
Lesnícky časopis - Forestry Journal, 59(1): 69–72, Bratislava, 15. 7. 2013 69

  
 

Správy – Reports

Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva Slovenskej republiky

Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen 

v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidie-

ka SR Bratislava a Slovenskou lesníckou spoločnosťou usporiadali 

dňa 6. decembra 2012 odborný seminár Aktuálne otázky ekonomiky 
a politiky lesného hospodárstva SR. Cieľom seminára bolo preroko-

vať v kruhoch širokej lesníckej verejnosti aktuálnu situáciu v oblasti 

ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR. Seminár sa konal už 

po 11-krát. Prvá časť odborného seminára bola zameraná na aktuálne 

otázky lesného hospodárstva. V rámci nej sa prezentoval návrh legis-

latívneho zámeru nového zákona o lesoch, diferencované hospodá-

renie v lesoch a ochrana lesa v rámci návrhu legislatívneho zámeru 

zákona o lesoch, ekonomické výsledky lesného hospodárstva SR za 

rok 2011, návrh právne záväznej dohody o lesoch v Európe a príspe-

vok zameraný na integráciu úžitkov verejnoprospešných funkcií le-

sov do trhového mechanizmu. Druhá časť odborného seminára bola 

venovaná projektu APVV-0057-11 VYNALES. Jej hlavnou časťou 

bola analýza neštátneho lesníckeho sektora na Slovensku, vytvárania 

záujmových skupín a združení a určenia ich priorít a cieľov. Začala 

workshopom zameraným na SWOT analýzu neštátneho sektora na 

Slovensku, kde účastníci definovali najdôležitejšie silné a slabé strán-

ky, ako aj príležitosti a ohrozenia pre neštátny sektor na Slovensku. 

V ďalšom odzneli príspevky zamerané na analýzu združení vlastní-

kov lesov v strednej a východnej Európe, databázové údaje o maji-

teľoch a obhospodarovateľoch lesov vybraných regiónov Slovenska 

a výskum priorít, motívov a postojov vlastníkov lesa k združovaniu.

Ing. Martin Moravčík, CSc. prezentoval vo svojom príspevku 

hlavné zámery návrhu legislatívneho zámeru nového zákona o le-

soch, ktoré vypracovalo Národné lesnícke centrum na základe kon-

traktu s MPRV SR. Celý návrh legislatívneho zámeru nového záko-

na o lesoch rešpektuje zachovanie kontinuity v slovenskom lesníctve 

a zachováva sa štruktúra súčasného zákona o lesoch. Návrh legisla-

tívneho zámeru bol spracovaný v týchto oblastiach: Lesné pozem-

ky a ich ochrana, Diferencované hospodárenie v lesoch (kategorizá-

cia lesov; hospodársky tvar; hospodársky spôsob, obnova a výchova 

lesa; ťažba a preprava dreva), Ochrana lesa, Využívanie lesov verej-

nosťou, Náhrada škody, Odborné hospodárenie v lesoch (hospodár-

ska úprava lesov, program starostlivosti o lesy, lesná hospodárska evi-

dencia, odborný lesný hospodár, odborná správa lesov), Financova-

nie verejnoprospešných činností na zabezpečenie trvalo udržateľné-

ho hospodárenia v lesoch, Štátna správa lesného hospodárstva a štát-

ny dozor a Zodpovednosť za porušenie povinností. Celý návrh legis-

latívneho zámeru nového zákona o lesoch bol zverejnený na verej-

nú diskusiu na webovej stránke ForestPortal (www.forestportal.sk).

Podrobnejšie na diferencované hospodárenie v lesoch a ochrana 

lesa v rámci návrhu legislatívneho zámeru zákona o lesoch sa za-

oberal vo svojom príspevku Ing. Matej Schwarz. Článok informuje 

o hlavných otázkach týkajúcich sa téz návrhu zákona o lesoch v čas-

tiach diferencované hospodárenie v lesoch a ochrana lesa. Vypra-

covanie téz návrhu novely zákona o lesoch bolo Národnému lesníc-

kemu centru zadané Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vi-

dieka SR a súčasťou zadania bola aj vlastná identifikácia problémov, 

resp. možností na zlepšenie súčasných formulácií zákona. Ako hlav-

né témy boli identifikované potreba zavedenia modernejšej termino-

lógie, potreba deklarovať vyššiu podporu produkčnej funkcie lesov 

v jednotlivých častiach zákona a vyjasnenie vzťahov medzi zákonom 

o lesoch a zákonom o ochrane prírody a krajiny. Navrhované rieše-

nie uvedených otázok sa dotýka kategorizácie lesov a prehodnote-

nia prístupu k ochranným pásmam chránených území.

Príspevok Ing. Miroslava Kovalčík, PhD. prezentoval ekono-

mické výsledky lesného hospodárstva SR v roku 2011. Celkové trž-

by LH v roku 2011 dosiahli hodnotu 544,24 mil. € a oproti minu-

lému roku vzrástli o 14 %, najmä v dôsledku zvýšenia cien dreva. 

V roku 2011 dodali subjekty obhospodarujúce lesy na Slovensku 

na trh 9 213 tis. m3 dreva a medziročne klesli dodávky dreva o 4 %. 

Zlepšila sa aj štruktúra sortimentov dreva. Ihličnaté piliarske sorti-

menty mali podiel 61 % a listnaté piliarske sortimenty 36 % z celko-

vých dodávok. Celkovo sa v roku 2011 vyviezlo 2 684 tis. m3 surové-

ho dreva v celkovej hodnote 158,8 mil. €. Naproti tomu sa doviezlo 

946 tis. m3 surového dreva v celkovej hodnote 27,1 mil. €. Celkové 

náklady dosiahli výšku 495,84 mil. € a najviac vzrástli materiálové 

náklady vrátane odpisov v dôsledku realizácie výkonov lesníckych 

činností dodávateľsky. Materiálové náklady predstavujú okolo 50 % 

celkových nákladov. V rokoch 2010 a 2011 sa tento podiel ešte vý-

raznejšie zvýšil, hlavne v dôsledku spresnenia metodiky zisťovania 

údajov za neštátny sektor. Vysoký podiel materiálových nákladov je 

z tohto dôvodu, že v lesnom hospodárstve sa zvyšuje realizácia vý-

konov lesníckych činností dodávateľsky a tieto sú zahrnuté v týchto 

nákladoch. Osobné náklady predstavujú podiel zhruba 27 %, v ro-

koch 2010 a 2011 sa ich podiel znížil na 23 %. V roku 2011 klesol 

počet zamestnancov lesných podnikov o 6,4 % na 8,7 tis. zamestnan-

cov. Zvýšenie priemernej mzdy na 850 € v roku 2011 je kryté náras-

tom produktivity práce z pridanej hodnoty ako aj spresnenia meto-

diky zisťovania údajov za neštátny sektor. Ostatné náklady dosahu-

jú zhruba 20 až 25 % podiel na celkových nákladoch lesných pod-

nikov. Oživenie lesného hospodárstva sa prejavilo aj v najdôležitej-

šom ekonomickom ukazovateli – dosiahnutom zisku za podnikateľ-

ské subjekty. Na priaznivý vývoj hospodárskeho výsledku vplývali 

najmä zvýšené náhodné ťažby (pokračovanie spracovania kalamit-

ných smrekových porastov), zvýšenie priemerného speňaženia sor-

timentov surového dreva vplyvom zvýšeného dopytu po dreve ako 

aj úsporných opatrení v nákladových činnostiach (v oblasti režij-

ných nákladov, opráv a údržieb a pod.). Výrazné rozdielne hospo-

dárske výsledky sú dosiahnuté v štátnych a neštátnych lesných pod-

nikoch, ktoré sú spôsobené najmä nákladmi na správu neodovzda-

ných lesov so zákazom ťažby dreva, majetkové usporiadanie, správu 

vodných tokov a hradenie bystrín, protipovodňové opatrenia a ostat-

né činnosti, ktoré súvisia s poskytovaním služieb pre verejnosť (chov 

zubrov a jedinečného genofondu muránskych koní, múzeum, správa 

parkov, práce s verejnosťou a iné). Svetová finančná a ekonomická 

kríza sa prejavila v odvetví LH najmä v poslednom štvrťroku 2008 
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a v prvom polroku 2009. Hlavné dopady na LH sa prejavili v dopy-

te po sortimentoch surového dreva prostredníctvom zníženia pre-

dajných cien a v problémoch pri predaji, znižovaní objemu pestov-

ných prác a prác v ochrane lesa. V rokoch 2010 a 2011 nastalo mier-

ne oživenie, ceny dreva vzrástli a tým sa zlepšila väčšina ekonomic-

kých ukazovateľov LH.

Príspevok Ing. Borisa Gregušku, PhD. sa zaoberal analýzou 

súčasného stavu návrhu právne záväznej dohody o lesoch v Európe 

v rámci politickej iniciatívy Forest Europe 2020, ktorá je pokračova-

ním paneurópskeho politického procesu známeho pod názvom mi-

nisterské konferencie o ochrane lesov v Európe a je zameraná na tr-

valo udržateľné obhospodarovanie lesov európskeho kontinentu. FO-

REST EUROPE vyvíja spoločné stratégie pre členské krajiny zame-

rané na ochranu lesov a trvalo udržateľné spôsoby ich obhospodaro-

vania. Ministri zúčastnení na konferencii v Oslo v roku 2011 prijali 

politický dokument Európske ciele 2020 v ochrane a trvalo udrža-

teľnom obhospodarovaní lesov a zaviazali sa k rokovaniam o práv-

ne záväznej dohode o lesoch v Európe. Toto rozhodnutie pozostá-

va zo strategických zámerov, merateľných cieľov a prioritných ak-

tivít na národnej aj medzinárodnej úrovni. Vytvára aj pôdu pre vyš-

šie uznanie úlohy lesov a ich trvalo udržateľného obhospodarova-

nia v budúcej nízko-uhlíkovej ekonomike. Hlavnou víziou je vytvá-

rať budúcnosť, kde všetky lesy sú životaschopné, produktívne, plnia 

množstvo funkcií a účinne prispievajú k podpore zeleného LH, ľud-

ského živobytia, zmierňovania zmeny klímy, zachovania biodiver-

zity a zlepšovania kvality vody. Príspevok zahŕňa informácie týka-

júce sa časového rámca a aktuálneho stavu rokovaní, obsahu súčas-

nej verzie dohody (štruktúra a obsah jednotlivých záväzkov), ako aj 

motívov zahájenia týchto rokovaní a očakávanej pridanej hodnoty, 

ktorá by mala vyplynúť z tejto právne záväznej dohody.

Cieľom príspevku doc. Dr. Ing. Jaroslava Šálku bolo informo-

vať o publikácii Integrácia úžitkov verejnoprospešných funkcií le-
sov do trhového mechanizmu – teórie a zahraničné skúsenosti. Kni-

ha vznikla v rámci dvoch projektov: Centrum excelentnosti Adaptív-

ne lesné ekosystémy v Aktivite 4.3: Integrácia verejnoprospešných 

funkcií do trhového mechanizmu a IPOLES: Integrácia rozvojových, 

inovačných a environmentálnych politík pre lesníctvo. Kniha má in-

terdisciplinárny charakter s prepojením lesníckej ekonómie, lesníc-

keho podnikového hospodárstva, teórie práva, sociológie a teórie po-

litiky. Jej cieľom bolo vypracovať prvý náčrt problematiky pre for-

muláciu stratégií a iniciovať diskusiu. Poskytovanie verejnoprospeš-

ných funkcií predstavuje zlyhanie trhu, ktoré by mal riešiť štát po-

mocou opatrení verejnej politiky. Teoreticky ide o štátny motivačný 

systém založený na tzv. Pigouovej dotácii, ktorá má motivovať les-

né podniky k optimálnemu zabezpečeniu verejnoprospešných funk-

cií lesa. Opatrenia verejnej politiky na podporu verejnoprospešných 

funkcií lesa sú veľmi často politicky slabo presaditeľné, málo účinné 

alebo vykazujú implementačné nedostatky. Verejnoprospešné funk-

cie lesov nie sú ani na základe opatrení verejnej politiky zabezpečo-

vané dostatočne. Ekonómovia hovoria o zlyhaní štátu. Iná cesta ako 

zabezpečovať verejnoprospešné funkcie spočíva vo využití tzv. Coa-

seho teorému, ktorý hovorí o priradení jasne definovaných vlastníc-

kych práv k verejnoprospešným funkciám. Priradenie vlastníckych 

práv k verejnoprospešným funkciám lesov by umožnilo vyjednáva-

nie medzi poskytovateľmi a spotrebiteľmi verejnoprospešných funk-

cií lesov, teda ich integráciu do trhového mechanizmu. Analýza stra-

tégií včlenenia verejnoprospešných funkcií do trhového mechaniz-

mu vyžadujú splnenie niekoľkých predpokladov: 

− definíciu problému zlyhania trhu s úžitkami verejnoprospešných 

funkcií lesov,

− definíciu problému zlyhania štátu pri opatreniach lesníckej poli-

tiky na zabezpečenie optimálnej produkcie verejnoprospešných 

funkcií lesov,

− teoretickú definíciu princípu integrácie verejnoprospešných funk-

cií lesov do trhového mechanizmu,

− výber vhodných kompenzačných mechanizmov pre integráciu 

verejnoprospešných funkcií do trhového mechanizmu,

− klasifikáciu rôznych typov verejnoprospešných funkcií podľa 

ich špecifických vlastností vo vzťahu k ich integrácii do trhové-

ho mechanizmu,

− výber vhodných marketingových nástrojov integrácie verejno-

prospešných funkcií do trhového mechanizmu,

− výber vhodných zmlúv a organizačných štruktúr pre integráciu 

verejnoprospešných funkcií do trhového mechanizmu,

− redefiníciu vlastníckych práv pre integráciu verejnoprospešných 

funkcií do trhového mechanizmu,

− prieskum spoločenskej akceptácie integrácie verejnoprospešných 

funkcií do trhového mechanizmu.

Ing. Zuzana Sarvašová, PhD. a kol. prezentovala SWOT ana-

lýzu neštátneho sektora na Slovensku, v rámci ktorej definovala naj-

dôležitejšie silné a slabé stránky, ako aj príležitosti a ohrozenia pre 

neštátny sektor na Slovensku. V ďalšej diskusii účastníci odborné-

ho seminára doplnili a sa vyjadrili k jednotlivým silným a slabým 

stránkam, príležitostiam a ohrozeniam neštátneho sektora LH na Slo-

vensku. Otázky súvisiace s neštátnym vlastníctvom lesov sú vzhľa-

dom na rozsah majetku neštátnych vlastníkov lesov a ich počtu, ne-

smierne dôležité pre formuláciu a implementáciu politických opat-

rení. Výskum v rámci nového projektu VYNALES (Výskum vply-

vu neštátneho vlastníctva lesov na politiky súvisiace s lesníctvom) 

je zameraný na analýzu neštátneho lesníckeho sektora na Slovensku, 

vytváranie záujmových skupín a združení, určenie ich priorít a cie-

ľov. Zároveň bude analyzovať vplyv neštátneho vlastníctva lesov na 

lesnícku politiku, politiku rozvoja vidieka a politiku ochrany príro-

dy. Riešenie poskytne nové modely a metódy práce pre vlastníkov le-

sov. Výsledky navrhovaného výskumu sú vysoko relevantné pre ne-

štátne subjekty lesného hospodárstva, ale sú potenciálne využiteľné 

aj ústrednými orgánmi štátnej správy.

Združenia vlastníkov lesov v strednej a východnej Európe ana-

lyzovala vo svojom príspevku JUDr. Mgr. Zuzana Dobšinská. Dô-

ležitým faktorom ovplyvňujúcim súčasný stav vlastníckej štruktú-

ry v strednej a východnej Európe bola reštitúcia. Reštitúcia lesnej 

pôdy je proces prinavrátenia užívateľských práv k lesnej pôde na-

späť pôvodným vlastníkom. Združenia vlastníkov lesov a iné for-

my kolektívnej spolupráce boli jednou z možností ako spoločne 

riešiť problémy vyplývajúce z prebiehajúcich reštitučných proce-

sov. Cieľom príspevku je popísať a analyzovať podobnosti a odliš-

nosti združení vlastníkov lesov v siedmich vybraných krajinách 

strednej a východnej Európy. Hlavné zistenia poukazujú na prin-

cípy pre podporu združovania vlastníkov lesov, ktorými sú kom-

binácia prístupov zhora dole a zdola hore, systémová podpora nie-

len pre budovanie kapacít, ale aj pre podporu fungovania združe-

ní vlastníkov lesov.

Mgr. Matúš Kajba prezentoval zdroje a spôsob získavania da-

tabázových údajov o majiteľoch a obhospodarovateľoch lesov vy-

braných regiónov Slovenska. Príspevok bol zameraný na prezentá-

ciu možností využívania nových technológií v lesníckej praxi pre 

identifikáciu vlastníkov a obhospodarovateľov lesov v základných 

jednotkách priestorového rozdelenia lesa (JPRL). Ako demonštrač-

né objekty boli vybrané regióny Slovenska s príslušnými databázo-

vými súbormi vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, spracovanými 

v rámci čiastkových výsledkov projektu VYNALES.

Mgr. Zuzana Hricová sa vo svojom príspevku zamerala na vý-

skum priorít, motívov a postojov vlastníkov lesa k združovaniu. Au-

torka definovala, čo sú motivácie, priority a postoje a popísala vývin 

súkromných majiteľov lesov po roku 1989. Na základe štúdií z iných 

krajín, rozobrala typy majiteľov súkromných lesov podľa ich priorít 

vo vzťahu k využívaniu lesného majetku. Takisto definovala motivá-

cie vstupu do združenia podľa Olsona a záujmové združenia. V zá-

vere článku podala návrh okruhov otázok pre analýzu štruktúry súk-

romných majiteľov lesov a ich ochoty združovať sa.
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Využitie popolov zo spaľovania biomasy v lesníctve

V štátoch EÚ je popol zo spaľovania biomasy skládkovaný v sú-

lade s vyhláškou EÚ Landfill Directive 1999/31/EC. Rastúce náro-

ky na bezpečné inžinierske riešenia skládok odpadov a s tým súvi-

siace zvyšujúce sa ceny skládkovania nútia producentov hľadať nové 

spôsoby a riešenia, ktoré povedú k minimalizácii produkcie odpa-

dov a k recyklácii.

V uplynulých desaťročiach boli v zahraničí uskutočnené desiat-

ky výskumných aktivít, v ktorých bola venovaná pozornosť vlast-

nostiam popolov z čistého chemicky neošetreného dreva, ale aj po-

polom po spálení rašeliny, prípadne s prídavkom ďalších palív, naj-

novšie zo spoluspaľovania biomasy a odpadov. 

V laboratórnych podmienkach, ale najmä v terénnych experi-

mentoch bol hodnotený vplyv rôznych dávok a technologických 

aplikačných postupov na pôdu, pôdny roztok, mikroorganizmy, fau-

nu a flóru. Štúdie ukázali, že pokiaľ je drevný popol z čistého dreva, 

nekontaminovaný a stabilizovaný môže byť využívaný na kompen-

záciu živín a elimináciu acidifikácie bez ďalších negatívnych účin-

kov na prostredie. 

Je dôležité si uvedomiť, že nie všetky popoly spĺňajú tieto kri-

tériá a ich aplikácia do prírodného prostredia (či už v lese, trvalých 

trávnatých porastoch, resp. do poľnohospodárskej pôdy) by spôso-

bila neželanú akumuláciu rizikových prvkov. Preto sú najnovšie vý-

skumné aktivity orientované na hľadanie možností využitia popolov 

pri výstavbe lesných ciest, uzatváraní skládok odpadov a rekultivá-

ciách starých environmentálnych záťaží.

Projekt Využitie drevného popola v lesnom hospodárstve (operač-

ný program Výskum a vývoj) vznikol na základe zvýšeného záujmu 

o obnoviteľné zdroje energie, s čím súvisí rastúca produkciu jediné-

ho tuhého odpadu po spálení dreva – drevného popola. 

Využívanie drevného popola ako hnojiva prinesie do hospodárskej 

praxe viaceré pozitívne efekty v podobe zníženia množstva existujú-

ceho skládkovaného popola a jeho opätovného navrátenia do prírod-

ného kolobehu látok, najmä pri obnove a pestovaní lesov. V projekte 

sa vytvoril priestor pre efektívnu spoluprácu NLC a TU vo Zvolene, 

ako aj pre následný prenos poznatkov do praxe. Projekt možno rea-

lizovať na základe dobrej spolupráce s Lesmi SR, Obecnými lesmi 

v Nálepkove a najnovšie aj PRO POPULO Poprad, s. r. o., na území 

ktorých prebiehajú terénne experimenty, ako aj s prevádzkovateľmi 

kotolní na spaľovanie biomasy, ktorí poskytujú popol na aplikáciu. 

V minulých rokoch bol realizovaný výskum využitia drevného 

popola pri pestovaní energetických rastlín ako OZE, v spolupráci 

spoločností INTECH Slovakia a STU Nitra, pod vedením S. Tótho-

vej z NLC. Výsledky výskumov boli prezentované na 2 odborných 

konferenciách, v roku 2010 v Nitre a v roku 2011 v Bratislave, na kto-

rých sa zúčastnilo približne dvesto odborníkov. Prezentácie a zborník 

sú prístupné na webovej stránke www.drevnypopol.sk.

Rastúca produkcia tohto typu odpadu, vysoké ceny za skládko-

vanie, ale aj environmentálne povedomie a zodpovednosť za životné 

prostredie vedú k vytváraniu partnerstiev na Slovensku, ako aj v štá-

toch EÚ. Medzinárodnú konferenciu Využitie popolov 2012 s pod-

názvom Popoly v trvalo udržateľnej spoločnosti zorganizovala spo-

ločnosť Värmeforsk, 25. až 27. januára 2012 v hlavnom meste Švéd-

ska, v Štokholme.

Värmeforsk (Thermal Engineering Research Association) je aso-

ciácia pre energetický a spracovateľský priemysel, vrátane lesného 

hospodárstva a firiem poskytujúcich poradenstvo. Hlavným posla-

ním asociácie je vyriešiť problémy spojené s výrobou elektriny a tep-

la. Aplikovaný výskum a základný technický vývoj sú financované 

spoločne, priemyslom a štátom, prostredníctvom švédskej agentú-

ry pre energiu. Värmeforsk bola založená v roku 1968. Je adminis-

trátorom výskumných projektov, nemá vlastných výskumných pra-

covníkov alebo vlastné laboratóriá. To im poskytuje určitú slobodu 

vybrať pre každý výskumný projekt organizáciu, ktorá je najvhod-

nejšia pre danú tému. 

Podujatie sa začalo workshopom Energetické popoly a rámcová 
smernica o odpadoch, so zameraním na recykláciu a využitie popo-

lov pri hnojení lesných a poľnohospodárskych pôd, ako aj využitie 

popola v stavebníctve. Hlavné témy konferencie priniesli prehľad rôz-

nych možností využitia biomasových popolov, ale aj popolov zo spo-

luspaľovania biomasy a odpadov, využitie pri hnojení, v stavebníc-

tve, pri výstavbe lesných ciest. Pozornosť bola venovaná aj skládko-

vaniu a hodnoteniu rizík. Podrobné informácie o konferencii, prezen-

tácie a plnotextové články sú k dispozícii na webovej stránke www.

varmeforsk.se/ash2012.

V Škandinávii sa venuje pozornosť výskumu hnojenia popolom 

zo spaľovania biomasy a manažmentu výživy lesných porastov už od 

začiatku 19. storočia. Kým v začiatkoch bolo hlavným cieľom do-

siahnuť podporu rastu, zvýšenie prírastkov sadeníc a zabezpečenie 

ich prežitia, v 50. rokoch sa začalo s hnojením strednovekých poras-

tov s cieľom zvýšiť prírastky drevnej hmoty. V 70. a 80. rokoch v sú-

vislosti s nárastom kyslej depozície vznikla potreba podporiť celko-

vú vitalitu lesa, tlmiť acidifikáciu pôdy, znížiť koncentráciu hliní-

ka v koreňovej zóne, spomaliť vymývanie bázických živín a ich ná-

sledný deficit a nerovnováhu. Okrem konvenčných vápenatých hno-

jív (mletý vápenec a dolomit) bol pri hnojení lesných porastov pou-

žívaný aj drevný popol. 

V rámci výskumno-vývojového programu Švédsky popolový 
program, na ktorého spolufinancovaní sa podieľajú aj producenti po-

polov bolo vo Švédsku podporených viac ako 100 projektov apliko-

vaného výskumu v období rokov 2002 až 2011, v celkovej sume 10 

miliónov eur. Intenzívna spolupráca producentov popolov, špecia-

lizovaných agentúr na získavanie a implementáciu grantov a štruk-

turálnych fondov EÚ, inštitúcií z oblasti vedy a výskumu prináša 

reálne výsledky v množstve každoročne využitého popola. Prístup 

k využitiu je logický, kvalitnejší, živinovo bohatý popol je apliko-

vaný v lesoch ako hnojivo, menej kvalitný pri technických činnos-

tiach v krajine:

− 200 000 ton popola sa ročne použije pri výstavbe lesných, ale-

bo tzv. dočasných ciest v priemyselných areáloch, 

− 35 000 ton ako náhrada živín v lesníctve a poľnohospodárstve, 
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