
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 
  generálne riaditeľstvo 

Námestie SNP č. 8, 975 66  Banská Bystrica 
 
                            _____________________________________________________________ 

    

TLAČOVÁ SPRÁVA 
 

 

_________________________________________________________________________________ 

V prípade záujmu vám podrobnejšie informácie poskytne: 

Ing. Radko Srnka, +421 918 932 422, e-mail: tlacove@lesy.sk 

 
 

Projekt významných lesníckych miest dostal prestížne ocenenie  
 

V Banskej Bystrici  13.09.2018 

 

 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik dostal prestížne ocenenie – Výročnú cenu 

revue Pamiatky a múzeá – za projekt vyhlasovania významných lesníckych miest (VLM). Po 

ocenení rekonštrukcie drevenej vodárenskej veže v Palárikove z roku 2014 sa podnik už po 

druhýkrát stal nositeľom tohto vyznamenania. Redakčná rada časopisu Pamiatky a múzeá 

spoločne s vydavateľmi časopisu Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom 

Slovenskej republiky udelila podniku toto prestížne ocenenie v kategórii AKCIA – PODUJATIE 

– DLHODOBÉ PROJEKTY. 

Cenu prevzal v piatok 7. septembra 2018 generálny riaditeľ štátneho podniku LESY 

Slovenskej republiky Marian Staník na slávnostnom otvorení Dní európskeho kultúrneho 

dedičstva 2018 v Slovenskej republike v Nitrianskej galérii v Nitre. 

      „Súčasťou našej organizácie je aj Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene. Je to garant 

tohto projektu významných lesníckych miest,“ pripomenul pri preberaní ocenenia generálny 

riaditeľ podniku Ing. Marian Staník.  

Projekt beží už od roku 2007, keď bolo vyhlásené prvé významné lesnícke miesto – poľovnícky 

zámoček Topoľčianky. Do súčasnosti bolo vyhlásených už 49 významných lesníckych miest 

a najbližšie do skupiny týchto lokalít, stavebných či technických pamiatok pribudne aj 

Dobročský prales. „Počet vyhlásených významných lesníckych miest za 11 rokov trvania sa na 

prvý pohľad nezdá veľký, no s vyhlasovaním významných lesníckych miest súvisí veľa 

neviditeľnej práce...“ dodal Staník.     

      Počas 11 rokov trvania zaznamenal projekt viacero míľnikov – edíciu dvoch úspešných 

publikácií, vyhotovenie loga VLM, realizáciu výstavy o VLM, registrovanie ochrannej známky 

a najmä dokumentáciu, označenie a propagáciu všetkých 49 lokalít logom VLM s umiestnením 

informačnej tabule o historickej a prírodnej hodnote významného lesníckeho miesta. 

Porota vybrala projekt vyhlasovania VLM z 19 nominácií. Do užšieho výberu sa dostali 

projekty Odborné konferencie Bratislavského samosprávneho kraja, Oživené učebnice v Múzeu 

mesta Bratislavy, cyklus podujatí Pohľad zblízka kolektívu autorov a SNM – Múzea Betliar 

a Rímske hry múzea mesta Bratislavy.   

 

 

Poznámky pre editorov: 
 
 Štátny podnik LESY Slovenskej republiky je štátnym podnikom, ktorého hlavnou úlohou je spravovanie 

lesného a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky. V zmysle Obchodného zákonníka je 

hospodárskou organizáciou s právom trvalej podnikateľskej činnosti, trvalou prevádzkovou výrobou 

a obchodom. 

 

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

okolo 15 miliónov nových stromčekov, s najväčším zastúpením buka až 42 %.  Ihličnaté 
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dreviny tvoria pri obnove porastov približne jednu tretinu, s dominanciou smreka a menším 

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

obnovovaná aj prirodzene prostredníctvom prirodzeného zmladenia z okolitých porastov.  
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