
 
 
 

Tulčík, 29. 5. 2015 

 
BIOMASAKER POKRAČUJE! 

Hydromeliorácie plánujú vyrúbať drevnú biomasu za 25 miliónov €.  
 

Tlačová správa 
 
Vláda Slovenskej republiky schválila na svojej 134. schôdzi Koncepciu revitalizácie hydromelioračných 
sústav na Slovensku. V schválenom dokumente je naplánované „vykonať základnú opravu a údržbu 
odvodňovacích kanálov v zostávajúcej dĺžke 5 338 km“. 
 
Skúsenosti z rokov 2012 a 2013, kedy došlo k výrubom na 250 km odvodňovacích kanálov na východnom 
Slovensku, ukazujú, že pod „opravou a údržbou“ sa myslí ťažba drevnej biomasy. Štátny podnik 
Hydromeliorácie uvádzal v povereniach pre firmy, ktoré ťažili drevnú biomasu na odvodňovacích  kanáloch 
klauzulu „vyťaženú drevnú hmotu ... je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť ... a nakladať 
s ňou s cieľom jej likvidácie“. Drevnú hmotu, ktorej cena na trhu je v súčasnosti cca 58 €/t, štátny podnik 
definoval ako odpad, ktorý je potrebné zlikvidovať. Celkovo bola na výrub určená plocha spolu 200 ha, na 
ktorej sa nachádzalo  min. 20 000 t dreva. Trhová cena tohto „odpadu“, ktorý štátny podnik zadarmo odovzdal 
súkromným firmám, sa pohybovala na úrovni 1,2 mil. €. Plánovaný výrub má teda hodnotu približne 25 
miliónov €.  
Pre porovnanie, Ministerstvo pôdohospodárstva SR poskytlo v roku 2013 štátnemu podniku Hydromeliorácie 
dotáciu vo výške 950 tis. EUR a celkové príjmy štátneho podniku z prenájmu hydromelioračného majetku za 
rok 2013 predstavujú 86 tis. EUR. 
 
Ako je možné vidieť na obrázkoch, tieto zásahy nemajú žiadny zmysel pre sprietočnenie odvodňovacej 
sústavy. Efekt je opačný, po vyrúbaní starších stromov dôjde k presvetleniu plochy a na mieste vyrastie hustý 
porast, ktorý spomaľuje odtok vody. 
 
Na základe týchto skúseností si myslíme, že pod navrhovaným opatrením „vykonať základnú opravu a 
údržbu odvodňovacích kanálov v zostávajúcej dĺžke 5 338 km“ sa skrýva snaha o bezplatný prístup 
k drevnej biomase vo vlastníctve štátu. Výruby takýchto porastov sú výrazným negatívnym zásahom do 
krajiny a sú neospravedlniteľné ak k ním na štátnych pozemkoch dochádza len z dôvodu vytvárania zisku 
pre súkromné spoločnosti. Pri uvedenej dĺžke kanálov a pri použití overeného spôsobu údržby z minulosti by 
sa tak štát dobrovoľne pripravil o 25 mil. EUR.  
 
VLK v rámci kampane BIOMASAKER dlhodobo upozorňuje na zvyšovanie množstva vyrúbaného dreva 
v lesoch a vo voľnej krajine. Cieľom kampane je zrušenie štátnych dotácií na všetko drevo spaľované v 
biomasových zariadeniach okrem dreva pochádzajúceho z energetických porastov a z odpadu z 
drevospracujúceho priemyslu. Dôvodom je fakt, že na Slovensku ubudlo od roku 2000 760 km2 lesov a v 
súčasnej dobe sa ťaží takmer 4 milióny m3 dreva na energetické účely, pričom udržateľná ťažba všetkého 
dreva je na lesných a nelesných plochách 5,8 – 6 miliónov m3 dreva. 
 
Viac informácií o kampani BIOMASAKER nájdete na stránke http://biomasaker.wolf.sk/. 
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Poznámka: 
Koncepciu revitalizácie hydromelioračných sústav na Slovensku  je možné stiahnuť tu:  
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail 



 
 
 
 
 
 

 
 

Výrub na melioračnom kanáli pri PR Bisce v januári 2013 (okres Trebišov). 
 
 

 
 

Ten istý kanál v marci 2015. 
 


