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Ing. Stanislav Martinický, CSc. sa narodil 
1. 1. 1935 v Bytči - Hliníku, kde vychodil 
základnú školu. Gymnázium v Žiline ukončil 
v roku 1953. V rokoch 1953 – 1955 pôsobil 
ako učiteľ a zároveň navštevoval konzerva-
tórium v Žiline. V rokoch 1955 – 1960 štu-
doval lesné inžinierstvo na Lesníckej fakulte 

VŠLD vo Zvolene. Pracovať začal v oddelení projekcie Štát-
nych lesov v Žiline a vzápätí na novozriadenom Krajskom 
podniku poľnohospodárskych a lesotechnických meliorácií 
vo Zvolene. V rokoch 1968 – 1971 absolvoval postgraduálne 
štúdium „Pozemné stavby“. Roku 1969 bol vymenovaný 
v uvedenom podniku do funkcie hlavného inžiniera výrob-
ného závodu vo Zvolene. Pričinil sa o to, aby závod okrem 
stavieb vodohospodárskeho, inžinierskeho a poľnohospodár-
skeho staviteľstva realizoval aj lesné stavby, najmä lesné cesty 
a zahrádzanie bystrín. Patril medzi popredných zlepšovateľov 
nielen v rámci závodu, podniku ale aj celoštátnej VHJ pri zavá-
dzaní nových výrobných technológií a stavebných materiálov, 
za čo mu boli udelené viaceré čestné uznania a diplomy. K 
najcennejším patria diplomy v súťaži o ZN s najväčším spo-
ločenským prospechom v rezorte MPVŽ. Pre rozvoj mesta 
Zvolen boli významné stavby „Hĺbkové odvodnenie lokality 
Zvolen západ a Zvolen sever“, no najmä „Úprava rieky Hron“ 
v dĺžke 3 173 metrov, kde navrhol a zaviedol výrobu a montáž 
kameňopanelov pre oporné múry projektovanej kinety prie-
točného profilu, čo značne urýchlilo výstavbu.

Spolupráca s katedrou stavieb VŠLD ho priviedla 
k externej ašpirantúre. Roku 1980 mu bola udelená vedecká 
hodnosť CSc. V tom istom roku bol prijatý ako vedecký pra-
covník do oddelenia stavieb vo Výskumnom ústave lesného 
hospodárstva (VÚLH) Zvolen. Roku 1982 bol menovaný za 
vedúceho oddelenia rozvoja vedy a techniky, kde sa podieľal 
na príprave a kontrole realizačných programov výskumných 
úloh a zavádzaní realizačných výstupov do praxe. Vďaka 
dobre organizovanej, pravidelne vyhodnocovanej spolu-
práci VÚLH s podnikmi ŠL prinášalo zavádzanie realizač-

ných výstupov a úloh technického rozvoja v lesnej prevádzke 
očakávanú ekonomickú efektívnosť. V rámci oddelenia RVT 
sa zabezpečovali pre potreby výskumu aj vedecko-technické 
informácie. V roku 1987 bol vedením ČSAZ v Prahe meno-
vaný Stanislav Martinický členom jej odboru VTI. Zároveň 
bol poverený MLVH SSR spracovávaním údajov o riešených 
úlohách technického rozvoja pre automatizovaný faktogra-
fický informačný systém za odvetvie lesného hospodárstva. 

Keďže po roku 1989 vo VÚLH Zvolen pribúdali práce 
v oblasti marketingu, v roku 1991 sa za týmto účelom zria-
dilo špecializované oddelenie. Pán Martinický sa ako vedúci 
oddelenia podieľal na zabezpečovaní prác vykonávaných na 
základe hospodárskych zmlúv. So spoluriešiteľmi vo VÚLH 
(neskôr LVÚ) vypracoval a obhájil viac ako desiatku znalec-
kých posudkov o škodách spôsobených imisiami na lesných 
porastoch. Ich prínosom bolo zistenie rozsahu poškodenia, 
dôkazový materiál, rokovania s producentmi exhalátov, 
opatrenia smerujúce k zníženiu emisií a ozdraveniu lesov. 
Je dlhoročným členom vedecko-technickej spoločnosti. 
Vo výbore Slovenskej lesníckej spoločnosti – člena Zväzu slo-
venských VTS sa venuje organizovaniu odborných podujatí, 
mimoškolskému vzdelávaniu mládeže a popularizácii les-
níctva. Je členom najvyššieho orgánu ZSVTS – Rady Zväzu 
a nositeľom zlatej medaily za zásluhy o rozvoj vedy a techniky. 

Ing. Stanislav Martinický, CSc. počas svojej vedeckej 
kariéry publikoval 28 pôvodných vedeckých a množstvo 
odborných prác, ktoré boli zamerané najmä na dimenzovanie 
konštrukcií vozoviek lesných ciest, ich únosnosť a prevádz-
kovú výkonnosť, štúdie lesotechnických úprav, škody spôso-
bené exhalátmi na lesných porastoch. Viaceré príspevky boli 
zacielené na spoluprácu s lesnou prevádzkou a popularizáciu 
lesníctva.

Pri príležitosti jubilantovej osemdesiatky prajem pánovi 
Ing. Stanislavovi Martinickému, CSc. v mene pracovníkov 
NLC pevné zdravie, veľa životného elánu a rodinnej pohody. 
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