
PREDAJ DREVNEJ HMOTY NA PNI Z PREBIERKOVÝCH 
PORASTOV, SLOVAK FOREST SERVICES, s.r.o. 

 
Spoločnosť Slovak Forest Services, s.r.o. vznikla v roku 2006 a spravuje okrem iného 

lesné nehnuteľnosti o celkovej výmere cca. 1530 ha, pričom na prácu priamo v lese 
zamestnáva odborného lesného hospodára a lesníka. Na jeseň v roku 2007 sa rozhodla 
predávať drevnú hmotu z prebierkových porastov na pni záujemcom o palivové drevo, ktorí si 
ho chystajú sami. Dochádza tak k menšiemu poškodzovaniu porastov a finančný efekt je 
vyšší. 

  K predaju drevnej hmoty z prebierkových porastov, pričom v podstate ide o prvé a druhé 
prebierkové zásahy, spoločnosť pristúpila vzhľadom k tomu, že v lokalite, v ktorej 
obhospodaruje lesy je vysoký záujem o palivové drevo. 

Bola vykonaná analýza, ktorá vychádzala z nasledovných úvah: 1 m3 palivového dreva 
spoločnosť predáva za 16,60 €, čo prakticky predstavuje čistý výnos z 1 m3 drevnej hmoty.  
Keby túto prácu vykonávala ťažbová skupina, náklady na vyťaženie 1 m3 drevnej hmoty by 
mohli dosiahnuť až 19,92 €.  Spoločnosť tohto času predáva bukovú vlákninu  za 33,19 € za 
1m3, ceny dubovej, javorovej a jaseňovej vlákniny sú o niečo nižšie. Z uvedeného je zrejmé, 
že predajom drevnej hmoty na palivo spoločnosť dosiahne za terajšej situácie zníženia cien 
dreva, lepšie zhodnotenie, ako keby túto prácu vykonávala ťažbová skupina a hmota sa 
predávala ako vláknina. Drevo sa predáva priamo v poraste, teda jeho zhodnotenie je vyššie, 
pretože sa ušetrí za náklady na približovanie a odvoz dreva. 

Zo strany spoločnosti je potrebné len vyznačenie ťažby, priebežná kontrola a účasť pri 
odvoze. Každá súprava naložená drevom je odfotená, čím sa naložené drevo zdokumentuje vo 
vzťahu k odberateľom. Náklady sú v podstate minimálne. Problémy s implementáciou sa 
nevyskytli žiadne.  

 Záujemcovia o palivové drevo sa o tejto možnosti dozvedeli prostredníctvom ponuky po 
tom, čo prejavili záujem o nachystanie si palivového dreva. Spoločnosť sa snaží verejnosť 
upozorňovať na dodržiavanie pravidiel v lese, označuje prístupové lesné cesty, pravidelne 
čistí les po turistoch a aktívne spolupracuje s  políciou v prípade problémov.  

Cieľom spoločnosti je okrem iného zodpovedne obhospodarovať lesné pozemky, 
predovšetkým vo vzťahu k prírode, nielen z hľadiska čo najvyššieho výnosu. Výnos majú 
preto, že takýto spôsob výchovy časti porastov a  spracovávania drevnej hmoty z nich je 
v súlade s ich cieľom.  

Hlavnými aktérmi sú záujemcovia o palivové drevo - fyzické osoby, ľudia, ktorí 
využívajú drevo na kúrenie, pričom dve skupiny pracujú v podstate celoročne a chystajú 
palivo nielen pre vlastnú spotrebu, ale aj pre iných.  

Pri myšlienke inovácie a jej implementácií spoločnosť nespolupracovala so žiadnym 
subjektom, všetko vychádzalo z vlastnej iniciatívy na základe zváženia kladov a záporov.  

 Verejná politika a jej programy nezohrávajú v prípade inovácie spoločnosti Slovak Forest 
Services, s.r.o. žiadnu úlohu. Spoločnosť v minulosti využila možnosť náhrady za bežné 
obhospodarovanie lesných pozemkov v prípade 280 ha rezervácií, ktoré sa nachádzajú na 
ploche, ktorú obhospodarujú. Aj tento rok si podali žiadosť o túto náhradu Poľnohospodárskej 
platobnej agentúre s tým, že by 5 rokov na území rezervácie nerobili žiadne opatrenia.  
        


