Lesníci „vidia“ ďaleko dopredu

Princíp rotácie organizovania zasadnutí Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania (RZ
SDV) postavil pred Slovenskú lesnícku komoru otázku: Kde a s akým pridaným programom zasadnutie
zabezpečiť?

Po neutíchajúcich atakoch hlavne médií na lesníkov a lesnícky stav bola voľba jasná. Ukážme, že
lesníci nie sú len tí, čo rúbu stromy hlava-nehlava, ale že obhospodarovanie lesov má svoju históriu,
svoje pravidlá, svoje vízie. Prepojenie klasického lesníctva s modernými technológiami, demonštrácia
toho, že les vie na akciu (ťažbu stromov) dať aj reakciu (napr. rast korún do uvoľneného priestoru)
a hlavne možnosť „vidieť“ aj niekoľko decénií dopredu – to všetko sa dá pomocou 3D virtuálnej
jaskyne na Technickej univerzite vo Zvolene. Lesnícka fakulta, ktorá je členom Slovenskej lesníckej
komory, pripravila pre priebeh rokovania a aj sprievodného programu výborné podmienky. Veď
všetci členovia Rady okrem zástupcu SLsK sú nelesníci a vedia o nás skôr z médií, ako z priameho
kontaktu. Aj keď v mnohých diskusiách ozrejmujem, čo je to obhospodarovanie lesov, vždy je lepšie
raz vidieť... Tak sa aj minuloročné zasadnutie uskutočnilo priamo v lese – v Lesníckom skanzene vo
Vydrovskej doline. Tento rok zas vo virtuálnom svete, ale to len preto, aby možno na lesníkov zmenili
nazeranie aj členovia Rady – vysokí funkcionári zamestnávateľských zväzov a stavovských organizácií.

A že prepojenie lesa a informačných technológií zaujalo, svedčilo množstvo otázok, na ktoré naši
sprievodcovia doc. Ing. Marek Fabrika, PhD. a Ing. Peter Valent PhD. fundovane odpovedali a diskusia
sa natiahla až tak, že ďalší program bol ohrozený meškaním účastníkov. Podstatné však je, že
predstavitelia rôznych profesií, ktorí sa zúčastňujú napríklad aj tripartitných rokovaní na národnej
úrovni už vedia, že lesníctvo nie je naozaj len o sekere, odvoze dreva či lykožrútovi. A vedia sa nás
zastať aj na najvyšších fórach, lebo do nášho skutočného, ale aj virtuálneho lesa skutočne vstúpili
a mnohé pochopili.
Napriek tomu, že v lesníctve nie je veľký priestor na zapojenie študentov do systému duálneho
vzdelávania, prvé lastovičky sa objavujú a odbor Lesná výroba a Operátor lesnej výroby určite
perspektívu majú. Veď aj novelou zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave na
základe návrhov a pripomienok RZ SDV sa vytvorili pre školy podmienky, aby sa záujem zvyšoval a tak
isto zamestnávatelia, aby boli motivovaní sa do procesu duálneho vzdelávania zapojiť. Lebo do
novely to bolo pre školy aj zamestnávateľov skôr demotivujúce.
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