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V roku 2012 sa dožil významného životného jubilea rozvojo-

vo-technický riaditeľ štátneho podniku LESY Slovenskej republi-

ky Ing. Ján Švančara.

Narodil sa 6. 1. 1952 v Dobrej, okres Trenčín. Od mladosti sa 

zaujímal o život lesa. Po maturite na strednej všeobecnovzdelávacej 

škole v Trenčíne v roku 1970 nastúpil na štúdium na Lesnícku fa-

kultu vtedajšej Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Po 

úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia v roku 1975 nastúpil 

ako mladý lesný inžinier do pobočky Ústavu pre hospodársku úpra-

vu lesov v Piešťanoch. Tu, s ročnou prestávkou počas základnej vo-

jenskej služby, pôsobil do konca apríla 1978. 

Záujem o priame riadenie lesnej výroby ho zavial na Horehro-

nie, kde od 1. mája 1978 pôsobil v lesnom závode v Beňuši. Skú-

senosti taxátora uplatňoval najskôr ako samostatný technik výroby 

(do roku 1983) potom ako vedúci (do roku 1989) v lesnej správe 

Polomka. Ďalších 10 rokov jeho závodovej praxe je spojené s od-

delením výroby na ústredí lesného závodu. Po vytvorení štátneho 

podniku Lesy Slovenskej republiky od 1. 12. 1999 nastúpil praco-

vať na generálne riaditeľstvo v Banskej Bystrici do pozície vedúce-

ho odborného referenta – špecialistu pre ťažbu dreva na odbor ria-

denia lesníckych činností. Aj jeho zásluhou sa v krátkom čase vy-

tvorili a zjednotili riadiace nástroje a informačné väzby pre úspeš-

né fungovanie podniku. Jeho aktivity v pozícii vedúceho odboru 

riadenia lesníckych činností (od augusta 2003) a rozvojovo-tech-

nického riaditeľa (od júla 2010) sú predovšetkým zamerané na pre-

Životné jubileum Ing. Jána Švančaru

sadzovanie prírode blízkeho hospodárenia lesov, obnovu porastov 

po kalamitách veľkého rozsahu a udržanie priaznivého stavu lesov 

v chránených územiach. 

Svoje prevádzkové skúsenosti a znalosti odovzdáva odborným 

lesným hospodárom ako lektor cyklickej prípravy a ostatnej les-

níckej verejnosti prostredníctvom odborných článkov a príspevkov 

v tlačených médiách. Ako uznávaný prevádzkový pracovník bol re-

cenzentom viacerých vedeckovýskumných projektov,  diplomových 

prác a vedeckých článkov.

Je členom Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, čle-

nom redakčných rád časopisov Les & Letokruhy a Lesnícky časo-

pis – Forestry Journal.

Ing. Ján Švančara je akceptovaným predstaviteľom lesníckej 

prevádzkovej praxe. Svoju nekonfliktnú povahu, optimizmus a chuť 

pracovať využíva pri riešení náročných úloh a hľadaní konsenzu 

pri náročných rokovaniach so zástupcami ochranárskych združe-

ní a spolkov. 

Za tento tvoj elán, pozitívnu energiu a ochotu pomáhať Ti zo srd-

ca ďakujeme a do ďalších rokov života želáme pevné zdravie, veľa 

šťastia v rodinnom kruhu, tvorivých schopností a vytrvalosti v práci.
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