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LESY Slovenskej republiky, štátny podnik  
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16. ročník súťaže 

... NAJ HORÁR ... 
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                  CHATA  LESY  -  DONOVALY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 0. 2004 Milan Blaško, Ivan Majerík  LS Jasenie 

               - pilotný projekt, iba v rámci OZ Slovenská Ľupča 

 1.     2005 Ivan Majerík, Slovenská Ľupča  Slovenská Ľupča 

 2. 2006 Ján Fašang, Slovenská Ľupča  Slovenská Ľupča  

 3. 2007 Jozef Sedláček, Slovenská Ľupča Rimavská Sobota 

 4. 2008 Marián Bezeg, Vranov nad Topľou Rimavská Sobota  

 5. 2009 Ing. Ladislav Vajcík, Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča  

 6. 2010 Ing. Richard Jakubička, Rimavská Sobota Vranov nad Topľou  

 7. 2011 Ing. Jozef Heteši, Rožňava  Rožňava  

 8. 2012 Ing. Juraj Piar, Slovenská Ľupča   Slovenská Ľupča  

 9. 2013 Ing. Jozef Heteši, Rožňava   Slovenská Ľupča  

 10. 2014 Bc. Ján Palic, Rimavská Sobota  Rimavská Sobota 

      11.   2015      Ing. Ladislav Vajcík, Slovenská Ľupča  Slovenská Ľupča

 12. 2016 Ing. Richard Jakubička, Rimavská Sobota   ŠL TANAP 

      13.   2017      Ing. Richard Jakubička, Rimavská Sobota  Rimavská Sobota 

 14. 2018 Roman Šeliga, Považská Bystrica   Levice 

      15. 2019 Ján Ščavnický, VLM Kežmarok   Slovenská Ľupča 

      16.   2022      .............................?.........................                   ............?...............              



 
ING. MASICA ®|      

ORGANIZAČNÝ VÝBOR: 
 

 

Predseda: Ing. Ján Marhefka 
 

Podpredseda: Jozef Minárik 
 

Manažér podujatia (zakladateľ súťaže):                          Ing. Vladimír Masica 
 

Riaditeľ súťaže: Ing. Ján Sokol 
 

Člen organizačného výboru: Miroslav Daňo, Vladimír Vittek 
 

Koordinátor podujatia:                                                      Mgr. Anna Sliacka, PhD.   

  

Hlavný rozhodca:  Ing. Michal Kováč 

Zástupca rozhodcu:                                                            Ing. Vlastimil Meniar 

 

Organizačná komisia a doprava: Ing. Michal Riša  

         Vladimír Višňovec 
 

Styk s verejnosťou:                                                             Mgr. Marína Debnárová 
 

Marketingové zabezpečenie:  Ing. Dušan Coch  
 

Personálne zabezpečenie: Ing. Ján Šarík 
 

Varenie gulášu:  Ing. Juraj Štric 

                                                                                               Ing. Martin Petrík 
 

Príprava a prevádzka súťažného 

areálu:                                                                                   Ing. Michal Riša 

                                                                                               Bc. Branislav Rýs  

        Igor Hromada        
 

Spracovanie výsledkov:  Ing. Vlastimil Meniar 

                                                                                               Ing. Ján Šarík 

 Bc. Branislav Rýs 

 Ing. Michal Kováč 

                                                                                               Ing. Vladimír Sedílek        

 Zástupca zúčastnených OZ  
 

Lekárske zabezpečenie:                                                      Ing. Pavol Pecník 

 členovia HS 
 

Ubytovacia a stravovacia komisia: Ing. Ján Šarík 

 Bc. Lenka Šaríková 

        Ing. Tatiana Cochová 
 

VIP Priestory: Ing. Dáša Makanová          

 Chata LESY Donovaly 

                                                                                               Mgr. Marína Debnárová 

  Mgr. Lucia Čekovská 

                                                                                               Ing. Ivana Hlaváčiková 

                                                                                               Iveta Krajčová 
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z minulých ročníkov        
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16. ročník súťaže 

 

... NAJ HORÁR ... 
 

 A: Všeobecné ustanovenia 
 

Usporiadateľ: LESY SR štátny podnik, GR Banská Bystrica 

 

 

   Združenie zamestnávateľov LH SR 

   ZZV –pri GR Lesy SR štátny podnik, Banská Bystrica 

   OZ Drevo – lesy – voda 

 

Organizátor: LESY SR štátny podnik, GR Banská Bystrica 

 

 

Dátum a miesto: 09. 09. 2022  Chata Lesy - Donovaly 

 

 

Prihlášky: Do 25. 8. 2022 na email:      anna.sliacka@lesy.sk  

 

 

Ubytovanie: 08. – 10. 09. 2022 Penzión – Encián Donovaly, viď priložená mapka.  

 

Stravovanie: 8. 9. 2022 večera Penzión Encián 

            9. 9. 2022 raňajky Penzión Encián 

                       9. 9. 2022 obed v mieste súťaže 

            9. 9. 2022 večera Penzión Encián 

            10. 9. 2022 raňajky Penzión Encián 

 

Ubytovanie hradí vysielajúca organizácia. Stravovanie zabezpečí organizátor na základe 

prihlášok účastníkov. Je možné podľa požiadaviek účastníkov zabezpečiť ubytovanie už 

8.9.2022 s podaním večere. 

 

Prezentácia:    9. 9. 2022, 7.30 – 8.30  Chata Lesy - Donovaly 

Výdaj štartovných čísiel:  9. 9. 2022, počas prezentácie  

 

 

Ceny: Súťažné disciplíny: 

 Súťaž družstiev –  o putovný pohár generálneho riaditeľa LESOV SR. 

            Súťaž jednotlivcov – prví traja pohár. 

  

 Mimosúťažné disciplíny: 

 Víťazi súťaží obdržia vecné ceny. 
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B: Technické ustanovenia 

 
 

 

 

 

Štartujú maximálne dve trojčlenné družstvá mužov a jedno družstvo žien z každého 

prihláseného subjektu. Konečným výsledkom je celkové poradie v jednotlivcoch aj družstvách 

za všetky súťažné disciplíny spolu. Výsledky jednotlivých súťažných disciplín sú len súčasťou 

celkového poradia a samostatne sa neoceňujú. Pri mimo súťažných disciplínach sa 

vyhodnocuje a oceňuje víťaz každej disciplíny samostatne. Účastníci poistia svojich 

pretekárov ako pri iných súťažiach.  

 

Rozhodcovia súťaží 

 
Súťažné disciplíny: 

 

Meranie a odhad objemu dreva 

Komisia č.1:      Komisia č.2: 

Ing. Lukáš Malatinec - predseda   Ing. Martin Kováčik - predseda  
Ing. Miroslav Mozola - člen    Ing. Branislava Rýs - člen 

Ing. Andrej Záborský - člen                                      Ing. Štefan Bandík - člen 

Ing. Milan Blažek - člen    Ing. Pavel Pršanec - člen 

 

Ochrana lesa       
Ing. Andrej Chválik - predseda  

Ing. Tomáš Vaník - člen 

       Ján Andráš - člen 

Jaroslav Adamec - člen 

Ing. Ivan Špilda - člen    

   

 

Pestovanie lesa  
Ing. Elena Kovácsová - predseda 

Ing. Igor Styk - člen 

Ing. Emília Budinská - člen 

Ing. Miroslav Šuch - člen 

Rastislav Blaško - člen 

 

Poľovníctvo 
Ing. Marek Krajčo – predseda 

Ing. Ján Soják - člen 

Ing. Ján Nôžka - člen 

Ing. Martin Kalamár - člen 

Ing. Jozef Bolna – člen 

Ing. Michal Marčok - člen 
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Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana, hod obojstrannou 

sekerou    
Ing. Pavol Pecník - predseda 

Ing. Martin Zapletal - člen        

Ing. Martin Žilka - člen     
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Mimosúťažné disciplíny: 
 

Rozborka – zborka píly – STIHL generálny sponzor súťaže  
 

Streľba z luku na cieľ 

Ing. Róbert Dobiš 

 

Streľba zo vzduchovky na cieľ 

Ing. Gabriel Kovács 

 

 

Hod obojstrannou sekerou 

Firma Grube s.r.o. 

(až po ukončení súťažnej disciplíny) 

 

Pitie nealkoholického piva na čas 

Ing. Peter Jackulík 

 

 

 Popis súťaží 

 

Súťažné disciplíny: 
 

Meranie a odhad objemu dreva: - odhad objemu drevnej hmoty – vizuálne 

- meranie dreva 

- zapísanie do dokladu o pôvode dreva 

Ochrana lesa: - montáž feromónového lapača Theyson               

 - poznávanie požerkov    

Pestovanie lesa:                                 - poznávanie sadeníc, semena, listov 

Poľovníctvo: - prepílenie polena ručnou pílkou 

-  streľba zo vzduchovky na sklopné terče na vzdialenosť 10m 

v stoji bez opory, otvorené mieridlá, 5 rán + 3 nástrelné,  

-  odhad bodovej hodnoty trofeje jeleňa a srnca 

Bezpečnosť a ochrana zdravia        - 3 otázky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia  pri práci 

pri práci, požiarna ochrana,    v ťažbe, sústreďovaní, manipulácii   a  odvoze dreva, 

hod obojstrannou sekerou                  pri prevádzke ručných reťazových motorových píl, ochrany 

    pred požiarmi, 

                                                          - hod na cieľ obojstrannou sekerou  
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Mimosúťažné disciplíny: -  rozborka – zborka JMP 

 -   streľba z luku na cieľ 

 -  streľba zo vzduchovky na cieľ 

 -  hod obojstrannou sekerou 

   

 

   

Vyhodnocovanie disciplín 

 

Súťažné disciplíny: 
 

Meranie a odhad objemu dreva: 
 

Hodnotí sa celkový dosiahnutý čas v disciplíne. Disciplína spočíva v odmeraní dĺžky, hrúbky 

a stanovení objemu výrezov dreva a ich označení ciachou. Zápis do dokladu o pôvode dreva spočíva 

v zapísaní povinných údajov (len pre túto súťaž): dátumu vystavenia, čísla ciachy, poradového čísla, 

dĺžky, hrúbky a objemu jednotlivých meraných kusov  a súčtu ich objemov. Pri odhade objemu 

v zapísaní celkového odhadovaného objemu dreva v m3 na dve desatinné miesta. Povinným údajom 

pre účely súťaže je aj podpis súťažiaceho. Pre zápis bude použitý doklad o pôvode dreva,  ktorého 

vzor je uvedený v prílohe č. 5 vyhlášky č. 232/2006 Z.z.  Penalizácia: Pri odhade objemu za každých 

0,01 m3 odchýlky sa pripočítava k celkovému času 0,5 sekúnd. Pri meraní dreva za každých 0,01 m3 

odchýlky  sa pripočítava 5 sekúnd. Za nezapísanie povinných údajov do dokladu o pôvode dreva sa 

za každý nezapísaný údaj pripočítava 5 sekúnd. 

 

Ochrana lesa: 
 

Hodnotí sa celkový dosiahnutý čas v disciplíne. Montáž lapača  Theyson spočíva v zostavení rámu, 

lapača a jeho osadení do rámu. Penalizácia: za každú chybu pri zostavení rámu alebo lapača alebo 

jeho osadenia do rámu sa pripočítava 10 sekúnd, za chybne určený požerok sa pripočítava 10 sekúnd. 

Časový limit na určenie požerku je  10 sekúnd. 

 

Pestovanie lesa: 
 

Hodnotí sa celkový dosiahnutý čas v disciplíne. Disciplína spočíva v správnom priradení sadenice 

a sponu výsadby na základe určeného normatívu. Hodnotí sa čas, za ktorý súťažiaci priradí správnu 

sadenicu k správnemu sponu. Penalizácia: za nesprávne určený druh sadenice sa pripočítava 20 

sekúnd, za nesprávne určený spon ďalších 20 sekúnd. Za nesprávne určenie dreviny podľa listu a 

semena sa za každú chybu pripočítava ďalších 10 sekúnd. 

 

Poľovníctvo: 
 

Hodnotí sa celkový dosiahnutý čas v disciplíne. Disciplína pozostáva: 

1.) Z prepílenia polena ručnou pílkou a streľby zo vzduchovky s otvorenými mieridlami na sklopné 

terče v stoji, bez opory na vzdialenosť 10 m. Súťažiaci bude mať k dispozícii 3 nástrelné (na 

vedľajšej strelnici) a 5 súťažných rán. Penalizácia: za každý nezásah sa pripočítava  20  sekúnd.  

Bonus:  za  zasiahnutie  všetkých   piatich  terčov  sa  súťažiacemu odpočíta z celkového 

dosiahnutého času 20 sekúnd. Súťažiaci nemôže použiť vlastnú vzduchovku. Čas sa zastavuje 

poslednou - piatou ranou na terč. 
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2.) Určenie bodovej hodnoty trofeje jeleňa a srnca odhadom. Penalizácia: za každý začatý 1 bod 

odchýlky pre každú trofej sa pripočítava 5 sekúnd. Časový limit na bodový odhad pre obe trofeje 

spolu je 1 minúta. 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana, hod obojstrannou 

sekerou: 
 

Hodnotí sa počet dosiahnutých bodov. Disciplína pozostáva: 

 

1.) Z odpovede na tri vylosované otázky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v ťažbe, 

sústreďovaní, manipulácii a odvoze dreva, prevádzky ručných reťazových motorových píl 

a ochrany pred požiarmi. Hodnotia sa správne odpovede na testové otázky. Za každú správne 

zodpovedanú otázku  bude súťažiacemu pripočítaný 1 bod k dosiahnutému počtu bodov z hodu 

sekerou. Maximálny možný počet pripočítaných bodov je 3. Za každú nesprávne zodpovedanú 

otázku bude súťažiacemu odpočítaný 1 bod z dosiahnutého počtu bodov z hodu sekerou. 

Maximálne možný počet odpočítaných bodov je 3. Časový limit na odpoveď na všetky tri otázky 

spolu bude oznámený súťažiacim pred začatím disciplíny. Testové otázky budú spracované z vyhl. 

46/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na 

obsluhu niektorých technických zariadení, zo zák.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zo zák. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov 

o ochrane pred požiarmi, z vyhl. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o požiarnej 

prevencii, z Požiarneho štatútu  LESOV SR štátny podnik, Sm – G 001, a z Metodicko-

organizačného pokynu LESOV SR, š.p. o spaľovaní horľavých látok - zvyškov po ťažbe.  

2.) Z hodu obojstrannou sekerou na cieľ. Hádže sa trikrát, maximálny možný počet získaných bodov 

za hod obojstrannou sekerou je 15. Ak súťažiaci trikrát zasiahne stred, dostáva bonus ďalších 5 

bodov, ak zasiahne stred dvakrát, dostáva bonus ďalšie 3 body, ak zasiahne stred jedenkrát, 

dostáva bonus ďalší 1 bod. 

 Maximálny možný počet dosiahnutých bodov za celú disciplínu je teda 23. V prípade, že 

počet dosiahnutých bodov v tejto disciplíne bude záporný, súťažiacemu sa zapíše do hodnotenia 

počet bodov nula. 
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Mimosúťažné disciplíny: 
 

Rozborka – zborka JMP: 
Meria sa čas a správnosť zloženia JMP. Pretekár, ktorý sa zraní bude diskvalifikovaný. 

 

Streľba z luku na cieľ: 
Streľba z luku na cieľ – makety zveri. Hodnotí sa počet dosiahnutých bodov. Vysvetlenie pravidiel 

a zácvik bude podaný na mieste súťaže. 

 

Streľba zo vzduchovky na cieľ: 
Pretekársky terč, poloha v stoji bez opory – 5 rán plus 3 nástrelné. Vzduchovka s otvorenými 

mieridlami. Hodnotí sa počet dosiahnutých bodov. Disciplínu je možné absolvovať len raz. 

 

Hod obojstrannou sekerou: 
Hod obojstrannou sekerou na cieľ. Hádže sa trikrát, maximálny možný počet získaných bodov je 15. 
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Spôsob stanovenia celkového poradia v súťažných disciplínach, protesty, 

zloženie rozhodcovských komisií: 
 

 V každej disciplíne sa stanoví poradie samostatne podľa dosiahnutých výsledkov. Vo 

všetkých súťažných disciplínach okrem disciplíny „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna 

ochrana, hod obojstrannou sekerou“( tu o poradí rozhoduje počet dosiahnutých bodov) rozhoduje 

o poradí dosiahnutý čas po pripočítaní penalizácií.  

 Celkové poradie bude určené súčtami bodov v jednotlivých disciplínach. V prípade rovnosti 

bodov v súťaži  jednotlivcov rozhoduje lepšie umiestnenie v disciplíne  meranie a odhad objemu 

dreva. V prípade rovnosti bodov v súťaži družstiev rozhoduje lepší súčet bodov členov družstva 

v disciplíne meranie a odhad objemu dreva. Poradie v každej disciplíne sa stanoví pomocou 

percentuálnych bodov, s hodnotou 100% pre víťaza disciplíny, s hodnotou bodov 0,00. Časový resp. 

bodový (pre disciplínu „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana, hod obojstrannou 

sekerou“) odstup ostatných súťažiacich bude prepočítaný na body podľa vzorca: časový (bodový) 

odstup od víťaza /  1% času (bodov) víťaza = počet bodov za víťazom. Víťazom je teda jednotlivec 

alebo družstvo s najmenším súčtom bodov. Týmto je zabezpečené objektívne kvalitatívne 

ohodnotenie výkonu všetkých súťažiacich. 

 Podanie protestu je možné u hlavného rozhodcu do 15 minút po zverejnení výsledkovej 

listiny a uhradení vkladu 50,00 €. V prípade oprávneného protestu sa vklad vráti. V prípade 

neoprávneného protestu sa vklad nevracia. 

 V každej rozhodcovskej komisii pre súťažné disciplíny môže byť (podľa záujmu) okrem 

rozhodcov z usporiadajúceho OZ aj jeden zástupca za zúčastnené OZ. 

Za stratu štartovného čísla sa vyúčtuje príslušnému OZ 20,00 €. 

 

 

 

 

C: Časový rozpis 
    

09. 09. 2022 – piatok  07.30 - 08.30   prezentácia a ubytovanie, výdaj štart. čísiel 

 09.00   slávnostné otvorenie a technické informácie  

   9.30   zahájenie súťaží  

 12.00 - 14.00   obed počas prebiehajúcich súťaží  

 18.00   večera – Penzión Encián 

 19.00   spoločenské posedenie  

Vyhlásenie výsledkov súťaže si vyhradzuje usporiadateľ, podľa času ukončenia jednotlivých 

disciplín. 

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu časového rozpisu podľa počtu zúčastnených OZ.    
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HLAVNÍ SPONZORI SÚŤAŽE 
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SPONZORI : 
 

 

 

                                                                                                
     

                                                        

  

 

 

 

MEDIÁLNY  PARTNERI : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizátor si vyhradzuje právo doplnenia zoznamu sponzorov 
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Situačná mapa 

 
          Chata LESY, Donovaly – organizačné centrum                                             Súťažný areál 

 


