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Rok 2018 v číslach 
V roku 2018 sa vyťažilo celkom 8 519 m3 drevnej hmoty, čo je najviac v histórii LPS. Robila sa len kalamitná ťažba, 
z ktorej asi tri štvrtiny tvorila podkôrniková, a jednu štvrtinu vetrová kalamita. Priemerné speňaženie dreva bolo 44,47 
€/m3. Priemerné náklady ťažby a približovania boli 12,77 €/m3. Čistý výnos hospodárenia po zdanení určený na 
vyplatenie je 161 483 €. Znamená to priemerný čistý výnos pre vlastníka 18,96 € na m3 vykonanej ťažby. Výsledné 
čísla sú menej priaznivé ako v minulých rokoch, stále sú však dobré, hlavne keď zohľadníme vážne problémy, s 
ktorými sa lesníctvo muselo vyrovnať v minulom roku. Boli nimi najmä katastrofálna kalamita, významný prepad cien 
dreva, a nedostatok pracovných síl, ktoré bolo potrebné lepšie zaplatiť. Za všetko hovorí mínusový hospodársky 
výsledok Lesného závodu Čadca, ktorý hospodári v porovnateľných podmienkach ako LPS Svrčinovec. 
 
Ignác Fonš bude chýbať 
Na konci roka 2018 výkonný podpredseda Ignác Fonš oznámil výboru, že zo 
zdravotných dôvodov nebude môcť ďalej vykonávať svoju funkciu. Ignác 
Fonš bol podpredsedom LPS od jeho založenia v roku 2014. Za 5 rokov 
odviedol pre spoločenstvo a pre svrčinovské lesy veľkú prácu, ktorú možno 
doceníme až s odstupom času. Za jeho pôsobenia sa nestratil ani kubík dreva. 
Odbytové ceny boli vždy vyššie ako slovenský priemer, a aj keď bolo 
najhoršie, vedel udržať ťažobné partie. Osobne sa pričinil o zrekonštruovanie 
lesných ciest, a o dobrý stav mladých porastov. Svojou prácou si získal 
dôveru výboru, dozornej rady, zárubkárov, odberateľov dreva a dodávateľov 
prác, ale najmä vlastníkov lesa – členov spoločenstva. Ignác ďakujeme, 
želáme Ti skoré uzdravenie, a možno aj návrat k aktívnej činnosti! 
Agenda, ktorú vykonával Ignác Fonš je po novom rozdelená nasledovne 
(pracovné telefonické kontakty uvádzame nižšie): 

• Vedenie kancelárie, informácie, žiadosti, sťažnosti: Anton Kulla 
• Odbyt, služby v ťažbe, opravy ciest: Ing. Andrej Hlaváč 
• Funkcia zárubkára na Závrší a v Potoku: Renáta Gelačáková 
• Pokladňa, vyplácanie podielov: pracovníčka účtovnej firmy 

 
Súdny spor o poľovníctve ukončený 
Dňa 31.1.2019 Krajský súd v Žiline  pod sp. zn 9Co/118/2017 zamietol žalobu žalobcov Ing. Jozef Král, Čierne č. 257, 
Marek Štetiar, nar. 9.1.1932, Čadečka 577, Čadca proti LPS Svrčinovec o neplatnosť uznesení zhromaždenia vlastníkov 
poľovných pozemkov zo dňa 24.2.2015. Odôvodnení rozsudku riadne vysvetlil, že  LPS Svrčinovec hlasovalo v záujme 
vlastníkov, nakoľko zachovanie práv pre vlastníkov je najvyššou mierou ochrany ich práv, a p. Ignác Fonš mal plnú 
právnu legitimitu hlasovať za tieto uznesenia. Poľovníctvo teda ostáva pre vlastníkov lesnej a poľnohospodárskej pôdy 
v k.ú. Svrčinovec, čo je dobrá správa. 
 

Vietor znova robil škody 
V noci z nedele na pondelok 11. marca sa 
Svrčinovcom prehnal silný vietor, ktorý 
narobil v lesoch dosť vážne škody. 
Polámané, povyvracané a naklonené stromy 
sa nachádzajú hlavne v porastoch stredného 
a mladšieho veku vo všetkých častiach 
Svrčinovca. Na zemi leží približne 1 200 m3 
vetrovej kalamity, ktorú treba spracovať do 
konca mája, aby sa v nej nenamnožil 
podkôrny hmyz. Obrázok je z Matiaškovho 
potoka. 
 
V lese viac paliva ako inokedy 
Keď k zvyškom po spracovaní vetrovej 
kalamity pripočítame polámané vrcholce po 
zime, v lese naozaj je čo zbierať. O novom 
systéme samovýroby paliva sa informujte 
v kancelárii LPS a u zárubkárov.  

 
Pripravil: Ing. Ladislav Kulla 



 
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:  
Ing. Ivan Feik (odborný lesný hospodár): 0904 182170; Ing. Andrej Hlaváč (odbyt a služby): 0911 236440; Anton 
Kulla: (kancelária LPS): 0948 525542 
www.lpssvrcinovec.sk   
 


