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Doc. Ing. Ivan Herich, CSc. sa narodil 8. 4. 
1945 v Čiernom Balogu.

Po absolvovaní Strednej lesníckej technickej 
školy v Liptovskom Hrádku v rokoch 1959–1963 
nastúpil na Lesnícku fakultu Vysokej školy le-
sníckej a drevárskej (LF VŠLD) vo Zvolene, ktorú 
ukončil v roku 1968.

Ako absolvent vysokej školy v roku 1968 
nastúpil do funkcie zástupcu vedúceho polesia 
Pohorelá, LZ Červená Skala. Po roku praxe bol 
na základe konkurzu prijatý na Katedru HÚL 
LF VŠLD so zaradením výskumný pracovník. 
Vo výskume sa stal jedným z autorov a tvorcov 
informačného systému hospodárskej úpravy lesov 
(HÚL). Dlhodobo sa podieľal na jeho projektovaní, 
programovaní a zavádzaní do lesníckej praxe. 

Od roku 1975 na Katedre HÚL zastával 
funkciu odborného asistenta. V roku 1980 obhájil 
dizertačnú prácu na tému informačný systém HÚL 
a získal hodnosť kandidát vied vo vednom odbore 
41-08-9 Hospodárska úprava lesov. V roku 1988 
habilitoval na docenta v tomto vednom odbore.

V rámci pracovného zaradenia pripravoval štu-
dentov lesníckeho vysokoškolského štúdia a viedol 
diplomové práce v rámci predmetov kybernetika, 
výpočtová technika a hospodárska úprava lesov 
Zároveň sa okrem problematiky informačného 
systému HÚL, venoval aj modernizácii výučby 
odborných disciplín katedry HÚL uplatňovaním 
výpočtovej techniky a výučbových systémov na 
báze počítačov.

Po úspešnom absolvovaní konkurzu v organi-
zácii pre HÚL v roku 1990 nastúpil do zamestnania 
v Lesoprojekte vo Zvolene do funkcie vedúceho 
lesníckeho informačného centra. Počas pôsobenia 
v Lesoprojekte, neskôr od roku 2006 v nástup-
níckej organizácii Národné lesnícke centrum, sa 
zameral najmä na problematiku implementácie 
informačných a komunikačných technológií a vý-
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Životné jubileum, 65 rokov doc. Ing. Ivana Hericha, CSc.

znamnou mierou prispel k riešeniu ťažiskových 
úloh v oblasti lesníckej informatiky:
– zavedenie osobných počítačov do praxe HÚL 

a decentralizácia informačného systému HÚL,
– uplatnenie digitálnej technológie v geodézii, 

fotogrametrii a kartografii,
– vytvorenie lesníckeho geografického informač-

ného systému,
– vytvorenie lesníckeho trhového informačného 

systému,
– vytvorenie siete spravodajských jednotiek 

v lesnom hospodárstve,
– vybudovanie lesníckej informačnej banky,
– vývoj lesníckych počítačových aplikácií 

(programových systémov),
– vybudovanie lokálnej počítačovej siete Le-

soprojektu a jeho začlenenie do národnej 
infraštruktúry priestorových informácií v sieti 
internet, 

– vytvorenie portálu o lesoch SR.
Popri vykonávaní funkcie vedúceho lesníckeho 

informačného centra aj naďalej externe pôsobil na 
TU vo Zvolene v pozícii učiteľa, člena vedeckej 
rady, člena komisie pre udeľovanie vedeckých 
hodností a i. Oponoval celý rad diplomových prác, 
učebných textov, záverečných správ výskumu, 
doktorandských a docentských dizertačných prác, 
výsledky svojej odbornej činnosti pravidelne pub-
likoval vo vedeckých a odborných zborníkoch, ča-
sopisoch a v dennej tlači.

Na základe ocenenia výsledkov dlhoročnej 
práce v oblasti pedagogiky, výskumu a praxe mu 
boli udelené:
– plaketa za rozvoj hospodárskej úpravy lesov 

(2002),
– medaila za prínos k rozvoju Technickej univer-

zity vo Zvolene (2007),
– strieborná medaila za významný prínos k roz-

voju lesníctva (2008),
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– čestné uznanie za aktívnu prácu a propagáciu 
vedeckovýskumných poznatkov (2010).
Jubilant počas svojej vedeckej a praktickej od-

bornej a riadiacej činnosti riešil aktuálne problémy 
lesného hospodárstva na Slovensku. 

Záverom možno konštatovať, že doc. Ing. Ivan 
Herich, CSc. zasvätil celý svoj život rozvoju les-
níckej informatiky a hospodárskej úpravy lesov na 
Slovensku. Vyzdvihnúť možno jeho charakterové 
a povahové vlastnosti vysokú odbornosť, všestran-
nosť a systémový prístup k informatizácii lesníctva 
a k zavádzaniu informačných technológií do praxe 
HÚL a LH. Patrí k osobnostiam, ktoré význam-

ným spôsobom prispeli k rozvoju a modernizácii 
lesníctva zavádzaním progresívnych informačných 
technológií. 

Pri príležitosti jeho 65. narodenín mu prajeme 
veľa zdravia, pohody v kruhu jeho najbližších, ale 
aj ďalšie sily do jeho aktívnej činnosti v prospech 
lesníctva na Slovensku.

Ing. Ján BAVLŠÍK

Národné lesnícke centrum-
Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen

Sokolská 2
SK – 960 52 Zvolen
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