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Správa o stave spoločenstva UMT  2021

Vážení podielnici,
vážené členovia orgánov  UMT a SBU,
vážené kolegyne,
vážení kolegovia.

Dovoľte, aby som vás všetkých v mene svojom ale aj v mne svojich kolegov čo najsrdečnej-
šie privítal na dnešnom Zhromaždení Urbáru Martin ps.
Stretávame sa prvýkrát v takomto zložení a tak je určite vhodné , aby som vám predstavil 
všetkých členov volených orgánov : 

UMT pozemkové spoločenstvo  :
Ing. Vladimír Švehla
JUDr. Igor Steindl
MVDr. Ján Varinský
Ing. Branislav Bella
Ing. Ján Buchanec 

DR UMT ps :
Bc. Martin Malek
Ing. Marek Veverica
p. Peter Chmúrny 

SBU lesné hospodárstvo : 
Ing. Ján Buchanec
MVDr. Ján Varinský
Ing. Radoslav Hruška 

RK SBU lh
Bc. Martin Malek
p.Janka Hlavajová 

V tomto zložení pracujeme už druhý rok a dovolím si podotknúť, že vcelku úspešne. Podarilo 
sa nám rozvinúť spoluprácu naprieč našimi výbormi, dozornej rady a  revíznej komisie. 
Personálne prepojenie výboru UMT ps a SBU lesné hospodárstvo prinieslo svoje ovocie v 
podobe zvýšenej efektivity v riadení všetkých procesov. 
Oceňujem skutočnosť, že sa aj naše kontrolné orgány veľmi aktívne zapájajú do plnenia bež-
ných úloh, t.j. nielen tých kontrolných. To nebolo v minulosti bežné a nám všetkým to pri 
každodennej práci pomáha. 
Úprimné poďakovanie patrí aj úzkemu manažmentu UMT ps , ktorý prešiel 3 zmenami :
Opustil nás dlhoročný predseda Ing. Ján Hlavaj, zvolením som  ho nahradil ja
Zaslúžený dôchodok si užíva Ing. Martin Laco, nahradil ho Ing. Igor Blihár
Pracovný pomer ukončila Ing. Tatiana Stoláriková, nahradila ju p. Milada Zibolenová 
Posty výroby / obchodu a  OLH zostávajú nezmenené . Naďalej a úspešne ich zastávajú :  p. 
Jozef Sekeráš ,p. Milan Labda a p. Ján Záborský
Na tomto mieste nesmiem zabudnúť ani na naše kolegyne a kolegov vo výrobe. 
Všetkým kolegyniam a kolegom tak v orgánoch ako aj v manažmente či vo výrobe úprimne 
ďakujem za ich prácu a prajem im hlavne pevné zdravie ,  obrovskú dávku viery pri napĺňaní 
spoločných cieľov ako aj tak dostatok dôležitého životného optimizmu.

Kolegyne a kolegovia, ďakujem vám !
Čo sme zvládli 



Čo sme ešte celkom nezvládli, kde máme rezervy
Čo nás v blízkom ako aj vo vzdialenom časovom horizonte čaká 

Čo sme zvládli

1.Skĺbiť predstavy a názory tak orgánov spoločností ako aj manažmentu. Samozrejme nie 
úplne, ale v hlavných cieľoch sme naozaj jednotní. To pri takom množstve osobností pova-
žujem za veľký úspech a verte, že viem o čom vo vzťahu k minulosti hovorím.
2.V lesníckej výrobe ale aj v predaji drevnej hmoty sme začali výhradne aplikovať systém 
výberových konaní, ktorý ešte nie je dokonalý, ale súborom nutných krokov, vrátane 
omylov, sa k pomyslenej dokonalosti približujeme. Ďalšie zmeny pripravujeme na úvod bud-
úceho roka.
3.Zmenili sme organizáciu vlastnej práce v lese aj za pomoci investície v podobe nákupu 
terénneho mini-busu využívaného na prepravu už len jednej pracovnej skupiny. 
4.Zmenilo sa aj klasické hospodárenie v  lese na  hospodárenie blízke prírode. V praxi to 
okrem iného znamená, že ťažby sa vykonávajú výberom a  nie plošným výrubom celých 
plôch.
5.V  oblasti správy našich nehnuteľností sme prehodnotili doterajšie nájomné vzťahy a 
pripravili súbor zásadných zmien vo využívaní nášho nehnuteľného majetku - stavieb. 
Napr. sa môžeme pochváliť faktom , že k dnešnému dňu neevidujeme žiadne pohľadávky 
voči  nášmu najväčšiemu partnerovi v oblasti nájmu – spoločnosti Pro Ski , ktorá využíva 
naše pozemky na M.Holiach.    
6.Čiastočne sme zrekonštruovali fasádu nášho sídla / jej drevených obkladov, vymenili 
rozpadajúci sa nábytok v kancelárskej časti, vymenili podlahové krytiny, káblové rozvody a 
osvetlenie. Vybudovali sme základnú platňu pre budúci prístrešok pre technológiu štiepania 
dreva a nakúpili materiál na nové oplotenie celého areálu.
7.V spolupráci s ÚHA a poslancami mestskej časti Stráne sme naštartovali proces zmeny 
územného plánu mesta na časti našich pozemkoch na Stráňach so zámerom rozšíriť plochy 
vhodné na výstavbu tak rekreačných ako aj trvalo obývateľných objektov a tak významne 
zhodnotiť túto časť nášho majetku.

Čo sme ešte celkom nezvládli, kde máme rezervy

1. Aplikovať všetky ekonomické vzťahy vo výrobe a hlavne jej plánovaní.
2. Zintenzívniť ochranu nášho majetku monitorovaním alebo uzáverou našich ciest.
3. Zabezpečiť kvalitnejšiu opravu či rekonštrukciu našich lesných ciest vrátane vodo -     
    zádržných opatrení, ktoré sú v posledných rokoch extrémne dôležité. 
4. Odborne komunikovať čerpanie EU resp. PPA fondov. 

Čo nás v blízkom ako aj vo vzdialenom časovom horizonte čaká

1.Zásadným spôsobom zmeniť systém práce v jednotlivých lesných úsekoch. Vo vybratých 
častiach budeme plánovať a následne súťažiť celý rozsah prác ( podotýkam celý rozsah 
prác ) na celoročnej báze a tak zabezpečiť  :
väčšiu pružnosť v riadení , napr. aj pri spracovaní neúnosne narastajúcej kalamity 
väčšiu atraktivitu pre našich dodávateľov a následne aj odberateľov drevnej hmoty.
2.Lesnú škôlku na Lazoch pripraviť na zmeny vo využívaní celej plochy vrátane nákupu 
základnej technológie, ktorá už technicky dožila.
3.V oblasti prenájmov našich stavieb uzatvoriť nové zmluvy s vybratými uchádzačmi a začať 
proces nového využitia komerčne perspektívnych stavieb na M.Holiach a v Kantore, vrátane 
ich zásadnej rekonštrukcie.
Taktiež chceme digitalizovať všetky nájomné zmluvy na pozemky so zámerom sprehľadniť 
celý proces prenajímania vrátane určenia voľných plôch na ďalšie komerčné využitie. 



Prehľadné sledovanie platobnej disciplíny nájomcov nevynímajúc. 
4.V spolupráci s akreditovanými agentúrami chceme vybrať vhodné projekty pre   čerpanie 
nenávratných finančných prostriedkov z fondov EU resp. PPA.
5.Úzko chceme spolupracovať so ŠOP , aby sme mohli detailne sledovať a hlavne ovplyv-
ňovať proces zaraďovania našich porastov do najvyšších stupňov ochrany.
6.Plánujeme stavebne dokončiť prvé pracovisko štiepania dreva t.j. jeho prístrešok a oplotiť 
celý areál sídla spoločnosti.

Plánované investície a vízie 

Plánovať investície v aktuálnom období na obdobie zvyšku tohoto resp. celého nasledujú-
ceho roka prakticky nie je možné. Dôvody všetci poznáme, ale ich akékoľvek riešenia v 
dlhodobom či krátkodobom horizonte nie. Aj z  tohoto dôvodu by som nerád hovoril o 
plánoch ale skôr o  potrebách, prianiach či až víziách. Rozdelím ich podľa jednotlivých 
oblastí :

Lesnícka výroba :

Nutné sú opravy a údržby našich ciest investične minimálne na úrovni 1 € investíciií z preda-
ja 1 m3 drevnej hmoty. 
Nutné je zakúpenie 25 Hp traktora s príslušenstvom ( rotavátor + pluh ) pre našu škôlku v 
odhadovanej cene na úrovni približne 20.000,- € s DPH
Perspektívne zvažujeme zakúpenie traktor – bágra na permanentnú údržbu našich ciest vo 
vlastne réžii, ako aj využitie stroja pre externé služby. 
Dlhodobým zámerom či skôr víziou je zakúpenie automobilovej vývoznej súpravy v zložení 
ťahač s hydraulickou rukou a univerzálnym návesom resp. prívesom za účelom tak vlastné-
ho zásobovania strediska výroby palivového dreva, ako aj poskytovania služieb našim 
odberateľom alebo vlastného nákupu drevnej hmoty.
Prioritou je krytie finančných prostriedkov z fondov EU / PPA
Výroba palivového dreva :
Okamžitou prioritou je nákup technológie pre štiepanie guľatiny nad priemer 400 mm s 
príslušenstvom. Takúto drevnú hmotu na stávajúcej technológii nedokážeme spracovať. 
Sme v štádiu prieskumu trhu kvalitných a overených technológii.
V  rovine úvah je nákup a  využitie súpravy na rozvoz štiepaného dreva v kontajnerových 
množstvách, čo vyplýva s momentálnej ale aj perspektívnej potreby. Jednalo by sa stredný 
nákladný automobil alebo traktor s  prívesom na manipuláciu s  veľkoobjemovým kontaj-
nerom.
Aj v tomto prípade, minimálne pri nákupe štiepacej technológie, rátame s využitím fin. zdro-
jov s externých fondov.
Existujúce stavby :
Nutnosťou je investovanie do opráv a rekonštrukcií min. dvoch stavieb s plánovaným vlast-
ným, samozrejme komerčným, využitím. Jedná sa o chatu na M.Holiach a chatu Na Kaplnej 
v Kantore. Chata na M.Holiach nie je napojená na verený vodovod ani kanalizáciu , čo pova-
žujeme za vážny nedostatok, ktorý sme už začali riešiť. Aj v  týchto prípadoch skúmame 
možnosť využitia externých fin. zdrojov, ale pre túto oblasť investovania by som bol skôr 
pesimista ako zle informovaný optimista. Odhadnúť investičnú náročnosť ešte nedokážem, 
proces sme spustili len nedávno.
V sídle spoločnosti plánujeme zmodernizovať ubytovacie kapacity a konečne pripojiť celý 
objekt na verejnú kanalizáciu. Taktiež dobudovať prístrešok na technológiu štiepania a oplo-
tenie celého areálu.
 

Grafické vyhodnotenie hospodárskych informácii a výsledkov s komentárom 



Výsledky nášho hospodárenia sú zrejmé z účtovnej závierky za r. 2021, ktorú máte k dispo-
zícii.
V komentári grafickej časti vystúpenia zhodnotím základné hospodárske parametre , ako je 
vývoj cien, objem predaja drevnej hmoty, objem predaja palivového dreva a iné
Len pre rekapituláciu: ročný objem spracovanej drevnej hmoty, na základe ešte oficiálne 
neschváleného 10 – ročného plánu starostlivosti o les , je cca 20 000 m3 , z toho približne 1 
000 m3 spracujeme na palivo 

Vážené dámy,
vážení páni,

je možné, že som na niečo zabudol, ale nie je nemožné, že som na niečo zabudnúť chcel. 
Snažil som sa v tejto správe o objektívne zhodnotenie aktuálneho stavu s náznakom rieše-
nia našej budúcnosti. Verím, že sa mi to podarilo.

Za všetkých spolupracovníkov vám chcem poďakovať za vašu priazeň a podporu. Poďako-
vať chcem aj našim kritikom, len im chcem pripomenúť, že naše dvere sú vždy otvorené. 
Radi privítame každého, kto prichádza s dobrou vôľou a čistou mysľou.

Vám všetkým, ako aj vašim rodinám a priateľom, chcem popriať hlavne pevné zdravie, veľa 
optimizmu a radosti zo života.  

Ďakujem za pozornosť.

V Martine, dňa 1. októbra 2022

Ing. Vladimír Švehla
predseda spoločenstva

V Martine, dňa 1. októbra 2022


