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drevársky servis

Spresnenie množstva dodávok dreva 
pre rok 2015 skomplikovala výška ka-
lamity. Prístup k odberateľom vysvetľu-
je generálny riaditeľ š.p. LESY SR Ing. 
Ctibor Határ: „Súčasne s potvrdením 
výšky ťažby sme začali expedovať kúp-
ne zmluvy pre najväčších odberateľov. 
Postup zabezpečí plynulý prechod do 
roku 2015 a umožní dodávky dreva 
spracovateľským firmám už v prvých 
januárových dňoch. Drevo je rozdelené 
pre odberateľov, ktorí sú zároveň člen-
mi Zväzu spracovateľov dreva SR, až 
potom dodávky smerujú pre ostatných 
centrálnych zákazníkov a regionálnych 
odberateľov. Časť objemu ťažby pre-
dávame formou elektronických aukcií 
dreva, ktoré sú považované za naj-
transparentnejší spôsob predaja dreva. 
Dodávateľ postupuje v zmysle platnej 
obchodnej politiky a naďalej trvá na 
zabezpečení pohľadávok formou ban-
kových záruk, zálohových platieb či inej 
zábezpeky.“
Počas čakania na návrhy zmlúv od do-
dávateľa vyjadril ZSD SR nespokojnosť: 
„Citlivo vnímame krehkú rovnováhu, 
ktorú sa podarilo v roku 2013 nastoliť 
na slovenskom trhu s drevom. Máme 
záujem, aby sa strategická surovina – 
drevo – rozdeľovala v SR transparentne 
a spravodlivo všetkým preukázateľne 
spracovateľským subjektom. Dodávky 
dreva by sa prednostne mali spracová-
vať v slovenských spracovateľských 
kapacitách, aby drevo nemuseli získa-
vať cez tretie subjekty a aby sa podstat-
ná časť vyťaženého dreva nevyvážala do 
zahraničia.“ 
Plán dodávok dreva z ťažby v š.p. LESY 
SR v roku 2014 predstavoval 3,6 mil. 
m³. Skutočnú ťažbu ovplyvnila víchrica 

Žofia, ktorá na zem položila 2,75 mil. 
m³ dreva. Po opakovaných a zložitých 
rokovaniach LESY SR, š.p. a Zväz 
spracovateľov dreva SR uzatvorili v zá-
vere roka 2013 dohodu o rozdeľovaní 
drevnej hmoty zo štátnych lesov pre rok 
2014. K dohode výrazným spôsobom 
prispelo spoločné stretnutie predstavi-
teľov oboch strán za prítomnosti ministra 
pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka. 
Dohoda je kompromisom oboch strán, 
keď ZSD SR súhlasil s krátením dodá-
vok dreva o štvrtinu oproti roku 2012. 
LESY SR súhlasili s obnovením dodávok 
pre firmy, ktoré s podnikom obchodovali 
v roku 2012.
Rokovania boli (v závere roka 2013) zlo-
žité najmä v tom, že Zväz spracovateľov 
dreva SR nechcel pre rok 2014 akcep-
tovať zníženie ťažby dreva o 200.000 m³ 

najmä v drevinách smrek a jedľa oproti 
roku 2013 a trval na zachovaní dodávok 
v pôvodnej výške.
V konečnom dôsledku sa celkové do-
dávky dreva za polovicu decénia (2009 
– 14) znížili takmer o tretinu, dodávky 
ihličnatého dreva sú nižšie o neuve-
riteľných 56 %. 
Celková ťažba dreva v roku 2013 bola 
3,987 mil. m³, z toho pre piliarske spo-
ločnosti vo Zväze spracovateľov dreva 
SR 3,7 mil. m³. Bol to 3. najúspešnejší 
rok od založenia š.p. LESY SR (1999) 
– pri tržbách vo výške 203,7 mil. € do-
siahli zisk 10,272 mil. €. Takmer o 1 € 
vzrástlo priemerné speňaženie dreva na 
49,84 €/m³.

Dreva budú mať piliarske firmy 
v tomto roku rovnako málo

Výška ťažby dreva v roku 2015 zostáva na rovnakej úrovni ako 
vlani. LESY SR, š.p. až tesne pred Vianocami oznámili svoju bilanciu 
zdrojov. Vyťažia 4,087 mil. m3 dreva. Pre členské spoločnosti Zväzu 
spracovateľov dreva SR, ktoré odoberajú z produkcie š.p. LESY SR 
viac ako pätinu ihličnatej piliarskej guľatiny predovšetkým v drevine 
smrek, vyčleňujú približne rovnaké množstvo dreva ako v roku 2014.
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