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POKORA

...

Tak ako v osemnástom a devätnástom storočí sa prerodila mate-
matika, fyzika či chémia na moderné vedy a boli prijaté nové
paradigmy, prišiel čas na novú víziu ochrany prírody v našom
geopolitickom priestore. Prišiel čas na pokoru a spoluprácu
s Prírodou.

Prišiel čas na starostlivosť nezasahovaním.

Rozdeľme krajinu, v ktorej žijeme, na veľké územie, kde budú
vládnuť ľudia podľa svojich najlepších predstáv a na územie,
kde sa budeme s pokorou pozerať, ako tam vládne Príroda. Za-
hoďme predstavu, že Príroda je nedôchodča a potrebuje náš ne-
ustály dozor a zasahovanie. Zbavme sa ilúzií, že druhová
ochrana zachráni fúzača či vstavač a dovoľme evolúcii na malej
časti našej krajiny slobodne pracovať. Bez áut, pesticídov, píl,
ciest, pušiek. Ak na mieste lúky vyrastie dubový les, je to jeho
vec. Ak niekde inde lykožrút zožerie smreky, bude to jeho vec.
Pokorne pozerajme, čo sa Príroda za štyri miliardy rokov nauči-
la a učme sa od nej.

Prijmime novú paradigmu ochrany prírody – pokoru a staraj-
me sa o prírodu nezasahovaním. Môžeme mať z toho len úži-
tok.

Ing. Juraj Lukáč
náčelník LZ VLK



Lesoochranárske zoskupenie VLK je celoslovenské hnutie

priateľov lesa, ktorí sa rozhodli aktívne pomôcť stabilite krajiny

záchranou prirodzených lesov.

Hlavné programy, ktorým sa LZ VLK cieľavedomo a nepre-

tržite venuje, začali jeho zakladatelia realizovať v roku 1991

v Nadácii Zelená nádej. Keďže náplň týchto programov si vy-

žadovala občiansku účasť, v roku 1993 vzniklo občianske

združenie Lesoochranárske zoskupenie VLK. Založeniu

združenia predchádzala desaťročná činnosť v lesoch prešov-

ského regiónu. Aktivity zamerané na záchranu Čergova po-

HLAVNÉ PROGRAMY

ZACHRAŇUJEME LESY Evolučné lesy Kúp si svoj strom

Les a povodne

ZACHRAŇUJEME DRAVCE

GAIA – NÁŠ DOMOV

ABIES - VYDAVATEĽSTVO LZ VLK

stupne prerástli do aktivít na záchranu prirodzených lesov na

celom Slovensku a lokálna ochranárska organizácia sa stala

celoslovenským hnutím občanov aktívne chrániacich slovenské

lesy.

Organizačná štruktúra LZ VLK je zložená z centrály a lokál-

nych kmeňov. Aktívne fungujú kmene na Čergove, vo Vý-

chodných Karpatoch a v Tatrách. Ďalší aktívni „vlci“ operujú

v oblasti Malých Karpát, v Strážovských vrchoch a Slanských

vrchoch a od konca roka 2006 aj vo Veľkej Fatre. LZ VLK

má 570 členov a približne 2000 podporovateľov.

LESOOCHRANÁRSKE ZOSKUPENIE VLK



Keďže na Slovensku neexistujú chránené územia, kde by člo-

vek nezasahoval a ťaží sa alebo poľuje v každom národnom

parku a prírodnej rezervácii, LZ VLK vytvára sieť chráne-

ných území (štátnych a súkromných), v ktorých bez ovplyvňo-

vania človekom majú rastliny a zvieratá možnosť vyvíjať svoje

prostredie smerom k maximálnej stabilite. Túto sieť, kde sa

chránia procesy, nazývame Evolučné lesy. Ochranu prirodze-

ných procesov sme presadili v nasledovných územiach:

Súkromná prírodná rezervácia Vlčia

� 21hektárov, Čergov

Prvá súkromná rezervácia v strednej Európe, SPR Vlčia,

vznikla v roku 2004 po vyše 5-ročnom úsilí. Účelom rezervá-

cie je ochrana evolučných procesov a je chránená

najprísnejším, 5. stupňom ochrany s prísne dodržiavaným

bezzásahovým režimom. Tento les LZ VLK kúpilo za 3,2

mil. korún vďaka príspevkom ľudí z 18 krajín, ktorí sa zapojili

do zbierky Kúp si svoj strom.

Zbierka Kúp si svoj strom, ktorej podporovatelia si kupujú

strom za tisíc korún a stávajú sa symbolickými majiteľmi stro-

mov v SPR Vlčia, úspešne pokračovala aj v roku 2006.

K poslednému decembrovému dňu bolo na jej konte

2 621 283 korún, z toho 419 196 korún pribudlo v roku

Lesy sú na Zemi viac ako 350 miliónov rokov. Počas tejto

doby sa stali kolískou miliónov druhov organizmov, vráta-

ne človeka, stabilizovali klímu Zeme a podmienky vhodné

pre život. Dnes sú lesy vystavené vážnej hrozbe – tlaku člo-

veka. Prirodzené procesy, ktorými sa riadil život lesa, sú

nahradené lesným hospodárskym plánom. Zložitý organiz-

mus lesa tvorený tisíckami navzájom závislých prvkov je

redukovaný na skupinu stromov žiaducich vlastností. Vý-

sledkom umelého zjednodušenia sú ľahko zraniteľné lesy

a nestabilná krajina. Bez lesov okolo nás žiť nemôžeme.

Preto sme sa rozhodli

aspoň časť z nich zachrániť.

Na fotke SPR Vlčia.

ZACHRAŇUJEME LESY



2006. Finančné príspevky z tejto zbierky používame výlučne

na výkup lesa s cieľom rozširovať SPR Vlčia. V roku 2006

sme začali jednať s vlastníkmi susediacej vyše 70-ha parcely,

ktorá má desiatky spoluvlastníkov. Táto časovo náročná práca

vyústila do prvých úspechov a za 650 200 korún sme odkúpili

podiely lesných pozemkov o celkovej rozlohe 7,4 hektára.

SPR Vlčia spolu s priľahlými lesmi pravidelne celoročne mo-

nitorovali členovia LZ VLK a členovia dobrovoľnej stráže

prírody. Priebežne sme tiež sprevádzali symbolických vlastní-

kov stromov, ktorí prejavili záujem vidieť rezerváciu. V máji

a v júni účastníci terénnych seminárov Gaia – náš domov

priamo v teréne obnovili pruhové značenie rezervácie.

Súkromná prírodná rezervácia Rysia

– 30 hektárov, Strážovské vrchy

Druhá súkromná prírodná rezervácia v strednej Európe, SPR

Rysia, vznikla v roku 2004. Účelom rezervácie je ochrana

evolučných procesov a je chránená najprísnejším, 5. stupňom

ochrany s prísne dodržiavaným bezzásahovým režimom. Ten-

to les v hodnote niekoľko miliónov korún dostalo LZ VLK do

daru od súkromného vlastníka.

Výsledkom pravidelného monitoringu tejto rezervácie v roku

2006 bolo zabránenie nelegálnemu odvozu dreva z rezervácie.

Národná prírodná rezervácia Suchá dolina

– 160 hektárov, TANAP

NPR Suchá dolina má celkovú rozlohu približne 1600 hektá-

rov. 160 hektárov lesa má LZ VLK v dlhodobom prenájme

od miestneho urbariátu – od roku 2002 do roku 2040. Cieľom

prenájmu bolo zabrániť riadne naplánovanej ťažbe v tejto štát-

nej rezervácii s najprísnejším stupňom ochrany, čo sa nám po-

darilo. Zabezpečili sme tak ochranu jedinečného prírodného

bohatstva tejto rezervácie a umožnili lesu prirodzený vývoj bez

zásahu človeka. Nájom sme platili vďaka finančným príspev-

V júli 2006 sme na turistickom chodníku pri hranici rezer-

vácie NPR Suchá dolina osadili informačnú tabulu s tex-

tom Ing. Erika Baláža.



kom z asignácie 1% a 2% z daní, z príspevkov získaných

v zbierke Chráňte lesy spolu s nami, individuálnych príspev-

kov a grantu Nadácie Ekopolis.

V roku 2006 bola splatená posledná splátka 3,5-miliónového

nájmu a prenajaté parcely v NPR Suchá dolina boli zapísané

Správou katastra v Liptovskom Mikuláši podľa geometrické-

ho plánu, ktorý sme dali vyhotoviť. Počas celého roka bola re-

zervácia s okolím pravidelne monitorovaná a vyznačená

informačnými tabuľami o NPR Suchá dolina.

Prírodná rezervácia Kyjovský prales

– 397 hektárov, Vihorlat

Naše aktivity zamerané na rozšírenie PR Kyjovský prales za-

čali v roku 2003 monitoringom a prípravou odborného návrhu

(v spolupráci so Správou CHKO Východné Karpaty a Ing.

Terrayom) na rozšírenie tejto štátom chránenej rezervácie

z 52 hektárov na 397 hektárov.

V roku 2006 sa nám podarilo získať súhlas majiteľa pozemkov

– Ministerstva obrany SR. Následne Krajský úrad životného

prostredia v Prešove pripravil vyhlášku, ktorú koncom roku

2006 odoslal na uverejnenie vo Vestníku vlády. Účelom rozší-

renej rezervácie sa stala ochrana prirodzených procesov a bol

stanovený najprísnejší stupeň ochrany. Vďaka ústretovému

prístupu majiteľov a zainteresovaných odborníkov sa nám

podarilo zachrániť jednu z najcennejších oblastí Vihorlatu.

Prírodná rezervácia Udava

– 392 hektárov, Bukovské vrchy

Rozšírenie PR Udava z 52 hektárov na 392 hektárov v NP

Poloniny sme so súhlasom majiteľov – š.p. LESY SR, do-

siahli v roku 2005. Účelom rozšírenej rezervácie sa stala

ochrana prirodzených procesov.

V roku 2006 sme sa okrem pravidelného monitoringu zame-

rali aj na vytvorenie návrhu náučného chodníka, ktorý by citli-

vo podporil turistický rozvoj regiónu a zvýšil informovanosť

ľudí o prírodných hodnotách územia a miestnom lesnom hos-

podárení. Časť chodníka mala prechádzať vonkajšou hrani-

cou rezervácie, nie stredom ako navrhovali LESY SR, š.p.

NPR Kyjovský prales



Ochrana chránených území

Významné aktivity v programe Zachráňme lesy súvisia i

s účasťou LZ VLK v príprave nových právnych predpisov a v

dohliadaní na dodržiavanie existujúcich zákonov súvisiacich

s ochranou lesov a druhov. Od roku 2003 vynakladáme nema-

lé úsilie na záchranu mnohých vzácnych a legislatívne chráne-

ných území, v ktorých zákon mnohé činnosti zakazuje, ale

zároveň umožňuje vydávať na tieto činnosti výnimky.

V roku 2006 bolo LZ VLK účastníkom správnych konaní,

v ktorých štátne orgány (t.j. Ministerstvo životného prostredia

SR a všetky krajské úrady životného prostredia) riešili žiadosti

na takmer 3500 rôznych zásahov v územiach s najprísnejším

stupňom ochrany. Presadzovali sme, aby zákonom zakázané

činnosti platili nielen formálne, ale i v praxi. Zamerali sme sa

predovšetkým na:

• zastavenie ťažieb, poľovania, zabíjania živočíchov na ve-

decké účely, výstavby, rozširovania športových aktivít a po-

užívania áut v územiach s najprísnejším stupňom ochrany,

• zastavenie holorubných ťažieb v chránených územiach

s nižším stupňom ochrany,

• zastavenie používania pesticídov v chránených územiach

(chránené krajinné oblasti, národné parky, rezervácie)

a obmedzenie ich používania v nechránenej krajine,

• zastavenie usmrcovania medveďov, ktoré neohrozujú ľudí

a nespôsobujú významné hospodárske škody.

V roku 2006 sme pracovali aj na vyhlásení nových štát-

nych prírodných rezervácií a to:

PR Bisce – jedinečný 28-hektárový lužný les v okrese

Trebišov, PR Medvedzia – jeden z posledných komplexov

zachovalých lesov v Slanských vrchoch, PR Pramene

Vydrice – nádherný 475-hektárový les situovaný v Ma-

lých Karpatoch v blízkosti Bratislavy.

Pripravovali sme tiež návrh zonácie NP Poloniny a rozší-

renie PR Morské oko, jedného z najzachovalejších území

vo Vihorlate.

Na fotke je navrhovaná PR Pramene Vydrice.



Prostredníctvom našich odborných stanovísk sme šírili osvetu

medzi úradníkmi a žiadateľmi o zásahy. Medzi najvýznamnej-

šie úspechy patrí:

• obmedzenie ťažby v chránených územiach

V územiach s najprísnejším stupňom ochrany (v 46 rezervá-

ciách) nebola povolená ťažba v rozsahu minimálne 159 587

kubíkov, čím sa zabránilo negatívnym dopadom na pôdu

a biodiverzitu súvisiacich s ťažbou.

• obmedzenie používania pesticídov v chránených

územiach

Kompetentným úradníkom sme poskytovali odborné štúdie

o vplyvoch jednotlivých pesticídov na živé organizmy – chrá-

nené i nechránené druhy, vrátane ľudí. V dôsledku toho, že

sme mali postavenie účastníka správnych konaní, sa úradní-

ci museli týmito štúdiami zaoberať, a tak sa nám podarilo

dosiahnuť:

- obmedzenie leteckých postrekov v chránených územiach

- nerealizovanie postrekov v rozsiahlych plochách NP

Nízke Tatry, NP Muránska planina a NP Slovenský raj

- nerealizovanie postrekov vo viacerých prírodných rezer-

váciách (napr. Fabova hoľa, Tichá dolina, atď.)

- obmedzenie aplikácie pesticídov len na postreky dreva

na lesných skladoch, nie v lesných porastoch (napr. nie-

ktoré časti TANAPu)

V nechránenej krajine sme poukázaním na negatíva pesticí-

dov dosiahli zákaz postreku v intraviláne obcí pri chemickej

asanácii železničnej trate Raslavice – Bardejov.

• obmedzenie poľovania v rezerváciách

Žiaľ, napriek zásadnému nesúhlasu LZ VLK podložené-

ho odbornými argumentmi (s výnimkou TANAPu, kde

sme postupovali v súlade s návrhom zonácie predloženého

Správou TANAP pod vedením Ing. Vančuru) bola v 20

rezerváciách s najvyšším stupňom ochrany povolená ťažba

v rozsahu minimálne 24 331 kubíkov. Na fotke NPR Ti-

chá dolina.



• ochrana TANAPu a NAPANTu

Okrem presadzovania ochrany najcennejších území TA-

NAPu účasťou v správnych konaniach sme predložili návr-

hy na rezervácie Tichá a Kôprová dolina, v ktorých sme

opravili chyby v stupňoch ochrany uvedených v zozname

NATURA 2000. Vďaka tomuto návrhu v spornom území

platila v roku 2006 predbežná ochrana.

V roku 2006 pracovala špeciálna nezávislá odborná komi-

sia na novom návrhu zonácie TANAPu. Aj vďaka našim

diskusiám s členmi komisie, výsledný návrh podporil návrh

zonácie vypracovaný Správou TANAPu, v niektorých čas-

tiach dokonca navrhol rozšírenie A-zóny.

Pri príležitosti 2. výročia veternej smršte sa v Podbanskom

stretlo vyše 400 ľudí z rôznych kútov Slovenska, ktorí svojou

prítomnosťou podporili prijatie pripravenej zonácie TA-

NAPu a požiadavky neštátnych vlastníkov lesa. V súvislos-

ti s tým bola odovzdaná veľkorozmerná pohľadnica na úrade

vlády.

K sťažnosti na poškodzovanie biotopov európskeho výz-

namu v TANAPe, ktorá bola adresovaná Európskej komi-

sii, sme pridali aj poškodené lokality v Národnom parku

Nízke Tatry. Pre poškodenie biotopov v NAPANTe sme

podali podnet aj na prokuratúru a pre poškodenie biotopov

v TANAPe podnet na SIŽP. Podnet bol uznaný a inšpek-

cia začala konanie o stanovení pokuty.

Stretnutie v Podbanskom (hore); ťažba v NPR Mokriny.



Les a povodne

V náväznosti na minuloročné aktivity súvisiace s prijatím no-

vého lesného zákona sa zástupcovia LZ VLK zúčastnili via-

cerých stretnutí so starostami podhorských obcí Čergova

a Slanských vrchov, na ktorých prezentovali možné riešenia

povodní postihujúcich podhorské obce. Navrhované riešenia

boli zamerané na zmenu hospodárenia v lesoch nad

povodňami sužovanými obcami. V spolupráci s obcou Juskova

Voľa pod Slanskými vrchmi sme sa snažili ovplyvniť tvorbu

nového lesného hospodárskeho plánu.

ZACHRAŇUJEME DRAVCE

Program Zachraňujeme dravce je zameraný na ochranu še-

liem – vlka, rysa a medveďa a dravcov – sovy dlhochvostej

a orla skalného. Je neoddeliteľne spätý s programom Zachra-

ňujeme lesy. Ťažko totiž môžeme chrániť živočíšne druhy, ak

nebudeme v prvom rade chrániť aj ich biotopy.

V roku 2006 sa naše aktivity týkali predovšetkým ochrany vlka

a medveďa. Rys má relatívne stabilné postavenie a nie je ohro-

zovaný lovom v takej miere ako vlk či medveď.

Rok 2006 bol štvrtým rokom boja proti výstavbe vysielača

v ochrannom pásme NPR Stužica. Hoci sme tomu neza-

bránili, podarilo sa nám zastaviť výstavbu asfaltovej cesty.

V apríli 2006 sa ochrana Stužice stala symbolom medzi-

národného 3-dňového pracovného stretnutia lesoochranár-

skych skupín Forest Movement Europe organizovaného

VLKom. Zúčastnilo sa ho 22 organizácií z 13 krajín, za-

oberajúcich sa ochranou lesov na celom svete. Naša pre-

zentácia evolučných lesov vyústila v diskusiu

o možnostiach a rozsahu rozšírenia týchto aktivít aj

v iných častiach Európy.

Na fotke niektorí z účastníkov FME stretnutia.



Vlk

Na Slovensku je umožnený neobmedzený lov vlkov dva a pol

mesiaca v roku, pričom nie sú známe základné odborné dáta

o stave vlčej populácie. LZ VLK na základe terénneho mo-

nitoringu v rôznych pohoriach Slovenska dlhodobo upozor-

ňuje štátne orgány na nepriaznivú situáciu vlčej populácie –

pokles počtu svoriek, znižovanie počtu vlkov vo svorkách, roz-

bíjanie sociálnej štruktúry neregulovaným lovom. Tieto fakty,

ako i neplnenie záväzkov Slovenskej republiky týkajúcich sa

zvýšenia ochrany vlkov v našich lesoch (SR sa pri vstupe do

Európskej únie zaviazala, že zvýši rozlohu území so striktnou

ochranou vlka), boli dôvodom k tomu, že sme v roku 2006

vypracovali a podali sťažnosť Európskej komisii. Je to

jedna z našich aktivít zameraných na dosiahnutie rozšírenia

území s celoročnou ochranou vlkov.

Medveď

Medveď je na Slovensku celoročne chránený druh. I v prípa-

de ochrany druhov však Zákon o ochrane prírody a krajiny

umožňuje udeľovať výnimky. I v týchto prípadoch je LZ

VLK od roku 2003 účastníkom konaní, v ktorých Minister-

stvo životného prostredia rozhoduje o strieľaní medveďov.

Nesúhlasíme s regulačným odstrelom medveďov, ktoré ne-

spôsobujú škody a neohrozujú svojím správaním ľudí. Regu-

lačný lov nepôsobí preventívne a neprimerane zasahuje do

Terénny monitoring šeliem v pohoriach uskutočňovali vlčie

hliadky, tvorené dobrovoľníkmi a členmi VLKa (foto). Ok-

rem monitorovania šeliem sa zameriavali na odhaľovanie

pytliactva. Ich prítomnosť v lesoch pôsobí preventívne.



populácie. Naopak, v prípade, že zlyhávajú preventívne opat-

renia a medvede napriek opatreniam spôsobujú škody alebo

ohrozujú ľudí, LZ VLK usmrtenie týchto problémových

jedincov podporuje.

V roku 2006 udelil minister životného prostredia výnimku

z celoročnej ochrany na usmrtenie 68 medveďov z požadova-

ného počtu 123 v rámci tzv. regulačného lovu. Reálne sa po-

ľovníkom podarilo usmrtiť „iba“ 14 medveďov. Jedným

z dôvodov bol i fakt, že kvôli našej aktívnej účasti boli správne

konania ukončené až v jeseni – kedy ich ulovenie na nemäsitej

návnade je obtiažnejšie, pretože majú dostatok prirodzenej

potravy – a tak mohlo 54 medveďov nespôsobujúcich škody

a neohrozujúcich ľudí zaľahnúť na zimný spánok.

Na protest proti udeleným výnimkám na odstrel bezproblémo-

vých medveďov sme zorganizovali zbierku plyšových medvedí-

kov, ktoré boli v októbri 2006 odovzdané ministrovi životného

prostredia ako náhrada za život nevinných medveďov urče-

ných na usmrtenie.

Sova dlhochvostá

Aktivity na ochranu sovy sú úzko späté s presadzovaním

ochrany starých lesov, ktoré poskytujú vhodné podmienky pre

jej hniezdenie. Dlhodobo presadzujeme zmeny lesného hos-

podárenia tak, aby i v hospodárskych lesoch sova dokázala

prežiť.

Plyšové medvede sa stali symbolom verejného nesúhlasu so

strieľaním nevinných medveďov. Protest podporila verej-

nosť zo Slovenska, Poľska i Čiech.



GAIA – NÁŠ DOMOV

Program je určený pre ľudí zo Slovenska i zo zahraničia.

Terénne semináre

Základom programu sú jedinečné 8-dňové terénne semináre

Gaia - náš domov, ktoré organizujeme pod holým nebom v pri-

rodzených lesoch východného Slovenska. Každý deň je veno-

vaný inej téme pod vedením skúsených lektorov – dni o flóre

nad i pod zemou; o rozdieloch medzi prirodzeným a preme-

neným lesom; o vtákoch i cicavcoch; o teórii Gaia - o Zemi

ako o živom organizme; o histórii ochranárskeho hnutia; o hl-

bokej ekológii a o tom, že ak chceme lesom pomôcť, musíme sa

naučiť „myslieť ako hora“ a vážiť si všetko živé.

V roku 2006 sme organizovali tri semináre – dva na Čergove

a jeden v Busove. Spolu sa ich zúčastnilo 27 ľudí zo Slovenska

a Čiech. Účastníci seminárov v Čergove pomohli obnoviť pru-

hové značenie SPR Vlčia.

Prednášky

Prednášky a diskusie sú neodmysliteľnou súčasťou našej čin-

nosti. V roku 2006 sme zorganizovali už 12. ročník zimného

cyklu prednášok pre verejnosť Prešova. Verejnosti sme ponúk-

li nasledovné prednášky: Rok boja o Tatry - Ing. Erik Baláž;

Zdravá dedina? - Ladislav Hegyi; Les a povodne - Ing. Juraj

Osadzovanie rohového stĺpa v SPR Vlčia počas terénneho

seminára Gaia a účastníci letného tábora, počas ktorého ob-

novovali pruhové značenie hraníc NPR Čergovský Minčol.



Lukáč; Funkčné biopotraviny, probiotiká, jogurty a bryndza -

Prof. RNDr. Libor Ebringer, DrSc.; Co se děje s rozmanitos-

tí přírody? - Dr. David Štorch.

V spolupráci s „vlčími“ kmeňmi sme v roku 2006 odpredná-

šali vyše 70 prednášok pre vyše 2000 ľudí – študentov, lesní-

kov, odborných pracovníkov a širokú verejnosť.

Lesoochranárska škola 2006

Aktivitou určenou pre základné a stredné školy bol 4. ročník

súťaže o najlepšiu Lesoochranársku školu roka. Túto súťaž

sme začali organizovať v roku 2003. V roku 2006 nad ňou

prevzala záštitu Nadácia Zelená nádej, spoluorganizátorom

súťaže sa stal š.p. LESY SR a partnerom LZ VLK. Súťaž

prebiehala v apríli, mesiaci lesov. Do súťaže sa zapojilo vyše

50 škôl, ktoré okrem iných aktivít aj finančne prispeli na rozší-

renie SPR Vlčia kúpou stromov v hodnote 27 600 korún.

Lyžiarsko-biologický seminár

Už od roku 2004 organizujeme 5-dňový Lyžiarsko-biologický

seminár pre členov LZ VLK, so zámerom zvýšiť ich odborné

znalosti večernými diskusiami na tému evolúcie a prírodných

procesov. Tento tretí ročník lektorovali Ing. Erik Baláž a Ing.

Juraj Lukáč. Počas dňa účastníci seminára voľne, podľa vlast-

ných bežkárskych schopností, monitorovali stav okolitých lesov

a prítomnosť šeliem.

Informácie o nutnosti ochrany našich lesov, o evolučných

lesoch a vytváraní súkromných prírodných rezervácií i o

potrebe chrániť veľké šelmy sme okrem prednášok šírili pro-

stredníctvom letákov a diskusií aj na informačných stán-

koch v slovenských mestách v rámci aprílovej a októbrovej

akcie Chráňte lesy spolu s nami. Okrem týchto hlavných

celoslovenských informačných akcií dobrovoľníci zorgani-

zovali infostánky na letných hudobných festivaloch (Poho-

da, Lodenica, Hodokvas, Vegafest), ekofestivale

v Nových Zámkoch a jeden infostánok zrealizovali pod-

porovatelia LZ VLK i v anglickom Manchestri.



ABIES – VYDAVATEĽSTVO LZ VLK

Vydavateľstvo ABIES je svojím edičným plánom ojedinelé na

Slovensku. Je zamerané na vydávanie publikácií o hlbokej eko-

lógii, o nových pohľadoch na les a šelmy. Počas jeho 15-ročnej

existencie sme vydali 15 publikácií – z toho jedno prepracova-

né druhé vydanie a jednu audiokazetu.

V roku 2006 sme pripravili a vydali: letáky Evolučné lesy,

Tatranský les, leták k asignácii 2% z dane, pohľadnicu 77, ob-

časník pre členov Zavýjanie – jarná rovnodennosť 2007 a sé-

riu kalendárikov (SPR Vlčia, SPR Rysia a NPR Suchá

dolina) a venovali sme sa príprave dvoch nových publikácií.

Pre zvyšovanie odbornosti a informovanosti našich členov

organizujeme 4-krát ročne celoslovenské stretnutia.

POĎAKOVANIE

Za granty v roku 2006 ďakujeme Grassroots Foundation a Medzinárodnému višegrádskemu fondu.

Naša veľká vďaka patrí všetkým majiteľom 77-korunáčky, ktorí podporujú činnosť LZ VLK minimálnym mesač-
ným príspevkom vo výške 77,- Sk. Srdečne ďakujeme všetkým individuálnym podporovateľom VLKa za finančné
dary na činnosť organizácie, všetkým tým, ktorí vypísali údaje o LZ VLK do svojich daňových priznaní, ľuďom,
ktorí si kúpili alebo darovali strom a všetkým, ktorí prispeli do zbierky Chráňte lesy spolu s nami.

Srdečne tiež ďakujeme všetkým neúnavným a trpezlivým dobrovoľníkom na informačných stánkoch, dobrovoľ-
níkom vo vlčích hliadkach, účastníkom letného tábora za preznačenie hraníc rezervácie, lektorom prednášok
a v neposlednej rade patrí naša vďaka všetkým odborným pracovníkom, ktorí svoje vedomosti ponúkli pre zá-
chranu konkrétnych území.



Zdroj príjmov Hodnota v Sk %

Právnické osoby 217 684 9

Grassroots Foundation 111 099 4

IVF 106 585 4

Fyzické osoby 420 379 16

77 – korunáčka 195 945 8

Členské príspevky 62 728 2

Ostatné príspevky 161 706 6

Zbierky 857 007 33

Chráňte lesy spolu s nami 435 727 17

Kúp si svoj strom 419 197 16

Zachráňme Čergov 2 084 0

Iné 1 064 938 42

2% z dane FO a PO 684 590 27

Poskytovanie služieb 256 948 10

Predaj tovaru 58 968 2

Finančné výnosy (CP, úroky...) 64 432 3

SPOLU 2 560 008 100

FINANČNÁ SPRÁVA 2006

Príjmy 2006

Zamestnanci

Ing. Juraj Lukáč – náčelník LZ VLK, programový manažér

Ing. Dagmar Lukáčová – programová manažérka

Mgr. Janka Strnádová – biologička

Externí spolupracovníci

Ľuboš Leško – účtovník

Ing. Mária Hudáková – manažérka - zahraničie, fundraising

Mgr. Jozef Fiala – ekológ, ornitológ

Viliam Bartuš – projektový koordinátor

Ing. Erik Baláž – lesník

Odborná rada

RNDr. Anton Markoš, CSc., Karlova univerzita - biológia

Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr. rer. nat., Karlova univer-

zita - biológia

RNDr. Ivona Kautmanová, Slovenské národné múzeum, Bra-

tislava - mykológia

Caroline Cox, Center for Environmental Health, USA -

pesticídy

Ing. Karel Kaňák, CSc. - lesníctvo ( 2006)

Chris Maser, Oregon, USA - lesníctvo

Orville Camp, Ecoforestry Institute, USA - lesníctvo

John Seed, Rainforest Information Center, Austrália - ekofilo-

zofia

Prof. Erazim Kohák, PhD., Karlova univerzita - ekofilozofia



Položka Program lesy Program dravce Program Gaia Program ABIES Režijné náklady Spolu
KÚPA A PRENÁJOM LESOV 1 250 200 1 250 200
1. Prenájom lesov 600 000 600 000
2. Kúpa lesov (výdaj zo zbierky Kúp si svoj strom) 650 200 650 200
ODBORNÁ PODPORA 336 854 38 360 46 218 27 905 31 880 481 489
1. Náklady expertov 158 545 27 790 3 000 189 335
2. Mapové podklady 4 117 4 117
3. Analýza FOCUS 7 140 7 140 14 280
4. Analýza SHMÚ 8 330 8 330
5. Tlačoviny 1 770 3 458 5 228
6. Zákony 631 631
7. Monitoring médií 8 568 8 568 17 136
8. Programové vybavenie 80 354 12 143 12 143 15 356 14 643 134 641
9. Technické vybavenie 69 169 10 779 6 285 10 779 10 779 107 791
INFORMOVANIE 3 445 136 082 24 578 164 105
1. Letáky, Zavýjanie 58 709 58 709
2. Fotodokumentácia 3 445 1 200 4 645
3. Internet - www 4 742 4 742
4. Knihy 77 373 77 373
5. Inzercia 18 636 18 636
HROMADNÉ AKCIE 144 122 24 907 4 345 1 336 174 710
1. Lyžiarsko - biologický seminár 22 700 22 700
2. Chráňte lesy spolu s nami 25 055 25 055
3. Lesoochranárska škola 210 4 345 4 555
4. FME seminár 117 142 117 142
5. Ostatné (letný tábor, prednáškový cyklus,...) 1 926 1 997 1 336 5 259
PREVÁDZKOVÁ PODPORA 341 695 50 256 67 333 58 177 267 527 784 987
1. Účtovník 34 500 17 250 17 250 34 500 69 000 172 500
2. Komunikačné náklady 84 105 19 100 13 001 13 715 13 715 143 636
3. Poštovné 44 906 7 975 5 317 2 194 2 945 63 335
4. Nájom 3 700 6 000 134 500 144 200
5. Cestovné 143 036 4 289 28 066 5 552 180 943
6. Poplatky, kurzové straty 17 098 127 26 783 44 008
7. Technicko - materiálové vybavenie 18 051 1 641 1 641 15 032 36 365
MZDY 363 003 46 516 58 872 35 021 83 176 586 588
1. Náklady na mzdu a poistné zamestnancov 363 003 46 516 58 872 35 021 83 176 586 588
CELKOM 2 439 319 135 402 197 330 261 530 408 497 3 442 078
% 70 4 6 8 12 100

Náklady 2006
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