Hlavné motto Lesníckych dní 2018:
Lesnícke dni 2018 – Storočné letokruhy
1. Lesnícke dni sú podujatím, ktoré interaktívne približuje prácu lesníkov a úlohy lesného
hospodárstva, odovzdáva tradície lesníctva ďalším generáciám.
Tento rok sa slávnostné otvorenie Lesníckych dní uskutoční v piatok 20. apríla o 10-tej
hodine na Námestí SNP vo Zvolene.
Otázka: V poradí o koľký ročník tohto podujatia v roku 2018 pôjde?
a) prvý
b) trinásty
c) dvanásty
2. Lesníci oslavujú mesiac apríl organizovaním celoslovenského podujatia Lesnícke dni.
Okrem odborných lesníckych činností sa lesníci venujú aj budovaniu miest, ktoré sa
zaraďujú do kategórie "významných lesníckych miest" a označujú ich osobitými
informačnými tabuľami. Ide o prírodné, stavebné, technické a umelecké pamiatky spojené
s lesníckou históriou Slovenska.
Otázka: Viete od akého roku sa vyhlasujú „významné lesnícke miesta“?
a) od roku 2007
b) začali sa vyhlasovať v roku 2017
c) od roku 2010

3.

Apríl je mesiac, ktorí si vybrali aj lesníci, aby vo viacerých mestách Slovenska v období
od 22. apríla do 1. mája organizovali podujatie s názvom Lesnícke dni.
Otázka: Viete, aký prívlastok má mesiac apríl?
a) apríl – mesiac zelene
b) apríl - mesiac lesov
c) apríl – mesiac stromov

4. O tom, že lesnícke vedy a lesníctvo ako také má na našom území dlhodobú tradíciu
svedčí aj fakt, že v Banskej Štiavnici bola založená jedna z prvých Baníckych
a lesníckych akadémií na území vtedajšieho Rakúsko - Uhorska.
Otázka: V ktorom storočí bola v Banskej Štiavnici založená prvá Banícka a lesnícka
akadémia?
a) 16. storočie
b) 17. storočie
c) 18. storočie
5. Lesníci v apríli už po 12. rok organizujú po celom Slovensku podujatie s názvom
Lesnícke dni. Napríklad lesníci v Tatrách utvárajú, prevádzkujú a udržiavajú aj viacero
náučných chodníkov. Náučný chodník Hrebienok vo Vysokých Tatrách je okruh dlhý
okolo 4 km bez veľkých výškových prevýšení. Jednotlivé zastavenia hovoria o tom, ako
ľadovce tvarovali tatranské doliny, čo to vlastne je „tatranská žula“, o hornej hranici lesa,
o histórii turistiky, živote v horských bystrinách a vodopádoch, ...
Otázka : Na úbočí ktorého štítu sa nachádza začiatok a zároveň koniec Náučného
chodníka Hrebienok ?
a) na úbočí Lomnického štítu

b) na úbočí Slavkovského štítu
c) na úbočí Ľadového štítu
6. Arborétum (lat. arbor = strom) je zbierka živých drevín – dendrologická záhrada resp.
botanická záhrada špecializovaná na výskum a pestovanie drevín. Dreviny ako také úzko
súvisia s lesníctvom a to zase s lesníkmi, ktorí v apríli organizujú viacero podujatí pod
názvom Lesnícke dni. Späť však k arborétu – to najväčšie na Slovensku sa rozprestiera na
ploche takmer 67 hektárov a predstavuje najväčšiu zbierku druhov cudzokrajných drevín
na Slovensku.
Otázka: Ako sa volá najväčšie slovenské arborétum?
a) Arborétum Borová hora
b)Arborétum Mlyňany
c) Hrádocké arborétum

7. V apríli, mesiaci lesov, organizujú lesníci po celom Slovensku množstvo podujatí, ktorých
spája spoločný názov Lesnícke dni. Ich slávnostné otvorenie sa uskutoční na Námestí SNP
vo Zvolene 20. apríla 2018 o 10-tej hodine. Ďalší zaujímavý program je pripravený
v mestách ako sú Bratislava, Košice, Prešov, Kežmarok. Viac informácií k programu
možno nájsť na webovej stránke www.lesnickedni.sk.
Otázka: Viackrát zaznelo, kde sa konajú Lesnícke dni. My sa však pýtame, kde sa
uskutoční slávnostný ceremoniál ukončenia Lesníckych dní a to 1. mája 2018?
a) vo Vysokých Tatrách
b) v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu
c) na Bratislavskom hrade
8. Lesníci v Tatrách spravujú sieť turistických chodníkov – značia trasy turistickými
značkami, v čase snehovej pokrývky inštalujú pre lepšiu orientáciu tyčové značenie,
osádzajú pútače s orientačnými a informačnými tabuľami.
Otázka : O koľko kilometrov turistických chodníkov starajú tatranskí lesníci?
a) 250 km
b) 350 km
c) 600 km
9. Heslo Semper vireo bolo životným mottom zakladateľa najväčšieho arboréta na Slovensku
pri jeho úsilí presadiť pestovanie vždyzelených drevín na území Slovenska.
Otázka: Čo znamenajú slová Semper vireo, ktorým sa riadi aj Arborétum Mlyňany?
a) večne zelený, vždyzelený
b) byť večne mladý
c) zostať večne krásny
10. Múzeum Tatranského národného parku, ktoré prevádzkujú Štátne lesy TANAPu, navštívi
ročne okolo 30 000 návštevníkov. Toto múzeum má prírodovednú, prírodoochranársku,
historickú a etnografickú časť.
Otázka: Viete, z akého múzea vzniklo Múzeum Tatranského národného parku?
Prezradíme, že tradície tohto múzea siahajú až do roku 1883.
a) Múzeum Tatier

b) Karpatské múzeum
c) Múzeum velikánov
11. Lesnícke arborétum Kysihýbel pri Banskej Štiavnici predstavuje spoločné slovenskomaďarské dedičstvo. Originálny plošný spôsob výsadby jednotlivých druhov a foriem
introdukovaných drevín radí tento objekt k veľmi cenným a jedinečným svojho druhu.
Objekt okrem výskumného zamerania má plniť aj funkciu demonštračného objektu pre
študentov i širokú verejnosť.
Otázka : Viete, v ktorom roku bolo založené Lesnícke arborétum Kysihýbel?
a) v roku 1750
b) v roku 1993
c) v roku 1900

12. Stromy a lesníci majú k sebe blízko, práve oni stoja za myšlienkou podujatia, ktoré sa volá
Lesnícke dni. Témou tohto ročníka je história a život, ktoré nemí svedkovia doby, teda
stromy, do seba ako keby zapisovali...
Otázka: Viete, akým spôsobom sa odráža plynutie času počas roka v dreve stromov?
a) strom na jar vytvára väčšiu korunu
b) strom na jar a v lete tvorí svetlé a tmavé letokruhy
c) stromy neodrážajú plynutie času počas roka vo svojom dreve
13. História lesníctva na Slovensku je veľmi bohatá, presvedčiť sa o tom môžeme
v špecializovanom múzeu, ktoré sa zaoberá lesníckou minulosťou. Vlani si toto múzeum
pripomenulo 75. a 90. výročie založenia, nakoľko vzniklo spojením dvoch pamäťových
a fondových inštitúcií.
Otázka: Ako sa volá a v ktorom meste sa nachádza jediné špecializované múzeum v
oblasti múzejnej dokumentácie lesníctva a drevárstva na Slovensku? (Prezradiť môžeme,
že sídli v meste lesníctva).
a) Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene
b) Múzeum ochrany prírody a krajiny v Liptovskom Mikuláši
c) Slovenské národné múzeum v Martine

14. Pri Banskej Štiavnici sa nachádza historicky cenný objekt, ktorý je zameraný na lesnícky
výskum. Svoju históriu začal písať už v roku 1900 a jeho zakladateľom bol maďarský
profesor János Tuzson. Originálny plošný spôsob výsadby jednotlivých druhov a foriem
introdukovaných drevín radí tento objekt k jedinečným svojho druhu.
Otázka : Viete, ako sa volá tento objekt?
a) Arborétum Borová hora
b) Park Jozefa Dekréta Matejovie
c) Lesnícke arborétum Kysihýbel

15. V roku 1918 novovytvorená Československá republika prevzala do vlastníctva štátu lesy a
majetky bývalej Rakúsko-uhorskej monarchie. Následne v roku 1923 vznikol rozsiahly

celoštátny podnik spravujúci výmeru viac ako 960 tis. hektárov lesa siahajúcu od Čiech,
Moravy, Sliezska, Slovenska až po Podkarpatskú Rus.
Otázka: Ako sa volal tento podnik?
a) Československé štátne statky
b) Československé štátne lesy a majetky
c) Československé štátne hospodárstvo
16. So vznikom Československej republiky v roku 1918 prešli do vlastníctva štátu lesy a
majetky bývalej Rakúsko-uhorskej monarchie. V roku 1923 vznikol štátny podnik
Československé štátne lesy a majetky. Prostredníctvom dvanástich riaditeľstiev spravoval
lesný majetok s rozlohu 968 341 ha rozprestierajúci sa od Čiech, Moravy, Sliezska,
Slovenska až po Podkarpatskú Rus.
Otázka: Kto bol prvým generálnym riaditeľom Československých štátnych lesov
a majetkov?
a) Dr. Vavro Šrobár
b) Ing. Jozef Opletal
c) Ing. Andrej Kavujak

17. Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene je na Slovensku jediným špecializovaným
múzeom v oblasti múzejnej dokumentácie lesníctva a drevárstva. Dokumentuje aj históriu
zvolenského regiónu, nakoľko je pokračovateľom dvoch pamäťových a fondových
inštitúcií, Mestského múzea vo Zvolene a Lesníckeho múzea, ktoré ako súčasť
Zemědělského múzea sídlilo v Bratislave. Vlani si múzeum pripomenulo 75. a 90. výročie
vzniku oboch predchodcov.
Otázka: Ako sa volal zakladateľ Lesníckeho múzea v Bratislave? (Prezradíme o ňom, že
bol rodákom z Liptovského Mikuláša – Vrbice, bol telom i dušou lesník, milovník prírody
a umenia, tiež riaditeľ Štátnych lesov v Liptovskom Hrádku a vládny radca.
a) Ing. Juraj Martinka
b) Jozef Dekret Matejovie
c) Ing. Andrej Kavujliak
18. Aj lesnícky pozdrav „Lesu zdar“ má svoju históriu. Oficiálne prijatie spoločenského
lesníckeho pozdravu vydalo Ministerstva zemědelství - Ústřední ředitelství státných lesú
a statku Praha z dôvodu jednotnosti pre celý lesný personál pri stretnutiach alebo
rozchode podriadeného s nadriadeným. Na pozdrav „Lesu zdar“ sa odpovedá krátkym
„Zdar“.
Otázka: Viete, v ktorom roku bol prijatý tento oficiálny lesnícky pozdrav?
a) v roku 1918
b) v roku 1927
c) v roku 1948
19. Tridsiate roky minulého storočia sa do dejín lesníctva zapísali aj významným
priekopníckym činom v oblasti ochrany drevín pred biotickými škodcami. Vplyvom
enormného premnoženia byľomora borovicového v porastoch borovice na Záhorí bolo
potrebné vynaložiť veľké úsilie na zlikvidovanie tohto škodcu.
Otázka: Viete aký spôsobom sa vykonala ochrana lesa proti tomuto škodcovi?

a) klasickým mechanickým spôsobom
b) biologickým ošetrením - vypustením vtáčieho druhu, ktorý požiera škodcov
c) prvým leteckým ošetrením v strednej Európe

20. Aj vďaka lesníkom máme zaznamenaný slovenský absolútny mrazový rekord, ktorý
doposiaľ nebol prekonaný. 11. 2.1929 klesla teplota na neuveriteľných - 41 st. C.
Pamätníci hovorili: „ bola taká zima, že kone nemohli ísť von, pretože by im boli nozdry
pomrzli. Vtáčky hynuli, stromy pukali, podobne aj koľajnice pukali."
Otázka: Viete, kde bol nameraný teplotný mrazivý rekord?
a) Lesná správa Vígľaš – Pstruša
b) Uhliarska osada Rybô
c) Solivar Prešov

21. V roku 1932 v masíve Kotelnica medzi Dolným a Horným Harmancom objavil Michal
Bacúrik jaskyňu. V nasledujúcich rokoch sa o objavenie ďalších priestorov zaslúžili
lesníci - zamestnanci mestských lesov, najmä Vojtech Kovalčík. Správa Mestských lesov
Banská Bystrica až do povojnového obdobia zabezpečovala starostlivosť o túto jaskyňu.
Otázka: Viete o akú jaskyňu sa jedná?
a) Dobšinská ľadová jaskyňa
b) Harmanecká jaskyňa
c) Bystrianska jaskyňa

22. V 16. storočí malo lesníctvo remeselnícko – priemyselný charakter. Dôraz sa kládol
najmä na výučbu poľovníctva a samotné rúbanie lesov. Potreba pestovania a starostlivosti
o lesy nastupuje s masívnym rozvojom baníctva a hutníctva. Táto požiadavka je citeľná aj
na území dnešného Slovenska (vtedajšie Rakúsko – Uhorsko), kedy na žiadosť občanov
založiť svojpomocnú národnú školu, v ktorej sa budú vyučovať aj základné lesnícke
náuky, sa v roku 1796 zakladá Lesnícka škola.
Otázka: Viete v ktorom meste bola v roku 1796 založená prvá lesnícka škola
v Uhorsku – (je to jedna z najstarších škôl v Európe, v ktorej stále prebieha výučba
lesníctva).
a) Zvolen
b) Martin
c) Liptovský Hrádok

23. Slovania podobne ako Gréci, Rimania a Germáni si predstavovali prírodu v oživenej
podobe. V slnku, zemi, vo vode - v živloch bytostne dôležitých pre existenciu života
pôsobila neviditeľná duchovná moc. Mali svojich bohov, bôžikov, kultové obrady.
Otázka: Viete ako sa volá staroslovanský boh – patrón „nebeského ohňa“ pokladaný
za tvorcu všetkých vecí a spoločenských zákonov?
a) Oblačník
b) Boruta
c) Svarog

24. Medzi prvé odborné lesnícke časopisy, ktoré začali vychádzať v Československu patrila
Dřevařská revue, ktorá bola neskôr premenovaná na Slovenské lesné a drevárske
hospodárstvo. Pokračovateľom tohto časopisu sa v roku 1935 stal časopis Les a drevo.
Otázka: Viete v ktorom roku začal vychádzať odborný lesnícky časopis Dřevařská
revue?
a) v roku 1918
b) v roku 1925
c) v roku 1935

25. Staré lesnícke porekadlo hovorí: „Žena, koza a breza do lesa nepatria“. Už v minulosti
nebolo bežné, aby v lese pracovala žena. Vynímajúc lesné robotníčky, ktoré na jar a v
jeseni vysádzali lesné sadenice a vykonávali porastovú hygienu po ťažbe dreva. Prvými
priekopníčkami v štúdiu lesníctva boli 3 študentky Lesníckej technickej školy v
Remetských Hámroch. Počas ich štúdia v roku 1956, však školu postihlo nešťastie v
podobe požiaru, kedy budova kaštieľa kde škola sídlila vyhorela.
Otázka: Viete, na ktorej škole historicky prvé študentky lesníctva doštudovali a
získali maturitu v odbore lesníctva?
a) Na Lesníckej technickej škole J.D.Matejovie v Liptovskom Hrádku
b) Na Lesníckej technickej škole v Banskej Štiavnici
c) Na Baníckej a lesníckej akadémií v maďarskom Šoproni

Ceny do súťaže venujú lesnícke inštitúcie.

