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Medzi pravidelne opakujúce sa pracovné úkony patrila prevencii proti podkôrnemu hmyzu 

včasným spracovaním, sanáciou a aplikovaním chemického prípravku na drevnú hmotu na 

skladoch. Pomocou feromónových lapačov sme pripravili monitorovanie a odchyt podkôrneho 

hmyzu a následne spracovávanie ťažbou. 

Počas roka 2021 sme spracovali 922 m3 drevnej hmoty na lesnom pôdnom fonde a na BP. 

Úmyselné a plánované ťažby sa nevykonávali. Ťažbu bola vykonaná vlastnou technikou 

spoločenstva.  

Podielnici v počte 188, ktorí žiadali palivové drevo pre rok 2021 mali opäť možnosť formou 

samovýroby, zo skladu alebo s dovozom na vývozke spoločenstva. Nakoľko bol prevažný 

záujem o dovoz a z dôvodu nižšieho objemu ťažby ako v predchádzajúcich rokoch, nedokázali 

sme splniť žiadané množstvo paliva počas roka 2021 a teda dovoz pokračoval v roku 2022. 

Z uvedeného dôvodu poklesu objemu ťažby sa v roku 2022 žiadosti o palivo nezapisovali.  

Ťažba čerstvého úžitkového dreva na opravy, rekonštrukcie a stavebné povolenia RD sme plnili 

čiastočne a ostatných žiadateľov po dohode presunuli na budúci rok. 

Na jeseň 2021 prudko stúpla trhová cena drevnej hmoty. Tento efekt vyvolal dopyt po 

chýbajúcej drevnej hmote. Nakoľko vo viacerých európskych krajinách bola ťažba po vetrovej 

a následne kôrovcovej kalamite vyššia ako plánovaná a nie je možné spracúvať inú hmotu ako 

kalamitnú a výchovnú. 

Na jar sme úspešne začali používať stroje z druhého projektu lesnej techniky a to traktor New 

Holland, procesor Hypro a mulčovač.  

V roku 2021 sme podali projekt o NFP na mimoprodukčné činnosti lesa pre LHC Dolný Kubín. 

Rok 2021 sa niesol v obmedzených podmienkach avšak potrebné  a naplánované výkony sme 

sa snažili plne zabezpečiť nielen v lese ale aj na stavenisku garáží. V priebehu roka sme dostali 

stavbu pod strechu, osadili okná a namontovali časť vonkajšieho opláštenia. Odovzdanie do 

užívania predpokladáme na koniec roka 2022. 

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

spoločenstva v roku 2021. 

Ďakujem za pozornosť 

V Malatinej 31.7.2022     Ing. Miroslav Kopilec 

predseda PSU Malatiná 


