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Ľudia pre lesy, lesy pre ľudí

Hromy bijú,  
zbúrené sú nebesá
Hromy bijú, zbúrené sú nebesá. 

Dáždik prší, z neba len tak leje sa. 

Milý stojí pri svej milej pod oknom, 

otvor milá, už som celý zamokol.

Prečo že si môj najmilší neprišiel, 

keď ten dáždik tak veliký neišiel. 

Nemohol som, bránila mi mamička, 

sama ona držala mi koníčka.

Koníčka mi za uzdičku držala, 

mňa smutného za ručičku ťahala. 

Nechoď, syn môj, pre Boha ťa ja prosím, 

ja ti sama postieľočku odpravím.
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4. Personálne zmeny na postoch riaditeľov OZ
Personálne zmeny sa stávajú neodmysliteľnou súčasťou fungovania štátneho podniku LESY 
SR š.p. Tento mesiac došlo k výmene na pozícii riaditeľa OZ Šariš.

4. Slovenská divina aj na pultoch v Bratislave
Štátny podnik LESY Slovenskej republiky ročne vyprodukuje okolo 40 ton baleného divinové-
ho mäsa a pri predaji diviny bude spolupracovať s jedným z obchodných reťazcov v hlavnom 
meste.

5. Socha Madony po rokoch na budove štátnych lesov
Socha Madony sa prinavrátila na svoje pôvodné miesto, na priečelie historickej budovy štát-
nych lesov, odkiaľ umelecké dielo zmizlo v období, keď tam sídlil Krajský výbor Komunistickej 
strany Slovenska.

6. Naj horár 2022
Po dvojročnej prestávke si mali možnosť lesníci a lesníčky zmerať skúsenosti a zručnosti počas 
16. ročníka súťaže Naj horár, ktorá sa už tradične konala v blízkosti Chaty LESY Donovaly.

8. Strelecký pretek o pohár generálneho riaditeľa
Na strelnici v Zámutove sa 14.9.2022 uskutočnil jubilejný 20. ročník streleckých pretekov o po-
hár generálneho riaditeľa, do ktorého sa zapojilo 15 trojčlenných družstiev.

9.  14. ročník futbalového turnaja
Po zmene organizačnej štruktúry štátneho podniku LESY SR sa organizácie futbalového tur-
naja zhostilo generálne riaditeľstvo po vzore bývalého odštepného závodu Považská Bystrica. 
Turnaja v Banskej Bystrici sa zúčastnilo 15 družstiev.

10. Nové miesta pre oddych v Sobraneckých kúpeľoch
Jedným zo schválených miniprojektov pre rok 2022, ktoré sa vyhodnocovali v mesiaci máj, 
bolo dobudovanie 20 lavičiek na náučnom chodníku v Sobraneckých kúpeľoch.

11. Novinky na cyklotrase Čierny Váh – Benkovo
Začiatkom septembra pripravil Odštepný závod Tatry pre návštevníkom cyklotrasy Benkovo – 
Čierny Váh viacero oddychových možnosti v podobe nových lavičiek.

12. Deň Sv. Huberta v Liptovskej Tepličke
Štátny podnik LESY Slovenskej republiky spoločne s Poľovníckym združením Čierny Váh oprá-
šil tradíciu organizovania poľovníckych slávnosti, ktoré verejnosti priblížili 11.9.2022 na amfi-
teátri v Liptovskej Tepličke.

13. Deň sv. Huberta vo sv. Antone
Po trojročnej prestávke počas rekonštrukcie kaštieľa v rokoch 2019 a 2020 ako aj neželanej 
pandémii prišli v prvý septembrový víkend tisíce návštevníkov do svätoantonského kaštieľa 
počas dňa sv. Huberta, ktorý bol organizovaný za finančnej podpory LESOV SR.

14. Lesná správa Zákamenné
Prestavujeme jednu z deviatich lesných správ odštepného závodu Tatry, ktorá bola pôvodne 
súčasťou odštepného závodu Námestovo.

16. Jesenné výsadby odštartovali partneri zo spoločnosti Meva
V piatok 9. septembra si vyhrnulo rukávy približne 60 predstaviteľov a zamestnancov spoloč-
nosti Meva, ktorí sa v spoločnosti kolegov z OZ Tatry pustili sa do výsadby sadeníc lesných dre-
vín na LS Malužiná a tým plnili svoj ekologický záväzok voči súčasným i budúcim generáciám.

17. LESY SR a cykloturistika
Druhý ročník slovenskej verzie populárnych cyklistických pretekov pre širokú verejnosť or-
ganizovaných podľa vzoru etapy na legendárnej Tour de France sa uskutočnil predposledný 
augustový víkend v okolí Bratislavy opäť aj s podporu LESOV SR.
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18. Kampaň ekoaktivistov Za košické lesy je nebezpečným hazardom s prírodou, 
lesným majetkom Košičanov a s ich životmi a zdravím

Prinášame reakciu Slovenskej lesníckej komory k aktuálnemu dianiu priamo sa dotýkajúcemu 
hospodárenia Mestských lesov Košice.

19. Pracovné stretnutia predstaviteľov lesníckej verejnosti na medzinárodnej pôde
IUFRO organizovala pre všetkých svojich členov konferenciu All-IUFRO Conference: Forests in 
a Volatile World – Global Collaboration to Sustain Forests and Their Societal Benefits, počas 
ktorej sa v dňoch 21.-23.09.2022 vo Viedni zástupcovia krajín venovali dôležitým otázkam.

20.  Lesnícki seniori sa opäť stretli
Po dvojročnej prestávke, zapríčinenej pandémiou Covid – 19 sa lesnícki seniori 6. septembra 
2022 opäť zišli na výjazdovej členskej schôdzi Klubu dôchodcov pri LSR, š. p. – GR tentokrát na 
chate Zálomská v správe OZ Poľana, priamo v kaldere Poľany.
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21.  Poľskí študenti na dvojtýždňovej praxi v OZ Vihorlat
Študenti z poľského mesta Tuchola na praxi v organizačnej zložke OZ Vihorlat absolvovali 
ukážky na expedičných skladoch, videli vykladanie surových kmeňov, následnú manipuláciu 
a zhodnocovanie drevnej hmoty, ukladanie sortimentov podľa kvalitatívnych tried, spôsob 
nakládky dreva do vagónov pre centrálnych zákazníkov či prepravu dreva z odvozných miest 
na ES a iné.

22. Storočnica v Liptovskom Hrádku
V decembri 1919 prešla pod československú správu dvojročná Horárska škola v Liptovskom 
Hrádku založená v roku 1886. V rámci celoštátnej úpravy lesníckeho školstva sa v roku 1922 
z dvojročnej Horárskej školy v Liptovskom Hrádku stáva jednoročná Štátna hájnická škola, pri 
ktorej ustanovili aj Štátnu drevársko – piliarsku školu a Poľnohospodársku školu.

24.  Pripomíname významné výročia narodenia známych slovenských lesníkov
Pripomíname si 140. výročie narodenia Prof., Dr., Karla Domina a 110. výročie narodenia Fer-
nanda Benkoviča.

Svet je predovšetkým o živých stvoreniach, teda aj o ľuďoch, ktorí sa snažia denno-denne 
vnímať svet, spoznávať ho a v neposlednom rade meniť. O stvoreniach, ktoré sa vždy snažia 

zrealizovať svoje predstavy a túžby, pretože to je zmyslom ich bytia.
Každý človek, rovnako ako každý lesník, či lesný robotník zainteresovaný na budovaní toho 

najvzácnejšieho ekosystému, akým sú zdravé zelené lesy, má svoju jedinečnú predstavu o ich 
manažovaní. Spoločné záujmy spájajú jednotlivcov do skupín a sila skupiny, hoci len malej, 

má niekedy neuveriteľnú priebojnosť a dokonca snahu robiť zmeny vo vekmi overených 
postupoch lesníckej prevádzky.

Niektoré progresívne veci sú na prospech, niektoré na škodu veci. Naj-
horšie však je, ak možnosť rozhodovať dostanú osobnosti schopné 

prijímať len chválu, teda neochotné prijať akúkoľvek objektívnu 
konštruktívnu kritiku. Neochota pristúpiť na odbornú diskusiu 
a  jednostranné presadzovanie idealistických a  neoverených po-
stupov v celoslovenskom meradle môže slovenské lesy a lesníctvo 

úplne pochovať.
Niekedy treba použiť zdravý sedliacky rozum, veriť v overené teó-

rie a nepodľahnúť módnym výstrelkom, ktoré už raz lesnícka prax za-
vrhla a odsúdila na zánik. 

 Anna Sliacka

25. Lesná správa Lukov
Vďaka bohatstvu lesov v Lukove bola založená Lesná správa, jedna z prvých v širokom okolí. 
Na dobovej pohľadnici, ktorú vydal bardejovský kníhtlačiar Mór Salgó, je zobrazená budova 
Lesnej správy Lukov. Pohľadnica je datovaná 8.2.1915.

26. LESY a CO2    
Prinášame informáciu o tom, koľko oxidu uhličitého je schopný pohltiť jeden hektár lesa 
v Európe a koľko je skutočne schopný ho jeden hektár aj počas jedného roka uchovať 
vo vytvorenej drevnej hmote.

28. Drevený odkaz kontinentov
Rex Homan sa narodil v roku 1940 na Novom Zélande. Jeho predkovia sú Íri, Škóti a Maori. 
Jeho súčasné diela sú úzko späté s kultúrou Oceánie. Odrážajú jedinečnosť rozmanitosti tva-
rov a línií predmetov svojho záujmu. 

9 / 2022
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Rozhodnutím vedenia štátneho podniku LESY Slovenskej re-
publiky bolo dňa 12.9.2022 zrušené poverenie pre vedenie orga-
nizačnej zložky OZ Šariš Ing. Petrovi Fedorovi, PhD. a úlohou viezť 
OZ Šariš bol dňa 13.9.2022 poverený Ing. Ján Andráš.

OZ Šariš aktuálne pozostáva z ústredia odštepného závodu so 
sídlom v  Prešove, šiestich lesných správ (LS Široké, LS Sabinov, 
LS Kokošovce, LS Hanušovce, LS Bardejov a LS Malcov) a z troch ex-
pedičných skladov (Expedičný sklad Spišská Nová Ves, Expedičný 
sklad Prešov a Expedičný sklad Bardejov).

-as-

Zmeny vo vedení organizačnej zložky OZ Šariš

Slovenská divina aj na pultoch v Bratislave
Štátny podnik LESY Slovenskej republi-
ky bude pri predaji diviny spolupracovať 
s  jedným z  obchodných reťazcov v  hlav-
nom meste. Doposiaľ divinu ponúkal na 
predaj vo svojich predajniach v  Banskej 
Bystrici a  v Topoľčiankach. Ročne vypro-
dukuje okolo 40 ton baleného divinové-
ho mäsa pre konečného spotrebiteľa.

„Som veľmi rád, že práve v nadchádzajúcom 
období môžeme na trh uviesť divinové mäso 
z  produkcie štátneho podniku. Ide o  kvalitné 
bio mäso, ktoré je nositeľom Značky kvality 2. 
stupňa. Certifikát udeľuje Ministerstvo pôdo-
hospodárstva a  rozvoja vidieka SR. V  Zaria-
dení na spracovanie diviny v  Topoľčiankach 
sa spracováva najmä mäso z  raticovej zveri 
– jelenej, danielej, srnčej, muflónej a  diviačej. 
Mäso sa vyznačuje nielen dobrými chuťovými 
vlastnosťami, ale vyhovuje aj požiadavkám 
zdravej výživy,“ potvrdil generálny riaditeľ 
štátneho podniku Lesy SR Ján Marhefka.

,,Štátne lesy prešli minulý rok organizačnou 
zmenou a  reformou obchodnej politiky, vďa-
ka ktorej už môžu stabilne a celoročne dodá-
vať divinové mäso na pulty obchodov. Verím, 
že po Tescu si zákazníci budú môcť postupne 
kúpiť kvalitnú slovenskú divinu aj v ďalších re-
ťazcoch, keďže ide o nutrične hodnotné mäso 
a  spĺňa najprísnejšie kritériá kvality,“ uviedol 
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidie-
ka SR Samuel Vlčan.

Od septembra si Bratislavčania môžu vy-
brať z  ôsmich produktov zo zveriny. Divina 
pochádza zo zvierat voľne žijúcich v našich 
lesoch. Lov prebieha v zmysle pravidiel, da-
ných zákonom o  poľovníctve, a  na základe 
pravidiel, vydaných Štátnou veterinárnou 
a potravinovou správou, pri dodržaní poľov-
níckej etiky a kultúry s náležitými poľovníc-
kymi tradíciami a poctami.

Zariadenie na spracovanie diviny v Topoľ-
čiankach prevádzkuje štátny podnik LESY 
SR, organizačná zložka OZ Tribeč. Technoló-
gia spracovania umožňuje vyrábať hlboko 
zmrazenú zverinu s  24-mesačnou dobou 
minimálnej trvanlivosti.  -md-
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Budova sídla štátneho podniku LESY 
SR patrí k  architektonickým klenotom 
ústredného námestia v  Banskej Bystrici. 
Bola postavená v r. 1914-1916 na mieste 
asanovaného Kammerhofu ako Uhor-
ské kráľovské lesné riaditeľstvo. Stala 
sa symbolom úspešného etablovania sa 
lesníctva po jeho osamostatnení sa na 
samostatné hospodárske odvetvie. Archi-
tektom budovy bol Gyula Walder (1884 
– 1944). Pochádzal z  rodiny staviteľa, 
študoval v  Budapešti a  vo Viedni. Veno-
val sa pedagogickej činnosti, bol členom 
Maďarskej akadémie vied a mal súkrom-
nú projekčnú kanceláriu. Jeho stavby do-
tvárali urbanizmus mnohých miest ako sú 
Budapešť, Eger, Balassagyarmat, Gyön-
gyös, Miskolc, Szeged a  ďalších. Samot-
nú stavbu viedol lesný inžinier Ing. Juraj 
Martinka.

V  ľavej časti monumentálnej štrnásť oso-
vej fasády je barokizujúci portál, ktorý zvý-
razňuje hlavný vstup do budovy. Široký 
podjazd v  pravej časti priečelia prepojuje 

historické námestie s  nábrežím rieky Hron. 
Budova je zastrešená veľkou manzardovou 
strechou s  vežovitým objektom nad pod-
jazdom a do Národnej ulice pokračuje vý-
razným členitým krídlom s arkiermi.  Fasáda 
objektu má historizujúci charakter, je inšpi-
rovaná historickými slohmi – renesanciou, 
barokom,  klasicizmom i  prvkami secesie, 
ktorá je uplatnená hlavne na bohatej štuko-
vej výzdobe. Okrem iného nájdeme na nej 
symboly lesníctva, poľovníctva i rybárstva.

V roku  1914, v časopise Magyar Épitömü-
vészet boli publikované časti Walderovho 
projektu, na ktorých vidieť, o. i. aj ním navr-
hované detaily budúcej stavby riaditeľstva 
štátnych lesov. Nájdeme tu aj jeho predsta-
vu sochy Panny Márie, ktorá mala stáť v nike 
nad podjazdom do Národnej ulice. Socha, 
skutočne umiestnená v nike na priečelí bu-
dovy je len veľmi nejasne zachytená na his-
torických pohľadniciach. Po jej odstránení 
približne v 60. rokoch 20. storočia o nej nič 
nevieme. Jej detailnú podobu nepoznáme.

Štátny podnik LESY SR sa rozhodol v rámci 
obnovy budovy, ktorá je chránenou kultúr-

nou pamiatkou umiestniť do priečelia budo-
vy novú sochu vyhotovenú podľa návrhu G. 
Waldera. Pod dohľadom Krajského pamiat-
kového úradu v  Banskej Bystrici ju z pies-
kovca vyhotovil akad. sochár Peter Gáspár 
a kamenár Branislav Moskáľ. 

Slávnostný akt odhalenia Madony sa 
uskutočnil 20. septembra 2022. Ujal sa ho 
generálny riaditeľ štátneho podniku LESY 
Slovenskej republiky Ján Marhefka a de-
kan rímsko-katolíckej fary Banská Bystrica 
– Mesto Gabriel Brendza. Ten spolu s deka-
nom fary Banská Bystrica – Katedrála Petrom 
Staroštíkom udelil soche cirkevné požehna-
nie. Za mesto Banská Bystrica sa účastníkom 
prihovoril viceprimátor Milan Lichý. Súčas-
ťou programu bolo aj darovanie pamätného 
listu účastníkom aktu odhalenia a  zápis do 
pamätnej knihy. 

Osadenie Madony je výrazom úcty les-
níkov k  histórii, k  jej pozitívnym odkazom 
a príspevkom k ochrane kultúrneho i prírod-
ného dedičstva na Slovensku. 

Mgr. Tatiana Figurová, LDM Zvolen

Lesnícka Madona

Odhalenie novej sochy Madony na priečelí sídla 
Generálneho riaditeľstva štátneho podniku 
LESY Slovenskej republiky. Foto Ján Cúth.

Socha Madony – symbol víťazstva dobra 
nad zlom. Foto V. Horská-Šebíková
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... NAJ HORÁR ...

covský tím, ktorý už 16.-krát pod 
vedením Ing. Vlastimila Meniara 
spracúval výsledky priamo na 
chate. Všetkým menovaným patrí 
veľká vďaka

Vzhľadom na veľký počet po-
zvaných hostí z  radov lesníckych 
inštitúcii, MPRV, Národnej rady, 
sponzorov, ale tiež ochrany príro-
dy a  malým kapacitám vlastných 
spoločenských priestorov ale tiež 
ubytovacích možností sme po 
vzore predchádzajúcich ročníkov 
pristúpili k hľadaniu ďalších vzdia-
lenosťou i  finančne dostupných 
možností na zabezpečenie cate-
ringu pre hostí, ale tiež ubytova-
nia pre súťažiacich, ich doprovody 
a  personálu, na ktorého ubytova-
nie sme nemali vlastné kapacity. 
A tak sa tentokrát sponzori a hostia 
presúvali od miesta konania sa pre-
tekov do hotela Residence, ktorého 
cenová ponuka bola najnižšia.

Zmien bolo ako vidíte naozaj 
dosť, ale vráťme sa k  pretekom. 
Riaditeľom pretekov, ktorý dohlia-
dal na bezproblémový priebeh na 
jednotlivých stanovištiach bol 
Ing. Ján Sokol, riaditeľ OZ Poľana, 
ktorý v  spolupráci s  manažérom 
podujatia a  zakladateľom súťaže 
Ing. Vladimírom Masicom veno-
vali obrovské úsilie k  prezentácii 
tohto podujatia pre hostí zo Slo-
venska ale tiež zo zahraničia.

Do súťaží sa celkovo zapojilo 
20 družstiev, z nich tri tvorili žen-
ské osádky. Okrem pretekárov 
z  LESOV SR si prišli zmerať svoje 
schopnosti súťažiaci z  VLM Kež-
marok, Mestských lesov Banská 
Bystrica a  Lesov mesta Brezno. 
Dva odštepné závody využili 
možnosť postaviť viac súťažných 

Prvé pracovné stretnutia pre-
behli ešte koncom jari, následne 
bolo nutné požiadať o výnimku na 
organizovanie podujatia Odbor 
životného prostredia na Okres-
nom úrade v Banskej Bystrica, na-
koľko nami využívané pozemky sa 
nachádzali v  ochrannom pásme 
národného parku v druhom stup-
ni ochrany a  zároveň v  extravilá-
ne obce Donovaly. Úspešnému 
vyhoveniu žiadosti predchádzali 
rokovania so starostom obce Do-
novaly ako správcom rozdrobené-
ho majetku a tiež s popredsedom 
Pasienkovej spoločnosti Dono-
valy ako obhospodarovateľom 
lúčnych pozemkov, ktoré vydali 
súhlas k organizovaniu podujatia. 
Nechýbala ani žiadosť o  záštitu 
ministra pôdohospodárstva aroz-
voja vidieka.

Viacročné skúsenosti s  organi-
zovaním tohto podujatia, ktoré 

Po dvojročnej prestávke a reorganizácii štátneho podniku sa vedenie LESOV SR rozhodlo, že obnoví 15-roč-
nú tradíciu podujatia Naj horár 2022 zorganizovaním jeho 16. ročníka. Po zvážení viacerých možnosti sa pre 
miesto realizácie zvolil už tradičný priestor na Donovaloch pred chatou LESY Donovaly. Organizačný tím 
pozostával z bývalých zamestnancov už neexistujúceho OZ Slovenská Ľupča, zamestnancov generálneho 
riaditeľstva a organizačnej zložky OZ Poľana.

mali viacerí členovia organizač-
ného tímu, pomohli k  rozdeleniu 
úloh, tak aby sa podujatiu zabez-
pečil takmer bezproblémový prie-
beh. No najväčšou chybičkou krá-
sy bolo znefunkčnenie systémov 
LESOV SR, ktoré narobilo problé-
my s  propagáciou podujatia i  ro-
zosielaním pozvánok. Organizácia 
si tiež vyžiadala aj malé zmeny tý-
kajúce sa jednotlivých súťažných 
disciplín, ale tiež zabezpečenia 
akcie.

Keďže sme sa zaviazali nena-
rúšať pôdny kryt, pripravili sme 
novú disciplínu v rámci kategórie 
Pestovanie lesa, s  ktorou sa sú-
ťažiaci veľmi rýchlo oboznámili 
i  vďaka rozhodcovskému tímu. 
Práve rozhodcovské tímy si vyžia-
dali naozaj veľa ľudských kapacít 
predovšetkým z  radov zamest-
nancov OZ  Poľana ale i  generál-
neho riaditeľstva, pretože bolo 
potrebné zabezpečiť tiež stano-
vište Poľovníctvo, Meranie a  od-
had dreva, Ochranu lesa a  BOZP. 
Veľa šikovných rúk si vyžiadalo 
i  zabezpečenie varenia držiek 
a  gulášu a  starostlivosť o  VIP 
priestory, ktoré boli na chate LESY 
Donovaly vo všetkých spoločen-
ských miestnostiach. Dôležitou 
súčasťou podujatia je tiež rozhod-
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družstiev, čo je zmena, ktorá vy-
plynula z ukončenej reorganizácie 
lesných závodov.

Po odstúpení družstva lesných 
pedagogičiek si sily meralo aj de-
väť žien. Z  nich sa jednoznačnou 
víťazkou stala Lucia Forgáčová 
z  OZ  Tatry s  225,91 bodmi, ktorá 
ďaleko za sebou nechala práve 
svoje dve tímové kolegynky a  to 
celkovo druhú Zuzanu Brontvajo-
vú so ziskom 503,56 bodu a tretiu 
Annu Rehmovú so ziskom 528,58 
bodu.

V  súťaži ženských družstiev si 
svojimi pódiovými umiestnenia-
mi v rámci jednotlivcov zabezpe-
čili už vyššie menované kolegyn-
ky z OZ Tatry. Za nimi sa umiestil 
tím žien z OZ Tríbeč v zložení Mi-
chela Pacalajová, Veronika Hozá-
ková a Dáša Garajová. Už tradične 
sa na stupňoch víťazov objavili aj 
súťažiace z  OZ  Podunajsko v  zlo-
žení Lenka Matejdesová, Rita Pi-
xiadesová, Mária Vlčáková.

Víťazmi 16. ročníka súťaže 
Naj horár 2022 v  kategórii muži 
jednotlivci sa stal Róbert Car 
z  OZ  Vihorlat, za ktorým o  38,92 
bodu zaostal Ján Ščavnický z VLM 
Kežmarok a  tretie miesto obsa-
dil Jozef Oceľ z  OZ  Horehronie 
2 so 222,11. Prekvapujúco sa na 
štvrtom mieste s  odstupom iba 
3,9 bodu od pódiového stupien-
ka umiestnila Lucia Forgáčová 
z OZ Tatry, ktorá sa stala víťazkou 
novej pestovateľskej disciplíny.

V súťaži družstiev mužov si pu-
tovný pohár prevzalo mužstvo 
OZ  Poľana 2 v  zložení Michal Ký-
peť, Ján Palic, Pavol Paučo. Za nimi 
s rozdielom cca 80 bodov zaostali 
kolegovia z OZ Podunajsko v zlo-
žení Adam Plachý, Ján Kriško a Ján 
Mihalovič. Tým na krk s rozdielom 
necelých 50 bodov dýchali súpe-
ri z  Vojenských lesov a  majetkov 

Kežmarok v zložení Ján Ščavnický, 
Michal Lihoň a Vladimír Dzilský.

V  rámci súťaží, ktoré prebie-
hali ako sprievodný program sa 
návštevníkom na stanovišti luko-
streľba venoval Ing. Róbert Dobiš, 
streľbu zo vzduchovky, hod oboj-
strannou sekerou firma GRUBE 
a  rozborku-zborku jednoručnej 
motorovej píly firma STIHL a  po-
slednou disciplínou pri stánku 
s  občerstvením bolo pitie nealko 
piva na čas.

Niečo po 15 hodine sa všetci 
stretli pred chatou LESY Donovaly 
za zvuku lesníc si z  rúk generál-
neho riaditeľa LESOV SR, š.p. Jána 
Marhefku, riaditeľa spoločnosti 
STIHL pre Slovensko Ing. Jána 
Spišáka a  pani Margity z  firmy 
MARGITA i ďalších sponzorov, pre-
vzali hodnotné ceny.

Veľká vďaka preto patrí spon-
zorom predovšetkým spoločnosti 
STIHL Slovensko, GRUBE, PKM Hri-
ňová, Margita, Mondy, Tauris, Au-
tonova, Hardwood za poskytnu-
tie materiálu pre zorganizovanie 
podujatia a  cien pre víťazov, ale 
tiež Odborovému zväzu DREVO, 
LESY, VODA, Združeniu zamest-
návateľov v lesnom hospodárstve 
a PEFC Slovensko ako partnerom 
podujatia.

-as-
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Zámutov v znamení 20. ročníka 
streleckých pretekov

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky 
má naozaj veľké množstvo zaujímavostí, 
ktorými sa môže pochváliť nielen medzi 
lesníckou verejnosťou ale tiež navonok. 
Jednou z  nich je aj moderná a  naozaj 
na slovenské pomery dobre vybavená 
strelnica Blatiny v  Zámutove, v  správe 
organizačnej zložky OZ Vihorlat. Tá slúži 
pre potreby policajného zboru, poľovníc-
kych organizácií a  ďalších jednotlivcov 
na nácvik športovej a  poľovníckej streľ-
by. A práve táto strelnica je už dlhé roky 
dejiskom „Streleckých pretekov o  pohár 
generálneho riaditeľa“.

Jubilejný 20. ročník „Streleckých pretekov 
o pohár generálneho riaditeľa“, kde súťažilo 
15 trojčlenných družstiev, sa podarilo kole-
gom zorganizovať v  stredu 14.9.2022. Hoci 
počasie bolo viac jesenné ako letné, tri dni 
strávené prípravou podujatia zakryli aj túto 
malú chybičku krásy a  ponúkli súťažiacim 
i prizerajúcim štandard, na ktorí sme pri or-
ganizácii tohto podujatia zvyknutí. Súťažilo 
sa v  troch brokových disciplínach (vysoká 
veža, oblúk a  batéria) a  v  troch guľových 
disciplínach, pri použití malokalibrovky na 
50-metrovú vzdialenosť na srnca, kamzíka 
(redukovaný terč) a diviaka v prieseku.

V  súťaži jednotlivcov sa najviac darilo 
Jurajovi Kelecsényimu z  OZ  Podunajsko, 
ktorý si so ziskom 553 bodov zabezpečil 
celkové prvenstvo. Ing. Martinovi Michal-
kovi z  OZ  Považie, strata 13 bodov na víťa-
za zabezpečila druhú priečku a  537 bodov 
prinieslo tretie miesto Stanislavovi Krázelovi 
z OZ Podunajsko.

V súťažiach trojčlenných družstiev si prvé 
miesto so ziskom 1621 bodov a plným poč-
tom v disciplíne vysoká veža (300 z 300) vy-
strieľalo OZ Podunajsko v zložení Ing. Anton 
Molnár, Stanislav Krázel a  Juraj Kelecsényi. 
Za nimi sa na druhom mieste so ziskom 
1474 umiestnil OZ Tríbeč v  zložení Ing. To-
máš Kopča, Ing. Tomáš Foltán a Zdenko Froc 
a tretie miesto si ziskom 1461 bodov zabez-
pečilo družstvo z  OZ  Považie v  zložení Ing. 
Martin Michalka, Ondrej Režo a  Ing. Jozef 
Koleda.

Vďaka patrí všetkým organizátorom, ale 
tiež súťažiacim, že si našli čas a prišli si nie-
len zmerať svoje zručnosti a schopnosti, ale 
vyčlenili si priestor na stretnutia a  diskusie 
v  lesníckej komunite pri takejto príležitosti, 
ktorej cieľom je podporovať nielen súťaži-
vosť, ale najmä súdržnosť, ktorá je v  tejto 
dobe pre lesníctvo tak potrebná.

-as-
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14. ročník súťaže 
„O pohár generálneho riaditeľa 

v malom futbale“
Po viacročnej prestávke sa miesto ko-
nania už 14. ročníka súťaže „O  pohár 
generálneho riaditeľa v malom futbale“ 
presunulo z tradičného miesta konania 
na Orlove pri Považskej Bystrici na fut-
balový štadión Radvaň v  Banskej Bys-
trici. Jeho organizáciou bol poverený 
Ing. Peter Kamenský, PhD., ktorý spo-
ločne so svojím tímom pripravil všetko 
tak, aby sa jednotlivé zápasy odohrali 
bez komplikácii.

Počasie bolo ako na objednávku a  tak 
sa mohli paralelne odohrať zápasy v rám-
ci troch základných skupín, z ktorých sme 
po 13:30 hodine spoznali tímy postupu-
júce do finále v  zložení Generálne riadi-
teľstvo, OZ  Sever, OZ Tríbeč, OZ Vihorlat, 
OZ  Podunajsko, OZ  Horehronie, OZ  Vý-
chod a OZ Tatry. Do semifinále sa podarilo 
prebojovať tímu Generálneho riaditeľstva, 
OZ  Tríbeč, OZ  Horehronie a  OZ  Vihorlat. 
Práve posledná dvojica mala možnosť si 
zahrať o  tretie miesto, kde šťastena viac 
stála na strane OZ  Horehronie, ktorý si 
svoju pozíciu zabezpečil jediným gólom 
streleným v tomto zápase.

Posledný zápasom 14. ročníka bol veľké 
finále medzi hráčmi Generálneho riaditeľ-
stva a  OZ  Tríbeč, ktorého zástupcovia si 
svoje víťazstvo vystrieľali až v pokutových 
kopoch. Putovný pohár z  rúk generálne-
ho riaditeľa prevzali hráči niečo pred 17 
hodinou, kedy sa všetky tri súťažné druž-
stvá: 1. OZ Tríbeč, 2. Generálne riaditeľstvo 
a  3. OZ  Horehronie ovenčené medailami 
a  dobrým pocitom z  vynikajúceho špor-
tového výkonu vydali na cestu za svojimi 
pracovnými povinnosťami, ktoré ich po 
tak fyzicky namáhavom začiatku pracov-
ného týždňa očakávali.

V závere treba ešte vyzdvihnúť a oceniť 
najlepšieho strelca turnaja, ktorým sa stal 
JUDr. Ján Golian, zástupca generálneho 
riaditeľstva a titul najlepšieho brankára si 
vychytal Peter Knopp z OZ Tríbeč.

Týmto by sme sa chceli poďakovať 
všetkým prítomným a súťažiacim za vyni-
kajúcu atmosféru, ktorú vytvorili, za bez-
problémový priebeh zápasov v  znamení 
fair play a  organizátorom za vynikajúcu 
prípravu turnaja v  novom prostredí. Už 
teraz sa tešíme na ďalší 15. ročník tohto 
športového podujatia. -as-

SKUPINA A 
OZ Poľana 1 1 OZ Vihorlat

GR 8 1 OZ Semenoles
OZ Šariš 1 0 OZ Poľana 

GR 7 2 OZ Vihorlat
OZ Semenoles 1 2  OZ Šariš

OZ Poľana 0 6 GR
OZ Vihorlat 2 0 OZ Šariš

OZ Semenoles 4 3 OZ Poľana 
OZ Šariš 1 6 GR 

OZ Vihorlat 3 0 OZ Semenoles 
SKUPINA B

OZ Považie 1 4 OZ Podunajsko
OZ Sever 3 1 OZ Východ

OZ Gemer 1 2 OZ Považie
OZ Sever 1 0 OZ Podunajsko

OZ Východ 3 0 OZ Gemer
OZ Považie 0 3 OZ Sever

OZ Podunajsko 2 1 OZ Gemer
OZ Východ 6 3  OZ Povžie
OZ Gemer 0 6 OZ Sever

OZ Podunajsko 3 4 OZ Východ
SKUPINA C

OZ Horehronie 2 1 OZ LT 
 OZ Karpaty 1 4 OZ Tatry

 OZ Tribeč 3 1 OZ Horehronie
OZ Karpaty 1 3 OZ LT 

OZ Tatry 1 1 OZ Tribeč
OZ Horehronie 3 2 OZ Karpaty 

OZ LT 1 3 OZ Tribeč
OZ Tatry 3 0 OZ Horehronie

OZ Tribeč 6 1 OZ Karpaty 
OZ LT 2 0 OZ Tatry

1/4 FINÁLE
GR 3 0 OZ Podunajsko

OZ Sever 0 1 OZ Horehronie
OZ Tribeč (PP) 3 2 OZ Východ

OZ Vihorlat 2 1 OZ Tatry 
1/2 FINÁLE

GR 4 2 OZ Horehronie
OZ Tribeč 5 0 OZ Vihorlat

o 3. miesto
OZ Horehronie 1 0 OZ Vihorlat

FINÁLE
GR 0 1 OZ Tribeč (PK)

UMIESTNENIA
1. miesto OZ Tribeč
2. miesto GR 
3. miesto OZ Horehronie 
4. meisto OZ Vihorlat 
5. miesto OZ Sever
6. miesto OZ Východ
7. miesto OZ Tatry
8. miesto OZ Podunajsko
9. miesto OZ LT

10. miesto OZ Šariš
11. miesto OZ Považie
12. miesto OZ Semenoles
13. miesto OZ Poľana
14. miesto OZ Karpaty
15. miesto OZ Gemer
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Letné dni a  mimoriadne teplé počasie 
využili kolegovia z  OZ  Vihorlat na re-
vitalizáciu náučného chodníka nachá-
dzajúceho sa na území Lesnej správy 
Remetské Hámre. V  rámci schváleného 
Miniprojektu „Náučný chodník Sobra-
necké kúpele“ a pridelených finančných 
prostriedkov sa pustili do výstavby no-
vých lavičiek a sedenia pri prameni mi-
nerálnej vody v počte 20 kusov.

Lavičky boli umiestnené s  ohľadom 
na smer prehliadky náučného chodníka 
a  frekvencie návštevnosti lokality s  pra-

meňom minerálnej vody. Opravou sedenia 
pri prameni sa vytvoril priestor pre náv-
števu rodín s malými deťmi, s možnosťou 
opekania a voľnočasových hier. Lavičky sú 
umiestnené pod starými lipami , ktoré svo-
jimi korunami vytvárajú blahodarný tieň, 
tak dôležitý hlavne v tomto horúcom po-
časí. A keďže v tejto lokalite sú každoročne 
usporadované akcie pre verejnosť ,ako sú 
Furmanské preteky, slávnosti sv. Huberta, 
Lesná pedagogika, ale aj iné – lavičky plnia 
a budú plniť svoju úlohu na 100%.

Chodník Sobranecké kúpele sa nachá-
dza na Východoslovenskej rovine a  na 

Nové miesta pre oddych 
v Sobraneckých kúpeľoch

dĺžke 1,8 km dosahuje celkové prevýše-
nie 10 m. Aj preto je vhodný pre všetky 
vekové kategórie od mamičiek s deťmi až 
po ľudí, ktorých teší pobyt na čerstvom 
vzduchu, ale vzhľadom na svoj zdravotný 
stav už nedokážu prekonávať výraznejšie 
prevýšenia a  absolvovať vysokohorské 
túry. Chodník bol vybudovaný a verejnos-
ti prvýkrát predstavený v  roku 2011 ešte 
v  spolupráci s  bývalým odštepným závo-
dom Sobrance a  odvtedy ponúka náv-
števníkom množstvo nových a poučných 
informácii v rámci 17 zastavení.

Ing. Monika Mikulášková, OZ Vihorlat
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Práca lesníka, to nie je len starostlivosť 
o  les, pestovanie, ochrana, starost-
livosť a  manažment zveri. Dôležitou 
súčasťou lesníckeho života sú aj práce, 
ktoré sú skryté pred zrakom verejnos-
ti – kosenie plôch, udržiavanie oko-
lia budov, ciest, oddychových miest, 
opravy studničiek, altánkov, osádza-
nie informačných tabúľ, starostlivosť 
o kultúrne pamiatky.

Jednou takouto činnosťou bolo osade-
nie lavičiek v  dňoch siedmeho a ôsmeho 
septembra na cyklotrase Čierny Váh – Ben-

kovo, ktorá je vedená po pôvodnej trase 
Považskej lesnej železničky z  Čierneho 
Váhu ku doline Benkovo. Tu môžu využiť 
nielen cyklisti ale aj peší turisti a vychutnať 
si krásu meandrov horného úseku toku 
Čierneho Váhu. V  blízkej dobe budú na 
trase doplnené informačné tabule a v spo-
lupráci s  Liptovským Múzeom historická 
pamiatka k  zachovanej stanici Považskej 
lesnej železnice, pri Lesnej správe Čierny 
Váh, v ktorej je umiestnená expozícia a  je 
dostupná verejnosti.

Cyklotrasa Benkovo – Brezová – Čierny 
Váh je dlhá 4,3 km vedie po nespevnenej 

Cyklotrasa Benkovo – Čierny Váh
ceste, ktorej prevažná časť prechádza 
hospodárskymi lesmi. Z  celkovej dĺžky 
2,2 km prechádza okresom Liptovský Mi-
kuláš a 2,1 km okresom Poprad. Z pohľa-
du profilu trasy sa stúpaniu nevyhnete na 
1,38 km, kde je potrebné nastúpať 132 m, 
ale o  to príjemnejšie je využiť klesanie, 
pri ktorom na dĺžke 2,8 km zostúpate 
o 195 výškových metrov. Jazdu po rovine 
si užijete iba na 189 m. Viac o cyklotrase 
ale tiež o  aktuálnom počasí na nej náj-
dete na stránke www.cyklotrasa.oma.sk. 

Ing. Zuzana Puterova, OZ Tatry
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Svätohubertovská omša v Liptovskej Tepličke 
Lesníci prinavracajú tradície

Na jar roku 2022, kedy bol v areáli amfiteátra v Liptovskej Tepličke zorganizovaný prvý ročník Regionálnych lesníckych dní, o ktorý sa za-
slúžili zamestnanci OZ Tatry, LS Liptovská Teplička i ďalších organizačných zložiek LESOV SR a členovia poľovného združenia Čierny Váh, 
prisľúbili štátni lesníci pomoc pri rozvoji lesníckych a poľovníckych tradícii v regióne. A keďže sa Liptovská Teplička nachádza v Prešov-
skom kraji, na severnom úpätí Nízkych Tatier v nadmorskej výške 920 m n. m. a žije v nej približne 2.380 obyvateľov, ktorí sú takmer všetci 
veriaci, rozhodli sme sa opäť vrátiť do priestoru amfiteátra a spoločnými silami oprášiť tradíciu Svätohubertskej omše a Dňa sv. Huberta.

Po horúcom a  mimoriadne suchom lete 
sa koniec tohto ročného obdobia preklopil 
do daždivého a pomerne chladného. Ale ani 
to neodradilo členov Poľovného združenia 
Čierny Váh a  zamestnancov LESOV SR, aby 
v  nedeľu 11. septembra naplnili to, čo im 
ich poľovnícka kultúra i  česť káže. A  to nie-
len obetnými darmi, ktoré odovzdali počas 
svätej omše, ale predovšetkým vďakou za 
všetky chvíle strávené v lese so zverou a pre 
zver. Poďakovaním za dary, ktoré im les dáva 
a  prísľubom starostlivosti o  zver a  prírodu, 
ktorý má každý poľovník a lesník hlboko vry-
tú vo svojom srdci.

Svätá omša, ktorú celebroval PaedDr. Fran-
tišek Bebko, PhD., farský administrátor sa 
konala na výnimočnom mieste, obklopená 
nádhernými lesmi „pod holým nebom ale 

za prítomnosti všetkých náležitostí, ktoré si 
táto sviatosť vyžaduje. Výnimočnú atmosféru 
tomuto dňu dodával nielen nádherný jeleň, 
ktorého ulovenie bolo dopriate domácemu 
poľovníkovi, tiež pivnice nachádzajúce sa 
medzi obcou a  cintorínom, ktoré sú pova-
žované za európsky unikát. Pivnice slúžili 
na uskladnenie zeleniny a zemiakov. V tvare 
hrušky sú vyhĺbené až tri metre kolmo do vá-
pencovo-ílovitej zeme a pri stabilnej teplote 
2 až 6°C si v nich zemiaky a zelenina udržia 
pomerne dobrú kvalitu po celý rok.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o  za-
bezpečenie tohto podujatia, ale predovšet-
kým tým, ktorí sa o  zver celoročne starajú 
a k jej lovu pristupujú s úctou a pokorou po 
vzore Sv. Huberta, patróna poľovníkov.

Lesu a lovu zdar! -as-
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Deň sv. Huberta vo Sv. Antone
Rok 2022, v ktorom si svätoantonskí múzejníci pripomínajú 60 rokov od svojho založenia spolu a spoločne s spoluorganizátormi 
zorganizovali očakávaný jubilejný 30. ročník celoslovenských poľovníckych slávnosti Dni Sv. Huberta. Ten sa niesol tradične v duchu 
odkazu legendy o sv. Hubertovi „zver nielen loviť ale v prvom rade chrániť a pochopiť jej význam v prírode“.

Po trojročnej prestávke počas rekonštruk-
cie kaštieľa v rokoch 2019 a 2020 ako aj ne-
želanej pandémii prilákalo skvelé slnečné 
počasie v  prvý septembrový víkend tisíce 
návštevníkov do svätoantonského kaštieľa.

Novinkou bolo sústredenie hlavného 
programu so slávnostným otvorením do his-
torického parku, kde sme sa stretli s úžasnou 
odozvou od návštevníkov a kladným hodno-
tením v podobe „príroda je chrám“. Vynove-
né nádvorie patrilo k  oddychovej kultúrnej 
zóne s  programom lesníckej a  poľovníckej 
pedagogiky pre najmenších. Na otvorení 
nechýbali vzácni hostia, ktorých privítal ria-
diteľ múzea Ing. Štefan Engel, PhD. a rovnako 
ako pred 30-timi rokmi ich privítal básňou od 
Jozefa Milučkého „Hora“, ktorú sám zarecito-
val. Na pódiu zaznela hymna Slovenskej po-
ľovníckej komory v podaní sólistu Opery Slo-
venského národného divadla Otokara Kleina 
so sprievodom lesných rohov a členov Klubu 
trubačov SR.

Pred slávnostnými príhovormi bol na pó-
dium prizvaný bývalý riaditeľ múzea Ing. Ma-
rian Číž, ktorému súčasný riaditeľ sa poďa-
koval za jeho prácu v prospech múzejníctva 
a osobného prínosu pre DSH a odovzdal mu 
časovú schránku v  podobe zapečateného 
ručne vyrobeného džbánu od hrnčiara Fialu 

z Brehov s odkazmi od zamestnancov a jeho 
priateľov či nadšencov. Nasledoval prihovor 
aj pána ministra pôdohospodárstva a rozvo-
ja vidieka Samuela Vlčana, pod záštitou kto-
rého sa Dni sv. Huberta konali.

Slávnostne boli odovzdané rezortné 
vyznamenania MPRV SR zaslúžilým pra-
covníkom za významné zásluhy o  rozvoj 
poľovníctva na Slovensku a ocenenia Sloven-
ského poľovníckeho zväzu. Tichou spomien-
kou bolo odovzdanie ocenenia In memoriam 
Dionýzovi Sárközimu uznávanému a jedineč-
nému umeleckému rezbárovi s poľovníkovi.

Hlavnou témou programu bolo jubileum 
– 30 ročníkov celoslovenských slávností, kto-
ré návštevníkom priblížilo hudobno-slovné 
pásmo „Tri desaťročia Hubertových slávnos-
tí“, ďalej kompletné predstavenie osobností 
a organizácii uvedených do Siene úcty a slá-
vy poľovníctva na Slovensku od roku 2010 
ako aj predstavenie hlavných organizátorov.

Tradične si mohli návštevníci pozrieť ex-
pozície kaštieľa, výstavu „Poľovnícka galé-
ria“ a „Tri desaťročia Hubertových slávností“ 
v  sýpke, ukážky sokoliarov, prezentáciu slo-
venského hrubosrstého stavača, špeciálnu 
klubovú výstavu alpských jazvečíkovitých 
duričov, lukostrelcov, remeselníkov a  atrak-
tívny rybolov.

Medzi novinky patrilo aj uvedenie do živo-
ta (krsty) troch kníh: „Životy kolorované mys-
livosti“ od Oldricha Koudelku, reprezentačná 
kniha múzea “Kaštieľ vo Svätom Antone“ 
a  Zborník múzea vo Svätom Antone, ktorý 
niesol meno „Hubertovský špeciál“.

Veľký úspech má už niekoľko rokov Huber-
tovská kvapka krvi, ktorej sa zúčastnilo 22 
darcov. Na nádvorí mohli návštevníci obdivo-
vať rekordné trofeje jeleňa, daniela, diviaka či 
srnca. Súťažilo sa o Naj bradu, Poľovnícku fo-
tografiu, Poľovnícky klobúk, hádzanie flinty 
do žita alebo Poľovnícky nôž.

V  sobotné popoludnie patrilo Majstrov-
stvám Slovenska vo vábení jeleňov a  Maj-
strovstvám Slovenska vo vábení ostatnej 
zveri. Víťazom blahoželáme.

Vyvrcholením 30. ročníka bola tradične 
Svätohubertovská omša so sprievodom 
s  uloveným jeleňom a  darmi prírody, ktorú 
celebroval dekan banskoštiavnickej farnosti 
d. p. Ďurdík a  náš miestny pán farár Michal 
Baláž.

Oslavy sv. Huberta sa niesli skutočne v prí-
jemnej a  pokojnej atmosfére. Slávností sa 
zúčastnilo približne sedemtisíc návštevníkov 
– milovníkov prírody.

Ing. Štefan Engel, PhD.
riaditeľ múzea vo Sv. Antone
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Lesná správa Zákamenné je treťou 
najmenšou a jednou z deviatich LS or-
ganizačnej zložky OZ Tatry. Územie 
LS je historicky späté s  lesníctvom a 
spadalo do panstva Oravského hradu. 
Vyťažené drevo sa dopravovalo Ky-
sucko-Oravskou lesnou železnicou. V 
roku 1777 bola Zákamennom založená 
Lesná správa a v rokoch 1864 – 1873 
tu pôsobil lesmajster Wiliam Rowland. 
V roku 1875 tu postavili prvú pílu na 
Orave. Pre splavovanie dreva plťami 
vybudovali tajchy na rieke Biela Orava. 
V rokoch 1918 – 1926 bola vybudovaná 
lesná železnica na prevoz dreva, ktorá 
sa používala do roku 1971. 

Charakteristika LS
Územie spadá orograficky do Sloven-

ských Beskýd, Oravskej Magury a Podho-
ria Slovenských Beskýd. Nadmorská výška 
je od cca 680 m. n m. až po 1325 m n. m. 
na vrchu Paráč. Katastrálna výmera lesnej 
správy je 24 368 ha, lesnatosť obhospo-
darovaného územia dosahuje cca 34%. 
Z  HSLT sú najviac zastúpené: 605 – kyslé 
jedľovo-bukové smrečiny (70%), 611 – živ-
né jedľovo-bukové smrečiny, 613 – vlhké 
jedľové bučiny, 505 – kyslé jedľové buči-
ny a 615 – podmáčané jedľové bučiny so 
smrekom.

LS hospodári na lesných celkoch: Paráč 
a Zákamenné (2022-2031). Pri poslednej 
reorganizácii došlo k  zlúčeniu LS Paráč 
s  LS Zákamenné. Obhospodarovaná vý-
mera lesných pozemkov je na úrovni 8306 
ha, z toho je 44 ha neštátnych neodovzda-
ných lesov. Z hľadiska kategorizácie lesov 
je 6862 ha hospodárskych lesov, 203 ha 
ochranných lesov a 1.119 ha lesov osobit-
ného určenia.

Hospodárenie v lesoch
Hospodárenie v  lesoch je ovplyvnené 

drevinovou skladbou. Porasty s  domi-
nantným zastúpením smreka boli perma-
nentne postihované kalamitami. Včasné 
spracovávanie rozptýlených náhodných 
ťažieb spolu s dôslednou poťažbovou hy-
gienou výrazne eliminovali poškodenia 

porastov podkôrnym hmyzom. Postupné 
prerieďovanie porastov a  vhodné pod-
mienky na prirodzenú obnovu podnietili 
personál LS k  prechodu na pestovanie 
trvalo etážových porastov. Územie LC Pa-
ráč patrí k  jedným z  prvých a  zároveň aj 
medzi najvýznamnejšie územia zaradené 
do objektov Pro Silva. Racionálnemu a cie-
ľavedomému hospodáreniu bráni vysoký 
podiel náhodných ťažieb. Z celkovej ťažby 
tvorí náhodná ťažba až 91%. Z nej má naj-
väčší podiel podkôrny hmyz 62%, nasle-
duje vietor 28%, huby a  sneh po 5%. Pri 
obnove sa intenzívne využívajú podsadby 
pri vnášaní absentujúcich drevín a  záro-
veň ako nástroj predchádzajúci vzniku ho-
lín po náhodných ťažbách. Priaznivé stavy 
zveri umožňujú takmer v plnej miere vyu-
žívať potenciál prirodzenej obnovy. Podiel 
prirodzenej obnovy je aj napriek vysoké-
mu podielu náhodných ťažieb na úrovni 
32%. V  obnove porastov dosahuje naj-
väčší podiel smrek (47%), nasleduje buk 
(32%), jedľa (13%) a jelša lepkavá (4%).

Na LS sa nachádzajú objekty Pro Silva 
Lomná, Požehov, Paráč, Drápačky o výme-
re 1.900 ha. Zároveň tu sú uznané zdroje 
reprodukčného materiálu pre dreviny 
smrek a jedľa na výmere 1.200 ha.

Výrobné podmienky sú charakterizo-
vané pomerne menšou rozptýlenosťou 
lesov. Vo väčšine prípadov sa jedná o uce-
lené časti. Územie je typické strednými a 
vyššími horstvami so stredne dlhými sva-
hmi. Lesné porasty sú sprístupnené kvali-
tatívne priemernými odvoznými cestami. 
Celková vybavenosť odvoznými cestami 
je priaznivá.

Na LS je k  dispozícii 101 km trvalých 
odvozných ciest a  42 km sezónnych od-
vozných ciest. Napriek tomu, že terénne 
podmienky porastov dávajú dobré pred-
poklady pre uplatnenie traktorových 
technológií, ich využitie je limitované roz-
ptýlenosťou ťažieb a podložím. Nepriazni-
vé pôdne podložie – flyš limituje využitie 
traktorových technológií a vyžaduje vyso-
kú mieru časovej optimalizácie približova-
nia dreva. Flyš zároveň limituje uplatnenie 
harvesterových technológií. Využitie koní 

sa pohybuje na úrovni 74%. Využitie trak-
torových technológií je v  priemere 23% 
a  je orientované do sprístupnených lo-
kalít, vhodných klimatických podmienok 
a sústredených ťažieb. Lanovky sa využí-
vajú len pri necelých dvoch percentách 
ťažby dreva. Vyťažená hmota sa realizuje 
odvozom dreva na expedičný sklad Ústrig 
(40%) a Zákamenné (60%). Priame dodáv-
ky dosahujú 13% z celkovej ťažby dreva. 
Ide o drevo nižšej kvality (biomasa, palivo, 
vláknina). 

Ochrana prírody
Z  hľadiska ochrany prírody spadá do 

CHKO Horná Orava celá výmera LS a  zá-
roveň aj do rovnomenného chráneného 
vtáčieho územia. Zároveň do územia LS 
zasahujú územia európskeho významu – 
Lesňanská hoľa, Lomnianska hoľa,  Hruš-
tínska hoľa a  Macangov Beskyd, ktoré sú 
však na nelesných pozemkoch, avšak suse-

Lesná správa Zákamenné
Priemerné ročné úlohy (za posledných 5 rokov)

Výkon t.j.
Obnova porastov 
   - z toho prirodzená 21,51 ha
   - z toho umelá (voľnokorenné) 61,30 ha
   - z toho umelá (obaľovaná) 6,23 ha
   - opakované zalesnenie 0 ha
Ochrana proti zveri
   - chemická – repelenty 227,15 ha
   - mechanická jednotlivo 0 ha
   - oplôtky 10,27 km
Ochrana pred burinou 272,82 ha
Prečistky 135,28 ha
Výchova do 50 rokov 79,90 ha/2645 m3

Výchova nad 50 rokov 27,23 ha/880 m3

Obnovná ťažba 3.747 m3

Náhodná ťažba 80.307 m3

Mimoriadna ťažba 61 m3

Ťažba spolu 88.417 m3

   - z toho samovýroba 281 m3

Výroba štiepky – prepočítané 
na m3 294 m3 
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diacich s obhospodarovanými porastami. 
Na území LS sa nachádza jedna prírodná 
rezervácia – ŠPR Paráč (8,84 ha). Z  chrá-
nených druhov sa na území LS vyskytujú 
horec bodkovaný, mlok karpatský, ďateľ 
čierny, jariabok hôrny, tetrov hlucháň, orol 
krikľavý, orol skalný, rys ostrovid, vlk dravý, 
medveď hnedý. Na území s výskytom tet-
rova hlucháňa (1.222 ha) je z dôvodu jeho 
ochrany osobitný režim hospodárenia.

Poľovníctvo a rybárstvo
V rámci LS sa nachádza režijný poľovný 

revír Beskyd s celkovou výmerou 3.427 ha. 
Z  hľadiska poľovníctva je najvýznamnej-
ším druhom jelenia zver. Jelenia ruja má 
výrazný vplyv na tržby ale aj vyťaženosť 
personálu. V  minulom roku sa ulovilo 39 
ks jelenej zveri, 16 ks diviačej zveri a štyri 
kusy srnčej zveri. Poľovnícka chata slúži 
v poľovníckej sezóne na ubytovanie hostí 
a mimo sezóny aj pre verejnosť. Viac ako 
desať rokov je trvale monitorovaný výskyt 
vlkov, medveďov a rysov.

Návštevnosť lesov a verejnosť
Lesy v obhospodarovaní LS patria k vy-

soko turisticky atakovaným so stúpajúcou 
tendenciou návštevnosti. Nachádzajú 
sa tu dva turistické chodníky s  celkovou 
dĺžkou cez dva kilometre. Zároveň sa tu 
nachádza šesť cyklotrás. Najvýznamnej-
šou je cyklotrasa s prepojením na Kysuce. 
Z  hľadiska návštevnosti je najatraktívnej-
ším obdobie dozrievania čučoriedok a sa-
mozrejme hubárska sezóna. V rámci LS sa 
nachádzajú dve významné lesnícke mies-
ta a to Oravská lesná železnica v Oravskej 
Lesnej a  Rowlandovské lesné pamätníky 
v Zákamennom. Taktiež je tu lesnícky ná-
učný chodník v  Oravskej Lesnej s  dĺžkou 
4,3 km a 40 zastávkami.

Personálne obsadenie
V súčasnosti po zlúčení LS tvoria štruk-

túru LS: vedúci LS, štyria technici LS a 13 
vedúcich LO. Najstarší zamestnanec má 60 
rokov a priemerný vek je 45 rokov. 

Osadenstvo lesnej správy tvoria: Ing. 
Anton Kondela – vedúci LS, Ing. Pavol 
Dendys, Ing. Michal Kojda, Ing. Jozef Su-
mega a Anton Godiš – technici LS, Jozef 
Vrábeľ – vedúci LO Veľký Kopec, Karol Flo-
rek – vedúci LO Výložka, Tomáš Briš – ve-

Zľava: Ing. Anton Kondela, Anton Godiš, Ing. Jozef Sumega, Tomáš Briš, Štefan Durčák, Milan Kovalčík,  
Jozef Vrábeľ, Štefan Bartoš, Vladimír Janckulík, Ing. Michal Kojda, Ing. Pavol Dendys, Ing.Tomáš Zvonár, 
Ján Olbert, Ján Brňák, Ing. Maroš Bartoš 

dúci LO Juríková, Štefan Durčák – vedúci 
LO Tanečník, Ján Brňák – vedúci LO Lom-
ná, Ing. Jozef Chmeľ – vedúci LO Požehov, 
Ing. Maroš Bartoš – vedúci LO Čerchľa, Ing. 
Tomáš Zvonár – vedúci LO Paráč, Vladimír 
Janckulík – vedúci LO Rusnačka, Vladimír 

Florek – vedúci LO Nová rieka, Ján Olbert – 
vedúci LO Fľajšová, Štefan Bartoš – vedúci 
LO Zákamenné a Milan Kovalčík – vedúci 
LO Breza.

Ing. Zdenko Kováč,  
Ing. Anton Kondela
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Začiatok akcie bol plánovaný na 9:00, kedy 
70 účastníkov v sedle Čertovica privítali Ing. 
Milan Krajčí pestovateľ OZ Tatry a Ing. Peter 
Láni, vedúci LS Malužiná. Prvotná skúsenosť 
s  výsadbou lesných drevín v  teréne z  roku 
2020 (4  500 ks darovaných sadeníc), ktorej 
súčasťou bolo zdolanie prevýšenia takmer 
200 výškových metrov dobrovoľníkov zo 
spoločnosti MEVA-SK neodradila, ba nao-
pak sa stala akýmsi motivačným prvkom pri 
zdolávaní prekážok a  meraní fyzických síl i 
kondície. Tento rok boli kolegovia ohľadupl-
nejší a po úvodných slovách sa presunuli na 
Nižnú Bocu, do lokality Hliniská, JPRL 390a1, 
kde bola na jesenné zalesňovanie priprave-
ná plocha vzniknutá po spracovaní vetrovej 
kalamity z 15.7.2021. 

„Miluji jakékoliv hory, zejména ty vysoké. 
Spolu s mou rodinou jsem častým a aktivním 
návštěvníkem Vysokých či Nízkých Tater. S 
lítostí jsme přihlíželi jak si vítr „pohrál“ s lesy, 
které nejen tyto naše oblíbené hory pokrývají. 
Dlouhodobě oceňuji aktivitu naší dceřiné spo-
lečnosti, čekal jsem na vhodnou příležitost jak 
také přiložit ruku k dílu a slovenským lesům 
osobně pomoci. Spolu s českými kolegy jsme se 
letos účastnili a společně zapojili do výsadby 
stromků v předem vybrané lokalitě. Věřím, že 
se „našim“ stromkům bude dařit a pomohou 
opět „prozelenit“ tyto krásné hory,“ povedal 

S ročnou prestávkou, ale s o to väčším oduševnením a vo významnom počte sa na Lesnej správe Malužiná zrealizovala prvá jesenná 
výsadba s verejnosťou. Jej hlavnými aktérmi boli pracovníci spoločnosti MEVA-SK zo Slovenska i MEVA z Českej republiky, ktorých 
9.9.2022 hostili naši kolegovia na území v správe LESY SR, š.p. Organizačnej zložky OZ Tatry.

Michal Lapihuska, Manažer exportního od-
dělení MEVA a.s.

Trojčlenné skupinky postupne zalesnili ur-
čenú plochu s využitím 850 ks sadeníc z cel-
kového počtu 9 000 ks darovaných sadeníc 
podľa plánu, ktorý sa tvorí na základe cieľo-
vého zloženie porastu, v tejto lokalite s pre-
vahou ihličnatých drevín v kombinácii s bu-
kom. Preto si pri predstavovaní jednotlivých 
drevín mohli prítomní všimnúť ich determi-
načné znaky, ale tiež rozdielne množstvá, 
ktorého pre jednotlivé dreviny boli dané už 
spomínaným predpisom. Spoločnými silami 
a pod dozorom siedmich lesníkov z LZ a OZ 
vysadili 100 ks smreka, 500 kusov smrekov-
ca, 150 kusov borovice a 100 kusov buka. „Aj 
napriek nehostinnému terénu, vlhkému sep-
tembrovému počasiu ale skvelej nálade sme 
sa mohli prostredníctvom vlastnej skúsenosti 
presvedčiť, aké náročné je vysádzať stromče-
ky,“ povedal Robert Brožek. „Nádherná okolitá 
príroda a  zároveň „prázdne plochy“ nás ale 
presvedčili, aká je to zmysluplná a nevyhnut-
ná práca,“ doplnil Martin Gavallér.

Po dobre odvedenej práci si všetci mali 
možnosť vychutnať guláš z jelenej zveri, kto-
rá v týchto oblastiach spôsobuje značné ško-
dy na porastoch a tým sa aspoň symbolicky 
zapojili do ďalšej z významných úloh lesníc-
kej prevádzky, ktorou je ochrana lesa.

Zamestnanci štátneho podniku LESY SR 
si veľmi vážia ľudí, ktorí svojimi vlastnými 
rukami ale tiež finančnými prostriedkami 
prispievajú k budovaniu lesov tak, ako to ro-
bili generácie pred nami. Pretože len poctivá 
práca v lese takmer vždy  prinesie očakáva-
ný výsledok, ktorý poteší nielen telo, ale tiež 
ducha. A tak lesy, ktoré budú rásť vďaka na-
šej spolupráci budú najbližšie desiatky rokov 
nielen kochať ľudské oči, ale tiež zabezpečo-
vať množstvo funkcií a  poskytovať mnoho 
benefitov pre celú spoločnosť.

„Naša spoločnosť už skoro 30 rokov ponú-
ka produkty, ktoré úzko súvisia aj s ochranou 
životného prostredia. Týmto projektom sa 
snažíme nielen pomáhať našej prírode ale aj 
udržiavať zdravý ekosystém pre ďalšie generá-
cie. Touto cestou sa chceme poďakovať LESOM 
Slovenskej republiky a našim klientom za pod-
poru našej akcie „MEVA-SK pomáha prírode“, 
ktorú realizujeme od roku 2020. V tomto pro-
jekte budeme pokračovať aj v roku 2023,“ po-
vedal riaditeľ spoločnosti Ing. Tomáš Jarco.

-as-

Kúpou výrobkov označených symbolom 
 podporíte výsadbu nových stromov 

a následnú starostlivosť, aby z nich 
vyrástli nové lesy.
Viac na www.meva.sk

Spoločne pre zelené slovenské lesy
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Záujem o  preteky L’Etape Slovakia by 
Tour de France, ktoré sa uskutočnili v  pre-
važnej miere na pozemkoch v  správe štát-
neho podniku bol značný – prihlásilo sa už 
rekordných 807 jazdcov, z toho 160 ich bolo 
zo zahraničia.

Hlavné preteky sa uskutočnili v  nedeľu 
21. augusta so štartom o  7.00 h v  L´Etape 
Village v  športovom a  zábavnom areáli na 
Štrkovci v  bratislavskej mestskej časti Ru-
žinov a  s  cieľom na Kamzíku. Okrem toho 
sa v sobotu 20. augusta uskutočnili detské 
preteky a  nesúťažná Family Ride. Ambasá-
dormi podujatia L’Etape Slovakia by Tour de 
France boli opäť Peter a Martin Velitsovci – 
známi slovenskí profesionálni cyklisti, ktorí 
aj priamo súťažili.

Súčasťou pretekov bol aj bohatý sprievod-
ný program, v  rámci ktorého štátny podnik 
LESY SR pripravil pre záujemcov hlavne z ra-
dov najmenších návštevníkov podujatia vy-
hľadávanej aktivity lesnej pedagogiky.

Zámerom štátneho podniku je okrem po-
dieľania sa na príprave tratí aj upriamenie 
pozornosti na bezpečnosť všetkých účast-
níkov – jazdcov i  divákov pri pohybe na 
lesných cestách, resp. v  lesnom prostredí 
všeobecne tak, aby si návštevníci odniesli 
z podujatia len tie najlepšie zážitky

Štátny podnik LESY SR považuje toto pod-
ujatie za mimoriadne vhodnú propagáciu 
cyklodopravy a  cykloturistiky a  podporou 
podujatia chce tiež prispieť k  zlepšovaniu 
cyklistickej infraštruktúry ako súčasti aktív-
neho využívania lesov verejnosťou aj s  dô-
razom na význam zdravého životného štýlu.

Podujatie L’Etape by Tour de France sa 
v roku 2022 uskutoční vo viac ako dvoch de-
siatkach krajín celého sveta. Slovensko a Brati-
slava sa ocitnú medzi vybranými lokalitami už 
druhý rok za sebou. Viac informácií o podujatí 
nájdete na stránke podujatia slovakia.letape-
bytourdefrance.com alebo letapeslovakia.sk.

Ing. et Ing. Ján Lichý, Ph.D.

LESY SR podporujú cyklistiku 
a aj týmto spôsobom prispievajú 

k zelenšiemu Slovensku
Druhý ročník slovenskej verzie populárnych cyklistických pretekov pre širokú verej-
nosť organizovaných podľa vzoru etapy na legendárnej Tour de France sa uskutočnil 
predposledný augustový víkend v okolí Bratislavy opäť aj s podporu štátneho podniku 
LESY SR.
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Slovenská lesnícka komora:

Kampaň ekoaktivistov Za košické lesy je nebezpečným hazardom 

s prírodou, lesným majetkom Košičanov a s ich životmi a zdravím

TLAČOVÁ SPRÁVA
21.9.2022

Slovenská lesnícka komora vníma najnovšiu kampaň ekoaktivistov nazvanú Za košické lesy 

ako nebezpečný hazard s prírodou, lesným majetkom Košičanov a s ich životmi a zdravím. Bez-

zásahový režim v prímestských lesov druhej najväčšej aglomerácie na Slovensku a po vieden-

ských mestských lesoch najväčšieho lesného majetku mesta v strednej Európe, navrhovaný 

ľuďmi bez zodpovednosti nie je ničím iným ako nezodpovedným hazardom. Slovenská lesníc-

ka komora apeluje na poslancov súčasného i budúceho Mestského zastupiteľstva v Košiciach, 

aby odmietla túto hrozbu pre trvalo udržateľné obhospodarovanie Mestských lesov Košice aj 

pre samotných obyvateľov Košíc.

„Hazard s  prírodou znamená, že bezzásahový režim privedie lesné porasty k  postupnému rozpadu 

a k strate ich schopnosti poskytovať plnohodnotne ekosystémové služby, teda aj rekreačnú a relaxačnú. 

Pritom prímestské lesy sú na plnenie týchto funkcií prioritne určené.

Hazardom ekonomickým preto, lebo bezzásah povedie k  znehodnocovaniu majetku vlastníka, teda 

lesného majetku mesta a všetkých jeho obyvateľov, k neefektívnemu nakladaniu s disponibilnými zdroj-

mi, k strate príjmov, k nezmyselnému odčerpávaniu verejných zdrojov a k nevyužívaniu udržateľne do-

stupnej a ekologicky čistej drevnej suroviny.

A hazardom s verejnosťou preto, že bezzásahový režim zneprístupní ľuďom voľný pohyb v prírodnom 

prostredí a bude trvalo ohrozovať životy a zdravie návštevníkov lesov,“ hovorí predseda Slovenskej les-

níckej komory Ing. Igor Viszlai.

Slovenská lesnícka komora upozorňuje na nespochybniteľný fakt, že práve prímestské lesy si bez-

podmienečne vyžadujú trvalé, odborné a prírode blízke zásahy v lesných porastoch s dôrazom na 

udržanie ich priaznivého zdravotného stavu, citlivé formovanie priestorovej a vekovej štruktúry po-

rastov, ich pestrého druhového zloženia a na zabezpečenie primeraných úžitkov z predaja drevnej su-

roviny za súčasného plnenia ekosystémových služieb (vodozádržná, vodoochranná, pôdoochranná 

atď.) a najmä rekreačnej a oddychovej funkcie.

Kontakt k aktuálnej téme:

Ing. Igor Viszlai

Slovenská lesnícka komora

Študentská 20, 960 01 Zvolen

E-mail: slsk@slsk.sk

Tel.: +421 905 278 812
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V  tomto roku IUFRO organizuje pre všet-
kých svojich členov konferenciu All-IUFRO 
Conference: Forests in a Volatile World – Glo-
bal Collaboration to Sustain Forests and The-
ir Societal Benefits, ktorá sa konala vo Viedni 
v dňoch 21.-23.09.2022. Znenie názvu konfe-
rencie („Lesy v meniacom sa svete – Globál-
nou spoluprácou k trvalo udržateľným lesom 
a  ich celospoločenským úžitkom“) sa tema-
ticky odráža aj zameranie konferencie, ktorej 
program je rozdelený do šiestich kľúčových 
oblastí:
· Lesy a zdravie ľudí,
· Biekonomika,
· Degradácia lesov a ich obnova,
· Rodové štúdie v lesníctve,
· Lesné genetické zdroje ako základ budú-

cich odolných lesov a
· Lesy a voda.

Z  uvedených tematických oblastí je zrej-
mé, že predmetom odborných rokovaní 
v podobe plenárnych zasadnutí, panelových 
diskusií a posterových prezentácií budú sku-
točne kľúčové problémy súčasného lesného 
hospodárstva. S nimi sa dnes nestretáva len 
lesnícka veda a  výskum, ale sú priamo sú-
časťou strategických rozhodnutí i každoden-
ných manažmentových opatrení vlastníkov 
a obhospodarovateľov lesov na celom svete 

a  zvlášť aj v  husto osídlených európskych 
regiónoch, v  ktorých sú lokalizované lesné 
ekosystémy dlhodobo a výrazne poznačené 
ľudskou aktivitou. Program medzinárodnej 
konferencie jednoznačne poukazuje na po-
trebu prezentácie lesného hospodárstva 
ako dôležitého a nezastupiteľného odvetvia, 
v rámci ktorého sa trvalo udržateľne a spolo-
čensky zodpovedne nakladá s  obnoviteľný-
mi prírodnými zdrojmi.

Aktívna prezentácia najnovších vedecko-
-výskumných poznatkov je nevyhnutná pre 
posilnenie spoločenskej akceptovateľnosti 
v  lesníckom sektore. Z  praktického hľadiska 
je pre vlastníkov a  obhospodarovateľov le-
sov potrebné popularizovať aktuálne výsled-
ky vedecko-výskumných aktivít globálneho 
lesníckeho sektora s cieľom vhodnou formou 
poukázať na všetky príležitosti, ktorými les-
né hospodárstvo prispieva k  ekologickému 
hospodárstvu či biohospodárstvu, ako aj na 
výzvy, ktorým lesníctvo čelí napr. vo vzťahu 
k  otázkam klimatickej politiky, ochrany bi-
odiverzity či uhlíkovej neutrality. K tomu má 
slúžiť aj naša účasť na uvádzanej konferencii, 
ktorá môže byť prínosom nielen pre indivi-
duálny profesionálny rast, ale i pre rozvoj me-
dzinárodného rozmeru štátneho podniku.

Ing. et Ing. Ján Lichý, Ph.D.

Pracovné stretnutia 
predstaviteľov lesníckej verejnosti 

na medzinárodnej pôde
Už 130 rokov pôsobí v lesnom hospodárstve globálna nezisková mimovládna organi-
zácia s  názvom International Union of Forest Research Organizations (IUFRO), ktorá 
dnes sídli vo Viedni. V súčasnosti združuje približne 650 členských organizácií zo 120 
krajín sveta s viac ako 15.000 odborníkmi z oblasti lesníctva a príbuzných disciplín. Or-
ganizačne je činnosť v rámci IUFRO členená do deviatich divízií s viac ako 180 pracov-
nými skupinami. Pracovník Odboru komunikácie Generálneho riaditeľstva štátneho 
podniku LESY Slovenskej republiky Ing. et Ing. Ján Lichý, Ph.D. v súčasnosti pôsobí ako 
zástupca koordinátora pracovnej skupiny 9.01.07 Forests and the Media v rámci divízie 
lesníckej politiky a ekonomiky. Je tak jedným zo štyroch slovenských zástupcov, ktorí 
pôsobia v riadiacich štruktúrach IUFRO.

Koordinátorka pracovnej skupiny 
IUFRO Lesy a médiá Ida Wallin 

zo Švédskej pôdohospodárskej 
univerzity v Uppsale a jej zástupca 

Ján Lichý z LSR, š.p.

Elena Paoletti z Talianskej spoločnosti 
pre pestovanie a ekológiu lesov a členka 

Výkonného výboru IUFRO odovzdáva cenu 
za významný dlhodobý prínos pre IUFRO 

emeritnému profesorovi Technickej univer-
zity vo Zvolene Ladislavovi Paulemu, dlho-
ročnému koordinátorovi divízie IUFRO pre 

fyziológiu a genetické zdroje.
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Lesnícki seniori sa opäť stretli
Po dvojročnej prestávke zapríčinenej pandémiou Covid – 19 sa lesnícki seniori 6. septembra 2022 opäť zišli na výjazdovej členskej 
schôdzi Klubu dôchodcov pri LSR, š. p. – GR Banská Bystrica. Práve pomerne dlhá „pandemická“ prestávka podčiarkla význam opä-
tovného stretnutia lesníckych seniorov. Neúprosný čas totiž stále prerieďuje rady seniorov, noví ich však postupne nahrádzajú a pre-
to vzájomné stretanie významne utužuje vzťahy medzi novšou a staršou generáciou seniorov.

Účastníci sa 6. septembra 2022 auto-
busom presunuli z  Banskej Bystrice cez 
Zvolen, kde pribrali ďalších seniorov, do 
Reštaurácie Hrochotský mlyn, kde sa srdeč-
ne zvítali so seniormi, ktorí sa sem dostavili 
po vlastnej osi. Po malom občerstvení po-
kračovali Hrochotskou dolinou cez Kyslin-
ky ďalej, až na poľovnícku chatu Zálomská. 
Táto chata patrí Lesnej správe (LS) Vígľaš 
v  rámci terajšieho Odštepného závodu 
(OZ) Poľana.

Po spoločnom fotografovaní v  peknom 
prostredí pred chatou privítal účastníkov zá-
jazdu riaditeľ ekonomického úseku GR Ing. 
Dušan Lašák a odovzdal pozdrav od gene-
rálneho riaditeľa š. p. LESY SR Ing. Jána Mar-

hefku, ktorý sa podujatia pre iné povinnosti 
nemohol zúčastniť. Seniorov privítal aj do-
máci pán, riaditeľ OZ Poľana Ing. Ján Sokol 
s  technikom LS Vígľaš Ing. Martinom Kala-
márom. LS Vígľaš je jednou zo siedmich les-
ných správ OZ Poľana, ktorý sa rozprestiera 
na strednom Slovensku a  na juhu siaha až 
po maďarskú hranicu.

Členskú schôdzu Klubu dôchodcov viedol 
jeho predseda Ing. Martin Žilka. Uviedol, že 
tento klub disponuje v  súčasnosti 61 člen-
mi, pričom podujatia sa zúčastnilo 38 členov 
a  päť hostí. Pietna spomienka patrila tým 
seniorom, ktorí nás v uplynulom období na-
vždy opustili. Obnovená bola tým dlhoroč-
ná tradícia týchto podujatí.

Po chutnom guľáši si účastníci mali čo 
povedať, veď počas dvojročnej absencie 
stretnutí sa mnoho udialo nielen v  spoloč-
nosti vrátane lesníctva, ale aj v  samotnom 
živote seniorov a  ich rodín. V  osobných 
rozhovoroch tak opäť ožili milé spomienky 
na príhody z  aktívneho života. K  úspechu 
podujatia prispelo aj spočiatku príjemné 
počasie začínajúcej jesene, ktoré sa trochu 
zhoršilo len v jeho závere.

V  poobedňajších hodinách sa lesnícki 
seniori vrátili autobusom do Zvolena a Ban-
skej Bystrice po tej istej trase, akou na chatu 
Zálomská prišli.

Nakoniec ako zvyčajne patrí poďakovanie 
za prípravu a realizáciu vydareného poduja-
tia členom výboru Klubu dôchodcov v spo-
lupráci so základnou organizáciou OZ – DLV 
pri generálnom riaditeľstve LSR š.p.. Osobitná 
vďaka seniorov však patrí Ing. Martinovi Žil-
kovi ako aj sprievodkyni Ing. Anke Seleckej.

Ing. Július Burkovský

Občerstvenie v Reštaurácii Hrochotský mlyn.Lesnícki seniori pred chatou Zálomská.

Privítanie 
seniorov na 
Zálomskej.
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Prax v  rámci programu Erazmus trvá pre 
20 študentov z Poľska dva týždne a končí sa 
v piatok. „Vybrali sme si Slovensko, chceli sme 
poznať horské lesy, nielen tie na nížinách. U nás 
je samá borovica, a tu je to omnoho pestrejšie. 
V Poľsku sa viac pracuje s harvestorom, tu sme 
naživo videli nové metódy približovania či zna-
čenia dreva. V  našej krajine nie sú expedičné 
sklady, tak aj manipulácia s  drevnou hmotou 
je iná. Väčšina zúčastnených mladých ľudí chce 
pokračovať v  štúdiu lesníctva aj na vysokej 
škole,“ povedala učiteľka zo školy Technikum 
Leśnego Jolanta Wencel.

Na Lesnej správe Udavské si poľskí štu-
denti vyskúšali vyznačovanie zásahu v zmie-
šaných porastoch do 50 rokov, kde sa ozna-
čujú dreviny, ktoré sú krivé, poškodené či 
zdravotne nevyhovujúce. Išlo o dreviny buk, 
jedľa, smrek, javor horský či jaseň. Študenti 
tiež videli ukážky prác s konským záprahom, 

technikou UKT či tzv. železným koňom (ide 
o náhradu živého koňa, ktorý vykonáva čin-
nosti v strmých terénoch s vysokým sklonom 
svahu, kde sa iná technika nedostane).

„Študenti sú veľmi šikovní, ako predmaturit-
ný ročník už dobre ovládajú lesnícku termino-
lógiu. U  nás sa stretli s  viacerými činnosťami, 
s ktorými v Poľsku neprídu do kontaktu,“ kon-
štatuje vedúci Lesnej správy Udavské Martin 
Čikovský. Išlo napríklad o vyznačovanie zása-
hu pri obnove dubovo-bukových porastov, 
kde sa uplatňuje princíp prírode blízkeho 
hospodárenia.

„Je to po prvýkrát, čo sme na našom závode 
privítali študentov z Poľska a myslím si, že sme 
im pripravili veľmi zaujímavý program, aby 
sa nielen naučili vykonávať potrebné lesnícke 
činnosti v  praxi, ale poznali aj našu históriu,“ 
skonštatoval poverený riaditeľ organizačnej 
zložky OZ Vihorlat Jaroslav Uchaľ. Dnes je pre 

mladých lesníkov pripravená súťaž na strelni-
ci Blatiny v Zámutove, obhliadka múzea Lipo-
vá o histórii lesníctva v poľovníckom kaštieli, 
kde je aj prezentácia lesnej železničky.

„Je dôležité si uvedomiť, že práve mladá gene-
rácia je našou investíciou do budúcnosti. Mali by 
sme sa dôkladne venovať mladým ľuďom, ktorí 
raz budú naši nasledovníci, vštepovať im lásku 
k  prírode, ale tiež ukazovať priamo v  teréne, 
o čom je práca lesníka,“ dodal generálny riadi-
teľ štátneho podniku LESY SR, Ján Marhefka.

Štátny podnik LESY SR pravidelne realizuje 
rôzne druhy odborných prevádzkových praxí 
študentov, a  to na generálnom riaditeľstve, 
ako aj v  regióne. Uplatňuje sa individuálna 
prax, celoročná, 2-týždňová prax v  zmysle 
školských osnov či tzv. duálne vzdelávanie. 
Štátny podnik spolupracuje aj s  vysokými 
školami zo Slovenska i zahraničia.

Ing. et Ing. Ján Lichý, Ph.D.

Poľskí študenti na dvojtýždňovej praxi 
v OZ Vihorlat

Študenti z poľského mesta Tuchola sú na praxi v organizačnej zložke OZ Vihorlat. Stredoškoláci a stredoškoláčky zo školy Technikum 
Leśnego už absolvovali viaceré ukážky lesníckej práce. Na expedičných skladoch videli vykladanie surových kmeňov, následnú ma-
nipuláciu a zhodnocovanie drevnej hmoty, ukladanie sortimentov podľa kvalitatívnych tried, spôsob nakládky dreva do vagónov 
pre centrálnych zákazníkov či prepravu dreva z odvozných miest na ES. Videli tiež ukážku technológie, manipulačnej linky Zembrod.
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Túto storočnicu si pripomíname najmä 
preto, lebo aj týmito úpravami sa začala 
nová epocha lesníckeho školstva v  Liptov-
skom Hrádku v povojnovej Československej 
republike.

Bohuslav Procházka bol dobrý odborník 
a  tiež dobrý organizátor, tak nečudo, že si 
jeho schopnosti všimli aj na ministerstve.

Minister vyslovuje mimoriadne uznanie 
Ing. Procházkovi nasledovne:

Ministerstvo zemědělství ČSR neobyčajne 
priaznivo hodnotí činnosť riaditeľa Štátnej 
horárskej školy v  Liptovskom Hrádku pána 
Ing. Bohuslava Procházku.

Listom č. 9577-Ia./1922 zo dňa 21.2.1922 
vyslovuje:

„Vám své plné uznání za Vaši neobyčejně 
obětavou činnost, s níž se Vám podařilo školu 
Vám svěřenou v poměrně krátkém čase z málo 
utěšených poměrů přivésti do takového pořád-
ku, že může dnes sloužiti za vzor mnohým ško-
lám na Slovensku a to jak co do vnější úpravy 
a čistoty, tak hlavně co do ducha, prodchnuté-
ho nejideálnejším snažením, jenž na Vaši škole 
vládne.

Ale nejen Vaše činnost ve škole, ale i činnost 
Vaše mimoškolská, právě na Slovensku tak dů-
ležitá, která z Vaší školy utvořila kulturní cent-
rum celého širokého okolí, dochází u Minister-
stva zemědělství plného uznání.

Ministerstvo zemědělství jest přesvědčeno, 
že podnětem úspešné Vaší činnosti jak ve ško-
le, tak i  mimo školu jest láska k  slovenskému 
lidu a zdravé pochopení úkolu českého inteli-
genta na Slovensku. Docílené výsledky budou 
Vám zajisté vzpruhou pro další činnost, ku kte-
ré Vám úpřimně přejeme největšího zdaru.

V Praze, dne 21.2.1922
Podpísaný minister zemědělství František 

Staněk.

Bolo to skutočne veľké uznanie, ktoré sa 
zatiaľ žiadnemu lesníckemu pedagógovi 
na Slovensku nedostalo. Priblížme si aspoň 
stručne biografiu tohto lesníka, ktorý bol po-
stupne pedagógom na viacerých lesníckych 
školách.

Ing. Bohuslav Procházka sa narodil 22.7. 
1888 v  Horkách nad Jizerou v  severných 
Čechách. Študoval na lesníckej Revírnickej 
škole (1907), po lesnej praxi absolvoval Vyšší 
lesnícky ústav v Písku (1910). Pokračoval na 

Storočnica „Zemedelských“ škôl 
v Liptovskom Hrádku

Lesníckom odbore Vysokej školy pôdohos-
podárskej vo Viedni (1917).

Začínal ako praktikant v  Písku, od roku 
1910 ako lesný adjunkt na rôznych veľkostat-
koch. Po skončení štúdia pokračoval krátko 
ako odborný učiteľ Zemskej lesníckej školy 
v Jemnici na Morave (1919). V rokoch 1919-
1933 bol dlhoročným riaditeľom Horárskej 
školy v  Liptovskom Hrádku. V  Liptovskom 
Hrádku otvoril aj obnovenú Hospodársku 
školu (1921) a novú Drevársko-piliarskú ško-
lu (1922). Pre školský majetok v Liptovskom 
Hrádku získal nové polesie, poľnohospo-
dársko-záhradnícky majetok, pozemok pre 
novú lesnú škôlku a dal postaviť cvičnú par-
nú pílu. Neskôr pribudli aj včelárska stanica 
a  hydrologicko-rybárska stanica. Vyučoval 
botaniku, zoológiu, pestovanie a  ochranu 
lesov. Usilovne rozvíjal a  viedol výskumnú 
lesnícku stanicu, kde sa venoval najmä pes-
tovaniu sadeníc v  lesných škôlkach, seme-
nárstvu, drevárskej technológii a problema-
tike lesnej pastvy.

Usporadúval vzdelávacie prednášky a  or-
ganizoval divadelné súťaže, pre celé okolie 
Liptovského Hrádku. Zúčastňoval sa na práci 
okresného zastupiteľstva, podtatranského 
národohospodárskeho zboru a  Slovenskej 
poľnohospodárskej rady. Prispieval do časo-
pisov Československý les a  Československý 

háj. V  Liptovskom Hrádku vydal litografo-
vané lesnícke učebnice „Pestovanie lesa“ 
a  „Dopravníctvo“, ktoré patria medzi prvé 
slovenské lesnícke učebnice. Z  Liptovského 
Hrádku ho preložili do Jemnice, kde bol v ro-
koch 1933 až 1936 riaditeľom Hájnickej školy 
v Jemnici, kde pôsobil až do svojej predčas-
nej smrti. Zomrel v  mladom, nenaplnenom 
veku života ako 48-ročný, dňa 31.8.1936. 
Bol čestným členom Ústrednej jednoty 
československých lesných, loveckých a  ryb-
ničných zamestnancov. Pre Hájnickú školu 
v  Liptovskom Hrádku znamenal veľký kva-
litatívny skok vo výchove lesníckych kádrov 
a značné zvýšenie jej prestíže na Slovensku. 
Práca hlavného protagonistu tej doby však 
nebola dodnes docenená.

Toto Procházkové obdobie je pre ďalší vý-
voj školského lesníctva veľmi dôležité už aj 
preto, lebo do roku 1919 bolo vyučovanie 
v  jazyku maďarskom, to málo učebníc čo 
boli, taktiež boli maďarské. Učitelia rovnako 
vyučovali maďarsky. V prelomových prevra-
tových rokoch bol riaditeľom školy Vidor Il-
lés, ktorý nemal záujem o povznesenie školy 
už aj preto, lebo sám sa nehlásil k prívržen-
com novej republiky. A  tak všetky školské 
objekty postupne upadali, školský botanický 
park, školská škôlka i Hradská hora. Nový ria-
diteľ školy po prevrate stále pred ťažkou pe-
dagogickou skúškou – Procházka bol prvý, 
ktorý vyučoval v  novom československom 
jazyku, zabezpečoval nové české učebnice 
pre žiakov. Okrem toho pred Procházkom 
stála ťažká úloha – vybudovať školské lesné 
hospodárstvo podľa moderných poznatkov. 
Uskutočňoval nové zalesňovania, budoval 
nové cesty, zavádza podrastový hospodár-
sky spôsob. Všetky práce na školskom polesí 
vykonávajú žiaci pod dohľadom lesných ro-
botníkov a pod vedením odborných učiteľov 
a horárov. Procházka uskutočňoval výsadby 
cudzokrajných drevín, červený dub, smrek 
omorika, jedľa srienistá, jedľa balzamová, 
thuja západná, tsuga kanadská a pod.

Vzhľadom na politickú situáciu, vznik no-
vej republiky, maďarskú honoráciu na škole 
i v meste, mal Procházka nezávidenia hodnú 
situáciu. Všetko prekonal v  prospech školy 
a  preto mu hrádockí lesníci a  pedagógovia 
sú dodnes vďační.

Ing. Viliam Stockmann, CSc.

V decembri 1919 prešla pod československú správu dvojročná Horárska škola v Liptovskom Hrádku založená v roku 1886. V rámci 
celoštátnej úpravy lesníckeho školstva sa v roku 1922 z dvojročnej Horárskej školy v Liptovskom Hrádku stáva jednoročná Štátna 
hájnická škola, pri ktorej ustanovili aj Štátnu drevársko – piliarsku školu a Poľnohospodársku školu. Tieto školy mali spoločný pro-
fesorský zbor a tvorili aj s Poľnohospodárskou školou jeden ústav pod názvom Zemedelské školy. Riaditeľom celého ústavu bol od 
roku 1921, do roku 1933 Bohuslav Procházka (1888-1936). Štúdium bolo jednoročné, od školského roku 1926/1927 ho predĺžili na 
dva roky.

Ing. Bohuslav Procházka, riaditeľ školy
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Budova Hájnickej školy v Liptovskom Hrádku

Absolventi školy – 1925 – so svojimi učiteľmi. V prostriedku sedí riaditeľ Procházka.
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140. a 110. výročie 
významných odborníkov

Pre Slovákov spoluautor a  garant Tatran-
ského národného parku sa narodil 4.5.1882 
v  Kutnej Hore v  rodine pedagóga. Stredná 
škola v  Příbrami (1900). Pražská česká uni-
verzita, Prírodovedecká fakulta, špecializá-
cia botanika. Docentúra (1907), mimoriad-
ny profesor systematickej botaniky (1911), 
riadny titulárny profesor (1916). Celú svoju 
mimoriadnu pracovnú kariéru prežil na Kar-
lovej univerzite, ako jej profesor a  od roku 
1933 ako jej rektor. Bol riaditeľom Botanic-
kého ústavu i Botanickej záhrady. Z jeho ne-
uveriteľne plodnej odbornej životnej cesty 
vyberáme len zlomok.

Venoval sa rastlinnej sociológii, najmä 
s  dôrazom na lúky a  pasienky. Mimoriad-
ny prínos mala jeho aplikovaná botanická 
práca zameraná na liečivé rastliny. V  zo-
zname vyšších rastlín Slovenska (Marhold, 
Hnidák,1998) môžeme nájsť jeho priezvis-
ko ako doklad o  platnom opise 20 druhov, 
alebo poddruhov a nespočetný rad odkazov 
na jeho prácu pri určovaní ďalších druhov. 
Veľmi podnetné boli jeho fytogeografické 
práce zo Slovenska – príspevky o  hranici 
medzi Západnými a Východnými Karpatmi. 
Patrí k  priekopníkom ochrany prírody na 

Stredoškolský profesor a riaditeľ na Stred-
nej lesníckej technickej škole v  Liptovskom 
Hrádku (1942 – 1952) sa narodil 6.7.1912.

Celých 34 rokov venoval výchove lesnícke-
ho dorastu. Stovky absolventov tejto lesníc-
kej školy, ktorým odovzdával svoje bohaté 
skúsenosti, úspešne riešilo a riadilo náročné 
úlohy na úseku rozvoja slovenského lesného 
hospodárstva.

Na lesnícku školu nastúpil v roku 1935 ako 
pracovník školského majetku. V tom období 
pod jedným riaditeľstvom boli tri školy – 
jednoročná lesnícka – tzv. Škola pre lesných 
hájnikov, dvojročná lesnícko-piliarska, ktorá 
bola jediná v  republike a  zimná dvojročná 
poľnohospodárska škola. Ku školskému ma-
jetku okrem iného patrilo školské polesie 
Hradská hora.

V  roku 1936 bol menovaný ašpirantom 
školy, v roku 1939 začal vyučovať ako výpo-
mocný učiteľ. Po skončení pedagogického 
semináru bol menovaný za odborného uči-
teľa.

v r. 1926 zverejnil prvý projekt TANAPu. Bol 
jedným z  propagátorov dôležitosti ochrany 
a vyhlásenia Pieninského národného parku. 
Dal návrh na založenie Karpatskej geobota-
nickej únie. Jeho piešťanské práce prispeli 
k odhaleniu jeho pamätníka a pomenovaniu 
jednej z  promenád na Kúpeľnom ostrove 
v  Piešťanoch. Bol podpredsedom Česko-
slovenskej Ligy ochrany prírody. Zakladateľ 
Českej botanickej spoločnosti v  roku 1912. 
Bol poslancom Národného zhromaždenia. 
Na jeho počesť je v Belianskych Tatrách po-
menovaná Dominova dolina.

Snáď najdôležitejšou prácou je Domin-
-Podpěra-Polívka „Klíč k  úplné květeně re-
publiky Československé“ (1928). Nemožno 
na tomto mieste vykonať enumeráciu jeho 
veľkého diela, preto aspoň niektoré práce zo 
Slovenska: príspevky o hranici medzi Západ-
nými a  Východnými Karpatami. „Tatranské 
obrazy“, „Tatranská květena“, „Květena okolí 
Píšťan“, „Píšťanská květena“, “Národní park 
tatranský“, „Zkáza lesu v  Bielskych Tatrách“. 
Okrem rozsiahleho knižného diela je auto-
rom stoviek výskumných a  odborných prí-
spevkov.

Zomrel 10.6.1953 v Prahe ako 71-ročný.

Prof., Dr., Karel Domin

Ferdinand Benkovič
V  roku 1945 ho Revolučný národný vý-

bor v Liptovskom Hrádku poveril vykonávať 
funkciu riaditeľa školy, neskôr ho do funkcie 
menovalo Povereníctvo pôdohospodárstva. 
V  školskom roku 1945/46 v  päťmesačných 
kurzoch školili partizánov a  v  ďalšom roku 
frontových vojakov (tak ako aj na iných ško-
lách na Slovensku).

Na ustanovujúcom valnom zhromaždení 
Rybárskeho zväzu 30. apríla 1946 bol zvo-
lený aj za tajomníka miestneho Rybárskeho 
zväzu.

Medzi rokmi 1952 a 1957 pracoval mimo 
školy, stal sa riaditeľom miestnej Včelárskej 
školy. Vrátil sa v roku 1957 keď už existova-
la štvorročná Lesnícka technická škola a  jej 
riaditeľom bol jeho nástupca Ján Kováč. Ako 
hlavný predmet vyučoval ochranu lesov.

Do dôchodku odišiel v  roku v  roku 1972, 
keď sa stal riaditeľom lesníckej školy Ing. Šte-
fan Belko.

Ing. Viliam Stockmann, CSc.

Slovensku. Vývoj predbehol o  niekoľko 
desaťročí, keď formuloval diferencovanú 
ochranu prírody. Vyvíjal veľkú aktivitu pri 
príprave Tatranského národného parku, so 
zvláštnym dôrazom na Belianske Tatry, už 
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Lesná správa Lukov
Obec Lukov leží na severnej strane Čer-

govského pohoria v okrese Bardejov. Patrila 
pod hertnícke panstvo, v 19. storočí bol ze-
mepánom Fridrich Anhalt. Obcou preteká 
rieka Topľa, ktorá pramení na konci doliny 
pod najvyšším vrcholom Čergovského po-
horia Minčolom (1157 m n. m.). Rieka odde-
ľuje Lukov od susednej obce Venécia, teda 
Benátky. Pravdepodobne tu usadil v stredo-
veku zemepán sklárov z Talianska. Bohatstvo 
lesov Čergovského pohoria dalo vznik sklár-
ňam aj v  okolitých obciach: Livovská Huta, 
Kružlovská Huta, Kríže, Hervartov. Chotárny 
názov Uhlisko v Livovskej Hute je pamiatkou 
na pálenie dreveného uhlia.

Lesy sa prelínajú históriou obce. Podľa 
Maďarského geografického slovníka, ktorý 
vydal Elek Fényes v roku 1851, Lukov (Lukó) 
bola rusínska obec, v ktorej žilo 762 grécko-
katolíkov, 57 rímskokatolíkov, šesť evanjeli-
kov a 16 Židov. Obec mala papiereň, pílu na 
vodný pohon. V chotári bol veľký les. V tre-
ťom zväzku Monografie Šarišskej župy vyda-
nej v roku 1912 je uvedené, že v roku 1891 
boli v Lukove a Hertníku parné píly.

Vďaka bohatstvu lesov v Lukove bola zalo-
žená Lesná správa, jedna z prvých v širokom 
okolí. Na dobovej pohľadnici, ktorú vydal 
bardejovský kníhtlačiar Mór Salgó, je zobra-
zená budova Lesnej správy Lukov. Pohľadni-
ca je datovaná 8.2.1915.

V  Štátnom archíve Prešov, pracovisko Ar-
chív Bardejov sú uložené doklady Lesnej 
správy Lukov od roku 1911. Jeden z prvých 

dokumentov je cenník palivového dreva plat-
ný od roku 1911, ktorý vydal Uhorský kráľov-
ský lesný úrad v Solivare pre obvod Uhorskej 
kráľovskej lesnej správy v Lukove a Zborove. 
V roku 1912 pod Lesnú správu Lukov patrili 
tieto obce: Lukov, Livov, Livovská Huta, Kríže, 
Lenartov, Malcov, Kružlov a Hertník.

Po vzniku Československej republiky 
vzniklo Riaditeľstvo štátnych lesov a  ma-
jetkov v  Solivare. Od júna 1931 do januára 
1935 bol obvod Lesnej správy Lukov dočas-
ne pričlenený k  Zborovskej lesnej správe. 
V  Korpeľovom Lesníckom adresári z  roku 
1942 je uvedená Správa štátnych lesov Lu-
kov s obcami: Kružlov, Lukov, Lenartov, Mal-
cov, Livovská Huta, Livov. Po druhej svetovej 
vojne došlo k  reorganizácii, vznikol Lesný 
závod v  Bardejove a  Zborove. Bardejovský 
mal tieto polesia: Bardejov, Kružlov, Hertník, 
Malcov, Kríže, Lukov, Livov a Livovská Huta. 
V  70-tych rokoch minulého storočia vznikli 
v bardejovskom Lesnom závode štyri Lesné 
správy, a to Bardejov, Kružlov, Hertník a Lu-
kov, ktorý mal polesie Lukov, Livov a Livov-
ská Huta.

Tak ako ľudia, aj lesné správy majú svoj 
začiatok a koniec. Posledné zvonenie Lukov-
skej lesnej správe zaznelo v  roku 2013, keď 
sa zlúčila s Lesnou správou Malcov.

Za informácie o  organizačnom členení 
ďakujem pánovi Jánovi Volčkovi – bývalému 
vedúcemu Lesnej správy v Lukove.

Štefan Hanuščin

Atlas škodlivých činiteľov 
podľa kategorizácie lesnej 

hospodárskej evidencie
Predstavujeme ďalšiu odbornú publiká-

ciu, ktorá sa na 126 stranách venuje proble-
matike škodlivých činiteľov z pohľadu lesnej 
hospodárskej evidencie.

„Aby sa vlastníci a užívatelia hospodárskych 
lesov mohli voči pôsobeniu škodlivých činite-
ľov účinne brániť, potrebujú škodlivé činitele 
poznať a poznať aj ich priestorový a časový vý-
skyt. Na to slúži lesná hospodárska evidencia. 
Pomáha presnejšie rozpoznať zákonitosti vý-
skytu a  pôsobenia škodlivých činiteľov, pred-
povedať ich výskyt a  prijímať včas ochranné 
a  obranné opatrenia. Na Slovensko sa lesná 
hospodárska evidencia vykonáva v zmysle prí-
slušných zákonov a vyhlášok.“

Publikáciu, ktorú predstavujeme vyda-
lo Národné lesnícke centrum v  roku 2019 
v náklade 50 výtlačkov. Na tvorbe textov sa 
podieľalo 11 autorov, ktorí svoju pozornosť 
podrobne venovali biotickým škodlivým či-
niteľom (podkôrnemu hmyzu, listožravému 
hmyzu, cicavému hmyzu, škodcom korien-
kov a  kmienkov, hubám a  ostatným biotic-
kým činiteľom), abiotickým činiteľom (vetru, 
snehu, suchu a  úpalu, záplavám a  podmá-
čaniu a iným abiotickým faktorom) a antro-
pogénnym činiteľom, medzi ktoré radíme 
imisie, požiare, odcudzené drevo, pastvu 
hospodárskych zvierat, poškodenie imisiami 
a iné antropogénne činitele).

Súčasťou publikácie je tiež trojstranový 
slovník vysvetľujúci odborné výrazy tak, aby 
bola publikácia pochopiteľná čo najširšej ve-
rejnosti. Na posledných stranách sú uvedení 
autori použitých fotografií a  tiež literárne 
zdroje, za pomoci ktorých boli texty pripra-
vené.

-as-

Na obrázku odtlačok 
pečiatky Lesnej správy 
Lukov na listine z roku 

1912: M. KIR. ERDŐ-
GONDNOKSÁG LUKÓ
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Nájdi 10 rozdielov

RECEPTÁR

Bôčik z diviaka, cesnak, celé čierne korenie, 
bobkový list, mletá červená paprika – sladká, 
mleté čierne korenie

Dobre prerastený bôčik z diviačika narezaný 
približne na kusy veľkosti 15 x 15 cm dáme variť  
do vody spoločne s bobkovými listami, 4 celými 
strúčikmi cesnaku, čiernym korením a soľou. Va-
ríme ho na strednom ohni, kým mäso nezmäkne, 
cca 90-120 minút. Mäso vyberieme a potrieme 
z  každej strany vopred pripravenou zmesou po-
zostávajúcou z pretlačeného cesnaku, sladkej 
mletej červenej papriky, soli, mletého čierneho 
korenia a trochy vývaru z bôčika. Potom už len 
necháme vychladnúť.

Dobrú chuť!

Lesnícka papriková slanina

Lesy a CO2
•	 Podľa	odbornej	 literatúry	 je	1	ha	 (hektár,	čo	 je	plo-

cha 100 × 100 m) lesa mierneho podnebného pásma 
centrálnej Európy schopný prijať z  ovzdušia 20-40 
ton CO2 za rok. 

•	 Rovnaký	hektár	 lesa	 v  procese	dýchania	 za	 rok	 vy-
produkuje 10-20 ton CO2, čo predstavuje 50% z toho, 
čo počas roka zabudoval v  podobe vytvorenej or-
ganickej hmoty počas svojho rastu. Pretože stromy 
rovnako ako väčšina organizmov planéty zem tiež 
dýchajú. Takže zostatok zabudovaného CO2 sa pohy-
buje na úrovni 10-20 ton biomasy.

•	 Ten	istý	hektár	lesa	počas	jedného	roka	vytvára	stra-
ty na produktivite (zabudovávaní CO2) spôsobené 
prirodzeným opadom listov, konárov a  odumiera-
ním niektorých častí koreňov, prípadne prirodzenej 
mortality stromov, ktoré podľahnú konkurenčnému 
tlaku ostatných stromov v procese rastu. Táto strata 
predstavuje ďalších 50% z predchádzajúceho výpoč-
tu, teda 5-10 ton. Čistá produktivita, ktorou môžeme 
vyjadriť množstvo CO2, ktoré ostane za rok skutočne 
zabudované v 1 ha lesa činní 5-10 ton biomasy, kto-
rej základným stavebným prvkom je C (uhlík) pochá-
dzajúci z CO2.
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SEPTEMBER 2022
Životné jubileá

50 rokov
Ing. Vlastimil Uhlík, poverený riadením OZ, 

vedúci obchodného úseku – OZ Karpaty
Ing. Maroš Švec, referent pre pestovanie – 

OZ Podunajsko
Ing. Gabriela Valúchová, referent pre 

ochranu lesa – OZ Sever
Ing. František Poleta, vedúci výrobno-

technického úseku – OZ Tatry

60 rokov
Mária Fruniová, hlavný účtovník – OZ Tribeč
Ján Sabol, vedúci LO, LS Udavské – 

OZ Vihorlat
Ing. Ján Staško, referent MTZ a nákupu – 

OZ Vihorlat
Bc. Milena Snopková, správca systému 

nehnuteľností – GR Banská Bystrica
Ing. Ivan Pôbiš, špecialista GIS – GR Banská 

Bystrica

Pracovné jubileá
25 rokov

Tomáš Kubán, vedúci LO, LS Majdán – 
OZ Karpaty

Ing. Anna Šípková, účtovník – OZ Sever
Ing. Eva Valovičová, špecialista logistiky – 

GR Banská Bystrica
Ing. Jozef Matuška, špecialista dodávok 

dreva – GR Banská Bystrica

30 rokov
Ing. Robert Urbančík, referent správy 

a manažmentu majetku – OZ Východ

35 rokov
Ing. Ján Helenin, vedúci Strediska služieb 

Topoľčianky – OZ Tribeč
Ing. Viera Vojtková, technik, LS Topoľčianky 

– OZ Tribeč
Ing. Vladimír Podlucký, technik, LS Bánovce 

nad Bebravou – OZ Považie
Ing. Emil Šoltýs, technik, LS Nitrianske Pravno 

– OZ Považie
Ing. Miloš Vaňo, vedúci LS, LS Nitrianske 

Pravno – OZ Považie
Ing. Július Tisza, vedúci obchodného úseku 

– OZ Východ
Ing. Branislav Petro, metodik systémovej 

integrácie – GR Banská Bystrica
Ing. Jozef Řezanka, kontrolór – GR Banská 

Bystrica
Ing. Igor Nemec, oblastný manažér verejných 

obstarávaní- GR Banská Bystrica

40 rokov
Edita Debrovská, sekretárka – OZ Podunajsko

Starobný dôchodok
Ing. Ivan Podhorec, vedúci LS, LS Ľubochňa 

– OZ Tatry
Ing. Ján Vaľovský, vedúci LS, LS Hanušovce 

– OZ Šariš
Ing. Martina Velká
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Drevený odkaz kontinentov
Rex Homan sa narodil v  roku 1940 

na Novom Zélande. Jeho predkovia sú 
Íri, Škóti a  Maori. Súčasná tvorba tohto 
umelca je spätá s kultúrou Oceánie. Od-
rážajú jedinečnosť rozmanitosti tvarov 
a  línií predmetov svojho záujmu. Viac či 
menej známe diela už tradične vystavu-
je na vlastných i  spoločných výstavách. 
Niekoľkokrát získal Národnú cenu rezbá-
rov. Jeho tvorba je zastúpená v mnohých 
zbierkach po celom svete.

Ako umelecký rezbár prezentuje hlav-
ne eleganciu našich operených priateľov, 
ktorých čaru úplne podriadil svoje diela. 
Tie si znalci, ale i  obdivovatelia umenia 
môžu prezrieť prostredníctvom rozsiah-
leho portfólia sôch. Každá plastika je 
starostlivo prepracovaná a  niektoré do-
konca ukrývajú splynutie a  prepojenie 
rôznych druhov drevín. Pritom sú vždy 
inšpirované pohybom, vyobrazením 
a zhmotnením ladných pohybov opere-

ných vládcov oblohy. „Som očarený roz-
siahlymi rozpätiami vtáčích krídel, stoický-
mi postojmi a tiež schopnosťou vrhnúť sa 
do masy vody a  pohybovať sa pod hladi-
nou, takmer bez akejkoľvek námahy“, pre-
zrádza Rex a dodáva, že každé stvorenie 
zhmotnené v jeho plastikách je v podsta-
te sformovaným blokom surového dreva 
a  krivky zvýraznené maľovanými prvka-
mi, iba zvýrazňujú ich charakteristické 
vlastnosti. Táto pozornosť venovaná de-
tailom len ukazuje, koľko neuveriteľných 
druhov operencov skrášľuje našu zelenú 
planétu.

V  jeho zbierke nájdete viac ako 200 
sôch a je už len na každom z nás, či pod-
ľahne drevenému spojeniu svetadielov.

-as-


