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4. Nový predseda dozornej rady LESOV SR
Dňa 24.6.2022 sa konalo výberové konanie na pozíciu predsedu dozornej rady štátneho podniku LESY SR. Úspešným uchádzačom sa stal Ing. Tibor Jančok.
4. V Estónsku sa konala konferencia európskych štátnych lesov
V dňoch 8.-10.6.2022 sa v estónskom Sagadi po trojročnej prestávke spôsobenej pandémiou
konala konferencia v rámci zoskupenia EUSTAFOR.
5. Vo viacerých okresoch platí zvýšené riziko vzniku požiaru
Vo väčšine okresov Slovenska platí čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorý vyhlasujú jednotlivé Okresné riaditeľstvá Záchranného a hasičského zboru. Štátny podnik LESY
SR v tejto súvislosti vyzýva verejnosť na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s ohňom.
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6.

Ciele a zásady prebudovy na prírode blízke hospodárenie v rôznych stanovištných
podmienkach
Štátny podnik LESY SR podporil vydanie odbornej publikácie a zároveň metodickej príručky
pre zamestnancov štátneho podniku LESY SR pod názvom Ciele a zásady prebudovy na prírode blízke hospodárenie v rôznych stanovištných podmienkach.
7. LESY SR na výstave AQUA 2022
V dňoch 14.-15.6.2022 sa na výstavisku Expo Center v Trenčíne konala už 23. medzinárodná
odborná výstava vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia,
odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí AQUA 2022.
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8. Výstava zhodov jelenej zveri CHPR Nízke Tatry
Po dvojročnej prestávke sa konala výstava zhodov jeleňov z Chráneného poľovného revíru
Nízke Tatry. Celkovo sa vystavovalo 467 zhodov z 335 jeleňov, ktoré sa našli na území troch
lesných správa (Malužiná, Čierny Váh a Liptovská Teplička), ktoré patria pod OZ Tatry.

9. Výstava zhodov jelenej zveri CHPO Poľana
Na lúke pri chate Zálomská bolo vystavených viac ako 420 zhodov z lesných správ Vígľaš,
Poľana, Krám a Hronec.
10. Editácia GIS
V spolupráci s odborom BOZP, PO, CO a odborom IT bola vytvorená mapová služba pod názvom Riziko ohrozenia. Mapová služba umožňuje editovať riziko ohrozenia hmyzom a zverov
na základe zadania presného miesta ich aktuálneho pozorovania.
11. Medveď hnedý ako celospoločenský problém
Každý týždeň pribúdajú informácie o stretoch s jedincami medveďa hnedého, protizákonné
konanie zásahového tímu a nepravdivé informácie zo strany životného prostredia. To všetko je
dôsledkom nezvládnutého manažmentu medveďa hnedého – chráneného živočícha.
12. Desať rokov LNCH Haluzická tiesňava
Štátny podnik LESY Slovenskej republiky si 22.6.2022 pripomenul 10 rokov od vybudovania lesníckeho náučného chodníka na tomto unikátnom mieste, kde pre deti základných škôl z Trenčína a Nového Mesta nad Váhom, ale aj materskej školy z Haluzíc pripravil pestrý program.
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13. Deň detí Vychylovke
Už od roku 1925 má v kalendári svoje miesto Deň detí, ktorý pripadá na prvý jún. Je už zaužívaným pravidlom, že pri príležitosti tohto dňa sa otvárajú aj brány Múzea kysuckej dediny vo
Vychylovke.
13. Lesnícke dni vo Vranove prilákali množstvo školákov
Štátny podnik LESY SR, OZ Vihorlat, zorganizoval vo Vranove nad Topľou regionálne Lesnícke
dni. Zúčastnilo sa na nich viac ako 300 detí zo základných škôl.
14. Lesná správa Turcovce
Lesná správa Turcovce je najmenšou správou organizačnej zložky OZ Vihorlat a zároveň jednou z deviatich lesných správ.
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16. Séria Behaj lesmi odštartovala pretekmi na Devíne
V sezóne 2022 sa pobeží celkovo v piatich lokalitách Slovenska. LESY SR zúčastneným predstavili vlastnú značku produktov „Lesnícke pochúťky“ aj aktivity lesnej pedagogiky.
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Chápavejšej časti populácie je dávno známe, že zmyslom práce lesníkov je pestovať zdravé
zelené lesy, ktoré tu budú vždy a pre všetkých. Preto mi iste dáte za pravdu, že pre povolanie
lesníka sa musí človek narodiť s tou povestnou zelenou farbou v krvi. No láska k lesu nestačí,
musí preto urobiť ešte omnoho viac. Dôležité je lesy spoznať z každého uhla a až neskôr po osvojení si všetkých zákonitostí sa chopiť tohto, v dnešnej dobe nedoceneného povolania a poslania.
Niet horšieho pre pravú lesnícku dušu ako vidieť utrpenie slovenských lesov, ako pohľad na
víchricou zničené porasty, či umierajúce smreky atakované lykožrútom alebo ohňom pohlcované stromy. Jeho snaha o pomoc je však v poslednej dobe paradoxne podkopávaná úradmi či verejnosťou často pretavená až do lesníckej bezmocnosti.
Dnes každý vyroní slzu pri pohľade nad slnkom spálenými a opadávajúcimi listami, uschýnajúcimi výhonkami, suchými bystrinami či
prázdnymi studničkami – premenou nášho krásneho zeleného dedičstva na hnedú krajinu.
Obrovská nespravodlivosť tohto sveta, kedy stromy zadržiavajúce vlahu hynú od smädu, kým ľudia rekreujúci sa v príjemnom
chládku slovenských lesoch míňajú denne desiatky litrov vody na zabezpečenie svojho komfortu a blahobytu. Najekologickejšia doba, kedy
milióny litrov pitnej vody denno-denne odtekajú v podobe znečistenej odpadovej vody v tieňoch suchom sužovaných stromov.

Anna Sliacka

17. Ovocná lesná cesta
„Rodinka“ ovocných lesných ciest štátneho podniku LESY SR sa pomalinky rozrastá. Pribudli
nám ďalšie dve a jedna z nich vyrástla na OZ Považie. Tie ostatné sme v dôsledku nepriaznivého až príliš teplého a suchého počasia museli presunúť na jeseň.
17. Dajme lesu čo mu patrí
Turisti z Klubu slovenských turistov Horná Nitra sa v čase, keď v lesoch práve prebiehalo zalesňovanie – odborne povedané jarná umelá obnova, zahájili akciu s názvom „Dajme lesu, čo mu
patrí“ zameranú na výsadbu lesných drevín, nie úplne klasickú a bežnú, ale na podsadbu.
18. Milión stromov pre Slovensko
V druhom ročníku projektu Milión stromov pre Slovensko sa za účasti viacerých dobrovoľníckych skupín, ale tiež spoločností, podarilo vysadiť ďalšie tisícky sadeníc.
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19. Milión v slovenských lesoch
Začiatkom mesiaca apríl sme na lesnej správe Bratislava, ktorá patrí pod OZ Karpaty so sídlom
v Šaštíne, mali dokonca dva „Miliónové“ dni.
20. Salamandrin jed
Kým väčšina výskumníkov si pre výskum vyberá tie lepšie dni, lesníci nepoznajú zlé počasie
a snažia sa v lese tráviť maximum času. Preto mnohokrát vedia o dianí v lese viac, ako ktokoľvek iní, veď les je ich druhým, niekedy aj prvým domovom... a stretnúť v lese salamandru pre
nich nie je nič výnimočné.

20

22. Presídlenie lesníckeho vysokého školstva z Košíc do Zvolena –
70. výročie významnej lesníckej udalosti
Slávnostné zahájenie školského roka a oficiálne otvorenie Vysokej školy lesníckej a drevárskej
vo Zvolene sa udialo 1.10.1952. Už v roku 1952 študovalo na Vysokej škole lesníckej a drevárskej spolu 484 poslucháčov.

24. Pripomíname si sto rokov narodenia známych slovenských lesníkov
Pripomíname si výročia dvoch známych slovenských lesníkov Vladimíra Čermáka a Emila
Kubašiaka.
25. Festival múzeí
Začiatkom júna sa vo Svätom Antone uskutočnil už 18. ročník Festivalu múzeí na Slovensku,
kde sa predstavilo aj naše Lesnícke a drevárske múzeum
26. Naj horár 2022
Milí kolegovia, touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na 16. ročník súťaže Naj horár, ktorá sa
uskutoční 9.9.2022 v areáli chaty LESY Donovaly. Súťažiť budú ako zvyčajne trojčlenné družstvá v už tradične sa opakujúcich disciplínach.
27. Les Ukrytý v knihe
V projekte Les ukrytý v knihe sa najaktívnejším lesným pedagógom stala Marianna Čavojová,
lesná pedagogička z OZ Tribeč štátneho podniku LESY SR. Špeciálne ocenenie získala tiež
Lesná škola Levice.
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Predsedom dozornej rady štátneho
podniku LESY SR sa stal Ing. Tibor Jančok
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznámilo na základe
ustanovenia § 19a zákona č. 111/1990
Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, výsledok výberového
konania na funkciu predsedu dozornej
rady LESY Slovenskej republiky, štátny
podnik. Výberové konanie sa uskutočnilo 22. júna 2022 a pozvaní boli dvaja
uchádzači, menovite Ing. Mgr. Štefan
Čeľovský a Ing. Tibor Jančok.

80%, čo predstavuje 100 bodov z maximálneho počtu 125 bodov. Uchádzači
museli preukázať odborné znalosti, manažérske schopnosti a interpersonálne
zručnosti.
Kritérium úspešnosti splnil Ing. Tibor
Jančok ziskom 122 bodov. Následne výberová komisia navrhla ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vymenovať
Ing. Tibora Jančoka za predsedu dozornej rady štátneho podniku LESY Slovenskej republiky.

Výberová komisia stanovila pre úspešné
absolvovanie konania hranicu úspešnosti

(Zdroj: tlačová správa MPRV)

V Estónsku sa konala konferencia
európskych štátnych lesov
EUSTAFOR je organizácia so sídlom v Bruseli, ktorá združuje 36 podnikov spravujúcich štátne lesy v 25 európskych
krajinách. Hneď po jej založení v roku
2006 sa členom stal aj štátny podnik LESY
SR. Dnes je EUSTAFOR silným hlasom európskych štátnych organizácií lesného
hospodárstva na celoeurópskej úrovni,
ktorým záleží na trvalo udržateľnom rozvoji a využívaní lesných zdrojov v Európe.
V dňoch 08.-10. júna 2022 sa v estónskom
Sagadi po trojročnej prestávke spôsobenej pandémiou konala konferencia v rámci zoskupenia EUSTAFOR.
Estónsko je jednou z najlesnatejších krajín
v Európe – polovicu jej územia pokrývajú
lesy. Aj to je dôvodom, prečo tohtoročnú
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konferenciu organizovali práve kolegovia
z estónskych štátnych lesov RMK (Riigimetsa
Majandamise Keskus – State Forest Management Centre).
Na konferencii sa zúčastnil aj generálny
riaditeľ LESOV SR, Ján Marhefka. Absolvoval viacero terénnych seminárov na tému
„Ľudia online“, „Možno pestovať a ťažiť lesné
porasty online?“ či „Moderné informačno-komunikačné technológie možno využiť aj
pri ochrane prírody a biodiverzity“. Medzi
témami rezonovali aj témy orientované na
procesy revitalizácie mokradí a rašelinísk
ako významných chránených častí lesných
ekosystémov v Estónsku s cieľom zachovania biodiverzity.
Praktické terénne ukážky v podmienkach národného parku Lahemaa presvedčili účastníkov konferencie, že budovanie
a prevádzkovanie rekreačnej infraštruktúry,
založené na poznaní potrieb prírody a požiadaviek návštevníkov lesov a zabezpečení ich
vzájomnej rovnováhy, je kľúčom k rozvoju
rekreačných ekosystémových služieb lesov,
ktoré v konečnom dôsledku môžu byť aj
prostriedkom diverzifikácie príjmov lesných
podnikov. To si však vyžaduje venovať pozornosť aj takým aktivitám ako sú napr. pravidelné monitorovanie návštevníkov lesov
či hodnotenie environmentálnych dopadov
rekreačného tlaku na chránené ekosystémy.
Konferencia európskych štátnych lesov
2022 bola podujatím, ktoré určite prispeje
k zvyšovaniu úrovne trvalo udržateľného
obhospodarovania lesných zdrojov, ktoré
spravujú členské podniky združenia EUSTA-

FOR. Ako uviedol generálny riaditeľ štátneho
podniku LESY SR Ján Marhefka, práve takého
podujatia majú slúžiť nielen pre ich účastníkov, ale aj pre všetkých tých, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom zainteresovaní na správe
lesov. „Opäť sme mali možnosť presvedčiť sa,
že hospodárenie v lesoch v súlade s miestnymi
podmienkami, s využitím dlhoročných skúseností v kombinácii s uplatnením moderných
postupov je cestou, ktorá umožní využívať
všetky benefity spravovaných lesov podľa požiadaviek celej spoločnosti“, dodal na záver
Ján Marhefka.
Ing. et Ing. Ján Lichý, Ph.D.
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Vo viacerých okresoch platí zvýšené
riziko vzniku požiaru
Vo väčšine okresov Slovenska platí čas
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorý vyhlasujú jednotlivé Okresné
riaditeľstvá Záchranného a hasičského
zboru. Štátny podnik LESY SR v tejto súvislosti vyzýva verejnosť na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s ohňom.
Štátny podnik LESY SR je povinný v tomto
čase zabezpečiť hliadkovaciu činnosť a na
každej lesnej správe zabezpečiť protipožiarne
náradie podľa plošnej výmery spravovaného
lesa. Ako správca štátneho majetku tiež štátny podnik v tomto čase zabezpečuje hlavne
prejazdnosť a dostupnosť ciest a zvážnic, prístup k zdrojom vody pre bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a následne účinný
zásah. Rovnako tak lesná technika musí byť
vybavená prenosnými hasiacimi prístrojmi.
Naši zamestnanci tiež vykonávajú zvýšenú hliadkovaciu činnosť v lesoch. Hliadky
sú aktívne najmä po pracovnej dobe a cez

víkendy, v čase zvýšeného pohybu návštevníkov v lese. Každá hliadka má určený časový
harmonogram a trasu pochôdzky. Spravidla
sú to miesta s dobrým výhľadom na krajinu
a dostupnosťou mobilnej siete, aby bolo
možné v prípade požiaru okamžite reagovať.
Extrémne teplé počasie a pretrvávajúci
nedostatok zrážok v posledných mesiacoch
so sebou prinášajú zvýšené riziko vzniku lesných požiarov. OZ (odštepný závod) Vihorlat
zaznamenal v noci na dnes požiar v katastri
obce Tovarnianska Polianka v okrese Vranov
nad Topľou. Na mieste boli dnes dopoludnia
aj zamestnanci z lesnej správy Turcovce. Jej
vedúci, Juraj Krišta: „Požiar bol už ráno pod
kontrolou, ale pôvodné staré pne ešte mierne
tleli, tak sme ich prišli dohasiť, keďže teploty sú
naozaj vysoké. Lokalitu budeme monitorovať
aj podvečer hlavne z dôvodu možnosti šírenia požiaru koreňovým systémom. V prípade
opätovného šírenia sme vybavení potrebným
protipožiarnym náradím.“

LESY Slovenskej republiky vyzývajú verejnosť na zvýšenú opatrnosť. „Pri akejkoľvek
manipulácii s otvoreným ohňom, vrátane fajčenia, treba byť veľmi obozretný. Riziko vzniku
požiarov je enormne vysoké. Požiar sme v tejto lokalite nezaznamenali niekoľko rokov. Na
polhektárovej ploche tu včera zhorela najmä
mladina, išlo o buky, hraby, ale aj duby, poškodenie je takmer stopercentné a škody sa ešte
len budú vyčísľovať,“ dodal technik požiarnej
ochrany Michal Dobranský.
Vo vybraných oblastiach Slovenska platí
v čase zvýšeného rizika vzniku požiarov zákaz fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce
predmety, alebo používať otvorený plameň
na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad a tiež sa nesmie zakladať oheň
v priestoroch alebo na miestach, kde môže
dôjsť k jeho rozšíreniu.
Mgr. Marína Debnárová
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Ciele a zásady prebudovy na prírode blízke
hospodárenie v rôznych stanovištných podmienkach
Súčasťou programového vyhlásenia
Vlády SR z roku 2021 bolo zadefinovanie prírode blízkeho obhospodarovania lesov ako základného nástroja,
ktorý bude používaný na stabilizovanie lesov a zabezpečenie ich funkcií.
V predmetnom vyhlásení sa okrem
ďalších informácií uvádza: „Po stáročiach holorubov a desaťročiach využívania podrastového hospodárskeho
spôsobu je dnes PBHL základnou odpoveďou na klimatické zmeny a spoločenské požiadavky. V súčasnosti sa takto
hospodári na 2 % výmery slovenských
lesov. Našou stratégiou je prebudovanie hospodárenia vo väčšine lesov na
PBHL, v tomto volebnom období zvýšime ich podiel. Nástrojom prebudovy
budú hospodárske zásahy a postupy v
súlade s koncepciou Pro Silva. Výsledkom budú lesy stabilné s vyváženým
ekologickým, enviromentálnym, ekonomickým a sociálnym aspektom. Prebudovanie slovenského lesníctva na PBHL
bude dlhodobý proces, ktorý je však
nevyhnutný a nemožno ho ďalej odkladať bez devastačného dopadu. Preto sa
PBHL stáva základnou stratégiou štátu
pri správe lesa.“
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Štátny podnik LESY SR aj v reakcii na
dané vyhlásenie podporil vydanie odbornej publikácie a zároveň metodickej
príručky pre zamestnancov štátneho podniku LESY SR pod názvom Ciele a zásady
prebudovy na prírode blízke hospodárenie v rôznych stanovištných podmienkach.

Autorom tejto 124 stranovej publikácie je
zamestnanec LESOV SR, š.p. odboru lesníckej výroby a PBHL Ing. Rudolf Bruchánik,
PhD. a recenzentmi prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. a Ing. Dušan Mikuš.
Predkladaná publikácia je tvorená piatimi kapitolami. Prvá s názvom Nástroje
prebudovy na PBHL sa venuje vnútropodnikovým pokynom v štátnom podniku
LESY SR, š.p., legislatíve v rámci Slovenskej
republiky a tiež problematike stanovenia cieľov a zásad hospodárenia. Druhá
kapitola s názvom Spoločné zásady pre
uplatnenie PBHL je venovaná kritériám,
zásadám, spôsobom realizácie ťažby,
technologickým prípravám a postupom
pri prebudovách. V tretej kapitole je prejednávaná problematika stanovenia cieľov a realizácie postupov na základe drevinového zastúpenia v porastoch.
Predstavená publikácia je určená: „aj pre
obhospodarovateľov všetkých ostatných
subjektov tak v štátnych ako aj v neštátnych
lesoch, ktorí sa o PBHL zaujímajú a začínajú s jeho praktickou realizáciou. Cielené
a správne realizované PBHL by malo viesť
k vytváraniu funkčne vyváženého prírode
blízkeho lesa, akceptovateľného tak vlastníkom ako aj návštevníkom lesa.“
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LESY SR na výstave AQUA 2022
V dňoch 14. – 15. júna 2022 sa na výstavisku Expo Center v Trenčíne konala
už 23.medzinárodná odborná výstava
vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia,
odpadového hospodárstva a rozvoja
miest a obcí AQUA 2022.
Na tohtoročnej výstave sa po prvýkrát
prezentoval aj štátny podnik LESY Slovenskej republiky, a to v spoločnom výstavnom stánku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spolu so štátnym
podnikom Hydromeliorácie, Národným
lesníckym centrom a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.
LESY SR ako najväčší obhospodarovateľ
lesov na Slovensku má svojou činnosťou
blízko aj k riešeniu problémov spojených

s manažmentom vody v krajine. Viac ako
23 tis. ha lesov obhospodarovaných štátnym podnikom je kategorizovaných ako
ochranné lesy s primárnou vodohospodárskou funkciou. Okrem toho, viac ako
8 tis. ha ďalších lesných porastov je kategorizovaných ako lesy osobitného urče-

nia v ochranných pásmach vodárenských
zdrojov, ktoré plnia vodoochrannú funkciu
spojenú s produkciou kvalitnej pitnej vody.
Navyše, LESY SR v súčasnosti spravujú viac
ako 5,7 tis. km drobných vodných tokov.
Z hľadiska pôsobenia lesných porastov
na manažment vody v krajine sú kľúčové
tzv. vodozádržné opatrenia. „Dnes je viac
ako zrejmé, že podpora prírode blízkeho
hospodárenia v lesoch zvyšuje akumuláciu
vody v lesnej krajine“, uviedol Ján Marhefka, generálny riaditeľ štátneho podniku
LESY SR. K významným vodozádržným
opatreniam patrí aj podpora budovania
a rekonštrukcie technických prehrádzok
na horných častiach vodných tokov, ktoré
spomaľujú odtok vody počas extrémnych
klimatických udalostí či pravidelná údržba
a starostlivosť o lesnú cestnú sieť, ktorá
obmedzuje vodnú eróziu.
Príkladom dobrej praxi ktorú realizuje
štátny podnik LEST SR , je tzv. reprofilizácia lesných ciest. Tá sa realizuje na lesných
cestách s prašným povrchom vozovky i na
zvážniciach priamo v lesných porastoch,
kde sa úpravou ich povrchu reprofilizačnou frézou odstraňujú vyjazdené koľaje
a zrážková voda tak má možnosť stekať
z povrchu cesty do odvodňovacích priekop a následne do lesa.
Prezentácia štátneho podniku LESY SR
na výstave AQUA 2022 je súčasťou realizácie spoločných komunikačných aktivít
štátneho podniku a MPRV SR, ktorých
cieľom je priblížiť nielen odbornej, ale i širokej laickej verejnosti pozitívne prínosy
aktívneho manažmentového prístupu
k obhospodarovaniu spravovaných lesov.
Ing. et Ing. Ján Lichý, Ph.D.
6 / 2022

7

8

| poľovníctvo

Výstava zhodov jelenej
zveri CHPR Nízke Tatry
Po dvojročnej prestávke sa opäť za účasti
verejnosti dňa 23.6.2022 uskutočnila výstava zhodov jeleňov z Chráneného poľovného revíru Nízke Tatry. Výstava sa konala
na tradičnom mieste na Lesnej správe Čierny Váh a bol to opäť jeden z najlepších
ročníkov, v poradí už trinásty. Celkovo sa
vystavovalo 467 zhodov z 335 jeleňov,
ktoré sa našli na území troch lesných správa (Malužiná, Čierny Váh a Liptovská Teplička), ktoré patria pod OZ Tatry.
Túto úspešnú prehliadku otvorila príhovorom pani riaditeľka OZ Tatry Ing. Lucia
Miňová, PhD., ktorá privítala všetkých hostí
a s lesníckym pozdravom Lesu Zdar spolu
s fanfárami lesníc a lesných rohov študentov strednej odbornej školy lesníckej a drevárskej Jozefa Dekreta Matejovie otvorila
túto úspešnú akciu. Celý priebeh sa niesol
v priateľskej nálade, stretnutiach mnohých
kolegov a priateľov, debatami nad jednotlivými zhodami a rozprávaním si príbehov
a zážitkov jednotlivých návštevníkov. Najsilnejšie zhody boli vystavené na panely v čele
veľkého výradu, v ktorom boli jednotlivé
zhody poukladané po jednotlivých lesných
správach. Najsilnejšie zhody dosiahli bodovú
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hodnotu 212,80 bodu CIC. Súčasťou výstavy
boli odprezentované aj tri významné jelenie
trofeje, jeden jeleň ulovený poľovníckym
hosťom a dva jelene strhnuté vlkmi v predchádzajúcej poľovníckej sezóne. Jeden zo
strhnutých jeleňov bol abnormalitou s vekom 13 rokov. Druhý jeleň s vekom 15 rokov
bol vystavený aj so zhodami z predchádzajúcich rokov ako vývojová rada, kde návštevníci mohli vidieť ako sa tento jeleň vyvíjal.
Pre návštevníkov bolo pripravené bohaté
občerstvenie v podobe divinových gulášov,
kapustnice a držiek, ktoré pripravili jednotliví
zástupcovia lesných správ OZ Tatry z Liptovskej aj Oravskej časti. To, že navarili ozaj vynikajúco prezentovali všetky prázdne kotly,
v ktorých občerstvenie pripravovali. Návštevníci sa tiež mohli občerstviť čapovanými
nápojmi, a tiež si mohli kúpiť niečo pekné,
ako spomienku na toto vydarené podujatie,
ktoré je veľmi významné pre prezentovanie
lesníctva a poľovníctva širokej verejnosti.
Všetkým návštevníkom ďakujeme za účasť
a veríme, že si z podujatia odniesli mnoho
krásnych spomienok a pozitívnej energie...
Už teraz sa tešíme na 14. ročník.
Lesu a lovu zdar!
Ing. Michal Ondrejkov
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Výstava zhodov jelenej
zveri CHPO Poľana
Po dvojročnej prestávke sa poľovnícka,
lesnícka i laická verejnosť mohla kochať
trofejami ale tiež zozbieranými zhodmi parožia jelenej zveri z CHPR Poľana
a Zvernice Trnavy na lúke pri chate Zálomská. Vystavených bolo viac ako 420
zhodov parožia z lesných správ Vígľaš,
Poľana, Krám a Hronec. Cieľom je posúdiť
kvalitu jelenej populácie v Chránenej poľovnej oblasti Poľana na základe zhodov
parožia, ktoré sa podarilo zozbierať.
Písanou tradíciou výstavy zhodov jelenej
zveri z CHPO Poľana je katalóg trofejí, ktorý
je pre záujemcov distribuovaný priamo na
výstave. Tento rok v ňom bola bilancovaná
poľovnícka sezóna 2021/2022 a tiež vyhodnotenie rokov 2016-2021. Podľa uvádzaných
informácií v spomínanom katalógu, ktorý
zostavil Ing. Ján Nôžka v spolupráci so sedemčlennou hodnotiteľskou komisiou, sa
plán lovu jelenej zveri splnil na 104% pričom
bolo odlovených 188 ks pri pláne 185 ks.
Odlovených bolo 67 jeleňov, 69 jeleníc a 52
jelienčat a vo Zvernici Trnavy 2 jelene, 1 jelenica a 2 jelienčatá.
Ako je už poľovnícka i laická verejnosť pravidelne informovávaná, plnenie plánu lovu
je výrazne ovplyvňované silnou populáciou
vlka dravého. Počas minulej poľovníckej
sezóny sa na predmetnom území podarilo
nájsť 27 strhnutých jeleňov.
Z celkového počtu 69 ulovených jeleňov
vrátané úhynov bolo 29 medailových trofej,
z nich dve zlaté, trinásť strieborných a štrnásť bronzových. Medzi najsilnejšie trofeje
patrí 14-ročný jeleň ulovený v rámci bývalej
LS Kyslinky s bodovou hodnotou 212,75 b.
CIC. Druhá najsilnejšia trofej pochádza od

jeleňa zo Zvernice Trnavy s hodnotou 210,64
b. CIC a treťou najsilnejšou je trofej z LS Poľana s bodovou hodnotou 208,81 b. CIC.
Okrem jelenej zveri bolo v revíri naplánovaný lov srnčej zveri v počte 25 ks. Plán sa
za súčinnosti veľkých šeliem podarilo splniť
na 96%, čo predstavuje 24 kusov. Plán lovu
diviačej zveri bol splnený na 97% pričom sa
odlovilo 34 ks z 35 plánovaných.
Neúnosná situácia s rapídne narastajúcou
populáciou medveďa hnedého vyústila k zaslaniu požiadavky o lov chráneného živočícha v oblasti širšej Poľany, teda na rozlohe
približne 70.000 ha. V požiadavke bola výška
regulačného lovu medveďa hnedého stanovená na 50 jedincov. Táto požiadavka bola
v plnej miere zamietnutá.
-as(zdroj: Katalóg trofejí)
6 / 2022
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Editácia prvkov – Riziko ohrozenia
(zverou a hmyzom)
Nutnosť evidovať riziká vznikla z charakteru vonkajších pracovísk našich
zamestnancov, ktorí sa pohybujú
v prirodzenom prostredí rôznych živočíchov, ktoré spôsobujú našim zamestnancom pracovné úrazy a taktiež
choroby z povolania. Na predchádzanie ich vplyvu v rámci zákona o BOZP je
zamestnávateľ povinný zisťovať rizika
a ohrozenia pre lepšiu informovanosť
našich zamestnancov. Myslíme si, že
táto vrstva aspoň čiastočne pomôže sa
daným rizikám a ohrozeniam vyhýbať,
prípadne prijímať také opatrenia, aby
im zamestnanci mohli účinne predchádzať aj používaním ochranných
prostriedkov.
V spolupráci odboru IT a odboru BOZP,
CO a PO bola s rámci IS WebGIS pripravená
nová vrstva na editáciu prvkov Rizík ohrozenia, editovať môžete nasledovné ohrozenia: Medveď – pobytové znaky, Medveď
– vizuálny kontakt, Medveď – útok, Čierna
zver – napadnutie, Zver vysoká – napadnutie, Plazy – uštipnutie, Kliešť – prisatie
na pokožke, Včela – uštipnutie a Iný hmyz
– uštipnutie.
Vrstva je zaradená do podskupiny BOZP
kde už máme editované prvky pre Organizáciu záchrany. Editácia je jednoduchá
a je nastavená na jednotlivé druhy ohrození a následne na ich výsledok (vid postup
v prílohe). Najviac sme sa zamerali na editáciu najnebezpečnejšieho živočícha a to
medveďa hnedého kde sme ponastavovali viacej editačných prvkov aby ste vedeli
vyhodnotiť aj ich areál pobytu.
Editáciu rozdeľujem na dva také
základne postupy
1. Editácia od roku 2000, kde by sme editovali len pracovné úrazy a choroby
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Ostatní zamestnanci môžu nahlasovať
prípadné zistenia zamestnancom, ktorí
tento prístup majú.
Aktivácia mapových služieb „Riziko
ohrozenia“
V IS WebGIS zobrazíme mapový strom
a aktivujeme si klikom na oko služby v nasledovnom poradí.
Mapové služby -> Špecifické prvky ->
BOZP -> Riziko ohrozenia

z povolania hlavne spôsobené kliešťom
prípadne ak bola zistená aj iným hmyzom s tým, že editačný prvok by sme
vkladali kde bolo sídlo organizačnej
jednotky prípadne aj nižšej ak sa bude
vedieť v ktorej.
2. Editáciu od roku 2022 od začiatku roka,
hlavne tie prvky, kde ste si 100% istý, že
k danej udalosti došlo.
Mapová služba „Riziko ohrozenia“ je
v IS Webgis dostupná pre nasledovné
požívateľské role
• SIS,
• Výroba a evidencia činností a
• BOZP a požiarna ochrana
• a tí, ktorí majú možnosť editácie v danom programe

Editácia služby „Riziko ohrozenia“
Editačné práva pre editáciu služby majú
všetci technici BOZP a PO a zamestnanci,
ktorí sú zaradení v podnikovej sieti do skupiny rozšírenej editácie. Editáciu je možné
vykonávať od mierky 1: 10 000.
• Nástroje -> editácia -> vyberiem službu na editáciu: Riziko ohrozenia zverou
a hmyzom.
Mapová služba umožňuje evidovať nasledovné ohrozenia zverou a hmyzom:
• Nedefinované
• Medveď – pobytové znaky
• Medveď – vizuálny kontakt Medveď –
útok
• Čierna zver – napadnutie
• Zver vysoká – napadnutie
• Plazy – uštipnutie
• Kliešť – prisatie na pokožke
• Včela – uštipnutie
• Iný hmyz – uštipnutie
Vlastná editácia spočíva v tom, že zakresľujeme bodové geometrie do mapy.
Vyberieme editačnú šablónu podľa typu
ohrozenia a vkladaním bodov výskytu
jednotlivých typov ohrozenia do mapy
editujeme službu. Vždy pri vložení bodu
zaznamenám jeho atribúty výberom z ponúkaných možností.
Ing. Ivan Hanula, Ing. Marián Jagerčík
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Medveď hnedý je celospoločenský problém
(príbeh nekončí...)
Štátny podnik LESY Slovenskej republiky v mesiaci jún čelil nepravdivým
obvineniam zo pána ministra Jána Budaja (zverejnené na portáli Aktuality.
sk). V predmetných výrokoch odnelo
tvrdenie, že generálny riaditeľ LESOV
SR Ján Marhefka poskytol ministrovi
životného prostredia informácie o vnadiskách. Tieto informácie štátny podnik
označuje ako zavádzajúce a klamlivé.
Štátny podnik LESY Slovenskej republiky poskytol informácie v zmysle zákona
o slobodnom prístupe k informáciám
na základe žiadosti Lesoochranárskemu zoskupeniu Vlk, ktorá bola doručená 23.05.2022.
Nárast populácie medveďa hnedého
nesúvisí s vnadením diviačej zveri na legálne zriadených kŕmnych zariadeniach,

ale s faktom, že medveď hnedý nie je regulovaný. Už aj Najvyšší súd v roku 2017
(v rozsudku zo dňa 25.1.2017) konštatoval,
že medveď hnedý je na území Slovenskej
republiky premnožený.
V posledných rokoch zaznamenávame
nekontrolovateľný nárast najmä populácie medveďa hnedého, ako aj vlka dravého. Na tieto skutočnosti dlhodobo upozorňujú lesníci nielen v oblasti Poľany, ale
aj v iných oblastiach Slovenska.
Tak ako počet obchodov na Slovensku
nemá vplyv na počet detí, tak ani počet
krmelcov nemá vplyv na počet medveďov. Základom pre riešenie problematiky
je poznať aktuálnu početnosť medveďov
a stanoviť, aký počet je únosný pre naše
územie. Bez týchto informácií vzniká
priestor na dojmy a emócie, ktoré určite
nevedú k riešeniu situácie, ale iba k rozo-

štvávaniu spoločnosti. Preto privítame, ak
bude sčítaniu medveďov a určeniu únosných počtov venovaná zo strany Ministerstva životného prostredia SR maximálna
priorita.
Žiadame systematický manažment populácie medveďa hnedého na Slovensku,
ktorý by sa mal tvoriť aj na základe skúsenosti lesníkov a poľovníkov. Aj Národné
lesnícke centrum preukázalo, že populácia medveďa hnedého (Ursus arctos) vykazuje v posledných troch desaťročiach na
Slovensku výrazný nárast. Potvrdzujú to
oficiálne vykázané stavy z poľovných revírov, ktoré z úrovne 1.467 jedincov v roku
2000, narástli v roku 2010 na 1.995 jedincov a v roku 2021 až na 2.997 vykázaných
jedincov.
tlačová správa LESY SR
(foto: Ing. Patrik Michaľ, Ing. Ján Nôžka)
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V Haluzickej tiesňave
dnes oslavovali najmä deti
Štátny podnik LESY Slovenskej republiky si 22.6.2022 pripomenul 10 rokov
od vybudovania lesníckeho náučného
chodníka na tomto unikátnom mieste.
Pre deti základných škôl z Trenčína a Nového Mesta nad Váhom, ale aj materskej
školy z Haluzíc pripravil pestrý program
v bezprostrednej blízkosti Haluzickej
tiesňavy a románskeho kostolíka. Žiaci
si trasu jeden a pol kilometra dlhého náučného chodníka prešli aj s lesnými pedagógmi, spoznávali prírodu, semienka
a stopy zvierat, naučili sa aj zaujímavosti z histórie, absolvovali tiež pohybové
aktivity a hry priamo na lúke.
Haluzická tiesňava je dielom prírody aj
človeka. Ak by sa v minulosti nepristúpilo k systematickému zalesneniu územia,
dnes by toto územie vyzeralo inak. „Podložie tu tvorí dolomitický vápenec, ktorý sa
v 18.storočí aj ťažil. Na holých skalách sa
vegetácia prácne zalesňovala. Z vŕbových
prútov sa splietali plôtiky a robotníci do nich
nosili na chrbtoch zeminu a sadenice. V súčasnosti tu dominujú popínavé rastliny, konkrétne brečtan, pavinič, ale aj lieska, rastú tu
aj topole, vŕby, jelše a agát. Svahy sa tak zastabilizovali a nedochádza k erózii pôdy. Ide
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o nadčasové dielo, ktoré do dnešných dní
plní vodozádržnú aj pôdoochrannú funkciu“ hovorí Adrián Dedík z lesnej správy
Nové Mesto nad Váhom, OZ Považie.
Technická pamiatka v Haluzickej tiesňave je tvorená sústavou priečnych objektov, postavených na Haluzickom potoku
v rokoch 1926-1927. Kaňon má dnes dĺžku
1,5 km, hĺbku 50 m a šírku 200 m. Hlavným
cieľom stavby bolo zabrániť povodniam
a odnášaniu naplavenín na polia obce
Štvrtok. Unikátna je v tom, že na krátkom
úseku tu možno vidieť 12 prehrádzok
a ďalších drobných vodných stavieb, ako
sú stupne a prahy.
„Autorom technickej pamiatky je lesník
Prof. Ing. Leo Skatula. Išlo o jedno z prvých
diel v rámci prípravy prác Biskupického kanála, ktorý zreguloval tok Váhu. Zabránilo
sa tým naplaveniu sedimentov priamo do
kanála, kde by spôsobovali problémy s technológiou v hydrocentrále,“ dopĺňa Adrián
Dedík.
Na predmetnom území je vyhlásený
štvrtý stupeň ochrany prírody. Správcom
lokality je štátny podnik LESY SR, správcom vodného toku je Slovenský vodohospodársky podnik.
Mgr. Marína Debnárová
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Oslava dňa detí v Múzeu
kysuckej dediny na Vychylovke
V kalendári sa nachádza veľa zaujímavých mien a aj mnoho významných dní. Už od
roku 1925 v ňom má svoje miesto aj Deň detí. Tento deň sa vo väčšine krajín pripadá na
prvý jún. Je už zaužívaným pravidlom, že pri príležitosti tohto dňa sa otvárajú aj brány
Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke, kde Kysucké múzeum so svojimi partnermi pripravuje pre deti krásny program.
Inak tomu nebolo ani tento rok piateho
júna. Okrem ukážky tradičných remesiel
či pečenia tradičných kysuckých kapustníkov, pripravili pre ratolesti ale aj pre dospelých program pracovníci Lesov Slovenskej
republiky – organizačná zložka OZ Sever.
Na ôsmich stanovištiach sme otestovali
návštevníkov zrak a skontrolovali sme ich
znalosti z oblasti dendrológie, na kolese
vedomostí si nie vždy vytočili ľahkú otázku.
Pomohli nám upratať poprehadzované písmenka a za pomoci múdrych povrázkov sa
dozvedeli pár nových informácií. Vypočuli si

ako spievajú zvieratá v lese, či ktoré zviera
nechalo odtlačok svoje laby v blate. Vyrobili
si vlastnú píšťalku a prívesok z plodu orecha
čierneho. Zastrieľali si aj z luku. Úspešne absolvovalo celý program 152 detí, keď však
zarátame rodičov a starých rodičov, tak nás
navštívilo temer 450 ľudí.
Odozva bola vynikajúca, všetci návštevníci chválili pripravený program. Preto by som
aj ja chcel pochváliť kolegov za krásnu prezentáciu, úžasné nasadenie, aj za ich ochotu
sa zúčastniť sa v nedeľu tejto akcie.
Ing. Ján Vojtek, OZ Sever

Lesnícke dni
vo Vranove prilákali
množstvo školákov
Štátny podnik LESY SR, OZ Vihorlat, zorganizoval vo Vranove nad Topľou regionálne
Lesnícke dni. Zúčastnilo sa na nich viac ako
300 detí z dvoch základných škôl, konkrétne
ZŠ Sídl. II a ZŠ Bernolákova. Pre deti boli pripravené viaceré aktivity, napríklad ťahanie
konára pomedzi drevené kláty pomocou
chomúta (tzv. ťažné kone), výroba lesného
medailóna, rozpoznávanie zvukov zvierat,
výroba záložky do knihy s pečiatkami listov,
ale aj pohybové aktivity ako skok do diaľky
podľa rôznych druhov zvierat.
Deti si zbierali body za absolvovanie jednotlivých stanovíšť. Za každú aktivitu boli
deti ocenené jedným písmenkom do tajničky, po splnení aktivít a vylúštení tajničky dostali darčekovú tašku s predmetmi z lesnej
pedagogiky. Pripravený bol aj sprievodný
program; prierez včelím úľom, kde mali deti
možnosť pozorovať prácu včiel, konkrétne
včeliu matku, trúdy, robotnice, včelí plod
priamo na námestí.
„Je naším poslaním vzdelávať a viesť deti
k pozitívnemu vzťahu k prírode, všetkému živému, zážitkovou formou spoznávať prácu
v lese, prácu lesníkov. Našim cieľom je v prvom rade pestovanie zdravého a stabilného
lesa a jeho zachovania pre budúce generácie,“
zdôrazňuje poverený riaditeľ OZ Vihorlat Jaroslav Uchaľ.
Najbližšia akcia pre verejnosť sa v rámci
štátneho podniku LESY SR, OZ Vihorlat, chystá na jeseň tohto roka v Sobranciach, kde sa
budú konať Hubertove dni s rôznymi poľovníckymi disciplínami a ďalším zaujímavým
programom.
Mgr. Marína Debnárová
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Lesná správa Turcovce
Lesná správa Turcovce je jednou z deviatich LS organizačnej zložky OZ Vihorlat. Svoj názov dostala po rovnomennej
obci a lesnom hospodárskom celku.
Lesná správa sídli neďaleko obce Sedliská v areáli bývalého škôlkarského
strediska v zrekonštruovanej budove.
Vďaka personálu bývalej lesnej správy
Sedliská sa v budove LS nachádza veľmi
zaujímavá zbierka historických predmetov spätých s lesníctvom, z ktorých
vyčnieva zbierka historických motorových píl. Zároveň sa podarilo vytvoriť
knižnicu dnes už historickej lesníckej
a poľovníckej literatúry a časopisov.
Územie LS je historicky späté s uhliarstvom, lesy a drevná hmota sa využívali na
pálenie drevného uhlia. Severná časť územia LS spadala do Stropkovského panstva
a južná časť LS spadala do Humenského
panstva Drugethovcov. Je potrebné spomenúť j významný rod Vladárovcov, pričom sú známe ich rozsiahle numizmatické
zbierky a zbierky porcelánu.
Charakteristika LS
Územie spadá orograficky do Východoslovenskej pahorkatiny, Beskydského
predhoria, Ondavskej vrchoviny a Laboreckej vrchoviny. Nadmorská výška je od
cca 160 m n. m. až po 540 m n. m. Katastrálna výmera lesnej správy je 28.852
ha, lesnatosť obhospodarovaného územia
dosahuje cca 23%. Z HSLT sú najviac zastúpené HSLT 311 – živné dubové bučiny, 310
– svieže dubové bučiny, 313 – vlhké dubové bučiny, 211 – živné bukové dúbravy,
393 – vlhké dubové bučiny (ochranného
rázu) a 410 – svieže bučiny.
LS hospodári na troch lesných celkoch:
Strážske, Lesy na LHC Humenné a Lesy
na LHC Turcovce (všetky 2022-2031).
Z hľadiska vývoja správy došlo v priebehu obdobia k viacerým zmenám. Pri poslednej reorganizácii došlo k pričleneniu
2 LO (Karná a Ohradzany) z pôvodnej LS
Humenné a 2 LO (Petrovec a Hučok) z pôvodnej LS Strážske. Zároveň prešla časť
zamestnancov zo zrušenej LS Sedliská.
Obhospodarovaná výmera lesných po-
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zemkov je na úrovni 6 621 ha, z toho je
769 ha neštátnych neodovzdaných lesov.
Z hľadiska kategorizácie lesov je 6518 ha
hospodárskych lesov a 103 ha ochranných
lesov. Lesy osobitného určenia nie sú na
LS zastúpené.
Hospodárenie v lesoch
Hospodárenie v lesoch môžeme rozdeliť do dvoch významných celkov. Väčšina
LS spadá do flyšového pásma. Južné časti
sú spravidla na únosnejšom podloží. Nižšie a južnejšie polohy sú porastené hrabovými a dubovo-hrabovými lesmi, pomerne časté sú zmesi borovice a listnáčov.
Postupne na sever a do vyšších polôh sa
zvyšuje podiel buka až po čisté bučiny. Porasty s dominanciou buka sú na LS najviac
zastúpené.
Pri obhospodarovaní porastov sa uplatňuje predovšetkým podrastový hospodársky spôsob, vo vhodných lokalitách
sa realizuje aj PBLH. Podrastový HS maximálne využíva prirodzené zmladenie
hlavne v bukových a dubovobukových
porastoch. Umelá obnova oproti minulosti rapídne poklesla a využíva sa hlavne na
vnášanie cenných listnáčov a ihličnatých
drevín. Na problémových lokalitách sa
overuje obnova odrastkami – vytváranie
kostry porastu v individuálnej ochrane
(brest, javor,dub). Personál LS má skúsenosti s použitím progresívnych technológií, viacoperačných strojov (harvesterové
technológie) vrátane trakčných navijakov,
čo dáva dobrý predpoklad pre ich plánované nasadenie aj na súčasnom území LS
Turcovce ako jednej z ciest eliminácie nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Ich
nasadenie sa predpokladá aj vo výchovných ťažbových zásahoch.
V prirodzenej obnove sa uplatňuje
v prevažnej miere prirodzené zmladenie
dreviny buk. Významným je aj prirodzené
zmladenie dreviny dub, v menšej miere
sa využíva prirodzené zmladenie dreviny hrab, borovica a cenných listnáčov.
V umelej obnove prevláda dub zimný
(50%), ďalej nasleduje smrekovec (30%),
borovica (10%), buk a ostatné cenné listnáče (spolu 10%). V rámci LS sa nachá-

Priemerné ročné úlohy (za posledných 5 rokov)
vzťahujúce sa k terajšiemu územiu LS
Výkon
Obnova porastov
- z toho prirodzená
- z toho umelá (voľnokorenné)
- z toho umelá (obaľovaná)
- opakované zalesnenie
Ochrana proti zveri
- chemická – repelenty
- mechanická jednotlivo
- oplôtky
Ochrana pred burinou
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.
57,59 ha
8,04 ha
0,83 ha
1,66 ha
27,68 ha
0 ha
0 ha
111,65 ha
135,00 ha
172,86 ha/4127 m3
109,09 ha/ 4087 m3
28.920 m3
3183 m3
39 m3
40.541 m3
550 m3
1.000 m3

dzajú uznané porasty pre drevinu borovica, dub a buk.
Výrobné podmienky odzrkadľujú dve
rozdielne oblasti. Oblasť flyšového pásma
je z hľadiska uplatňovania technológií
zložitejšia. V období zvýšených zrážok
je terén neúnosný a je potrebné prerušiť
približovanie až do obdobia preschnutia
terénu. Na ostatnej časti je možné vykonávať ťažbové zásahy počas celého roka.
Územie LS je typické pahorkatinami s kratšími svahmi. Lesné porasty sú sprístupnené kvalitatívne priemernými odvoznými
cestami. Celková vybavenosť odvoznými
cestami a odvoznými miestami je podpriemerná. Na LS je k dispozícii 38,5 km
trvalých odvozných ciest a 10,3 km sezónnych odvozných ciest. Aj napriek tomu,
že terénne podmienky nie sú ideálne pre
traktorové technológie, ich uplatnenie je
aj s ohľadom na dostupnosť dominantné.
Využitie traktorových technológií sa pohy-
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buje na úrovni 90 %, zvyšok pripadá na približovanie koňmi (10%). Vyťažená hmota
sa realizuje odvozom dreva na expedičný
sklady Vranov nad Topľou (47%), Udavské
(36%), Radvaň (16%), Sečovce a Michalovce (po 1 %). Priame dodávky dosahujú 32
% z celkovej ťažby dreva a týkajú sa predovšetkým vlákninového dreva.
Ochrana prírody
Z hľadiska ochrany prírody možno územie LS zaradiť medzi územia s nízkym významom. Na území LS sa nachádza jeden
chránený areál Štefanovská borina (2 ha).
Do východnej časti LS zasahuje chránené
vtáčie územie Laborecká vrchovina a v juhovýchodnej časti sa nachádza územie
európskeho významu Hubková.
Z chránených druhov sa na území LS
vyskytujú črievičník papučkovitý, vstavač
purpurov, poniklec alpínsky, haja červená,
mlok hrebenatý, skokan hnedý, bocian
čierny, orol krikľavý, bobor vodný, vydra
riečna, mačka divá a rys ostrovid, vlk dravý
a v poslednom období sporadicky medveď hnedý.
Poľovníctvo
V rámci LS sa nachádzajú dva režijné poľovné revíry – PR Biela Studňa (1300 ha),
PR Krosna (4410 ha) Neuplatňuje sa tu
štandardný výkon poľovníctva vo vlastnej réžii – predaných je 100% odstrelu.
V poľovníckej sezóne 2021/2022 sa ulovilo
16 ks jelenej zveri, 19 ks srnčej zveri a 14 ks
diviačej zveri v PR Biela studňa a 31 ks jelenej zveri, 16 ks srnčej zveri a 23 ks diviačej
zveri v PR Krosna.
Návštevnosť lesov a verejnosť
Lesy v obhospodarovaní LS patria k lesom vo vidieckom osídlení s čím je spojená aj hojná návštevnosť obyvateľstva prejavujúca sa hlavne v období zberu lesných
plodov – hlavne húb. Výrazne turisticky
atakovanou je juhovýchodná časť LS v lokalite Hubková, ktorá je v bezprostrednej
blízkosti mesta Humenné. V tejto časti sa
nachádza turistický chodník Humenné –
Nižné Ladičkovce. Lesopark v Tovarnom je
pozostatkom parku, ktorý bol v minulosti
súčasťou kaštieľa grófa Hadik-Barkóciho.
Park bol vybudovaný na spôsob anglického lesoparku so systémom cestičiek a poľovníckych chodníkov. Vysadené v ňom

Zľava: Mgr. Robert Cár, Ing. Marek Činčera, Miroslav Žinčák ml., Miroslav Žinčák st., Jozef Bozdoš, Ing.
Robert Štefanko, Ing. Juraj Krišta, Jaroslav Varga, Ing. Ľuboš Vaško, Daniel Beľuš, Ing. Jozef Orlej st., Michal
Bacák, Ing. Matej Foltán

boli nielen tunajšie, ale aj introdukované
dreviny.
Drevinové zloženie je veľmi pestré, pričom prevahu majú listnaté dreviny. Esteticky vysoko hodnotené sú staré exempláre dubov. Z botanického hľadiska sa
v lesoparku nachádza vzácny cyklámen
európsky, ktorý tu bol umelo vysadený už
v roku 1905.
V súčasnosti prebieha rekonštrukcia
lesoparku, ktorú realizuje Obecný úrad
v Tovarnom – buduje sa náučný chodník,
oddychové miesta a chodníky zdravia.
V blízkosti sídla LS sa nachádza zrúcanina hradu Čičva a náučný včelársky chodník. Na LS sa nachádzajú dve chaty Turie
a Barancová, ktoré sú v prenájme a štyri
robotnícke ubikácie v základnom vybavení bez rekreačného využitia slúžiace pre
prevádzku.

Ing. Ľuboš Vaško a Ing. Matej Foltán – technici LS, Miroslav Žinčák ml-prakrikant na
LO 1 Potočky, Miroslav Žinčák st – vedúci
LO 02 Košarovce, Ink Robert Štefanko – vedúci LO 03 Pakostov, Jozef Bozdoš – vedúci
LO 4 Zavada, Ing. Jozef Orlej st. – vedúci
LO 5 Vlčie, Jaroslav Varga – vedúci LO 06
Hučok, Daniel Beľuš – vedúci LO 07 Karná,
Michal Bacák – vedúci LO 08 Ohradzany,
Mgr. Robert Cár – vedúci LO 09 Petrovec.
Ing. Zdenko Kováč, Ing. Juraj Krišta

Personálne obsadenie
V súčasnosti po zlúčení LS tvoria jej
štruktúru vedúci LS, traja technici LS
a osem vedúcich LO a jeden praktikant.
Najstarší zamestnanec má 62 rokov a priemerný vek je 47 rokov.
Osadenstvo lesnej správy tvoria: Ing. Juraj Krišta – vedúci LS, Ing. Marek Činčera,
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Séria Behaj lesmi odštartovala pretekmi na Devíne,
pokračuje v ďalších krásnych lokalitách Slovenska
V sezóne 2022 má bežecká séria celkovo päť zastávok. LESY SR zúčastneným bežcom predstavujú vlastnú značku produktov „Lesnícke pochúťky“, činnosť OZ Semenoles i aktivity lesnej pedagogiky.
Bežecká séria Behaj lesmi, ktorej hlavným
partnerom v sezóne 2022 sa stal štátny podnik LESY Slovenskej republiky, odštartovala
v sobotu 7. mája pod hradom Devín v Bratislave. Dopoludnia boli pre účastníkov pripravené detské bežecké trasy, ako aj charitatívny beh, popoludní sa uskutočnili hlavné
preteky na 12 a 22 km.
„Nesmierne nás teší rastúci záujem o preteky Behaj lesmi, ktoré sa realizujú takmer
výlučne v prírodnom prostredí. Tohtoročné
trasy pod hradom Devín si odbehlo 979 bežcov. Záujem bol aj o detské preteky, zúčastnilo sa ich viac ako 150 detí,“ hovorí zástupca
organizátorov podujatia Jan Hejda.
Bežecké trasy pretekov na Devíne viedli
okrem samotného hradu Devín napríklad aj
známou geologickou lokalitou Sandberg či
lesmi Devínskej Kobyly, ktoré obhospodarujú aj LESY Slovenskej republiky. Súčasťou
zázemia pretekov bolo stanové mestečko,
kde mal svoje zastúpenie aj štátny podnik.
Ten ako zakladajúci partner podujatia mal
zároveň možnosť odštartovať pretekárov
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hlavného behu na 22 km i odovzdať ceny víťazom. Lesníci v zázemí pretekov verejnosti
predstavili výrobky z vlastnej produkcie, predávané pod značkou Lesnícke pochúťky, ale
aj lesnícke náučné chodníky a ďalšie možnosti lesoturistiky, ktorými disponujú lesy
v správe štátneho podniku. Pre najmenších
účastníkov behu nechýbali hravé aktivity
lesnej pedagogiky.
Séria Behaj lesmi ďalej pokračovala behmi v Čičmanoch a Bachledovej doline, kde
svoju činnosť prezentoval aj špecializovaný odštepný závod Semenoles. Účastníci
podujatia si mohli vyskúšať aktivity lesnej
pedagogiky zamerané na tému lesného
semenárstva či zakúpiť si sadenice lesných
a okrasných drevín alebo kvetov. Odmenou
pre najlepších bežcov jednotlivých trás boli
sadeničky borovice čiernej a horskej, buka
lesného, smrekovca opadavého a smreka
obyčajného.
Zaujímavosťou pretekov v Bachledovej
doline okrem iného bolo to, že bežecké trasy
čiastočne prechádzali aj Chodníkom koru-

nami stromov. Podujatie v Čičmanoch zase
potešilo doteraz rekordnou účasťou – dokopy sa ho zúčastnilo 1058 pretekárov vrátane
177 detí. Nad 1000 bežcov mali aj zatiaľ posledné uskutočnené preteky vo Veľkej Fatre
(lokalita Hrabovo). Celá séria Behaj lesmi
2022 vyvrcholí 20. augusta behmi v Štiavnických vrchoch.
O preteky Behaj lesmi už od začiatku prejavovalo záujem aj viacero lesníkov z LESOV
Slovenskej republiky. Niekoľkí dokonca
plánujú odbehnúť celú tohtoročnú sériu,
pri čom im, samozrejme, držíme palce.
Dôležitým aspektom podujatia Behaj lesmi je aj jeho charitatívny rozmer. Výťažok zo
štartovného poplatku v charitatívnom behu
putuje v roku 2022 vybraným zariadeniam
pre seniorov na nákup pohybových a rehabilitačných pomôcok.
Bližšie informácie o sérii Behaj lesmi, ako
aj možnosti registrácie na preteky sú uvedené na stránke www.behajlesmi.sk.
Mgr. Lucia Čekovská
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„Dajme lesu, čo mu patrí“
Žijeme v uponáhľanej dobe, nikto nič nestíha, o nič sa nezaujíma a ak áno, tak väčšinou
to skončí kritikou a žiadnou snahou o zmenu. Turisti z Klubu slovenských turistov Horná Nitra sú úplne iní, hľadajú možnosti ako pomôcť a zlepšiť naše životné prostredie.
Keď prejavili záujem pomôcť prírode, lesníci z LESOV SR, š.p. organizačnej zložky OZ
Považie neváhali.
V lesoch práve prebiehalo zalesňovanie –
odborne jarná umelá obnova, preto sa akcia
s názvom „Dajme lesu, čo mu patrí“ zamerala na výsadbu lesných drevín, nie úplne
klasickú a bežnú, ale na podsadbu. Snahou
lesníkov je zachovať v našich porastoch pôvodné dreviny, medzi ktoré patrí v lokalite
katastrálneho územia Hradec aj jedľa biela.
V minulosti mala veľké problémy kvôli nadmernému imisnému zaťaženiu tejto oblasti,
ale predsa len to niektoré porasty zvládli. K zlepšeniu situácie pomáha podsadba
jedle, to znamená, že pod dospelé stromy sa
vysadia nové sadenice ako predpríprava pre
budúci nový les.
Členovia KST Horná Nitra prišli prvý májový víkend vyzbrojení dobrou náladou
a chuťou urobiť niečo prospešné na miesto
určenia, na Lesnú správu Prievidza do lokality Hradec. Hoci dni predtým boli upršané,
v to ráno vyšlo slnko akoby pochopilo, že

jeho lúče urobia deň krajším. Spoločnými
silami sa podarilo vysadiť 500 kusov sadeníc voľnokorennej jedle bielej. Po výsadbe
sadenice oplotili minioplôtkom s pletivom
z dôvodu individuálnej ochrany pred zverou.
Tieto sadenice budú spoločne s prirodzeným zmladením buka lesného tvoriť základ
budúceho zmiešaného a stabilného lesa. Akcia skončila k vzájomnej spokojnosti oboch
zúčastnených strán a poľovnícky guláš po
práci všetkým chutil. Veľký záujem vzbudila aj prezentácia práce lesníkov. Celý čas
sa kládol dôraz na význam lesníctva a jeho
cieľ – trvalo udržateľné hospodárenie v lese.
Nebola to prvá spolupráca medzi lesníkmi
a turistami, ale s istotou je možné povedať,
že nebola ani posledná.
Lesu a turistike zdar!
Ing. Petra Jankejová,
referent pre pestovanie lesa OZ Považie

Projekt
„Ovocná lesná cesta“
na OZ Považie
Ovocné stromy boli už v dávnej minulosti
vysádzané popri cestách a plody slúžili na
občerstvenie okoloidúcich i ako potrava pre
zver. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik sa v dnešnej uponáhľanej dobe vracia
k tejto tradícii a v rámci projektu „Ovocná
lesná cesta“ vysádza ovocné dreviny po celom Slovensku.
Zamestnanci ústredia OZ Považie sa rozhodli využiť projekt na spoločný teambuilding, v rámci ktorého pripravili plochy a zasadili 20 kusov ovocných drevín z rôznych
odrôd čerešní a sliviek. Rozšírili tým pôvodnú ovocnú lesnú cestu vysadenú v rolu 2021
v katastrálnom území Hradec, v lokalite, ktorá spája mestá Prievidza a Handlová. Ovocné
stromy po výsadbe ošetrili správnym rezom,
ochránili oplôtkom a s polievaním pomohla
príroda, keďže začal padať drobný dážď. Rozšírenie ovocnej lesnej cesty prebehlo z dôvodu, že v blízkosti budú umiestnené nové
včelstvá v rámci iného projektu LESOV SR,
š.p. V ten istý deň sa doplnila aj Ovocná lesná
cesta vo zvernici Sochoň, kde sa vysadilo 14
drevín v odrodách jablone, hrušky a jarabiny
oskorušovej.
Takýmto spôsobom sa navzájom spojili
dva projekty v jeden celok. Zároveň spoločné trávenie času aj inak ako pri pracovných
záležitostiach utužilo kolektív a kolegiálne
vzťahy. A keď si raz budú turisti alebo náhodní okoloidúci zberať plody z vysadených
ovocných stromov, tak si povieme, že to
všetko malo zmysel. LESU ZDAR!
Ing. Petra Jankejová,
referent pre pestovanie lesa OZ Považie
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Klobúk dolu
Obrovské obojstranné uznanie. Tak by sa dal charakterizovať počin, ku ktorému pristúpila Nadácia Slovenskej sporiteľne v roku 2022. Jej výsledkom je podpora pestovnej
činnosti LESOV SR významnou čiastkou a to 37.500 eur v prvom polroku a plánovaná
podpora v rovnakej čiastke tiež v druhom polroku.
Krásnemu gestu predchádzalo ekologické nastavenie
spoločnosti, zelená koncepcia
i smerovanie. K spoločným diskusiám medzi oboma stranami
sa pristúpilo začiatkom roka
2022. Predchádzal prvotný „šok“
z toho, že nelesnícky sektor, konkrétne nadácia Slovenskej sporiteľne má záujem takou významnou čiastkou podporiť lesnícku
prevádzku – pestovanie a umelú obnovu
slovenských. Toto gesto vníma štátny podnik LESY Slovenskej republiky predovšetkým
tiež ako uznanie a podporu v tomto antilesnícky nastavovanom svete.
Významnú úlohu v tejto spolupráci zastal
projekt „Milión stromov pre Slovensko“, prostredníctvom ktorého sa laická verejnosť,
ale tiež viaceré organizácie dozvedeli o význame obnovy lesov, pestovania a sadenie
sadeníc lesných drevín predovšetkým v porastoch zničených prírodnými živlami.
Vďaka príspevku, ktorý bol na tento zelený účel vyčlenený sa v lesoch okrem sadeničiek lesných drevín rozvíja spolupráca
založená na realizácii samotných výsadieb
prostredníctvom zamestnancov Slovenskej
sporiteľne. Tie sa uskutočnili na viacerých
organizačných zložkách štátneho podniku,
konkrétne OZ Tríbeč v lokalite Šášovské Podhradie, dvakrát na OZ Tatry na Lesnej správe
Čierny Váh a na OZ Východ na Lesnej správe
Betliar. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí si vy-
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členili svoj deň dobrovoľníctva
a venovali ho práve takejto aktivite a tiež našim kolegom, ktorí
si vytvorili čas a zasvätili ich do
tajomstiev lesníckej prevádzky.
Finančný príspevok si vážime
o to viac, že lesníctvo na Slovenku nie je finančne podporované i napriek
tomu, že starostlivo manažované zdravé
lesy poskytujú občanom ale tiež návštevníkom našej krajiny všetky potrebné funkcie
– ekosystémové služby. Poskytnutý finančný
príspevok bol rovnomerne rozdelený štyrom organizačným zložkám OZ Považie, OZ
Podunajsko, OZ Gemer a OZ Šariš, čím sa
navýšili ich finančné prostriedky vyčlenené
v rámci pestovateľskej činnosti.
Týmto by sme sa v mene štátneho podniku chceli poďakovať Nadácii Slovenskej
sporiteľne, konkrétne všetkým, ktorý mali na
starosti našu spoluprácu, ďalej zamestnancom Slovenskej sporiteľne, ktorí pridali ruku
k dielu a tiež všetkým našim zamestnancom
vo vonkajšej prevádzke, ktorí napĺňajú nielen tento projekt ale tiež lesnícke poslanie.
-as-
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„Milión“ aj v Bratislavských lesoch
Začiatkom mesiaca apríl sme na lesnej správe Bratislava, ktorá patrí pod OZ KARPATY so sídlom v Šaštíne, mali dokonca dva „Miliónové“ dni. Podarilo sa nám zorganizovať počas tohtoročného jarného zalesňovania, v rámci dobrovoľníckych aktivít pre verejnosť,
výsadbu sadeníc lesných drevín v akcii „Milión stromov pre Slovensko“. Táto akcia sa síce veľmi, veľmi pomaly, ale predsa len dostáva
do povedomia slovenskej verejnosti.
„Milión“ sme zalesňovali s nadšencami, dobrovoľníkmi z IT firiem z Bratislavy
v dňoch 6. a 7. 4. 2022, v juhozápadnej oblasti Malých Karpát, v lesníckom obvode Tri
bresty. Prvý deň patril IT firme DXC Abaffy
Bratislava, z ktorej prišlo 16 dobrovoľníkov,
ktorých ráno privítal vedúci lesnej správy
Bratislava Ing. Knurovský spolu s vedúcim
lesníckeho obvodu Tri bresty – Dušanom
Maňuchom. Prítomným predstavili projekt
„Milión ...“, a miesto, t.j. lokalitu s naplánovanou výsadbou, základné organizačné
pokyny, vrátane bezpečnostných, pri práci,
samotný výkon práce so sadzačmi a spôsob
sadenia. Poznamenávam, že s uvedenou
firmou má naša lesná správa niekoľkoročnú výbornú spoluprácu, a jej pracovníci sa
v rámci dobrovoľníckej činnosti zúčastňujú,
ak im to čas a zamestnávateľ umožní, pri
jarných i jesenných zalesňovacích prácach
v lesoch, takže práca so sadzačom, motykou
alebo krompáčom v ťažkej, miestami kamenistej pôde, niekedy v strmých svahoch, nie
je pre väčšinu nič neznáme. Navyše prichádzajú prevažne ľudia, ktorí majú veľmi pozitívny vzťah k lesom a vôbec k prírode a majú
radosť z každej maličkosti, ktorú môžu lesom
odovzdať alebo zanechať k ich prospechu.
Nasledujúci deň ráno prišli zamestnanci
IT firmy AT&T s ich skvelou organizátorkou,
Mgr. Lenkou Bašňákovou v nebývalo veľkom počte, až 42 ľudí, i napriek chladnému
ránu so zatiahnutou, zamračenou oblohou
s občasným mrholením. Rovnako, ako predchádzajúci deň, zúčastnených s radosťou
privítali vedúci lesnej správy Ing. Martin
Knurovský,lesník Dušan Maňuch, v ktorého
lesníckom obvode Tri bresty bolo opäť zalesňovanie „Milióna...“naplánované, lesní pedagógovia – technik lesnej správy Ing. Erik
Kozár a lesník z lesníckeho obvodu Čunovo,
Borislav Peciar. Treba poznamenať, že dobrá
polovica prítomných rozprávala iba anglicky, po slovensky iba čo – to alebo vôbec.
Títo anglicky hovoriaci prítomní, rôznych
národností, boli predovšetkým zvedaví na
slovenský les, ako sa sadí, rastie, pestuje i na
ľudí s ním žijúcich, a to „z prvej ruky“, nielen
z rozprávania alebo počutia. Po základnej inštruktáži, týkajúcej sa dnešného dňa, s praktickými ukážkami zasadenia sadeničiek
buka, smreka, so sadzačom i motykou, alebo
krompáčom, kde motyka nestačí, s Lenkiným prekladom do angličtiny, sa s nadšením
všetkých prítomných, dnešná akcia naplno rozbehla. Sadil sa na voľnú plochu buk
a v menšom množstve smrek do oplôtka. Na
zalesňovanie bola, rovnako, ako v predchádzajúci deň zvolená časť kalamitnej plochy,
na ktorej je dynamika prirodzenej obnovy

silne narušená a preto je potrebné použiť
umelú obnovu, pri zakladaní nového lesa začať celkom od začiatku. Pravdaže, musí byť
zachovaná trvalá udržateľnosť, nepretržitosť
a kontinuita všetkých lesníckych činností od
zakladania , ochrany, výchovy počas celého
života lesa bez výrazných odchýlok a prejavov stagnácie. V prípade nepredvídaných
disturbancií, les sa bez pomoci nedokáže
dostať sám do pôvodného stavu, a keď, tak
za veľmi, veľmi dlhé časové obdobie a už vôbec mu nepomôže teoretizovanie „ochranárskych“ aktivistov, že príroda si pomôže sama.
Isteže si pomôže sama, ale po svojom. Nuž,
túto problematiku poznáme všetci zo svojej
profesie.
V priebehu dňa sa vyčasilo, deň bol už
príjemnejší, ako bol ráno. Naši dobrovoľníci
sa popri zalesňovacej činnosti živo zaujímali o les, o našu lesnícku prácu. Neboli to len
také všetečné otázky že „prečo v lese dvakrát
prší“, ale chceli vysvetliť, v čom vlastne spočíva prírode blízke hospodárenie v lesoch, čo
sú to prebierky, prerezávky, prečo sa rúbu
„zdravé“ stromy, načo toľko oplôtkov /v ktorých nám pred pár rokmi vyžínala partia od
Popradu a premenovali ich na záhradky/ na
voľných plochách, ako to, že presne vieme,
že sadenice, ktoré práve sadia, pochádzajú
z toho alebo onoho porastu alebo oblasti

Slovenska, totiž počas posledného semenného roka v 2018 – tom pomáhali zbierať semeno – bukvice a žalude a zaujímal ich celý
kolobeh, od jeho zberu, uskladnenia, výsevu vo veľkoškôlkach až po ich vyzdvihnutie
a následnú výsadbu na lesných plochách,
čože sú to výberkové lesy o ktorých počúvajú z médií, o lykožrútoch, prečo toľko nepekných útokov na lesnícky stav zo strany rôznych i samozvaných združení a organizácií,
ale i verejnosti, chceli vedieť o lesnej zveri, aj
o škodách jej pôsobením na mladých stromčekoch, o poľovníctve, o krkavcoch, ktorých
je tu neúrekom, a mnohé iné a podobné
otázky točiace sa okolo lesov, lesníctva. Lebo
z takýchto a podobných veľkých firiem sa
týchto dobrovoľníckych aktivít, často opakovane, zúčastňujú ľudia, ktorí majú úprimný
vzťah k lesom v srdci. Túto prospešnú prácu
nevykonávajú iba u nás, ale poznajú ich aj
horári napr. z Muránskej planiny alebo Vysokých Tatier, kde rovnako radi prichádzajú,
tak, ako k nám. Ešte by som podotkol, vzhľadom na rôznorodosť otázok a odpovedí, že
je to z našej strany tiež určitá forma lesnej
pedagogiky, vychádzajúca z obojstranného
prirodzeného záujmu o danú oblasť, a hlavne – na správnom mieste a v správnom čase.
Tieto dva dobrovoľnícke „Miliónové...“ dni
dopadli na jednotku s hviezdičkou, sadeničky boli kvalitne, predpisovo a s precíznosťou zasadené, spolu až 2.240 kusov. Podľa
vyjadrení zúčastnených, všetci boli nadšení, predovšetkým z dvoch vydarených dní
v príjemnom lesnom prostredí. Vedúci lesnej
správy Ing. Knurovský, spolu so svojimi kolegami im vyslovil uznanie a poďakoval za
naozaj kvalitne vykonanú prácu, a vyjadril
prianie pokračovať vo vzájomnej spolupráci
i v budúcnosti.
Ing. Marián Mikle
Lesná správa Bratislava
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Samandarin jed
Lesníci, poľovníci často prechádzame po lese a cítime sa tu ako doma, áno veď preto sme si aj toto povolanie vybrali. Myslím si
však, že povolanie lesník, je aj pre viacerých v zelenej uniforme aj takým krásnym koníčkom, ktorý je spojený aj s pozorovaním
prírody a živočíchov v nej. Veď nejeden lesník strávi v lese veľa hodín mimo pracovnej dobe, aby nezameškal nejaký dej, ktorý sa
odohráva v lese pri pozorovaní zdravotného stavu lesa i divej zveri.
Odrazu je v lese akosi ticho, nevidíme
ani srsti, kráčame pomaly, zastavujem sa,
istíme, prikladáme ďalekohľad na oči a nič,
stále nič, len jemný šuchot lístia pod starými bukmi... a tu odrazu v rannom svite slnka ju zbadáme, kráča ako čierna pandrava
so žltými škvrnami na tele a jej slizké telo
sa leskne v lúčoch slnka. Je to ona salamandra škvrnitá. Je to živý tvor v našich
lesoch dosť známy, hlavne v bukových
lesoch a tak medzi jedovaté obojživelníky
(Amphibia) môžeme zaradiť aj salamandru
škvrnitú (Salamadra salamandra), ktorá
patrí do podtriedy chvostnatých obojživelníkov – mlokov (Caudata), čeľade salamandrovité (Salamandridae).
Zaspal som a snívalo sa m, že život je
radosť. Prebudil som sa a videl som, že
život je povinnosť. Pracoval som a hľa, povinnosť bola radosť. To som nenapísal ja,
ale túto večnú hodnotu vyjadril pred viac
ako sto rokmi Rabindranáth Thákur (18611941). Je to pravda, verím tomu, žil som
v takom sne aj v takej skutočnosti.
Detstvo, to bolo ako obyčajný bezstarostný sen, bola to radosť. Keď som sa
oženil, prebudil som sa do reality a videl
som, že život je povinnosť. Pracoval som
– doma s deťmi, v prírode so zvieratami
a hľa, povinnosť bola radosť.
V roku 1964, keď som mal osemnásť
rokov, býval som v Martine na internáte
odborného učilišťa, učil som sa za drevomodelára. Aj vôňa opracovaného dreva
ma spájala s horou. Často sme chodievali
cez Podháj na Podstráne a potom aj na
Martinské hole. Raz na jar, keď sa roztápal
sneh a zurčiacu vodu v potoku Zázrivá
v Lopúšnej doline ohrievali horúce slnečné lúče, zbadal som na starom bukovom
lístí pestrého mloka – salamandru škvrnitú. Približoval som sa ku nej, no vychovávateľ z internátu pán Bagel ma upozornil,
že je to jedovatý živočích. Dal som ruku
preč, ale slizkého, krásne zdobeného živočícha som si odfotografoval Flexaretom. Bol to pre mňa veľmi vzácny obrázok
a dlho, dlho som ho využíval pri písaní
mojich textov v časopisoch.
Odvtedy prešlo pár rôčkov, no salamandru som nikde na potulkách nestretol. Až
po rokoch som sa vracal z veľkej výpravy
za vtákmi východného Slovenska a na kus
reči u známeho lesníka v horárni Rakovčík
pri obci Bačkov. Lesník ma privítal: „Zveri je
akosi pomenej, ale salamandrami sa to len
tak hemží“. Prešli sme vedľa Bačkovského
potoka a ozaj, akoby tu mali salamandre
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Salamandra škvrnitá - Larva

Salalamndra škvrnitá – larva

z celých Slánskych vrchov sústredenie.
Manželke som domov zatelefonoval, že sa
ešte niekoľko dní zdržím a vydal som sa na
cestu za „jedovatými“ salamandrami.
To ma však pri ďalšom pozorovaní najviac zaujímalo. Dozvedel som sa, že salamandra má naozaj jedové žľazy a z nich
najúčinnejšie sú na temene hlavy a vystupujú práve na žltom kožnom výstupku
obličkovitého tvaru. Ďalšie drobné, menej

Salamandra škvrnitá-samec má
zdurený kloakálny vak
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Salalamndra škvrnitá

Salalamndra škvrnitá

výdatné jedové žľazy sú v ďalších žltých
škvrnách po celom tele. Sekrét jedových
žliaz je biely, pomerne hustý a pri dotyku
lepkavý. Má aj aromatickú vôňu. Vedci zistili, že biologicky najúčinnejšia zložka jedu
je alkaloid samandarin. Ten pôsobí na centrálnu nervovú sústavu, poškodzuje dýchacie centrum v predĺženej mieche zvierat, ktoré ako korisť salamandru zožerú.
Predátori však pre túto vlastnosť salamandru menej lovia. Kuna, ktorú som pozoroval, skočila na čierno-žltého živočícha, no
len sa ho nosom dotkla a zacítila odporný sekrét, zopakovala pokus a napokon
salamandru nechala na pokoji. U človeka
môže kožný sekrét vyvolať pálivý pocit
najmä vtedy, keď salamandru chytíme do
ruky a pretrieme si oči. Iné nebezpečenstvo pre človeka nehrozí. A to je dobre!
Pri Bačkovom potoku som zbadal dva
krásne exempláre salamandry. Samica je
robustnejšia, má aj širšiu hlavu a zaokrúhlený pysk. Spod žltých mihalníc vyčnievajú
čierne oči. Samec je štíhlejší a veru ide na
sobáš popýtať samicu o ruku. Poznať to
podľa jeho veľkého kloakového vaku pod
chvostom. Samcovi sa začne vak zdurí najmä vtedy, ak začne samica vysielať sexuálne chemické feromóny do éteru. Samica
má len úzku kloakálnu pásku. Myslím tak
ako v mladosti, keď sme išli s mojou nevestou tancovať a rozveseliť sa, tak teraz
to urobil aj párik salamandier. Najprv samička vhupla do vody, do ktorej ju samec

nahnal. Ponorila sa a začala predvádzať
krútiaci tanec. Samec sa však nemal k činu.
A až na dlhé otáľanie sa aj on šuchol do
vody a tam sa pol hodiny plahočili, maznali, ba i bozkávali a prednými nohami
packali.
Samec potom vyduril samicu na breh.
Svadba pokračovala na súši. Pravdaže
aj s príslušným tancom. No to už nebolo
rezké zvŕtanie ako vo vode, ale akési strohé obšmietanie. Samec vodí samicu pri
tanci za sebou, tak verne, akoby jej bol
niečo vážne sľúbil. Samičku samec núti
k poslušnosti aj nedobrovoľne. Pokiaľ on
trepe chvostom na jej bok, dosť nemilo ju
drží zadnými pazúrmi nôh za krk. A tu už
samica cíti potrebu prijať semeno lásky.
Skloní sa k jeho zdurenej kloake a nosnými dierkami nasáva sexuálne pachy. To
popudí samca a ten vypúšťa na holú zem
spermatofor. Balíček so spermiami tvaru
kužeľa má práve v jeho špici pohlavné
bunky. Vtedy sa samec obracia k mladej
neveste a navádza ju na cestu spásy a životodarcu až narazí pohlavným otvorom
na vyčnievajúci spermatofor a v okamihu
ho stiahne do seba. Nasleduje chvíľa oddychu, kúpeľ a znovu sa celý svadobný obrad opakuje možno s trošku iným postupom. Cieľ je však ten istý. Prijať samčekove
spermatofory do samičkinej spermatéky
na oplodnenie vajíčok.
Iný postup pri milostných hrách opisujú
iní pozorovatelia. Samec vraj podlezie pod
samičku a posúva sa dopredu, až chytí
samicu odspodu pyskom za krk. Samec
kráča chvíľu na chrbte so samicou, potom
sa mu začne vlniť chvost aj zadná časť
chrbta a tak dráždi samičke kloaku. Zároveň samec vypustí na zem spermatéku,
nadvihne sa a stimulovaná samica sa zošuchne z chrbta samca priamo kloatálnym
otvorom na špic spermatéky. Celý priebeh
párenia trvá od desať do dvadsať minút.
Samica salamandry neznáša vajíčka ako
ostatné mloky. Oplodnené vajíčka sa vyvíjajú vo vajcovodoch samičky až majú vyvinuté všetky štyri končatiny a vonkajšie
žiabre. Je vajcoživorodá. Larvy sa liahnu
z vajíčok tesne pred ich nakladením alebo
počas kladenia. Larvy majú tri páry vonkajších kríčkovitých žiabier, charakteristický chvostový plutvový lem. Metamorfóza
na dospelé prebieha približne za tri mesiace. Larvy salamandry škvrnitej sme našli
s poľovníkom Jožkom Vicenom v Plaveckom Petre v čistej vodičke studienky na
úbočiach Malých Karpát v lokalite Hrúdky
pod kopcom Hradisko. Veľkým obdivovateľom lariev bol Jožkov syn Jakub. Našli
sme v ten deň v potôčku pod studienkou
asi 20 lariev, čo bolo od jednej samičky.
Vo vode sa zdržujú asi štyri mesiace a po
premene na dospeláka vychádzajú na súš.
Pohlavne však dospievajú až o štyri roky
a dožijú sa vraj až dvadsať rokov.
Ivan Kňaze
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Presídlenie lesníckeho vysokého
školstva z Košíc do Zvolena
70. výročie významnej lesníckej udalosti

Ako je známe, po dlhoročnom a stabilnom 112. ročnom pôsobení lesníckeho vysokého školstva v Banskej Štiavnici sa toto dlho
roztrúsené pokúšalo usadiť na rôznych miestach, až napokon získalo po dlhých 33 rokoch v roku 1952 stabilnú pozíciu vo Zvolene.
Dnes si pripomíname toto dôležité 70. ročné výročie v dejinách lesníckeho školstva na Slovensku a je o čom hovoriť, je čo si pripomínať.
Keď v roku 1919 odišla Vysoká škola banská a lesnícka do Šoproňa, Slovensko ostalo na dlhých 20 rokov bez vysokej lesníckej
školy. Tento dôležitý hospodársky odbor na
Slovensku zastupovali vysoké školy v Brne
a v Prahe, ktoré vychovávali slovenských lesníckych odborníkov.
V roku 1939 v počiatku Slovenského štátu vzala lesnícke vysoké školstvo pod svoje
krídla Slovenská vysoká škola technická
v Bratislave. Vytvoril sa na nej Odbor poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva,
ktorý vychovával nových slovenských lesných inžinierov. Táto spočiatku optimistická
cesta však podľahla politickým pomerom
a síce skončením II. svetovej vojny sa reformoval nielen politický a občiansky ale aj
školský život.
Rozhodnutím povojnových politických
správnych orgánov sa spomínaný Odbor
poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva
v roku 1945 presťahoval do Košíc. Podľa
Nariadenia SNR č.48 z 25.4.1946 ustanovili
Vysokú školu poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva (VŠPLI) v Košiciach. Vznikla
z dovtedajšieho lesníckeho a poľnohospodárskeho odboru SVŠT v Bratislave a činnosť
začala v jeseni 1946. Bolo to rozhodnutie
typicky slovenské – presťahovanie vysokej
školy bez akéhokoľvek zázemia, bez akejkoľvek materiálnej podstaty, bez pedagogického zboru. Veď kto z bratislavských pedagógov bol ochotný sa sťahovať na druhý
koniec Slovenska? A tak sa škola umiestnila
do viacerých košických budov, ubytovanie
pre študentov suplovali tiež viaceré košické
budovy a priváty, bytov pre pedagogický
zbor bolo len zopár po odsunutých občanov maďarskej národnosti. Do Košíc takto na
veľké naliehanie, odišlo len pár profesorov:
Kriška (poverený funkciou rektora), Binder,
Chomkovič, Jurga, Minich, Knapo, Sprock,
neskôr Papánek.
Lenže už po piatich rokoch činnosti vysokej školy v Košiciach sa začalo diskutovať o tom, že takáto frekventovaná škola
by nemala byť situovaná v okrajovej časti
Slovenska, išlo najmä o poľnohospodársku
problematiku a s tým spojeným výskumom
a vedou. Postupne nastala politická zhoda
a rozhodlo sa o presťahovaní vysokej školy.
Súčasne sa rozhodlo, že takáto vysoká škola
so svojím výučbovým programom je natoľko rozsiahla, že by bolo účelné ju rozdeliť
6 / 2022

Historická budova Lesníckej fakulty VŠLD v roku 1960

osobitne na štúdium lesnícke a osobitne na
štúdium poľnohospodárske, čo sa aj neskôr
realizovalo.
Uvažovalo sa, že lesníckym centrom bola
ešte za uhorských čias Banská Štiavnica, lenže jej dopravné napojenie bolo prekážkou
jej zotrvania v Banskej Štiavnici už za Rakúsko – Uhorska, kedy po jeho zániku bola
presťahovaná do Šoprone. A tak sa najbližším prirodzeným centrom javil Zvolen, čo sa
aj realizovalo. Pokiaľ ide o poľnohospodárstvo, na Slovensku vždy jeho centrum gravitovalo na juhozápadné Slovensko, nuž sa
navrhla Nitra. Realizácia sa začal školským
rokom 1952/1953.
Vo Zvolene takto vznikla školským rokom 1952/1953 vládnym nariadením č. 32
z 8.7.1952 Vysoká škola lesnícka a drevárska,
presťahovaním jej Lesníckej fakulty z košickej Vysokej školy poľnohospodárskeho
a lesníckeho inžinierstva, ktorú v roku 1951
v Košiciach ešte stihli premenovať na Vysokú
školu poľnohospodársku a lesnícku. Poľnohospodárska fakulta bola presťahovaná do
Nitry.
Novou súčasťou lesníckeho štúdia bola
samostatná Drevárska fakulta, ktorá mala
celoštátnu pôsobnosť, lebo jej potreba sa
javila aj v Čechách.
Slávnostné zahájenie školského roku
a oficiálne otvorenie Vysokej školy lesníckej

a drevárskej vo Zvolene sa udialo 1.oktobra
1952.
K vysokej škole pribudlo účelové zariadenie – Školské lesy Kyslinky v oblasti Poľany.
Už v roku 1952 študovalo na Vysokej škole
lesníckej a drevárskej spolu 484 poslucháčov.
Otvorenie nového školského roku presťahovanej, novej Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene je zachytené aj v článku
časopisu „Poľana“/1952 pod názvom „Vysoká
škola lesnícka a drevárska vo Zvolene“.
Dňa 1.10.1952 vysokú školu slávnostne
otvorili povereník lesov a drevárskeho priemyslu František Tupík, povereník školstva,
vied a umení Ernest Sýkora a zástupcovia
politických orgánov.
Z budovy bývalého gymnázia sa stalo prvé
sídlo tejto VŠLD, neskôr jej Lesníckej fakulty.
Ďalšiu budovu škola získala na Štúrovej ulici, ktorá bola pôvodne určená pre okresný
národný výbor, kde sa usídlil rektorát školy.
Túto novú budovu mesto darovalo škole pri
rokovaní o jej presťahovaní do Zvolena, čo
bolo podmienkou tejto dislokácie.
Študenti boli núdzovo ubytovaní na viacerých miestach vo Zvolene. K dispozícii
nebolo nič lepšieho ako opustené stavebné
baraky. Škola ich dostala na troch lokalitách:
– Pod Zvolenským zámkom bol jeden takýto drevený barak,
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– v priestore za Lesníckou fakultou taktiež
jeden,
– a v priestore bývalej tehelne za cintorínom, ich bolo niekoľko: tri drevené a dva
murované.
Všetky tieto stavby boli z dnešného pohľadu na rozhraní úrovne barakov koncentračného tábora a rómskej osady. Na týchto zvolenských barakoch bolo okolo nich
smetisko, nepriliehali dvere, okná, pretekala
strecha, nedali sa nielenže uzamknúť, ale ani
kľučky na ich neboli. Vykurovanie bolo len
na okrasu, lebo teplo unikalo všetkými smermi. Postele boli pravdaže dvojposchodové,
uprostred malý stôl a pár stoličiek. V takom
prostredí o učení nebolo ani reči. Autor tam
býval, takže to má čitateľ z prvej ruky. Učiť
sme sa chodili, alebo zostávaním na fakulte
do večerných hodín, alebo sme chodili na
náprotivnú železničnú stanicu do čakární,
ktoré boli vždy prázdne – a hlavne vykúrené.
Študenti mali problém aj so stravou, školská menza bola nad druhom konci mesta, pri
výjazde smerom na Banskú Bystricu, vedľa
vtedajšej benzínovej pumpy. Asi preto sme
boli zdraví, lebo sme denne prekonávali niekoľko kilometrov.
O nič ľahšie to nemal ani pedagogický
zbor. Tí ktorí sa sťahovali z Košíc dostali síce
byt, ale nie hneď, noví pedagógovia čakali
na ubytovanie aj niekoľko rokov.
Za takýchto vskutku vojnových pomerov
sa vo Zvolene študovalo prvých 12 rokov. Situácia sa zlepšovala len veľmi pomaly, v súlade s tempom budovania našej vtedajšej
socialistickej spoločnosti. Prvý blok A internátu boli dokončený v roku 1960, posledný
tretí blok C v roku 1964.
Rozdelenie katedier bolo priamo úmerné
vtedajším priestorovým možnostiam.
V budove Lesníckej fakulty sa nachádzali
katedry takto:
Prízemie: Katedra telesnej výchovy v susedstve architektonicky krásnej budovy
telocvične. Na druhom konci prízemia

domilovala Katedra ťažby, mechanizácie
a strojníctva. Nachádzala sa tu tiež relatívne
dobre vybavená knižnica lesníckej literatúry, študentami často navštevovaná, pretože
študijnej literatúry nebolo. Vzadu na prízemí
sa nachádzala jedna z najväčších posluchární tzv. L8. Prvé poschodie bolo obsadené
viacerými, katedrami : ľavé krídlo obsadila
Katedra geodézie a fotogrametrie, stred Katedra pestovania lesa I, i Pestovania lesa II.,
pravé krídlo Katedra botaniky, dendrológie

Vstupná tabuľa na Lesnícku faklultu

a fytocenológie. Na poschodí boli tiež dve
menšie posluchárne.
Na druhom poschodí v ľavom krídle bola
Katedra ochrany lesa, zoológie a poľovníctva. Uprostred dve menšie posluchárne,
v pravom krídle Katedra hospodárskej úpravy lesa, dendrometrie a neskôr lesnej štatistiky.

V budove rektorátu sa nachádzali
nasledovné katedry:
Pracovala tu Katedra inžinierskych stavieb, uprostred prvého poschodia bola
hlavná poslucháreň tzv. R1, nachádzala sa
tu aj Katedra matematiky a deskriptívnej
geometrie.
Na druhom poschodí bola poslucháreň
R2, ďalej Katedra marxizmu, leninizmu a vedeckého komunizmu i Katedra ekonomiky,
riadenia a prevádzky lesného hospodárstva.
Na hornom, treťom poschodí bola Katedra
chémie, tiež tu boli sústredené Katedry geológie, pedológie a klimatológie,
Katedra náuky o dreve a jeho spracovaní
sídlila na Drevárskej fakulte.
Vojenská katedra sídlila v prechodovej
chodbe nového školského internátu, s učebňami na -1. poschodí.
Vysoká škola lesnícka a drevárska takto
pracovala s postupným zlepšovaním svojich
služieb do roku 1992.
Zákon NR SR č. 26/1992 Zb. zmenil názov,
štruktúru i štatút Vysokej školy lesníckej
a drevárskej vo Zvolene na Technickú univerzitu vo Zvolene. Jej súčasťou sa stali celouniverzitné pracoviská, ako Ústav cudzích
jazykov, Ústav telesnej výchovy a športu,
Vysokoškolský lesnícky podnik a Arborétum
Borová hora.
Organizačná štruktúra Technickej univerzity vo Zvolene sa r. 1992 rozčlenila na tieto
zložky:
• Lesnícka fakulta TU vo Zvolene,
• Drevárska fakulta TU vo Zvolene,
• Fakulta environmentálnej a výrobnej
techniky TU vo Zvolene,
• Fakulta ekológie a environmentalistiky TU
vo Zvolene (v Banskej Štiavnici).
Pre nás môže byť potešiteľné, že komplex
nových i starých budov areálu Technickej
univerzity boli zapísané do zoznamu významných lesníckych miest na Slovensku.
Ing. Viliam Stockmann, CSc.
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Sto rokov od narodenia
známych slovenských lesníkov
Ing. Vladimír Čermák, CSc.
Narodil sa 12.9.1922 v Záhorskej Vsi. Štúdium lesného inžinierstva ukončil v roku
1947 na Vysokej škole poľnohospodárskeho
a lesníckeho inžinierstva v Košiciach.
Vedecký pracovník a vedecký tajomník
Výskumného ústavu lesného hospodárstva
vo Zvolene.
Svoju lesnícku prax začal na Riaditeľstve
štátnych lesov v Oravskom Podzámku, pokračoval na taxácii Riaditeľstva štátnych lesov v Banskej Bystrici, ďalej na Lesoprojekte
vo Zvolene, a v roku 1953 pracoval v Lesníckom laboratóriu SAV v Bratislave.
Po zlúčení lesníckeho výskumu, od roku
1959 pokračoval vo Výskumnom ústave lesného hospodárstva v Banskej Štiavnici a vo
Zvolene.
Počas jeho 35 ročného pôsobenia v hospodárskej úprave lesov a v lesníckom výskume bola jeho odborná a vedecká činnosť
zameraná na zisťovanie metód získavania
a spracovania biometrických údajov, metód vypracovania lesných hospodárskych

plánov, vypracovávania inventarizačných
podkladov, fotogrametrických metód v lesníctve a i.
Získané odborné výsledky z vedeckého
výskumu spracoval v 22 vedeckých a 42 odborných prácach.
Nie menej je záslužná aj jeho organizačná
práca vo funkcii vedúceho Výskumnej stanice vo Zvolene (1963-1964), zástupcu riaditeľa pre vedecko-výskumnú činnosť VÚLH vo
Zvolene (1963-1971), vedeckého tajomníka
ústavu (po roku 1975), vedeckého sekretára Odboru lesného hospodárstva Československej akadémie poľnohospodárskej
(1974-1979), vedeckého sekretára Ústrednej
komisie životného prostredia ČSAZ a ďalších
funkcií.
Za dosiahnuté pracovné výsledky bol ocenený ako „Vynikajúci pracovník socialistického lesníctva“, „Budovateľ socialistického
lesníctva“ a „Strieborná medaila Československej akadémie poľnohospodárskej za zásluhy o rozvoj vedy výskumu“ (1982).

Ing. Emil Kubašák, CSc.
Narodil sa 10.7.1922 v Oravskom Podzámku v lesníckej rodine. Po skončení stredoškolského štúdia na reálnom gymnáziu
v Dolnom Kubíne (1941), sa prihlásil na
Lesnícky odbor Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave. Po jej presťahovaní
pokračoval na Lesníckom odbore Vysokej
školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach (1946). Po roku praxe
absolvoval ešte 1 ročný študijný pobyt na
Kráľovskej vysokej škole lesníckej vo švédskom Stockholme (1947-1948). Kandidátsku
dizertáciu s tematikou „Manipulácia dreva
na hlavných skladoch“ obhájil na Lesníckej
fakulte VŠZ v Brne.
Po skončení vysokoškolského lesníckeho
štúdia začal pracovať ako odborný asistent
na Ústave lesníckych stavieb Vysokej školy
poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach.
Po návrate zo Stockholmu (1948) pôsobil
na Oblastnom riaditeľstve štátnych lesov
v Bratislave, neskôr krátko na LZ Hronec, ako
zástupca riaditeľa.
Od roku 1949 úspešne pracoval v lesníckom technickom výskume v Oravskom
Podzámku (Technické stredisko štátnych
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lesov), ktoré onedlho bolo premenované
na Výskumný ústav pre mechanizáciu lesného priemyslu s celoštátnou pôsobnosťou.
Špecializoval sa tu na riešenie problematiky

mechanizovaného približovania dreva lanovými a traktorovými systémami, výstavby
lesných ciest a neskoršie na techniku a technológiu manipulácie dreva na skladoch.
V období rokov 1958-1964 tu vykonával
funkciu vedúceho oddelenia sústreďovania
a dopravy dreva.
V roku 1964 prichádza pracovať do ústredia VÚLH do Zvolena, kde vykonával funkciu
vedúceho oddelenia lesnej techniky. Od
roku 1971 pôsobil ako člen Vedecko-technickej rady mechanizačného problému riešeného v rámci Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.
Ako koordinátor štátnej komplexnej úlohy „Výskum techniky a technológie výroby
dreva v listnatých a zmiešaných porastoch“
usmerňoval v celej koncepcii techniku
a technológiu ťažobno-výrobného procesu v nadväznosti na drevársky a celulózový
priemysel.
Bol členom viacerých koordinačných komisií a mal obsiahlu spoluprácu s lesníckym
školstvom, výskumnými ústavmi a lesnou
prevádzkou doma i v zahraničí.
Ing. Viliam Stockmann, CSc.

z múzea | z horárovej knižnice |

Dobrodružstvo
Alexa a Biomana

Festival múzeí v Múzeu
vo Svätom Antone
V dňoch piateho až siedmeho júna 2022 sa vo Svätom Antone uskutočnil už 18. ročník
Festivalu múzeí na Slovensku. Rovnako ako minulý ročník, aj tento bol zameraný na
verejnosť a štátyn podnik LESY SR tam nemohol chýbať.
V nedeľu najprv prebehlo slávnostné
otvorenie festivalu na nádvorí kaštieľa, po
ktorom nasledovala prezentácia múzeí pre
verejnosť. Prezentácia sa uskutočnila v sýpke kaštieľa a zúčastnilo sa jej 33 múzeí z celého Slovenska. Pracovníci múzeí predstavili
návštevníkom aj kolegom z ostatných múzeí
svoju činnosť, ponúkli reklamné predmety
a tlačoviny a pozvali ich k návšteve do svojich domovských priestorov. Po prezentácii
nasledovalo vystúpenie sokoliarskej skupiny
sv. Bavona zo Štiavnických Baní a spoločenský večer.
V pondelok sa v doobedňajších hodinách
uskutočnila konferencia s prírodovednými
a regionálnymi námetmi a po celý deň bola
záujemcom umožnená prehliadka historickej a poľovníckej expozície Múzea vo Svätom Antone. Večer vyvrcholil slávnostným
programom k 30. výročiu založenia Zväzu

múzeí na Slovensku – vystúpila Hudobná
a umelecká akadémia Jána Albrechta z Banskej Štiavnice a na fujare zahral Alexander
Ladziansky.
V posledný deň festivalu bola opäť k dispozícii prehliadka expozícií Múzea vo Svätom Antone a pre záujemcov aj prehliadka
Slovenského banského múzea v Banskej
Štiavnici.
Festivalu múzeí na Slovensku sa zúčastnilo aj Lesnícke drevárske múzeum vo Zvolene. Pre pracovné povinnosti sme prijali
pozvanie iba na prvý deň festivalu – počas
prezentácie múzeí sme záujemcom priblížili
našu činnosť, ponúkli na predaj publikácie
vydané štátnym podnikom LESY Slovenskej
republiky a potenciálnych návštevníkov pozvali na návštevu do Zvolena.

Tentokrát predstavujeme trochu netradičnú súčasť horárovej knižnice. „Alex je jazvečík, ktorý žije s lesníkom Uwem a jeho paničkou
Helgou v malej dedinke Tichodes v Čiernom
lese“, takto začína komiks, ktorý má predstaviť špičkovú biotechnológiu vyvinutú na
riešenie aktuálnych
energetických a environmentálnych
problémov a k nám
sa dostal vďaka našim partnerom zo
spoločnosti PEFC.
„Toto je príbeh
neobvyklého priateľstva na pozadí
globálnej
environmentálnej krízy a nedostatku
zdrojov.
Príbeh
okrem iného vysvetľuje princíp
udržateľnosti lesov, dôležitosť lesného hospodárstva a potrebu úzkej spolupráce medzi rôznymi záujmovými skupinami a zainteresovanými stranami v oblasti využívania prírodných
zdrojov.“

Ing. Marek Vanga, LDM Zvolen

V roku 2022 sa k nám dostal aj vďaka prekladu do slovenského jazyka, ktorý zabezpečili Michaela Korená Hillayová, Zuzana
Vyhnáliková a Jaroslav Šálka, keďže táto 58
stranová brožúra bola pôvodne vydaná v angličtine a jej autormi sú Alex Girca a Markus
Herbener.
Veľmi zaujímavé ilustrácie doplnené trefnými a naozaj poučnými dialógmi prinesú
množstvo nových poznatkov nielen mladej
generácii ale iste celej laickej verejnosti.
-as6 / 2022
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JÚN 2022
Životné jubileá
50 rokov
Mgr. Radoslav Vačko, PhD., vedúci LO,
LS Čifáre – OZ Podunajsko
Peter Šumanský, vedúci LO, LS Stará Voda –
OZ Východ
Miroslav Kuchta, vedúci LO, LS Betliar –
OZ Východ
Ing. Zdeno Hnat, vedúci LO, LS Medzilaborce
– OZ Vihorlat
Ján Sochor, vedúci strediska, Stredisko
Lúštiareň – OZ Semenoles Liptovský Hrádok
60 rokov

Les ukrytý v knihe
LUK – to je Les ukrytý v knihe – celoslovenská kampaň na podporu čitateľskej a prírodovednej gramotnosti detí, ktorej jedným z partnerov je aj štátny podnik LESY Slovenskej
republiky. Kampaň poukazuje na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť a podporuje
environmentálne vzdelávanie prostredníctvom kníh.
Jej 12. ročník, ktorého slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo 17. júna 2022 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene, bol
venovaný zvukom a „spevu“ lesa a vnímaniu
jeho tajomstiev sluchom.
Do kampane sa zapojilo 19 knižníc z celého Slovenska, v ktorých sa uskutočnilo 58
programov lesnej pedagogiky pod vedením
24 lesných pedagógov zo štátneho podniku
LESY SR a z Národného lesníckeho centra.
Návštevu knižníc absolvovalo 1.056 detí
z materských a základných škôl, ktoré počas
69 hodín spoznali zvuky lesa, započúvali sa
do spevu vtákov a dozvedeli sa čo je to napríklad syrinx, lesnica či výlusk. Už tradične
bol vybratý a ocenený najaktívnejší lesný
pedagóg, ktorým sa stala Marianna Čavojo-

vá, lesná pedagogička z OZ Tribeč štátneho
podniku LESY SR a tiež najaktívnejšia knižnica. Špeciálne ocenenie získala aj Lesná škola
Levice.
Súčasťou kampane bola aj súťaž, ktorej
náplňou bolo vytvorenie originálneho „lesného spevníka“ s obľúbenými či vlastnými
piesňami s témou lesa a prírody. Do tvorby
sa zapojilo 25 základných a materských škôl,
ktoré zaslali 98 lesných spevníkov. Z nich
porota, v ktorej bola aj Milota Nádvorníková
z Lesníckeho a drevárskeho múzea, vybrala 16 najoriginálnejších lesných spevníkov
a udelila tri ceny pre jednotlivcov a 13 cien
pre školské kolektívy.
Ing. et Ing. Ján Lichý, Ph.D.

Marta Schifferová, manipulant, ES Smolenice
– OZ Karpaty
Pavol Belák, vedúci LO, LS Stará Bystrica –
OZ Sever
Ing. Rudolf Traj, vedúci LS, LS Mútne –
OZ Tatry
Ing. Marek Krajčo, technik, LS Brusno –
OZ Poľana
Hanka Szagová, účtovník – OZ Gemer
Dušan Žipaj Miško, vedúci LO, LS Stará Voda
– OZ Východ
Milan Stašenko, vedúci LO, LS Sabinov –
OZ Šariš
Bartolomej Samsely, vedúci LO, LS Zámutov
– OZ Vihorlat
Ing. Ján Meteňko, referent pre plán, štatistiku
a controlling – OZ Vihorlat
Marta Baldaufová, účtovník – OZ Vihorlat

Pracovné jubileá
20 rokov
Mgr. Stanislava Paulíková, referent MTZ –
GR Banská Bystrica
PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík, manažér
verejných obstarávaní – GR Banská Bystrica
25 rokov
Jozef Cepka, vedúci LO, LS Moravany –
OZ Karpaty
Stanislav Krázel, vedúci LO, LS Gabčíkovo –
OZ Podunajsko
30 rokov
Ing. Richard Laššo, vedúci LO, LS Dubodiel –
OZ Považie
Peter Vedej, vedúci LO, LS Bánovce nad
Bebravou – OZ Považie

Predčasný
starobný dôchodok

Ing. Viera Chromá, mzdová účtovníčka –
GR Banská Bystrica
Ing. Želmíra Lichá, účtovník – GR Banská
Bystrica

Starobný dôchodok

Hubert Pitka, vedúci LO, LS Nižná Slaná –
OZ Východ
Mária Kozárová, účtovník – OZ Vihorlat
Ing. Martina Velká
6 / 2022
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Vernosť fínskym lesom a drevu
Bola jednou z popredných fínskych
umelcov 20. storočia a súčasťou severskej
tradície zameranej na srdečný a radostný
dizajn. Kaija Aarikka (1929-2014) sa preslávila po štúdiu umenia na Inštitúte priemyselného umenia v Helsinkách. Dodnes
je známa najmä svojimi šperkami a bytovými návrhmi vyrobenými z drevených
korálikov, ktoré navrhla pre spoločnosť
Aarikka, ktorú založila v roku 1954 s manželom Erkkim Ruokonenom. Špecializovala sa na drevený dizajn so zaoblenými
tvarmi. Jej umenie je zastúpené v mnohých múzeách v severských krajinách.
Aj keď väčšina produktov Aarikka je vyrobená z dreva, Kaija Aarikka bola veľmi
šikovná, pokiaľ ide o experimentovanie
s rôznymi materiálmi. Pri väčšine produktov vyrobených z prírodných materiálov

je trvalá udržateľnosť neoddeliteľnou súčasťou filozofie dizajnu spoločnosti. Od
začiatku sú produkty navrhnuté tak, aby
prinášali radosť do života ľudí z roka na
rok, desaťročie na desaťročie.
Kaija Aarikka hovorí, že to všetko začalo gombíkmi – a skutočnou potrebou.
Počas štúdia textilného umenia na Inštitúte priemyselných umení v Helsinkách
nenašla žiadne gombíky, ktoré by sa hodili k šatám, ktoré navrhovala...a tak sa
rozhodla, že si ich vyrobí sama! Z týchto
originálnych gombíkov sa rýchlo rozšírila
na šperky.
V severských krajinách ostáva známa
ako fínska povojnová, ale tiež súčasná
umelkyňa. Jej diela ju nielen preslávili,
ale aj prežili a aktuálne sú veľmi moderné. Aj z toho dôvodu je o ne vysoký záujme na rôznych aukciách umenia, kde ich
hodnota jedného diela dosahuje hranice
niekoľkých stovák eur a za niektoré kúsky
sú ľudia ochotní zaplatiť takmer 1600 eur.
-as-

