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1. Vybrané ekonomické ukazovatele LH a DSP

Ukazovateľ

Meracia 

jednotka

Rok

2010 2015

1 Použiteľná produkcia (ťažba dreva) tis. m3 9 860 9 143

2 Priemerné speňaženie dreva EUR/ m3 39,40 47,03

3 Hodnota konečnej produkcie dreva

mil. EUR

376,9 416,1

4 Hodnota konečnej ostatnej produkcie 79,2 75,3

5 Hodnota konečnej produkcie (Výnosy) 456,1 491,4

6 Hrubá pridaná hodnota (HDP) 182,2 286,5

7 Počet pracovných miest ~ 19 000

Celkové tržby LH v r. 2015 dosiahli hodnotu 491 mil. €

~82 % trhovej produkcie LH tvorí drevná hmota

~18 % trhovej produkcie LH tvoria ostatné produkty a druhotné služby

Prameň: NLC, Zelená správa 2008 až 2016

Ukazovateľ Odvetvie
Skutočnosť v roku, mil. EUR

2010 2015

Výnosy

DP 456 590

NPr 621 817

CPP 1 458 1 379

DSP (Spolu) 2 535 2 786

Počet 

pracovných 

miest

DP 5 667 4 875

NPr 10 236 11 102

CPP 6 591 6 110

DSP (Spolu) 22 494 22 087

Prameň: ŠÚ SR (Výkaz Prod 3-04), NLC Zelená správa (2010 až 2016)

Vysvetlivky:  DP - drevársky priemysel, CPP - celulózovo-papierenský 

priemysel, NPr – nábytkársky priemysel,  DSP – drevospracujúci priemysel



2a. Podiel inovujúcich priemyselných podnikov

Prameň: ŠÚ SR (2014, s. 5): Inovačná aktivita podnikov v Slovenskej republike (roky 2010 – 2012)



2b. Inovačné aktivity lesných podnikov      2c. Typy inovácií

Prameň: Sarvašová, Z., Šálka, J., Dobšinská, Z., 2010: Inovačná politika a lesníctvo: zmeny v inovačnom správaní aktérov LH SR. Zborník zo semináru Aktuálne otázky ekonomiky a inovačnej politiky LH SR: 90-100



2d. Ponúkané produkty a služby       2e. Podporné a brzdiace faktory inovácií

Prameň: Sarvašová, Z., Šálka, J., Dobšinská, Z., 2010: Inovačná politika a lesníctvo: zmeny v inovačnom správaní aktérov LH SR. Zborník zo semináru Aktuálne otázky ekonomiky a inovačnej politiky LH SR: 90-100



2f. Inovácie u kontraktorov lesníckych služieb

Prameň: Šterbová, M., Šálka, J., 2016: Inovácie u kontraktoro&v lesníckych služieb na Slovensku. Zborník zo semináru Aktuálne otázky ekonomiky a inovačnej politiky LH SR: 90-100: 29-38.

Podklad: dotazník z 204 podnikov poskytujúcich služby v lesníctve.

Pomer inovátorov k podnikom bez inovačnej aktivity je 41 % ku 59 %

Typy inovácii:

• Dominancia: inovácie procesu a technologické inovácie (49 %) 

• Najvýznamnejšie boli inovácie lesnej techniky na ťažbu a sústreďovanie dreva, 

dopravných prostriedkov v procese dopravy dreva.

• nové služby (24 %) 

• nové produkty (17 %) 

• organizačné inovácie (11 %)



3a. Finančné nástroje na podporu VVaI - PRV

Prameň: Šterbová, M., Šálka, J., 2016: Peňažné stimuly k inováciám v sektore lesníckych služieb na Slovensku z Programu rozvoja vidieka. Zprávy lesnického výzkumu, 61(2): 151-157.

• Získanie finančnej dotácie z PRV 

(2007-2013) nezohralo významnú 

stimulačnú a motivačnú úlohu 

k zavádzaniu inovačných projektov 

v sektore lesníckych služieb.

• PRV 2014-2020 kladie dôraz na 

inovatívne riešenia (Opatrenie 8.6 )

• Finančná podpora je zameraná aj 

na podporu podnikov pôsobiacich 

v sektore lesníckych služieb

• Pozitívne možno hodnotiť vznik 

prierezových Opatrení č. 1 Prenos 

znalosti a informačné akcie a 16 

Spolupráca, ktoré majú potenciál 

podporiť inovácie v sektore



3b. OP VaI - Postavenie pôdohospodárstva

Prameň: ITMS, MH SR, MŠVVaŠ SR, 2017

Početnosť hospodárskych a perspektívnych priorít v žiadostiach podnikov podľa odvetní NACE súvisiacich s pôdohospodárstvom (výzvy OPVaI-

MH/DP/2016/1.2.2-02 a OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02 (n = 699)



Stav LDS

Cieľ: 

Proces

Kľúčová úloha LDS

Problém LDS



Zdroj: Lauri Hetemäki: Future of European Forest-Based Sector, SUMFOREST Foresight Workshop, Brussels, December 2, 2014.

3 potenciálne rastúce skupiny 

služieb v odvetví LDS :

1. Lesnícky orientované 

služby: vzdelávanie, výskum 

a vývoj, inventarizácie a 

plánovanie, správa a 

riadenie, poradenstvo 

2. Priemyselne orientované 

služby: manažment 

a koordinácia (lokalizácia 

ústredí nadnárodných 

spoločností), technológie a 

programovanie, servis a 

údržba, patenty a licencie, 

výskum & vývoj, poradenstvo.

3. Ekosystémové služby 

(cestovný ruch a rekreácia, 

poľovníctvo, hubárčenie, 

sekvestrácie uhlíka, 

zachovanie biodiverzity atď.) 



PS1 Moderné technológie získavania informácií a podpory rozhodovania v LDS

T1 Nové postupy v získavaní informácií o lesoch

T2 Systémy na podporu rozhodovania v lesníctve 

PS2 Zvyšovanie stupňa finalizácie a recyklačné systémy pri spracovaní dreva a papiera

T1 Moderné technológie pri zvyšovaní výťažnosti a finalizácie spracovania dreva 

T2 Recyklačné systémy v spracovaní dreva a výrobkov na báze dreva

T3 Moderné technológie pri výrobe a finalizácii papierových obalov

PS3 Vývoj a uvádzanie nových služieb na trh

T1 Vývoj biznis modelov pre realizáciu ekosystémových služieb lesov



PS4 Nové systémy pestovania a produkcie cieľových sortimentov v meniacich sa 
podmienkach

T1 Genetické zdroje, šľachtenie drevín a výroba LRM

T2 Priemyselné plantáže a rýchlorastúce dreviny

T3 Prírode blízke systémy produkcie cenných sortimentov

T4 Agrolesnícke systémy 

PS5 Znižovanie rizík pri zabezpečovaní produkčných funkcií lesov súvisiacich s 
klimatickou zmenou

T1 Integrovaná ochrana lesa

T2 Ekologické limity intenzifikácie produkcie a využívania biomasy 

T3 Manažment lesov a jeho vplyv na zadržiavanie vody v krajine 

PS6 Inovatívne metódy ťažby, zberu, spracovania biomasy

T1 Inovatívne metódy ťažby, zberu, spracovania biomasy



PS7 Výskum a inovácie v oblasti energetického využitia biomasy

T1 Výskum zlepšovania energetických vlastností lesnej biomasy

T2 Technológie premeny energie z lesnej biomasy

T3 Ekonomické, enviromentálne a sociálne vplyvy spracovania a využitia drevnej suroviny

T4   Technológia výroby biopalív druhej generácie z lesných zvyškov



6. ODPORÚČANIA SMEROM K VYŠŠEJ KONKURENCIESCHOPNOSTI



Národné lesnícke centrum -

Lesnícky výskumný ústav

Ďakujeme za pozornosť 

a tešíme sa na spoluprácu



Dotazník má kľúčový význam pre ďalšie smerovanie 

stratégie inteligentnej špecializácie pre Slovensko a 

pre čo najskoršie obnovenie plnej funkčnosti OP VaI.

Dotazník je rozdelený na tri časti, so zameraním na:

1) dopady vývojových trendov na Vaše podnikanie vo 

všeobecnosti;

2) poznanie Vášho vnímanie podpory vedy, výskumu a 

inovácií na Slovensku ako aj možnosti a potreby vo 

využívaní výskumnej infraštruktúry;

3) konkretizáciu oblastí, v ktorých by bolo podľa Vás 

potrebné podporiť vedu, výskum a inovácie.



https://inovujme.checkboxonline.com/Survey.aspx?s=b23d750b2f4c441c93c177d3fe2ca5ad

1) Charakteristika podniku a dopady vývojových trendov na Vaše podnikanie vo všeobecnosti

• Kategória spoločnosti podľa veľkosti

• Štruktúra pôvodu vlastníkov firmy

- Krajinu pôvodu hlavného zahraničného akcionára/spoločníka vo Vašej spoločnosti

• Kraj, v ktorom je Vaša spoločnosť registrovaná

• Názov spoločnosti a právna forma

https://inovujme.checkboxonline.com/Survey.aspx?s=b23d750b2f4c441c93c177d3fe2ca5ad



























