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drevársky servis

Funkciou generálneho riaditeľa š.p. 
LESY SR poveril minister pôdohospo-
dárstva Ľubomír Jahnátek od 1. 4. 2015 
RNDr. Petra Moronga. Poverený gene-
rálny riaditeľ pracuje v podniku od roku 
1989. Prešiel zodpovednými postami od 
lesníka až po riaditeľa Odštepného zá-
vodu Čierny Balog. Do vedenia podniku 
prichádza z postu výrobno-technického 
riaditeľa š.p., ktorý zastával od roku 
2014 a predtým v rokoch 2009–10. 
Po skončení Strednej lesníckej ško-
ly v Liptovskom Hrádku promoval na 
Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja 
Bela v Banskej Bystrici.
Novú pozíciu pochopil ako možnosť 
prísnejšie posudzovať finančné úspory 
v oblasti nákladov. Potrebné je optima-
lizovať zatriedenie výrezov do kvalitatív-
nych tried tak, aby boli v súlade s nor-
mami a zmluvami odberateľov. Požaduje 
tvrdšie dodržiavanie predpisov, čo zlepší 
prácu v správcovskej činnosti lesného 
majetku štátu – cca 900 tis. ha lesných 
porastov (45 % celého lesného pôdne-
ho fondu SR). Pre rok 2015 má podnik 
odviesť do štátneho rozpočtu plánovaný 
zisk vo výške 5,3 mil. €. Na svoj post 
výrobno-technického riaditeľa posunul 
Ing. Jozefa Bystrianskeho, ktorý pôsobil 
ako riaditeľ OZ Revúca. Toho vo funkcii 
OZ nahradil Ing. Vladimír Hlinka.
S novým generálnym riaditeľom LESY 
SR, š.p. RNDr. Petrom Morongom ro-
kovali predstavitelia Zväzu spracovate-
ľov dreva SR pod vedením prezidenta 
Ing. Igora Patráša. Navrhli štvrťročné 
stretnutia za účelom transparentnejšie-

ho dodávania dreva členským firmám 
ZSD SR. Potrebovali by vykryť zvýšené 
objemy porezu ihličnatých sortimentov, 
lebo nemajú dostatočný odbyt na vý-
robky z listnatej guľatiny, ktorej je pre-
bytok. Zástupcovia ZSD SR požadovali 
dorovnanie dodávok piliarskej ihličnatej 
guľatiny minimálne na úroveň roku 2014. 
Podľa ich analýzy je na to v plánoch ťažby 
š.p. LESY SR vytvorený dostatočný 
priestor. Realizované krátenie objemu 
dodávok pokladajú za neodôvodnené. 
Tendencie vyšších dodávok listnatého 
dreva sa odzrkadlili na aprílovej elektro-
nickej aukcii dreva (EAD). Počas troch 
dní ponúkli v 14 aukciách 14 tis. m3 ihlič-
natého dreva a v 31 aukciách buk a dub 
v triede III.D až 41 tis. m3. Znamená to, 
že najžiadanejšie ihličnaté sortimenty 
predstavovali len štvrtinu ponuky. Ceny 
IPV III.A,B,C sa pohybovali v rozpätí 

75,50 až 77 €, IPV III.D 57 až 58 €, vlák-
niny 31 €. Ceny bukovej listnatej guľatiny 
45,50 až 48,50 €, dubovej guľatiny 57 
až 60 €/m3.
LESY SR v uplynulých troch rokoch vie-
dol Ing. Ctibor Határ. Podnik sa dokázal 
rýchle zotaviť z hospodárskej krízy v roku 
2009 a už 4 roky za sebou dosiahol roč-
ný zisk viac ako 10 mil. €. Vlaňajší zisk 
predstavoval 12 mil. € (tretí najvyšší po-
čas celého obdobia pôsobnosti š.p.). 
Priemerné speňaženie dreva kleslo 
o 1 €/m3, náklady sa zvýšili o 1,2 €/m3. 
Dodávky dreva zmluvným odberateľom 
kopírovali rok 2013, hoci kalamita Žofia 
zvýšila objem ťažby o 100 tis. m3 a tým 
vzrástli skladové zásoby. Minister poveril 
Ing. Ctibora Határa vedením Sekcie les-
ného hospodárstva a spracovania dreva 
na ministerstve. Túto funkciu pred ním tri 
roky vykonával Ing. Ján Mizerák.

Piliarske námety 
pre nového generálneho riaditeľa š.p. LESY SR

Starostlivosť o lesné bohatstvo Slovenska prostredníctvom š.p. LESY SR je od roku 1999 efektívna, 
hoci zdravotný stav porastov nie je najlepší. Podliehajú kalamitám a ničí ich kôrovec. Optimálna 
ročná ťažba cca 4 mil. m3 nepostačuje naplniť výrobné kapacity piliarskych závodov v SR. Vzájomná 
spolupráca v sektore lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva 
má dosť rezerv pre budúce obdobie.
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Prvého stretnutia s novým generálnym riaditeľom š.p. LESY SR RNDr. Petrom Morongom 
(tretí zľava) sa za ZSD SR zúčastnili: Ing. Igor Patráš (prvý zľava), Ing. Milan Benco 
a Ing. Antonín Juříček (druhý zľava). Foto: Ing. Vlastimil Rezek


