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1.Úvod 

 Zmena politického a ekonomického systému v roku 1989 

priniesla: 

   -  výhody a možné rizika systému trhovej a monetárnej ekonomiky 

     priemyselných krajín sveta 

   - riziká  možných recesií ekonomických cyklov -krízy  

    - kríza je na našom území druhý-krát po 80 rokoch 

   - pre generácie až po osemdesiatnikov je to neznámy fenomén  

   - informácie iba z ústneho podania a literatúry 

   - jej typickým negatívnym prejavom sú:  

                     -    pokles dopytu osobnej a výrobnej spotreby, 

                     -   zníženie objemu outputu  

                     -   zníženie investícií alebo štátnych výdavkov,  

                     -   zníženie zamestnanosti a ziskov   

                     -   zvýšenie inflácie. 
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Kríza v národných ekonomikách 

 - Krízu odštartoval  krach finančných inštitúcií v USA v roku 2007 a 2008,  

- Fenomén globalizácie ju odlišuje od krízy zo začiatku 40-tých rokov (1929 - 1931)  

- V kríze pred 80 rokmi prijali USA a  Európa vysoké cla na zahraničný tovar 

- Riešenie krízy bolo záležitosťou jednotlivých štátov 

- Súčasná globalizovaná  ekonomika tuto taktiku zatiaľnašťastie neprevzala 

   čo je  dobré pre  proexportne orientované štáty ako Slovensko 

- Jej previazanosť a závislosť na úspešnosti jej riešenia v štátoch s najväčšou 

  ekonomickou váhou a zároveň aj jej pôvodcov 

- Úroveň  dopadov krízy národných ekonomík   bude závislá od podielu a  na  

  globalizovanej ekonomike a stupni ich samostatnosti  

 Kto zarobil na vzniku krízy?!! 

 Vraj všetci čo obchodovali s americkými a nadnárodnými monopolmi,  ktoré nemali svoj majetok 

krytý reálnou hodnotou, teda  všetky nadpriemerne prosperujúce štáty  

 

2.  Problematika 
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Kríza v odvetví lesníctva 
Za 1. ČSR, boli podmienky, v ktorých zastihla LH  rozdielne od dnešných: 

-   existoval  rozsiahly neštátny sektor vlastníkov lesa a súkromný sektor 

    poľnohospodárstva   

-  ako najkonzervatívnejšie zložky spoločnosti boli odolnejšie proti kríze  v dôsledku 

   svojej pružnosti a nezávislosti pri využívaní svojho majetku 

Kľúčovými problémami krízy z roku 1930  podľa dochovaných materiálov ČZA boli:   

       -zvýšené verejné náklady usmerňovaného lesného hospodárstva 

     - výrazný pokles výnosovej miery dlhodobých investícií  do lesného majetku 

     -chýbajúci marketingový prieskum  kapacít drevospracujúcich subjektov 

    - vysoké zaťaženie lesného hospodárstva v dôsledku dvojitého zdanenia 

    -realizácia výkonov a viazanie využívania lesného majetku v štátnom záujme  

    - vysoké dopravné sadzby železníc pre vnútroštátnu prepravu dreva 

    - neexistujúca ochrana  domáceho trhu pred importom dreva            

    -  obmedzenia domáceho exportu dreva 

 

Na  obmedzenie domácej ťažby sa malo siahnuť až po vyriešení vyššie uvedených kľúčových 

problémov 
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      Na riešenie krízy sa mali uplatniť tieto opatrenia: 

         -      kvalitatívna organizačná i funkčná reštrukturalizácia LH a drevospracujúcich  

                subjektov 

         -     zlepšenie konkurencieschopnosti vytvorením vhodného systému úverovania  

               tohto konzervatívneho   odvetvia.  

         -     zvýšenie pozornosti obchodným a podnikateľským smerom vzdelávania a  

               lesníckemu výskumu  

         -     informovanosť verejnosti o podstate krízy a potrebe  kupovania tovaru  

               domácej produkcie  

         -     prísľub  ponuky širokej škály domácich  produktov odvetia lesníctva 

               i drevárstva.    
  

       Za špecifické riešenie krízy v 30-tých rokoch minulého storočia oproti súčasnosti možno považovať  

akceptovanie zníženia zamestnanosti, ktorá mala byť nahradená investíciami do lesnej výroby.  V súčasnosti 

sa presadzuje skôr udržanie zamestnanosti a tým aj určitej úrovne dopytu.. 
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     -  existuje malo relevantných informácií o situácii v LH v zahraničí  

   -  usudzovať možno zatiaľ iba nepriamo prostredníctvom situácie v oblasti 

      spracovania a výroby produktov z dreva a v  celom drevárskom 

      priemysle.  

   -  najviac informácií o poklese drevárskej výroby, resp. obchodu  

      konkrétnych výrobkov bolo k dispozícii z USA,  

   -  obsahom boli  informácie o poklese objemu tovarovej produkcie v ks, % 

      alebo mil. USD za posledné dva roky, o  sociálnej stránke, reštrikcii  

      výroby vo forme zníženia zamestnanosti v %, počte prepustených alebo 

      zníženého stavu     zamestnancov 

3.Metodický postup a poznatky 
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Pretrvávajúce problémy v lesníctve: 

 
Rozpor medzi súkromnými a verejnými záujmami subjektov a štátu. 

       -  chápe sa   aj ako trvalý dlh alebo krivda spoločnosti na odvetví lesníctva, resp. jeho 

          podnikateľskej     zložke (LH). 

 

 Riešenia by mali vychádzať z relevantného posúdenia podstaty: 

          -  súkromných a verejných (verejnoprospešných) statkov, 

          -  externalít a internalít lesnej výroby a ostatnej činnosti v lesníctve  

          -  funkcií a „služieb“ ekosystémov a  

          -  funkcií a služieb odvetvia lesníctva.  

 

            Úžitky  funkcií lesných ekosystémov i pozitívnych externalít lesnej výroby sa stávajú 

skutočným tovarom, internalitou, s opodstatnenou úhradou iba pridaním úžitku ľudského umu 

a práce. Externality a funkcie lesných ekosystémov sa stanú internalitami, t.j. produktom alebo 

službou v procese lesnej výroby alebo obchodno-marketingovej činnosti.  

  
 

 Metodický postup a poznatky 
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Najväčší handicap pre posúdenie vplyvov a dopadov súčasnej krízy je: 

 
          -    úplná absencia informácií a skúsenosti s týmto fenoménom hospodárstva terajšími generáciami  

             nášho štátu. 

        -   vychádzať treba z uplatnených nástrojov ekonómie strany dopytu, resp. ekonómie strany 

             ponuky vo svete a Európe,  ako sú ukazovatele vývoja reálneho a potenciálneho HDP, miery  

             nezamestnanosti, miery investícií,  inflácie hospodárstva SR a jeho rezortov minimálne za 2-3  

             štvrťroky jej trvania u nás.  

 

 Východiskom v LH to bolo:   
                  -   analýza medziročnej úrovne  predaja a speňaženia sortimentov  dreva  

             -  hodnotenie tendencie speňaženia dreva  za  štvrťroky roku 2008 a 2009 

             -  reálne pohyby úrovne zamestnanosti  

             -  úrovne dopytu a možnosti predaja dreva v prvých mesiacoch roku 2009 

               

 

3.Metodický postup a poznatky 
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Výsledky 

 

Realistická alternatíva 

Tab. 1 Dodávky (predaj), tržby z predaja a priemerné speňaženie dreva 

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2015 

Dodávky dreva (tis. m3) 8 131 9 269 6 350 6 100 6 300 8 350 

Celkové výnosy (mil. Eur) 511,5 4 94,6 371,8 385,0 408,3 547,7 

Tržby za drevo (mil. Eur) 404,8 397,3 8 200 272,2 297,7 431,5 

Celkové náklady (mil. Eur) 476,3 469,7 355,2 365,1 385,0 517,8 

Hospodársky výsledok (mil. Eur) 35,2 24,9 16,6 19,9 23,2 29,9 

Investície (mil. Eur) 38,5 33,2 33,2 39,8 41,5 56,4 

Čisté investície (mil. Eur) 6,1 0,7 1,3 5,0 6,6 13,3 

Počet pracovníkov v LH  24 000 22 000 19 000 18 000 17 500 17 500 
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Výsledky 

Pesimistická alternatíva 

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2015 

Dodávky dreva (tis. m3) 8 131 9 269 5 250 4 750 4 750 7 500 

Celkové výnosy (mil. Eur) 511,5 494,6 272,2 272,2 278,8 431,5 

Tržby za drevo (mil. Eur) 404,8 397,3 199,2 199,2 205,8 323,6 

Celkové náklady (mil. Eur) 476,3 469,7 268,9 268,9 272,2 414,9 

Hospodársky výsledok (mil. Eur) 35,2 24,9 3,3 3,3 6,6 16,6 

Investície (mil. Eur) 385,5 33,2 16,6 18,3 19,9 33,2 

Čisté investície (mil. Eur) 6,14 0,7 -18,3 -16,6 -14,9 3,3 

Počet pracovníkov v LH  24 000 22 000 16 000 15 200 16 000 17 000 

Tab. 2 Dodávky (predaj), tržby z predaja a priemerné speňaženie dreva 
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Výsledky 

Optimistická alternatíva 

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2015 

Dodávky dreva (tis. m3) 8 131 9 269 8 250 8 250 8 300 8 350 

Celkové výnosy (mil. Sk) 511,5 494,6 497,9 524,5 531,1 564,3 

Tržby za drevo (mil. Sk) 404,8 397,3 381,7 418,2 431,5 464,7 

Celkové náklady (mil. Sk) 476,3 469,7 471,4 497,9 497,9 531,1 

Hospodársky výsledok (mil. Sk) 35,2 24,9 26,5 26,5 33,2 33,2 

Investície (mil. Sk) 38,5 33,2 36,2 49,8 53,1 56,4 

Čisté investície (mil. Sk) 6,1 0,7 6,6 14,9 18,3 19,9 

Počet pracovníkov v LH  24 000 22 000 22 000 21 500 21 000 20 500 

Tab. 2 Dodávky (predaj), tržby z predaja a priemerné speňaženie dreva 
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Vývoj predaja (tis. m
3
) a priemerného speňaženia 1 m

3 
dreva v Sk za toky 1990 - 2012  - I. 

alternatíva - optimistická 
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   Vývoj výmery lesných pozemkov a porastovej pôdy 

Výsledky 
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   Dopady finančnej a hospodárskej krízy na LH 

 

 

Na výmeru lesov   

Predpokladá sa, že výmera lesov nebude krízou ovplyvnená. Bude sa dlhodobo rozvíjať  v súlade s aktualizovanou poľnohospodárskou 

politikou, zahrňujúcou aj rozvoj extenzívneho ekologického poľnohospodárstva a rozvoja vidieka primerane zvyšovať v čiastke do 3 tisíc 

hektárov ročne.  

 

Na výrobný faktor práce  

Počas krízy bude faktor práce najviac ohrozený napriek tomu, že sa  pre obdobie strednodobého horizontu (2030) ráta s jej významným 

znížením v dôsledku skvalitňovania faktora kapitálu a potreby zvyšovania produktivity práce v procese vyrovnávania ceny práce na 

úroveň vyspelých štátov. Na finančné parametre faktora práce by sa nemalo siahnuť vôbec, pretože tento vytvára predpoklady základnej 

úrovne a i rastu dopytu pre iné oblasti produktov hospodárstva SR  

Druh 

Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Výmera (ha) 

LP 2 006 172 2 007 006 2 006 601 2 007 441 2 009 264 2 010 817 2 011 467 2 012 414 

PP 1 931 645 1 932 049 1 932 942 1 933 591 1 937 685 1 938 904 1 940 108 1 940 300 

Výsledky 

Ukazovateľ Roky 2008 2009 2010 2011 2012 2015 

 Počet pracovníkov 

 v LH   (počet osôb) 

Skutočnosť. 22 000 21 500 21 000 20 500 20 000 

Reálny  

scenár 
22 000 19 000 18 000 17 500 17 500 

Pesimistický 

scenár 
22 000 16 000 15 200 16 000 17 000 

Optimistický 

 scenár 
22 000 22 000 21 500 21 000 20 500 



Ukazovateľ Roky 2008 2009 2010 2011 2012 2015 

Dodávky dreva  

     (tis. m3) 

Skutočnosť. 
9 269 

9 087 9 599 9 213 8 107 

Reálny  

scenár 
9 269 6 350 6 100 6 300 8 350 

Pesimistický 

scenár 
9 269 5 250 4 750 4 750 7 500 

Optimistický 

 scenár 
9 269 8 250 8 250 8 300 8 350 8 350 

 

Vývoj  skutočných dodávok dreva a podľa jednotlivých scenárov 

Výsledky 

Ukazovateľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Plánovaná ročná ťažba, tis. m3 7 228 7 522 7 830 8 219 8 509 8 871 

Skutočná ťažba, tis. m3 8 367 9 467 9 248 9 860 9 467 8 232 

Náhodná ťažba, tis. m3 4 701 6 115 5 586 6 159 4 992 3 504 

Podiel náhodnej ťažby z celkovej, % 56,19 64,59 60,40 62,46 52,72 42,57 

Vývoj  ťažby dreva v jednotlivých rokoch 

Dopady finančnej a hospodárskej krízy na LH 



Ukazovateľ Roky 2008 2009 2010 2011 2012 2015 

 Celkové výnosy  

    (mil. Eur)  

Skutočnosť. 

494,6 

387 

 

478,82 544,24 494,44 

Reálny  

scenár 
4 94,6 371,8 385,0 408,3 547,7 

Pesimistický 

scenár 
494,6 272,2 272,2 278,8 431,5 

Optimistický 

 scenár 
494,6 497,9 524,5 531,1 564,3 

Vývoj  skutočných celkových výnosov a podľa jednotlivých scenárov 

Výsledky 

Ukazovateľ Roky 2008 2009 2010 2011 2012 2015 

 Tržby za drevo  

    (mil. Eur)  

Skutočnosť. 
397,3 

310 

 

376,88 433,42 391,85 

Reálny  

scenár 
397,3 272,2 272,2 297,7 431,5 

Pesimistický 

scenár 
397,3 199,2 199,2 205,8 323,6 

Optimistický 

 scenár 
397,3 381,7 418,2 431,5 464,7 

Vývoj  skutočných tržieb za drevo a podľa jednotlivých scenárov 



Druh dane 
Rok 

2009 2010 2011 2012 

Daň z pridanej hodnoty (rozdiel odvedenej 

a vrátenej) 

ŠL 23,30 17,25 17,09 18,26 

NL 11,00 13,31 12,14 13,20 

Spolu 34,30 30,56 29,23 31,46 

Daň z nehnuteľností 

ŠL 6,55 5,38 5,55 5,94 

NL 1,73 1,50 1,55 1,60 

Spolu 8,27 6,88 7,07 7,54 

Cestná daň 

ŠL 0,72 0,57 0,60 0,53 

NL 0,33 0,32 0,35 0,40 

Spolu 1,05 0,89 0,95 0,93 

Daň z príjmov 1/ 

ŠL 4,50 5,67 9,19 8,14 

NL 4,53 5,06 9,73 6,30 

Spolu 9,03 10,74 18,92 14,44 

Spolu 

ŠL 35,06 28,87 32,40 32,87 

NL 17,59 20,19 23,77 21,50 

Spolu 52,65 49,07 56,17 54,37 

Dane 
Predpokladalo sa zníženie dane ako ústretový prístup predstavenstiev obcí v období hospodárskej 

krízy voči majiteľom i užívateľom nehnuteľnosti, predovšetkým lesných pozemkov, no v 

skutočnosti stúpla daň o 17,34%. Daň z príjmov klesla o 9,4% .Cestná daň za LH SR by sa 

udržala na rovnakej úrovni. Celková čiastka ročných daní do rozpočtu štátu a obcí v roku 2008  

stúpla   oproti roku 2007 o 5,5 %. V roku 2009 sa ale očakáva zhodne s poklesom tržieb za drevo 

jej pokles asi 15%. Pri úprave, prípadne  zrušení DPH  by to mohlo byť zníženie ešte väčšie, čo sa 

asi nestane. Dane v krízovom období sa prezentujú v priloženej tabuľke 

Výsledky 



 Navrhované riešenia 

Dlhodobé 

        -    zvýšenie objemu únosnej ťažby uplatnením finančnej a technickej 

         rubnej zrelosti v kategórii poloprirodzeného výnosového lesa 

     -   identifikovať a kvantifikovať podiely výnosov lesníctva na  

         komercionalizovaných funkciách lesa  a pozitívných externalitách 

         lesnej výroby v iných rezortoch hospodárstva  

      -  kvantifikovať výšku objektívnych úhrad, resp. odškodnení 

      -  zvýšiť výnosy lesníctva z ostatných produktov a úžitkov produkčnej  

         funkcie lesa okrem dreva 

      -  internalizovať časť  úžitkov verejnoprospešných funkcií lesa s  

         preukázanou úrovňou dopytu 
 



 Navrhované riešenia 

Krátkodobé 
  

   1.ťažbovú činnosť v rokoch krízy realizovať len v intenciách  identifikovanej úrovne 

        dopytu po dreve alebo dohodnutých objemov  dodávok predaja dreva  

  2.ťažbu realizovať prednostne v lesných porastoch so zakmenením pod 0,3,  hynúcimi 

        a uhynutými stromami nad  30 %   a so ziskovou predrubnou ťažbou , 

    3. v rubných porastoch uskutočňovať ťažbu dorubov so  zabezpečenou  obnovou  a  1. 

        alebo 1. a 2. fázu rubov podrastového hospodárskeho  spôsobu   

    4. ťažbu umiestňovať do lesných porastov priaznivejších polohových  pomerov 

        (približov. Vzdialenosť s  priaznivým efektom na zisk do 750 m) 

    5. v pestovnej činnosti zabezpečovať práce s najväčším podielom ľudskej  práce  okrem 

         nevyhnutnej umelej obnovy lesa   

    6. obnoviť a skvalitniť marketing a výnosy z predaja nehrúbia, žrdí, palíc, 

        kolov, prútia, okrasných,vianočných stromčekov ap.   

    7. obnoviť marketing, obchod a výkup lesných plodov a húb  

    8. zasahovať do zberu lesných plodov a húb obyvateľstvom  formou  rozširovania  a 

         internalizácie služieb  

    9  v priestore vidieka poskytovať služby strojov pre poľnohospodárstvo  obyvateľstvo.  



Záver  

Nie je bežnou praxou, aby sa vypracované materiály stratégií, 

prognóz, vízií, koncepcií a programov po určitom čase alebo pri ich 

aktualizácii alebo novom spracovaní, rámcovo zhodnotili a zároveň  

posúdili použité metódy a nástroje. Takáto prax bola a asi aj ostane 

pri LHP (teraz PSL) pri ich obnove. No pri strategických, 

prognostických a koncepčných materiáloch sa to akosi nenosí, bez 

ohľadu na úroveň riadenia. Porovnanie skutočného vývoja v LH  

s predpokladmi, nasimulovanými  kolektívom pracovníkov LVÚ – 

NLC v publikácii (1) pre obdobie krízy som si dovolil  urobiť 

veľmi rámcovo a možno aj trocha subjektívne, i v mene 

spracovateľov tohto materiálu. Verím , že mi to prepáčia. Situácia 

krízy nie je ešte ani zďaleka celkom zažehnaná a celkové 

zhodnotenie jej zvládnutia v štáte i jeho rezortoch a odvetviach iste 

na seba nedá dlho čakať.  
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