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Ing. Martin Moravčík, CSc., samostatný 
vedecký pracovník Národného lesníck-
eho centra - Lesníckeho výskumného 
ústavu Zvolen sa 23. augusta 2015 dožil 
60 rokov. 

Narodil sa 23. 8. 1955 v Ružom-
berku. Študoval na Lesníckej technickej 
škole v Liptovskom Hrádku. Ďalej na 

Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene, lesné inži-
nierstvo. Pracoval v Ústave pre hospodársku úpravu lesov 
- Lesoprojekt Zvolen (1974–1986, 1992–1995), v Stredoslo-
venských lesoch Banská Bystrica – Odvetvové vedúce praco-
visko pre pestovanie lesov (1986–1992), v Krajskom úrade 
v Banskej Bystrici (1995–1997) a od roku 1997 v Lesníckom 
výskumnom ústave vo Zvolene, kde bol vedúcim odboru hos-
podárskej úpravy lesov a po organizačnej zmene vedúcim 
odboru lesníckej stratégie, politiky a ekonomiky. Po vytvo-
rení Národného lesníckeho centra bol námestníkom riaditeľa 
Lesníckeho výskumného ústavu a dve obdobia (od 1. mája 
2009 do 30. septembra 2010 a od 15. októbra 2012 do 22. 
mája 2015) jeho generálnym riaditeľom.

Ing. Martin Moravčík, CSc. od jeho nástupu do Lesníc-
keho výskumného ústavu vo Zvolene sa podieľal na riešení via-
cerých domácich a zahraničných projektov. V oblasti hospo-
dárskej úpravy lesov sa prioritne zameriaval na výskum cieľov 
a zásad hospodárenia v lesoch s významnými ekologickými 
a environmentálnymi funkciami. Bolo to najmä vo vedecko-
-technickom projekte „Hospodárska úprava horských lesov 
z hľadiska ekologizácie lesného hospodárstva“ (1999–2002). 
Získané výsledky publikoval v svojich pôvodných vedeckých 
prácach a uplatnili sa tiež v pracovných postupoch Lesopro-
jektu Zvolen. Súhrnné vedecké poznatky z tohto výskumu 
zhrnul v monografii „Zásady a postupy hospodárskej úpravy 
a obhospodarovania horských lesov smrekového vegetačného 
stupňa“.

V rámci riešenia projektu „Vplyv globálnej klimatickej 
zmeny na lesy Slovenska“ (2003–2007) sa ako zodpovedný 
riešiteľ úlohy zaoberal problematikou rozpracovania opatrení 
vyplývajúcich z podpisu Kjótskeho protokolu pre sektor les-
ného hospodárstva. V ďalšom veľkom výskumnom projekte 
„Výskum, klasifikácia a uplatňovanie funkcií lesa v krajine“ 
(2006–2009) bol zodpovedným riešiteľom úlohy „Imple-
mentácia systematiky, hodnotenia a oceňovania funkcií lesov 
v riadiacom a plánovacom procese“. Výsledky tohto výskumu 
menovaný opublikoval vo viacerých pôvodných vedeckých 
a odborných prácach. V rokoch 2008–2011 zabezpečoval 
riešenie projektu „Výskum efektívneho využívania environ-
mentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov 
na Slovensku“. V rámci uvedeného projektu sa špecializoval 
na riešenie úlohy zameranej na výskum konkurencieschop-
nosti a ekonomickej životaschopnosti lesníctva. V súčasnosti 
je zodpovedným riešiteľom projektu Agentúry pre podporu 
vedy a techniky „Výskum využívania dreva ako obnoviteľnej 
suroviny v kontexte zelenej ekonomiky“.

V jeho vedeckovýskumnej práci treba poukázať na dva 
aspekty. Prvou je komplexná orientácia na celý záber prob-

ing. Martin Moravčík, CSc. sa dožíva 60 rokov

lematiky hospodárskej úpravy lesa. Druhým aspektom je 
skutočnosť, že menovaný mimoriadne vzácne spája vedeckú 
orientáciu s praktickou (aplikovateľnosť) stránkou. To súvisí 
s jeho dlhoročnými skúsenosťami s praxou. 

Jeho vedeckú úroveň dokumentuje okrem iného 27 
pôvodných vedeckých prác publikovaných v domácich 
a zahraničných časopisoch vrátane karentovaných a mono-
grafií, 60 odborných prác v zborníkoch a časopisoch a 30 
príspevkov v odborných a popularizačných knižných pub-
likáciách. 

Aktívne pracuje v medzinárodnom výskumnom 
priestore: Ako koordinátor pracovnej skupiny pre lesnícku 
politiku a legislatívu riešil projekt technickej pomoci FAO 
“Assistance for Harmonisation of Legislation and Strategy 
for Development of the Forestry Sector” (1998–1999). 
V rokoch 2010–2013 sa podieľal na riešení výskumných úloh 
7. rámcového programu IN2WOOD a BIOCLUS. Ďalej tiež 
participoval v COST Action E43 Harmonizácia národných 
inventarizácií lesov v Európe: Metódy spoločného reportingu 
(2005–2008).

V oblasti sledovania stavu a vývoja lesov sa venuje proble-
matike výskumu kritérií a ukazovateľov trvalo udržateľného 
obhospodarovania lesov (TUOL) a zodpovedá každoročne 
od roku 2004 až doteraz za vypracovanie správy o lesnom 
hospodárstve v SR (zelenej správy), resp za vypracovanie 
podkladov k zelenej správe pre MPRV SR. Na medzinárodnej 
úrovni sa ako zástupca SR zúčastňuje na práci Výboru pre 
lesníctvo a drevospracujúci priemysel (COFFI – Committee 
on Forestry and Forest Industry) EHK OSN/FAO a jeho pra-
covných skupín. Je národným korešpondentom pre Globálne 
hodnotenie lesných zdrojov FAO a členom Tímu špecialistov 
EHK OSN pre monitoring TUOL. Zodpovedá za vypracova-
nie národných správ pre hodnotenie lesných zdrojov Sloven-
ska pre potreby FAO (pravidelné 5-ročné hodnotenie lesných 
zdrojov) a za vypracovanie správ o stave európskych lesov 
v rámci ministerských konferencií o ochrane lesov v Európe 
(proces FOREST EUROPE).Okrem uvedených aktivít sa 
špecializuje tiež na riešenie problematiky lesníckej politiky.

V spolupráci so Sekciou lesného hospodárstva a spra-
covania dreva Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej 
republiky riešil úlohy súvisiace s vypracovaním nového 
zákona o lesoch a nadväzujúcich vykonávacích predpisov. 

Bol zodpovedným riešiteľom všetkých v súčasnosti plat-
ných lesnícko-politických dokumentov na Slovensku, kto-
rými sú: Národný lesnícky program (NLP) SR (2007), Akčné 
plány NLP SR 2008–2013 a na roky 2014–2020, Koncepcia 
rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007–2013 – časť lesné 
hospodárstvo, Prognózy a vízie vývoja slovenského poľno-
hospodárstva, potravinárstva, lesníctva a vidieka – časť les-
níctvo (2007) a Stratégia rozvoja lesníctva (2008). Na ich 
základe v roku 2010 spracoval a vydal lesnícku štúdiu č. 61 
„Vízia, prognóza a stratégia rozvoja lesníctva na Slovensku“, 
na ktorej sa zakladá súčasná oficiálna štátna lesnícka poli-
tika. V roku 2013 bol zodpovedným riešiteľom Národného 
programu využitia potenciálu dreva (NPVPD) na Slovensku 
a v roku 2014 jeho akčného plánu.
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Menovaný sa aktívne podieľal tiež na vypracúvaní znalec-
kých posudkov pre potreby vlastníkov a obhospodarovateľov 
lesov.

Okrem vedeckovýskumnej práce je tiež členom Sloven-
skej akadémie pôdohospodárskych vied, predsedom Sekcie 
trvalo udržateľného obhospodarovania lesov odboru lesníc-
tva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. Je čle-
nom odborovej komisie pre študijný program Hospodárska 
úprava lesov Lesníckej fakulty TU vo Zvolene. Bol taktiež 
podpredsedom Rady agentúry pre pôdohospodárske vedy, 
Rady ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pre les-
níctvo a drevárstvo, podpredsedom Koordinačnej rady pre 
realizáciu Akčného plánu Národného programu využitia 
potenciálu dreva SR a ďalších odborných poradných orgá-
nov a komisií. 

Ing. Martin Moravčík, CSc. je odborne široko vyprofi-
lovaným pracovníkom, známym a uznávaným v lesníckych 
odborných kruhoch. Jeho vedecké práce významným spôso-
bom ovplyvnili výskum v oblasti hospodárskej úpravy lesa 
a lesníckej politiky. Má zodpovedný prístup k zvereným pra-
covným úlohám. Je svedomitý a pracovitý, čo potvrdzujú jeho 
dosiahnuté výsledky za pomerne krátky čas aktívnej práce 
v lesníckom výskume, v odbornej lesníckej práci, ako aj jeho 
činnosť vo vedúcich funkciách Lesníckeho výskumného 
ústavu vo Zvolene a Národného lesníckeho centra.

Ako z uvedeného prehľadu činnosti Ing. Martin Morav-
čík, CSc. patrí medzi významné osobnosti v lesníctve na 
Slovensku. Okrem jeho vedeckej a odbornej erudovanosti 
treba osobne vyzdvihnúť aj jeho osobné a morálne vlastnosti. 
Ide najmä o jeho pracovitosť, skromnosť a ľudský prístup ku 
svojim spolupracovníkom, prístup k riešeniu úloh. 

Ing. Martin Moravčík, CSc., ako generálny riaditeľ 
novovytvorenej organizácie – Národného lesníckeho cen-
tra vynaložil mimoriadne úsilie, aby táto inštitúcia plnila čo 
najlepšie všetky svoje úlohy v záujme rozvoja lesov a lesného 
hospodárstva na Slovensku, ale aj v prospech všetkých jej 
zamestnancov. Pri obhajobe odôvodnených a oprávnených 
záujmov organizácie bol zásadový. 

Do budúcnosti treba veriť, že sa postupne zmení prístup 
spoločnosti k lesom a lesnému hospodárstvu, že spoločnosť 
a vládnuce štruktúry štátu pochopia význam lesov a aj to, 
že sa treba o ne lepšie starať. Naplnila by sa týmto aj snaha 
nášho jubilanta o zabezpečenie rozvoja tohto odvetvia, 
deklarovaná v množstve politických dokumentov, ktorých 
vyhotovenie koordinoval, vrátane jeho mimoriadne dôleži-
tej, životaschopnej a perspektívnej zložky, ktorou je Národné 
lesnícke centrum.

Nášmu jubilantovi k dosiahnutiu jubilea blahoželáme.
Všetko najlepšie do budúcich rokov!

Jozef Konôpka
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Slovenská republika, e-mail: jkonopka@nlcsk.org


