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VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ A ČINNOSTI DRUŽSTVA  ZA ROK 2019 
 
 
     Lesné družstvo Križová skala hospodárilo v roku 2019 na celkovej výmere 569,07 ha 
lesných pozemkov, z toho 554,54 ha je výmera lesných porastov a 14,53 ha je plocha 
ostatných lesných pozemkov. Lesné porasty sú rozdelené na kategóriu hospodárskych lesov 
o výmere 525,23 ha a kategóriu ochranných lesov o výmere 29,31 ha. 
Užívané lesné pozemky sú v katastrálnom území Veľký Lipník a sú začlenené do Lesného 
celku s názvom Neštátne lesy na LHC Podolínec a Neštátne lesy na LHC Červený Kláštor.    
     Program starostlivosti o lesy je schválený na obdobie 2015 -2024.  
     Odbornú správu lesov pre družstvo vykonáva od 15. februára 2016 odborný lesný 
hospodár Ing. Jaroslav Kučeravý, číslo osvedčenia 331/1997 – PO.                . 
 
     Na lesných pozemkoch hospodári družstvo na základe nájomných zmlúv uzatvorených 
s ich vlastníkmi: 
- na výmeru 510,63 ha máme uzatvorených 321 nájomných zmlúv so známymi vlastníkmi 
  ( ide o lesné pozemky v podielovom spoluvlastníctve ), výmera 6,24 ha je v riešení 
- neznámych vlastníkov v spoločných nehnuteľnostiach ( urbar) s celkovou výmerou 24,93 ha 
  zastupuje Slovenský pozemkový fond ( SPF  ) 
- neznámych vlastníkov mimo spoločných nehnuteľnosti s celkovou výmerou 27,27 ha   
  zastupujú Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica ( ŠL Tanap ) 
 
            Za užívanie lesných pozemkov Lesné družstvo uhrádza ich vlastníkom, ako aj 
zástupcom (SPF, ŠL Tanap),  nájomné  splatné vždy do 30.6. nasledujúceho roka za rok 
predchádzajúci. Výšku nájomného schvaľuje členská schôdza, podkladom je  výpočet 
zohľadňujúci výsledky hospodárenia, aktuálne ceny a objemy vstupov a výstupov lesníckych 
činnosti podľa platného Programu starostlivosti o les (PSoL) . 
Za rok 2019  navrhujeme vyplatiť nájomné vo výške 0.-€/l ha. 
Zmluvy s SPF a ŠL Tanap na obdobie od 1.1.2015 sú ešte stále v procese riešenia. 
 
 
     Družstvo ako podnikateľský subjekt má aktuálne 67 členov. Najvyšším orgánom je členská 
schôdza na ktorú sú pozývaní všetci členovia a pri hlasovaní členov má každý člen jeden hlas. 
     Medzi členskými schôdzami činnosť družstva  riadi päťčlenné  predstavenstvo a kontroluje 
trojčlenná kontrolná komisia, zvolení na päť rokov členskou schôdzou konanou v marci 2016. 
. 
     Predstavenstvo družstva  sa za uplynulé obdobie zišlo celkom 3 krát, a  riešilo problémy 
aktuálne v čase zasadnutia : plnenie hlavných úloh v ťažbe dreva a pestovaní lesa, členské 
záležitosti, inventarizácia majetku a zásob, príprava členskej schôdze,... . 
Zápisnice zo zasadnutí sú zverejnené na internetovej stránke družstva. 
 
Bežnú činnosť družstva organizuje a riadi členskou schôdzou volený predseda družstva, ktorý 
je zároveň aj predsedom predstavenstva     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ČINNOSŤ JEDNOTLIVÝCH STREDÍSK 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  
1. PESTOVANIE  LESA 
          
Práce pri pestovaní lesa sme vykonávali v mesiacoch apríl až november 2019 a to vlastnými 
zamestnancami. Celkové priame náklady  predstavujú čiastku 16 825,70 Eur. 
 
 a) ZALESŇOVANIE 
 
     Na začiatku roka 2019 sme evidovali 1,05 ha holín. Spracovaním veternej a lykožrútovej 
kalamity a úhynom vysadených sadeníc vplyvom sucha narástla výmera holín počas roka 
o 2,21 ha.  
V priebehu roka sme výmeru holín znížili o 1,84 ha, z toho  0,79 ha - prvým zalesňovaním,  
0,54 ha - opakovaným zalesňovaním a 0,51 ha – prijatím prirodzeného zmladenia.  
K 31.12.2019 evidujeme holiny o výmere 1,42 ha. 
Jarným zalesňovaním sme jamkovou sadbou motorovým vrtákom vysadili 5 750 ks voľno-
korenných sadeníc  v nasledovnom zložení : 
                       buk lesný              ............  1 500 ks .......... 26 % 
                       jedľa biela             ............. 1 350 ks ..........23,5  % 
                       smrekovec opadavý ..........    200 ks ..........  3,5 % 
                       smrek obyčajný     ............  2 700 ks ...........47 % 
     Pokračovali sme v trende  rozširovania súčasného drevinového zloženia – t. j. zvyšovanie 
počtu druhov v súčasnosti stabilnejších a odolnejších drevín (buk, jedľa, smrekovec ).  
Smrek, ako ohrozená a hynúca drevina, no s dobrou prijatosťou a relatívne rýchlym rastom 
v mladosti aj na holinách vystavených slnku, bol vysádzaný najmä za účelom vytvorenia 
vhodných  podmienok (tieň) pre prijatie a rast tieňomilných drevín ako jedľa a buk. 
     Pre zlepšenie prijatia sadeníc sme použili hydrogél agrisorb. 
 
b) PRÍPRAVA PLOCH NA OBNOVU LESA 
 
     Plochy na ktorých bola vykonaná ťažba dreva sme pripravovali na obnovu prirodzeným 
zmladením alebo na umelú obnovu zalesňovaním.  
V rámci tejto prípravy sme na ploche 5,99 ha uhádzali haluzinu po obnovnej ťažbe na hromady, 
resp. aj s pálením hromád po spracovaní lykožrútovej a vetrovej kalamity. 
Súčasne bol na ploche 2,15 ha  realizovaný aj výsek krovia a nežiaducich drevín.  
      
c) OCHRANA MLADÝCH LESNÝCH PORASTOV (MLP) 
 
     Vykonali sme ochranu MLP proti burine pomiestne vyžínaním na celkovej ploche 5,22 ha 
a ochranu proti zveri náterom repelentnej látky  Cervacol (75 kg) na ploche 7,65 ha .  
Pri stále rastúcom počte už premnoženej jelenej a srnčej zveri bude možné dopestovať porasty 
jedle len vo vybudovaných a udržiavaných oplotkoch, čo je nad naše finančné možnosti. 
 
d) PREČISTKY 
 
     Výchovu mladých porastov prečistkami sme vykonali na ploche 24,01 ha, z toho 
dodávateľským spôsobom len na výmere 2,00 ha. 
 
e) OCHRANA LESA 
 
     Počas roka sme v rámci režijných výdavkov prevádzkovali celkom 8 kusov  lapačov lykožrúta 
(osadenie, kontrola, výmena feromónovych odparníkov). Kontrolne odbery potvrdili extrémne  
premnoženie lykožrúta, čo výrazne zrýchľuje tempo hynutia smrečín.  
 
 
 
 
 
 



 
2. ŤAŽBA DREVA 
 
     V roku 2019 sme vyťažili 1952,93 m3 ihličnatého dreva , z toho 1225,69 m3 v riadnej ťažbe 
dodávateľským spôsobom a 727,24 m3 v samovýrobe  palivového dreva vlastníkmi. 
Rozdelenie ťažieb (1953 m3) bolo nasledovné: 
      - úmyselná ťažba -  obnovná :  podrastovým spôsobom..................................    246     m3 
                                                        výberkovým spôsobom .................................     289    m3 
                                                        holorubným spôsobom  .................................         0    m3                                 
                                   -  výchovná - prebierky v porastoch do 50 rokov  ..............      61    m3 
        - náhodná ťažba - spracovanie kalamity spôsobenej podkôrnym hmyzom .....  764    m3 
                                   - spracovanie kalamity spôsobenej silným vetrom  ..............   287   m3           
                                               - spracovanie kalamity spôsobenej hubami  .........................     78   m3 
     Z dodávateľsky vyťaženého  dreva (1225,69 m3) a zostatku na skladoch k 1.1. ( 0 m3) bolo:  
- 738,26 m3  predané cudzím v priemernej cene  39,50 €/m3 a v týchto sortimentoch:  
                PG IIIA/B – 31,9%, PG IIIC1 – 0,00%,PGIIIC2 – 27,8%,vláknina V. akosť –40,3% 
-  382,43 m3 dodaných na vlastnú pílu v priemernej cene 49,20 €/m3 a v týchto sortimentoch: 
                PG IIIA/B – 43,2%, PG IIIC1 – 35,1%,PGIIIC2 -21,7% 
     Priemerná realizačná cena dodávateľsky vyťaženého dreva v roku 2019 bola 42,80 €/m3. 
     Na skladoch dreva k 31.12.2019 máme 105,50 m3 dreva.  
 
     Za palivové drevo zo samovýroby (VI. trieda akosti) bol od vlastníkov vyberaný určený 
poplatok 5,00 €/m3. 
 
     Celkové priame náklady na ťažbu 1225,69 m3 dreva  predstavujú čiastku 23 248,60 Eur  
(18,97 €/m3, priemer za  ťažobné skupiny a vlastné náklady na vývoz dreva z medziskladov). 
                
      Zjazdnosť zvážnic a odvozných ciest sme udržiavali vlastnými silami a prostriedkami.. 
 
3. PÍLA + VÝVOZNÁ SÚPRAVA 
 

Výnosy z predaja reziva (238,17 m3), odrezkov, porezu dreva, ... boli vo výške 41 557.-€.         
Technické parametre a vek existujúceho strojného vybavenia na píle neumožňujú splniť súčasné 
požiadavky na krátke dodacie lehoty, ani spracovávať hrubšie drevo s Փ nad 55cm, z ktorého sa 
dajú vyrobiť žiadané sortimenty a dosiahnúť vysoká výťažnosť. 
Vynútená orientácia na menšie zákazky (krovy, altánky, ploty,.. ) prináša zvýšenú pracnosť 
a hrúbková obmedzenosť zase nižšiu výťažnosť, čo má negatívny vplyv na ziskovosť píly.  
Existujúca konkurencia vo výrobe reziva a klesajúci objem piliarskej guľatiny vo vlastnej ťažbe 
však v súčasnosti výrazne obmedzujú návratnosť potrebnej investície do novej techniky . 
      Vývoznú súpravu sme využívali na prepravu najmä palivového dreva pre občanov 
obce a blízkeho okolia, na manipuláciu a prepravu vlastného dreva zo skladov na pílu, no 
nezanedbateľným prínosom je aj využitie súpravy pri manipulácií dreva na píle.  
V roku 2019 bola súprava v prevádzke 649,5 Mth s priemernou spotrebou 4,12 l nafty /1 Mth. 
 
4. RÉŽIA 
            
     Okrem priebežného vedenia účtovníctva firmy, boli počas roka aktualizované nájomné 
zmluvy s vlastníkmi, bol realizovaný proces vyplácania nájomného za lesné pozemky. 
Vzhľadom na rozsah a rozdrobenosť vlastníctva lesných pozemkov v užívaní Lesného 
družstva je  udržiavanie jednotlivých nájomných zmlúv v aktuálne platnom stave veľmi 
zložité a časovo náročné ( len na jednej spoločnej nehnuteľnosti je 662 spoluvlastníkov). 
     Terénne motorové vozidlo Hyundai Galloper využívané najmä na prepravu pracovníkov 
pri pestovaní lesa najazdilo 5 398 km s priemernou spotrebou 12,74 l nafty na 100 km. 
 
 
 
 



MAJETOK  A  FINANČNÁ  SITUÁCIA  DRUŽSTVA 
 
     K 31.12.2019 má družstvo vo vlastníctve dlhodobý hmotný  majetok v nadobúdacej 
hodnote 118 236,60 Eur, v zložení: gáter K 601, omietačka s rozmietacou pílou, VZV desta, 
briketovací lis, traktor NEW HOLLAND, nákladný náves s HR, vozidlo Hyundai Galloper. 
Oprávky tohto majetku k 31.12.2019 predstavujú čiastku 118 007,33 Eur. 
 
     Finančná situácia družstva k 31.12.2019 nie je priaznivá, družstvo  nemá žiadne dlhy ani 
záväzky po lehote splatnosti, no nemá ani finančnú rezervu (na nevyplatené nájomné za lesné 
pozemky, na zalesnenie holín evidovaných k 31.12.2019, na pestovnú činnosť do doby 
zabezpečenia mladých lesných porastov založených na týchto holinách, na výchovu  mladých 
lesných porastov prečistkami,...) 
Príčiny: výrazný pokles záujmu o drevo a pokles predajných cien viedli k zníženiu ťažby na  
              úroveň 61% z možnosti podľa PSoL, pričom až 69 % tejto ťažby bolo naplnených  
              povinným spracovaním vetrovej a lykožrútovej kalamity  
  
VÝSLEDKY  HOSPODÁRENIA  
 

      CELKOVÉ TRŽBY, VÝNOSY:                                          79 505,89 € 
 

        V TOM:      TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝROBKY - drevo                      32 619,14  €   
                                                                                          -  rezivo                    41 557,41  € 

                        TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB     -  preprava, porez          3 975,00  €                                                           
                        ZMENA STAVU ZÁSOB                                                       -204,00  € 
                        DOTÁCIE (PPA-ÚEV)                                                         1  512,42  € 
                        OSTATNÉ                                                                                   45,92  € 
                         
 
 CELKOVÉ NÁKLADY:                                                      94 686,73 € 
 
    V TOM:      SPOTREBA MATERIÁLU                                                  7 623,59  €  
                         SPOTREBA EL. ENERGIE                                                  2 251,88  € 
                         SLUŽBY                                                                              27 609,50  €  
                         MZDY A ODVODY                                                            53 915,17  € 
                         DANE, POISTKY                                                                  1 911,59  € 
                         NÁJOMNÉ ZA LESNÉ POZEMKY                                                 0  € 
                         ODPISY                                                                                  1 375,00  € 
                      
 
 
     Výsledkom hospodárenia Lesného družstva za rok 2019 je účtovná strata  :  15 180,84 €  
 
    Účtovná strata je dosiahnutá za predpokladu, že nájomné za lesné pozemky za rok 2019 
bude vyplácané vo výške 0,-Eur/ha. 
     Daň z príjmu z vypočítaného daňového základu  predstavuje čiastku 0 Eur. 
 
NÁVRH  NA  VYSPORIADANIE  VÝSLEDKU   HOSPODÁRENIA : 
     
      Predstavenstvo družstva navrhuje dosiahnutú účtovnú stratu previesť na účet neuhradenej 
straty  minulých rokov . 
 
 
Vo Veľkom Lipníku 6.3.2020                                          Ing. Štefan Stempák 
                                                                                               predseda družstva 
 
 
 


