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Komu:
Členovia Slovenskej
lesníckej komory

SLsK diskutovala dňa 5.10.2017 s vedením MPRV SR

5.10.2017 rokovala Slovenská lesnicka komora, zastúpená Ing.
Jaroslavom Šulekom, Ing. Róbertom Zlochom a Bc. Dávidom
Hančinským, s pani ministerkou Ing. Gabrielou Matečnou,
generálnym riaditeľom sekcie LH Ing. Petrom Kickom, o
aktuálnych problémoch v LH. Okrem iných tém boli hľadané
riešenia najmä v oblasti hlavných kompetencií SLsK, ďalej v
oblasti štátnej správy a v neposlednom rade aj ohľadne
komunikácie medzi rezortami. Jednanie formou diskusie
pokladáme za konštruktívne.

Tlačová správa – Memorandum o lese
SLsK vydalo tlačovú správu ako reakciu na tlačovú besedu ministra životného prostredia

V utorok 26.9.2017 sa na lesníckej Alma mater - Technickej univerzite vo Zvolene konala
akademická slávnosť pri príležitosti, okrem iného, aj 210 - teho výročia vysokoškolského
lesníckeho štúdia na Slovensku. Slávnosť, ktorá určite patrí i celej lesníckej komunite.
Predvečer týchto osláv však dostali lesníci a obhospodarovatelia lesa nečakaný darček
formou tlačovej besedy od ministra životného prostredia pána Lászla Sólymosa v podobe
Národného memoranda o lese. Na úvod odznelo, že cieľom besedy je zvýšená ochrana
slovenských lesov. Pán minister pod rúškom pekných slov a emócií o nutnosti dôslednejšej
ochrany prírody a hlavne zabránenia ťažby dreva, ako aj spracovaniu kalamity, v územiach
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s druhým až štvrtým stupňom ochrany prírody navrhuje zmeny v zákone o ochrane prírody
a krajiny. Podobné zmeny tu už boli a neosvedčili sa. Naopak boli kontraproduktívne.
Potrebné súhlasy orgánov ochrany prírody na zasahovanie do biotopov európskeho a
národného významu v súvislosti so spracovaním kalamity v minulosti iba komplikovali
a spomaľovali spracovanie kalamity. Dovolíme si tvrdiť, že i tento moment prispel
k dnešnému premnoženiu podkôrneho hmyzu a s tým súvisiacich vysokých kalamitných
ťažieb. O to zarážajúcejšie je tvrdenie pána ministra o ochrane národného bohatstva akým
bezpochyby lesy sú. Lesníci včas varovali , že ak nebude umožnené urýchlené spracovanie
vetrovej kalamity, naplní sa scenár, ktorý dnes vidíme.
Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied Zvolen ( 12.12.2003)

... „Dlhé čakanie na úradné rozhodnutie môže viesť k rozpadu porastov a ovplyvneniu
rozsiahlych území sanitárnou ťažbou. Môže to mať nedozierne ekologické a tým aj
ekonomické dôsledky (erózia, anulovanie vodohospodárskej, pôdoochrannej, klimatickej
i ďalších funkcií lesa)“
Lesnícka ochranárska služba (Záznam z obhliadky porastov zo dňa 24.5.2005,

Tatranská Javorina):
.... „Hrozí tu nebezpečenstvo prenikania podkôrnikovej kalamity i do zatiaľ nepoškodených lokalít
veľmi cenného územia a prenosu lykožrúta do širokého okolia. Podcenenie tejto situácie
zapríčiní možné nezvládnutie budúceho vývoja podkôrnikovej kalamity.“

Nikto vtedy lesníkov nechcel počúvať a dnes chcú lesníkom títo istí ľudia radiť ako majú
v lesoch hospodáriť. Prikladáme aj obrazovú prílohu ako si predstavujú ochranári
zachovanie lesov a ich biologickej rozmanitosti. Obr č. 1,2,3
Naopak sú to lesníci a obhospodarovatelia lesa, ktorí v lesoch hospodária trvalo udržateľne.
Keď vznikne kalamita, túto spracujú a obnovujú na daných plochách nový les z prirodzeného
zmladenia alebo výsadbou. Lenže to akoby kompetentní nechceli vidieť. Taktiež prikladáme
obrazovú prílohu ako hospodária lesníci. Obr. č. 4,5

Nepovažujeme taktiež za šťastné predkladať verejnosti návrhy, ktoré nie sú s druhou
stranou vopred prekonzultované, dohodnuté narúšajú krehký spoločenský konsenzus
o ochrane súčasných území. Predstavenstvo Slovenskej lesníckej komory je z takéhoto
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postupu pána ministra zhrozené a vníma tento akt ako urážajúci a verejne ponížujúci
lesnícky stav na Slovensku. Slovenskí lesníci a obhospodarovatelia lesa, aj keď nie sú bez
chyby, sa snažia zachovať lesy aj pre budúce generácie tak ako to robia viac ako dvesto
rokov. Opierajú sa o vedomie, že táto úloha im je historicky spoločnosťou zverená a má
oporu aj v dnes platnej legislatíve a prijatých dokumentoch týkajúcich sa lesného
hospodárstva.

Na záver chceme vyjadriť poľutovanie nad postupom hlavného predstaviteľa ministerstva
životného prostredia a vyzvať ho na skutočný a seriózny dialóg s partnerským
ministerstvom.

Lesnícka exkurzia OLsK Bratislava v Orlických horách v Českej
republike 14.-16.9.2017
Lesy nás spájajú

Zemepisné názvy niektorých miest a obcí nie sú nič dlžné svojmu názvu. Ako inak, ako
dažďom nás mohla privítať česká obec
Deštné v Orlických horách? Teraz mi tak napadá, aké uvítanie by bolo príznačné pre
obce s názvami Rozkoš (okres Znojmo),Nesvačily (okres Beroun) či napríklad Veltrusy
(okres Mělňík)? Určite ani slovenské miestopisy nezaostávajú za vtipnými
názvami(Smilno, Pichne, Aňala). Ale nie o tom chcem písať. Chcem vás oboznámiť s
poznatkami a faktami, ktoré sme získali na trojdňovej zahraničnej pracovnejceste po
Orlicku.
Študijnú cestu pre nás zorganizovala Oblastná lesnícka komora Bratislava v spolupráci
Slovenskej lesníckej komory a, samozrejme,štátneho podniku Lesy SR. Program
„služobky“ nám pripravili českí kolegovia- štátne lesy Českej republiky a dva
súkromnésubjekty Správa Kolowratských lesů a Správa lesů a majetku Kristina
Colloredo Masfeldová.
Zvyšok správy nájdete na webe komory: http://www.slsk.sk/aktuality01.html#bookmark4
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19. stretnutie Klubu žien - lesníčiek, Lesy SR - OZ Prievidza, Horná
Nitra 17. - 20.8.2017
Slovenská lesnícka komora ako stavovská organizácia lesníkov organizuje pre svojich
členov rôzne podujatia, aby sa členovia stretli aj v inej atmosfére, ako iba v práci. V mesiaci
august sa o takéto stretnutie postaral Klub lesníčok pri Slovenskej lesníckej komore. Naše
dámy zorganizovali úžasné stretnutie a to 19. ročník stretnutia žien lesníčok Horná Nitra OZ Prievidza 2017. Stretnutie s veľmi zaujímavým lesníckym ale aj iným programom trvalo 4
dni. Za spomenutie určite stojí napr. sfáranie do bane Hornonitrianskeho banského múzea,
príklady hospodárenia na poddolovaných územiach práve v oblasti pôsobenia baní na LS
Prievidza a v neštátnom subjekte Spevár s.r.o. Taktiež účastníci navštívili objekty PRO
SILVA na LS Duchonka. V neposlednom rade sa konali aj exkurzie po rôznych kultúrnych
pamiatkach okolia, do ZOO Bojnice, kde sa členovia SLsK dozvedeli veľa zaujímavých
informácii o jej činnosti. Klub lesníčok v ZOO Bojnice začal prispievať aj na chov jednej zo
sov zoologickej záhrady. Program bol mimoriadne bohatý a pestrý.
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Slovenská lesnícka komora je aj na Facebooku:
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Vypracoval: Dávid Hančinský
hovorca Slovenskej lesníckej komory
hovorca@slsk.sk

