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Úvod 
 
Katedry svetového lesníctva sa zakladali na česko-slovenských vysokých školách 

začiatkom 60. rokov minulého storočia v súlade z celosvetovým trendom poskytovania 
technickej pomoci rozvojovým krajinám.  

Tento zámer sa zrodil na pôde OSN s tým, že technickú pomoc rozvojovým krajinám 
budú poskytovať vlády všetkých hospodársky rozvinutých členských krajín OSN. Po druhej 
svetovej vojne získavali postupne štátnu nezávislosť mnohé bývalé koloniálne krajiny, najmä 
v Afrike a v Ázii, ktoré vzhľadom na svoju nízku životnú úroveň, často monokultúrnu výrobnú 
štruktúru a nedostatok kvalifikovaných kádrov zaostávali v ekonomickom rozvoji a neboli 
schopné zapojiť sa efektívne do medzinárodnej deľby práce.  

Československo sa začalo v tomto období aktívnejšie podieľať na technickej pomoci 
rozvojovým krajinám v súlade s rezolúciou OSN a v súlade s jeho vtedajšou zahraničnou 
politikou. Vtedajšia československá vláda sa zaviazala poskytovať 1 % z národného dôchodku 
na pomoc rozvojovým krajinám, napr. výstavbou priemyslových objektov, poskytovaním 
finančných úverov, vysielaním kvalifikovaných československých odborníkov – expertov do 
rozvojových krajín a zabezpečovaním výchovy študentov a praktikantov a iných pracovníkov 
z rozvojových krajín v Československu. V podstate išlo o poskytovanie konzultačno-
inžinierskych služieb označovaných medzinárodným termínom „know-how“. Pre tento účel 
založili aj medzinárodnú univerzitu P. Lumumbu v Moskve a Univerzitu 17. novembra v Prahe.  

Na organizačné zabezpečenie komplexného výskumu rozvojových krajín bola pri 
prezídiu ČSAV v Prahe ustanovená v máji r. 1962 komisia pre komplexný výskum rozvojových 
krajín. Táto komisia s celoštátnou pôsobnosťou koordinovala a riešila širokú škálu výskumu 
týkajúceho sa rozvojových krajín. Do pôsobnosti tejto komisie patrila aj starostlivosť o výchovu 
študentov z rozvojových krajín v Československu a príprava československých vedeckých a 
pedagogických pracovníkov pre expertíznu činnosť na územiach rozvojových krajín.  

Pre zvládnutie rozmanitej problematiky výskumu a výchovy kádrov boli vytvorené 
samostatné sekcie Komisie prezídia ČSAV – v r. 1965 Sekcia pre lesnícke a drevárske vedy. 
Pri posudzovaní lesníckej a drevárskej problematiky v rozvojových krajinách sa vychádzalo zo 
skutočnosti, že tropické lesy sú významným prírodným zdrojom vo viac ako 60 rozvojových 
krajinách. Sú zdrojom cenného úžitkového a palivového dreva aj výživy pre lokálne 
obyvateľstvo. Sú zdrojom finančných prostriedkov za export dreva, výrobkov z dreva a iných 
produktov lesa.  

V rezorte školstva už v r. 1962 ustanovil rektor Vysokej školy poľnohospodárskej 
v Prahe Katedru tropického poľnohospodárstva a lesníctva. Neskôr bola katedra pretvorená na 
Inštitút tropického a subtropického poľnohospodárstva. V r. 1965 bola zriadená Katedra 
obecného a svetového lesníctva a poľovníctva na Lesníckej fakulte VŠZ v Brne a v tom istom 
roku Katedra svetového lesníctva a drevárstva na vtedajšej Vysokej škole lesníckej a drevárskej 
vo Zvolene.  

 
 

Roky 1965 – 1968  
 
Prvé kontakty pisateľa tejto spomienkovej štúdie s akademickými funkcionármi 

Lesníckej fakulty VŠLD vo Zvolene v súvislosti s vytvorením Katedry svetového lesníctva a 
drevárstve vo Zvolene siahajú do jari 1965.  

V tom čase sa Ing. J. Borota, CSc., odborný asistent pôsobiaci vo Vedeckom lesníckom 
ústave v Kostelci nad Čiernymi lesmi, príležitostne stretol na pôde Vysokej školy 
poľnohospodárskej v Prahe – Suchdole s doc. Ing. Šálym, CSc., dekanom Lesníckej fakulty 
VŠLD. Dekan Šály informoval Ing. Borotu o záujme Vedenia VŠLD založiť na LF VŠLD vo 
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Zvolene Katedru svetového lesníctva a drevárstva. Sondoval, či by bol Ing. Borota ochotný túto 
katedru budovať ako interný pedagogický pracovník VŠLD vo Zvolene. Rozišli sa s tým, že 
obe strany si podrobnosti premyslia a budú pokračovať vo vzájomnom kontakte.  

V uvedenom období Ing. Borota dokončoval habilitačnú prácu. Nezávis1e od rokovania 
s funkcionármi VŠLD prejavil Ing. Borota súhlas Polytechne, PZO, zúčastniť sa dvojročnej 
expertízy v lesníckom odvetví v Tanzánii.  

V r. 1963 bol. Ing. Borota na 6-mesačnom študijnom pobyte v Indii. Študoval 
problematiku tropického lesného hospodárstve Indie i lesnícky výskum a školstvo. Poznával 
Indiu, veľmi zaujímavú krajinu veľkých kontrastov, jej bohatú kultúru i historické pamiatky. 
Získal cenný dokumentačný materiál. Po návrate do ČSSR urobil v Čechách i na Slovensku 
sériu prednášok doplnených farebnými diapozitívmi o svojich poznatkoch z cestovania po Indii.  

 

 
 

Hlavná budova FRI v Dehra Dune, India, 2015 
 
To bol zrejme jeden z dôvodov, prečo Ing. Borotu považovali vo Zvolene za vhodného 

kandidáta na budovanie Katedry svetového lesníctva a drevárstva. Osobné a písomné kontakty 
medzi Ing. Borotom a vedením Lesníckej fakulty, resp. vtedajšieho rektora VŠLD  
prof. Ing. E. Hromadu, pokračovali.  

V októbri 1965 obhájil Ing. Borota habilitačnú prácu na tému „Rast a prírastok 
niektorých hospodársky významných drevín Južnej Ázie“. Obhajoba sa konala pred Vedeckou 
radou Lesníckej fakulty VŠLD vo Zvolene. Na základe úspešnej habilitácie bol Ing. Borota 
menovaný a ustanovený za docenta na Lesníckej fakulte VŠLD vo Zvolene. Doc. Borota 
prisľúbil vedeniu LF i školy vo Zvolene, že po skončení dvojročného expertízneho pobytu v 
Tanzánii nastúpi na Katedru svetového lesníctva a drevárstva vo Zvolene. Pred svojím 
odchodom do Tanzánie doc. Borota nebol nikým z akademických funkcionárov VŠLD 
upovedomený o „informatívnom“ rokovaní konanom dňa 13. 10. 1965 medzi rektorom VŠLD 
prof. Višňovským, prorektorom prof. Janotom, dekanom LF doc. Šálym a dekanom DF prof. 
Sprockom na jednej strane a doc. Trávnikom, pracovníkom Lignoprojektu v Bratislave na 
druhej strane, na základe ktorého vedenie poverilo doc. Trávnika funkciou vedúceho Katedry 
svetového lesníctva a drevárstva založenej v tom období na Drevárskej fakulte VŠLD vo 
Zvolene. Návrh na činnosť KSLD podľa vlastného uváženia vypracoval doc. Trávnik 
a predložil vedeniu VŠLD na posúdenie 26. 10. 1965.  
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Po stopách prof. Borotu v Indii, vstupná brána do FRI Dehra Dun (prof. Šupín, doc. Paluš, 

Dr. Parobek), apríl 2015 
 
V súlade s týmto návrhom mala byť činnosť novozriadenej katedry zameraná na účinnú 

podporu zo strany VŠLD pri prehlbovaní a rozširovaní hospodárskych a kultúrno-politických 
stykov ČSSR s rozvojovými krajinami. Doc. Trávnik žiadal vedenie VŠLD na začiatok 
zabezpečiť potrebné pracovné priestory s nutným zariadením a prijať aspoň jedného pracovníka 
so širokým odborným prehľadom, ktorý by podľa pokynov vedúceho katedry zabezpečoval 
vybudovanie potrebného fondu prameňov a jeho využívanie. Doc. Trávnik žiadal prediskutovať 
svoj návrh, prípadne ho doplniť na rokovaní Vedeckej rady VŠLD.  

Počas ďalšieho roka formálnej existencie KSLD vo Zvolene sa zrejme nič neudialo. 
Vyplýva to z listu doc. Trávnika zo dňa 14. 9. 1966 rektorovi VŠLD prof. Višňovskému, 
v ktorom konštatuje: „Pretože nebola záležitosť vybavenia katedry po stránke personálnej 
a priestorovej doteraz vyriešená, nemám možnosť zabezpečiť postgraduálne štúdium pre 
pracovníkov z rozvojových krajín.“ Konkrétnu úlohu odporučila Komisia ČSAV pre 
komplexný výskum rozvojových krajín v Prahe – usporiadať postgraduálne štúdium v 
angličtine alebo vo francúzštine.  

17. mája 1967 predložila skupina zainteresovaných pracovníkov na VŠLD nový návrh 
zamerania činnosti KSLD a požiadala Vedeckú radu VŠLD o zaujatie stanoviska k jej návrhu. 
Neidentifikovaní autori návrhu vychádzali zo zabezpečenia prístupu k výmene najširších 
poznatkov vedy a praxe v lesníctve a drevárstve. V návrhu odporúčali zapojiť československé 
lesníctvo a drevárstvo do medzinárodnej pomoci rozvojovým krajinám.  

Anonymní autori navrhovali pre Katedru svetového lesníctva a drevárstva dva hlavné 
smery činnosti: pedagogický a vedecko-výskumný. Prednášky z predmetov: Svetové lesníctvo, 
Svetové drevárstvo, Dejiny lesníctva a drevárstva a Encyklopédia lesníctva a drevárstva by sa 
konali vo vyšších ročníkoch oboch fakúlt. KSLD by zabezpečovala postgraduálne štúdium pre 
našich absolventov. Zabezpečovala by aj kurzy pre účastníkov z rozvojových krajín. Katedra 
by nadviazala styk s medzinárodnými organizáciami, zhromažďovala by a vyhodnocovala 
rôzne materiály o svetovom lesníctve a drevárstve, vrátane rozvojových krajín. Spolupracovala 
by s kompetentnými domácimi a zahraničnými inštitúciami pri riešení rôznych projektov 
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plánovacej, projekčnej a investičnej činnosti, čo malo priniesť aj ekonomické efekty.  
Pre vyššie uvedenú činnosť KSLD sa odporúčalo systemizovať šesť pracovníkov 

s vysokoškolským vzdelaním. Komisia žiadala prideliť KSLD štyri pracovné miestnosti a jednu 
miestnosť pre zbierky a kartografický materiál.  

Prešiel ďalší rok a externý vedúci KSLD doc. Trávnik v hlásení o hlavných úsekoch 
činnosti katedry zo dňa 4. 2. 1968 konštatoval, že zriadenie KSLD v r. 1965 bolo formálne – 
doslova napísa1: „Nepredpok1adal som, že pridelenie miestnosti a najnutnejšieho zariadenia 
s technickým vybavením ako samozrejmej podmienky akejkoľvek konkrétnej činnosti narazí 
na neprekonateľné prekážky“. Doc. Trávnik v uvedenom hlásení zdôraznil, že skutočná činnosť 
katedry bude závisieť od vytvorených kádrových a materiálnych podmienok. Činnosť KSLD 
sa do začiatku r. 1968 nerozvinula, pretože sa jej nezabezpečili vlastné priestory s najnutnejším 
vybavením.  

Koncom roka 1967 bol prijatý na KSLD odborný asistent Ing. Ján Rís – stal sa 
tajomníkom katedry. Bol poverený koordináciou pri realizovaní medzinárodnej študentskej 
organizácie. Konali sa iba prípravné rokovania v októbri 1967. Hlavnou činnosťou Ing. Rísa 
boli na príkaz rektora prípravné práce pre výstavbu vývojových dielní a laboratórií VŠLD.  

Na svojom zasadaní dňa 7. 2. 1968 Vedecká rada DF uložila dekanovi DF  
prof. V. Sprockovi povinnosť vypracovať konkrétny návrh na urýchlené riešenie priestorového 
a kádrového zabezpečenia KSLD a na osobné postavenie doc. Trávnika voči VŠLD.  

Po vyše dvojročnej expertíznej činnosti v Tanzánii sa vrátil doc. Borota do vlasti. Dňa 
9. 2. 1968 nastúpil do zamestnania na VŠLD vo Zvolene.  

Vtedajšia situácia súvisiaca s postavením Katedry svetového lesníctva a drevárstva doc. 
Borotu nemilo prekvapila. Akademickí funkcionári Lesníckej fakulty s ním odmietli úradne 
rokovať, pretože KSLD patrila organizačne na Drevársku fakultu. Odporučili mu problémy 
týkajúce sa KSLD a jeho osobné zaradenie na VŠLD prediskutovať s dekanom DF.  

Dekan DF prof. Sprock sa snažil doc. Borotovi obšírne vysvetliť zložitú situáciu 
Drevárskej fakulty ale aj celej VŠLD vo Zvolene. Pokiaľ išlo o umiestnenie KSLD – nijaké 
priestory dosiaľ nenašiel. Jediný interný pracovník katedry Ing. J. Rís úradoval v miestnosti 
sekretariátu SZM. Keď zväzáci schôdzovali, opustil Ing. Ris miestnosť a obvykle odišiel domov 
do Banskej Bystrice.  

Na osobnom oddelení Rektorátu VŠLD zdvorilo oznámili doc. Borotovi, že nie je dosiaľ 
v stave zamestnancov VŠLD. Na podnet rektora VŠLD prof. E. Hromadu rozviazal doc. Borota 
pracovný pomer s VŠZ v Prahe – Suchdole už v novembri 1965. Listom zo dňa  
5. 9. 1966 rektor VŠZ v Prahe menovanému oznámil, že ho prevádza z osobného stavu tejto 
Vysokej školy do osobného stavu zamestnancov VŠLD vo Zvolene. Doc. Borota sa domnieval, 
že bol medzičasom ustanovený za docenta na KSLD. Nič sa neudialo. Na rektoráte VŠLD sa s 
ustanovením doc. Borotu na KSLD sa neponáhľali, hoci dekrét o menovaní za docenta Ing. 
Borotu bol na rektoráte VŠLD. V súlade s pracovnou zmluvou pripravenou Rektorátom VŠLD 
1. 10. 1968 pracovný pomer doc. Borotu na VŠLD vo Zvolene vznikol 1. 10. 1968. Dovtedy 
menovaný pracoval na VŠLD zrejme ilegálne.  

Pokiaľ išlo o ubytovanie doc. Borotu vo Zvolene, pracovníci Rektorátu oznámili, že 
VŠLD nijaké možnosti ubytovania nemá. Odporučili doc. Borotovi podať si žiadosť na MNV 
vo Zvolene. Problém sa dočasne vyriešil tak, že riaditeľ Výskumného ústavu lesného 
hospodárstva doc. Zachar ponúkol dočasne umiestniť lesnícku časť KSLD v novostavbe 
výskumného ústavu vrátane ubytovania doc. Borotu. Vedenie VÚLH ale nesúhlasilo ani 
s provizórnym umiestnením Drevárskeho odd. KSLD v budove VÚLH.  

Rektorát VŠLD pridelil katedre na polovičný úväzok sekretárku – pani A. Fekiačovú.  
Pri rôznych diskusiách aj vo vedeckých radách fakúlt a VŠLD sa ukázalo, že o termíne 

„Svetové lesníctvo a drevárstvo“ majú jednotliví pracovníci rozdielnu predstavu. Diskusie 
o problematike svetového lesníctva a drevárstva sa do nekonečna predlžovali.  
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Pretože problematika Katedry svetového lesníctva a drevárstva sa mala riešiť na 
rokovaní Vedeckej rady VŠLD koncom mája 1968, doc. Borota vypracoval na toto rokovanie 
správu, v ktorej zhrnul súčasný stav a navrhol potrebnú činnosť KSLD (21. 5. 1968). Doc. 
Borota vychádzal z predpokladu, že Katedra svetového lesníctva a drevárstva na VŠLD vo 
Zvolene sa môže rozvíjať predovšetkým v pedagogickej a vo vedeckovýskumnej činnosti. Na 
rozdiel od doc. Trávnika nepovažoval doc. Borota za únosné pre činnosť KSLD zaoberať sa 
projekčnou činnosťou pre rozvojové krajiny. Pre najbližšie obdobie odporučil prednášať  
v 5. ročníkoch oboch fakúlt predmet Svetové lesníctvo a drevárstvo. Okrem toho zabezpečovať 
prípravu československých expertov pre činnosť v rozvojových krajinách formou 
postgraduálneho štúdia.  

Za ťažisko vedecko-výskumnej činnosti považoval zhromažďovanie a analyzovanie 
vedecko-výskumných podkladov získaných v zahraničí, najmä v rozvojových krajinách.  

Pre úspešnú pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť členov KSLD považoval doc. 
Borota za dôležitý ich dlhodobý pobyt v rozvojových krajinách, ale aj študijné pobyty 
v ekonomicky vyspelých krajinách. Podmienkou pre činnosť katedry bolo pridelenie vhodných 
priestorov s najnutnejším zariadením a technickým vybavením, kádrové doplnenie KSLD ako 
aj podstatné zvýšenie dotácií.  

Uznesením Vedeckej rady VŠLD z 23. 5. 1968 bola vymenovaná a rektorom VŠLD  
12. 12. 1968 potvrdená Komisia pre vypracovanie konkrétnej náplne a činností KSLD. Za 
predsedu Komisie určili prof. F. Setničku. Po prvýkrát sa Komisia zišla na pracovné rokovanie 
vo februári 1969.  

V čase vstupu spojeneckých vojsk do ČSSR bol doc. Borota s rodinou na dovolenke 
v bývalej Juhoslávii, v rekreačnom stredisku Vodice. Do vlasti sa vrátili 1. 9. 1968. Doma ho 
čakal list od generálneho riaditeľa Organizácie pre prírodné zdroje v Tanzánii p. G. J. Kilea, 
v ktorom mu ponúkol expertízu vo funkcii Vedúceho lesníckeho výskumu v Tanzánii s 
nástupom čo možno najskôr.  

Doc. Borota prediskutoval lákavú ponuku z Tanzánie na príslušných miestach 
Ministerstva školstva a Ministerstva zahraničných vecí v Prahe i v Bratislave. Zodpovední 
pracovníci uvedených centrálnych inštitúcií návrh odporučili. Vo Zvolene uvoľnilo vedenie DF 
a VŠLD doc. Borotu pre ďalšiu expertíznu činnosť v Tanzánii.  

 
 

Roky 1969 – 1970 
 
Začiatkom januára 1969 odovzdal doc. Borota dekanovi DF detailný sylabus prednášok 

z predmetu Svetové lesníctvo a drevárstvo.  
Dňa 12. 2. 1969 odcestoval do Tanzánie. Prezidentský úrad ho potvrdil do funkcie 

vedúceho Lesníckeho výskumného ústavu, ktorý sídlil v mestečku Lusotho v pohorí Západné 
Usambary. Výskumný ústav mal v tom čase 13 výskumných staničiek, rozmiestnených 
v rôznych regiónoch krajiny. Po niekoľkých mesiacoch nastala reorganizácia Ministerstva 
pôdohospodárstva. V júli 1969 preložili doc. Borotu do hlavného mesta Dar-es-Salaamu na 
odbor výskumu a odborného školstva. Stal sa poradcom námestníka ministra, koordinoval 
lesnícky a drevársky výskum v Tanzánii. Zostal naďalej aj vo funkcii vedúceho lesníckeho 
výskumu. Z titulu tejto funkcie bol členom výboru pre Lesnícky výskum vo Východnej Afrike 
(Keňa, Tanzánia, Uganda).  
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Ulovená gazela Grantova oblasť Dodona, Tanzánia 
 
V r. 1970 navrhol doc. Borota reorganizáciu lesníckeho výskumu a výstavbu nového 

lesníckeho výskumného ústavu. Tanzánska vláda návrhy doc. Borotu akceptovala a požiadala 
ho, aby vo svojej činnosti v Tanzánii pokračoval ďalšie dva roky. Bolo žiaduce, aby doc. Borota 
svojimi znalosťami prispel k realizácii výstavby a doriešil aj reorganizáciu lesníckeho výskumu 
v Tanzánii.  

Listom zo dňa 25. 11. 1970 vtedajší rektor VŠLD vo Zvolene prof. Setnička oznámil 
doc. Borotovi do Tanzánie, že kolégium rektora vzhľadom na neudržateľný stav Katedry 
svetového lesníctva a drevárstva nesúhlasí s predĺžením expertízneho pobytu doc. Borotu 
v Tanzánii. V súlade s týmto rozhodnutím ukončil doc. Borota v polovici mája 1970 expertíznu 
činnosť v Tanzánii a odcestoval späť do ČSSR.  

V dobe pôsobenia doc. Borotu v zahraničí členovia komisie pre pracovnú náplň Katedry 
svetového lesníctva a drevárstva, ustanovenej v r. 1968, vypracovali „Stanovisko k náplni 
KSLD“, ktoré predložili rektorovi VŠLD 23. 4. 1969. Komisiu viedol prof. Setnička, jej členmi 
boli prof. Bezačinský, prof. Janota a prof. Hromada. Členovia komisie vo svojom „Stanovisku“ 
jednomyseľne konštatovali, že KSLD je potrebná, ale VŠLD musí zabezpečiť jej vybudovanie, 
pretože katedra de facto neexistuje. Komisia považovala doc. Trávnika za vhodnú osobu za 
vedúceho katedry.  

Upozornila na to, že Rektorát VŠLD dosiaľ neuzatvoril s doc. Trávnikom pracovnú 
zmluvu. Komisia odporučila, aby rektorát podal ihneď návrh na menovanie doc. Trávnika za 
mimoriadneho profesora. Ďalších pracovníkov katedry odporučila komisia prideľovať katedre 
podľa odbornej potreby. Komisia navrhla prideliť pre KSLD ihneď aspoň dve väčšie miestnosti 
s kancelárskym vybavením. Náplň katedry odporučila komisia sústrediť do dvoch hlavných 
skupín činnosti: pedagogickej a vedecko-výskumnej.  

Komisia považovala za potrebné začať s výučbu predmetov Svetové lesníctvo pre 
lesníkov a Svetové drevárstvo pre drevárov v školskom roku 1969/1970. Okrem riadnej 
pedagogickej činnosti by mala KSLD zabezpečiť usporiadanie postgraduálneho štúdia pre 
našich absolventov, ktorí budú pracovať v rozvojových krajinách, a zvlášť pre účastníkov 
z rozvojových krajín.  

Vo vedecko-výskumnej činnosti a organizačnej činnosti by sa KSLD mala zamerať na 
sumarizovanie a vyhodnocovanie údajov z odborných prameňov, ktoré by poslúžili v prvom 
rade vlastnej pedagogickej činnosti, potrebám školy a iným organizáciám. KSLD by mala 
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zohrať úlohu koordinátora a odborného poradcu. Mala by zabezpečovať styk s medzinárodnými 
organizáciami, aj s československými expertmi pôsobiacimi v rozvojových krajinách. Pri 
projekčnej činnosti katedry by poskytovala základné údaje v čiastkových úlohách i v celej 
koncepcii projektov.  

Vedecká rada VŠLD sa na svojom rokovaní dňa 8. 5. 1969 zaoberala aj rozvojom 
Katedry svetového lesníctva a drevárstva. Odsúhlasila jej činnosť. Rozhodla pre 1. etapu 
prideliť KSLD dve väčšie miestnosti s príslušným vybavením, ďalej obsadiť na KSLD miesto 
profesora, jedného docenta, dvoch odborných asistentov so znalosťou cudzích jazykov 
a jedného dokumentátora so znalosťou cudzích jazykov.  

KSLD začala pedagogickú činnosť v školskom roku 1969 – 1970 prednáškami 
z predmetu Svetové lesníctvo a drevárstvo. Prednášky zabezpečovali Ing. Ľ. Dérer (1969 – 
1971), Ing. J. Rís a externe doc. A. Trávnik a Ing. K. Grűn. Rozhodnutie Vedeckej rady VSLD 
z mája 1969 ohľadne vybavenia KSLD sa nerealizovalo. Tajomník KSLD Ing. Ján Rís 
znechutený pomermi na VŠLD rozviazal v r. 1970 s VŠLD pracovný pomer. Podľa vyjadrenia 
rektora VŠLD prof. Setničku bol doc. Ing. Trávnik veľmi zamestnaný zahraničnou činnosťou 
na Lignoprojekte v Bratislave a zrejme sa nedalo rátať s jeho intenzívnejšou pomocou katedre.  

V školskom roku 1970 – 1971 zostal jediným interným pedagogickým pracovníkom na 
KSLD 72-ročný Ing. Ľ. Dérer, bývalý ústredný riaditeľ Štátnych lesov na Slovensku  
(r. 1945 –l948). Dovoľte uviesť niekoľko viet o tomto významnom lesnom odborníkovi. Po 
odvolaní Ing. Ľ. Dérera z funkcie generálneho riaditeľa v r. 1948 menovaný odišiel na Vysokú 
školu poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva do Košíc, kde sa stal prednostom Ústavu 
lesnej ťažby. Bol hlavným zostavovateľom prvého samostatného študijného plánu pre 
drevárskych inžinierov. Vo februári 1953 štátna bezpečnosť Ing. Dérera zatkla a v októbri 1954 
ho Najvyšší súd v Československu odsúdil za „prípravy úkladov proti Republike“. Po 
prepustení z väzenia v r. 1957 mu neumožnili znovu sa zamestnať na VŠLD vo Zvolene. Stalo 
sa tak až po rehabilitácii v r. 1968. Dňa 1. 6. 1969 Ing. Dérer nastúpil do zamestnania na VŠLD 
vo Zvolene, nie však na Katedru lesnej ťažby, ale vo funkcii „vedúceho inžiniera“ na Katedru 
svetového lesníctva a drevárstva. V júni r. 1971 odišiel Ing. Ľ. Dérer do dôchodku a v auguste 
toho istého roku zomrel.  

 
 

Roky 1971 – 1973 
 
Začiatkom júna 1971 nastúpil doc. Borota znova do zamestnania na VŠLD vo Zvolene. 

Nie je na škodu pripomenúť, že doc. Borota počas expertízneho pobytu v Tanzánii publikoval 
celý rad odborných článkov a prác v anglickom jazyku. Nadviaza1 osobné kontakty pre 
odbornú spoluprácu a výmenu informácii s poprednými odborníkmi z lesníckych disciplín.  

Pobyt v Tanzánii využil na zbieranie rozličného vedeckého a iného materiálu, ako sú 
vzorky dreva východoafrických drevín, vzorky semien a plodov autochtónnych 
a introdukovaných drevín, vzorky pre herbariálne zbierky KSLD. Vyhotovil vyše 1000 
farebných diapozitívov a 300 čiernobielych fotografií. Okrem týchto unikátnych materiálov 
dopravil doc. Borota do ČSSR mnoho separátov odborných článkov i nepublikovaných 
materiálov.  

Táto aktivita si vyžiadala veľa úsilia, námahy, strádania i vlastných finančných 
prostriedkov. Ide o veľmi cenný materiál, zásluhou ktorého sa postupom času skvalitnila 
pedagogická činnosť KSLD a prednášky sa stali atraktívnejšími.  

Vo Zvolene čakalo doc. Borotu oficiálne oznámenie rektora VŠLD, že „na návrh dekana 
Drevárskej fakulty doc. A. Poláčika v súlade so štatútom VŠLD zrušujem s účinnosťou od 1. 
11. 1970 Katedru svetového lesníctva a drevárstva VŠLD a organizačne ju prideľujem ku 
Katedre ekonomiky a riadenia drevárskeho priemyslu Drevárskej fakulty VŠLD. V dôsledku 
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tohto rozhodnutia všetci pracovnici uvedenej katedry sa stávajú pracovníkmi Katedry 
ekonomiky a riadenia drevárskeho priemyslu VŠLD. Vo Zvolene, 14. 11. 1970, podpísaný Prof. 
F. Setnička, rektor VŠLD.“ 

Bolo treba rešpektovať zmenu názvu pracoviska – namiesto Katedry Oddelenie 
svetového lesníctva a drevárstva. Toto oddelenie (predtým katedra) bolo umiestnené 
v jednoosej miestnosti – v spojke medzi študentským internátom a drevárskou fakultou. Okrem 
Ing. Dérera pracovala na Oddelení svetového lesníctva a drevárstva (OSLD) menej kvalitná 
sekretárka. Ing. Dérer koncom mája ochorel a na pracovisko sa už nevrátil.  

Po dlhšej nesúvislej diskusii s vedúcim Katedry ekonomiky a riadenia drevárskeho 
priemyslu (KERDP) prof. V. Sprockom sa doc. Borota rozhodol zostať na OSLD. Prof. Sprock 
prisľúbil, že OSLD bude mať na jeho katedre autonómne postavenie a doc. Borotovi ponechá 
voľnú ruku na realizáciu jeho rozvoja.  

Doc. Borota navštívil v Lignoprojekte v Bratislave doc. Trávnika, ktorý považoval 
vzťahy medzi ním a OSLD za ukončené. Bol presvedčený, že vedenie VŠLD vo Zvolene 
neurobilo za päť rokov v podstate nič pre existenciu a činnosť Katedry svetového lesníctva 
a drevárstva. Doc. Borotovi odporučil zachrániť, čo sa dá, a rozvíjať ďalej výučbu a výskum 
a inú, najmä organizačnú činnosť na OSLD.  

Organizačné začlenenie Oddelenia svetového lesníctva a drevárstva do Katedry 
ekonomiky a riadenia drevárskeho priemyslu na DF VŠLD bolo skutočnosťou. OSLD sa 
dostalo do podstatne odlišnej polohy, než sa uvažovalo pri zriadení KSLD v r. 1965, resp. 1969. 
Jediným pedagogickým pracovníkom OSLD bol v tomto období doc. Ing. Ján Borota, CSc., 
ktorý zabezpečoval výučbu z predmetu Svetové lesníctvo a drevárstvo v 5. roč. Lesníckej 
fakulty a ako voliteľný predmet v 2. a 3. roč. Drevárskej fakulty.  

Medzičasom k 31. 8. 1971 prof. Ing. F. Setnička abdikoval z funkcie rektora VŠLD. 
Novým rektorom sa stal prof. Ing. A. Priesol, CSc. Dekanom Drevárskej fakulty VŠLD bol 
nepretržite od 1. 10. 1972 do 31. 1. 1990 prof. Ing. F. Krutel, CSc.  

V r. 1972 sa na OSLD riešila výskumná úloha „Prebierky v plantážach rýchlorastúcej 
borovice Pinus patula“. Číselné údaje získal riešiteľ doc. Borota počas expertízneho pobytu 
v Tanzánii.  

Na požiadanie PZO Polytechna v Prahe a so súhlasom vedenia VŠLD vo Zvolene sa 
doc. Borota zúčastnil v období od 2. 8. do 28. 11. 1972 na terénnych inventarizačných 
a hospodársko-úpravníckych prácach v tropických lesoch Konga v oblasti Sibiti – Zanaga. 
Projekt. FO: SF/COB 15 zabezpečovala medzinárodná organizácia OSN – FAO. Doc. Borota 
sa zúčastnil aj na spracovaní terénnych údajov v Kongu v čase od 25. 2. do 9. 5. 1973 vo 
francúzskom ústave C. T. F. T. (Centre technique forestier tropical) v Nogent sur Marne pri 
Paríži. Expertíza končila vypracovaním a odovzdaním záverečnej správy „Rapport sur l' 
aménacement du massif' forestier“.  

Ani v roku 1973 sa priestorová situácia OSLD neriešila. Nepridelila sa ani dlho žiadaná 
technická pracovná sila. Administratívnu pracovníčku OSLD pričlenil vedúci KERDP 
v polovici roka 1973 na svoje vlastné pracovisko.  

Pretože existencia OSLD a jej činnosť sa stávala pri KERDP čím ďalej, tým viac 
neúnosnou, požiadal doc. Borota s vedomím prof. Sprocka rektora VŠLD prof. Priesola 
a vedenie VŠLD o vyriešenie základných organizačných opatrení pre OSLD. V liste z 28. 11. 
1973 navrhol doc. Borota vzhľadom na špecifické problémy tohto pracoviska vytvoriť ústav 
svetového lesníctva a drevárstva ako vedecko-pedagogické pracovisko, ktoré by podliehalo 
priamo dekanovi Lesníckej alebo dekanovi Drevárskej fakulty, prípadne rektorovi VŠLD. 
Hlavnou náplňou ústavu by mala byť činnosť pedagogická, vedecko-výskumná 
a dokumentačno-informačná. V prílohe listu uviedol doc. Borota „Návrh činností ústavu 
svetového lesníctva a drevárstva na VŠLD vo Zvolene“.  
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Výskum prebierok Pinus patula v Tanzánii, 1972 
 
Rozhodnutím operatívnej porady Vedenia VŠLD zo dňa 3. 12. 1973 a rozhodnutím 

rektora VŠLD zo dňa 14. 1. 1974 bolo zriadené s účinnosťou od 1. 1. 1974 Oddelenie svetového 
lesníctva a drevárstva pri VŠLD, ktoré organizačne podliehalo priamo dekanovi Drevárskej 
fakulty. Vedením OSLD poveril dekan DF doc. Ing. F. Krutel, CSc., listom z 15. 1. 1974 doc. 
Ing. J. Borotu, CSc.  

 
 
 

Roky 1974 – 1976 
 
V roku 1974 pokračovalo OSLD vo svojej činnosti v relatívne vylepšených 
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organizačných podmienkach. Hlavným zameraniím OSLD bolo pedagogické a vedecko-
výskumné, ale aj mimoškolská verejno-publikačná činnosť. OSLD zabezpečovalo prednášky z 
predmetu Svetové lesníctvo a drevárstvo v 2. a 3. ročníku DF a v 5. ročníku na Lesníckej 
fakulte. Vedúci OSLD urobil niekoľko prednášok mimo VŠLD – vo Zvolene, v Prahe, Brne 
a inde – o problematike rozvojových krajín so zameraním na ich lesné hospodárstvo 
a drevospracujúci priemysel. Prednášky sa zatraktívnili premietaním farebných diapozitívov.  

V apríli 1974 nastúpil na OSLD vo funkcii odborného asistenta Ing. Juraj Mahut, ktorý 
v r. 1976 prestúpil na Katedru mechanickej technológie dreva na oddelenie preglejovaných 
a aglomerovaných materiálov.  

Začiatkom r. 1974 požiadala organizácia Prolignum so sídlom v Prahe rektora VŠLD 
vo Zvolene o uvoľnenie doc. Borotu na krátkodobú prieskumnú cestu do Ghany a Nigérie. 
V podstate išlo o vypracovanie štúdie na základe prieskumu ako jednej z možností 
zabezpečovania vhodnej tropickej drevnej suroviny pre potreby československého 
drevospracujúceho priemyslu. Prieskumnú expertíznu cestu uskutočnili pracovníci PZO Ligna 
– Ing. Pracna a Ing. Šlapák, pracovník Výskumného a vývojového ústavu drevárskeho v Prahe, 
Ing. J. Bím a doc. Ing. J. Borota z VŠLD vo Zvolene v čase od 16. 5. do 13. 7. 1974.  

Správu menovaných odborníkov o výsledkoch prieskumnej cesty prerokovalo 
a schválilo predstavenstvo Prolignum koncom septembra 1974. Realizovala sa spolupráca 
s exportnou firmou Idehen v Benine (Nigéria). Spolupráca s firmami v Ghane sa neuskutočnila 
hlavne z finančných dôvodov.  

Dňa 1. 10. 1973 predložilo OSLD návrh na usporiadanie postgraduálneho štúdia (PGŠ) 
na DF VŠLD vo Zvolene pre prípravu československých lesníkov a drevárov pre expertíznu 
činnosť v rozvojových krajinách. Návrh vo vedení DF neprešiel.  

Prof. Ing. Ľudovít Mikolášik, CSc., vtedajší námestník ministra priemyslu Slovenskej 
socialistickej republiky a splnomocnenec vlády ČSSR v RVHP, odporučil usporiadať PGŠ na 
tému „Príprava kádrov pre RVHP v oblasti lesného hospodárstva, drevárskeho a nábytkárskeho 
priemyslu a celulózovo-papierenského priemyslu z hľadiska zabezpečenia komplexného 
využitia dreva“. Toto PGŠ Vedecká rada DF VŠLD odsúhlasila.  

Na porade u námestníka ministra priemyslu prof. Mikolášika v Bratislave, konanej  
10. 1. 1974, bol gestorom tohto PGŠ poverený doc. Borota, vedúci OSLD na DF VŠLD.  

Po mnohých diskusiách, návrhoch a protinávrhoch znovu predložil vedúci OSLD 
v januári 1975 prepracovaný návrh PGŠ prof. Mikolášikovi, dekanovi Drevárskej fakulty 
a ďalším zainteresovaným pracovníkom v republike na pripomienkovanie. Po odsúhlasení 
osnov prednášok a prednášajúcich bolo na DF VŠLD otvorené v tej dobe významné PGŠ, a to 
v novembri 1975. PGŠ trvalo štyri semestre. Okrem odbornej náplne štúdia museli účastníci 
PGŠ absolvovať aj záverečné skúšky z ruštiny.  

Pre účastníkov štúdia OSLD zabezpečilo vydanie rozšírených téz prednášok vo forme 
zborníka prednášok.  

Prezídium ČSAV v Prahe pre komplexný výskum rozvojových krajín zreorganizovalo 
sekcie Komisie vrátane Sekcie pre lesnícke a drevárske vedy. Novým predsedom Sekcie sa stal 
prof. Dr. Ing. Karol Eisner a od 2. 1. 1975 prevzal funkciu vedeckého sekretára Sekcie doc. Ing. 
Ján Borota, CSc. Od tohto obdobia až do zrušenia Komisie ČSAV v r. 1991 vykonávalo funkciu 
sekretariátu Sekcie pre lesnícke a drevárske vedy Komisie ČSAV pre komplexný výskum 
rozvojových krajín Oddelenie svetového lesníctva a drevárstva na VŠLD vo Zvolene. Napríklad 
zasadanie Lesníckej a drevárskej sekcie ČSAV sa konalo v októbri 1975 na chate ŠLP na 
Kováčovej pri Zvolene.  

Dislokačná komisia na VŠLD pridelila v r. 1975 OSLD tri miestnosti a učebňu 
v prístavbe pri budove rektorátu. Aj keď tieto priestory zo zdravotnej stránky mali určité chyby, 
podstatne sa vylepšila existencia OSLD. Taktiež vedúci OSLD získal po piatich rokoch čakania 
ubytovanie v garsoniére na Kimovskej ulici.  
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V pedagogickej činnosti venovali pracovnici OSLD značnú pozornosť PGŠ, 
organizovanému oddelením. Vedúci OSLD spolupracoval aj na realizácii prednášok v PGŠ 
„Technika a technológia ťažobného výrobného procesu“ na LF vo Zvolene a v PGŠ „Príprava 
čs. expertov pre prácu v rozvojových krajinách“ organizovanom VLÚ v Kostelci nad Černými 
Lesmi. V spolupráci s ÚHÚL vo Zvolene urobil vedúci OSLD prednášky o lesoch a lesnom 
hospodárstve rozvojových krajín na pobočkách ÚHÚL v Prešove, v Košiciach a v Revúcej.  

V novembri 1975 sa úspešne oponovali výskumné správy riešené na OSLD, a to 
výskumné úlohy č. VI-5-4/25 a úloha č. VI-5-10/10.  

 

 
 

Kvalitatívna prebierka dreviny tola v Preglejke Žarnovica, 1976 
 
V r. 1976 pokračovalo OSLD v zabezpečovaní prednášok z predmetu Svetové lesníctvo 

pre 2. a 3. r. DF a 5. r. LF. V tomto roku vyšli v tlačiarenskom stredisku VŠLD vo Zvolene 
skriptá „Svetové lesníctvo a drevárstvo“, I. diel: „Dreviny tropických a subtropických lesov“, 
178 strán, 139 fotografii a kresieb. Učebné texty obsahujú základné informácie a poznatky 
o hospodársky najvýznamnejších, tzv. komerčných. drevinách, poskytujúcich cenné drevá 
v oblastiach trópov Afriky (37), Ázie vrátane Tichomoria (18) a Latinskej Ameriky (26). 
V skriptách sa venuje pozornosť aj rýchlorastúcim drevinám (50), ktoré sa v súčasnosti najviac 
používajú na umelú obnovu lesných porastov a zakladanie lesných plantáží – z ihličnatých 
drevín hlavne rôzne druhy borovíc a z listnatých drevín hlavne rôzne eukalypty.  

OSLD pokračovalo v organizovaní PGŠ. Prednášky významných odborníkov doplnila 
v júni 1976 exkurzia do ŠDVÚ a Lignoprojektu v Bratislave, do drevospracujúcich podnikov 
v Pezinku a v Štúrove a Lesníckeho a drevárskeho múzea v Antole pri Banskej Štiavnici.  

Vo výskumnej oblasti OSLD vypracovalo a predložilo k oponentúre 30. 3. 1976 
záverečnú správu výskumnej úlohy „Zloženie a štruktúra tropických lesov v Kongu (VI-1-1)16. 
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V spolupráci s GR DNP v Žiline a VVÚDNP v Bratislave OSLD odskúšalo v Preglejke 
Žarnovica tropické africké dreviny wengé, kotibé, tola a olon.  

Drevo týchto drevín OSLD odporučilo na výrobu dekoratívnych dýh v 
československom drevospracujúcom priemysle.  
 
 
Roky 1977 – 1979 

 
V apríli r. 1977 záverečnými skúškami a obhajobami záverečných prác ukončilo 23 

frekventantov PGŠ „Príprava kádrov pre RVHP v oblasti lesného hospodárstva, drevárskeho 
a nábytkárskeho priemyslu a celulózovo-papierenského priemyslu z hľadiska zabezpečenia 
komplexného využitia dreva“ svoje dvojročné úsilie. Niektorí z absolventov PGŠ sa 
v zamestnaní, zameranom na spoluprácu s členskými štátmi RVHP, veľmi dobre uplatnili.  

Počínajúc letným semestrom 1977 OSLD vo svojej pedagogickej činnosti 
zabezpečovalo aj výučbu z predmetu „Právne aspekty životného prostredia pre študentov 4. r. 
DF.  

Lesnícka a drevárska sekcia Komisie ČSAV pre komplexný výskum rozvojových krajín 
sa naďalej podieľala na formovaní študentov lesného a drevárskeho inžinierstva z ČSSR 
a rozvojových krajín, ktorí študovali na fakultách vo Zvolene a v Brne.  

V marci 1977 usporiadala Lesnícka a drevárska sekcia spolu so Sekretariátom Komisie 
ČSAV v Libliciach pri Mělníku sympózium zamerané na „Zdroje drevnej suroviny v Západnej 
Afrike“. Na sympóziu odznelo 22 referátov, v ktorých prednášajúci podali ucelené prehľady 
o zásobách drevnej suroviny v tropických lesoch v krajinách Západnej rovníkovej Afriky, ako 
aj možnosti využitia tropického dreva v československom drevospracujúcom priemysle. 
Referáty boli publikované v osobitnom zborníku Komisie prezídia ČSAV pre komplexný 
výskum rozvojových krajín, vydanom VŠLD vo Zvolene v r. 1977. Sekcia kladne zhodnotila 
sympózium na svojom zasadaní vo Zvolene v novembri 1977.  

Kolégium rektora VŠLD na svojom zasadaní 20. 6. 1977 vzalo na vedomie správu 
o činnosti a rozvoji OSLD, ktorú predložil doc. Borota. Kolégium súhlasilo s obsadením 
odborného asistenta na OSLD od l. 9. 1977. Na toto miesto nastúpil Ing. Mikuláš Šupín. 
Zároveň uložilo OSLD pripraviť do tlače II. diel skrípt „Svetové lesníctvo a drevárstvo“ k 1. 1. 
1978 a zabezpečiť vydanie skrípt. Stalo sa. Kolégium rektora odporučilo umožniť vystavenie 
zbierok OSLD v miestnosti prístavby Rektorátu a používať túto miestnosť na konzultácie. V 
súlade s odporúčaním používalo OSLD túto miestnosť na pedagogické účely. Napokon 
Kolégium rektora uložilo doc. Borotovi vypracovať a predložiť návrhy na usporiadanie PGŠ 
pre prácu s RVHP, výchovu expertov pre rozvojové krajiny a letné kurzy pre účastníkov z 
rozvojových krajín; návrhy predložiť na prerokovanie dekanom fakúlt a prorektorovi prof. 
Sivákovi.  

V pedagogickej činnosti zabezpečovalo OSLD v r. 1977 výučbu v predmetoch Svetové 
lesníctvo v 2. a 3. roč. DF a v 5. roč. LF a v predmete Životné prostredie v 4. roč. DF. V súlade 
s uznesením Kolégia rektora VŠLD z 20. 6. 1977 pracovníci OSLD pripravili a zabezpečili 
vydanie II. dielu učebných textov „Svetové lesníctvo a drevárstvo“. Vyšli v reprografickom 
stredisku VŠLD vo Zvolene v r. 1978. Skriptá majú 217 strán; text dopĺňa 94 obrázkov a 43 
tabuliek.  

Učebné texty nadväzovali na I. diel Svetového lesníctva a drevárstva, ktorý vyšiel v r. 
1976. Tieto učebné texty sa zaoberajú zvláštnosťami pestovania lesov v trópoch a subtrópoch, 
inventarizáciou a hospodárskou úpravou prirodzených tropických lesov, zvláštnosťami ťažby, 
prepravy a spracovania dreva v tropických podmienkach. Skriptá obsahujú aj základné 
informácie o medzinárodných organizáciách OSN a glosár lesníckych termínov v štyroch 
jazykoch.  
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OSLD urobilo prieskum o možnostiach usporiadania letných kurzov pre účastníkov 
z rozvojových krajín. V tejto súvislosti nadviazalo kontakty s pracovníkmi československého 
výboru pre spoluprácu s FAO na FMZVž a funkcionármi Prezídia Komisie ČSAV pre 
komplexný výskum rozvojových krajín. Návrh na usporiadanie letného kurzu pod hlavičkou 
FAO vypracoval a predložil rektorovi a dekanom VŠLD vedúci OSLD 20. 7. 1978. Vedúci 
funkcionári VŠLD odročili prerokovanie na neskoršie obdobie.  

Sylaby PGŠ pre prípravu pracovníkov pre spoluprácu s RVHP si v septembri 1978 
vyžiadal z OSLD námestník ministra priemyslu prof. Ing. Ľ. Miškolášik, CSc., ktorý odporučil 
realizáciu 2. behu tohto typu PGŠ pod gestorstvom OSLD.  

Vo výskumnej činnosti OSLD spracovalo a vyhodnotilo dodatočne získané údaje 
z prebierkových výskumných plôch dreviny Pinus patula v Tanzáii a predložilo správu 
k oponentúre – výskumná úloha č. VI – 5 – 4/22.  

V spolupráci s VVÚDNP a ŠDVÚ v Bratislave odskúšali pracovníci OSLD v Preglejke 
Žarnovica africké tropické dreviny: padouk, tchitola, doussie, douka, dabema, framiré a bossé. 
OSLD odporučilo GR DNP v Žiline objednať a preskúšať pomerne lacné ázijské dreviny, najmä 
červený lauan.  

 

 
 

Guarea cedrata – bossé (diambi) v Preglejke Žarnovica, 1978 
 

V polovici r. 1979 predložilo OSLD správu o výskumnej úlohe č. VI – 5 1/9 Zloženie 
a štruktúra tropických lesov v Ghane. Správa o výskumnej úlohe sa oponovala na OSLD 
v septembri 1979.  
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Entandropharma cylindricum, Ghana 1978 
 

Na požiadanie GR DNP v Žiline vypracovalo OSLD koncom r. 1979 štúdiu „Možnosti 
rozšírenia surovinovej základne pre výrobu exotických okrasných dýh“. Išlo o doterajšie 
skúsenosti z využívania tropického dreva v ČSSR a návrh na nové, menej známe ale vhodné 
tropické dreviny na výrobu okrasných dýh.  

Začiatkom februára a v marci 1979 sa kolégium dekana DF znovu zaoberalo 
problémami OSLD, a to hlavne v súvislosti s usporiadaním letného kurzu FAO pre účastníkov 
z rozvojových. krajín a ďalším rozvojom OSLD. Prieskum možností usporiadať letný kurz FAO 
pokračoval po celý rok. Pokiaľ išlo o rozvoj OSLD, kolégium dekana súhlasilo s externou 
vedeckou ašpirantúrou odborného asistenta Ing. M. Šupína a dalo podmienečný súhlas na 
usporiadanie 2. behu PGŠ – výchova odborníkov pre spoluprácu s RVHP. Dekan DF žiadal 
upraviť rozpočet PGŠ pre účastníka na 10 200,- Kčs (7. 3. 1979).  

Druhý beh PGŠ „Príprava kádrov pre prácu s RVHP v oblasti lesného hospodárstva, 
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drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu a celulózovo-papierenského priemyslu z hľadiska 
zabezpečenia komplexného využitia dreva“ bol otvorený na DF VŠLD vo Zvolene 23. 3. 1979. 
Prednášky a konzultácie v PGŠ zabezpečovali okrem niektorých učiteľov VŠLD významní 
pracovníci ústredných československých orgánov a vedeckých inštitúcií.  

Pri riešení problémov OSLD v marci 1979 poverilo Kolégium dekana toto pracovisko 
vypracovať rámcové osnovy z predmetu Drevárska geografia v rozsahu 2/1. Predmet by sa mal 
vyučovať v 6. semestri a Životné prostredie v rozsahu 2/0 – predmet by sa vyučoval v 8. 
semestri drevárskeho štúdia.  

Konzultácie vedúceho OSLD ohľadom usporiadania letného kurzu pre účastníkov 
z rozvojových krajín vyvrcholili v jeseni 1979 niekoľkými telefonátmi s pracovníkom Odboru 
lesného hospodárstva FAO Ing. J. Bímom. Výsledkom týchto telefonických hovorov bolo 
pozvanie Sekretariátu FAO, odboru lesného hospodárstva, pre rektora VŠLD a vedúceho OSLD 
na konzultácie do Ríma. Cestovné náklady hradil Sekretariát FAO zo svojho rozpočtu. 
Zahraničnú cestu oboch pozvaných schválilo Ministerstvo školstva SSR. Rektor VŠLD prof. 
Priesol a vedúci OSLD doc. Borota sa zúčastnili pracovnej cesty do Ríma od 4. do 7. 12. 1979. 
Výsledkom trojdňového rokovania na Sekretariáte FAO bolo vypracovanie dokumentu a 
uzatvorenie dohody medzi FAO a vládou ČSSR, ktorú zastupoval radca československého 
veľvyslanectva v Ríme Ing. Ján Schwarz. Za VŠLD podpísal dohodu jej rektor prof. Priesol. 
VŠLD sa zaviazala usporiadať v lete 1980 seminár „Projektovanie a riadenie integrovaných, 
drevárskych závodov“ vo Zvolene pre cca 25 účastníkov z rozvojových krajín.  

Počas rokovania na Sekretariáte FAO v Ríme v decembri 1979 ponúkli pracovníci 
odboru lesného hospodárstva FAO doc. Borotovi krátkodobú expertízu do Laoskej 
ľudovodemokratickej republiky. So súhlasom rektora VŠLD doc. Borota ponúkanú expertízu 
prijal.  

 
 

Roky 1980 – 1982 
 
V súlade s rokovaním na FAO v Ríme sa pracovníci OSLD začiatkom roka 1980 pustili 

do prípravy seminára pre účastníkov z rozvojových krajín. Bolo treba vypracovať program 
seminára, sylaby prednášok, vybrať vhodných prednášajúcich. Seminár sa mal konať 
v angličtine, mal by sa realizovať v auguste 1980. Podklady, vrátane návrhu na rozpočet 
seminára, mali byt odoslané v anglickom jazyku na posúdenie na Sekretariát FAO v čo 
najkratšom čase. Náklady na seminár vrátane cestovného pre jeho účastníkov mali byť hradené 
z rozpočtu Rozvojového programu OSN (UNDP) a z československého členského príspevku 
do FAO. Výber účastníkov seminára sa mal urobiť na Sekretariáte FAO v Ríme.  

Príprava seminára sa oneskorila hlavne z administratívnych dôvodov, a to ako v ČSSR, 
tak aj na Sekretariáte v Ríme. Rozhodnutím Sekretariátu FAO a so súhlasom československých 
orgánov sa konanie seminára odložilo na leto 1981. Rozpočet seminára UNDP/FAO/ČSSR bol 
v septembri 1980 po prepočte stanovený na 980 000,- Kčs, z toho príspevok UNDP bol 720 
000,- Kčs (91 200 USD) a vlády ČSSR 160 000,- Kčs.  

V nadväznosti na skončenie prednášok sa v júni 1980 realizovala exkurzia v PGŠ 
„Príprava kádrov pre spoluprácu v RVHP v oblasti lesného hospodárstva, drevárskeho 
a nábytkárskeho priemyslu a celulózovo-papierenského priemyslu z hľadiska zabezpečenia 
komplexného využitia dreva“. Exkurzia smerovala na Východné Slovensko. Frekventanti PGŠ 
navštívili Vranov, Stropkov, Svidník, Duklu, Bardejov a Poprad. V septembri 1980 vykonalo 
24 účastníkov PGŠ záverečné skúšky a po obhajobe diplomových prác im dekan DF pri 
slávnostnom ceremoniáli odovzdal diplomy o absolvovaní PGŠ.  

Po odsúhlasení expertíznej cesty vedením VŠLD vo Zvolene a Odborom zahraničných 
vzťahov Ministerstva školstva SSR v Bratislave odcestoval doc. Borota vo funkcii konzultanta 
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FAO koncom marca 1980 do Laoskej ľudovodemokratickej, republiky. V Laose pracoval na 
príprave projektu „Spolupráca pri založení dvoch poľnohospodárskych a lesníckych škôl 
v Laose“.  

Konzultácia sa realizovala v dvoch častiach: prvá od 31. 3. do 5. 6. 1980 a druhá časť 
expertízy od l3. 10. 1980 do 17. l. 1981. Účelom konzultačnej cesty bolo získanie informácií 
o poľnohospodárskom a lesníckom školstve v Laose a vypracovanie návrhu projektu na 
vybudovanie poľnohospodárskej a lesníckej, školy. Po mnohých diskusiách a poradách 
s predstaviteľmi laoských ministerstiev a iných orgánov, ale aj so zástupcami medzinárodných 
organizácii, najmä FAO a UNDP, vypracoval doc. Borota návrh na zriadenie dvoch 
integrovaných technických poľnohospodársko-lesníckych škôl, a to v blízkosti mesta Pakse 
v južnom Laose a v Luang Prabangu v severnom Laose.  

V druhej časti expertíznej činnosti, po pripomienkovom konaní na Sekretariáte FAO 
v Ríme a v spolupráci s laoskými vládnymi orgánmi a s reprezentantmi FAO a UNDP v Laose 
vypracoval doc. Borota konečné znenie projektu pre zriadenie uvedených dvoch škôl, vrátane 
harmonogramu výstavby, technickej. pomoci a rozpočtu na celé obdobie trvania projektu.  

Po návrate do ČSSR tlmočil doc. Borota prianie predstaviteľov vlády LĽDR – ich 
úprimný záujem o vyslanie československých odborníkov do Laosu a záujem, aby laoskí 
odborníci – poľnohospodári a lesníci vykonávali odborné stáže v príslušných inštitúciách 
v ČSSR. Takáto spolupráca by pre ČSSR znamenala nielen medzinárodnú prestíž, ale aj prínos 
devíz.  

Po skončení expertízneho pobytu v Laose v januári 1981 prerokoval doc. Borota 
s pracovníkmi Odboru lesného hospodárstva na Sekretariáte FAO v Ríme organizačné 
zabezpečenie letného seminára pre účastníkov z rozvojových krajín na VŠLD vo Zvolene. Bolo 
dohodnuté, že ďalšie podrobnosti týkajúce sa zabezpečenia seminára prerokuje pri návšteve 
VŠLD vo Zvolene pracovník Sekretariátu FAO v Ríme p. O. Wahl začiatkom apríla 1981.  

Pracovníci OSLD usilovne pracovali na príprave seminára, na zabezpečení textov 
prednášok, ich prekladov do angličtiny, na príprave trás a náplní exkurzií. ČSOB zriadila na 
VŠLD vo Zvolene špeciálny účet pre konanie seminára.  

Seminár UNDP/FAO/ČSSR „Projektovanie a riadenie integrovaných 
drevospracujúcich závodov“ sa konal pod gestorstvom OSLD na VŠLD vo Zvolene od 13. do 
31. 7. 1981. Podrobnejšie dokumenty o konaní seminára by sa mali nachádzať v archíve OSLD 
– harmonogram seminára, prednášky, exkurzný sprievodca, zoznam účastníkov seminára s ich 
adresami, zoznam prednášajúcich, atď. Dvadsaťštyri odborníkov, lesníkov a drevárov z 18 
rozvojových krajín Afriky a Blízkeho východu hodnotilo priebeh seminára kladne, najmä 
odborné exkurzie na drevospracujúcich závodoch, ktoré názorne doplnili odbornú náplň 
seminára.  

Záverečná správa o seminári sa prerokovala na Lesníckom odbore Sekretariátu FAO 
v Ríme v polovici októbra 1981. Za VŠLD Zvolen sa jej zúčastnil doc. Borota. Počas rokovania 
na Sekretariáte FAO vyslovili jeho zástupcovia spokojnosť s dobre organizovaným seminárom 
na VŠLD vo Zvolene. Nedostatkom bola neznalosť angličtiny niektorých prednášajúcich. 
Prednášky pomocou prekladateľov boli zdĺhavé. V súlade s odporúčaním hodnotiacej porady 
na Sekretariáte FAO v Ríme požiadalo vedenie VŠLD vo Zvolene koncom októbra 1981 
československých reprezentantov pre spoluprácu s FAO, aby oficiálnou cestou ponúkli na 
Sekretariáte FAO v Ríme usporiadanie ďalšieho seminára UNDP/FAO/ČSSR na VŠLD vo 
Zvolene, napr. v r. 1983. Tento plánovaný seminár, ani ďalšie sa z objektívnych  dôvodov, 
predovšetkým finančných, nerealizovali.  

V pedagogickej činnosti zabezpečovalo OSLD v školskom roku 1980/1981 výučbu 
nového predmetu Lesnícka a drevárska geografia pre študentov DF a pre lesníkov Svetové 
lesníctvo. V spolupráci OSLD vo Zvolene a Katedry svetového lesníctva a poľovníctva na LF 
v Brne vydalo Edičné stredisko VŠZ v Brne skriptá Svetové lesníctvo, VŠZ Brno, r. 1980, 129 
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s. autori: doc. Ing. Jaroslav Bergl, CSc. a doc. Ing. Ján Borota, CSc.  
 

 
 

Otvorenie Seminára UNDP/FAO/ČSSR Zvolen, 1981 
 

Po náhlom úmrtí prof. Dr. Ing. Karola Eisnera v polovici januára 1981 vykonával 
funkciu predsedu Sekcie pre lesnícke a drevárske vedy Komisie ČSAV pre komplexný výskum 
rozvojových krajín doc. J. Borota a funkciu vedeckého tajomníka Sekcie Ing. E. Martinka, 
pracovník ŠDVÚ v Bratislave. 

V rámci reorganizácie katedier na VŠLD vo Zvolene bolo OSLD od 1. 1. 1981 
vyčlenené z Drevárskej fakulty na Lesnícku fakultu ku Katedre ekonomiky a riadenia lesného 
hospodárstva (KERLH) ako Sekcia svetového lesníctva a drevárstva (SSLD). Aj keď si Sekcia 
svetového lesníctva a drevárstva (naďalej nazývaná OSLD) zachovala autonómne postavenie 
na katedre, napriek sľubom dekana LF a vedúceho katedry (KERLH) rozvoj Sekcie nenastal.  

Na požiadanie vedúceho KERLH doc. Kolenku začiatkom r. 1982 vypracoval vedúci 
OSLD doc. Borota „Koncepciu rozvoja OSLD“ a predložil ju 15. 2. 1982 na prerokovanie 
fakultným a celoškolským orgánom. V tom čase bolo OSLD umiestnené v prístavbe Rektorátu 
VŠLD v troch jednoosých zdravotne nevyhovujúcich miestnostiach. Na OSLD pracovali: doc. 
Ing. Ján Borota, CSc., vo funkcii vedúceho, Ing. Mikuláš Šupín vo funkcii tajomníka, zároveň 
tajomníka KERLH a Mária Felixová vo funkcii referentky.  
  



22 
 

 

 
 

Zasadanie KERLH a SSLD na ŠLP VŠLD, 1982 
 
Oddelenie svetového lesníctva a drevárstva odporučilo vedeniu oboch fakúlt VŠLD 

zvážiť situáciu, že v nastávajúcom štvorročnom štúdiu na VŠLD sa uvažuje s podstatne menšou 
riadnou pedagogickou činnosťou, OSLD. Vedúci OSLD odporučil znovu zaviesť predmet 
Svetové lesníctvo a drevárstvo pre študentov Lesníckej fakulty v rozsahu aspoň 3/2 za semester. 
Vedenie LF toto odporúčanie neakceptovalo. Tak isto nesúhlasilo so zvýšením počtu 
pracovníkov na OSLD. Pokiaľ ide o pridelenie vyhovujúcich priestorov, vedenie VŠLD 
vyhlásilo, že sa s priestormi pre OSLD ráta v novej budove VŠLD.  

Okrem riadnej pedagogickej činnosti sa OSLD podieľalo v letnom semestri 1981/1982 
prednáškami z predmetu Svetové lesníctvo na PGŠ „Ekonomika a riadenie lesného 
hospodárstva“, organizovanými KERLH na LF VŠLD.  

Vo vedecko-výskumnej činnosti OSLD riešilo v r. 1982 výskumnú úlohu, zaradenú do 
štátneho plánu „Zloženie a štruktúra prirodzených tropických lesov v Laose“ č. VI – 6 – 3/01 – 
03. Formou VHČ spolupracovalo OSLD s VVÚDNP v Bratislave na riešení výskumnej úlohy 
RVHP č. 4.1.2 „Výskum fyzikálnych, mechanických a technologických vlastností nových 
tropických drevín“. Odskúšala sa a vyhodnotila menej známa drevina lati.  

V marci 1982 sa zúčastnili rektor VŠLD prof. Priesol a vedúci OSLD doc. Borota 
rozšíreného zasadania Československého výboru pre spoluprácu s FAO na Karlštejne. Okrem 
iného doc. Borota referoval o priebehu letného kurzu UNDP/FAO/ČSSR, ktorý sa realizoval 
na VŠLD vo Zvolene v júli 1981. Zasadanie hodnotilo realizovaný seminár kladne a odporučilo 
aj v blízkej budúcnosti organizovať podobné semináre.  

Pracovníci OSLD vypracovali a začiatkom júla 1982 predložili návrh na zavedenie 
študijnej voliteľnej sústavy Svetové lesníctvo pre študentov 4. a 5. ročníka Lesníckej fakulty 
VŠLD vo Zvolene. Návrh bol v súlade s Uznesením vlády ČSSR č. 71 z. 15. 3. 1973 o koncepcii 
technickej pomoci rozvojovým krajinám a v súlade s výnosom Ministra školstva SSR z r. 1982 
o výchove kádrov pre expertíznu činnosť v rozvojových krajinách. Účastníci tejto študijnej 
sústavy by absolvovali predmety: Lesnícka geografia, Dreviny tropických a subtropických 
lesov, Lesné hospodárstvo v rozvojových krajinách trópov a ďalšie voliteľné predmety. Každý 
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študent, účastník navrhovanej študijnej sústavy by absolvoval v troch semestroch aj jazykovú 
prípravu z angličtiny alebo iného svetového jazyka. Žiaľ, ani tento návrh sa nestretol u vedúcich 
akademických funkcionárov s pochopením.  

OSLD holo ochotné zabezpečiť aj tzv. doplňujúce štúdium pre zahraničných študentov 
z rozvojových krajín. Pracovníci OSLD vypracovali návrh tohto štúdia, ktoré by sa realizovalo 
v 2. a 3. ročníku riadneho štúdia v dňoch určených pre vojenskú prípravu českých a slovenských 
študentov. Rátalo sa s výučbou 188 hodín prednášok a 92 hodín cvičení na fakulte. Vedenie ani 
na jednej z fakúlt návrh na tento spôsob štúdia pre nás z nepochopiteľných dôvodov 
neodsúhlasilo.  

Hoci pracovníci OSLD so svojimi návrhmi neuspeli, začali znovu pripravovať 
štvorsemestrálne postgraduálne štúdium pre prípravu československých expertov, lesníkov 
a drevárov pre pôsobenie v rozvojových krajinách. Predložený návrh PGŠ Vedecká rada VŠLD 
v novembri 1982 odsúhlasila. Diskutovalo sa aj o tom, že OSLD by malo hrať aktívnu 
informačnú a organizačnú úlohu pri organizovaní medzinárodných konferencií a pri vysielaní 
pracovníkov VŠLD na dlhodobé študijné pobyty. 

 
 

Roky 1983 – 1985 
 
Prvoradou úlohou pre pracovníkov OSLD bolo začiatkom roku 1983 dokončenie 

prípravy štvorsemestrálneho postgraduálneho štúdia „Príprava kádrov pre expertíznu činnosť 
v rozvojových krajinách v oblasti lesného hospodárstva a drevárstva“. Toto štúdium 
organizovala Lesnícka fakulta VŠLD vo Zvolene – gestorom bolo OSLD v súlade s Uznesením 
vlády SSR č. 208/1982 o tvorbe kádrových rezerv československých expertov a ich prípravu 
pre vyslanie do zahraničia. Bolo určené pre vybraných, pracovníkov, tzv. kádrové zálohy 
ministerstiev lesného a vodného hospodárstva, priemyslu a školstva.  

Cieľom PGŠ bolo poskytnúť ucelené základné teoretické a praktické poznatky 
z vybraných odborných disciplín a jazykovej prípravy. Prednášajúci, významní odborníci, 
museli predložiť rozšírené tézy prednášok písomne. Takže učebné texty mohli byť publikované 
Edičným strediskom VŠLD ako učebné pomôcky.  

Otvorenie PGŠ bolo 15. 3. 1983 a ukončenie po záverečných skúškach absolventov a po 
obhájení záverečných prác PGŠ 18. 4. 1985. PGŠ absolvovalo 26 odborníkov.  

Nemenej dôležitou úlohou pre pracovníkov OSLD v r. 1983 bolo vo funkcii Sekretariátu 
Sekcie pre lesnícke a drevárske vedy Komisie prezídia ČSAV pre komplexný výskum 
rozvojových krajín pripraviť celoštátne sympózium. Sympózium sa konalo v spolupráci so 
Sekretariátom Komisie ČSAV v Libliciach pri Mělníku, v Dome vedeckých pracovníkov 
ČSAV od 8. do 10. 3. 1983. Témou sympózia boli „Zdroje drevnej suroviny v tropickej Ázii“. 
Sympózia sa zúčastnilo 36 pracovníkov z rôznych, českých a slovenských inštitúcií, vrátane 
zástupcov FMZV a FMZO a zástupcov praxe. Na sympóziu odznelo 17 odborných príspevkov. 
Téma sympózia zdôrazňovala dôležitosť krajín tropickej Ázie z hľadiska produkcie a svetového 
exportu tropického dreva a výrobkov z dreva. Pre značný záujem pracovníci OSLD pripravili 
súbor prednesených referátov pre tlač. Vďaka porozumeniu rektora VŠLD bol Zborník 
referátov zo sympózia vytlačený na VŠLD vo Zvolene a odoslaný záujemcom.  

V riadnom pedagogickom procese zabezpečovali pracovníci OSLD v školskom roku 
1983 – 1984 prednášky a cvičenia z týchto predmetov: 

 Zdroje drevnej suroviny, pre 3. ročník DF, 
 Obchod a obchodná politika, pre 4. r. DF, 
 Životné prostredie, pre 4. r. DF, 
 Svetové lesníctvo, pre 5. r. diaľkarov LF.  
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Časť prednášok z predmetu životné prostredie zabezpečoval doc. Ing. Jozef Pajtík, CSc., 
pracovník DF. Pri zabezpečovaní prednášok z predmetu Obchod a obchodná politika 
spolupracovalo OSLD s VŠE v Bratislave. Doc. Borota a doc. Ing. Juraj Prachár, CSc. napísali 
a vydali spoločné skriptá Obchod a obchodná politika, vydané na VŠLD vo Zvolene v r. 1984, 
108 s.  

V súlade so študijným plánom vedeckej ašpirantúry nastúpil Ing. Mikuláš Šupín na 
študijný pobyt na Forest Research Institute and Colleges v Dehra Doone, India od 15. 11. 1983 
do 11. 5. 1984. 

Dňa 1. 3. 1984 nastúpil na post vedeckého ašpiranta na OSLD LF VŠLD absolvent LF 
vo Zvolene Ing. Ján Frický.  

V jeseni roku 1984 sa OSLD, k spokojnosti svojich zamestnancov, presťahovalo do 
pridelených priestorov v novej budove VŠLD – na 4. poschodí v C – bloku LF. 

V polovici októbra 1984 predložil doc. Ing. J. Borota, CSc., na dekanát LF doktorskú 
dizertačnú prácu na tému Zloženie a štruktúra tropických lesov (333) strán. Práca zahrňuje 
výsledky autorovej 20-ročnej práce. Empirický a iný materiál k práci autor získal hlavne počas 
expertíznych pobytov v rozvojových krajinách, počínajúc Indiou v r. 1963 a končiac Laosom 
v roku 1981.  

Sekcia pre lesnícke a drevárske vedy Komisie prezídia ČSAV pre komplexný výskum 
rozvojových krajín zasadala v marci 1984 v budove Lignoprojektu v Bratislave a začiatkom 
októbra 1984 na LF VŠZ v Brne. Obe zasadania sa venovali hlavne riešeniu výskumných úloh 
vo vzťahu k rozvojovým krajinám.  

Rokovanie Sekcie pre lesnícke a drevárske vedy Komisie ČSAV v r. 1985 sa konalo 16. 
mája vo vile Lanna v Prahe a 19. 9. na VŠLD vo Zvolene a na chate ŠLP v Sietne. Náplňou 
oboch rokovaní bola predovšetkým príprava sympózia.  

Sympózium na tému „O lesníctve a drevárstve v rozvojových krajinách, so zreteľom na 
celulózovo-papierenský priemysel“ sa konalo 16. – 18. 10. 1985 v Libliciach pri Mělníku, a to 
aj pri príležitosti „Medzinárodného roka lesa“. Touto celosvetovou akciou sa zdôrazňoval 
význam lesa pre ľudskú spoločnosť.  

Na sympóziu odzneli referáty a diskusné príspevky, zamerané na možnosti rozvoja 
celulózovo-papierenského priemyslu v rozvojových, krajinách. V tomto období neznamenali 
síce rozvojové krajiny mnoho ani vo výrobe, ani v spotrebe papierenských výrobkov, treba však 
rátať s rýchlejším rozvojom ekonomiky a životnej úrovne v týchto krajinách.  

Niektoré referáty na sympóziu sa zamerali na ďalší rozvoj československej spolupráce 
s príslušnými rozvojovými krajinami aj v iných oblastiach národného hospodárstva. Na 
sympóziu odznelo 23 odborných referátov. Sympózia sa zúčastnilo 44 odborníkov z rôznych 
československých inštitúcii. Referáty boli vydané v osobitnom zborníku zo sympózia na VŠLD 
vo Zvolene.  

V rámci VHČ Oddelenie svetového lesníctva a drevárstva LF VŠLD vo Zvolene aj 
naďalej spolupracovalo s GR DNP v Žiline a VVÚ DNP v Bratislave na odskúšaní 
a vyhodnotení niektorých, najmä menej známych tropických drevín. V roku 1984 odskúšali 
pracovnici OSLD v Preglejke Žarnovica africké dreviny: ekoune, musase, yatandza a wawa 
a začiatkom decembra 1985 východoázijské dreviny yang a krabak.  

Pracovníci OSLD napriek svojmu úsiliu ani v r. 1985 nepociťovali nijakú podstatnejšiu 
podporu pre rozvoj OSLD zo strany Katedry ekonomiky a riadenia lesného hospodárstva, ku 
ktorej bolo OSLD od roku 1981 pričlenené. Preto vedúci OSLD napísal dekanovi LF, rektorovi 
VŠLD a ďalším funkcionárom VŠLD vo Zvolene list, v ktorom Oddelenie svetového lesníctva 
a drevárstva odporúčal preradiť ako účelové pracovisko k rektorátu VŠLD. Predkladaný návrh 
zdôvodnil. Žiaľ, návrh doc. Borotu považovali akademickí funkcionári VŠLD za nereálny a 
viac sa ním nezaoberali.  

V rámci spolupráce medzi OSLD LF VŠLD vo Zvolene a Katedrou svetového lesníctva 
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a poľovníctva na LF VŠZ v Brne odprednášal v zimnom semestri r. 1985 doc. Borota študentom 
LF v Brne niekoľko prednášok z problematiky lesného hospodárstva a zložitosti tropických 
lesoch, v rozvojových krajinách Ázie a Afriky.  

 
 

Roky 1986 – 1988  
 
V školskom roku 1985/1986 pokračovalo OSLD v zabezpečovaní pedagogického 

procesu – Lesnícka a drevárska geografia pre 3. r. DF, Životné prostredie pre 4. r. DF a Obchod 
a obchodná politika taktiež pre 4. r. DF. Vo februári 1986 oddelenie znovu navrhlo dekanovi 
LF zaviesť výučbu z predmetu Lesnícka hospodárska geografia s priložením učebného sylabu. 
Vedenie LF na tento návrh nereagovalo.  

V r. 1986 vyšli v Edičnom stredisku VŠLD vo Zvolene učebné texty z predmetu Obchod 
a obchodná politika, II. diel, 143 strán, autor: doc. Ing. J. Borota, CSc. Táto učebná pomôcka 
sa zaoberá zahraničným obchodom. Cieľom skrípt je prehĺbiť znalosti poslucháčov drevárskej 
fakulty v problematike medzinárodných hospodárskych vzťahov. Skriptá informujú o štruktúre 
zahraničného obchodu v ČSSR, vysvetlené sú základné právne normy v zahraničnom obchode, 
obsahujú aj stať o obchodných metódach v zahraničnom obchode, vývozné a dovozné operácie 
a kapitolu o medzinárodnom obchode s drevom a výrobkami z dreva.  

V tom istom roku vyšli na VŠLD vo Zvolene aj skriptá z predmetu Životné prostredie, 
137 s., autori: doc. Ing. Jozef Pajtík, CSc., a doc. Ing. Ján Borota, CSc. Účelom učebných textov 
je pripomenúť študentom dôvody znečisťovania životného prostredia a pripraviť študentov na 
vytváranie zdravého životného prostredia. Doc. Borota sa v skriptách zameral hlavne na právne 
aspekty ochrany a tvorby životného prostredia a na orgány a organizácie, zaoberajúce sa 
problematikou, životného prostredia u nás a vo svete. 

V spolupráci s Lesníckou fakultou VŠZ v Brne mal vedúci OSLD v školskom roku 1986 
– 1987 niekoľko prednášok a konzultácií v špeciálnom štúdiu, zameranom na lesy a lesné 
hospodárstvo rozvojových krajín pre študentov LF v Brne.  

V súlade s poskytovaním technickej pomoci rozvojovým krajinám a v súlade 
s uznesením vlády ČSSR č. 181/1982 o tvorbe kádrových rezerv československých expertov 
a ich príprave pre vyslanie do zahraničia zorganizovala LF VŠLD vo Zvolene 2. beh 
postgraduálneho štúdia „Príprava kádrov pre expertíznu činnosť v rozvojových krajinách v 
oblasti lesného hospodárstva a drevárstva“. Gestorom PGŠ bolo opäť OSLD. Štúdium začalo 
odbornými prednáškami a jazykovou prípravou z angličtiny, francúzštiny a portugalčiny 
koncom januára 1986.  

Lesné hospodárstvo a základný drevársky priemysel majú v mnohých rozvojových 
krajinách významnú úlohu, a preto aj náročnosť na expertízne pobyty sa stupňuje. Snahou 
organizátorov PGŠ bolo, aby jeho absolventi a kandidáti boli na takúto činnosť čo najlepšie 
pripravení. Po skúsenostiach z 1. behu tohto PGŠ prebiehali sústredenia bez vážnejších 
problémov. Záverečnými skúškami a obhajobou záverečných prác PGŠ koncom septembra 
1987 ukončilo II. beh PGŠ 24 odborníkov, z toho 18 účastníkov štúdia bolo zo Slovenska a 6 
z Čiech. 

Na rokovaní Sekcie pre lesnícke a drevárske vedy Komisie ČSAV pre komplexný 
výskum rozvojových krajín, ktoré sa konalo 21. 5. 1986 v Rybničnom zámku v Ledniciach na 
Morave, bol kladne hodnotený priebeh postgraduálneho štúdia na VŠLD vo Zvolene. Odznel 
návrh na zorganizovanie ďalšieho vedeckého sympózia.  
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Absolventi II. behu PGŠ, 1987 
 
V nadväznosti na zvyšovanie kvalifikácie kádrov na VŠLD vo Zvolene obhájil Ing. 

Mikuláš Šupín, odborný asistent OSLD, na Lesníckej fakulte VŠZ v Brne 16. 9. 1986 
kandidátsku dizertačnú prácu na tému „Možnosti využitia tropického dreva v československom 
drevospracujúcom priemysle a prognóza dovozu tropického dreva do ČSSR“ a získal vedeckú 
hodnosť kandidáta ekonomických vied v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky (CSc.).  

Vedecký ašpirant OSLD Ing. Ján Frický vykonal niektoré skúšky pre kandidátske 
minimum.  

Na požiadanie Slovenskej komisie pre udeľovanie vedeckých hodností odovzdal doc. 
Ing. Ján Borota. CSc., dňa 2. 6. 1986 vydavateľstvu SAV VEDA monografiu „Zloženie 
a štruktúra tropických lesov“.  

Začiatkom r. 1986 podal písomne vedúci OSLD dekanovi LF VŠLD ďalší návrh na 
rozvoj pracoviska svetového lesníctva a drevárstva na LF VŠLD vo Zvolene. Urobil rozbor 
činnosti tohto pracoviska v uplynulých rokoch a navrhol jeho zodpovedajúce začlenenie na 
VŠLD. V tom čase bolo kádrové obsadené obsadenie OSLD nasledovné: doc. Ing. J. Borota, 
CSc., vedúci OSLD, prof. Ing. R. Jandel, profesor – konzultant, Ing. M. Šupín, CSc., odborný 
asistent, Mária Felixová, referentka, a Ing. J. Frický, vedecký ašpirant.  

Vedecká rade LF VŠLD na svojom rokovaní v júni 1986 hodnotila aj činnosť OSLD. 
Vyjadrila spokojnosť s jeho pedagogickou a vedecko-výskumnou činnosťou, ako aj s verejnou 
činnosťou. Odporučila OSLD pokračovať v jeho činnosti, ale nijaké podnety pre rozvoj 
oddelenia nerealizovala. Naopak, zrušila sa výučba z predmetu Svetové lesníctvo pre všetkých 
poslucháčov lesného inžinierstva.  

Diskusia vedúceho OSLD s rektorom VŠLD o rozvoji OSLD nepriniesla nijaký efekt. 
Rektor podmieňoval rozvoj OSLD zvýšením jeho činnosti v zahraničných stykoch, najmä 
s organizáciami OSN. Žiadal podať správu o zvýšení tejto činnosti do konca februára 1987. 
Požiadavka rektora VŠLD bola nereálna. Na činnosť so zahraničím boli podľa platných 
zákonitých opatrení v ČSSR vybudované špecializované inštitúcie, napríklad Československý 
výbor pre spoluprácu s FAO pri FMZVŽ v Prahe alebo Československá komisia pre spoluprácu 
s UNESCO-m, taktiež v Prahe. OSLD nadviazalo kontakty so zodpovednými pracovníkmi 
Inštitútu pre tropické poľnohospodárstvo v Prahe i s pracovníkmi VŠP v Nitre ohľadom 
možnosti usporiadať spoločné kurzy pre záujemcov z rozvojových krajín. Úsilie pracovníkov 
OSLD v tejto oblasti žiadaný efekt neprinieslo.  

Rok 1987 začal pre OSLD zasadaním Komisie ČSAV pre komplexný výskum 
rozvojových krajín. Zvýšená aktivita mala byť v oblasti vlastného výskumu, zdôrazňovala sa aj 
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zvýšená pozornosť prehlbovaniu kultúrnych vzťahov medzi ČSSR a príslušnými rozvojovými 
krajinami.  

V polovici r. 1987 navštívil Zvolen, Bratislavu a Prahu p. J. Keeman, vedúci odboru 
lesného hospodárstva na Sekretariáte FAO v Ríme. Využili sme túto návštevu na diskusiu 
o možnosti usporiadania letného kurzu pre účastníkov z rozvojových krajín. Po zložitých 
rokovaniach nedošlo k realizácii tejto akcie z finančných dôvodov. Finančný podiel na úhradu 
seminára neboli príslušné rozvojové krajiny ochotné poskytnúť. Išlo o tzv. rozvojové fondy 
UNDP, pridelené príslušným rozvojovým krajinám pre podobné aktivity.  

V r. 1987 vznikla pri Sekcii pre lesnícke a drevárske vedy Komisie ČSAV na Lesníckej 
fakulte VŠZ v Brne samostatná pracovná skupina „Poľovníctvo a národné parky“ pod vedením 
podpredsedu Sekcie prof. Ing. J. Bergla, CSc. Od októbra 1989 vykonával predsedu pracovnej 
skupiny Ing. M. Beran.  

Od júna 1987 prevzal po Ing. E. Martinkovi v Lesníckej a drevárskej sekcii Komisie 
ČSAV pre komplexný výskum rozvojových krajín funkciu vedeckého tajomníka Ing. Mikuláš 
Šupín, CSc., odborný asistent OSLD LF VŠLD vo Zvolene. Na zasadaní Sekcie sa ustanovil 
prípravný výbor pre usporiadanie sympózia, ktoré sa malo konať v júni nasledujúceho roka.  

 

 
 
Zasadanie Sekcie pre lesnícke a drevárske vedy Komisie ČSAV Lednice, 1986 

 
Koncom marca 1987 zomrel aktívny člen Sekcie ČSAV, bývalý vedúci pracovník 

ŠDVÚ v Bratislave Ing. Bohuš Kompiš. V ten istý deň mal v Bratislave kremáciu bývalý 
dlhoročný pracovník DF VŠLD vo Zvolene prof. Ing. I. Janota.  

Takmer po troch rokoch od odovzdania doktorskej dizertačnej práce dala Slovenská 
komisia pre udeľovanie vedeckých hodností (SKVH) súhlas s obhajobou DDP doc. Borotu. 
Obhajoba doktorskej dizertačnej práce „Zloženie a štruktúra tropických lesov“ sa konala dňa 
23. 4. 1987 na VŠLD vo Zvolene. Podmienkou SKVH pre obhajobu bolo vydanie monografie 
„Tropické lesy“. Vydavateľstvo SAV VEDA v Bratislave uzatvorilo dohodu s vydavateľstvom 
ELSEVIER v Amsterdame o vydaní tohto diela v angličtine. Práca vyšla v r. 1991 s titulom 
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„Tropical forests – some African and Asian case studies of composition and structure“ (274 s., 
124 fotografií a grafov, 65 tabuliek). Slovenský literárny fond – výbor Sekcie pre vedeckú a 
odbornú literatúru zaradil túto publikáciu vydanú v r. 1991 medzi najhodnotnejšie a udelil 
autorovi prémiu 6000,- Kčs. 

V polovici r. 1987 ponúkli pracovníci Sekretariátu FAO v Ríme – oddelenie pre projekty 
v Afrike doc. Borotovi krátkodobú expertízu v Kongu. Ponuku menovaný prijal a so súhlasom 
vedenia VŠLD vo Zvolene a na základe zmluvy s PZO Polytechna vykonal od 12. 10. 1987 do 
26. 11. 1987 expertíznu cestu do Konga – v rámci poskytovania technickej pomoci rozvojovým 
krajinám.  

Doc. Borota pracoval 6 týždňov vo funkcii konzultanta FAO na projekte FO/DP/PRC 
80/005 „Rozvoj lesného hospodárstva v Kongu“. Výsledkom tejto konzultácie bola 
vypracovaná správa doc. Borotom „Rapport sur la mission en aménagement dans les U. F. A. 
2 et 5“ (Secteur forestier Sud-Congo). Navrhol zaktualizovanie lesného zákona z r. 1982 
vzhľadom k hospodárskej úprave vždyzelených tropických lesov v lesnom sektore Južné 
Kongo. Doc. Borota navrhol smernice pre hospodársku úpravu juhokonžských lesov. Návrh 
prediskutovali a prijali vedúci funkcionári v Kongu a na Lesníckom odbore Sekretariátu FAO 
v Ríme.  

V r. 1988 pokračovalo OSLD v zabezpečovaní výučby z predmetov Lesnícka 
a drevárska geografia pre 3. r. a Obchod a obchodná politika a Životné prostredie pre 4. r. ERDP 
na DF a Lesnícka geografia ako voliteľný predmet pre 3. r. LF.  

V spolupráci s Lesníckou fakultou VŠZ v Brne pracovníci OSLD zabezpečovali výučbu 
v špeciálnom štúdiu poslucháčov lesného inžinierstva z predmetov Zdroje drevnej suroviny vo 
svete a Svetový obchod s drevom.  

Dňa 17. 6. 1988 predložil vedúci OSLD rektorovi VŠLD a dekanom oboch fakúlt návrh 
na zriadenie „Strediska pre zabezpečenie medzinárodných postgraduálnych kurzov a seminárov 
pre účastníkov z rozvojových krajín“. Ani tento návrh vedúci akademickí funkcionári VŠLD 
neprijali.  

V prvej polovici roku 1988 pracovníci OSLD LF VŠLD vo Zvolene venovali veľa času 
príprave sympózia, ktoré usporiadala Sekcia pre lesnícke a drevárske vedy Komisie prezídia 
ČSAV pre komplexný výskum rozvojových krajín. Sympózium sa konalo 6. – 8. júna 1988 
v Dome vedeckých pracovníkov ČSAV v Libliciach pri Mělníku na tému „Sympózium 
o tropickom dreve“. Obsahom väčšiny referátov holo využívanie tropického dreva vo svete 
a v československom drevospracujúcom priemysle a možnosti spolupráce s rozvojovými 
krajinami pri využití tropického dreva. Na sympóziu odznelo 20 referátov. Zúčastnilo sa ho 50 
pracovníkov vedy, školstva a zástupcov praxe a ústredných orgánov. Aj z tohto sympózia 
vydalo Edičné stredisko VŠLD vo Zvolene zborník.  

V dňoch 12. – 16. 9. 1988 sa vedúci OSLD aktívne zúčastnil na medzinárodnej 
konferencii lesníckych historikov, ktorej hlavná časť sa konala v priestoroch VŠLD vo Zvolene. 
Predniesol referát o histórii prebierok v Európe.  

Vo vedeckovýskumnej činnosti pracovníci OSLD vypracovali a predložili k oponentúre 
etapu výskumnej úlohy „Štruktúra tropických lesov I. etapa Kongo“. Správa bola oponovaná 
na LF VŠLD vo Zvolene 8. 12. 1988.  

Svoje pracovné pôsobenie na OSLD skončila 31. 7. 1988 Iveta Václavíková, odborná 
pracovníčka, pretože odišla študovať na VŠE do Bratislavy. 
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Aucoumea kleineana – okoumé Zanaga, Kongo, 1987 
 
Rektor VŠLD prof. Priesol po určitom čase prejavil záujem o realizáciu letného kurzu 

FAO pre účastníkov z rozvojových krajín. V tejto súvislosti rokovali prof. Priesol a doc. Borota 
29. 11. 1988 v Prahe na Československom výbore pre spoluprácu s FAO (Ing. Szabo, Dr. 
Stampach) na FMZVž a na FMZV (Dr. St. Suja, Ing. J. Žižka, Ing. V. Kodyš). Pracovníci týchto 
ústredných orgánov v podstate súhlasili s usporiadaním takéhoto seminára. Upozornili na rôzne 
úskalia, ale prisľúbili účinnú pomoc. Žiaľ, zostalo len pri zdvorilých sľuboch. Hlavný dôvod 
nekonania sa seminára bolo zabezpečenie financií. 
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Účastníci sympózia v Libliciach, 1988 
 
  

Roky 1989 – 1991  
 
V roku 1989 pokračovalo OSLD v zabezpečovaní riadnej pedagogickej činnosti. 

Pretože sa javila potreba vydania novej učebnej pomôcky z problematiky svetového aj 
tropického lesníctva, pracovníci prisľúbili vypracovať a do roka predložiť na vydanie učebné 
texty pod názvom „Svetové zdroje drevnej suroviny“. Skriptá mali obsahovať state o rozložení 
lesov vo svete, produkcii dreva a hlavných výrobkov z dreva a zvláštnosti hospodárenia 
v tropických lesoch rozvojových krajín. Vydanie skrípt schválila Edičná komisia VŠLD 31. 1. 
1989. Skriptá vyšli v máji 1990 na VŠLD vo Zvolene (326 strán, 202 obrázkov, 38 tabuliek). 

V rámci VHČ pokračovala spolupráca OSLD s GR Drevárskeho a nábytkárskeho 
priemyslu v Žiline na odskúšaní niektorých tropických drevín na výrobu dekoratívnych dýh. 
V septembri 1989 pri oponentskom konaní sa odporučili na odskúšanie dreviny Východnej Ázie 
yang a krabak.  

Rokovania Sekcie pre lesnícke a drevárske vedy Komisie ČSAV pre komplexný 
výskum rozvojových krajín sa konali v apríli 1989 v budove ŠDVÚ v Bratislave a v októbri 
1989 na Lesníckej fakulte VŠZ v Brne. Členovia Sekcie vyjadrili spokojnosť s priebehom 
sympózia usporiadanom v minulom roku a poďakovanie OSLD za urýchlené publikovanie 
zborníka a jeho rozoslanie účastníkom sympózia. Na poslednom rokovaní sa urobili prvé 
prípravy na usporiadanie slávnostného rokovania pri príležitosti blížiaceho sa 25. výročia 
existencie a činnosti Lesníckej a drevárskej Sekcie Komisie ČSAV.  

Pokiaľ ide o zaostávanie v riešení a oponovaní niektorých čiastkových výskumných 
úloh, členovia Sekcie konštatovali, že sa tak deje z objektívnych príčin. Niekedy riešitelia 
výskumných úloh nemajú možnosť získať potrebný materiál a úlohu treba ukončiť bez 
oponentského konania.  

Začiatkom januára 1989 podalo OSLD cestou Katedry ekonomiky a riadenia lesného 
hospodárstva na Dekanát LF návrh na habilitačné konanie Ing. M. Šupína, CSc. Habilitačné 
konanie sa uskutočnilo koncom augusta 1989 pred VR LF VŠLD vo Zvolene v odbore 
ekonomika a riadenie LH. Menovanie Ing. M. Šupína, CSc., za docenta ministrom školstva 
SSR sa neuskutočnilo z rôznych objektívnych, ale aj subjektívnych dôvodov (procesy a zmeny 
po novembri 1989), ale aj pre odchod na študijný pobyt na Centro Universitário v Pinar del Río, 
Kuba od 18. 9. 1989 do 18. 12. 1989. Nové konanie bolo sa uskutočnilo v máji 1990 pred VR 
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LF VŠLD. Znovu nebol menovaný, pretože bol prijatý nový Zákon o VŠ 172/1990 Zb., podľa 
ktorého sa habilitoval na DF VŠLD vo Zvolene až v roku 1991, pretože sa dala prednosť 
kandidátom, ktorí boli rehabilitovaní.  

Začiatkom februára 1989 rektor VŠLD ústne oznámil vedúcemu OSLD, že návrh na 
jeho menovanie za profesora „vyššie“ orgány zamietli. Ako dôvod zamietnutia uviedol 
„vysoký“ vek žiadateľa (ktorý mal v tom čase 64 rokov). Na námietku doc. Borotu, že takéto 
zdôvodnenie sa neopiera o nijakú právnu normu, rektor odpovedal, že taký je život a že vedúci 
OSLD sa má uspokojiť s tým, že vysokoškolským profesorom nikdy nebude. (V tomto sa 
„všemohúci“ rektor VŠLD prof. Priesol mýlil.)  

V jeseni r. 1989 nespokojnosť obyvateľov v ČSSR s režimom a aroganciou jeho 
funkcionárov vyvrcholila. Po brutálnom zásahu polície proti študentom oslavujúcim svoj 
medzinárodný študentský sviatok „17. november“ v Prahe a po generálnom štrajku 27. 11. 1989 
v celej republike sa politický systém v ČSSR zrútil. Z funkcií museli odisť aj akademickí 
funkcionári VŠLD vo Zvolene. V decembri 1989 rokovali celoškolské aktívy pre voľby 
akademických funkcionárov. 

V r. 1990 obrodný proces pokračoval aj na VŠLD vo Zvolene. 10. 1. 1990 zvolili za 
nového rektora VŠLD pracovníka Drevárskej fakulty doc. Ing. V. Štefku, CSc., 18. januára za 
dekana LF doc. Ing. Štefana Žihlavníka, CSc., a neskôr RNDr. M. Babiaka, CSc., za dekana 
DF.  

OSLD naďalej pokračovalo vo svojej pedagogickej, vedeckovýskumnej a inej 
spoločensko-prospešnej činnosti. V súvislosti s novými zmenami vo verejnom živote i na 
VŠLD považoval vedúci OSLD za užitočné upozorniť nové vedenie fakúlt a VŠLD na obsiahlu 
a prospešnú činnosť OSLD. V obsiahlom liste adresovanom 31. 1. 1990 vedúcim funkcionárom 
VŠLD načrtol ďalší rozvoj OSLD. Pri tejto príležitosti navrhol pre OSLD usporiadať na VŠLD 
vo Zvolene tzv. diferencované štúdium pre účastníkov z rozvojových krajín, ktoré by sa 
realizovalo v anglickom jazyku.  

Na VŠLD došlo k mnohým organizačným zmenám. Koncom marca a v apríli 1990 sa 
Vedenie školy zaoberalo aj problematikou OSLD. Toto pracovisko bolo organizačne pridelené 
prorektorovi pre zahraničnú činnosť. S účinnosťou od 1. 6. 1990 poveril rektor VŠLD doc. 
Borotu vedením pracoviska Sekcie svetového lesníctva a drevárstva. Treba konštatovať, že 
problémy OSLD sa síce riešili, ale nedoriešili. Na obsiahlejšie rozbory nebol zrejme vo vedení 
školy čas.  

Vedenie VŠLD považovalo v tomto čase organizovanie štúdia v angličtine pre 
účastníkov rozvojových krajín za nereálne. Odporučilo OSLD zorganizovať prázdninový kurz 
pre účastníkov z rozvojových krajín v spolupráci s FAO v Ríme. V súvislosti s usporiadaním 
letného kurzu v spolupráci s FAO na VŠLD vo Zvolene navštívil v polovici októbra 1990 
VŠLD vo Zvolene pracovník Oddelenia lesného hospodárstva Sekretariátu FAO v Ríme p. 
Kyrklund. Menovaný navštívil aj Bratislavu a Československý výbor pre spoluprácu s FAO 
v Prahe. Po ďalšom rokovaní v ČSSR a v Ríme sa od usporiadania seminára upustilo. Hlavný 
dôvod bol v nemožnosti zabezpečenia finančných prostriedkov pre konanie seminára. Bol to 
posledný pokus zorganizovať letný kurz na VŠLD vo Zvolene v spolupráci s UNDP a FAO. 

V marci 1990 skončila zamestnanie na OSLD jeho dlhoročná pracovníčka vo funkcii 
referentky Mária Felixová. Bola veľmi pracovitá a zodpovedná, bola „dušou“ Oddelenia 
svetového lesníctva a drevárstva a skutočne pravou rukou vedúceho OSLD. Odišla pracovať na 
Rektorát VŠLD. Na jej miesto nastúpila slečna Pastierovičová. 

Dňa 12. 6. 1990 obhájil vedecký ašpirant OSLD Ing. Ján Frický svoju kandidátsku 
dizertačnú prácu a bol mu udelený titul kandidáta vied (CSc.). Rozhodnutím vedenia VŠLD sa 
stal interným pracovníkom OSLD. Menovaný absolvoval niekoľkomesačnú pracovnú brigádu 
vo Veľkej Británii, v lete a v jeseni 1990. 

Vo funkcii Lesníckej a drevárskej sekcie Komisie ČSAV – jej sekretariátu, OSLD plnilo 
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uznesenie Sekretariátu Komisie o usporiadaní sympózia pri príležitosti 25. výročia existencie 
Lesníckej a drevárskej sekcie. Sympózium sa konalo 4. – 6. septembra 1990 na VŠLD vo 
Zvolene. Malo slávnostný ráz. Na sympóziu odznelo 17 referátov a veľa diskusných 
príspevkov, ktoré sa zamerali hlavne na možnosti spolupráce ČSFR so zahraničím, 
predovšetkým s rozvojovými krajinami v oblasti lesného hospodárstva a drevárstva.  

V úvodnom príhovore spomenul predseda Sekcie doc. Borota okolnosti vzniku Komisie 
ČSAV pre komplexný výskum rozvojových krajín a hlavné akcie, ale aj problémy z histórie 
Sekcie pre lesnícke a drevárske vedy. Sympózia sa zúčastnilo 77 pracovníkov lesníckej 
a drevárskej vedy, vysokého školstva a praxe. Referáty zo sympózia boli vydané vo forme 
zborníka na VŠLD vo Zvolene a odoslané účastníkom sympózia a iným záujemcom ešte v roku 
1990.  

Účastníci sympózia predpokladali, že Sekcia pre lesnícke a drevárske vedy ČSAV 
organizovaná jej sekretariátom sa bude podieľať aj naďalej na úlohách spojených s budovaním 
vedecko-technických základní v rozvojových krajinách v súlade s možnosťami ČSFR pri 
poskytovaní technickej pomoci.  

Žiaľ, v ďalšom kalendárnom roku sa stali tieto predsavzatia iluzórnymi. Dňa 1. júla 
1991 oznámil telefonicky predseda Komisie ČSAV pre komplexný výskum Dr. Jan Čermák, 
DrSc., predsedovi Sekcie pre lesnícke a drevárske vedy prof. J. Borotovi, že Komisia bola 
súčasným vedením prezídia ČSAV rozpustená. Nijaké písomné vyrozumenie nedošlo, ani 
napriek niekoľkým žiadostiam predsedu Sekcie. Týmto strohým konštatovaním bohatá nezištná 
činnosť mnohých nadšencov skončila. 

Začiatkom októbra 1991 oznámil prof. Borota vo funkcii predsedu Sekcie ČSAV 
všetkým bývalým členom Sekcie pre lesnícke a drevárske vedy, aká je situácia, poďakoval 
v mene sekretariátu sekcie všetkým členom za ich obetavú a nezištnú verejnú činnosť. 

V školskom roku 1990/1991 pokračovali členovia OSLD v zabezpečovaní prednášok 
a cvičení v trochu pozmenených názvoch predmetov: Pracovné a životné prostredie a Svetové 
zdroje drevnej suroviny, ale aj Obchod a obchodná politika pre 4. ročník DF a Svetové zdroje 
drevnej suroviny pre diaľkarov, 5. ročník Lesníckej fakulty. 

Z predmetu Pracovné a životné prostredie pripravili prof. Borota a doc. Pajtík rukopis 
učebných textov, ktoré vyšli v Edičnom stredisku Technickej univerzity (od 1. 1. 1992 zmenila 
VŠLD svoj názov v súlade so zákonom SNR č. 26/1991 na Technickú univerzitu vo Zvolene) 
– r. 1992, 177 strán, 25 obrázkov, 15 tabuliek. 

Okrem bohatej pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti sa OSLD aktívne podieľalo 
na spoločensko-prospešnej činnosti. Bola to konzultačná činnosť, zameraná najmä na 
problematiku tropických lesov, lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu 
v príslušných rozvojových krajinách. 

V dokumentárno-informačnej činnosti OSLD zhromažďovalo, evidovalo 
a vyhodnocovalo rôzne publikované a nepublikované materiály predovšetkým z regiónov 
rozvojových krajín pre ďalšie zámery vlastnej pedagogickej a výskumnej činnosti a inej 
expertíznej aktivity.  

V súlade so zvyšovaním kvalifikácie kádrov na VŠLD oznámilo MŠ MTV SR 
v Bratislave, že návrh na profesúru doc. Ing. Borotu odborová komisia 10. 12. 1990 odsúhlasila. 
Diplom profesora si menovaný prevzal 2. 4. 1991 v budove MŠ SR v Bratislave s platnosťou 
od 15. 4. 1991.  

Dňa 5. júna 1991 sa habilitoval pred Vedeckou radou Drevárskej fakulty VŠLD vo 
Zvolene odborný asistent OSLD Ing. Mikuláš Šupín, CSc., s habilitačnou prácou „Náhrada 
komerčných tropických drevín menej známymi tropickými drevinami vo výrobe dýh“ a bol 
menovaný za docenta pre odbor Textúra a štruktúra tropických drevín. 

Po viac ako 30 rokoch existencie OSLD sa realizovala požiadavka vedenia VŠLD z roku 
1969, aby zo zamestnancov Katedry svetového lesníctva a drevárstva bol jeden profesor a jeden 
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docent.  
Koncom marca 1990 navštívil vedúceho OSLD doc. Borotu pracovník Katedry lesnej 

ťažby, zároveň novo menovaný prorektor doc. Ing. Vladimír Konrád, CSc. Prorektor Konrád 
žiadal vedúceho OSLD, aby OSLD čo najskôr uvoľnilo „svoje“ priestory pre potreby Katedry 
lesnej ťažby. Znova vážne problémy! 

Na podnet OSLD sa vo vedení VŠLD opäť prejednávala situácia a ďalšia existencia 
OSLD. Nastala ďalšia reorganizácia na VŠLD vo Zvolene. Vedenie VŠLD rozhodlo 
o začlenení OSLD na Drevársku fakultu ku Katedre náuky o dreve. V druhej polovici apríla 
1991 Katedra náuky o dreve s pričlenením súhlasila a uvoľnila pre OSLD dve miestnosti na 2. 
poschodí. Dňa 25. 9. 1991 sa OSLD presťahovalo zo 4. poschodia LF na 2. poschodie do 
priestorov Drevárskej fakulty. 

Doc. M. Šupín od 25. 7. 1991 do 24. 12. 1991 absolvoval študijný pobyt v USA 
a v Kanade. Navštívil Brownovu univerzitu v Providenci (RI) , Virginia Polytechnic Institute 
and State University Blacksburg, (VA), Western University Morgentown (WV), University of 
Washington Seattle (WA), University of British Columbia Vancouver, Kanada.  

V druhej polovici roka 1991 predložil prof. Borota prorektorovi prof. Kolenkovi 
na realizáciu dva návrhy štúdia: 

 lesné inžinierstvo a využitie dreva v trópoch, 
 rekvalifikačné štúdium pre prácu českých a slovenských expertov v rozvojových 

krajinách.  
 
Ani jeden návrh vedenie VŠLD na návrh prorektora Kolenku neschválilo a v dohľadnej 

budúcnosti pre naliehavosť iných úloh neodporučilo. 
 
 

Záver 
 

Začiatkom júna 1991 sa konala porada u rektora VŠLD, ktorej sa zúčastnili dekan DF 
doc. Babiak, vedúci Katedry náuky o dreve doc. Čunderlík, pracovníci OSLD prof. Borota a 
doc. Šupín. Na programe rokovania bolo zabezpečenie chodu OSLD v školskom roku 
1991/1992. V súlade s internými smernicami rektorátu odchádzal prof. Borota k 1. 10. 1991 do 
dôchodku. So súhlasom dekana DF bola s prof. Borotom uzatvorená do konca roka 1992 
pracovná zmluva na 0,5 úväzku. Doc. Šupína menovali vzhľadom na jeho plánovanú 
zahraničnú cestu vedúcim OSLD s platnosťou od 1. 9. 1992. Pedagogická činnosť OSLD na 
školský rok 1991/1992 bola zabezpečená.  

V roku 1991 sa OSLD vrátilo na Drevársku fakultu, do roku 1995 v rámci KND 
a v rokoch 1995 – 1997 v rámci KPH. Od júna 1997 je problematika svetového lesníctva 
a drevárstva súčasťou náplne novej Katedry marketingu, obchodu a svetového lesníctva na DF 
TU vo Zvolene.  
 

Aj na dôchodku zostal profesor Borota publikačne činný, aktívne spolupracuje 
s Katedrou marketingu, obchodu a svetového lesníctva, publikuje v spoluautorstve 
so zamestnancami katedry, príležitostne prednáša, zúčastňuje sa konferencií organizovaných 
katedrou, posudzuje učebné texty, záverečné diplomové a doktorandské práce. 
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Prof. Borota na konferencii Marketing a obchod 2003 
 
 
 

 

 
 

Prof. Borota s KMOSL na oslavách 55. výročia DF, 2007 
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Prof. Borota s KMOSL na oslavách 60. výročia DF, 2012 
 
 
 

 

 
 

Prof. Borota s manželkou Ing. Justínou Borotovou na zasadaní KMOSL, Sekier, 2013 
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