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Verejné dražby dreva LESOV SR - 1.štvrťrok 2018 
 

Banská Bystrica, 23. máj 2018  
 

Dražba dreva je moderný spôsob predaja najcennejších sortimentov ihličnatého  

a listnatého dreva prostredníctvom predloženej ponuky zo strany kupujúcich. Pri predaji 

sa sortimenty  sústredia na dražobnom mieste, kde si ich môžu potenciálni kupujúci 

prehliadnuť a následne písomne zadať svoju ponuku za jednotlivé kusy o ktoré majú 

záujem. Veľkou výhodou pre predávajúceho je práve maximálne možné zhodnotenie ním 

ponúkaného tovaru oproti bežným tabuľkovým cenám. Na druhej strane si môže 

kupujúci vybrať z veľkého množstva dreva práve tie kusy, ktoré vyhovujú jeho nárokom 

a sám si určí maximálnu cenu, ktorú je ochotný zaplatiť.      

 

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky uskutočnil aj v 1. štvrťroku 2018 verejné 

dražby cenných sortimentov dreva. Plánované dražby sa realizovali na 16 odštepných závodoch 

(Šaštín, Smolenice, Levice, Topoľčianky, Prievidza, Trenčín, Žarnovica, Kriváň, Rimavská 

Sobota, Revúca, Rožňava, Košice, Prešov, Vranov, Sobrance) v 11. a 12. týždni.  

 

Do dražieb boli záujemcom ponúknuté dreviny a sortimenty v objeme 5 134,58 m3. 

Celkovo bolo vydražených 4 983,61 m3, čo predstavuje až 97,06 % ponúkaného objemu. 

Najväčšie zastúpenie draženého dreva bolo ponúknuté v drevine dub - 2 453,49 m3 a buk  

1 371,43 m3. Menej zastúpenými drevinami boli jaseň, smrekovec, javor, duglaska a iné 

listnáče“, vysvetľuje generálny riaditeľ štátneho podniku LESY Slovenskej republiky Marian 

Staník.   

 

Najvyššia cena bola dosiahnutá ponukou zákazníka v OZ Revúca za javor, keď  

za 1,72 m3 kus bol ochotný zaplatiť 7 854 EUR bez DPH. V porovnaní s cenníkovou cenou 

predstavovala ponuka nárast ceny za 1 m3 až o 4 116,00 EUR bez DPH. Medzi desiatimi 

najviac cenenými drevinami bolo vrátene štyroch sortimentov javora aj šesť dubov. 

 

„Na dražbách dreva sa zúčastnilo 58 zákazníkov, je však potrebné podotknúť, že 

niektorí naši existujúci centrálni a regionálni odberatelia požadujúci dodávky dreva v najvyššej 

kvalite sa aj napriek možnosti tejto formy predaja dreva dražieb nezúčastňujú“, konštatuje 

Tomáš Klouček, obchodný riaditeľ štátneho podniku a dodáva: „Podľa novej obchodnej 

stratégie na roky 2018 – 2022, poskytnú LESY SR jednotlivým odberateľom drevnú surovinu 

maximálne do výšky 45% z ich aktuálne spracovávaného množstva. V prípade záujmu 

odberateľa o väčší objem ako je v zmluve, má odberateľ možnosť zakúpiť si tovar formou 

elektronickej aukcie dreva, kúpou/aukciou dreva na pni alebo prostredníctvom spomínanej 

verejnej dražby“.  

 

Prospešnosť konania verejných dražieb cenných sortimentov jednoznačne potvrdzujú aj   

skutočne vyššie dosiahnuté tržby. Tie sú oproti cene, ktorú by získal podnik predajom dreva za 
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cenníkové ceny vyššie o 581 004,89 EUR bez DPH. Takýto spôsob predaja najcennejších 

sortimentov dreva je bežný aj  na trhoch v iných krajinách Európy. Predávané drevo je svojimi 

vlastnosťami predurčené na tvorbu hudobných nástrojov, nábytku, alebo dekoratívnych 

obkladov, čomu vo výsledku odpovedá aj jeho cena. 

 

Poznámky pre editorov: 
 
 Štátny podnik LESY SR obhospodaruje viac ako 887.000 hektárov (presne 887.994 ha) lesných 

pozemkov, teda viac  ako šestinu plochy SR (18%) (4.903.600 ha) a  44 %  lesov v SR (2.016729 ha). 

Stará sa o viac než 16.751 kilometrov vodných tokov, čo predstavuje viac ako jednu štvrtinu dĺžky 

vodných tokov v SR (presnejšie 27,4% z 61,1 tis km).  

 

 Priemerná ťažba dreva štátnym podnikom LESY SR v priebehu posledných piatich rokov (obdobie 

2012-2016) predstavovala 4 mil. m3.  Priemerný export drevnej hmoty z celkových dodávok podniku  

za spomínané obdobie predstavuje 2,74 %. Prevažne ide o kvalitnejšiu drevnú hmotu, pre ktorej 

spracovanie  nie sú u nás vytvorené technologické podmienky. (údaje sú čerpané z výročnej správy 

LESOV SR za rok 2016 dostupnej na adrese: http://www.lesy.sk/files/sprava2016/vs-2016.pdf). 
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