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S pocitom hlbokého smútku a úprimnej 
účasti sme sa rozlúčili s Ing. Jozefom 
Paulenkom, CSc., ktorý nás opustil vo 
veku 69 rokov. Odišiel od nás, odišiel 
navždy. Smrť, ho neľútostne vytrhla 
z našej spoločnosti, z rodinného kruhu. 
Skláňame sa pred ním a pred jeho 
životným dielom .

Ing. Jozef Paulenka, CSc., sa narodil 1. 1. 1946 v Podkri-
váni. Po ukončení základného vzdelania študoval na stred-
nej všeobecnovzdelávacej škole Boženy Slančíkovej Timravy 
v Lučenci a potom na Lesníckej fakulte Vysokej školy lesníc-
kej a drevárskej vo Zvolene. Na tejto škole taktiež absolvoval 
externú vedeckú ašpirantúru v odbore poľnohospodárska 
a lesnícka fytopatológia a ochrana rastlín.

V roku 1969 nastúpil do zamestnania do Ústavu pre 
hospodársku úpravu lesov, pobočka Zvolen. Po ukončení 
základnej vojenskej služby sa vrátil na tento ústav, kde do 
roku 1974 pracoval ako samostatný zariaďovateľ, vedúci 
pracovnej skupiny a špecialista prieskumu ochrany lesa 
a poľovníctva, potom prešiel na ústredie do funkcie vedúci 
špeciálneho prieskumu lesov a poľovníctva. Neskôr pracoval 
ako vedúci odboru hospodárskej úpravy lesov a potom ako 
námestník riaditeľa pre technický úsek.

V roku 1976 sa oženil s Eleonórou Slámkovou, s ktorou 
vychovali dvoch synov Jozefa a Martina.

Roku 1989 nastúpil do Výskumného ústavu lesného 
hospodárstva vo Zvolene, kde bol vedúcim odboru ochrany 
lesov a poľovníctva a námestníkom riaditeľa ústavu. V rokoch 
1997–1999 bol riaditeľom Lesoprojektu Zvolen, potom ria-
diteľom pobočky Lesoprojektu Zvolen a vedúci vývojový 
pracovník na ústredí ústavu. 1. 2. 2008 odišiel na starobný 
dôchodok.

Ako vyplynulo z  činnosti Ing. Jozef Paulenka, CSc., počas 
svojho života plnil mnohé, odborne mimoriadne náročné 
úlohy. Taktiež zastával viaceré významné hospodárske, či 
riadiace funkcie. Išlo najmä o hospodársku úpravu lesov, 
ochranu lesa a poľovníctvo, ako aj o výskum v uvedených 
oblastiach. Po nadobudnutí praktických skúseností v zaria-
ďovaní lesov sa špecializoval na ochranu lesov a poľovníctvo. 
Bol autorom pracovných postupov prieskumu ochrany lesov 
a poľovníctva. Ako vedúci tohto prieskumu práce zabezpe-
čoval aj osobne. Vynakladal veľké úsilie na uplatňovanie naj-
novších poznatkov vedy a výskumu v zariaďovaní lesov. V 
Lesníckom výskumnom ústave Zvolen riešil rad výskumných 
úloh. Veľkú pozornosť venoval riešeniu zdravotného stavu 
lesov na Slovensku. Tak napríklad vypracoval štúdiu „Zdra-
votný stav lesných porastov na odštepných lesných závodoch 
Margecany a Spišská Nová Ves“. Bol autorom viacerých návr-
hov ozdravných opatrení v lesoch poškodzovaných imisiami. 
Išlo napríklad o „Projekt ozdravných opatrení v horských 
lesoch Nízke Tatry“. Koordinoval riešenie výskumnej úlohy 
„Integrované metódy ochrany lesov v meniacich sa ekologic-
kých podmienkach“.

V roku 1997 sa Ing. Paulenka vrátil do Lesoprojektu 
Zvolen kde sa okrem riadiacich funkcií venoval najmä roz-
vojovým programom a projektom v poľovníctve. Význam-
nou mierou sa podieľal na tvorbe nových a novelizovaných 
zákonných predpisov v lesníctve a poľovníctve. Po odchode 
do dôchodku sa naďalej aktívne podieľal na tvorbe vedeckový-
skumnej činnosti Národného lesníckeho centra - Lesníckeho 
výskumného ústavu Zvolen prácou v rozličných komisiách, 
najmä pri posudzovaní výsledkov riešenia výskumných úloh 
a príspevkov či kníh navrhovaných na publikovanie. Známa 
bola jeho dôslednosť pri posudzovaní vedeckej, odbornej ako 
aj štylistickej stránky rukopisov. Bol vedeckým redaktorom 
recenzovaného vedeckého zborníka Folia venatoria. Spolu-
pracoval aj s Lesníckou fakultou Technickej univerzity ako 
oponent a člen komisií pre obhajoby bakalárskych, diplomo-
vých, a doktorandských prác. Do posledných dní sa anga-
žoval v neštátnom sektore ako odborný lesný hospodár, ako 
podpredseda Združenia súkromných a spoločenstevných 
lesov Banskobystrického kraja. Osobitú pozornosť venoval 
tvorbe poľovníckych projektov.

Ing. Paulenka bol dlhoročným členom rozličných 
poradných orgánov, vedeckovýskumných a pedagogických 
inštitúcií, orgánov štátnej správy lesníctva a poľovníctva, 
vedeckých a redakčných rád, štátnicových komisií na Les-
níckej fakulte Technickej univerzity Zvolen, člen rôznych 
odborných komisií, autor a spoluautor vedeckých, odbor-
ných a populárno-náučných knižných publikácií a článkov. 
Bol členom Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, 
lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy (od roku 1990 
člen ústredného výboru). Bol poslancom Banskobystric-
kého samosprávneho kraja (predseda komisie pre rozvoj 
vidieka, poľnohospodárstva a lesníctva). Členom Sloven-
ského poľovníckeho zväzu sa stal v roku 1966. Vykonával tu 
rozličné funkcie v základných, okresných, a celoslovenských 
orgánoch (skúšobný komisár, inštruktor a rozhodca špor-
tovej streľby, člen ústrednej rady a ďalšie). V minulosti bol 
členom redakčnej rady Poľovníctva a rybárstva.

Za svoju činnosť dostal mnohé ocenenia a vyznamenania. 
Je to napríklad medaila Juraja Fándlyho za významne zásluhy 
o rozvoj vedy, medaila Ministerstva pôdohospodárstva Slo-
venskej republiky za významné zásluhy o rozvoj slovenského 
poľovníctva a lesníctva, medaila Lesoprojektu Zvolen za 
rozvoj hospodárskej úpravy lesov. Je držiteľom najvyššieho 
poľovníckeho vyznamenania Zlatý kamzík.

Lúčime sa s ním, ale navždy ostane v našich srdciach 
a mysliach. Spomenieme si na neho vždy keď sa pozrieme 
na dominantu Zvolena na Pustý hrad, práve Ing. Paulenka 
bol autorom projektu na odkrytie (odlesnenie) tejto vzácnej 
lokality.

S pocitom hlbokého smútku a úprimnej účasti vzdávame 
poslednú úctu a vďaku vzácnemu človeku príkladnému spo-
lupracovníkovi a priateľovi.
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