drevársky servis

Prednosť majú dostať
domáci spracovatelia dreva
Ťažba dreva v roku 2015, ktorej výšku ponúkol š.p. LESY SR na predaj, predstavovala
4,2 mil. m3. Ponuka zostala približne na rovnakej úrovni ako v roku 2014. Nemala
sa výrazne meniť ani v roku 2016. Drevári však čakali na nové zmluvy. Požadovali
vyššie dodávky guľatiny. Neboli navýšené a ďalšie rokovania nepriniesli pre členské
firmy Zväzu spracovateľov dreva SR žiadané zlepšenie. Medzitým sa sklady guľatiny
v lesoch preplnili. Piliarske firmy ponúkli záujem o dodávky s cieľom znížiť nadmerné
zásoby surového dreva, aby sa neznehodnotilo.
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Napäté vzťahy pokračovali až do marcových volieb. Nové zoskupenie politických subjektov určilo, že rezort pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja
pripadol SNS. Ministerkou rezortu sa
stala Ing. Gabriela Matečná. Za nového
generálneho riaditeľa Sekcie lesného
hospodárstva a spracovania dreva na
ministerstve vymenovala Ing. Petra
Kicku.

Nový generálny riaditeľ š.p. LESY SR
Ing. Marian Staník (47)

Vedením š.p. LESY SR potom poverila
(4. 4. 2016) Ing. Jozefa Bystrianskeho.
Súčasne vypísala výberové konanie na
nového generálneho riaditeľa. Mal nahradiť dovtedajšieho najvyššieho predstaviteľa podniku RNDr. Petra Moronga,
ktorý bol vo funkcii od 1. 4. 2015.
Politické a odborné nároky na nového „šéfa štátnych lesov“ sa ukázali
ako nedosiahnuteľné. Po zákonnom
uplynutí 3-mesačného poverenia Ing.
Jozefa Bystrianskeho ministerka vypísala nový konkurz a poverila vedením
podniku Ing. Jozefa Stašku. Súčasne
potvrdila Ing. Jozefa Bystrianskeho
v jeho predchádzajúcej funkcii výrobno-technického riaditeľa a 1. zástupcu
generálneho riaditeľa š.p. LESY SR.
Po skončení tohto druhého poverenia
definitívne vymenovala (5. 10. 2016) na
post nového generálneho riaditeľa Ing.
Mariana Staníka.
Nový generálny riaditeľ Ing. Marian
Staník prišiel z externého prostredia.
Obraz o podniku a skúsenosti z riadenia v sektore lesného hospodárstva

a spracovania dreva získaval počas
niekoľkých mesiacov pôsobenia vo
funkcii ekonomického riaditeľa v š.p.
LESY SR. Doteraz sa podieľal na riadení v bankovníctve, v rezortoch dopravy,
vnútra a informačných technológiách.
Má 47 rokov a absolvoval štúdium na
Fakulte ekonomiky a riadenia výrobných odvetví Vysokej školy ekonomickej v Bratislave.
Ministerka paralelne vyhlásila výberové konanie na členov dozornej rady
š.p. LESY SR. Výsledky zverejnili
5. 10. 2016. Spomedzi troch nominantov sa predsedom dozornej rady stal Ing.
Jaroslav Regec. Ďalší členovia dozornej
rady sú Ing. Peter Kicko, Ing. Monika
Deneva, Ing. Róbert Zlocha, Ing. Ľubica
Záchenská.

Zmeny majú priniesť
zlepšenie vzťahov
LESY SR, š.p. prostredníctvom svojich
odborníkov pripravili pre formovanie
lesníckej politiky nové zásady a priori-

Výsledky hospodárenia š.p. LESY SR v rokoch 2011–2015
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Rok

Zisk
(tis. eur)

ihličnaté

listnaté

Priemerné
speňaženie dreva
(eur/m3)

2011

18 689,42

2.230.422

2.175.778

48,92

2012

15 589,03

1.852.409

2.102.722

48,86

2013

10 272,16

1.750.723

2.235.845

49,84

2014

12 032,77

1.935.999

2.167.453

48,82

2015

10 331,46

1.875.920

2.329.639

47,87

Výška ťažby (m3)
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ty. Obchodná politika štátneho podniku má zefektívniť obchodovanie s drevom. Po novom majú lesníci skúmať rating
obchodných partnerov, upraviť dobu splatnosti zmlúv, zabezpečiť, aby odberateľmi boli domáci spracovatelia dreva.
Majú prihliadnuť predovšetkým na dosiahnutie maximálnej
ceny finančne stabilného obchodného partnera. Základ
nových priorít tvorí Programové vyhlásenie súčasnej vlády,
koncepcia rozvoja rezortu a Národného programu využívania
potenciálu dreva.

Výrazné hospodárske zisky
LESY SR, š.p. dosiahli za rok 2015 hrubý zisk vo výške
10,331 mil. eur, čo je o štvrtinu viac ako bol plánovaný
hospodársky výsledok. Tržby z vlastných výkonov dosiahli
214,95 mil. eur, keď plánované ciele prekročili o 4,5 %.
Hospodársky výsledok umožnil vytvoriť doteraz najvyšší stav
rezerv na pestovateľskú činnosť vo výške 12 mil. eur, rezervu
na ochranu lesa 1,7 mil. eur a rezervy na opravu ciest a majetku v objeme 1 mil. eur.
Tlačová správa hodnotí, že je to veľmi priaznivý výsledok aj
napriek poklesu kvality drevnej hmoty. V bilancii sa tiež prejavila nižšia cena kalamitnej guľatiny. Priemerné speňaženie
dreva bolo oproti roku 2014 o 1 euro/m3 a je najnižšie od
roku 2010.
Lesníci počas roku 2015 likvidovali následky kalamity Žofia
z mája 2014. Dokončili spracovanie až v novembri 2015.
Najdlhšie to trvalo v OZ Rimavská Sobota, toto územie bolo aj
najviac postihnuté víchricou. Predaj kalamitných sortimentov
zapríčinil pokles najžiadanejších kvalitatívnych tried. Ťažba
v roku 2015 vzrástla o 2,5 %. LESY SR vyťažili 4,2 mil. m3
guľatiny – ihličnatej 1,88 mil. m3, listnatej 2,3 mil. m3.

Elektronické aukcie dreva
Od roku 2010 využíva š.p. LESY SR ako doplnkový spôsob
predaja ponuku dreva cez Elektronické aukcie dreva (EAD).
Ponuku tvorí cca 5 % objemu ťažby. Slúži aj ako indikátor
záujmu o drevo a korekcie jeho ceny. Cez EAD ponúkli v júni
a júli 2016 odberateľom 32.600 m3 žiadaného ihličnatého
dreva, z ponuky predali asi len tretinu. Záujem „zachraňovala“
ponuka sortimentov dreva na chemické spracovanie. Z ponuky žiadanej piliarskej guľatiny predali iba 17,6 % z množstva
9400 m3.

Náprava vzťahov lesníkov s drevármi
sa prejaví možno na budúci rok
Plánovaná ťažba v roku 2016 má klesnúť oproti vlaňajšiemu
roku cca o 300 tis. m3. Objem dodávok žiadaných ihličnatých sortimentov má byť nižší o 224 tis. m3. Klesajúci trend
ťažby ihličnatej guľatiny bude tvoriť len 42,26 % z celkového
objemu. LESY SR, š.p. plánujú vytvoriť zisk pred zdanením
7,7 mil. eur, čo je medziročný pokles zisku o viac ako 2,6
mil. eur.
Takto znel plán na tento rok. Situácia sa mení a určite príde
ku korekciám. Veľa času neostáva – už len dva mesiace do
konca roku. Nové vedenie štátneho podniku možno nájde
lepší prístup k dohodám s drevármi. Možno lepšie naplní
„volanie“ drevárov po efektívnejšej spolupráci. Snáď bude
rok 2017 úspešnejší vo vzťahoch a prinesie nápravu doterajších krívd voči členským spoločnostiam Zväzu spracovateľov
dreva SR.
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Ostermann: to se hodí!
Hledáte odpovídající hranu? Celý svět nábytkových
hran najdete u ﬁrmy Ostermann!
Hrany na přání také s vrstvou
tavného lepidla

Hrany v libovolné
délce od 1 metru

1m

Největší sortiment
hran v Evropě
2% sleva na každou
objednávku z e-shopu

2%

Hrany v libovolné šířce
až do 100 mm
Největší srovnávací katalog
v Evropě s více než 120.000
kombinacemi desek a hran
Hrany v
nejrůznějších
tloušťkách
ABS, melaminové,
akrylové, hliníkové
a dýhové hrany
Objednané skladové zboží odesíláme bez
přepravních poplatků ještě tentýž den

Hrany pro Airtec olepení odesíláme
do 4 pracovních dnů

Hrany pro laserové olepení odesíláme
do 4 pracovních dnů
Hrany pro Infratec olepení odesíláme
do 4 pracovních dnů

na všechny hrany
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