že podľa pamätníčky bol vtedy chladný
deň a poletoval sneh. Objekt bolo potrebné
vykúriť pred príchodom hostí. Práve vtedy
vznikol požiar a pokusy o jeho uhasenie boli
neúspešné. V súčasnosti sa tu nachádzajú
už len základy zámočka a susedná horáreň
s pálffyovským erbom. Miesto je stále navštevované turistami.
Ing. Michal Slávik, OZ Smolenice
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| voľný čas

Uveríte
Nie je nič nezvyčajné, ak sa hovorí o úrazoch spojených s útokom žraloka v prímorských letoviskách, kam sem tam chodia relaxovať aj niektorí slovenskí lesníci. No riešiť takéto veci vo vnútrozemí Európy, dokonca na Slovensku, je vysoko nepravdepodobné.
No nič nie je nemožné. Dosvedčuje to na slovenské pomery veľmi
netradičný úraz, ktorý riešili kolegovia v okolí Modrého Kameňa
tento mesiac. Do najbližšej lesnej informačnej kancelárie došiel
turista pohryzený žralokom. Zo zašpinenej dlane mu trčal úlomok
žraločieho zubu, ktorý bol pomerne hlboko zapichnutý. Tento bádateľský počin skončil v nemocnici, kde okrem štyroch štichov dostal aj tetanovú injekciu.
„To, že sa v lesoch čoraz častejšie stretávame s novodobými zlatokopmi, ktorí sa snažia vyryžovať pár zrniek zlata je jedna vec, no
denno-denný zvuk amatérskych geologických kladiviek, to už je aj na
horára priveľa. Hlavne ak túto zázračnú hudbu počúva počas jelenej
ruje čakajúc na prírodné divadlo. Nie div, že sa to skončilo výjazdom
do nemocnice. Môže byť rád, že neprišiel o ruku, alebo o život“ dodáva jeden z prítomných záchrancov.

Nájdi 10 rozdielov
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RECEPTÁR
Bažant po hájnicky
1 ks bažant, 0,5 l červeného vína, 3 PL šípkového
lekváru, 2 ks červená cibuľa, 1 ks žltá cibuľa,
1 ks mrkva, 1 ks väčší petržlen, polovica menšieho
zeleru, 300 g jačmenné krúpy, 50 g maslo, soľ, mleté
čierne korenie, 2 Pl cukor, balsamico, vývar
Bažanta umyjeme, osušíme, rozštvrtíme, osolíme a okoreníme.
Koreňovú zeleninu nakrájame na kocky spolu s polovicou žltej
cibule a vložíme do pekáča. Následne na ňu poukladáme kúsky
bažanta, zalejeme červeným vínom a vývarom a pečieme asi
45 minút pri 160 °C. Červenú cibuľu nakrájame na drobné kocky, pridáme cukor, balsamico, šípkovej marmelády a na miernom
ohni dusíme domäkka. Keď je cibuľa rozvarená, celú zmes rozmixujeme. Polovicu žltej cibule nakrájame na drobné kocky, pridáme maslo, krúpy, krátko opražíme, osolíme, zalejeme vývarom
a dusíme domäkka. Bažanta podávame v kombinácii s krupotom,
cibuľovou marmeládou a bylinkami.
Dobrú chuť!

9 / 2021

spoločenská rubrika |

SEPTEMBER 2021

Životné jubileá

50 rokov

Ing. Martin Kiss, referent správy LP a reprivatizácie –
OZ Topoľčianky
Ladislav Jasík, vedúci LO, LS Koškovce – OZ Vranov
n/Topľou
Ing. Marcela Mojžišová, špecialista GIS – GR Banská
Bystrica
60 rokov
Odlov rýb v kanály do siete

Na Hornom Pohroní
K návšteve Miestnej organizácie SRZ v Podbrezovej nás doviedol pstruh
potočný, ktorý je v tejto vyše päťsto člennej organizácii úspešne odchovávaný už niekoľko rokov. V úzkom údoli potoka Hnusné a Suchého potoka
okrem troch lovných kaprových revírov rybári úspešne dlhodobo odchovávajú pstruha dúhového. V posledných dvoch-troch rokoch sa začali
venovať aj odchovu dvojročného pstruha potočného v odchovných kanáloch pod hrádzou VN Richtárovo, ktoré v súčasnosti podstupujú čiastočnú
rekonštrukciu.
Ako nám povedal predseda organizácie pán Ing. Vladimír Vajs,
o veľmi peknú násadu pstruha potočného je veľký záujem a v tomto
roku ju dodali susedom do Brezna,
ale aj rybárom do Tisovca a Lučenca
a ryby putovali aj do revírov niekoľkých odštepných závodov, štátneho
podniku LESY Slovenskej republiky.
Malý areál odchovných kanálov
je dobre zabezpečený voči rybím
predátorom a elektrický oplôtok
presvedčil aj medveďa, aby sa o
areál plný rýb prestal zaujímať. Posledných takmer 500 kg pstruha
potočného o priemernej kusovej
hmotnosti okolo 250 gramov odviezol pracovník SRZ Viktor Bielik
na 86 ha vodnú nádrž Palcmanská
Maša v územnej pôsobnosti OZ
Rožňava.
Hospodár rybárskej organizácie
v Podbrezovej pán Ján Šteller mohol vzápätí zosumarizovať výsledok
tohtoročného snaženia rybárov.
V dvoch odchovných kanáloch sa
im podarilo vyprodukovať 3000 kg
dvojročnej násady pstruha potočného. Časť z tejto produkcie vysadili
aj do svojich revírov. Miestna organizácia SRZ v tejto veľkej pohronskej obci (3800 obyvateľov) úzko
spätej s baníctvom, hutníctvom
a spracovaním železa obhospodaruje 18 rybárskych revírov z toho
12 revírov je losových-pstruhových
s prevahou chovných revírov, dva
sú lososové- lipňove revíry a štyri
kaprové lovné revíry, vodné nádrže

VN Krpáčovo, VN Tajch, VN Hnusnô
a VN Richtárovo, ktorá ešte donedávna bola pstruhovým revírom.
Všetky uvedené nádrže sa územne
nachádzajú v pôsobnosti OZ Slovenská Ľupča.
Samozrejme nemohli sme sa spýtať na úsek rieky Hron č.10, na ktorý
sú miestni rybári oprávnene hrdí.
V tejto lipňovej vode žije samozrejme viac druhov rýb ako je od prezentované v štatistikách úlovkov.
Stabilne sa lovia štyri druhy, lipeň
tymianový, pstruh potočný, pstruh
dúhový a hlavátka podunajská.
Celkove sa loví okolo osem druhov.
Lipeň tymianový sa za posledných
päť rokov lovil v množstvách od 294
do 843 kusov. Rekordným rokom
v love hlavátky bol rok 2017, kedy
sa ulovilo 22 kusov, ale podobne
ako pri lipňovi boli slabšie úlovky
v rokoch 2019 a 2020. Krásna príroda tejto časti Slovenska je ďalším
benefitom, kvôli ktorému sa oplatí
navštíviť tento kraj.
Ing. Stanislav Géci
foto autor
Pstruhy z tohtoročného odchovu

František Zbonka, vedúci LO, LS Topoľčianky –
OZ Topoľčianky
Jaroslav Vojtas, technik, LS Michalová – OZ Čierny Balog
Peter Mlej, vedúci LO, LS Muráň – OZ Revúca
JUDr. Jana Karchová, personalista – OZ Sobrance

Pracovné jubileá

25 rokov

Katarína Paliczová, hlavný účtovník – OZ Levice
Ing. František Poleta, referent poľovníctva, ochrana
lesa, poverený vedením VTÚ – OZ Námestovo
Peter Nagy, vedúci LO, LS Rimavská Sobota –
OZ Rimavská Sobota
Ing. Róbert Dobiš, vedúci odboru evidencie a správy
majetku – GR Banská Bystrica
30 rokov

Miroslav Hybký, vedúci LO, LS Púchov – OZ Považská
Bystrica
Ivan Hoferík, vedúci LO, LS Beluša – OZ Považská
Bystrica
Ing. Ján Šarík, ťažbár, koordinátor aktivít projektu,
verejný obstarávateľ – OZ Slovenská Ľupča
František Schűtz, vedúci LO, LS Revúca – OZ Revúca
Ľubomír Tengely, vedúci LO, LS Betliar – OZ Rožňava
Igor Zagiba, vedúci LO, LS Krásnohorské Podhradie –
OZ Rožňava
35 rokov

Pavel Gregáň, vedúci ES, ES Hontianske Nemce –
OZ Levice
Ing. Dušan Mikuš, vedúci LS, LS Duchonka –
OZ Prievidza
Ing. Miloš Pilát, vedúci LS, LS Nitrianske Rudno –
OZ Prievidza
Ing. Vladimír Sedílek, ref. dopravy a mechanizácie,
dispečer dopravy dreva – OZ Slovenská Ľupča
Ing. Martin Kováčik, vedúci LO, LS Staré Hory –
OZ Slovenská Ľupča
Ing. Cyril Bábeľa, vedúci LS, LS Veľká Lúka – OZ Revúca
Ing. Mária Biesová, oblastný kontrolór – GR Banská
Bystrica
Mgr. Tatiana Figurová, kurátor – historik – Lesnícke
a drevárske múzeum Zvolen
Ing. Ľuboslav Mika, vedúci odboru životného
prostredia – GR Banská Bystrica
Ing. Jozef Sámel, MBA, vedúci odboru informačných
a komunik. technológií – GR Banská Bystrica
40 rokov

Ing. Martin Matys, riaditeľ OZ – OS Smolenice
Marián Nechala, manipulant, ES Veľké Uherce –
OZ Prievidza

Starobný dôchodok

Jana Mikulová, mzdový účtovník – OZ Námestovo
Ing. Martina Velká
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Harmónia v dreve a živici
Yurii Myketka je ukrajinský umelec a
rezbár, ktorý kombináciou dreva a živice
vytvára nádherné sochy zvierat. Za približne desať rokov praxe vyskúšal mnoho
rôznych nástrojov, od jednoduchých rezbárskych nožov tvoriacich ostré surové
tvary až po ladné krivky dosiahnuté použitím kombinácie desiatok druhov brúsneho papiera.
„Akokoľvek dokonalé pre pozorovateľa
mohli byť moje sochy, stále som nadobúdal
pocit, že mojej tvorbe niečo chýba. Postupne som skúšal pracovať viacerými technickejšími prístrojmi, ktoré som si zakúpil, či
zapožičal, inokedy som skúšal prechádzať
na iné motívy v rámci mojej tvorby.“
Jurij sa pokúsil vyrezať mnoho rôznych
zvierat od líšok po bizóny, ale hovorí, že
medzi jeho obľúbené patria vtáky a morské tvory.

„Vedel som, že raz to musí prísť a nakoniec to prišlo a úplne ma to pohltilo. Začalo
to experimentom so živicou a posledné roky
pri tvorbe každej sochy je základom práve
experiment kombinácie živice a vzácneho,
drahého dreva, ako je akácia a čierny dub.
Odvtedy mi rezbárstvo zaberá všetok môj
voľný čas a do diel vkladám maximum
energie a svoju dušu. Nie je nič krajšie ako

keď pri pohľade na moje sochy ich pozorovatelia označia ako niečo úžasné,“ preradil
svoje nadšenie.
V dnešnej dobe Yurii väčšinou vytvára
diela na objednávky, ako sú darčeky k narodeninám a výročiam, výzdoba domova,
duchovné predmety a dokonca aj šperky.
Tie si môžete objednať na mieru.
-as-

