
Svrčinovský hájnik 
Informácie pre vlastníkov, priateľov lesa a poľovníkov 

 
Lesné pozemkové spoločenstvo Svrčinovec informuje  
 
Jesenné pestovné práce v plnom prúde 
Na schôdzi zárubkárov konanej 26.9.2014 bol odborným lesným hospodárom Ing. Feikom 
predstavený plán jesenného zalesňovania. Do 15.10. zárubkári zisťovali záujem o zalesňovacie 
práce medzi vlastníkmi lesa, na základe čoho sa vytvorili pracovné skupiny. Ceny práce sú 
nezmenené: 0,16 EUR/ks pri štrbinovej sadbe sadzačom, a 0,20 EUR/ks pri jamkovej sadbe 
motykou. Po ukončení zalesňovania sa vykoná ošetrovanie kultúr proti zveri prípravkom 
CERVAKOL. Cena práce je 65 EUR/ha za hektár ošetrenej kultúry. Okrem toho sa dokončuje 
vyžínanie a výsek nežiadúcich drevín a krov. Vzhľadom na extrémne rýchly rast buriny a krovín 
v tomto roku výbor rozhodol o zvýšení ceny tejto práce na 160 EUR/ha pri čistej burine a 200 
EUR/ha pri burine s černicou a brezou.   
 
Bilancia ťažieb ku koncu tretieho štvrťroka  
V treťom štvrťroku bolo spracovaných 852 m3 kalamity - prevažne roztrúsenej lykožrútovej. Ostáva 
spracovať kalamitu na Pajonkovom, Redichovom, Peterkovom, Šlahorovom zárubku, a na Horných 
dielniciach v celkovom objeme približne 300 m3. Do začiatku zimy budú všetky kalamitné ohniská 
vyčistené. Nevykonala sa žiadna úmyselná ťažba. Výška celkovej vykonanej ťažby spolu s 
výrubom plôch pod diaľnicu a individuálnymi ťažbami je k 30. 9. 2014 približne 2900 m3, čo je cca 
60% ročného etátu na rok 2014. Znamená to že spoločenstvo v tomto roku zašetruje zásoby 
disponibilnej ťažby pre budúce obdobia. 
 
Vydávanie povolení na palivové drevo ukončené 
K 15.9. bola uzávierka prijímania žiadostí na palivo v tomto roku. Aktuálne sú vydané všetky 
povolenia, kto si ešte nevyzdvihol má povolenie pripravené u svojho zárubkára alebo v kancelárii 
spoločenstva, kde sú aj telefónne kontakty na všetkých zárubkárov. Upozorňujeme vlastníkov, ktorí 
po sebe neuhádzali haluzinu, že im k odvodu za palivo 3 EUR/m3 bude pripočítaná paušálna 
náhrada 10 EUR/m3 ktorú odsúhlasila schôdza zárubkárov, a je uvedená aj na vydaných 
povoleniach. Upratanie lesa za túto náhradu zabezpečí zárubkár prostredníctvom iných osôb. 
Kontrolu palivových ťažieb vykonávajú zárubkári, námatkovo aj členovia výboru a dozornej rady. 
 
Informácia k fotopasciam v lese 
Po uverejnení informácie o fotopasciach v poslednom spravodaji sme zaznamenali aj niekoľko 
negatívnych reakcií a obáv ľudí, preto k tejto veci prinášame viac informácií. Výbor rozhodol 
o zakúpení niekoľkých fortopascí, ktoré pridelil menovite na zodpovednosť vybraným členom 
dozornej rady a výboru spoločenstva. Spoločenstvo má vypracovaný bezpečnostný projekt na 
ochranu osobných údajov na 4 informačné systémy, z ktorých jedným sú aj fotopasce. 
Bezpečnostná smernica presne upravuje pravidlá narábania so snímkami z fotopascí v prípadoch, 
keď sú na nich osoby. Takéto snímky nesmú byť zverejnené, je možné použiť ich len pre prípadnú 
potrebu prokuratúry a polície, ináč musia byť najneskôr do 15 dní zlikvidované. Prichádza s nimi 
do styku vždy len jedna poverená a poučená osoba, ktorá má v správe príslušnú fotopascu. 
Zmyslom fotopascí je prevencia a možnosť dokazovania pri ochrane majetku spravovaného 
spoločenstvom, a to najmä v blízkosti hraníc katastra, a na odľahlých skládkach dreva, kde 
v minulosti došlo k nezákonnej činnosti väčšieho rozsahu.     
 
Odvoz dreva pod kontrolou vlastníkov 
Vzhľadom na aktuálne kauzy súvisiace s podvodmi pri odbyte dreva v širšom regióne Kysúc 
pripomíname vlastníkom lesa, že na Svrčinovci je každý odbyt (odvoz) dreva vopred nahlásený 
dozornej rade spoločenstva a príslušnému zárubkárovi, ktorí vykonávajú kontrolu množstva 



a kvality odvážaného dreva. Pri odvoze môže byť prítomný ktorýkoľvek vlastník dotknutej parcely, 
pričom informácie o čase a mieste odvozu môže získať od zárubkára, alebo priamo na oficiálnom 
telefónnom čísle vedúceho kancelárie spoločenstva.  
 
Výber z opatrení výboru LPS  
 
Ceny dreva 
Výbor spoločenstva stanovil minimálne ceny dreva na IV. štvrťrok 2014 nasledovne: celé dĺžky 
(bez rozrezu): smrek čerstvý 75 EUR/m3, suchár 65 EUR/m3, vláknina 42 EUR/m3, mäkká hniloba 
(palivo) 35 EUR/m3.  
  
Obnovenie prístupu do Kropoča 
Na základe návrhu D. Štetiara prednesenom na schôdzi zárubkárov výbor rozhodol o investícii na 
vybudovanie novej lesnej cesty do lokality Kropoč – Čerchľa, kde bola prístupová cesta zrušená 
výstavbou areálu firmy METALCOM a.s. Nová cesta bude vedená pôvodnou starou cestou 
v lesnom poraste v dĺžke cca 200 m. V súčasnosti sa vybavujú povolenia súvisiace s pripojením na 
štátnu cestu Svrčinovec – Čierne, výstavba sa uskutoční v budúcom roku.  
 
Webová stránka 
Od 1.11.2014 bude sfunkčnená webová stránka spoločenstva www.lpssvrcinovec.sk, ktorá bude 
vlastníkom lesa okrem základných informácií poskytovať aktuálne oznamy o vydaných povoleniach 
na ťažbu dreva a ďalšie užitočné informácie a dokumenty.    
 
Úradné hodiny LPS Svrčinovec:  
Streda: 10:00 – 17:00 (kompletná agenda vrátane finančných operácií) 
Piatok: 17:30 – 18:30 (konzultácie s výborom LPS) 
Pracovné telefonické kontakty:  
Ignác Fonš (vedúci kancelárie LPS): 0911 236440 
Ing. Ivan Feik (odborný lesný hospodár): 0904 182170 

 
Poľovnícka spoločnosť Kolibiská 
 
Plán spoločných poľovačiek 
PSK Svrčinovec informuje občanov Svrčinovca o mieste a termíne konania spoločných poľovačiek 
v sezóne 2014. Zároveň pozýva záujemcov – nepoľovníkov o účasť na poľovačke ako honcov, aby 
sa nahlásili príslušnému vedúcemu poľovačky najneskôr deň pred konaním poľovačky.   
 

Dátum Lokalita Trvanie Vedúci poľovačky 

06.12.2014 Berkov grúň, Furmanec 8.00 – 14.00  
Ing. Peter Beleš 
0903 513213 

20.12.2014 Závršie 8.00 – 14.00  
Pavol Jendrišák 
0915 857809 

10.01.2015 Praženková 8.00 – 14.00 
Stanislav Roman 

0915 818874 
 



 
 
Dňa 18.10. poľovníci zorganizovali brigádu na čistenie lesa  po následkoch snehovej kalamity 
v odľahlej lokalite Potok – Plané (foto L. Kulla). 
 
Pripravili: Ladislav Kulla, Ivan Feik, Peter Beleš  
 
 
 
 
 
 
 


