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Narodil sa 13. 1. 1923 v Sobranciach 

v učiteľskej rodine. Po presťahovaní do Le-

voče, základné vzdelanie i gymnázium ab-

solvoval v tomto meste v roku 1942. V štúdiu 

pokračoval na Slovenskej vysokej škole tech-

nickej, odbore lesníckom v Bratislave. Po pre-

rušení štúdia počas 2. svetovej vojny pokra-

čoval v štúdiu v lesníckom odbore Českého 

vysokého učenia technického v Prahe (1949). 

Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v roku 

1957, habilitoval sa na docenta v roku 1961. 

Mimoriadnym profesorom sa stal v roku 1969. Doktorskú dizertač-

nú prácu obhájil a riadnym profesorom sa stal v roku 1980. Zomrel 

28. 11. 2004 vo Zvolene.

Svoju lesnícku prax začínal v Lesnom závode vo Zvolene. Ne-

skoršie pracoval v Správe lesného hospodárstva v Žarnovici a po-

tom v Krajskej správe lesov v Banskej Bystrici. Od nástupu do les-

nej prevádzky osobitnú pozornosť venoval ochrane lesov. Už v roku 

1951 vypracoval návrh lapákovej metódy boja proti lykožrútovi smre-

kovému, ktorú oblastné riaditeľstvo štátnych lesov prijalo ako ofici-

álnu ochrannú metódu. Intenzívne sa venoval riešeniu problemati-

ky odumierania jedle na strednom Pohroní. Pôsobil ako koordiná-

tor ochranných opatrení na záchranu jedle v rámci Krajskej správy 

lesov v Banskej Bystrici. V roku 1953 nastúpil do Lesoprojekt-u vo 

Zvolene, ako vedúci inžinier útvaru ochrany lesa. Jeho úlohou bolo 

vytvoriť návrh koncepcie ochrany lesa tak, aby sa stala súčasťou hos-

podársko-úpravníckého plánovania a zabezpečiť realizáciu tohto zá-

meru. Išlo o originálnu metódu, ktorou sa zmenili dovtedy používa-

né klasické metódy ochrany lesov, zamerané na boj proti škodcom 

v prípade ich premnoženia, na systematickú preventívnu činnosť 

v rámci obhospodarovania lesov. Ochranárske opatrenia sa stali sú-

časťou lesných hospodárskych plánov. Spolu s ďalšími pracovníkmi 

Lesoprojekt-u vykonal v zmysle tejto koncepcie podrobný ochranár-

sky prieskum na ploche 1,2 miliónov hektárov lesov na Slovensku. 

Profesor Stolina už v roku 1954 začal na Lesníckej fakulte Vyso-

kej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene externe prednášať ochranu 

lesa. V roku 1960 sem prešiel pracovať na trvalo kde pôsobil ako ve-

dúci katedry ochrany lesa. Po odchode do dôchodku pôsobil v Čes-

kej zemědělskej univerzite v Prahe, na Lesníckej fakulte ako vedú-

ci katedry ochrany lesov až do roku 1996. Pôsobil taktiež ako hos-

ťujúci profesor v Lesníckej fakulte Akademie Rolniczej v Krakove. 

Aj v ďalších rokoch pokračoval vo svojej činnosti na viacerých fa-

kultách. Okrem iného bol aj tvorca výučby disciplíny environmenta-
listika pre lesnícke fakulty bývalej Československej republiky. Svo-

jimi prednáškami a skúsenosťami vždy vedel zaujať tak posluchá-

čov na univerzitách ako aj vedcov a praktikov v lesnom hospodár-

stve a v ochrane prírody.

Kronika – Chronicle

Nedožitých deväťdesiat rokov prof. Ing. Miroslava Stolinu, DrSc.

Osobitne treba vyzdvihnúť jeho činnosť ako významného vedca 

v oblasti ochrany lesa a environmentalistiky. Bol autorom a koordi-

nátorom stratégie, koncepcie stability lesných ekosystémov, ochrany 

a tvorby krajiny na ekologickom princípe. Vytvoril novú originálnu 

koncepciu ochrany lesa, ktorá vychádzala z princípov ekológie lesa. 

Išlo najmä o objasnenie vzťahov medzi gradáciami hmyzích škodcov 

lesných drevín a podmienkami prostredia charakterizovanými typo-

logickými jednotkami podľa Zlatníka. Preskúmal dispozíciu a vul-

nerabilitu lesných porastov škodlivými činiteľmi a koncepciu odol-

nostného potenciálu lesných ekosystémov. Koordinoval rad vedec-

kovýskumnych projektov z ochrany lesov a environmentalistiky na 

národnej, celoštátnej a medzinárodenej úrovni. Bol členom vedec-

kých rád lesníckych fakúlt v bývalom Československu (napríklad aj 

Fakulty ekológie a environmentalistiky v Banskej Štiavnici na Tech-

nickej univerzite Zvolen), medzinárodných lesníckych výskumných 

organizácií, členom redakčných rád významných vedeckých časo-

pisov v Československu, Česku, v Poľsku, na Slovensku (napríklad 

aj nášho Lesníckeho časopisu). Angažoval sa vo vedeckých spoloč-

nostiach. Bol členom Ústredného výboru Slovenskej spoločnosti pre 

poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri 

SAV a predsedom jej Lesníckej sekcie. 

Výsledky svojej práce uverejnil v mnohých publikáciách. Je to 15 

monografií a knižných publikácií. Ďalej je to viac ako 500 príspev-

kov vo vedeckých a odborných časopisoch, v zborníkoch z konferen-

cií a iných podujatí. Medzi najvýznamnejšie možno zaradiť publiká-

cie: Stabilita lesných ekosystémov v modernej ochrane lesov, Ochra-
na lesa, Stabilita smrkových ekosystémů a jejích stabilizačný účinek 
na krajinu, Základy ekológie.

Profesor Stolina dosiahol vynikajúce výsledky nielen ako ve-

dec, ale aj pedagóg. Vychoval veľa vedeckých a odborných pracov-

níkov, ktorí zastávali a zastávajú zodpovedné miesta v lesníctve na 

Slovensku ako aj v zahraničí. Veľmi významná bola taktiež jeho or-

ganizátorská práca, najmä v oblasti lesníckej vedy, ekológie a envi-

ronmentalistiky. Dôkazom toho sú aj vysoké vyznamenania, ktoré 

dostal, tak napríklad je to štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štú-

ra „Za významné zásluhy v oblasti lesníckej vedy, ekológie a envi-

ronmentalistiky“.

Odchodom profesora Stolinu stratilo lesné hospodárstvo význam-

ného vedeckého pracovníka a pedagóga, ako aj skúseného odborníka 

na riešenie kalamitných situácií v lesoch, ktoré vznikajú v dôsled-

ku pôsobenia škodlivých činiteľov. Zrejme aj to je jeden z dôvodov 

prečo sa v poslednom období nevenuje ochrane lesov taká pozor-

nosť ako by to bolo žiaduce. Má to ďalekosiahle negatívne dôsledky 

(smrečiny hynú až v takom rozsahu, že to nemá obdobu v celej his-

tórii lesného hospodárstva na Slovensku). Ochrane lesov by sa mala 

venovať väčšia pozornosť ako je tomu v súčasnosti. Príklad rieše-

nia krízovej situácie v zdravotnom stave lesov na Slovensku možno 
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uviesť opatrenia, ktoré sa realizovali po 2. svetovej vojne. Ako vy-

plynulo z druhého odseku tejto spomienky, významný podiel na tom 

mal profesor Stolina. Mali by sme sa z toho poučiť, či zobrať to ako 

jeho odkaz pre súčasné a budúce generácie lesníkov na Slovensku. 

S prejavom veľkej úcty si na profesora Stolinu spomínajú jeho 

žiaci a odchovanci.

Jozef KONÔPKA

Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen
T. G. Masaryka 22
Sk – 960 92 Zvolen

e-mail: jkonopka@nlcsk.org

V roku 2012 sa dožil významného život-

ného jubilea námestník Národného lesnícke-

ho centra - Ústavu pre hospodársku úpravu le-

sov vo Zvolene Ing. Ján Bavlšík.

Narodil sa 6. 9. 1952 v Hontianskych Ne-

mciach, okres Krupina. Po absolvovaní Stred-

nej všeobecnovzdelávacej školy v Šahách 

(v rokoch 1967 – 1970) nastúpil na vysoko-

školské štúdium. Ako absolvent Lesníckej fa-

kulty Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo 

Zvolene nastúpil v roku 1976 do Ústavu pre hospodársku úpravu le-

sov vo Zvolene (neskôr Lesoprojekt Zvolen a od roku 2006 Národ-

né lesnícke centrum), kde pracuje nepretržite až doteraz. Počas svo-

jej 36-ročnej praxe sa venoval problematike praktickej hospodárskej 

úpravy lesov (HÚL). 

Svoju profesijnú dráhu začal v roku 1976 v pobočke Zvolen Ústa-

vu pre hospodársku úpravu lesov (ÚHÚL) ako taxátor pri vypracova-

ní lesných hospodárskych plánov (LHP), neskôr ako skupinár, zod-

povedný za vyhotovenie LHP. 

V roku 1980 prešiel na ústredie Lesoprojekt-u – ÚHÚL do Zvo-

lena, kde sa zriaďovalo výpočtové stredisko (VS). Ako analytik VS 

sa podieľal na vytváraní a budovaní informačného systému HÚL, 

predovšetkým automatizovaného vyhotovenia LHP, od roku 1983 

na  vlastnom centrálnom počítači EC 1025. 

Metodicky a analyticky riešil problematiku logických a formál-

nych kontrol vyhotovenia LHP, prehľadových tabuliek, plochovej ta-

buľky, kalkulácie etátov a prognóz výhľadu ťažieb, kódovania slov-

ného opisu a plánu hospodárskych opatrení a automatizovanej tla-

če čistopisu LHP.

Vykonával metodické a analytické práce pri spracovaní sú-

hrnných (agregovaných) informácií o stave a vývoji lesov na Slo-

vensku v rámci spracovania Permanentnej inventarizácie lesov (PIL) 

a Súhrnných lesných hospodárskych plánov (SLHP).

Počas realizácie úlohy Aktualizácie vybraných údajov LHP a sta-
vu lesov (Aktualizácia 85) v rokoch 1984 – 1985 sa podieľal na vy-

pracovaní metodík a analýz spracovania vstupných údajov a výstup-

ných zostáv. 

Od roku 1987 do roku 1999, ako vývojový pracovník HÚL (v  ro-

koch 1987 – 1990, 1998 – 1999 ako vedúci oddelenia vývoja HÚL) 

zabezpečoval a metodicky riešil aktuálne úlohy vývoja HÚL, najmä 

automatizovaného vyhotovenia LHP a tvorby informačného systé-

mu HÚL a LH. Ďalej metodicky zabezpečoval a analyticky podpo-

roval zavádzanie osobných počítačov do praxe HÚL a decentralizá-

ciu informačného systému HÚL. 

Metodicky, analyticky a organizačne pripravil zavedenie aktua-

lizovaného vonkajšieho opisového zápisníka do praxe HÚL od roku 

1992, vrátane analytickej podpory vývoja programových riešení vy-

hotovenia LHP, najmä uplatnením digitálnych technológií pri zisťo-

vaní výmer lesných pozemkov a spracovania údajov pri tvorbe LHP.

Aktívne sa podieľal na oponovaní, dopracúvaní a zavádzaní re-

alizačných výstupov výskumných úloh v oblasti HÚL najmä rasto-

vých tabuliek drevín (1993), do hospodársko-úpravníckej praxe or-

ganizovaním školení a usmerňovaním vyhotoviteľov LHP.

Bol členom pracovnej skupiny tvorby novej vyhlášky o HÚL 

č. 5/1995 Z. z. a spoluautorom Pracovných postupov HÚL (1995).

Na základe získaných informácií a skúseností v zahraničí, najmä 

v Českej republike, metodicky a analyticky pripravil a sa podieľal na 

zavedení programu LHKE (digitálna prehliadačka LHP a LHE, vrá-

tane  vedenia LHE) do praxe štátnej správy LH a užívateľov (obhos-

podarovateľov) lesov na Slovensku.

V roku 1998 bol zodpovedným riešiteľom lesníckej časti progra-

mu Drevo ako surovina 21. storočia v  kolektíve riešiteľov z Lesop-

rojekt-u Zvolen a Lesníckeho výskumného ústavu. 

V tomto období sa tiež podieľal na normovaní prác HÚL a ich za-

vedení do praxe, koncepčných prácach rozvoja HÚL a riešení prob-

lematiky HÚL v podmienkach prinavracania užívateľských práv pô-

vodným vlastníkom lesov.

V rokoch 1999 – 2005 pôsobil vo funkcii riaditeľa Lesoprojekt-u 

vo Zvolene, kde vykonával riadiacu činnosť na úrovni vedenia mi-

nisterstvom zriadenej organizácie s celoštátnou pôsobnosťou so za-

meraním na plnenie úloh v oblasti HÚL. Naďalej sa aktívne podie-

ľal na koordinačnej, koncepčnej a metodickej činnosti HÚL pri rie-

šení aktuálnych úloh HÚL a pri koordinácii prác HÚL v spolupráci 

so štátnou správou LH. 

V bežnej praxi HÚL napriek komplikovanému financovaniu na-

ďalej presadzoval kontinuálne pokračovanie vo vyhotovovaní kom-

plexných úplných LHP a to aj v podmienkach rastúceho rozsahu ka-

lamít, najmä veľkej veternej kalamity v roku 2004 pri súčasnom za-

bezpečovaní úloh poskytovania údajov o stave a vývoji lesov, rám-

cového zisťovania a plánovania v rámci ekologického prieskumu 

a lesníckeho mapovania a správy tematického štátneho mapového 

diela s obsahom LH.

Iniciatívnym a aktívnym prístupom prispel v tomto období k zin-

tenzívneniu dvojstrannej aj viacstrannej medzinárodnej spolupráce 

organizácií zabezpečujúcich úlohy HÚL štátov Vyšehradskej štvor-

ky (V4), ktorá bola v roku 2002 potvrdená prijatím spoločnej dekla-

rácie a podpisom dohody o spolupráci v oblasti hospodárskej úpra-

vy lesov. Spolupráca sa uskutočňovala formou pravidelných každo-

ročných stretnutí vždy v inom štáte V4 (Maďarsko, Poľsko, Česká 

republika, Slovensko) až do vzniku NLC v roku 2006. 

Zabezpečoval úlohy zavedenia certifikácie lesov na Slovensku, 

ktorými bol ministerstvom pôdohospodárstva SR poverený Lesop-

rojekt Zvolen, najmä organizačnú a metodickú prípravu materiálov 

pre založenie Združenia certifikácie lesov Slovenska v roku 2002, 

ako národného riadiaceho výboru certifikačného systému PEFC na 

Slovensku. 

Po vzniku nástupníckej organizácie Národného lesníckeho cen-

tra (NLC) vo Zvolene, ktorá vznikla 1. 1. 2006 spojením Lesoprojek-

t-u Zvolen, Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen a Ústavu pre vý-

chovu a vzdelávanie pracovníkov vo Zvolene pôsobil do 31. 8. 2007 

ako riaditeľ NLC - Lesoprojekt Zvolen, ktorý v podmienkach verej-

ného obstarávania, ako štátna taxácia, vyhotovoval LHP. 

Životné jubileum – 60 rokov, Ing. Jána Bavlšíka


