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1. Lesy SR 
 

1.1. Lesnatosť územia   
 
Slovenská republika sa zaraďuje medzi európske 
krajiny s najvyššou lesnatosťou (vyššiu lesnatosť má 
len 10 európskych krajín).  
 
Celková plocha lesných pozemkov v roku 2011 
predstavovala 41% z celkovej výmery štátu. Porastová 
pôda (lesné pozemky s lesnými porastmi vrátane 
pozemkov, na ktorých boli lesné porasty dočasne 
odstránené) tvorila 96,45% z celkovej rozlohy lesných 
pozemkov. 
 
Pozitívne možno hodnotiť skutočnosť, že výmera 
lesných pozemkov je na Slovensku v posledných 
rokoch stabilná. Dlhodobo sa však výmera lesných 
pozemkov i porastovej pôdy zvyšuje. Od roku 1920 
vzrástla z 1 548 tis. ha na súčasných 2 011,5 tis. ha, 
t.j. o 29,9%. Oproti roku 1950 sa zvýšila o 10%. 
 
Na postupnom zvyšovaní výmery lesného pôdneho 
fondu a porastovej plochy sa podieľa najmä 
zalesňovanie poľnohospodársky nevyužiteľných pôd, 
prevod poľnohospodárskych pozemkov pokrytých 
lesnými drevinami (tzv. biele plochy), ako aj postupné 
zlaďovanie evidencie lesných pozemkov s katastrom 
nehnuteľnosti. Pokračovanie pomalého rastu výmery 
lesného pôdneho fondu sa očakáva i v budúcnosti.  
 
V rámci krajov SR je najviac zalesnený Žilinský kraj, 
následne Banskobystrický, Trenčiansky a Prešovský 
kraj; najmenej zalesnený je Trnavský a Nitriansky 
kraj. Na juhozápadnom Slovensku nedosahuje 
lesnatosť ani 10%, v kotlinách iba 10 - 15%, ale na 
severovýchodnom a severnom Slovensku viac ako 
50%. 
 
 

1.2. Druhové zloženie lesov  
 
V lesoch Slovenska prevládajú z hľadiska drevinovej 
skladby dreviny listnaté 60,5%. Dreviny ihličnaté tvoria 
39,5%. Najväčšie zastúpenie má v lesoch v súčasnosti 
buk (32%), nasleduje smrek (25,1%) a duby (13,2%). 
 
Pre drevinové zloženie je charakteristický medziročný 
pokles podielu ihličnatých drevín, najmä smreka, v 
dôsledku negatívneho pôsobenia škodlivých činiteľov. 
V budúcnosti sa očakáva postupné zvyšovanie 
zastúpenia ostatných ihličnatých drevín (hlavne 
borovice, jedle a smrekovca) a listnatých drevín. 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 1.: Vývoj rozlohy lesov na Slovensku (v %) 
Zdroj: NLC-ÚLZI Zvolen; Spracoval: SAŽP 

Obr. č. 2.: Lesnatosť SR (2011) 
Zdroj: NLC-ÚLZI Zvolen; Spracoval: SAŽP 
 

Obr. č. 3.: Lesnatosť podľa krajov SR (2011) 
Zdroj: NLC-ÚLZI Zvolen; Spracoval: SAŽP 
 

Obr. č. 4.: Percentuálne zastúpenie najvýznamnejších drevín v lesoch 
Slovenska (2011) 
Zdroj: NLC-ÚLZI Zvolen, Súhrnné informácie o stave lesov SR 2006-
2012 
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Obr. č. 5.: Percentuálne zastúpenie najvýznamnejších drevín v lesoch Slovenska (2011) 
Zdroj: Zelená správa 2011 

 
Možno konštatovať, že v lesoch SR prevláda z ekologického hľadiska vhodné drevinové zloženie, čiže 
vcelku priaznivá a pestrá druhová štruktúra. Primeraná biodiverzita podstatne zvyšuje statickú i 
ekologickú stabilitu lesov, čo vytvára predpoklady na ich zachovanie. 
 
V lesoch Slovenska sa vyskytujú aj introdukované dreviny. Ich výmera sa dlhodobejšie nezvyšuje, s 
výnimkou expanzívneho agáta bieleho, ktorý sa šíri aj na nelesných pozemkoch. 

 
 
 

1.3. Vekové zloženie lesov  
 
Z vývoja vekovej štruktúry môžeme pozorovať, že 
priemerný vek všetkých hlavných drevín sa zvyšuje.  
 
Vekové zloženie sa vyjadruje pomocou vekových 
stupňov, kde jeden vekový stupeň predstavuje 
vekové rozhranie 10 rokov. Najmladšie dreviny patria 
do stupňa 1 a naopak najstaršie do stupňa 15+.  
 
Pre zabezpečenie trvalosti a vyrovnanosti produkcie 
dreva, nepretržitého plnenia ich ďalších funkcií a 
stability lesnej výroby, je nevyhnutné čo 
najrovnomernejšie zastúpenie jednotlivých vekových 
stupňov lesa. 
 
Zvyšovanie priemerného veku vyplýva zo súčasného 
nerovnomerného vekového zloženia lesov s 
nadnormálnym plošným zastúpením lesov v 
predrubnom veku.  
 
Rastový trend nebude trvalý a po niekoľkých 
desaťročiach nastane (v prípade nezmenných rubných 
dôb) opäť nevyhnutný pokles priemerných vekov. 
  
Priemerná rubná doba v súčasnosti dosahuje 122 
rokov. V hospodárskych lesoch činí 108 rokov, v lesoch 
osobitného určenia 116 rokov a v ochranných lesoch 
193 rokov.  
 

 
Drevina (v %) 

 
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Smrek obyčajný 25,1 25,3 25,5 25,7 25,9 26,1 26,3 
Borovica 6,9 7,0 7,0 7,1 7,1 7,2 7,2 

Jedľa biela 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0 4,0 4,1 
Smrekovec 
opadavý 

2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 

Kosodrevina 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
Ihličnaté spolu 39,5 39,8 40,1 40,3 40,5 40,8 41,0 

Buk lesný 32,0 31,8 31,6 31,4 31,2 31,2 31,0 
Dub letný a zimný 10,7 10,7 10,7 10,8 10,9 10,9 10,9 

Hrab obyčajný 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,7 5,7 
Dub cerový 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Listnaté spolu 60,5 60,2 59,9 59,7 59,5 59,2 59,0 

Introdukovaná drevina (v %) 
Agát biely 1,71 

Euroamerické topole 0,38 
Borovica čierna 0,50 

Ostatné ihličnaté: duglaska tisolistá, jedľa obrovská, borovica vejmutovka 0,07 
Ostatné listnaté: dub červený, gaštan jedlý, pagaštan konský, javor jaseňolistý 0,14 

Obr. č. 8.: Zásoba podľa vekových stupňov v lesoch SR (k 31.12.2010) 
Zdroj: NLC-ÚLZI Zvolen 
 

Obr. č. 7.: Výmera vekových stupňov v lesoch SR (k 31.12.2010) 
Zdroj: NLC-ÚLZI Zvolen 
 

Obr. č. 6.: Zastúpenie introdukovaných drevín  
Zdroj: NLC-ÚLZI Zvolen 
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Priemerná obnovná doba je 41 rokov, pričom v 
lesoch hospodárskych je 30 rokov a osobitného 
určenia 35 rokov. V ochranných lesoch, v ktorých je 
cieľom hospodárenia dosiahnutie prírodnej štruktúry 
je obnovná doba nepretržitá. 

 
Keďže v nastávajúcom období dôjde k ďalšiemu 
posunu nadnormálne zastúpených vekových stupňov 
do veku rubnej zrelosti, možno očakávať zvyšovanie 
ťažbových možností.  
 
Hodnota tohto zvýšenia bude závisieť aj od stavu 
budúcich rubných porastov. Zo súčasnej vekovej 
štruktúry lesov SR ako aj z porastových zásob 
vyplýva, že nadnormálne ťažbové možnosti, ktoré 
začali zhruba rokom 2000, budú trvať ešte viac ako 
50 rokov. 
 
 

1.4. Štruktúra vlastníckych vzťahov 
 
V roku 2011 bolo vo vlastníctve štátu, v správe štátnych organizácií lesného hospodárstva SR, 790 844 
ha porastovej pôdy, čo predstavuje 40,8 % z celkovej výmery porastovej pôdy. Štátne organizácie v 
tomto období však obhospodarovali až 1 069 286 ha porastovej pôdy, čo je 55,1 % z celkovej porastovej 
pôdy. 
 
Proces usporiadania vlastníckych a užívacích práv k lesným pozemkom podľa platných reštitučných 
zákonov prebieha aj naďalej a nie je možné stanoviť jeho ukončenie. Situácia v štruktúre vlastníckych 
kategórií a veľkostných tried je však takmer stabilizovaná.  
 
Lesy vo vlastníctve štátu obhospodarujú predovšetkým nasledovné štátne organizácie: Lesy SR, š.p., 
Banská Bystrica, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. a Štátne lesy Tatranského národného parku. 
Tieto organizácie patria do pôsobnosti rezortu MP SR. Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Pliešovce patria 
do riadiacej kompetencie rezortu Ministerstva obrany SR. Štátne organizácie obhospodarujú tiež lesy 
vlastníkov, ktorí si ich z rozličných príčin neprebrali, ako aj prenajaté od neštátnych subjektov. 
 
Neštátne subjekty lesného hospodárstva vlastnia a obhospodarujú lesy súkromné, spoločenstevné, 
cirkevné, obecné a lesy poľnohospodárskych družstiev. Nie všetky pozemky vo vlastníctve neštátnych 
subjektov tieto subjekty aj obhospodarujú. 
 
Právnu a organizačnú formu subjektov v neštátnom sektore tvoria pozemkové spoločenstvá s právnou 
subjektivitou a bez právnej subjektivity, spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, fyzické 
osoby zaregistrované na podnikanie alebo bez registrácie, ako aj osobitné útvary (hospodárske, 
príspevkové) obecného úradu. 
 
V roku 2011 bolo na Slovensku 211 372 ha porastovej pôdy tzv. neznámych vlastníkov (nezistené 
vlastníctvo), čo predstavuje 10,9% z celkovej výmery porastovej plochy. Vývoj a stav riešenia 
usporiadania vlastníckych a užívacích vzťahov k lesným pozemkom podľa jednotlivých druhov vlastníctva 
je každoročne podrobne uvádzaný v ministerskej „Správe o transformácii vlastníckych a užívacích 
vzťahov k lesným pozemkom“ za príslušný rok. 

 
1.5. Porastové zásoby dreva 

 
Zásoba dreva celkom, ako aj zásoba dreva na hektár sa v lesoch Slovenska zvyšuje. V roku 2011 bola 
priemerná zásoba dreva na hektár v lesných porastoch 241 m3 hrubiny bez kôry (hr. b. k.) a celková 
zásoba dosiahla 466,074 mil. m3  hr. b. k.  
 
Zvyšovanie zásob dreva súvisí najmä s aktuálnym vekovým zložením lesov, ktoré charakterizuje 
nadnormálne (vyššie) zastúpenie dobre prirastajúce mladších lesných porastov nižších vekových stupňov. 
Na druhej strane je nedostatočné (nižšie) zastúpenie starších rubne zrelých lesných porastov.  
 
 
 
 

Obr. č. 9.: Plánovaná ročná ťažba podľa vekových stupňov v lesoch SR 
(k 31.12.2010) 
Zdroj: NLC-ÚLZI Zvolen 
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Zásoba 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Celkom 
(mil. m3) 

spolu 438,9 443,8 445,9 452,1 456,4 461,95 466,07 
ihličnatá  207,35 209,8 209,2 211,2 211,5 212,16 211,93 
listnatá 231,55 234,0 236,7 240,9 244,9 249,79 254,14 

Na 1 ha 
(m3) 

priemer 229 231 232 235 237 239 241 
ihličnatá  264 268 269 272 274 276 278 
listnatá 204 206 207 210 212 215 217 

Obr. č. 10.: Porastová zásoba dreva v rokoch 2005 - 2011 
Zdroj: NLC-ÚLZI Zvolen 

 
Doterajší vývoj by mal pokračovať až do obdobia predpokladanej kulminácie zásob dreva v rokoch 2015-
2020 (mali by dosiahnuť cez 450 mil. m3 hr. b. k.). Vplyvom postupnej zmeny vekového zloženia lesov sa 
potom očakáva obrat v ich vývoji a následné znižovanie zásob dreva. Vo vekovom zložení lesov sa už 
prejaví nedostatok mladších porastov. 

 
1.6. Ťažba dreva 

 
Ťažba dreva v lesoch SR od roku 2000 
priebežne narastá, k roku 2011 o 52,3 %. 
V roku 2011 sa vyťažilo 9 467,4 tis. m3 
dreva, t.j. o 392,3 tis. m3 (3,97%) menej 
ako v roku 2010. V štátnych organizáciách 
sa vyťažilo 4 879,1 tis. m3 (51,54%) 
dreva, z toho 51,69% ihličnatého 
a 48,31% listnatého. V neštátnom sektore 
sa vyťažilo 48,46 % dreva, z toho 65,17% 
ihličnatého a 34,83% listnatého. 
 
Súčasne je možné konštatovať zvyšujúci sa 
rozdiel medzi plánovanou a skutočnou 
ťažbou a vysoký podiel náhodnej ťažby 
pohybujúci sa od roku 2005 na úrovni 
približne 60% z celkovej ťažby dreva. 
Podiel náhodných ťažieb v roku 2011 bol 
52,72% z celkovej ťažby dreva. Podobne 
ako v roku 2010, najmä v dôsledku 
vysokého objemu náhodných ťažieb 
ihličnatého dreva (až 73,46%), sa v roku 
2011 prekročil objem celkovej ťažby 
plánovanej v programoch starostlivosti o lesy 
o 957,9 tis. m3.  
 
V ďalších desaťročiach dôjde k presunu v 
súčasnosti nadnormálne zastúpených 
vekových stupňov (výmerou i objemom zásob 
dreva) do veku rubnej zrelosti. Je teda 
predpoklad, že objem celkových ťažieb sa 
bude v období nasledujúcich 30-40 rokov 
postupne zvyšovať. Objem výchovnej ťažby 
bude mať klesajúci trend. 
 

2. Ekonomika lesného hospodárstva 
 
Príspevok sekcie „Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov“ k tvorbe hrubého domáceho produktu (HDP) v 
roku 2011 bol 1 988,2 mil. Eur, čo predstavuje 2,9% z HDP. 
 
 
 
 
 

Ukazovateľ 
Rok 

2010 2011 
Plánovaná ťažba v m3 8 218 627 8 509 503 
Skutočná ťažba v m3 9 859 700 9 467 407 

Index skutočná/plánovaná 1,200 1,112 

Obr. č. 11.: Prehľad ťažby dreva v SR (v tis. m3) 
Zdroj: NLC-ÚLZI Zvolen 
Spracoval: SAŽP 
 

Obr. č. 13.: Porovnanie výšky celkovej ťažby s predchádzajúcim rokom a plánom 
Zdroj: NLC-ÚLZI Zvolen 
 

Obr. č. 12.: Podiel náhodnej ťažby na celkovom objeme ťažieb (v %) 
Zdroj: NLC-ÚLZI Zvolen 
Spracoval: SAŽP 
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Svetová finančná a ekonomická kríza sa prejavila v odvetví lesného hospodárstva najmä v poslednom 
štvrťroku 2008 a v prvom polroku 2009. Hlavné dopady na lesné hospodárstvo sa prejavili v dopyte po 
sortimentoch surového dreva prostredníctvom zníženia predajných cien a problémoch pri predaji, 
znižovaní objemu pestovných prác a prác v ochrane lesa. V oblasti zamestnanosti sa výraznejšie prejavila 
v dodávateľskom sektore, ktorý je výrazne postihnutý obmedzením objemu prác. 
 
 

3. Obchod s drevom   
  

3.1. Dodávky dreva do tuzemska a zahraničia; ceny dreva 
 
V roku 2011 dodali subjekty obhospodarujúce lesy na Slovensku na domáci trh 8 827,7 tis. m3 dreva 
(vrátane vlastnej spotreby). V porovnaní s rokom 2010 boli dodávky dreva na domáci trh nepatrne nižšie 
(o 0,99%). Dodávky listnatého dreva na tuzemský trh boli vyššie o 17,09%, pričom dodávky ihličnatého 
dreva sa znížili o 10,39%.  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

  Tržby a výnosy v mil. EUR 469,33 511,49 501,93 386,74 478,82 544,24 

  Tržby za drevo v mil. EUR 364,47 404,80 405,10 309,92 376,88 433,42 

  Ostatné tržby a výnosy v mil. EUR 100,81 106,69 96,83 76,82 101,94 110,82 

  Náklady výroby spolu v mil. EUR 420,37 476,27 470,69 373,26 460,71 495,84 

  Hospodársky výsledok v mil. EUR 48,96 35,22 31,24 13,49 18,11 48,4 

  Štátna podpora spolu v mil. EUR 11,49 11,85 9,16 42,30 40,14 44,30 

  Štátna podpora na lesníctvo v mil. EUR 4,05 0,33 0,63 0,58 0,21 0,17 

  Štátna podpora na investície v mil. EUR 2,79 5,38 2,85 18,38 18,85 18,98 

  Odpisy v mil. EUR 27,85 32,40 32,00 29,14 26,82 29,42 

  Osobné náklady spolu v mil. EUR 121,49 129,46 130,49 101,33 103,68 114,60 

  Mzdové náklady v mil. EUR 87,93 94,07 92,81 71,42 75,02 87,94 

  Investície spolu v mil. EUR 38,97 38,54 42,39 8,87 31,53 30,96 

  Investície - stavebná časť v mil. EUR 17,26 16,43 25,00 5,96 24,11 21,78 

  Investície - stroje a zariadenia v mil. EUR 19,15 13,34 14,21 2,13 6,19 8,31 

Sortiment 

Dodávky dreva v 2011  
(m3) 

Ceny dreva v 2011 
(€/m3) 

Tuzemsko Vývoz 
Vlastná 

spotreba Spolu 
Tuzemská 

cena 
Exportná 

cena 

Ihličnaté drevo       
Výrezy I. triedy 91 19 – 110 131,19 116,68 
Výrezy II. triedy 1 340 1 091 – 2 431 86,88 88,85 
Výrezy III.A, B,C triedy 3 143 666 121 655 50 642 3 315 963 60,51 66,65 
Drevovina brúsne drevo (stĺpy) 8 827 – 24 8 851 49,42 – 
Banské výrezy 3 952 501 – 4 453 54,05 49,72 
Žrde 18 154 – 85 18 239 32,22 – 
Vlákninové drevo 981 159 49 463 9 772 1 040 394 33,93 37,99 
Drevo na energetické účely  75 831 – 101 75 932 11,73 – 
Palivové drevo 197 586 313 4 466 202 365 18,07 10,50 
Drevo na pni 213 127 – 1 044 214 171 25,53 – 
Surové kmene 547 142 18 171 621 565 934 56,39 65,68 
Spolu 5 190 875 191 213 66 755 5 448 843 51,17 59,14 

Listnaté drevo       
Výrezy I. triedy 1 963 265 – 2 228 168,70 262,87 
Výrezy II. triedy 14 407 4 871 – 19 278 103,34 143,84 

Obr. č. 14.: Vybrané finančné a ekonomické ukazovatele v lesnom hospodárstve SR (štátne i neštátne subjekty) 
Zdroj: Štatistický úrad SR 
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V poslednom období sú dodávky dreva ovplyvnené zvýšením zásob dreva v lesoch vo vyšších vekových 
stupňoch a náhodnými ťažbami predovšetkým ihličnatého dreva v dôsledku pôsobenia rôznych škodlivých 
činiteľov. Významným faktorom predchádzajúcich rokov bol vplyv hospodárskej krízy na obchod s drevom 
na domácom, európskom a svetovom trhu a zhoršená situácia v drevospracujúcom priemysle. Zníženie 
dodávok je spôsobené aj poklesom ťažby, najmä ihličnatého dreva. 
 
V ďalších rokoch sa bude podľa strednodobej prognózy ťažieb a predaja dreva do roku 2025 objem 
predaja dreva pohybovať postupne od 8 000 tis. m3 do 9 000 tis. m3. Načrtnutý trend by mohli narušiť 
len mimoriadne kalamitné situácie. 
 
V roku 2011 bol v lesnom hospodárstve zaznamenaný v medziročnom porovnaní nárast priemerného 
speňaženia ihličnatého (o 11,82 EUR/m3) aj listnatého dreva (o 2,79 EUR/m3). Na základe porovnania s 
rokom 2010, je možné konštatovať čiastočné zlepšenie situácie vo vývoji priemerných cien dreva na trhu, 
okrem mierneho poklesu priemerného speňaženia pri exporte sortimentov listnatého dreva (o 1,85%). 
 
V roku 2011 sa celkovo vyviezlo 2 684 tis. m3 surového dreva. Export surového dreva a výrobkov z dreva 
dosahoval hodnotu 671 mil. EUR, z toho neopracované drevo tvorilo 27,53%. Celková hodnota vývozu sa 
v porovnaní s rokom 2010 klesla o 5,98%, vývoz neopracovaného dreva sa znížil o 20,37%.  
 
Export dreva bol zameraný na krajiny EÚ. Surové drevo a výrobky z dreva sa vyvážali predovšetkým do 
Českej republiky (146,6 mil. EUR), Rakúska (108,7 mil. EUR) a Maďarska (103,1 mil. EUR). 
Neopracované drevo vyvážali vlastníci a obhospodarovatelia lesov hlavne do Českej republiky (72,1 mil. 
EUR), Rakúska (52,9 mil. EUR) a Poľska (35,4 mil. EUR). 
 
V prípade ihličnatých sortimentov surového dreva prevládali v exportných dodávkach výrezy I. až III. 
triedy akosti (61,5% celkového exportu). V prípade listnatých sortimentov surového dreva prevládal v 
dodávkach na export sortiment IV. a V. triedy akosti (12,8% celkového exportu). Z výsledkov získaných 
spracovaním údajov zo štatistického zisťovania o dodávkach dreva v lesníctve, priemerné speňaženie 
sortimentov vyvážaného surového dreva bolo približne 59 EUR/m3 pri ihličnatých, resp. 50 EUR/m3 pri 
listnatých sortimentoch. 
 
Naproti tomu na Slovensko sa doviezlo 946 tis. m3 surového dreva, čo je až o 45,54 % viac ako v roku 
2010, najmä sortimentov listnatého dreva IV. a V. triedy akosti. Dovoz surového dreva a výrobkov 
z dreva dosahoval v roku 2011 celkovú hodnotu 358 mil. EUR. Neopracované drevo z toho tvorilo 8,8%. 
V porovnaní s rokom 2010 sa hodnota celkového dovozu dreva znížila o 9,96%. 
 
Surové drevo a výrobky z dreva na Slovensko v hodnote 94,1 mil. EUR doviezli spracovatelia dreva 
z Českej republiky, 62,5 mil. EUR z Poľska, 40,1 mil. EUR z Nemecka a 34,3 mil. EUR z Rakúska. 
Neopracované drevo sa dovážalo v roku 2011 hlavne z Českej republiky (5,6 mil. EUR), Poľska (15,7 mil. 
EUR), Maďarska (7,5 mil. EUR) a z Ukrajiny (33,9 mil. EUR). 
 
 

 
 
 
 

Výrezy III.A, B,C triedy 1 288 455 59 503 4 648 1 352 606 50,67 62,05 
Banské výrezy 623 – – 623 59,65 – 
Žrde 19 – 235 254 33,09 – 
Vlákninové drevo 1 864 107 126 905 2 935 1 993 947 36,77 40,12 
Drevo na energetické účely 76 921 – 62 76 983 17,88 – 
Palivové drevo 228 461 104 5 545 234 110 34,54 33,00 
Drevo na pni 60 793 – 151 60 944 17,44 – 
Surové kmene 20 673 2 368 49 23 090 38,49 42,51 
Spolu 3 556 422 194 016 13 625 3 764 063 41,28 49,78 

Ihličn. + listn. spolu 8 747 297 385 229 80 380 9 212 906 47,16 54,43 
Rezivo ihličnaté 68 766 372 1 569 70 707 – – 
Rezivo listnaté 957 548 5 1 510 – – 

Lesné energetické štiepky (t) 167 765 5 590 1 168 174 523 – – 

Obr. č. 15.: Sortimentová štruktúra dodávok surového dreva (2011); Ceny dreva 
Zdroj: NLC – LVÚ Zvolen; Štátne štatistické zisťovanie Les (MP SR) 2-04 
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4. Drevospracujúci priemysel 
 
Spoločnosti spracujúce drevo možno zaradiť do troch základných kategórií:  

 
• drevársky priemysel 
• nábytkárstvo 
• celulózovo-papierenský priemysel  

 
Drevospracujúci priemysel bol prvým odvetvím na Slovensku, ktorý už v roku 2008 pocítil dopad 
ekonomickej krízy, a to najmä v dôsledku jeho úzkej previazanosti so sektorom stavebníctva a bytového 
vybavenia.  
 

Ukazovateľ Odvetvie 2005 2006 2008 2009 2010 2011 

Výnosy  
v mil. EUR 

Drevársky priemysel 662 737 681 440 456 507 
Nábytkársky priemysel 1 095 1 084 943 702 621 640 
Celulózovo-papierenský 

priemysel 1 505 1 709 1 646 1358 1 458 1 353 

Drevársky priemysel 
spolu 3 262 3 530 3 270 2 500 2 535 2 500 

Náklady 
v mil. EUR 

Drevársky priemysel 636 724 671 467 469 640 
Nábytkársky priemysel 1 044 1 022 896 618 607 639 
Celulózovo-papierenský 

priemysel 1 448 1 645 1 533 1280 1 328 1 269 

Drevársky priemysel 
spolu 3 128 3 391 3 100 2 365 2 404 2 548 

Hospodársky 
výsledok pred 
zdanením 
v mil. EUR 

Drevársky priemysel 26 13 9 -27 -13 -133 
Nábytkársky priemysel 52 61 47 84 14 1 
Celulózovo-papierenský 

priemysel 57 65 113 78 130 84 

Drevársky priemysel 
spolu 135 139 169 135 131 -48 

Pridaná 
hodnota 
v mil. EUR 

Drevársky priemysel - - 104 75 79 - 
Nábytkársky priemysel - - 176 161 169 - 
Celulózovo-papierenský 

priemysel - - 270 262 290 - 

Drevársky priemysel 
spolu - - 550 498 538 - 

Počet 
pracovných 
miest 

Drevársky priemysel 9 924 9 778 8 617 6 250 5 667 5 730 
Nábytkársky priemysel 11 830 12 144 13 114 10 644 10 236 10 559 
Celulózovo-papierenský 

priemysel 7 458 7 371 7 409 6 876 6 591 6 351 

Drevársky priemysel 
spolu 29 212 29 293 29 140 23 770 22 494 22 640 

Priemerná 
mesačná mzda 
v EUR 

Drevársky priemysel - - 581 594 650 - 
Nábytkársky priemysel - - 650 641 666 - 
Celulózovo-papierenský 

priemysel - - 904 959 982 - 

Drevársky priemysel 
spolu - - - - - - 

 
 

 
4.1. Významné podniky odvetvia; vývoj v odvetví  

 
V roku 2010 pôsobilo v drevospracujúcom priemysle 90 stredných a veľkých firiem, ktoré zamestnávali 
približne 5,5 tis. ľudí. 
 

 Spoločnosť Subsektor 
Tržby spolu 
(v tis. EUR) 

Zmena v % 
(2010/2009) 

Zisk po 
zdanení (v 

tis. Eur) 

Priemerný 
počet 

pracovníkov 
1 Mondi SCP, a.s., Ružomberok CPP 468 306 11,4 63 170 1 455 
2 Lesy SR, š.p., Banská Bystrica DP 215 424 10,1 1 709 3 624 

3 
SCA Hygiene Products, s.r.o., 

Gemerská Hôrka CPP 167 430 5,6 9 499 796 

4 Swedwood Slovakia, s.r.o., 
Bratislava 

NPr 162 614 -10,8 n/a 1 774 

5 SHP Harmanec, a.s., 
Harmanec 

CPP 116 302 3,7 532 1 091 

Obr. č. 16.: Vybrané ukazovatele drevospracujúceho priemyslu 
Zdroj: NLC – LVÚ Zvolen; Trend Top v priemysle 2011 
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 Spoločnosť Subsektor Tržby spolu 
(v tis. EUR) 

Zmena v % 
(2010/2009) 

Zisk po 
zdanení (v 

tis. Eur) 

Priemerný 
počet 

pracovníkov 

6 
Metsa Tissue Slovakia, s.r.o., 

Žilina CPP 106 633 6 1 461 408 

7 Bukocel, a.s. Hencovce CPP 66 523 58,2 2 080 369 
8 Decodom, s.r.o., Topoľčany NPr 58 272 0,7 n/a 1 205 
9 Grafobal, a.s., Skalica CPP 54 316 13,4 1 649 741 

10 
SHP Slavošovce, a.s., 

Slavošovce CPP 32 936 2,2 -412 258 

11 Doka Drevo, s.r.o., Banská 
Bystrica 

DP 29 275 22,2 1 909 303 

12 Duropack Turpak Obaly, a.s., 
Martin 

CPP 25 361 -4,0 -311 n/a 

13 
Vojenské lesy a majetky SR, 

š.p., Pliešovce 
DP 16 026 1,7 176 n/a 

14 Fragicslov, s.r.o., Šahy NPr 15 347 -8,4 764 n/a 
15 PRP, s.r.o., Veľký Krtíš DP 12 778 41,0 13 127 

16 Amico Drevo, s.r.o., Oravský 
Podzámok 

DP 9 176 17,7 -890 n/a 

17 Obaly Solo, s.r.o., 
Ružomberok 

CPP 8 968 -21,7 1 018 n/a 

18 Europlac, s.r.o., Topoľčany DP 7 448 18,8 732 n/a 
19 Convertis, s.r.o., Štúrovo CPP 7 285 1,4 -101 n/a 

20 Drevomax, s.r.o., Liptovský 
Mikuláš 

DP 6 942 11,5 -112 n/a 

21 Hammerbacher SK, a.s., 
Pukanec 

NPr 6 424 8,8 -422 n/a 

22 Vital, a.s., Žilina NPr 5 909 20,6 -557 n/a 
23 Duras, s.r.o., Selec NPr 5 610 1,6 165 n/a 

24 
Nefab Packaging Slovakia, 

s.r.o., Levice DP 4 301 9,1 424 n/a 

25 Mestské lesy Košice, a.s., 
Košice 

DP 4 165 12,7 -1,8 n/a 

26 Štátne lesy TANAP-u, š.p.o., 
Tatranská Lomnica 

DP 3 950 8,9 7 293 

27 Topobal, s.r.o., Topoľčany CPP 3 371 5,4 353 46 
28 Drevopal, s.r.o., Košeca DP 3 134 -39,2 153 n/a 
29 Javorina, v.d. Spišská Belá DP 1 836 -16,5 -109 63 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Obr. č. 17.: Najväčšie spoločnosti drevospracujúceho priemyslu 
Zdroj: Trend Top v priemysle 2011 
Vysvetlivky: DP - drevársky priemysel, CPP - celulózovo-papierenský priemysel, NPr – nábytkársky priemysel, DSP - drevársky 
priemysel spolu 

Obr. č. 18.: Vybrané investície realizované zahraničnými spoločnosťami 
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Drevársky priemysel 

 
Vo všeobecnosti možno konštatovať, že trend oživenia odbytu dreva od roku 2010 pokračuje. Tržby a 
výnosy lesného hospodárstva v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010 stúpli o 13,7%, z toho tržby za 
drevo stúpli o 15,0%. Nárast bol spôsobený nárastom tržieb za drevo najmä v neštátnych subjektoch - o 
34,9% (v štátnych organizáciách to bolo o 0,8%).  
 
Väčšina pôvodne slovenských väčších píl bola prevzatá zahraničnými spoločnosťami. V dôsledku krízy 
došlo ku krachu niekoľkých menších spoločností pôsobiacich v tomto odvetví. Naopak, veľké nadnárodné 
spoločnosti pristúpili zväčša k redukcii počtu zamestnancov.  
 
Výnimkou je najväčší investor v slovenskom drevárstve – nadnárodný koncern Kronospan, ktorý zatvoril 
svoj závod na výrobu plávajúcich podláh v Prešove. Hlavnou investíciu Kronospanu na Slovensku však 
ostáva fabrika na výrobu drevotrieskových dosák Bučina DDD, kde zároveň vybudoval výcvikovú centrálu 
pre celú skupinu. Prešovské výrobné programy boli presúvané do Poľska a Nemecka. 
 
Drevársky priemysel v budúcnosti ovplyvní zmena druhového zloženia dodávok dreva. Náchylnosť 
smrekového dreva na biotické škodlivé činitele vedie lesníkov k vysádzaniu odolnejších listnatých drevín. 
Dá sa preto očakávať zvyšovanie kapacít na spracovanie bukovej piliarskej hmoty. 
 
 

Celulózovo-papierenský priemysel  

 
Nedostatok dreva je kľúčovým problémom producentov a zvyčajne sa rieši dovozom drevnej hmoty 
z Ukrajiny, Maďarska, Českej republiky a iných krajín. Import dreva tvorí z ročnej spotreby papierní 
približne štvrtinu. Celulózkam odčerpávajú drevo hlavne teplárne a elektrárne na drevo. Celulózky v SR 
spracúvajú listnaté drevo, čo spôsobuje jeho značný nedostatok. Vzhľadom na túto situáciu sa slovenské 
celulózky stali navzájom surovinovými konkurentmi.  
 
Problémom podľahla štúrovská celulózka zameraná na obalovú vlnitú lepenku Smurfit Kappa, ktorá 
začiatkom roka 2010 úplne ukončila svoju výrobu a prepustila všetkých zamestnancov. Ostatné kľúčové 
fabriky v odvetví, ktoré sú v rukách zahraničných investorov, ako aj silných domácich vlastníkov, 
Slovensko neplánujú opustiť. 
 
Až tretinu tržieb celého odvetvia dosahuje ružomberský závod juhoafrického koncernu Mondi. Ďalšou 
zahraničnou oporou je fínsky Metsallitto, ktorý kúpil žilinského výrobcu hygienického papiera Metsa 
Tissue so značkou Tento. Švédsky SCA Hygiene zase vyrába dámske hygienické vložky v Gemerskej 
Hôrke.  
 
Producenti obalov majú v porovnaní s papierňami a celulózami výhodnejšie postavenie, najmä z hľadiska 
energetickej náročnosti výroby a nižších nákladov na modernizáciu.  
 
V SR pôsobí niekoľko výrobcov obalovín. Výrobou kartónových obalov z vlnitej lepenky, ktoré sa 
používajú na transport a skladovanie rôznych výrobkov, sa zaoberá napríklad martinský Duropack Turpak 
Obaly, ktorá sa snaží ťažiť z rozmachu automobilového a elektrotechnického priemyslu a špecializuje sa 
na obaly použiteľná na automobilové komponenty a veľkoplošné televízory. Skalický Grafobal sa na 
druhej strane špecializuje na hladké lepenkové obaly a investuje najmä do grafickej úpravy obalov.   

 
Nábytkárstvo 
 
Producenti nábytku v Slovenskej republike sa sústredia najmä na export. V súčasnosti pôsobí na 
Slovensku iba niekoľko väčších výrobcov nábytku. Na druhej strane, viac než 11-tisíc živnostníkov má vo 
svojom predmete podnikania uvedenú výrobu nábytku a stolárstvo.  
 
Najvýznamnejšou investíciou v slovenskom nábytkárskom sektore bola investícia spoločnosti Swedwood 
(skupina IKEA), ktorá má na Slovensku tri veľké závody. V Trnave vyrába kancelársky nábytok, 
v Malackách kuchyne a v Liptovskom Mikuláši luxusnejší nábytok z masívneho dreva. Produkuje takmer 
polovicu slovenského nábytku. Vo veľkej miere sú na skupinu IKEA naviazané aj výrobné programy 
levického Lencos-u, sabinovského Sanas-u, dunajskostredského Fit Mobel-u, lučeneckého Ekoltech-u 
a krupinského Lind Mobler-u. Tieto spoločnosti krízu prežili aj vďaka rozširovaniu zostavy svojich 
odberateľov.   
 
Predpokladá sa, že predaj nábytku na Slovensku bude mať rastúci trend. Priemerný Slovák totiž dáva do 
nákupu nábytku len desatinu toho, čo priemerný Nemec a polovicu toho, čo priemerný Čech. 
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4.2. Výskum a vývoj; vzdelávanie 
 
Lesnícky výskum za zabezpečuje najmä v rámci rezortu Ministerstva pôdohospodárstva SR, na Lesníckej 
fakulte Technickej univerzity vo Zvolene a v Ústave ekológie lesa Slovenskej akadémie vied vo Zvolene. 
 
Realizácia vedecko-výskumnej činnosti sa uskutočňuje najmä prostredníctvom výskumných úloh 
financovaných Ministerstvom pôdohospodárstva SR, projektov Agentúry na podporu výskumu a vývoja a 
projektov Vedeckej a grantovej agentúry Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied.  
 

Názov vysokej 
školy Fakulta Vybrané študijné odbory 

študenti 
(2010/2011) 

Technická 
univerzita  

Zvolen 

Drevárska fakulta 

drevárstvo - konštrukcia drevených stavieb a nábytku     

drevárstvo - prevádzka strojov a zariadení               

drevárstvo - výroba nábytku                              

drevárstvo - manažment drevárskej a nábytkárskej výroby  

drevárstvo - drevárske technológie                      

drevárstvo - drevárske inžinierstvo                          

drevárstvo - konštrukcia drevárskych výrobkov                

drevárstvo - technika pre spracovanie dreva                  

drevárstvo - nábytok a výrobky z dreva                       

drevárstvo - technológie spracovania biomasy                 
 

1 009 

Lesnícka fakulta 
poľovníctvo - aplikovaná zoológia a poľovníctvo              

lesníctvo                                                    

lesníctvo - geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve   
 

1 807 

Fakulta ekológie 
a environmentalistiky 

environmentálny manažment                                    

všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií            

ochrana a využ. krajiny - ekológia a využívanie krajiny   
 

756 

Fakulta environmentálnej 
a výrobnej techniky 

dopravné stroje a zariad. - dopravná a manipulačná techn.  

výrobná technika                                         

priemyselné inžinierstvo                                     

poľnohospodárska a lesnícka technika - ekotechnika       
 

601 

 

Ďalšie vzdelávacie inštitúcie pôsobiace v oblasti lesníctva a drevárstva: 
 

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA 
Katedra chemickej technológie dreva, celulózy a papiera 
Radlinského 9 
812 37 Bratislava 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ 
Bystrická cesta 2 
034 01 Ružomberok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 19.: Vysokoškolské vzdelávanie v oblasti lesníctva a drevárstva  
Zdroj: UIPŠ, údaje vrátane externých foriem štúdia (stav k 31.10.2011) 
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Použité zdroje 
 
Štatistický úrad SR 
Ministerstvo životného prostredia SR 
Slovenská agentúra životného prostredia  
Národné lesnícke centrum 
Ústav informácií a prognóz školstva 
 
Štátne štatistické zisťovanie Les 
Trend Top v priemysle 2011 
Trend Top v priemysle 2009 

 
Užitočné kontakty 
 
Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky 

T. G. Masaryka 24 
960 53 Zvolen  
Slovenská republika 
PhDr. Peter Zemaník  
Generálny sekretár  
tel.: + 421 45/5330 278, + 421 45/5206 806  
fax: + 421 45/5330 278  
email: info@zsdsr.sk  
web: www.zsdsr.sk 
 
 
Lesy Slovenskej republiky, š.p.  

Nám. SNP. 8 
975 66 Banská Bystrica 
Slovenská republika 
tel. + 421 48 43 44 111 
fax: + 421 48 412 59 04 
email: lesysr@lesy.sk  
web: www.lesy.sk 
 
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MP SR 

Dobrovičova 12 
812 66 Bratislava 
Slovenská republika 
Ing. Ján Mizerák 
Generálny riaditeľ sekcie 
Telefón: 59266-506 
http://www.mpsr.sk  
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 Slovenská agentúra  
pre rozvoj investícií a obchodu 
Trnavská cesta 100 
821 01 Bratislava 
Slovenská republika 
 
Tel:  +421 2 58 260 100 
Fax:  +421 2 58 260 109  
 
E-mail: sario@sario.sk 
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