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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
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Významná slovenská vedecká osobnosť, 

lesník, ekológ a pedagóg Eduard Bublinec 

sa dožil pri vysokej pracovnej aktivite v roku 

2012 pekných 75 rokov. Je tu milá príležitosť 

pogratulovať a spomenúť si na jeho cieľave-

domé a tvorivé dielo. 

Celý doterajší pracovný život mu vypĺ-

ňala vedecká činnosť, ktorá sa začala už po-

čas vysokoškolského štúdia na Vysokej ško-

le lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Prvé tri 

roky po jej absolvovaní pôsobil na Strednej 

lesníckej škole v Prešove a Lesoprojekt-e v typologickom (ekologic-

kom) prieskume. Jeho orientácia, skôr na teóriu, ho zaviedla v roku 

1965 do Výskumného ústavu lesného hospodárstva vo Zvolene (te-

raz Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Národného lesníckeho centra). 

Tu v roku 1970 obhájil vedeckú hodnosť kandidáta vied. Po dlhoroč-

nom pôsobení vo VÚLH prešiel v roku 1984 do práve zakladaného 

ústavu Slovenskej akadémie vied, dnes Ústav ekológie lesa (ÚEL). 

Zásadný obrat v nárokoch na využitie jeho organizačných schop-

ností nastal po zmenách v roku 1989. V rokoch 1990 – 2000 bol ria-

diteľom ÚEL SAV. Súčasne pôsobil ako pedagóg aj na Technickej 

univerzite vo Zvolene (TU). V roku 1992 sa habilitoval na docenta 

a v roku 1994 bol menovaný profesorom. V rokoch 1994 až 2004 vie-

dol Katedru prírodného prostredia TU Zvolen. V súčasnosti je exce-

lentným pracovníkom ÚEL SAV a pôsobí ako vedúci riešiteľ gran-

tových projektov. Od roku 2004 prednáša a pracuje na Pedagogic-

kej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zároveň je riadite-

ľom Ústavu biológie a ekológie PF KU. Naďalej spolupracuje s TU 

vo Zvolene a s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského 

v Bratislave. Popri riešení radu domácich výskumných úloh bol za-

pojený do známych medzinárodných biologických a biosférických 

programov IBP (International Biological Programme) a programu 

MaB (Man and Biosphere). Vykonával a stále aj zastáva významné 

funkcie, ako predseda celoštátnej Spoločnej odbornej komisie pre ob-

hajobu doktorandských dizertačných prác z ekológie, je predsedom 

redakčnej rady časopisu Folia oecologica a je členom viacerých ve-

deckých rád i vedeckých spoločností. Bol predsedom Akademické-

ho senátu Katolíckej univerzity, ďalej gestorom študijného odboru 

Ekológia lesa, bol členom Predsedníctva grantovej agentúry VEGA. 

Uplatnil sa tiež ako poradca redakčnej rady časopisu Radosť a ná-

dej, ktorý vydáva Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie. Stal 

sa čestným členom Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. 

Z mnohých ocenení treba vyzdvihnúť Zlatú plaketu SAV za zásluhy 

v biologicko-ekologických vedách a Fándlyho medailu. 

Vedeckovýskumné zameranie prof. Bublinca reprezentuje jeho 

rozsiahla publikačná činnosť. Spomeňme najvýznamnejšie práce:

Intoxikácia pôdy v oblasti magnezitových závodov, jej melio-
rácia a vplyv na výživu rastlín (1971), Podzolový pôdotvorný pro-

Životné jubileum prof. Ing. Eduarda Bublinca, CSc.

Po odštátnení vyhotovenia LHP a ukončení tejto činnosti v NLC 

pracoval od roku 2008 ako vedúci odboru HÚL v NLC - ÚHÚL 

Zvolen, od roku 2009 zároveň aj vo funkcii námestníka riaditeľa 

NLC - ÚHÚL Zvolen.

Počas tohto mimoriadne zložitého obdobia ovplyvneného ne-

priaznivými celosvetovými aj slovenskými ekonomickými pod-

mienkami a dôsledkami rozporuplných názorov lesníckej praxe, 

NLC - ÚHÚL, vyhotovovateľov LHP, štátnej správy LH a lesnícke-

ho výskumu na ďalšie smerovanie rozvoja HÚL dôsledne presadzo-

val myšlienky trvalosti a dlhodobosti rozvoja lesov prostredníctvom 

zachovania kontinuity vyhotovovania LHP pri ďalšej racionalizácii, 

zefektívňovaní a modernizácii postupov jeho tvorby pred neovere-

nými experimentmi a reformami HÚL.

Pri zabezpečovaní úloh rozvoja úloh v tomto období riešil zlo-

žité metodické otázky aktuálnych problémov lesníctva, najmä prob-

lematiku aktualizácie mapovania a vybraných údajov LHP (PSL) 

v zdravotne poškodených smrekových porastoch, intenzity výchov-

ných zásahov, prírode blízkeho obhospodarovania lesov, regionálne-

ho rámcového plánovania, ako aj stratégie a koncepcie rozvoja HÚL.

Podieľal sa tiež na metodickom zabezpečovaní procesu verejného 

obstarávania LHP (PSL) a usmerňovania vyhotoviteľov LHP (PSL).

Bol vedúcim kolektívu zostavovateľov Pracovných postupov HÚL 

(2008), ktoré nahradili dočasné Pracovné postupy HÚL z roku 1995.

Je držiteľom osvedčení odbornej spôsobilosti na vyhotovenie 

LHP a odbornej spôsobilosti OLH.

V rokoch 1999 – 2010 bol členom komisie pre overovanie od-

bornej a technickej spôsobilosti na vyhotovenie LHP. Je členom Slo-

venskej akadémie pôdohospodárskych vied odboru lesníctva (sekcia 

trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch). 

Oponoval diplomové práce, záverečné správy výskumu, bol re-

cenzentom odborných publikácií z oblasti HÚL (Rastové tabuľky 

drevín, Meranie lesa a dreva, Základné princípy dlhodobého rozvo-

ja LH a ďalších). 

Je autorom množstva odborných príspevkov a článkov v odbor-

nom časopise LES, LES a Letokruhy a odborných prednášok na se-

minároch z problematiky hospodárskej úpravy lesov a trvalo udrža-

teľného obhospodarovania lesov a spoluautorom odborných publiká-

cií pre vlastníkov lesov, odborných lesných hospodárov a vyhotovo-

vateľov LHP z problematiky hospodársko-úpravníckeho plánovania.

Pôsobí ako lektor vzdelávania vlastníkov lesov z problematiky 

trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a hospodárskej úpra-

vy lesov.

Výsledky jeho dlhoročnej práce v oblasti praxe HÚL boli oce-

nené udelením medailí:

− plaketa Lesoprojekt-u za rozvoj hospodárskej úpravy lesov,

− strieborná medaila Ministerstva pôdohospodárstva SR,

− bronzová a strieborná medaila NLC. 

Ing. Ján Bavlšík je považovaný za odborníka v praktickej hos-

podárskej úprave lesov na Slovensku. Jeho povahové vlastnosti – op-

timizmus, pracovitosť, húževnatosť, zanietenosť, nekonfliktnosť a 

dlhoročné odborné a praktické skúsenosti  vždy predurčovali po-

zitívne a konkrétne využiteľné výsledky práce v kolektíve, v kto-

rom pracoval. 

Za Tvoju prácu, ktorú si odviedol v prospech hospodárskej úpra-

vy lesov na Slovensku Ti zo srdca ďakujeme a do ďalších rokov ži-

vota Ti prajeme pevné zdravie, šťastie a pohodu v rodinnom kruhu.

Peter SZARKA

Národné lesnícke centrum - Ústav pre hospodársku úpravu 
lesov Zvolen

Sokolská 2
SK – 960 52 Zvolen

e-mail: szarka@nlcsk.org


