
Od 1.1. 2019 som vystriedal pána Potočára na pozícii olh pre vaše spoločenstvo, 

preto mi pripadla táto povinnosť prichystať a predniesť výročnú správu na tomto 

zhromaždení za rok 2018   

                                           Výročná správa 

OLH na valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva urbáristov obce 

Malatiná, ktoré sa koná dňa 27.04. 2019 

Lesný pôdny fond v spoločenstve tvorí  338,08ha. Vzhľadom na výmeru sa toto 

spoločenstvo radí medzi malé spoločenstvá, ale v porovnaní s  počtom výkonov  

lesných činností sa smelo vyrovná subjektom s dvoj až troj – násobnou 

výmerou.  

Je to dôsledkom vetrovej kalamity a následne niekoľko rokov pretrvávajúcej 

kalamite spôsobovanej lykožrútom smrekovým.  

  Preto  sa spoločenstvo, hlavne čo sa ťažby týka bolo zamerané na aktívne 

vyhľadávanie napadnutých stromov a ich včasné vyťaženie, aby sa zabránilo 

ďalšiemu šíreniu škodcov. 

  Čo sa týka leso-pestebných prác v tomto roku sme sa dotkli výmery 100 ha 

nezabezpečených kultúr čo je zhruba 1/3 spoločenstva.  

  Je to obrovské množstvo práce, ktoré nám počas roka vykonávali externí 

dodávatelia, ale aj domáca skupina.  

Sú to fyzicky náročné práce vykonávané často aj za nepriaznivého počasia, preto 

by som sa im chcel touto cestou v mene spoločenstva poďakovať za dobre 

urobené práce, a pevne dúfam že s nimi môžeme rátať aj v tomto roku.  

  O tento druh prác dnes už nemá nikto záujem, preto si takých ľudí treba vážiť. 

 

Ďalšou významnejšou udalosťou počas roka bola kontrola z Okresného úradu  

D.K. Pozemkový a lesný odbor dňa 22.8. vykonal štátny dozor zameraný na 

kontrolu dodržiavania zásad vyznačovania a vykonávania ťažieb, dodržiavanie 

zásad pri obnove a ochrane lesa a lhe. 



Kontrola dopadla dobre, neboli zistené žiadne nedostatky, akurát nám 

odporúčajú v určitých porastoch v dôsledku expandívneho rastu buriny 

vykonávať celoplošné vyžínanie 1-2 krát ročne. 

   

Teraz by som chcel povedať pár slov k nejakým číselným hodnotám. 

V roku 2018 spoločenstvo na lpf vyťažilo spolu    10 734m3 

                            Z toho náhodná ťažba /kalamita/10 358m3 

                     Výchovná úmyselná /prebierka do 50r/ 375m3 

Zalesňovanie  

V minulom roku sa nám podarilo zalesniť 83 300ks sadeníc na ploche 25,18ha. 

   Z toho v dôsledku sucha a prirodzene mortality sme vykonali opakované / 

doplňované/ zalesnenie na ploche 1,4ha  a prijali sme do evidencie aj prirodzené 

zmladenie na ploche 3,44ha. 

    Ďalšou veľmi významnou činnosťou v lese je ochrana mladých kultúr proti 

burine, ktorú sme vykonali na ploche 89,28 ha. 

  A nemenej dôležitou činnosťou je ochrana kultúr proti odhryzu zvery sme 

prevádzali náterom repelentného prípravku cervacol extra na ploche 93,29ha. 

  Uhadzovanie haluziny sme vykonali na ploche 56,26ha. 

Prečistka na ploche 27,81ha. 

 

Ochranu lesa  

Boj proti lykožrútom sme vykonali pomocou feromónových atraktantov v počte 

50ks na ls, 13ks na ll, a 1ks na dc. 

Ďalej sme proti nim bojovali aj pomocou otrávených lapákov / spílených 

stromov otrávených/ herbicídom vaztak v počte 50ks na lpf a 19ks na np. 

   To by bolo z diania v lese spoločenstva asi všetko ak bude mať niekto nejaké 

otázky odpoviem v diskusii. 

 

A teraz k plánu pestovateľskej činnosti na rok 2019 



V tomto roku plánujeme  na jar zalesniť 82 450ks sadeníc  

                                         na jeseň           82 950ks sadeníc 

spolu rok 2019 165 400ks sadeníc a to na ploche 39,09ha 

                                                               Náklady   materiál  41 350eur 

                                                                Náklady na mzdy  49 620eur 

                                           Náklady na zalesňovanie spolu   90 970eur 

 

Uhadzovanie haluziny na ploche 4,15 z roku 2018 a cca 3ha z novej ťažby 

z roku 2019. Dokopy plánujeme uhodiť plochu 7,15ha v hodnote 7150eur. 

 

Ochrana mladých lesných kultúr proti burine vyžínaním plánujeme vykonať na                 

                    ploche 131,54ha v hodnote 25 000eur. 

Ochrana mladých lesných kultúr proti zvery na ploche 151,69ha  

                                          Náklady mzdy        22 750eur 

                                          Náklady materiál     9100eur 

                                          Náklady spolu         31 850eur 

Príprava pôdy pred zalesnením výtin krov počas uhadzovania na ploche 1,5ha   

                                         v hodnote 240eur. 

Ďalej plánujeme vykonať prerezávky na ploche 5,81ha v hodnote 1280eur. 

     Ochranu lesa plánujeme vykonať položením klasických lapákov a ich 

následnou asanáciou, a pomocou feromónových lapačov  

                                                         náklady materiál 1500eur 

                                                                     Mzdy      1300eur 

                                                            Náklady spolu 2800eur 

 

Náklady na pestovateľskú činnosť spolu činia 158 000eur 

 

Ťažba dreva na rok 2019  



Nakoľko stále bojujeme s kôrovcovou a teraz už aj z novou vetrovou kalamitou, 

ktorej sme odhadli už na cca 650m3. V tomto roku spoločenstvo obnovnú 

úmyselnú ťažbu neplánuje. 

Ďalej značné škody nám spôsobil aj sneh, ktorého bolo viac ako po minulé zimy 

a v spojení s vetrom spôsobili vrcholcovú kalamitu hlavne v mladých porastoch 

do 50 rokov. Koľko nám ešte poškodí vietor a koľko nám uschne v dôsledku 

lykožrútov si netrúfam odhadnúť, ale viem že urobíme maximum preto, aby sme 

takýmto ďalším škodám zabránili. 

  To je z mojej strany všetko, ako som spomínal ak budú nejaké dotazy rád 

odpoviem v diskusii.         Ďakujem za pozornosť. 

 

 

 


