
Správa o činnosti PSU Malatiná za rok 2019 a 2020 

 

V priebehu rokov 2019 a 2020 sme pokračovali v prevencii proti podkôrnemu hmyzu včasným 

spracovaním, sanáciou a aplikovaním chemického prípravku na drevnú hmoty na skladoch 

a podľa možnosti aj zbytkov po ťažbe. Prostredníctvom feromónových lapačov sme 

monitorovali a vykonávali odchyt podkôrneho hmyzu v najviac zasiahnutých porastoch.  

Počas roka 2019 sme spracovali 2272 m3 drevnej hmoty na lesnom pôdnom fonde a na BP   

360 m3. Úmyselné a plánované ťažby sa nevykonávali. Z uvedeného množstva 30 % 

spracovalo spoločenstvo svojou technikou JD. Na pomoc pri spracovaní drevnej hmoty sme si 

prizvali domáce ale aj externé firmy.  

Podielnici v počte 193, ktorí žiadali palivové drevo pre rok 2019 mali opäť možnosť formou 

samovýroby na podiel 69 m3, samovýroba 8 prm na BP  46 podielnikov, palivo zo skladu podiel 

43 m3, formou dovozu na vývozke spoločenstva  podiel 604 m3, nadpodiel 43 m3, na opravy, 

rekonštrukcie a stavebné povolenia RD pre žiadateľov spomedzi členov sme zo skladu vydali   

20 m3 úžitkovej hmoty. 

V roku 2020 sme spravovali 973 m3 na LPF a 78 m3 na BP. Takmer 60 % percent si 

spoločenstvo ťažbu zabezpečilo svojou technikou. 

Podielnici, ktorý prejavili záujem o palivové drevo pre rok 2020 v počte 132, mali opäť 

možnosť formou samovýroby na podiel 19 m3, palivo zo skladu podiel 19 m3, formou dovozu 

na vývozke spoločenstva  podiel 402 m3, nadpodiel 40 m3, na opravy, rekonštrukcie a stavebné 

povolenia RD  29 m3 úžitkovej hmoty. 

Predaj drevnej hmoty z dôvodu presýtenia trhu drevom z kôrovcových kalamít držal ceny na 

najnižších hodnotách za posledných 7 rokov. Preto sme sa snažili rôzne kombinovať predaj zo 

skladu v dĺžkach resp. výrezoch podľa situácie kde sa nám podarilo hmotu čo najlepšie 

zhodnotiť. 

So správy OLH v sumároch našich výkonov na zabezpečenie porastov rok 2019 nepochybne 

patrí k rokom mimoriadne aktívnym. Rok 2020 sa niesol v obmedzených podmienkach avšak 

potrebné výkony sme sa snažili plne zabezpečiť. 

Zhodnocovanie majetku spoločenstva prebiehalo nielen v lese ale taktiež v novom areáli 

spoločenstva zveľaďovanie okolia a uvedením novej administratívnej budovy do užívania ku 

koncu roka 2019. V priebehu roka 2020 sa dotiahlo dodatočné stavebné povolenie projektu 

garáží no realizáciu stavebných prác nadzemnej časti sme odložili na rok 2021. Dokončenie 

a kolaudáciu budovy plánujeme na rok 2022. 

Úspešne podaný a schválený prvý projekt lesnej techniky z NFP a dodanie príslušenstva ku 

koncu roka 2019 bol podnetom na zapojenie sa do nasledovnej výzvy o NFP. Jej podanie 

a schválenie v marci 2020 a následné dodanie strojov prebehlo do konca roka 2020. S novou 

technikou sme spolupracovali s obcou aj občanmi pri rôznych situáciách. 

V letných mesiacoch sme zlepšovali stav vybraných úsekov ciest prevažne na pozemkoch 

spoločenstva smer Háj, Budzovské, Vrchy, Mlynová. 

Chcem poďakovať všetkým spolupracovníkom za pomoc a podporu pri riadení a chode 

spoločenstva v neľahkom roku 2020. 

 Ďakujem za pozornosť 

V Malatinej 29.8.2021     Ing. Miroslav Kopilec 

predseda PSU Malatiná 


