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1. januára 2011 sa dožil 65 rokov Ing. Jozef Paulenka, CSc. 
Narodil sa v Podkriváni, okres Lučenec, teraz Detva. Študoval na 
Strednej všeobecnovzdelávacej škole B. S. Timravy v Lučenci a po-
tom na Lesníckej fakulte Vysokej školy lesníckej a drevárskej (teraz 
Technická univerzita) vo Zvolene. Na tejto škole taktiež absolvoval 
externú vedeckú ašpirantúru v odbore poľnohospodárska a lesnícka 
fytopatológia a ochrana rastlín. V roku 1969 nastúpil do zamestnania 
na Ústav pre hospodársku úpravu lesov, pobočku Zvolen. Po ukončení 
základnej vojenskej služby sa znovu vrátil na tento ústav, kde do roku 
1974 pracoval ako samostatný zariaďovateľ, vedúci pracovnej skupiny 
a špecialista prieskumu ochrany lesov a poľovníctva, potom prešiel 
na ústredie do funkcie vedúci špeciálneho prieskumu ochrany lesov 
a poľovníctva. Neskôr pracoval ako vedúci odboru hospodárskej 
úpravy lesov a potom ako námestník riaditeľa pre technický úsek. 
Roku 1989 nastúpil na Výskumný ústav lesného hospodárstva (Les-
nícky výskumný ústav) Zvolen, kde bol vedúcim odboru ochrany 
lesov a poľovníctva a námestníkom riaditeľa. V rokoch 1997 – 1999 
bol riaditeľom Lesoprojektu Zvolen a potom riaditeľom pobočky 
Lesoprojektu Zvolen a ako vedúci vývojový pracovník na ústredí 
ústavu. Od 1. februára 2008 je dôchodca.

Ako vyplynulo z prehľadu doterajšej činnosti Ing. Jozef Pau-
lenka, CSc., počas svojho doterajšieho života plnil mnohé, odborne 
mimoriadne náročné úlohy. Taktiež zastával viaceré významné hos-
podárske, či riadiace funkcie. Išlo najmä o hospodársku úpravu lesov, 
ochranu lesov a poľovníctvo, ako aj výskum v uvedených oblastiach. 
Po nadobudnutí praktických skúseností v zariaďovaní lesov sa najprv 
špecializoval na ochranu lesov a poľovníctvo. Táto problematika bola 
v druhej polovici sedemdesiatych a v osemdesiatych rokoch veľmi 
aktuálna, pretože hynutie lesov a škody spôsobované zverou nado-
búdali katastrofálny rozsah. Ing. Paulenka bol autorom pracovných 
postupov prieskumu ochrany lesov a poľovníctva a ako vedúci tohto 
prieskumu tieto práce aj osobne zabezpečoval. Vynakladal veľké 
úsilie na uplatňovanie najnovších poznatkov vedy a výskumu v za-
riaďovaní lesov. Počas svojho pôsobenia v lesníckom výskume bol 
nielen riešiteľom, ale aj koordinátorom vedecko-technických projek-
tov z ochrany lesov. Ako sa už uviedlo v roku 1997 sa Ing. Paulenka 
znovu vrátil na Lesoprojekt Zvolen, kde sa okrem riadiacich funkcií 
venoval najmä rozvojovým programom a projektom, najmä v poľov-
níctve. Významnou mierou sa podieľal na tvorbe nových a novelizova-
ných zákonných predpisov v lesníctve a poľovníctve. Po odchode do 
dôchodku sa naďalej aktívne podieľa na vedeckovýskumnej činnosti 

Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu 
Zvolen prácou v rozličných komisiách, ale najmä pri posudzovaní 
výsledkov riešenia výskumných úloh a príspevkov či kníh navrho-
vaných na publikovanie. Známa je jeho dôslednosť pri posudzovaní 
vedeckej, odbornej ako aj štylistickej a jazykovej stránky rukopisov. 
Tieto práce často vykonáva bez toho, že by bol finančne odmenený. 
Taktiež je výkonným redaktorom recenzovaného vedeckého zborníka 
Folia venatoria. Spolupracuje aj s Lesníckou fakultou Technickej 
univerzity vo Zvolene ako oponent a člen komisií pre obhajoby 
bakalárskych, diplomových a doktorandských prác. V súčasnosti sa 
angažuje v neštátnom sektore ako podpredseda Združenia súkrom-
ných a spoločenstevných lesov BBK, ako odborný lesný hospodár 
a v tvorbe ekologických, najmä poľovníckych projektov.

Ing. Paulenka je dlhoročným členom rozličných poradných 
orgánov vedeckovýskumných a pedagogických inštitúcií, orgánov 
štátnej správy lesníctva a poľovníctva, vedeckých a redakčných rád, 
štátnicových komisií na Lesníckej fakulte Technickej univerzity Zvo-
len, člen rôznych odborných komisií, autor a spoluautor vedeckých, 
odborných a populárno-náučných knižných publikácií a článkov. Je 
členom Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, po-
travinárske veterinárske vedy (od roku 1990 člen ústredného výboru). 
Bol poslancom Banskobystrického samosprávneho kraja (predseda 
komisie pre rozvoj vidieka a poľnohospodárstva a lesníctva). Členom 
Slovenského poľovníckeho zväzu je od roku 1966. Vykonával tu roz-
ličné funkcie v základných, okresných a celoslovenských orgánoch 
(skúšobný komisár, inštruktor a rozhodca športovej streľby, člen 
ústrednej rady a ďalšie), kde sa angažuje doposiaľ. Člen redakčnej 
rady Poľovníctvo a rybárstvo – dlhoročné členstvo.

Menovaný za svoju činnosť obdržal mnohé ocenenia a vyzname-
nania. Je to napríklad medaila Juraja Fándlyho za významné zásluhy 
o rozvoj vedy, medaila MP SR za významné zásluhy o rozvoj sloven-
ského poľovníctva a lesníctva, medaila Lesoprojektu Zvolen za rozvoj 
hospodárskej úpravy lesov. Je držiteľom najvyššieho poľovníckeho 
vyznamenania Zlatý kamzík.

V mene všetkých bývalých ako aj súčasných spolupracovníkov 
a priateľov prajem jubilantovi všetko najlepšie, veľa ďalších pracov-
ných úspechov, ale najmä zdravia.
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