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Prehľad výkonov v lesných porastoch v roku 2016 
V zmysle Vyhlášky č. 297/2011 o lesnej hospodárskej evidencii je každý obhospodarovateľ lesa 
prostredníctvom svojho odborného lesného hospodára (OLH) povinný do konca februára Okresnému úradu 
predložiť ročnú evidenciu výkonov v lesných porastoch za predchádzajúci rok. Podľa tejto evidencie v roku 
2016 LPS Svrčinovec vyťažilo 6 904 m3 drevnej hmoty, z čoho 6 389 predstavovala náhodná (kalamitná 
ťažba), ktorej príčinou bol najmä podkôrny hmyz, ale aj vietor. Zalesnilo sa spolu 6,74 ha holín, ochrana 
proti burine sa vykonala na 18,56 ha, ochrana proti zveri na 34,62 ha. Na 4,93 ha sa vykonal plecí rub 
s výsekom krov. Objem ťažby vynútenej kalamitou bol najvyšší od založenia LPS. Vyšší v porovnaní 
s predchádzajúcimi rokmi bol aj rozsah vykonaných pestovných prác, najmä zalesňovania. 
 

Hospodárenie LPS Svrčinovec aj v roku 2016 v dobrých číslach 
Podľa účtovnej uzávierky roka 2016 boli celkové príjmy LPS Svrčinovec 382 109 €, čo je približne o 31 tis. 
viac ako v minulom roku. V dôsledku toho že sa predávala prakticky výlučne menej hodnotná kalamitná 
hmota, priemerné speňaženie kleslo z vlaňajších rekordných 62,38 €/m3 na 55,35 €/m3. Aj tak bola 
priemerná realizačná cena dreva významne vyššia ako celoslovenský priemer, ktorý bol pre surové ihličnaté 
kmene v neštátnych subjektoch 49,83 €/m3 (Zdroj: Štatistický výkaz Vývoj priemerných cien sortimentov 
a dodávok surového dreva za 3. Štvrťrok 2016, NLC Zvolen).  
Výdavky dosiahli 217 655 €, čo je o približne 26 tis. viac ako vlani. Priemerné náklady na ťažbu 
a približovanie boli 11,52 €/m3. Medziročne podstatne stúpli náklady na pestovné práce, predovšetkým 
zalesňovanie, ktorého rozsah sa oproti vlaňajšku takmer zdvojnásobil. Nákladový limit pestovných prác 
(30% hrubého výnosu) bol dodržaný na 100%. Limit odmien ktoré sú samostatne sledovanou súčasťou 
nákladov (15% čistého výnosu) bol využitý na 95%. 
Čistý výnos po zdanení určený na výplatu vlastníkom je 172 152 €, čo je o približne 4 tis. € viac ako vlani. 
V prepočte to predstavuje 24,94 €/m3 vykonanej ťažby, resp. 303,62 €/ha lesných pozemkov. Je to približne 
trojnásobok priemerného hospodárskeho výsledku dosahovaného v neštátnom sektore lesného hospodárstva 
na Slovensku, kde sa výnos pohybuje v priemere na úrovni 7,50 €/m3, resp. 37 €/ha (Zdroj: Správa o lesnom 
hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2015). Podrobné informácie o výsledkoch hospodárenia odznejú 
na Zhromaždení LPS Svrčinovec konanom 1. apríla 2017. Vyplácanie výnosov v hotovosti začne po 15. 
apríli, tým ktorí si výnos neprídu vyzdvihnúť osobne budú tieto postupne zasielané poštou v termíne od 1. 
mája 2017.  
   

Škody zverou túto zimu v nevídanom rozsahu 
Tohtoročná tuhá zima, ale aj viditeľne stúpajúce stavy a stála prítomnosť jelenej zveri na Svrčinovci sa 
podpísali pod doposiaľ nevídaný rozsah poškodenia lesných porastov. Škody sú spôsobené odhryzom na 
vysadených stromčekoch (najmä na jedli, buku, javori), a obhryzom – lúpaním kmeňov mladých stromov 
hlavne v miestach koncentrácie zveri okolo krmelcov a pravidelných prechodov. Poškodené sú aj stromčeky 
ošetrené proti zveri prípravkom Cervakol. Aktuálne prebieha súpis škôd na ktorom sa podieľajú zárubkári. 
LPS Svrčinovec vstúpilo do rokovania s Poľovníckou spoločnosťou Kolibiská o možnostiach náhrady škôd  
a prijatia opatrení na eliminovania škôd zverou v budúcnosti. Tieto by sa mali týkať zvýšenia odstrelu jelenej 
zveri, a účasti poľovníkov na ochrane lesa finančne alebo výkonom prác.  
 
 

Súd zamietol žalobu proti LPS 
Okresný súd v Čadci 16. januára 2017 uznesením rozhodol vo veci žaloby Antona Kubicu, Jána 
Cypricha a Petra Širanca proti LPS Svrčinovec. Súd odmietol podanie žalobcov požadujúce 
zrušenie spoločenstva a jeho likvidáciu, zamietol zmenu žaloby na určenie neplatnosti uznesenia o 
založení pozemkového spoločenstva, a uložil žalobcom povinnosť uhradiť žalovanému trovy 
konania po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia. 
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Úradné hodiny LPS Svrčinovec:  
Streda: 10:00 – 15:00 (kompletná agenda vrátane finančných operácií) 
Piatok: 17:00 – 19:00 (kompletná agenda, konzultácie s výborom a OLH) 
Pracovné telefonické kontakty:  
Ignác Fonš (vedúci kancelárie LPS): 0911 236440 
Ing. Ivan Feik (odborný lesný hospodár): 0904 182170 
www.lpssvrcinovec.sk  

 
 

 
Na takéto obrázky sme na Svrčinovci neboli zvyknutí – obhryz kôry mladých smrekov jeleňou 
zverou (foto: Ing. Peter Beleš)  
 
Pripravil: Ing. Ladislav Kulla, Ing. Ivan Feik 


