Vážený pán Ing.Tomáš Čuka, generálny riaditeľ Lesy SR š.p.,
dňa 25.3.2021som sa zúčastnil výberového konania na funkciu riaditeľa Odštepného závodu Lesov SR
š.p. v Smoleniciach. Už 21.3.2021 dostávali kandidáti zo svojich centrál informácie, že nemôžu viac
spraviť, že o riaditeľovi na OZ Smolenice je definitívne rozhodnuté. Ja svoju centrálu zatiaľ nemám tak
som sa ešte tešil. Dňa 23.3.2021 vystúpil v ranných správach na programe RTVS 1 designovaný
riaditeľ OZ Smolenice. Moderátor programu ho predstavil ako zástupcu občianskeho združenia, asi
len zbytočná skromnosť mu bránila, aby prezradil, že nie je členom neziskovej organizácie. Diváci
mohli zostať trochu vystrašení opisom priebehu klimatických zmien na našom malom Slovensku, ale
rozhovor bol našťastie vyšperkovaný tajomným príbehom o segregácii uhlíka v porastoch vo veku 4080 rokov, čo určite upokojilo aspoň laickú verejnosť. Ak ste pre svoju zaneprázdnenosť nemohli túto
reláciu sledovať nachádza sa ešte v archíve RTVS, ale čas beží. Priznám sa, že moje sebavedomie po
skončení tejto relácie až nezdravo narástlo.
Tu treba spomenúť aj prácu Vášho tlačového odboru, ktorý načasovaním vystúpenia pána riaditeľa
v týždni keď prebiehali výberové konania vyslal jasný signál, že reči o transparentnosti nie sú len
prázdnymi frázami. Predstavenie úspešného kandidáta dva dni pred výberovým konaním je toho
dôkazom.
Na výberové konanie prišli aj tí kandidáti, čo už vedeli, že nevyhrajú, asi preto lebo neveria svojím
centrálam, alebo preto, že sa to patrí. Pohovor pred komisiou prebehol v príjemnej atmosfére.
S odstupom času musím vysloviť obdiv členom komisie, ktorí napriek tomu, že vedeli kto má vyhrať,
kládli trpezlivo otázky aj tým, čo nemali vyhrať, takže ja som mal pocit, že som ozajstný kandidát na
riaditeľa OZ Smolenice. Rozišli sme s tým, že o výsledku nás budete informovať.
Čakali sme, u nás pokojne, lebo sme už vedeli ako to dopadne. Horšie to bolo u susedov na Záhorí,
ktorí si to rozdávali ešte aj doma hoci mali príležitostí na vzájomné ohováranie v Banskej Bystrici
dostatok. Ja sa ale nečudujem, že bol v Šaštíne taký záujem o funkciu riaditeľa odštepného závodu,
keď sa im po dlhých rokoch úsilia a aj za pomoci medzinárodných inštitúcií podarilo zbaviť ohavného
velparu, prichádza ďalšia dobrá informácia a to je projekt CLIMAFORCEELIFE, ktorý im pomôže zbaviť
sa prežitku ešte z čias Márie Terézie a to celoplošnej prípravy pôdy pred výsadbou borovice.
Dňa 31.3.2021 som dostal z generálneho riaditeľstva Lesov SR š.p. obežník s oznámením, že som bol
neúspešný/ neúspešná vo výberovom konaní. Ďakujem.
Pán riaditeľ asi v snahe upokojiť napätú situáciu na Záhorí, vliať týmto ľuďom novú nádej, ste vy ,
alebo niekto z vášho okolia, vypustil informáciu, že medzi kandidátov na riaditeľa OZ Šaštín patrím aj
ja. Nevadí, že som o tom nevedel a ani nikto so mnou o tom nehovoril, veď som nevedel, že aj na
výberové konanie do Banskej Bystrice idem zbytočne a nič sa mi nestalo. Pomocnú ruku Vám podával
aj už vymenovaný riaditeľ OZ Smolenice s tým, že on zvládne aj ten Šaštín spolu so Smolenicami. Asi
ste s jeho návrhom nesúhlasili, lebo sa vybral do svojej centrály prerokovať moju kandidatúru. Jeho
úsilie bolo úspešné a užitočné aj pre mňa, konečne viem o mojich schopnostiach všetko, poviem Vám
úprimne nepoznal som sa dobre, precenil som sa. Už sa nemôžem pozrieť priamo do očí ani nášmu
norikovi muránskeho typu.
Vážený pán generálny riaditeľ v časopise Lesnícká práce č. 8/2020 je rozhovor s nadpisom: Najväčším
nepriateľom lesníkov na Slovensku sú sami lesníci, prečítajte si prosím časť venovanú štátnemu
podniku Lesy SR.
V Smoleniciach 15.4.2021

Ing.Vladimír Piskun, účastník konkurzu.

