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ÚVOD 
 
Spoločnosť Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 
07.03.1994 a do obchodného registra zapísaná 01.08.1994. Mesto Levoča je jediným 
stopercentným spoločníkom spoločnosti od jej založenia a tento stav pretrváva dodnes. 
Spravuje lesný pôdny fond vo vlastníctve mesta Levoča o výmere 6 360 ha. Vo vzťahu k 
vlastníkovi je užívateľom majetku. 
Vykonáva pestovnú činnosť zameranú na obnovu, ošetrovanie a ochranu lesa, ťažbovú činnosť. Je 
výrobcom výrobkov z dreva, predajcom dreva a výrobkov v rozsahu predmetu svojej 
podnikateľskej  činnosti. V predmete podnikania má zahrnuté viaceré ďalšie činnosti: drobnú lesnú 
výrobu, semenárstvo a škôlkarstvo, udržiavanie zvážnic a lesných ciest, nákladnú cestnú dopravu, 
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve a iné. 

 
1.ŤAŽBOVÁ ČINNOSŤ 

 
1.1. Ťažba dreva 
 
Celková vykonaná ťažba dreva za rok 2018 bola vo výške 15 234 m3, z toho ťažba vo vlastnej 
výrobe súkromnými ťažbovými skupinami tvorila 14 566 m3, predaj dreva na pni 448 m3 a 
samovýroba obyvateľstvom 220 m3. 
Na rok 2018 bola plánovaná výška ťažby 14 200 m3 (lesná správa 01 Levoča - 9 000 m3 a lesná 
správa 02 Levočská Dolina – 5 200 m3). V priebehu roka, po zohľadnení požiadaviek lesných 
správ bola ťažba upravená na 14 300 m3, a to znížením plánu na lesnej správe 01 na 8 300 m3 
a navýšením plánu na lesnej správe 02 na 6 000 m3. Určenie výšky ťažby pre rok 2018 vychádzalo 
z momentálneho zdravotného stavu lesných porastov a kalamity ku koncu roka 2017 s analýzou 
jej množstva, štruktúry a ekonomického vyhodnotenia. Odhad stavu nespracovanej kalamity na 
začiatku roka 2018 bol cca 4 250 m3. Kalamitný stav oproti minulému roku teda klesol o cca 
1 700 m3.  Na lesnej správe 01 bol stav kalamity zanedbateľný, preto sa vykonávala už aj úmyselná 
ťažba formou maloplošných clonných rubov. Na lesnej správe 02 bola spracovávaná sústredená 
a rozptýlená kalamita. Hlavným cieľom k zvládnutiu ťažbových úloh bola minimalizácia stavu 
kalamity v lesných porastoch s realizáciou dostatočného množstva finančných prostriedkov 
z úmyselnej ťažby. Tým sa  mali vytvoriť  zdroje na ekonomické krytie nákladových položiek 
ostatných činností. Do úvahy bolo potrebné zobrať množstvo, drevinovú skladbu a rôznu kvalitu 
dreva z možnej ťažby. Podstatné finančné krytie malo byť zabezpečené z ťažby lesnej správy 01 
pre dominantný podiel kvalitného dreva. Na lesnej správe 02 pre tenšiu a finančne málo atraktívnu 
ťažbu nebolo možné očakávať významné výnosy. Takáto prevažne rozptýlená ťažba s nízkym 
objemom stredného kmeňa predstavovala vysoký náklad. Nevyhnutné bolo na lesných správach 
vyhodnocovať mesačné sledovanie plnenia plánu ťažby a dosiahnutých tržieb. Z plánovanej ťažby 
sa v I. štvrťroku vyťažilo 46%, a to hlavne realizáciou ťažby na lesnej správe 01 (34%) smreka 
obyčajného a borovice lesnej. V II. štvrťroku dosiahla ťažba 35% z plánovanej ročnej ťažby 
a v ďalších štvrťrokoch postupne klesala a predstavovala prevažne ťažbu realizovanú na lesnej 
správe 02. Na začiatku roka 2018 pracovalo v ťažbe dreva 11 súkromných ťažbových skupín (cca 
25-27 ľudí) a ku konca roka 6 (14-16 ľudí). Z 11 ťažbových skupín bolo 9 priamo z Levoče alebo 
okolia. Rámcové zmluvy na ťažbové práce boli uzatvárané len so živnostníkmi, ktorí mali na 
uskutočňované práce kvalifikačné predpoklady. Ako v predchádzajúcom roku ani v roku 2018 
neboli v ťažbovej činnosti použité strojové technológie.  
V roku 2018 bola vykonaná obnovná úmyselná ťažba vo výške 5 805 m3, výchovná úmyselná 
ťažba dreva (do 50 rokov) vo výške 10 m3 a náhodná ťažba vo výške 9 419 m3. Podiel ťažby 
ihličnatých drevín z celkovej vykonanej ťažby v roku 2018 predstavoval skoro 97% a podiel ťažby 
listnatých drevín 3%. Náhodná ťažba podľa jednotlivých škodlivých činiteľov za rok 2018 je 
nasledovná: lykožrút smrekový (37%), vietor (16%), huby a tracheomykózy (6%) a lykožrút lesklý 
(3%). Prevládajúcim škodlivým činiteľom v náhodnej ťažbe dreva bol lykožrút smrekový a potom 
vietor. Od roku 2016 nedošlo v lesoch spravovaných našou spoločnosťou k výraznému plošnému 
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poškodeniu lesa pôsobením vetra, preto podiel tohto škodlivého činiteľa na náhodnej ťažbe je 
stabilizovaný.  
V roku 2018 sa nestal v komplexnej výrobe dreva žiaden pracovný úraz. Spoločnosť sprísnila 
požiadavky na uplatňovanie, dodržiavanie a kontrolovanie pravidiel ochrany a bezpečnosti pri 
práci v lesných porastoch.  
Celkové priame náklady v  komplexnej výrobe dreva, t. j. ťažba, približovanie a manipulácia dreva 
na odvoznom mieste boli 193 097,77 €. Priemerné náklady vlastnej ťažby boli vo výške 
13,26 €/m3 (lesná správa 01 – 89 688,75 € a 10,65 €/m3 a lesná správa 02 – 103 409,02 € 
a 16,83 €/m3). Oproti roku 2017 stúpli celkové priemerné náklady na výrobu 1 m3 za celú 
spoločnosť o 1,17 €/m3. Dôvodom nárastu nákladov na 1 m3 bola jednak úprava cenníka výroby 
dreva pre rok 2018, ale aj nízka objemovosť spracovávaného dreva prevažne na lesnej správe 02. 
V roku 2018 dosiahla samovýroba palivového hrubia 220 m3 (v roku 2017 - 227m3). Záujem 
o drevo zo samovýroby pretrváva. Nepovolené ťažby dreva spôsobované nezákonným výrubom 
v lesných porastoch boli počas roka riešené v súčinnosti s políciou. Šlo o drobné krádeže dreva na 
kúrenie. Ochrana proti takejto činnosti sa realizovala zamestnancami priebežne počas roka. 
 
1.2. Približovanie dreva 

 
Približovanie dreva tvorí významnú časť komplexnej výroby dreva. Po vykonaní ťažby sa 
približovaním drevo dostáva na miesto výroby sortimentov, t. j. na lesný sklad. V roku 2018  
približovali drevo na lesné sklady hlavne univerzálne kolesové traktory (UKT) a lesné kolesové 
traktory (LKT). Je to dané tým, že obhospodarované územie má traktorové terény a lesné porasty 
sú charakteristické dobrým sprístupnením. V roku 2018 sa pri približovaní dreva nepatrne 
využívali aj ťažné kone. Ich využívaním sa znižujú škody v porastoch, v prirodzenom zmladení 
a lesnej pôde. Ich uplatnenie treba vidieť v neprístupných a mechanizovane nedostupných  
lokalitách. V roku 2018 spoločnosť pri organizovaní ťažbovej činnosti nevyužívala v ťažbe 
harvestory a na približovanie forwardery. V roku 2018 bolo vo vlastnej výrobe priblížených 14 
566 m3 dreva a predajom dreva na pni 448 m3.  
 
1.3 Manipulácia dreva 
 
Manipulácia dreva je záverečnou fázou výroby drevných sortimentov. Na základe posúdenia chýb 
dreva sa vykonáva krátenie kmeňov na sortimenty. Kvantitatívne a kvalitatívne znaky dreva 
(hrúbka, dĺžka, tvar kmeňa, veľkosť a množstvo hrčí, chyby dreva dané trhlinami, zbiehavosťou, 
krivosťou, sfarbením, hnilobou, poškodením hmyzom a pod.) je potrebné  dokonale poznať a tieto 
správne uplatniť pri akostnom triedení. Preto je najdôležitejším prvkom správneho zhodnotenia 
dreva odborný prístup lesníka a manipulanta. Cieľom manipulácie dreva je vyrobiť kvalitatívne 
najhodnotnejšie sortimenty a dosiahnuť čo najväčší zisk pre spoločnosť. V roku 2018 sa 
manipulácia dreva na lesných skladoch vykonávala pracovníkmi súkromných ťažbových skupín.   
V percentuálnom zastúpení sortimentov k množstvu vyrobeného dreva nastal v roku 2018 oproti 
roku 2017 nárast v sortimente III.A. o 3%, v sortimente III.B pokles o 1%, v sortimente III.C 
pokles o 3% a v sortimente vláknina a palivo bol takmer ten istý. 
 
1.4 Odvoz dreva 
 
Odvoz dreva z lesných skladov našej spoločnosti bol vykonávaný po vlastnej osi priamo 
odberateľmi dreva, súkromnými prepravcami k odberateľom alebo na expedičný sklad Levoča. 
Na dopravu dreva boli využívané nákladné sólo vozidlá (krátke sortimenty) a nákladné súpravy 
na krátke a združené sortimenty. Odvoz dreva v roku 2018 vykonávaný cudzími prepravcami bol 
realizovaný na základe zmluvy uzatvorenej vo verejnom obstarávaní. Časť odvozu (palivové 
drevo) z odvozného miesta k odberateľom bola vykonaná vo vlastnej réžii. Dôvodom bol hlavne 
zabezpečený odber dreva našimi odberateľmi a tým mohla komplexná výroba dreva prebiehať 
plynule. Stav zásob ku koncu roka na odvozných miestach bol nízky. Evidenčný stav zásob ku 
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koncu roka 2018: celkom 231,20 m3, z toho na lesnej správe 02 - 186,11 m3 a na expedičnom 
sklade -  45,09 m3.  

 
 

2. PESTOVNÁ ČINNOSŤ 

 
V roku 2018 bola pestovná činnosť v čerpaní priamych nákladov nižšia oproti roku 2017.Tento 
trend bol aj v predchádzajúcich rokoch a súvisel s poklesom ťažieb a následných pestovných 
výkonov (napr. obnova lesa, uhadzovanie haluziny a iné.). Pokles nastal tiež v ochrane mladých 
lesných porastov (MLP) a prečistkách, ktoré boli v minulosti vysoké. Ročné naplánovanie 
pestovných výkonov a nákladov umožňovalo zabezpečiť nevyhnutnú starostlivosť o les. V roku 
2018 bola celá pestovná činnosť hradená z vlastných finančných prostriedkov spoločnosti. 
Hlavnou úlohou v pestovnej činnosti bolo vykonať vyčistenie ťažbou odkrytých plôch, zabezpečiť 
ich obnovu a previesť ochranu a výchovu mladých lesných porastov. V pestovnej činnosti v roku 
2018 pracovalo cca 15 súkromných pestovných skupín (pravidelne 11, príležitostne 4). Počet 
pracovníkov počas sezóny sa menil v závislosti od potreby plnenia jednotlivých výkonov. Do 
pracovného pomeru na dobu určitú bolo prijatých 5 zamestnancov (do strediska lesnej škôlky  
Pisarčina). Celý rozsah pestovnej činnosti bol realizovaný súkromnými dodávateľmi. Hlavné 
sezónne pestovné práce začali už v marci a trvali do konca novembra. V januári a decembri sa 
prevažne na lesnej správe 02 vykonávali prečistky. Na pozemkoch užívaných našou spoločnosťou 
sa nevyskytol počas roka ani jeden lesný požiar. Bezpožiarovosť pri výkone uhadzovania haluziny 
trvá už niekoľko rokov a súvisí s obmedzovaním spaľovania ťažbového odpadu na plochách. 
Spolupráca s Hasičským a záchranným zborom v Levoči bola v roku 2018 dobrá.  
 
Celkový prehľad o vykonanej pestovnej a ostatnej činnosti podľa výkonov za rok 2018 je 
uvedený v tabuľke č.1. 
 
2.1. Výkon 010 – Lesná pôda určená na zalesnenie 
 
Týmto výkonom sa bilancujú prírastky a úbytky holín, ktoré sa vyskytli na lesných pozemkoch 
v priebehu roka. Jeho dôležitosť spočíva v tom, že z bilancie plôch určených na obnovu lesa sa 
vychádza pri plánovaní obnovy lesa v neskorších rokoch, ochrany mladých lesných porastov 
a prečistiek. Veľkosť evidovaných plôch musí byť v porastoch meraná a zakreslená do obrysových 
máp. V roku 2018 bol prírastok holín z ťažby pre prvú sadbu vo výške 35,91 ha. V roku 2017 to 
bolo 34,96 ha. Iný príjem holín za rok 2018 tvoril prírastok holín pre prvú podsadbu 17,74 ha, 
prírastok holín pre prvú sadbu na ploche po uplynutí lehoty na zabezpečenie 2,96 ha, prírastok 
holín z neúspešného zalesňovania pre opakovanú sadbu 9,75 ha a prírastok holín z neúspešného 
zalesňovania pre opakovanú podsadbu 1,00 ha. Celková výška prírastku holín za rok 2018 dosiahla 
67,36 ha (v roku 2017 to bolo 74,29 ha), čo je pokles o 9% oproti minulému roku.  
2.2. Výkon 011 – Obnova lesa  
 

lesná správa plán (ha/ks) skutočnosť (ha/ks) 
01 (Levoča)  45,00 / 124 250   31,90 /  90 405 
02 (Levočská Dolina)  27,60 /   81 000   27,44 /  80 370 
Spolu  72,60 / 205 250   59,34 / 170 775 

 
  
Príprava plôch na jarnú obnovu lesa v roku 2018 prebiehala už v roku 2017. Snehové jamy boli 
naplnené začiatkom roka a prvé práce pred obnovou (dodávka sadeníc do snehových jám, 
jarkovanie sadeníc a pod.) boli zvládnuté načas. Dobrý výsledok obnovy je závislý od kvality 
zalesňovaných sadeníc, kvality vykonaných prác a pôsobenia vhodných podmienok počas ich 
uskutočňovania (počasie, pôdna vlaha). Jarná umelá obnova lesa predstavovala 55,26 ha = 158 375 
ks sadeníc. Jesenná umelá obnova lesa predstavovala 4,08 ha = 12 400 ks sadeníc. Jarné 
zalesňovanie sa začalo v priebehu apríla a ukončené bolo koncom mája. Jesenná obnova prebehla 
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v menšom rozsahu ako bola naplánovaná, pretože jeseň bola suchá s nedostatkom zrážok. Lesná 
správa 01 odstúpila od jesennej obnovy a nevykonala ju. V roku 2018 podiel umelej obnovy lesa 
na celkovej obnove predstavoval 92%, z toho prvej 81%, opakovanej 18% a podiel prirodzenej 
obnovy len 1%. Prirodzené zmladenie do nepripravenej pôdy bolo vykázané len na ploche 0,77  ha, 
z toho smrek 0,61 ha, jarabina 0,09 ha, javor 0,05 ha a breza 0,02 ha.  
Prehľad obnovy lesa za posledných 8 rokov je nasledovný: 

rok obnovy umelá obnova prirodzená obnova spolu 
2011 212,28 ha /717 700 ks 11,78 ha 224,06 ha 
2012 234,29 ha /706 985 ks 15,63 ha 249,92 ha 
2013 204,43 ha /594 355 ks  23,29 ha 227,72 ha 
2014 192,26 ha /568 675 ks 36,93 ha 229,19 ha 
2015 132,77 ha /404 675 ks 26,42 ha 159,19 ha 
2016   98,05 ha /278 000 ks 16,01 ha 114,06 ha 
2017 118,59 ha /348 955 ks 10,47 ha 129,06 ha 
2018   59,34 ha/ 170 775 ks    0,77 ha   60,11 ha 

 
V roku 2018 prevládala v umelej obnove lesa sadba listnatých drevín (60% z vysadených sadeníc), 
a to bukom. Umelá obnova ihličnatými drevinami tvorila 40% z vysadených sadeníc, z toho 
najviac smrekom a smrekovcom. Na celkovú obnovu lesa v roku 2018 sa použilo 88 645 ks 
vlastných sadeníc a 82 130 ks nakupovaných sadeníc (len buk na jarnú obnovu). V roku 2018 boli 
iným lesným subjektom zo strediska lesnej škôlky Pisarčina predané tieto množstva 
voľnokorenných sadeníc: smrek 65 650 ks, borovica 71 500 ks, smrekovec 62 550 ks, jedľa 
8 000 ks, smrek pichľavý 300 ks, kosodrevina 300 ks a vejmutovka 500 ks. Celkom sa predalo 
208 800 ks sadeníc. Aj v roku 2018 sa pri výsadbe sadeníc uplatňovalo pravidlo nižšieho počtu 
sadeníc na hektár. Sledovala sa tým hlavne úspora priamych nákladov na 1 ha zalesňovanej plochy. 
Na druhej strane je potrebné počítať s vplyvom prirodzeného zmladenia na množstvo jedincov na 
ploche. Z hľadiska pestrosti drevinovej skladby a stability budúcich porastov je to aj žiadúce. 
Priemerná nákladovosť zalesnenia 1  sadenice bola v rámci celej organizácie cca 0,184 €/ks, čo je 
o 0,020 €/ks viac ako v roku 2017. Priemerná nákladovosť na 1 ha zalesnenej plochy v rámci celej 
organizácie bola 531 €/ha vrátane odvodov, čo je o 48 € viac ako rok predtým. V roku 2018 bol 
priemer vysadených sadeníc 2 878 ks/ha, v roku 2017 bol 2 942 ks/ha. Celkové priame náklady na 
mzdy a služby v obnove lesa za rok 2018 predstavovali 23% celkových priamych nákladov na 
mzdy a služby z pestovnej činnosti. Bol to pokles o 8% oproti roku 2017. 
  
2.3. Výkon 015 – Uhadzovanie  haluziny 
 

lesná správa plán (ha) skutočnosť (ha) 
01 (Levoča) 40,00 35,85 
02 (Levočská Dolina) 25,00 31,01 
spolu 65,00 66,86 

 
Plnenie tohto výkonu pozostáva z uhadzovania haluziny do pásov bez pálenia, uhadzovania 
haluziny vrátane pálenia a uhadzovania haluziny pre štiepkovanie. Na lesnej správe 01 bolo takmer 
70% plôch (24,90 ha) vyčistených od haluziny mechanizovane, t.j. prostredníctvom vývoznej 
súpravy. Jednalo sa o beznákladové vyčistenie plôch od ťažbového odpadu spracovateľom lesnej  
štiepky. Spoločnosť predajom ťažbového odpadu (2 305,12 t) získala 5 363 € (lesná správa 01: 
1 746,10 t v hodnote 3 650,75 € a lesná správa 02: 559,02 t v hodnote 1 712,25 €). 
Nemechanizované uhadzovanie do pásov vykonali súkromné pestovné skupiny ručne na ploche 
41,96 ha. Priemerná cena  uhadzovania haluziny predstavovala 679 €/ha a bola o 59 € vyššia ako 
v roku 2017. Nárast cien súvisí s úpravou cenníka začiatkom roka 2018. Celý výkon vykonali 
súkromné pestovné skupiny. V roku 2018 bolo na výkon v uhadzovaní haluziny vynaložených 
22% finančných nákladov z celkových priamych služieb a miezd v pestovnej činnosti. 
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2.4. Výkon 017 – Ochrana mladých lesných porastov  (MLP) proti burine 
 

lesná správa plán (ha) skutočnosť (ha) 
01 (Levoča) 135,00  23,18 
02 (Levočská Dolina) 180,00 178,58 
spolu 315,00 201,76 

 
Plán ochrany MLP proti burine pre rok 2018 vychádzal zo skutočnej potreby zabezpečenia lesných 
kultúr pred pôsobením buriny v pôsobnosti oboch lesných správ. V čase jeho vykonávania sa 
ukázalo, že ochranu MLP nebude potrebné realizovať na všetkých plánovaných plochách - na 
lesnej správe 01. Plôškové vyžínanie alebo vyžínanie v pásoch tvorilo 100% ochrany MLP proti 
burine. Mechanická ochrana MLP krovinorezmi sa využívala v odrastajúcich MLP. V roku 2018 
sa celoplošná ochrana MLP proti burine nevykonávala. Doba na vykonávanie ochrany MLP proti 
burine v každom lesnom poraste je individuálna a závislá od stanovišťa, zastúpenia drevín 
a vývoja porastu. Výkon má smerovať na včasné potlačenie pôsobenia buriny na sadenice 
a umožnenie ich odrastania. Dobu a spôsob vykonania tohto výkonu je potrebné voliť podľa druhu 
dreviny a stavu buriny. Priemerné náklady na tento výkon predstavovali 147,30 €/ha. Náklady 
oproti roku 2017 sú vyššie o 9,03 €/ha. Celkove sa na plnenie tohto výkonu vyčerpalo 22% 
z priamych nákladov miezd a služieb v pestovnej činnosti. 
2.5. Výkon 019 – Ochrana mladých lesných porastov (MLP)  proti zveri 
 

lesná správa plán (ha) skutočnosť (ha) 
01 (Levoča) 190,00 183,67 
02 (Levočská Dolina) 190,00 192,12 
spolu 380,00 375,79 

 
Ochrana MLP proti škodám spôsobených zverou je dôležitá z dôvodu vysokých stavov raticovej 
zveri v našich lesoch. Jej podcenenie môže spôsobiť nenahraditeľné škody na lesných kultúrach. 
Preto je potrebné ochranu proti zveri nepodceňovať a vykonať ju včas. Opatrenia v poľovnej 
činnosti zamerané na reguláciu kmeňových stavov zveri napomáhajú minimalizácii škôd 
spôsobených zverou v lesných porastoch. V rokoch 2016/2017 sa škody zverou v našej 
spoločnosti pohybovali na úrovni 135 236 €, v rokoch 2017/2018 to bolo 140 620 €. Mechanická 
ochrana proti zveri (sieťovina, vlákno, polynet, hliník, fólia a iné) sa v roku 2018 vykonala na 
výmere 0,45 ha. Na chemickú ochranu MLP proti zveri sa v roku 2018 použilo 3 045 kg cervakolu 
(lesná správa 01 – 1 675 kg, lesná správa 02 – 1 370 kg). Priemerná spotreba aplikovaných 
repelentov na lesnej správe 01 bola 9,74 kg/ha a na lesnej správe 02 -  7,15 kg/ha. Znalosť 
podmienok, doby a postupov aplikácie repelentov je základom účinnej ochrany MLP proti zveri. 
V roku 2018 bola priemerná nákladovosť chemickej ochrany MLP proti zveri vo výške 50,00 €/ha 
ako to bolo aj v roku 2017. Výkon ochrana MLP proti zveri tvoril 14% z celkových priamych 
nákladov na mzdy a služby v pestovnej činnosti. 
 
2.6 Výkon 020 – Prečistky  
 

lesná správa plán (ha) skutočnosť (ha) 
01 (Levoča)  70,00  41,03 
02 (Levočská Dolina)  60,00  66,32 
spolu 130,00 107,35 

 
Plán prečistiek na rok 2018 bol stanovený na základe potreby oboch lesných správ. 
V predchádzajúcich rokoch boli plány až dvojnásobne vyššie a darilo sa ich plniť. Tento výkon 
pozostáva z prerezávok a plecích rubov. Plán prerezávok na rok 2018 bol 109,00 ha (lesná správa 
01 – 49,00 ha a lesná správa 02 – 60,00 ha). Plocha celkove vykonaných prerezávok predstavovala 
82,03 ha, z toho na lesnej správe 01 to bolo 16,55 ha a na lesnej správe 02 - 65,48 ha. Plán plecích 
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rubov v roku 2018 bol 24,48 ha len na lesnej správe 01. Plecie ruby sa vykonali na ploche 25,32 ha 
(na lesnej správe 01 – 24,48 ha, na lesnej správe 02 – 0,84 ha). Z celkovej plochy prečistiek tvorili 
prerezávky vyše 76% a plecie ruby cez 23%. Regulácia hustoty drevín a negatívny výber v MLP 
vplýva na stabilitu lesného porastu a jeho odolnosť voči pôsobeniu abiotických škodlivých 
činiteľov.  Všetky prečistky boli vykonané mechanizovane a celkové priemerné náklady 
predstavovali 203,51 €/ha. Výkon prečistiek za rok 2018 tvoril 16% z priamych nákladov na mzdy 
a služby v pestovnej  činnosti.  
 
2.7. Výkon 028 – Ochrana lesa  
 
V roku 2018 bola ochrana lesa zameraná na práce súvisiace s ochranou lesa proti podkôrnemu 
hmyzu, práce na údržbe oplôtkov a ostatné práce súvisiace s ochranou lesa. V roku 2018 boli 
inštalované feromónové lapače na odchyt lykožrúta smrekového v počte 70 ks a lykožrúta lesklého 
15 ks. Používali sa štrbinové feromónové lapače. Silný odchyt lykožrúta smrekového bol na 58ks, 
stredný na 8 ks a slabý na 4 ks feromónových lapačoch. Silný odchyt lykožrúta lesklého bol na 
8 ks feromónových lapačoch a stredný na 7 ks. Vykonávané preventívne a obranné opatrenia  
v boji proti podkôrnemu hmyzu vychádzali zo STN 48 27 11. V roku 2018 sa na lesnej správe 01 
vykonali opravy a údržby poškodených oplôtkov. Poškodenia boli spôsobené zväčša lesnou 
zverou, počasím, padnutými stromami a pod. V ostatných prácach boli čerpané finančné 
prostriedky vo výške 2 746 €. Priame náklady na tento výkon boli čerpané vo výške 73 % 
z plánovaných nákladov a z celkových pestovných nákladov tvorili 2%. 
 
2.8. Výkon 039 – Ostatné pestovné práce 
 
V rámci výkonu ostatné pestovné práce boli finančné prostriedky čerpané na výsek nežiadúcich 
drevín v MLP, údržbu hraníc lesného pôdneho fondu a hraničných kopcov a na ostatné práce 
potrebné v rámci tohto výkonu. Výsek krov v MLP sa realizoval na výmere 17,49 ha a tvoril 
náklady potrebné na výsek nežiadúcich drevín pred obnovou lesa. Priame náklady na tento výkon 
boli čerpané vo výške 79% z plánu priamych nákladov. 
 
3. OSTATNÁ ČINNOSŤ 

 
Ostatné lesnícke činnosti predstavujú rozsiahlu skupinu výkonov, ktoré napomáhajú v lesnej 
výrobe plniť hlavné výrobné úlohy, dopĺňajú ich alebo pôsobia samostatne. Medzi ostatnú činnosť 
zaraďujeme: zber semien, lúštenie semien, výroba sadeníc v lesných škôlkach, poľovníctvo, 
drobná lesná výroba, obhospodarovanie lúk a iné. Významné a osobitné postavenie majú: opravy 
a údržby lesných ciest a zvážnic, opravy  a údržby hmotného majetku, vagónovanie dreva a iné. 
 
3.1. Výkon 128 – Opravy a údržba zvážnic 
 
Zvážnice predstavujú významnú časť lesnej dopravnej siete, pretože umožňujú  prístup do lesných 
porastov, a tým aj ich obhospodarovanie. V roku 2018 sa neplánovali finančné prostriedky na 
opravy a údržbu zvážnic, avšak nevyhnutné opravy, ktoré sa vyskytli v priebehu roka sa vykonali 
pri opravách lesných ciest. Závažné poškodenie zvážnic, či už lesnou činnosťou, zrážkami 
prípadne posunom svahov neboli v roku 2018 zaznamenané. Nevyhnutné opravy zvážnic boli 
zamerané na reguláciu povrchovej vody, úpravu ich vyústenia na lesné cesty, prípadne výrub 
krovín z ich okolia. Tento výkon sa realizoval prevažne zemným strojom. 
  
 
3.2. Výkon 129 – Opravy a údržba lesných rámp 
 
V roku 2018 sa čerpali finančné prostriedky na opravu a údržbu rámp v celkovej výške 1 166,15 €. 
Opravená a posunutá bola rampa v lokalite Kováčova víla a rampy Nad Prehybou a Brinky. 
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3.3. Výkon 135 – Opravy  a údržba lesných ciest  
 
Lesné cesty (LC) zohrávajú pri zabezpečovaní lesnej výroby a obhospodarovaní lesa významnú 
funkciu. Slúžia na pohyb osôb a prevoz materiálu pre potreby lesnej výroby, sprístupňujú lesné 
porasty a skracujú vzdialenosti medzi lokalitami. Dôležité sú pri plnení výrobných úloh, ale aj pri 
odstraňovaní následkov živelných pohrôm (kalamity, záplavy, požiare a iné). Preto musia byť 
z hľadiska zabezpečenia prejazdnosti lesnej techniky v dobrom technickom stave. V roku 2018 
bol stav lesných ciest nasledovný: vo vlastníctve spoločnosti – realizované spoločnosťou 
v predchádzajúcich rokoch z európskych fondov (LC Nízka, Kameň, Ždiar, Kavera),  lesné cesty 
v nájme od vlastníka - mesta Levoča – odovzdané spoločnosti delimitačným protokolom (LC 
Kráľovec) a v nájme od Vojenských lesov a majetkov SR š. p. – nachádzajúce sa na pozemkoch 
v užívaní spoločnosti. Celkový stav sprístupnenia lesného majetku lesnými cestami je v súčasnosti 
vyhovujúci a postačuje výrobným potrebám spoločnosti. Lesná dopravná sieť ciest je primeraná 
a dostatočne hustá. Pre rok 2018 bol schválený rozsah priamych nákladov na opravy a údržby 
lesných ciest vo výške 13 350 €. Vynaložené priame náklady dosiahli hodnotu 25 382 €. Za 
predchádzajúce tri roky bolo na opravy a údržbu lesných ciest čerpaných 61 250 €. Začiatok 
prvých prác prostredníctvom JCB bol v auguste v lokalite Zwancigerka. Pokračovalo sa zemnými 
prácami v lokalite Zlatá studňa, Olšavka a presýpaním cesty Kúty – Uloža – Daní haz. Dovezeným 
kameňom sa opravil aj úsek Pomník – Dvorčanka a dokončil sa úsek cesty Pod Smižanským 
skladom.  Asfaltovou drťou sa opravovali asfaltové cesty na lesnom obvode Mervova. Okrem toho 
sa uskutočnila úprava lesných ciest kameňom a asfaltom v lokalite Flajšmanka a Koryto 
a zvážnice nad odvozným miestom Dvorčanský most. Na lesnej správe 01 sa realizovalo 
osadzovanie odrážok z dreva na odvodnenie lesných ciest. Významné zlepšenia prístupnosti 
odvozných miest sa vykonali v lokalite Kováčová víla a Dolina - most. Strojové práce na oprave 
a údržbe lesných ciest prebiehali do druhej polovice októbra. Čistenie cestných odrážok podľa 
potreby a usmernenia vykonávali súkromné skupiny. Pluhovanie snehu na lesných cestách sa 
vykonávalo vo vlastnej réžii traktorom John deere. 
 
3.4.  Výkony 211- Zber semena, 214 – Lúštenie semien, 222 – Výroba sadeníc v škôlkach 
 
Stredisko lesných škôlok Pisarčina zabezpečuje na výmere 4,55 ha produkciu sadeníc lesných 
drevín pre potreby našej spoločnosti a na predaj. V lesnej škôlke pestujeme rôzne druhy sadeníc 
(buk, smrek, jedľa, smrekovec, borovica a iné), pričom priemerná výrobná doba sadeníc je 3,18  
roka.  
Hospodárenie lesnej škôlky v roku 2018: 

Položka rok 2018 v € 
výnosy spolu  48 744,83  
priame náklady  40 715,84 
výrobná réžia   22 238,32 
výsledok hospodárenia -14 209,33  

 
Náklady 
Materiálové náklady lesnej škôlky za rok 2018 boli v hodnote 8 102,16 €, čo je oproti roku 2017 
kedy boli v hodnote 5 264,13 € nárast o 2 838,03 €, index 1,54.Vyššia spotreba bola vo všetkých 
hlavných materiálových položkách. Najväčšiu časť tvorili náklady na osiva 5,129,29 €, náklady 
na hnojiva, rašelinu vo výške 1 037,05 €, náklady na chemikálie 1 390,10 €, ostatné priame 
náklady boli v objeme 545,72 €. Mzdové náklady v objeme 17 599,25 €, navýšenie oproti roku 
2017 o 1 014,77 €, index 1,06 – v roku 2017 boli v hodnote 16 584,48 €. Ostatné priame náklady 
v roku 2018 dosiahli výšku 15 014,43 € a boli menšie oproti roku 2017 o 2 242,61 €, index 0,87. 
Nižšie boli aj služby v lesnej škôlke a odpisy. 
Výnosy 
Z lesnej škôlky bolo v roku 2018 vyzdvihnutých 297 445 kusov sadeníc (z toho určených na 
vlastnú spotrebu 88 645 kusov a predaných bolo 208 800 kusov sadeníc), čo vo vnútropodnikovom 
ocenení predstavuje aktiváciu 18 615,45 €. Zmena stavu nedokončenej výroby sadeníc: pokles 
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nedokončenej výroby v objeme  - 1 960,12 €. V nedokončenej výrobe je evidovaných 925 100 
kusov sadeníc v hodnote 55 272,40 € (rok 2017 – 880 300 kusov v hodnote 57 257,90 €). 
V porovnaní s rokom 2017 je nárast kusov sadeníc nedokončenej výroby o 44 800 kusov avšak 
v ocenení je pokles o 1 960,12 €. Tento stav je spôsobený väčším počtom zastúpenia jednoročných 
a dvojročných sadeníc, u ktorých je ocenenie nižšie ako u troj a viac-ročných sadeníc, tie 
v porovnaní s rokom 2017 sú približne na rovnakej úrovni. Tržby z predaja sadeníc boli v objeme 
31 845,50 € - predaných bolo 208 800 kusov sadeníc a 20 000 kusov semenáčikov.  
 
3.5.  Výkony 241- Poľovníctvo 
 
Lesy mesta Levoča, spol. s r. o je užívateľom poľovného revíru PR Levoča II na základe nájomnej 
zmluvy s mestom Levoča o celkovej výmere 3 884,57 ha. Hospodárenie v poľovnej sezóne 
2018/2019 sa riadilo v zmysle schváleného Plánu chovu a lovu raticovej zveri (OÚPP – odbor 
lesný). V poľovnej sezóne 2018/2019 sme vykonali selektívny odstrel nasledovne (plán/  
skutočnosť):  jelenej zveri 94 ks/94ks, srnčej zveri 1 ks/1 ks,  diviačej zveri 20ks/7ks (z toho 1 ks 
úhyn). Plán chovu a lovu jelenej a srnčej zveri bol splnený podľa pohlavia a vekových tried na 
100%. U diviačej zveri nebol splnený odstrel 5 ks lanštiak a 8 ks diviača. Stavy jelenej zveri sú 
veľmi vysoké k čomu sme zvýšili plán lovu o 4 ks (oproti roku 2016 o 16 ks). 
Hospodárenie v poľovníctve: 

Položka rok 2018 v € 
výnosy spolu 14 386,65  
priame náklady 11 398,96 
výrobná réžia    6 225,93 
výsledok hospodárenia  -3 238,24  

 
V zimnom období sme vykonávali prikrmovanie jelenej a diviačej zveri objemovým, jadrovým 
a dužinatým krmivom v primeranom a postačujúcom množstve najmä v mesiacoch január a 
február. Hlavná poľovnícka sezóna bola jeseň a zima. V mesiaci september a október sme plnili 
plán poplatkového odstrelu jeleňov a v ďalších mesiacoch odstrel jeleníc a jelenčiat. Priebežne bol 
plnený aj odstrel srnčej a diviačej zveri v zákonnej dobe lovu. Každý účastník výkonu práva 
poľovníctva s platným poľovným lístkom  mal riadne vypísanú povolenku poľovným hospodárom 
a pridelenú plombu. Účasť na individuálnej poľovačke v revíri bola vždy zaznamenávaná vopred 
v knihe návštev revíru na lesnej správe 01 a lesnej správe 02. Samotný lov zveri bol vykonávaný 
podľa poľovníckych pravidiel a zvyklosti. Prvotné vyšetrenie ulovenej zveri vykonal poľovný 
hospodár, alebo poľovný referent, ktorí majú pre to príslušné oprávnenie. Pri postrelenej zveri sme 
používali poľovných psov na dohľadávanie. Úraz pri poľovačke nebol zaznamenaný. V závere 
poľovníckej sezóny sa koná chovateľská prehliadka. 
 
3.6. Výkon 414 – Lúky  
 
V roku 2018 naša spoločnosť vykonala na trvalých trávnych porastoch (TTP), ktoré máme v nájme 
od mesta Levoča, kosenie vo výške 9,87 ha a mulčovanie  vo výške 13,10 ha. Ide o horské lúky 
v blízkosti lesných porastov. Pretože časť lúk (Brinky a Kráľovec) naša spoločnosť prenajíma 
cudzím subjektom, dozerala aj na to, aby tieto boli obhospodárené podľa dohodnutých podmienok. 
Súčasne vykonala dozor nad pokosením horských lúk (Kúty, Kowald), prenajatých mestom 
cudzím obhospodarovateľom. Ten spočíval hlavne v časovaní kosby a dôslednom vykosení 
dostupných miest. Mulčovanie a kosenie sa vykonávalo traktorom John Deere s mulčovačom  
Kuhn a diskovou kosou Kuhn. Časť vyprodukovaného sena bola zhrabaná a zlisovaná do 
sieťovaných balov použitá na zimné prikrmovanie zveri a časť použitá na naplnenie kŕmnych 
zariadení. Význam obrobených horských lúk treba vidieť v ich prínose pre tvorbu krajiny, rozvoj 
životného prostredia a zachovanie diverzity flóry a fauny. Lúky je potrebné  vnímať ako významný 
potravinový prvok pre lesnú zver. 
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3.7. Výkon 6 - Autodoprava  
 
Pre rok 2018 bolo vo vlastnej autodoprave stanovené čerpanie priamych nákladov na 61 170 €. 
Dosiahnuté skutočné priame náklady tvorili 68 262,52 €, čo predstavovalo takmer o 12% viac 
oproti plánu. Hlavným dôvodom vyššieho prekročenia plánu je vysoký rozsah opráv a údržieb     
(o  55% oproti plánu) a vyššie čerpanie priamych miezd (o 12% oproti plánu). 
Inventúrny počet používaných vlastných dopravných prostriedkov a prípojných mechanizmov 
v roku 2018: 
1 ks nákladné vozidlo s hydraulickou rukou (Avia) 
4 ks terénne vozidla (1 x Kia, 1 x Hyundai, 2 x Mitsubishi) 
2 ks kolesové traktory (1 x John Deere, 1 x Zetor) 
2  ks prívesy za kolesový traktor 
2 ks prívesné vozíky 
16 ks prípojné mechanizmy (3 x kosačka, 2 x mulčovač, 1 x škôlkovací stroj, 1 x pôdna fréza, 1 x 
podrezávač sadeníc, 1 x vyzdvihovač sadeníc, 3 x pluhová radlica, 1 x medziriadková plečka, 1 x 
diskové brány, 1 x pluh, 1 x obracačka sena). 
V porovnaní s rokom 2017 sa stav znížil o 1 terénne vozidlo (predaj Susuki Jimni v roku 2017) 
a zvýšil o 1 prípojný mechanizmus (obracačka sena na prípravu senáže pre zimné prikrmovanie 
zveri). Celkové skutočne najazdené kilometre a Mth boli nižšie oproti plánovaným, preto 
v priamych materiálových nákladoch sa dosiahla mierna úspora. Dopravné prostriedky mali 
stanovené ročné limity kilometrov a ročné normy spotreby palív. Plán najazdených km a výkonov 
stroja (Mth) pre rok 2018 bol stanovený takto: motorové vozidla – 56 000 km, traktory – 900 Mth. 
Skutočne  najazdené km za rok 2018 – 48 811 km (v roku 207 – 49 137 km), celkové odpracované 
Mth – 697 Mth (v roku 2017 – 744 Mth). V roku 2018 nebol prekročený plánovaný ročný limit 
kilometrov u žiadneho vozidla. Celková skutočná spotreba pohonných látok bola: nafta motorová 
– 12 690,57 litrov (v roku 2017 – 12 894,36 l). V skutočnej spotrebe motorovej nafty 
u automobilov a traktorov sa v roku 2018 dosiahla mierna úspora. Počas roka nebola spôsobená 
žiadna škoda na motorových vozidlách. Na odstraňovaní  malých a stredných porúch motorových 
vozidiel sa podieľali vlastní pracovnici. Zložitejšie poruchy sa uskutočňovali v opravárenských 
firmách. V roku 2018 tvorili vynaložené priame náklady na opravy a údržby 13 505,21 € (v roku 
2017 – 12 662,93 €). Potvrdil sa trvajúci rast nákladov na opravu a údržbu nákladnej Avie na 
odvoz dreva. Neočakávané boli aj opravy koncom roka na traktore John Deere (výmena 
spojkového ventilu, oprava elektriky). Z uvedených skutočností je zrejmé aké kolísavé sú ročné 
priame náklady na opravy a údržby vozidiel a závislé od veku, stavu, spôsobu užívania, 
starostlivosti vodičov a pod. V roku 2018 mala spoločnosť uzatvorené 4 havarijné poistenia 
motorových vozidiel (Avia, Mitsubishi 2x, Hyundai). Nebola z nich riešená žiadna poistná 
udalosť. V priebehu roka 2018 boli  na motorových a prípojných vozidlách vykonané 4 kontroly 
technického stavu, 2 emisné kontroly a 4 servisné prehliadky. 
  
4. ODBYT DREVA 

 
V roku 2018 bol naplánovaný odbyt dreva vo výške 14 300 m3, tržby boli plánované vo výške 
731 100 € za priame dodávky dreva a priemerná cena 51,13 €/m3. Na lesnej správe 01 bol odbyt 
naplánovaný vo výške 8 300 m3. tržby 441 560 € a priemerná cena 53,20 €/m3. N lesnej správe 02 
bol odbyt naplánovaný vo výške 6 000 m3, tržby 289 540 € a priemerná cena 48,25 €/m3. Celkom 
bolo zodbytovaných 14 310,75 m3  plnenie na 100,08%, dosiahnuté tržby 741 863,62 € plnenie na 
101,47% a priemerná cena 51,84 €/m3, plnenie na 101,39%. Z uvedeného možno konštatovať, že 
plánované úlohy odbytu dreva za rok 2018 boli splnené a mierne prekročené.  
Vývoj a ciele v oblasti odbytu boli zamerané v roku 2018 na kvalitnú sortimentáciu a druhovanie 
vyťaženého dreva. Na lesnej správe 01 sa v prevažnej miere ťažilo drevo v rubných porastoch, kde 
vznikali kvalitnejšie sortimenty, ale drevinové zloženie bolo rôznorodé - ťažila sa hlavne jedľa, 
borovica, smrek a smrekovec a v malej miere listnaté dreviny. Na lesnej správe 02 prebiehala 
ťažba hlavne v prebierkových porastoch – tenká hmota a to hlavne spracovaním kôrovcovej 
kalamity – suchárov v drevine smrek, vtrúsene v rámci ťažby sa vyskytli aj iné dreviny 
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a v menšom množstve aj listnaté sortimenty. Všetky tieto faktory boli hlavným zdrojom riešenia 
daných odbytových situácií  v jednotlivých obdobiach roka tak ako bola vykonávaná ťažba. 
Rôznorodosť zastúpenia drevín veľmi ovplyvňovalo priemerné speňaženie odbytovaného dreva 
z dosiahnutých tržieb. V roku 2018, keďže ťažba dreva bola nižšia a objem drevín borovice, jedle 
bol vo výške minulého roka vzhľadom na nižšiu cenu sortimentov u týchto drevín bola 
ovplyvňovaná aj priemerná cena za všetko predané drevo. Ďalším dôležitým faktorom, ktorý 
nežiaduco znižoval priemernú cenu bolo spracovanie kalamitného dreva – suchárov prevažne 
v prebierkových porastoch na lesnej správe 02 Levočská Dolina. Cena za ihličnaté priemyselné 
výrezy (IPV)  mala mierne pozitívny vývoj od druhého štvrťroka, kedy sme dohodli navýšenie 
cien s našimi odberateľmi u drevín smrek a jedľa v IPV. V ďalšom období bola po celý rok 
stabilizovaná, možno konštatovať, že dohodnuté ceny s obchodnými partnermi boli na 
požadovanej úrovni, ba v porovnaní s okolitými subjektami boli najvyššie. Odbyt drevnej hmoty 
u IPV sortimentov (guľatina) bol počas roka plynulý.  
Dôležitým faktorom bolo správne naplánovanie výšky ťažby na jednotlivé štvrťroky a tým aj 
odbyt dreva. Cieľom bolo zvládnuť úlohy v ťažbe dreva a následne v odbyte k polroku minimálne 
na 60% celoročného objemu. Najkvalitnejšie drevo je zo zimnej ťažby a tým sa dosahuje aj 
najlepšie speňaženie predaného dreva. Hlavnou úlohou odbytu dreva bolo v roku 2018 dosiahnuť 
plánované tržby a tým aj požadovanú priemernú cenu. Hlavným guľatinovým sortimentom bola 
výroba IPV III.AB v 3,10 m dĺžkach, ktoré nahradili 4,10 m dĺžky sortimentov. Vzhľadom na 
ťažbu dreva v tenkých porastoch bol vyvíjaný tlak k tomu, aby sa tieto sortimenty vyrábali 
dôsledne, aby vhodná hmota zlou manipuláciou a triedením dreva neunikala do sortimentov nižšej 
kvality, čo by viedlo k znižovaniu tržieb. V triede III.C sa taktiež vyrábali v podstatnej miere 
krátke výrezy a to v 5 m dĺžkach. Tým nedochádzalo k zámene daných sortimentov. Už koncom 
roka 2017 stagnoval obchod IPV v 3,10 m smerovaný do Rakúska, preto sme intenzívne pracovali 
na zmene konečného odberateľa. V roku 2018 uvedený sortiment smeroval do Rumunska, kde boli 
dosahované aj vyššie ceny za daný sortiment. Môžeme konštatovať, že obchod v tomto sortimente 
sa inovoval k lepšiemu. Vláknina sa vyrábala výlučne v 2,5 m dĺžkach do 50 cm pre spoločnosť 
Energomer a v 2 m dĺžkach z vyzdravovania – nadrozmerné kusy nad 50 cm pre spoločnosť Di 
Mihálik. Pravidelnou kontrolou, či už v meraní, dodržiavaní stanovených dĺžok, triedením dreva 
a usmerňovaním ťažbových skupín priamo na odvoznom mieste sa dosiahol určitý štandard 
manipulácie dreva. 
Zastúpenie jednotlivých sortimentov a ich speňaženie:  

sortiment množstvo v m3 priemerná cena v € zastúpenie v % 
IPV III.A   6 477,98 66,29 45,27 
IPV III.B      375,65  62,41   2,62 
IPV III.C, agregát   3 246,63 51,01 22,69 
Ihličnatá vláknina   1 683,89 28,00 11,77 
Ihličnaté palivo    1 989,69 28,71 13,90 
Ihličnaté spolu  13 773,84 52,47 96,25 
Listnaté LPV + 
vláknina 

       61,02 60,00  0,43 

Listnaté palivo       392,21 35,52  2,74 
Vlastná spotreba        83,68 17,82  0,58 
celkom  14 310,75 51,84 100,00 

 
Zastúpenie sortimentov triedy III.A a III.B bolo 47,89%, zastúpenie sortimentu III.C činí 22,69%, 
zastúpenie vlákniny je 11,77 %. Dodávky dreva odberateľom boli realizované na základe kúpnych 
zmlúv, v ojedinelých prípadoch a malých množstvách na základe objednávky. Dodávky dreva pre 
jednotlivých odberateľov boli plnené na výšku dohodnutých objemov v kúpnopredajných 
zmluvách, ale aj na základe platobnej disciplíny jednotlivých odberateľov. Medzi osvedčených 
obchodných partnerov patria Di Mihálik, JO-TEL, Energomer. V roku 2018 sme obchodovali aj 
s partnermi ako Smolenová Mária – hlavný odberateľ na IPV III.C triedy, zahraničný partner – 
Základ Produkcijny Poľsko. Odberateľmi vlákninového dreva v roku 2018 boli hlavne Energomer, 
Di Mihálik. Počas roka sa podarilo udržať minimálne zásoby dreva na odvozných miestach. Drevo 
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bolo dodávané plynule a v závere roka ostali iba minimálne zásoby. V priebehu roka prebiehala 
realizácia a odpredaj palivového dreva. Možno konštatovať, že palivové drevo sa počas roka 
predávalo plynule ako pre obyvateľstvo, tak aj pre firmy, ktoré vykurujú drevom. Predaj pre 
obyvateľstvo sme realizovali aj poskytnutím vlastnej dopravy. Za rok 2018 sa predalo celkom 
2 381,90 m3 paliva. V roku 2018 sme v plnej miere využívali  vlastnú AVIU na prepravu výrobkov 
v odbyte a to hlavne na dodanie palivového dreva pre obyvateľstvo. Tržby za dopravu dreva činili 
5 825,10 €. Je potrebné spomenúť aj veľkú poruchovosť daného dopravného prostriedku, čím sa 
zvyšujú aj prevádzkové náklady na túto činnosť. Na prepravu dreva z odvozného miesta na 
expedičný sklad – kamióny, vagóny sme využívali súkromných prepravcov drevnej hmoty. Na 
základe výsledkov súťaže vo verejnom obstarávaní dopravu dreva vykonávali firmy Drevotrans – 
Horký – dodávateľ na rôznu variabilnosť odvozu dreva, a firma Slebodník – sólo + vlek tiež na 
odvoz krátkeho dreva. Ostatní odberatelia vzhľadom na využitie kamiónovej dopravy v odbyte 
využívali vlastnú prepravu. Okrem priamych dodávok dreva bol realizovaný aj predaj dreva na pni 
– v porastoch s nízkou hmotnatosťou na lesnej správe 02 Levočská Dolina vo výške 447,76 m3, 
tržby činili 3 231,85 €. Ďalej bol realizovaný predaj štiepky vo výške 2 305,12 t, s dosiahnutými 
tržbami 5 363 €. Okrem hlavných produktov lesnej výroby bol realizovaný predaj aj vedľajších 
výrobkov a služieb. V roku 2018 sme zrealizovali predaj zveriny, poplatkový lov zveri a tržby sme 
dosiahli aj v predaji sadeníc, čačiny a vianočných stromčekov.  
Prehľad ostatných tržieb za rok 2018:  

ostatné tržby v € 
doprava nákladná   5 825,10 
poľovníctvo - divina a poplatkový lov zveri 14 309,55 
nájomné a služby   6 783,22 
sadenice a ostatné produkty 31 922,30 
spolu  58 840,17 

 
Rok 2018 bol v odbyte dreva veľmi náročný počas celého roka a to hlavne v riešení kvalitnej 
sortimentácie a následného umiestňovania sortimentov na trhu. Napriek všetkým faktorom, ktoré 
negatívne ovplyvňovali predaj dreva v našej spoločnosti môžeme konštatovať, že úlohy boli 
plnené priebežne, drevo bolo zrealizované na predaj v množstve a kvalite na požadovanú výšku 
výnosov pre zdarný chod spoločnosti.  
 
Prehľad realizácie a speňaženia dreva podľa jednotlivých sortimentov za rok 2018 je 
uvedený v tabuľke číslo 2. 
 
5. MAJETOK SPOLOČNOSTI  A ZDROJE JEHO KRYTIA 

 
5.1. Finančná bilancia majetku (aktív). 
 
Objem majetku spoločnosti k 31.12.2018 pred zdanením  dosiahol hodnotu: 2 431 380 € 
Štruktúra majetku v € podľa rozhodujúcich položiek je nasledovná: 

 
druh majetku k 31.12.2017 k 31.12.2018 S18-S17 % podiel 2017 % podiel 2018 

 
neobežný 
majetok 

514 379 456 138 - 58 241 19,1 18,8 

obežný 
majetok 

2 174 729 1 964 991 - 209 738 80,7 80,8 

ostatné  časové 
rozlíšenie 

7 076 10 251 + 3 175 0,2 0,4 

majetok 
(aktíva) spolu  

2 696 184 2 431 380 - 264 804 100 100 
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5.2. Finančná bilancia zdrojov krytia (pasív). 
 
Objem zdrojov krytia k 31.12.2018 pred zdanením dosiahol hodnotu: 2 431 380 €. 
Základné imanie: 50 000 €. 
Štruktúra zdrojov krytia majetku v € podľa rozhodujúcich položiek je nasledovná: 
 

druh 
zdroja krytia 

majetku 

k 31.12.2017 k 31.12.2018 
 
 

S18-S17 % podiel 2017 % podiel 2018 
 

vlastné imanie 697 914 693 851 -4 063 25,9 28,5 
záväzky 1 682 682 1 451 166 -231 516 62,4 59,7 
ostatné časové 
rozlíšenie 

315 588 286 363 -29 225 11,7 11,8 

spolu 2 696 184 2 431 380 -264 804 100 100 
 
 
6. NÁKLADY, VÝNOSY A VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA  

 
Hospodárenie spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r .o. predstavuje súbor činnosti, ktoré vedú 
k trvalo udržateľnému obhospodarovaniu lesov v súlade s právnymi predpismi, upravujúcimi 
hospodárenie v lesoch, ochrany prírody a ďalších právnych predpisov a k transparentnému 
predaju dreva. Základným pravidlom hospodárenia je zveľaďovanie a ochrana lesov, pri čo 
najefektívnejšom využití drevnej suroviny. Plán ťažby drevnej hmoty pre rok 2018 bol stanovený 
v súlade so strednodobým plánom znižovania ťažby a predstavoval 14 300 m3. Skutočná ťažba 
drevnej hmoty ťažbovými skupinami za rok 2018 dosiahla 14 565,85 m3. V porovnaní s rokom 
2017 bola menšia o 720,33 m3. Na pestovnú činnosť v roku 2018 bolo vynaložených 181 771,74 €, 
čo je v porovnaní s rokom 2017 menej o 84 850,23 €. Vykonávanie pestovnej činnosti je jednou 
z hlavných činnosti spoločnosti. Je nevyhnutná vzhľadom na ekonomické potreby a na 
zabezpečenie ekologických a sociálnych funkcií obhospodarovaných lesov. Spoločnosť má 
vytvorenú rezervu na pestovnú činnosť, z ktorej čerpá náklady na realizáciu pestovania lesa a ďalej 
túto rezervu dopĺňa.  

 
6.1 Náklady 
    
Spoločnosť Lesy mesta Levoča, spol. s r. o. za rok 2018 vykázala celkový objem nákladov 
841 378 € pred zdanením, čo predstavuje oproti minulému roku pokles nákladov o 50 133 €, index 
0,94. Pokles sme zaznamenali v spotrebe materiálu, energie, v službách a ponížili sa aj odpisy. 
Mierne navýšenie je v nákladoch vynaložených na opravy, mzdových nákladoch a s nimi 
súvisiacich sociálnych nákladoch. Ostatné prevádzkové náklady sú približne na úrovni roku 2017. 
Spoločnosť cielene pracovala na šetrení, znižovaní nákladov a na hospodárnom využívaní 
finančných prostriedkov.  
Vývoj podľa jednotlivých nákladových položiek za rok 2018 s porovnaním roku 2017 
(významnejšie položky):  
Celková spotreba materiálu (účet 501) bola 99 815 €, čo je zníženie o 26 828 €, index 0,79. 
Nižšie čerpanie nákladov sme zaznamenali v spotrebe sadeníc o 33 687 €, index 0,49 (v roku 2017 
bolo zalesnených 118,59 ha a v roku 2018 59,34 ha), v spotreba pneumatík o 786 €, index 0,39. 
Vyššie náklady oproti minulému roku sa vykázali v položkách - spotreba osív o 1 179 €, index 
1,30, spotreba stavebného materiálu, štrk o 3 000 €, index 2,53, spotreba palív, PHM o 1 343 €, 
index 1,11 (aj napriek nižšiemu počtu najazdených km, spotreba stúpla z dôvodu navýšenia cien 
pohonných hmôt v priebehu roka 2018), spotreba reklamných predmetov o 373 €, index 1,66 
(vyššiu spotrebu ovplyvnil hlavne nákup kníh „Okamih cechu Hubertovho“ v ktorých sú 
prezentované aj Levočské vrchy), spotreba farieb – riedidiel o 309 € viac, index 2,55 
(vyznačovanie hraníc JPRL). Spotreba krmív, hnojív, náhradných dielov, chemikálií, 
kancelárskych, hygienických potrieb a ostatného materiálu bola  približne na úrovni roku 2017. 
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Spotreba energie (účet 502) – zaznamenali sme oproti minulému roku pokles o 535 €, index 
0,91. 
Opravy a udržiavanie (účet 511) - celkový objem prostriedkov vynaložený na opravy a údržbu 
majetku  spoločnosti predstavoval 34 755 €, zvýšenie o 8 697 €, index 1,33. Náklady na opravy 
budov a stavieb predstavovali 4 450 €, nárast o 3 183 €, index 3,51. Okrem bežných udržiavacích 
prác na budovách a chatách v nájme a vlastníctve spoločnosti v roku 2018 bol vykonaný náter 
strechy expedičného skladu. Opravy a údržby ostatného hmotného majetku boli približne na 
úrovni minulého roku v hodnote 10 449 €, index 0,98. Išlo o bežné opravy a údržbu prevažne 
dopravných prostriedkov. Náklady na opravy a údržbu zvážnic a ciest boli vynaložené v objeme 
19 856 €, nárast o 5 736 €, index 1,41. Opravy povrchu ciest sa vykonávali sypaním drveného 
kameňa a drveného asfaltu. Išlo o bežné opravy v menšom rozsahu. 
Ostatné služby (účty 512 - cestovné, 513 – náklady na reprezentáciu) mierny pokles o 335 €. 
Služby (účet 518) - na služby sa za rok 2018 vynaložili prostriedky v celkovej výške 445 607 €, 
čo je v porovnaní s rokom 2017 menej o 44 946 €, index 0,91. Výrazný pokles v čerpaní nákladov 
na služby bol v položkách výkonov pestovnej činnosti. Oproti roku 2018 služby pestovnej činnosti 
sa znížili na hodnotu 136 579 €, čo je menej o 48 364 €, index 0,74. Zníženie pestovných výkonov 
je dôsledkom predchádzajúceho poklesu ťažby dreva a v roku 2018 aj vplyvom mimoriadne 
teplého počasia a sucha (poníženie umelej obnovy, poníženie výkonu ochrana mladých lesných 
porastov vyžínaním). Mierny pokles nákladov na služby bol v položkách nakladanie dreva na 
kamióny a vagóny, na telefónne poplatky, poľovníctvo, školenia, práce v lesnej škôlke, výdavky 
na reklamu. K výraznejšiemu navýšeniu nákladov došlo u služieb na ťažbovú činnosť z dôvodu 
zvýšenia cien komplexnej výroby dreva. V roku 2017 priemerná cena ťažby bola 12,09 €/m3,  v 
roku 2018 stúpla na hodnotu 13,26 €/m3. Celkový nárast na ťažbovú činnosť bol 8 314 €, index 
1,04. Ostatné služby, doprava nákladnými autami, nájomné, služby za využívanie softwaru, 
internet, poštovné, poradenstvo boli približne na úrovni roku 2017. 
Dane a poplatky (účty 531 –  daň z motorových vozidiel, 532 – daň z nehnuteľností, 538 – 
ostatné dane a poplatky) – čerpanie vo výške 5 543 € - približne na úrovni roku 2017. 
Ostatné prevádzkové náklady (účet 548) - v roku 2018 sme rozpustili rezervu na pestovnú 
činnosť vo výške 280 000 € a vytvorila sa nová rezerva na ďalšie roky vo výške  40 000 €.  V roku 
2018 v ostatných prevádzkových nákladoch bolo zaúčtované zrušenie investície v hodnote 
2 480  €. V roku 2017 bola čiastočne vypracovaná projektová dokumentácia „Protipožiarna lesná 
cesta Trubačka – Diablov vrch – rekonštrukcia“, ktorá bola zaúčtovaná na účte 042 – obstaranie 
stavieb. K realizácii tohto projektu však nedošlo z dôvodu nevyhlásenia výzvy PPA, z ktorej sme 
plánovali financovanie tejto rekonštrukcie. 
Manká a škody (účet 549) – v roku 2018 boli vyčíslené minimálne hodnoty 25 €, ide o stratu nad 
normu v lesnej škôlke. 
Odpisy (účet 551) -  55 275 €, pokles o 3 735 €, index 0,94 €. 
Ostatné finančné náklady (účet 568) – 571 € bankové poplatky na úrovni roku 2017. 
 
 6.2.Výnosy 

  
Celkové výnosy k 31.12.2018 dosiahli hodnotu 861 457 €. Sú rozhodujúcim faktorom, ktorý 
zabezpečuje financovanie prevádzkového cyklu spoločnosti vlastnými zdrojmi. Hlavným zdrojom 
výnosov spoločnosti je predaj surového dreva, z toho vyplýva aj najväčší príjem. 
Výnosy podľa jednotlivých položiek: 
Tržby za vlastné výrobky (účet 601) - výška 794 278 €, z toho -  tržby z realizácie dreva dosiahli 
výšku 739 372 €, tržby za sadenice a semena 31 843 €, tržby za deputáty a úžitkové drevo 4 232 €, 
tržby za divinu dosiahli výšku 13 389 €, tržby z ostatnej doplnkovej lesnej výroby  5 442 €. 
Tržby z predaja služieb (účet 602) -  hodnota 12 019 €, pokles oproti minulému roku o 2 291 €, 
index 0,84.   
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby (účet 611) – v hodnote - 1 960 €, nárast o 7 848 €, 
zmena stavu výrobkov (účet 613) – skutočnosť - 1 617 €, pokles o 3 206 €. 
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Aktivácia materiálu (účet 621) – výška 20 257 €, pokles oproti minulému roku o 28 563 €, index 
0,41. Ide hlavne o pokles aktivácie sadeníc, v roku 2017 bolo zaktivovaných 240 260 ks, kým 
v roku 2018  88 645 ks.  
Aktivácia vnútropodnikových služieb (účet 622) – skutočnosť 334  € (preprava deputátu Aviou) 
nárast o 105 €. 
Ostatné prevádzkové výnosy (účet 648 – ostatné prevádzkové výnosy) – skutočnosť  33 926 €. 
V porovnaní s rokom 2017 pokles o 4 414 €. V položke ostatné prevádzkové výnosy sú zúčtované 
výnosy za dotáciu na trvalé trávne porasty v hodnote 4 590,58 € a rozpustenie časti  dotácii do 
výnosov prijaté v minulých rokoch na obstaranie dlhodobého hmotného majetku v hodnote 
29 224 €. 
Úroky (účet 662) – hodnota 4 220 €, index 1,05 – v roku 2018 percento úrokov terminovaných 
vkladov bolo približne na úrovni roku 2017. 
 
6.3. Výsledok hospodárenia 
  
Spoločnosť na základe zúčtovaných údajov k 31.12.2018 vykazuje výsledok hospodárenia pred 
zdanením – zisk vo výške 20 079 €. V pláne sa uvažovalo so ziskom 2 585 €, čo je nárast oproti 
plánu o 17 494 €. Dosiahnutie vyššieho výsledku hospodárenia je v dôsledku dosiahnutia vyšších 
tržieb vlastných výrobkov a tým aj celkových výnosov a mierneho nedočerpania plánovaných 
nákladov (v porovnaní s plánom výnosy sú vyššie o 14 917 €, náklady nižšie o 2 577). V 
porovnaní s rokom 2017 je výsledok hospodárenia nižší o 2 985 €, index 0,87. 
 
Prehľad čerpania nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia v porovnaní s minulým 
rokom je uvedený v tabuľke č.3. 
 
V priebehu roka 2018 spoločnosť uhradila  záväzky voči  jedinému vlastníkovi mestu Levoča vo 
výške  72 385,34 €:  

druh záväzku úhrada v € 
podiel na zisku za rok 2017                              12 500,00 
nájomné za lesnú a ostatnú pôdu       50 670,67 
nájomné chata Vinná                   685,00 
nájomné chata Zwancigerka                                     255,00 
nájomné poľovný revír                                        5 154,37 
daň z nehnuteľnosti                                              2 834,30 
poplatky za komunálny odpad                                   286,00 
poplatky za znečistenie ovzdušia  (doručenie 
výmeru a úhrada v roku 2019)                         

        65,00 

Spolu   72 450,34 
 
 
7. PRÁCE A MZDY 

 
Spoločnosť  Lesy mesta Levoča, spol. s r. o. zamestnávala k 31.12.2018 celkom 21 stálych 
zamestnancov v pracovnom pomere, z toho bolo 16 THZ a 5 robotníkov. V priebehu roka 2018 
prírastok aj úbytok zamestnancov bol celkom 5 – sezónnych zamestnancov – robotníčok v lesnej 
škôlke. Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách  za rok 2018 je 24,26 (rok 
2017 – 24,85 zamestnancov). Za rok 2018 bolo celkom odpracovaných 37 464,75 hodín, z toho 
nadčas činil 116,00 hodín. Celkové využitie fondu pracovného času v hodinách zamestnancami 
spoločnosti v roku 2018 predstavuje 83,35% (v roku 2017 -  81,43%). Mzdové prostriedky bez 
dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru boli čerpané v celkovej výške 
284 055,60 € a sú vyššie oproti roku 2017 o 16 587,45 €. Priemerná mesačná mzda v roku 2018 
bez započítania dohôd o vykonaní práce činí 1 034,13 €.   
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8. KONTROLY 
 
V dňoch 18.04.2018 – 18.07.2018 NKÚ SR vykonal kontrolu politiky lesného hospodárstva 
mestských lesov za obdobie 2016 – 2017. Predmetom kontroly bolo hospodárenie a plnenie 
programov starostlivosti o les. Výsledkom kontroly je záznam s konštatovaním, že vedenie 
evidencie o stave lesa, realizácia plánovaných hospodárskych opatrení a hospodárenie v lesoch 
bolo zabezpečené v súlade so zákonom. Dosiahnuté výsledky za kontrolované obdobie boli 
priaznivé a NKÚ SR konštatoval, že výsledky v priemernom speňažení dreva spoločnosti Lesy 
mesta Levoča, spol. s r.o. v porovnaní so štátnymi aj neštátnymi subjektami sú vyššie – lepšie 
v rámci kraja, ale aj celoslovenských priemeroch. Kontrola bola náročná nielen na širokú škálu 
kontroly, ale aj časový rozsah. Máme za to, že sme svojimi výsledkami prezentovali nielen dobré 
meno spoločnosti, ale aj Mesto Levoča. 
V roku 2018 na ekonomickom úseku Daňovým úradom Prešov, pobočka Poprad bolo vykonané 
miestne zisťovanie za účelom overenia obchodných vzťahov. Miestnym zisťovaním nebolo 
zistené porušenia zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
Dňa 22.11.2018 Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Poprad – odborom hygieny 
potravín bola vykonaná veterinárna kontrola v zmysle dodržiavania zákonných požiadaviek na 
malé potravinárske prevádzkarne a na malé množstva s výsledkom bez závad. 
Národné lesnícke centrum a fytoinšpekcia vykonalo v roku 2018 kontrolu lesných škôlok pri 
ktorej neboli zistené žiadne nedostatky.  
 
9. SÚDNE SPORY 
 
Spoločnosť k 31.12.2018 vymáha tieto pohľadávky za realizáciu drevnej hmoty: Pilex Slovakia 
spol. s r.o. – dlžná čiastka vo výške 23 619,43 € s príslušenstvom - pohľadávka vznikla za dodávky 
drevnej hmoty v roku 2011. Spoločnosť v zákonnej lehote prihlásila pohľadávku do konkurzného 
konania a vytvorila v účtovníctve opravnú položku vo výške 100 % pohľadávky. V roku 2018 
prebehli tri kola speňažovanie majetku, zatiaľ však nie je zverejnené vyhodnotenie, ani prípadný 
rozpis výťažku.   
Spoločnosť nevedie iné súdne konania iného charakteru, a to ani v pozícii žalovaného ani žalobcu 
a teda ani také, ktoré by mohli podstatne ovplyvniť finančnú situáciu spoločnosti. Svoje nároky 
a pohľadávky si spoločnosť uplatňuje včas, tak aby nedošlo k ich premlčaniu, prípadne zmeškaniu 
lehôt.  
Vo vzťahu k obchodnému registru si spoločnosť plní svoje záväzky včas a nebola sankcionovaná 
za porušenie právnych predpisov. 
 
10. DOTÁCIE 
 
Organizácia Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. v roku 2018 požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva 
o poskytnutie podpory na jednotnú platbu na plochu a vyrovnávací  príspevok na znevýhodnené 
oblasti  na 21,57 ha lúk. Spoločnosti bola schválená a vyplatená dotácia vo výške 4 590,58 €. 
Spoločnosť sa v priebehu roka 2018 venovala aj príprave na zapojení do výzvy na predkladanie 
Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV – podpora investícií do 
lesníckych technológií. Na základe konzultácii s pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) 
však naša spoločnosť nebola oprávneným žiadateľom a tak nedošlo k predloženiu žiadosti na PPA. 
 
11. PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ NA ROK 2019 
 
Náklady:                           847 030 € 
Výnosy:                            853 900 € 
Výsledok hospodárenia:       6 870 € 
Plán nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia pre rok 2019 je vypracovaný v súlade s plánom 
starostlivosti o les a vychádza z potreby znižovania objemu ťažby a zabezpečenia pestovnej 
činnosti a starostlivosti o les. Schválený bol valným zhromaždením dňa 19.12.2018. Plán ťažby 
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bol stanovený na 14 200 m3. Z dôvodu znižovania objemu výnosov a potreby zabezpečovať 
pestovnú činnosť spoločnosť plánuje v roku 2019 použiť rezervu na pestovnú činnosť vo výške 
250 000 €. 

 
ZÁVER 
 
Lesníctvo je z pohľadu ochrany a funkčnosti lesa, dosiahnutia stability lesných ekosystémov, 
trvalo udržateľného hospodárenia a stabilnej produkcie drevnej hmoty nielen vedou ale i umením. 
Spoločnosť Lesy mesta Levoča spol. s r.o. vstupovala do roku 2018 so zámerom zodpovedne 
vykonávať svoju výrobnú a obchodnú činnosť s čo najlepšími výsledkami a plniť si povinnosti 
vyplývajúce zo zmlúv s mestom. Pri svojej činnosti postupovala podľa schváleného plánu 
nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia s cieľom zabezpečiť kladný výsledok hospodárenia, 
ktorý sa spoločnosti podarilo dosiahnuť aj s nižšou komplexnou výrobou dreva a v ťažkých 
trhových podmienkach – nepriaznivý vývoj cien speňaženia drevnej hmoty. 
Dlhodobé kladné výsledky hospodárenia, finančná situácia a vytvorená rezerva na pestovnú 
činnosť svedčia o stabilite spoločnosti, zodpovednom prístupe k spravovaniu zvereného majetku  
a zaväzujú vedenie spoločnosti, aby naďalej vytvárala priaznivé predpoklady pre rozvoj, 
zveľaďovanie  a ochranu lesného majetku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Levoči 12. marca  2019 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Ing. Ján Tancár 

                                          konateľ 
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Tabuľka č.1 
 
 
CELKOVÝ PREHĽAD PESTOVNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2018 PODĽA VÝKONOV  

           

č. výk. Názov výkonu T. j. Vykonané   Priame mzdy Doh. + odm. Odvody Služby cudzích Použitie súkr. Mzdy+odvody+služby+ % podiel 

      množstvo z výroby mimo výrobu 35,20 % z výroby RRP (úč. 548)  +úč. 548   (stĺ. 5+6+7+8)  zo stĺ.10 

                   (€)            (€)            (€)            (€)            (€)            (€)   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

010 Lesná pôda určená na zalesnenie ha 98,29               

011 Obnova lesa (umelá) ha / ks 59,34/170 775 29,06   10,23 31 454,50   31 493,79 23 

015 Uhadzovanie haluziny ha 66,86       29 616,50   29 616,50 22 

017 Ochrana MLP proti burine ha 201,26       29 718,91   29 718,91 22 

018 Oplocovanie MLP ha / km                 

019 Ochrana MLP proti zveri ha 375,79       18 797,15   18 797,15 14 

020 Prečistky ha 107,35       21 382,45   21 382,45 16 

026 Celoplošná príprava pôdy ha                 

028 Ochrana lesa € 3 371,10       3 371,10   3 371,10 2 

033 Hnojenie lesných porastov ha                 

037 Pomocné práce HÚL €                 

039 Ostatné pestovné práce € 1 149,56       1 479,56   1 479,56 1 

PESTOVNÁ ČINNOSŤ   spolu:       29,06   10,23 135 820,17   135 859,46 100 
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CELKOVÝ PREHĽAD OSTATNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2018 PODĽA VÝKONOV    
                                                                                                                                                              

č. výk. Názov výkonu T. j. Vykonané   Priame mzdy Doh. + odm. Odvody Služby cudzích Použitie súkr. Mzdy+odvody+služby+ % podiel 

      množstvo z výroby mimo výrobu 35,20 % z výroby RRP (úč. 548)  +úč. 548   (stĺ. 5+6+7+8)  zo stĺ.10 

                   (€)            (€)            (€)            (€)            (€)            (€)   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

128 opravy a údržba zvážnic €             0,00 0 

129 opravy a údržba lesných rámp €   27,90   9,82 150,00   187,72 0 

135 opravy a údržba lesných ciest €   87,18   30,69 8 137,75   8 255,62 17 

137 vagónovanie €   5 224,50   1 839,02     7 063,52 14 

211 zber semena kg 250 (dub zimný) 91,88   32,34     124,22 0 

214 lúštenie semien kg             0,00 0 

222 výroba sadeníc v škôlkach €   17 507,37   6 162,59 6 822,16   30 492,12 61 

231 drobná lesná výroba €   160,64   56,55 705,00   922,19 2 

241 poľovníctvo €   201,88   71,06 1 703,50   1 976,44 4 

317-345 opravy a údržby HIM €         477,50   477,50 1 

414 lúky ha 22,97 209,63   73,79     283,42 1 

OSTATNÁ ČINNOSŤ   spolu:       23 510,98 0,00 8 275,86 17 995,91   49 782,75 100 
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  Realizácia a speňaženie dreva   
Tabuľka 

č.2 

 január - december 2018   
     

SORTIMENT m3 Tržby v  € Speňaženie v € % 

IPV sm/jd III. A akosti 5 590,30 370 412,18 66,26 39,06 
IPV bor. III. A akosti 596,67 37 213,32 62,37 4,17 

IPV smc III. A akosti 291,01 21 825,58 75,00 2,03 

Spolu: 6 477,98 429 451,08 66,29 45,27 

          
IPV sm/jd III. B akosti 48,35 3 549,96 73,42 0,34 
IPV bor. III. B akosti 320,52 19 428,79 60,62 2,24 

IPV smc III. B akosti 6,78 467,36 68,93 0,05 

Spolu : 375,65 23 446,11 62,41 2,62 

Spolu III. A ,B akosti 6 853,63 452 897,19 66,08 47,89 
          
IPV sm/jd III.C akosti 2 699,13 137 510,23 50,95 18,86 
IPV bor,smc III.C akosti 547,50 28 105,51 51,33 3,83 

Agregátna guľatina sm/jd 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spolu : 3 246,63 165 615,74 51,01 22,69 
          
Vláknina ihličnatá sm/jd 1 683,89 47 141,53 28,00 11,77 
Vlák. ihl. - výber sm/jd 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vláknina ihličnatá bo/sc 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spolu : 1 683,89 47 141,53 28,00 11,77 
          
Palivo ihličnaté predaj 1 787,15 53 066,52 29,69 12,49 
Palivo ihličnaté deputáty 19,38 581,40 30,00 0,14 
Haluzina ihličnatá 0,64 9,60 15,00 0,00 

Palivové hrúbie ihličnaté 182,52 3 467,88 19,00 1,28 

Spolu : 1 989,69 57 125,40 28,71 13,90 
          

Ihličnaté drevo spolu : 13 773,84 722 779,86 52,47 96,25 
          
LPV db III.C akosti 61,02 3 661,20 60,00 0,43 

Vláknina listnatá db 0,00 0,00 0,00 0,00 
Spolu : 61,02 3 661,20 60,00 0,43 
          
Palivo listnaté predaj 257,75 9 533,08 36,99 1,80 
Palivo listnaté deputáty 92,34 3 416,58 37,00 0,65 
Haluzina listnatá 4,86 87,48 18,00 0,03 

Palivové hrúbie listnaté 37,26 894,25 24,00 0,26 

Spolu : 392,21 13 931,39 35,52 2,74 
          

Listnaté drevo spolu : 453,23 17 592,59 38,82 3,17 
          

Dodávky priame celkom: 14 227,07 740 372,45 52,04 99,42 
          
Vláknina ihličnatá sm/jd 23,32 415,56 17,82 0,16 
IPV sm/jd, bor, smc 0,00 0,00 0,00 0,00 

Palivo ihl./list. 60,36 1 075,61 17,82 0,42 

Vlastná spotreba spolu: 83,68 1 491,17 17,82 0,58 

Realizácia dreva celkom: 14 310,75 741 863,62 51,84 
100,0

0 
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Tabuľka 
č.3 

 Prehľad nákladov, výnosov a  výsledku 
hospodárenia za rok 2018    

  
     

  
     

účet  Druh nákladov a výnosov Skutočnosť Plán  Skutočnosť S18-S17 S18-P18 

    2017 2018 2018     

50111  Spotreba osív 3 950 3 000 5 129 1 179 2 129 

50112  Spotreba sadeníc 65 443 31 700 31 756 -33 687 56 

50113  Spotreba guľatiny, reziva 394 620 416 22 -204 

50114  Spotreba palivového dreva 825 1 200 1 121 296 -79 

50120  Spotreba krmív, hnojív,rašeliny 1 943 1 400 1 504 -439 104 

50130  Spotreba stavebného materiálu - štrk 1 967 5 000 4 967 3 000 -33 

50140  Spotreba náhradných dielov 3 711 4 100 4 248 537 148 

50150  Spotreba pneumatik 1 290 200 504 -786 304 

50160  Spotreba palív - PHM 11 751 13 500 13 094 1 343 -406 

50161  Spotreba mazív, olejov 188 250 329 141 79 

50169  Spotreba PHM - nad normu 417 0 163 -254 163 

50170  Spotreba ostatného materiálu 6 301 7 500 7 307 1 006 -193 

50171  Spotreba chemikálií 8 323 10 000 9 685 1 362 -315 

50173 
 Spotreba hygienických a čist. 
prostriedkov 

801 700 
717 -84 17 

50174 
 Ostatný drobný hmotný majetku do 
1700 € 

3 658 6 700 
5 099 1 441 -1 601 

50176  Spotreba chemikálií - dotácia 6 149 4 420 4 418 -1 731 -2 

50188  Spotreba pracovných odevov a obuvi 5 093 5 000 4 620 -473 -380 

50190  Reklamné predmety do 17,00 €  567 1 000 940 373 -60 

50191 
 Spotreba kancelárských potrieb, kníh, 
tlačív 

3 212 2 800 
2 984 -228 184 

50192  Spotreba farby - riedidlá 200 400 509 309 109 

50193  Spotreba náradia - nástrojov 460 500 305 -155 -195 

   Spotreba materiálu spolu 126 643 99 990 99 815 -26 828 -175 

50210  Spotreba elektrickej energie 3 644 3 700 3 583 -61 -117 

50220  Spotreba plynu 1 799 1 700 1 256 -543 -444 

50230  Spotreba vody - vodné a stočné 756 800 825 69 25 

   Spotreba energie spolu 6 199 6 200 5 664 -535 -536 

51110  Opravy budov a stavieb 1 267 3 800 4 450 3 183 650 

51120  Opravy a údržby ostatatného DHM 10 671 10 000 10 449 -222 449 

51121  Oprava a údržba zvážnic a ciest 14 120 22 000 19 856 5 736 -2 144 

   Opravy a údržiavanie spolu 26 058 35 800 34 755 8 697 -1 045 

512  Cestovné 6 251 6 300 6 046 -205 -254 

51319  Náklady na reprezentáciu 1 267 1 300 1 137 -130 -163 

   Náklady na reprezentáciu 1 267 1 300 1 137 -130 -163 

51811 
 Služby - doprava nákladnými autami - 
drevo 

24 947 25 500 25 221 
274 -279 

51812  Služby - nakladanie na kamióny 2 261 1 600 1 456 -805 -144 

51820  Služby - náklady na telefón 2 722 2 500 2 308 -414 -192 

51821  Služby - poštovné 360 400 322 -38 -78 

51822  Služby - poplatky internet, TV, rozhlas 611 650 629 18 -21 

51831  Služby - ostatné pre výrobu 1 602 1 500 1 403 -199 -97 

51832  Služby - poľovníctvo 2 696 1 700 1 768 -928 68 

51833  Služby - práce v lesnej škôlke 8 242 7 500 7 054 -1 188 -446 

51840  Služby - nájomné 57 946 56 800 56 829 -1 117 29 

51850  Služby - ťažobná činnosť 184 784 194 000 193 098 8 314 -902 
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51851  Služby - pestovná činnosť 179 287 138 500 136 579 -42 708 -1 921 

51856  Služby - pestovné práce - dotácia 5 656 0 0 -5 656 0 

51860  Služby - software 8 377 8 500 9 083 706 583 

51870  Služby - poradenstvo 3 540 4 000 3 804 264 -196 

51871  Služby - školenia 1 285 1 200 791 -494 -409 

51880  Služby - náklady na reklamu 2 000 1 200 800 -1 200 -400 

51890  Služby - ostatné 4 237 4 100 4 462 225 362 

   Ostatné služby spolu 490 553 449 650 445 607 -44 946 -4 043 

52101  Mzdy základné za odpracovanú dobu 163 844 172 500 171 950 8 106 -550 

52102  Prémie k ZM 24 332 25 700 25 908 1 576 208 

52104  Príplatky a doplatky ku mzde 1 551 1 900 1 956 405 56 

52105  Príplatok za prácu nadčas 130 200 136 6 -64 

52106  Náhrady miezd 31 927 30 000 31 963 36 1 963 

52107  Odmena - deputat 5 762 5 800 5 838 76 38 

52108  Dohody o vykonaní práce  2 225 1 500 1 438 -787 -62 

52110  Odstupné - odchodné 0 0 1 850     

52111  Odmeny dlhodobé 25 000 25 590 25 590 590 0 

52112  Odmeny iné mimoriadne 482 4 800 4 626 4 144 -174 

52113  Odmeny jubilejne 798 1 100 1 064 266 -36 

52140 
 Rezerva na mzd.náklady  
nevyč.dovolenky 

14 604 16 000 16 282 
1 678 282 

52150  Rezerva na mzd.náklady odmeny -430 600 510 940 -90 

   Mzdové náklady  spolu 270 225 285 690 289 111 18 886 3 421 

523  Odmeny členom orgánov spoločnosti 1 900 1 900 1 900 0 0 

52410  Zákonné sociálne poistenie 90 597 96 800 96 704 6 107 -96 

52411  Rezerva na poistné - rozpustenie 5 130 5 400 5 723 593 323 

52412  Rezerva na poistné - tvorba -151 0 180 331 180 

52413 
 Rezerva na poistné - odstupné  - 
odchodné 

0 0 651 
651 651 

   Zákonné sociálne poistenie spolu 95 576 102 200 103 258 7 682 1 058 

525  Ostatné sociálne poistenie 4 008 5 000 4 912 904 -88 

52710  Zákonné sociálne náklady - prísp. 55% 13 276 14 000 13 979 703 -21 

52720  Zákonné sociálne náklady - 1,5 % SF 3 328 3 500 3 556 228 56 

52730  Zákonné sociálne náklady - ostatné 0 0 55 55 55 

52740  Náhrady príjmu pri počas PNS 338 200 153 -185 -47 

   Zákonné sociálne náklady 16 942 17 700 17 743 801 43 

52839  Doprava deputátu vlastní zamestnanci 634 700 747 113 47 

   Ostatné sociálne náklady spolu 634 700 747 113 47 

531  Daň z motorových vozidiel 1 906 2 000 1 969 63 -31 

532  Daň z nehnuteľností 2 945 2 950 2 945 0 -5 

538  Ostatné  dane a poplatky 776 800 629 -147 -171 

541 
 Zostatková cena predaného DHM  a 
DNM 

0 0 0 
0 0 

542  Predaný materiál 192   0 -192 0 

543  Dary 0 50 50 50 0 

545  Pokuty, penále uroky z omeškania 0 0 93 93 93 

54830 
 Ostatné prev.nákl.súvisiace s 
poľovníctvom 

2 867 3 000 2 635 
-232 -365 

54840  Rezerva na pestovnú činnosť - tvorba 110 000 40 000 40 000 -70 000 0 

54840 
 Rezerva na pestovnú činnosť - 
rozpustenie 

-340 000 -280 000 -280 000 
60 000 0 

54850 
 Ostatné náklady na hospodársku 
činnosť 

87 2 500 2 480 
2 393 -20 

54860  Poistenie majetku 3 703 3 800 3 742 39 -58 

54869  Ostatné prevádzkové náklady 58 0 8 -50 8 
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54899  Členské píspevky PO - nepovinné 1 508 0 0 -1 508 0 

548  Ostatné prevádzkové náklady -221 777 -230 700 -231 135 -9 358 -435 

549  Manká a škody 801 25 25 -776 0 

55110  Odpisy DNM nad 2 400 € 0 0 0 0   

55120  Odpisy DHM nad 1 700 € 59 010 55 300 55 275 -3 735 -25 

551  Odpisy DNM a DHM 59 010 55 300 55 275 -3 735 -25 
 

563 
 

  Kurzové straty 0 0 0 
    

56810  Bankové poplatky 565 600 571 6 -29 

56890  Halierové vyrovnanie 0 0 0 0   

568  Ostatné finančné náklady 565 600 571 6 -29 

569 
 Manká a škody na finančnom 
majetku 

0 0 0 
    

59120  Daň z úrokov vysporiadaná 837 500 261 -576 -239 

5  N Á K L A D Y   celkom 
             891 

511     
             843 

955     
841 378  -50 133 -2 577 

     
  

  
     

  
     

  
     

účet  Druh nákladov a výnosov Skutočnosť Plán Skutočnosť S18-S17 S18-P18 

    2017 2018 2018     

60110  Tržby za vlastné výrobky  770 514 725 600 739 372 -31 142 13 772 

60111  Tržby za vlastné sadenice a semena 19 897 37 000 31 843 11 946 -5 157 

60120  Deputáty, úžitkové drevo 3 916 4 000 4 232 316 232 

60130  Tržby za divinu 15 288 12 000 13 389 -1 899 1 389 

60140  Tržby za doplnkové výrobky 5 621 5 500 5 442 -179 -58 

601  Tržby za vlastné výrobky 815 236 784 100 794 278 -20 958 10 178 

60210  Tržby za služby 8 652 9 300 9 763 1 111 463 

60220  Tržby za chaty 302 500 533 231 33 

60230  Tržby - nájom pozemkov (lúky,včely) 550 550 550 0 0 

60240  Tržby za poľovníctvo 4 680 1 000 921 -3 759 -79 

60260  Tržby za prenajatý DHM 126 250 252 126 2 

602  Tržby z predaja služieb 14 310 11 600 12 019 -2 291 419 

61110  Zmena stavu NV - drevo 0 0 0 0   

61120  Zmena stavu NV - sadenice -9 808 -5 600 -1 960 7 848 3 640 

611  Zmena stavu nedokončenej výroby -9 808 -5 600 -1 960 7 848 3 640 

61310  Zmena stavu výrobkov - drevo 1 512 -2 000 -1 694 -3 206 306 

61330  Zmena stavu výrobkov - zverina 77 0 77 0 77 

613  Zmena stavu hotových výrobkov 1 589 -2 000 -1 617 -3 206 383 

62110 
 Aktivácia materiálu - vlastná 
spotreba,rezivo 

769 1 500 1 491 
722 -9 

62120  Aktivácia materiálu - vlastné sadenice 48 051 18 530 18 616 -29 435 86 

62130  Aktivácia materiálu - semeno 0 0 150 150 150 

621  Aktivácia materiálu 48 820 20 030 20 257 -28 563 227 

622 
 Aktivácia vnútroorganizačných 
služieb 

229 300 334 
105 34 

623  Aktivácia DNM 0 0 0    
624  Aktivácia DHM 0 0 0     

641  Tržby z predaja DNM a DHM 2 350 0 0 -2 350 0 

642  Tržby z predaja materiálu 533 0 0 -533 0 

644  Zmluvné pokuty a penále 0 0 0    
646  Výnosy z odpísaných pohľadávok 0 0 0     

64810  Nároky na náhradu škody 47 0 0 -47 0 
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64820  Dotácie prevádzkové 35 216 33 800 33 816 -1 400 16 

64840  Ostatné výnosy z hospdárskej činnosti 194 110 110 -84 0 

648  Ostatné prevádzkové výnosy 35 457 33 910 33 926 -1 531 16 
 

662 
 

 Úroky prijaté 4 030 4 200 4 220 
190 20 

663  Kurzové zisky 0 0 0    

665 
 Výnosy z dlhodob. finančného 
majetku 

1 829 0 0 
-1 829   

668  Ostatné finančné výnosy 0 0 0     

688  Mimoriadne výnosy 0 0 0     

6  V Ý N O S Y    celkom 914 575 846 540 861 457 -53 118 14 917 

   Výsledok hospodárenia pred zdan. 23 064 2 585 20 079 -2 985 17 494 

 


