
Podpora obchodnej spolupráce 
medzi LESY SR, š. p. a strednými a 

malými spracovateľmi drevnej 
hmoty



AKTUÁLNY STAV

 Lesy SR, š.p. majú záujem na zintenzívnení spolupráce s malými a strednými

spracovateľmi drevnej hmoty

 Následne navrhli a vypracovali Novú obchodnú stratégiu na roky 2018 – 2020,

v ktorej sú navrhnuté konkrétne kroky a harmonogram opatrení
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NOVÁ OBCHODNÁ STRATÉGIA

Harmonogram prípravy:

1. NezávislýRatingodberateľovdrevnej hmoty (júl – august 2017)

2. SchválenieNovej obchodnej stratégie štátneho podniku LESY SR 2018 – 2022 (December 2017)

3. Zazmluvenie strategických spracovateľov drevnej hmoty – súčasne prebiehala Analýza všetkých
odberateľov a spracovateľov dreva a drevnej hmoty na území Slovenskej republiky (December
2017 a I. Q 2018)

4. Kontrola zdrojov a plánu ťažieb

Zistenia z kontroly I. a II. Q 2018:

a.) kalamitný stav v ihličnatýchporastoch, najviacpostihnutéOZ Čadca, Námestovoa Žilina,

b.) pozastavenie rudných ťažieb, čoho dôsledkom je nedostatok listnatej drevnej hmoty, a aj
ihličnatejdrevnej hmoty z dôvodu kôrovcovej kalamity.

5. Nová obchodná stratégia LESY SR pre komoditu Biomasa na roky 2018 – 2022 (príprava
stratégie II.Q 2018, realizácia stratégie III.Q 2018)
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NOVÁ OBCHODNÁ STRATÉGIA - VÝSLEDKY

 Z novej obchodnej stratégie štátneho podniku LESY SR 2018 – 2022 vyplýva, že LESY SR,

š. p. identifikovali zdroje drevnej hmoty na Odštepných závodoch

 Na základe tejto skutočnosti LESY SR, š. p. začínajú realizovať Podporu spolupráce LESY

SR, š. p. verzus strední amalí spracovatelia drevnej hmoty

 CIEĽOM je dodanie drevnej hmotymalým a stredným odberateľom- spracovateľom v

SR
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DODANIE DREVNEJ HMOTY 
MALÝM A STREDNÝM DODÁVATEĽOM - OPATRENIA

a.) Zlepšenie komunikácie LESY SR, š. p. smenšími spracovateľmi

Spôsoby komunikácie:

 webová stránka – aktuality Lesov Slovenskej republiky, š. p. (www.lesy.sk), tlačová
správa,

 priame oslovenie spracovateľov (email, pošta),

 spracovatelia budú rokovať na jednotlivých Odštepných závodoch s referentmi
obchodu prípadne riaditeľom Odštepného závodu.

b.) Zabezpečenie pravidelných kvartálnych dodávok drevnej hmoty na regionálnej úrovni
Odštepných závodov

c.) Typy zmlúv: kvartálne na úrovni Odštepných závodov
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http://www.lesy.sk/

