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Vážený spolupracovník a priateľ,
je pre mňa veľkou cťou, že Ti môžem zablahoželať k Tvojmu ži-

votnému jubileu 60 rokov v mojom mene, i v mene všetkých za-
mestnancov Národného lesníckeho centra. Chcem sa Ti poďako-
vať za Tvoje celoživotné dielo a jeho prínos k rozvoju lesníctva na 
Slovensku. Zároveň Ti chcem zaželať veľa zdravia a životného elá-
nu do ďalších rokov.

Ing. Marián Radocha, CSc. sa narodil v Skalici 20. júla 2011. 
Pochádza z Lakšárskej Novej Vsi, okres Senica. V roku 1971 ukon-
čil štúdium na Strednej lesníckej technickej škole v Banskej Štiav-
nici a  nastúpil na Lesnícku fakultu Vysokej školy lesníckej a dre-
várskej (VŠLD – teraz Technická univerzita) vo Zvolene. Po prvom 
ročníku bol na základe úspešne absolvovaného konkurzu vyslaný 
na štúdium na Lesotechnickú akadémiu S. M. Kirova v Leningrade. 
Študoval na Fakulte lesného inžinierstva – špecializácia Technoló-
gie ťažby a sklady dreva. Štúdium na akadémii ukončil v roku 1977 
obhajobou diplomovej práce zameranej na projektovanie a využitie 
lesníckej lanovky UK – 3T na Kaukaze. V auguste 1977 nastúpil do 
zamestnania na oddelenie lesnej techniky Výskumného ústavu les-
ného hospodárstva vo Zvolene (VÚLH). V roku 1990 ukončil ex-
ternú vedeckú ašpirantúru v odbore Technika a mechanizácia poľ-
nohospodárskej a lesníckej výroby a úspešnou obhajobou dizertač-
nej práce na tému „Analýza možností využitia viacoperačných ťaž-
bových strojov LOS-160 a LPS-120 na Slovensku“ získal titul kan-
didáta vied (CSc.). 

Na VÚLH sa orientoval na výskum a vývoj strojov pre ťažbu, sú-
streďovanie a odvoz dreva so špecializáciou na moderné viacoperač-
né stroje – harvestery a procesory. Pri tejto práci široko spolupraco-
val s domácimi výrobcami  strojov a zariadení pre lesného hospo-
dárstvo – ZŤS – Vývoj Martin, Strojárne štátnych lesov Slovenská 
Ľupča, Státní lesy – Podnik technického rozvoje  Olomouc a ďalší-
mi podnikmi. Ako člen oponentských komisií sa zúčastňoval rieše-
nia úloh technizácie lesného hospodárstva, ktoré riešila a v súčas-
nosti rieši Lesnícka fakulta VŠLD, resp. TU vo Zvolene. 

V rokoch 1983 – 1985 vykonával funkciu zástupcu vedúceho od-
boru lesnej techniky VÚLH a v roku 1985 bol presunutý do Orav-
ského Podzámku, kde do roku 1990 pôsobil ako vedúci Výskumnej 
stanice VÚLH, pričom svoje odborné zameranie rozšíril o proble-
matiku  ergonómie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v lese. 
V roku 2000 sa vrátil do Zvolena, kde bol o. i. poverený organizač-
ným zabezpečovaním technickej normalizácie v odvetví lesného hos-
podárstva. Po zrušení odboru lesnej techniky bol začlenený do odbo-
ru lesníckej politiky a ekonomiky, kde pracuje dodnes.

Jubilant Ing. Marián Radocha, CSc.

Počas svojho pôsobenia bol riešiteľom, aj koordinátorom vedec-
ko-technickych projektov, zmlúv pre lesnú prevádzku, pri tvorbe a re-
víziách lesníckych technických noriem a pri aproximácii technic-
kých noriem Európskej únie do sústavy slovenských noriem. V sú-
časnosti rieši progresívne technológie z pohľadu ergonómie a vy-
hodnotenia ich vplyvu na pôdu v rámci projektu: Výskum efektív-
neho využívania environmentálneho, ekonomického a sociálneho 
potenciálu lesov na Slovensku. Zaoberal sa otázkami technologic-
kých aspektov pestovných opatrení v zmenených klimatických pod-
mienkach a technologickými postupmi rekonštrukcií nepôvodných 
smrečín; horských lesov a pod. Je spoluriešiteľom projektov: Kon-
cepcia rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007 – 2013 – časť Lesné 
hospodárstvo, Národný lesnícky program SR, Prognóza a vízia vý-
voja slovenského lesníctva, Lesnícka stratégia a politika, rozvoj vi-
dieka a organizačne zabezpečuje vypracovanie podkladov pre sprá-
vu o lesnom hospodárstve SR. Spolu opublikoval 24 pôvodných ve-
deckých prác a 36 referátov.

Ing. Marián Radocha, CSc. počas celej svojej činnosti úzko spolu-
pracoval s lesnou prevádzkou pri výskume a zavádzaní nových tech-
nológií a techniky pre ťažbovo-dopravný proces, pri riešení praktic-
kých problémov lesnej prevádzky, napr. pri návrhu metodiky výpočtu 
náhrad za používanie vlastných motorových píl, či pri tvorbe noriem 
spotreby pohonných látok a olejov pre stroje a mechanizmy použí-
vané pri lesných prácach. Pre Katedru lesnej ťažby a mechanizácie 
vypracúva posudky diplomových a doktorských dizertačných prác, 
lektorské posudky vedeckých monografií a odborných článkov. Je 
členom komisií pre obhajobu doktorských dizertačných prác – odbor 
Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby a členom komi-
sií pre štátne záverečné skúšky na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene.

Od roku 2000 vykonáva funkciu predsedu Základnej organi-
zácie odborového zväzu Drevo – Lesy – Voda, je členom a pracuje 
ako tajomník Lesníckeho odboru Slovenskej akadémie pôdohospo-
dárskych vied a je tajomníkom Technickej komisie č. 6 – Lesníctvo 
pri Slovenskom ústave technickej normalizácie. 

K významnému životnému jubileu Ti ešte raz úprimne blaho-
želám a do nasledujúcich rokov života prajem pevné zdravie, veľa 
šťastných chvíľ v kruhu Tvojej rodiny a dostatok energie a elánu na 
pokračovanie v tvorivej práci pre rozvoj vedného odboru a okruhu 
činností, ktorým sa venuješ.

S úctou

Martin moravčíK

vedúci odboru lesníckej stratégie, politiky a ekonomiky




