
Hospodárska úprava lesov a realizácia programov starostlivosti o lesy, lesná hospodárska 
evidencia a pozemková evidencia 

 
1. Celkový objem dreva predpísaný na ťažbu programom starostlivosti o lesy pre lesný celok 

a kategóriu lesa 
a. možno prekročiť najviac o 15% 
b. nemožno prekročiť 
c. možno prekročiť najviac o 20% 

 
2. V porastoch nad 50 rokov možno objem ťažby predpísaný v programe starostlivosti o lesy 

a. prekročiť najviac o 20% 
b. nemožno prekročiť 
c. prekročiť najviac o 15% 

 
3. Ťažbové ukazovatele sú 

a. priemerný rubný prírastok, 1/20, 1/30, ťažbové percentá 
b. zásoba, priemerný vek, výmera 
c. zásoba rubných porastov, rubná ťažba, predrubná ťažba 

 
4. Úprava programu starostlivosti o lesy je v kompetencii 

a. odborného lesného hospodára 
b. vlastníka lesa 
c. obvodného lesného úradu 

 
5. Premena lesa je 

a. zmena tvaru lesa z vysokého lesa na nízky 
b. zmena drevinového zloženia lesného porastu, ktoré nezodpovedá stanovištným 

podmienkam vyjadreným cieľovým drevinovým zložením uvedeným v príslušnom modeli 
hospodárenia 

c. zmena tvaru lesa z nízkeho lesa na vysoký, ak to nezodpovedá stanovištným podmienkam 
 

6. Plocha na obnovu lesa po ťažbe sa zisťuje 
a. výpočtom 
b. odhadom 
c. priamym meraním v teréne 

 
7. Hranice dielca lesov osobitného určenia sa označujú 

a. bielou farbou 
b. zelenou farbou  
c. červenou farbou 

 
8. Červená farba v ťažbovej mape pri grafickom zobrazení hospodárskeho spôsobu znamená 

a. holorub 
b. poradie zásahu na obnovnom prvku v jednotke priestorového rozdelenia lesa 
c. prevod 

 
9. Program starostlivosti o lesy sa vyhotovuje pre 

a. oblasti lesov 
b. lesné hospodárske celky 
c. lesné celky 

 
 



10. Porast vo veku 85 rokov je v porastovej mape kolorovaný 
a. modrou farbou 
b. hnedou farbou 
c. zelenou farbou 

 
11. Hranice dielca ochranných lesov sa v teréne vyznačujú 

a. zelenou farbou 
b. červenou farbou 
c. oranžovou farbou 

 
12. Základnou jednotkou priestorového rozdelenia lesa je 

a. dielec 
b. porastová skupina 
c. etáž 

 
13. Zmenu programu starostlivosti o lesy schvaľuje 

a. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
b. vyhotovovateľ programu starostlivosti o lesy  
c. okresný úrad v sídle kraja 

 
14. Základné vstupné údaje pre určenie tabuľkovej zásoby porastu pomocou rastových tabuliek 

nediferencovaných sú 
a. stredná hrúbka dreviny, stredná výška dreviny 
b. stupeň poškodenia 
c. vek porastu, stredná výška dreviny 

 
15. Lesy ochranné vyhlasuje orgán štátnej správy lesného hospodárstva na návrh 

a. odborného lesného hospodára 
b. vyhotovovateľa programu starostlivosti o lesy 
c. ministerstvom poverenej organizácie na základe komplexného zisťovania stavu lesov 

 
16. Program starostlivosti o lesy schvaľuje 

a. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
b. okresný úrad v sídle kraja 
c. vyhotovovateľ programu starostlivosti o lesy spolu s pozemkovým a lesným odborom 

 
17. Výchovná ťažba je v programe starostlivosti o lesy stanovená 

a. plochou v ha 
b. objemom ťažby podľa drevín v m3 
c. plochou v ha  a objemom ťažby podľa drevín  v m3 

 
18. Posledná fáza clonného rubu sa klasifikuje ako dorub ak 

a. po jej skončení ostane aspoň na 40% celej plochy obnovovaného porastu následný porast 
tvorený  drevinami obnovného zastúpenia podľa predpisu LHP 

b. po jej skončení zostane na celej ploche následný porast tvorený jednou z hlavných drevín 
obnovného zastúpenia s plným zakmenením 

c. po jej skončení zostane na celej obnovovanej ploche prirodzené zmladenie stanovištne 
vhodných drevín so zakmenením najmenej polovice plného zakmenenia 

 
 
 
 



19. Absolútna bonita dreviny sa určuje na základe 
a. stredného veku a strednej výšky 
b. strednej hrúbky a strednej  výšky 
c. stredného veku a strednej  hrúbky 

 
20. Skončenie platnosti programu starostlivosti o lesy oznámi orgán štátnej správy lesného 

hospodárstva vlastníkovi, správcovi a obhospodarovateľovi lesov 
a. 24 mesiacov pred skončením jeho platnosti 
b. 18 mesiacov pred skončením jeho platnosti 
c. túto skutočnosť neoznamuje 

 
21. Úprava programu starostlivosti o lesy je 

a.  oprava chybného predpisu programu starostlivosti o lesy 
b.  odlišné vykonanie plánovaného hospodárskeho opatrenia programu starostlivosti o lesy so 

zameraním na zlepšenie stavu a vývoja lesného porastu 
c. schválenie rekonštrukcie lesa 

 
22. Predĺženie lehoty obnovy lesa na holine povoľuje 

a. odborný lesný hospodár 
b. okresný úrad  
c. okresný úrad v sídle kraja 

 
23. V porastových mapách sú červenou paspulou vyznačené 

a. pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov 
b. hranice lesov osobitného určenia 
c. hranice ochranných lesov 

  
24. Etážový porast je v porastovej mape označený 

a. vodorovnými šrafmi farby vekových tried prvej a poslednej etáže  
b. vodorovnými šrafmi farby vekových tried hornej etáže a zlomkom zakmenenia hornej a 

dolnej etáže 
c. vodorovnými šrafmi farebnými vekových tried dolnej etáže, znak hornej etáže 

 
25. Prevod lesa je zmena 

a. drevinového zloženia, ak to nezodpovedá stanovištným podmienkam 
b. hospodárskeho tvaru lesa z lesa nízkeho na les vysoký 
c. kategórie lesa 

 
26. Program starostlivosti o lesy sa vyhotovuje pre pozemky 

a. evidované v registri C katastra nehnuteľností ako lesné pozemky 
b. evidované v registri E katastra nehnuteľností ako lesné pozemky  
c. porastené lesnými drevinami 

 
27. Ťažbovým ukazovateľom vo výberkovom lese je 

a. priemerný rubný prírastok (PRP) 
b. celkový bežný prírastok (CBP) 
c. 1/20 zásob poslednej vekovej triedy a starších 

 
 
 
 
 



28. Obnovná doba je doba    
a. za ktorú sa vypestuje mladý lesný porast s prihliadnutím cieľové drevinové zloženie 
b. od začiatku obnovy lesa do jej ukončenia s prihliadnutím na hospodársky spôsob, jeho formu, 

stav lesa a cieľové drevinové zloženie 
c. za aký čas možno vykonať opakovaný zásah 

 
29. Lesné celky musia byť určené najneskôr 

a. 18 mesiacov pred skončením platnosti programu starostlivosti o lesy 
b. 20 mesiacov pred skončením platnosti programu starostlivosti o lesy 
c. 24 mesiacov pred skončením platnosti programu starostlivosti o lesy 

 
30. Násobná prebierková plocha je 

a. dvojnásobok skutočnej prebierkovej plochy 
b. prebierková plocha skutočná zvýšená o plochu, na ktorej sa vykoná opakovaný zásah 
c. dvojnásobok skutočnej plochy  znížený o plochu, kde sa vykoná opakovaný zásah 

 
31. Lesy nad hornou hranicou stromovej vegetácie s prevládajúcim zastúpením kosodreviny sa 

vyhlasujú najmä za 
a. lesy osobitného určenia 
b. ochranné lesy 
c. hospodárske lesy 

 
32. Lesné sklady patria medzi 

a. lesné pozemky, o ktorých bolo rozhodnuté o obmedzení využívania funkcií lesov na nich 
b. lesné pozemky bez lesných porastov, ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a sú pre jeho 

činnosť nevyhnutné 
c. lesné pozemky, o ktorých bolo rozhodnuté o ich dočasnom vyňatí z plnenia funkcií lesov 

 
33. Návrh na vyhlásenie lesov osobitného určenia sa predkladá orgánu štátnej správy lesného 

hospodárstva do 
a. 31. decembra roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa skončí platnosť programu 

starostlivosti o lesy 
b. 30. júna roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa skončí platnosť program starostlivosti o 

lesy 
c. 15. februára roka, v ktorom sa skončí platnosť programu starostlivosti o lesy 

 
34. Zmena počtu obnovných prvkov a ich umiestnenia oproti ťažbovej mape programu starostlivosti 

o lesy je v kompetencii 
a. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
b. odborného lesného hospodára  
c. okresného úradu 

 
35. Predčasnú obnovu programu starostlivosti o lesy schvaľuje 

a. okresný úrad 
b. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
c. okresný úrad v sídle kraja 

 
 
 
 
 
 



36. Pri prírode blízkom hospodárení v lesoch sa uplatňuje 
a. účelový hospodársky spôsob, výberkový hospodársky spôsob alebo podrastový hospodársky 

spôsob maloplošnou formou do 0,2 ha  
b. účelový hospodársky spôsob, výberkový hospodársky spôsob alebo podrastový hospodársky 

spôsob maloplošnou formou do 0,2 ha; v terénoch s priečnym sklonom nad 40 %, 
v nepriechodných terénoch alebo na neúnosných terénoch nesmie presiahnuť 1,5 ha pri šírke 
obnovného rubu nepresahujúcej priemernú výšku obnovovaného lesného porastu 

c. účelový hospodársky spôsob alebo výberkový hospodársky spôsob 
 

37. Úpravou programu starostlivosti o lesy možno upraviť 
a. podrastový hospodársky spôsob na účelový hospodársky spôsob alebo výberkový 

hospodársky spôsob 
b. maloplošnú formu hospodárskeho spôsobu na veľkoplošnú formu hospodárskeho spôsobu 
c. stromovú formu hospodárskeho spôsobu na skupinovú formu hospodárskeho spôsobu 

 
38. Ochranné lesy sa vyhlasuje orgán štátnej správy lesného hospodárstva 

a. na dobu platnosti programu starostlivosti o lesy 
b. na 20 rokov 
c. na nepretržitú dobu 

 
39. Odborný lesný hospodár nie je oprávnený 

a. predkladať požiadavky a pripomienky k návrhu programu starostlivosti o lesy 
b. vykonať úpravu programu starostlivosti o lesy 
c. vykonať zmenu kategorizácie lesov 

 
40. V porastových mapách zelenou paspulou sú vyznačené 

a. lesy osobitného určenia 
b. lesy, ktoré sú uznanými zdrojmi lesného reprodukčného materiálu 
c. lesy nad hornou hranicou stromovej vegetácie s prevládajúcim zastúpením kosodreviny 

 
41. Objemové tabuľky udávajú 

a. objem stojaceho stromu na základe druhu dreviny, prsnej hrúbky stromu a výšky stromu 
b. objem jednotlivých stromov na základe čísla jednotnej objemovej krivky 
c. objem stojaceho stromu na základe druhu dreviny ,veku a výšky stromu 

 
42. Dielec je základnou jednotkou na zisťovanie stavu lesa, plánovanie, evidenciu a kontrolu 

hospodárenia, vytvorenou najmä na základe vlastníctva k lesnému pozemku s minimálnou 
výmerou 

a. 0,5 ha 
b. 1,0 ha 
c. 0,3 ha 

 
43. Zásoba dreva v lesnom poraste, ktorý nie je energetickým porastom, sa zisťuje meraním výšky 

stromov a hrúbky stromov s kôrou vo výške 130 cm nad zemou v m3  od 
a. 10 cm hrúbky bez kôry   
b. 7 cm hrúbky bez kôry 
c. 12 cm hrúbky s kôrou 

 
44. Rastové tabuľky určujú pre drevinu 

a. porastovú zásobu dreva  v m3 na 1 hektár pri plnom zakmenení a 100% zastúpení dreviny 
b. objem jednotlivých stromov v m3 podľa strednej hrúbky a strednej výšky 
c. výšku jednotlivých stromov v m podľa stredného veku  a bonity dreviny 



45. Rámcové plánovanie je určenie 
a. celkového objemu dreva predpísaného na ťažbu programom starostlivosti o lesy pre lesný 

celok, vlastnícky celok a kategóriu lesa  
b. predpisu zalesnenia v dielci 
c. modelu hospodárenia pre prevádzkový súbor 

 
46. Obnovu lesa na holine je obhospodarovateľ lesa povinný vykonať 

a. najneskôr do dvoch rokov a v ochranných lesoch do troch rokov od skončenia kalendárneho 
roka, v ktorom holina vznikla, okrem chránených území s 5. stupňom ochrany prírody             

b. najneskôr do dvoch rokov od skončenia kalendárneho roka, v ktorom holina vznikla, okrem 
chránených území  s 5. stupňom ochrany prírody 

c. najneskôr v lehote podľa príslušného modelu   
 

47. Doba zabezpečenia je 
a. príslušným modelom hospodárenia určená doba počas ktorej sa vypestuje nový lesný porast, 

ktorý spĺňa kritériá zabezpečeného lesného porastu 
b. doba počas ktorej sa vypestuje nový lesný porast, ktorý spĺňa kritériá zabezpečeného lesného 

porastu  aspoň na 50 % plochy 
c. doba po ktorej uplynutí možno v obnovovanom poraste vykonať ďalší obnovný rub 

 
48. Za lesy osobitného určenia možno vyhlásiť 

a. ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy 
b. prímestské a ďalšie lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou funkciou 
c. lesy nad hornou hranicou stromovej vegetácie s prevládajúcim zastúpením kosodreviny 

 
49. Predĺženie lehoty na zabezpečenie lesného porastu povoľuje 

a. okresný úrad v sídle kraja 
b. odborný lesný hospodár 
c. okresný úrad 

 
50. Lehotu na zabezpečenie lesného porastu 

a. možno predĺžiť najviac o dva roky 
b. možno predĺžiť o dva až desať rokov diferencovane podľa modelov hospodárenia 
c. nie je možné predĺžiť 

 
51. Lesný celok určuje orgán štátnej správy lesného hospodárstva na návrh 

a. odborného lesného hospodára 
b. vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa 
c. vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa alebo z vlastného podnetu 

 
52. Hospodárske lesy sú lesy 

a. ktoré boli za takéto vyhlásené rozhodnutím orgánu štátnej správy lesného hospodárstva 
b. ktoré nie sú ochrannými lesmi alebo lesmi osobitného určenia a ktorých účelom je produkcia 

dreva a ostatných lesných produktov pri súčasnom zabezpečovaní mimoprodukčných funkcií 
lesov 

c. ktoré nie sú ochrannými lesmi a ktorých účelom je produkcia dreva a ostatných lesných 
produktov  

 
 
 
 
 



53. Pri použití maloplošnej formy hospodárskeho spôsobu 
a. nesmie byť plocha jedného obnovného rubu väčšia ako tri hektáre a jeho šírka nesmie 

presiahnuť dvojnásobok priemernej výšky obnovovaného lesného  porastu 
b. nesmie byť plocha jedného obnovného rubu väčšia ako tri hektáre, minimálne však 0,2 ha a 

jeho šírka nesmie presiahnuť 100 m  
c. nesmie byť plocha jedného obnovného rubu väčšia ako päť hektárov  

 
54. Pri použití veľkoplošnej formy hospodárskeho spôsobu 

a. nesmie plocha jedného obnovného rubu presiahnuť výmeru dielca  
b. nesmie byť plocha jedného obnovného rubu väčšia ako tri hektáre a jeho šírka nesmie 

presiahnuť 150 m  
c. nesmie byť plocha jedného obnovného rubu väčšia ako päť hektárov; v prípade obnovy 

jedného dielca s výmerou väčšou ako päť hektárov nesmie presiahnuť sedem a pol hektára  
 

55. Skupinová forma účelového hospodárskeho spôsobu alebo výberkového hospodárskeho 
spôsobu sa uskutočňuje 

a. výrubom skupín stromov do 0,5 hektára 
b. výrubom skupín stromov do 0,2 hektára 
c. výrubom skupín stromov do 1,5 hektára a šírka skupiny nesmie presiahnuť priemernú výšku 

obnovovaného porastu 
 
56. Správu o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy 

vypracúva 
a. obhospodarovateľ lesa 
b. vyhotovovateľ programu starostlivosti o lesy 
c. odborný lesný hospodár 

 
57. Zalesňovanie je v opise porastu programu starostlivosti o lesy uvedené v členení na 

a. prvé a opakované zalesňovanie 
b. nové úlohy z plánovanej ťažby, staré úlohy s prvým zalesnením a staré úlohy s opakovaným 

zalesnením  
c. v členení na  umelé zalesňovanie a z prirodzeného zmladenia 

 
58. Porast vo veku 125 rokov je v porastovej mape kolorovaný 

a. červenou farbou 
b. tmavosivou farbou 
c. hnedou farbou 

 
59. V porastovej mape je zelenou farbou kolorovaný porast s vekom 

a. do 20 rokov 
b. 81 – 100 rokov 
c. 41 – 60 rokov 

 
60. Prečistková plocha násobná je 

a. prečistková plocha skutočná zvýšená o plochu, na ktorej sa vykoná opakovaný prečistkový 
zásah  

b. prečistková plocha skutočná vynásobená dvomi 
c. prečistková  plocha skutočná  znížená o plochu, kde sa vykoná opakovaný zásah 

 
 
 
 



61. Úprava programu starostlivosti o lesy sa vyznačí v programe starostlivosti 
a. zelenou farbou  
b. červenou farbou 
c. modrou farbou 

 
62. Úpravou programu starostlivosti o lesy je možno meniť 

a. skupinovú formu hospodárskeho spôsobu na maloplošnú formu hospodárskeho spôsobu 
b. veľkoplošnú formu hospodárskeho spôsobu  na maloplošnú formu hospodárskeho spôsobu 
c. maloplošnú formu hospodárskeho spôsobu  na veľkoplošnú formu hospodárskeho spôsobu 

 
63. V lesnej hospodárskej evidencii sa ťažba dreva uvádza  

a. v m3 hrubiny bez kôry pri pni 
b. v m3 hrubiny s kôrou 
c. v m3 bez kôry vrátane tenčiny  

 
64. K rozhodnutiu o zmene programu starostlivosti o lesy sa vyžaduje záväzné vyjadrenie 

a. Slovenskej inšpekcie životného prostredia 
b. Štátnej ochrany prírody 
c. orgánu štátnej správy ochrany prírody  

 
65. Postup rekonštrukcie lesa, ak nebol určený programom starostlivosti o lesy, schvaľuje orgán 

štátnej správy lesného hospodárstva na návrh 
a. odborného lesného hospodára 
b. vyhotovovateľa programu starostlivosti o lesy  
c. orgánu štátnej odbornej kontroly ochrany lesa 

 
66. Aktualizáciu programu starostlivosti o lesy vykonáva 

a. právnická osoba zriadená ministerstvom 
b. vyhotovovateľ programu starostlivosti o lesy  
c. odborný lesný hospodár 

 
67. Aktualizácia programu starostlivosti o lesy je 

a. úprava programu starostlivosti o lesy 
b. zmena programu starostlivosti o lesy  
c. predčasná obnova programu starostlivosti o lesy 

 
68. Predčasná obnova programu starostlivosti o lesy je 

a. vyhotovenie nového programu starostlivosti o lesy pred skončením platnosti programu 
starostlivosti o lesy 

b. aktualizácia programu starostlivosti o lesy do konca platnosti programu starostlivosti o lesy 
c. skrátený program starostlivosti o lesy, vyhotovený po skončení programu starostlivosti o lesy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69. Projekt starostlivosti o lesný pozemok môže vypracovať 
a. fyzická osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie 

programu starostlivosti 
b. právnická osoba, ak aspoň jeden jej spoločník, jej člen alebo zamestnanec v pracovnom 

pomere na neurčitý čas, ktorý je zodpovedný za vyhotovenie programu starostlivosti o lesy, 
je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie programov starostlivosti 

c. fyzická osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie 
programu starostlivosti alebo právnická osoba, ak aspoň jeden jej spoločník, jej člen alebo 
zamestnanec v pracovnom pomere na neurčitý čas, ktorý je zodpovedný za vyhotovenie 
programu starostlivosti o lesy, je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na 
vyhotovovanie programov starostlivosti 

 
70. Pri prírode blízkom hospodárení v lesoch v terénoch s priečnym sklonom nad 40%, uplatňovanie 

podrastového hospodárskeho spôsobu maloplošnou formou, plocha jedného obnovného prvku   
a. nesmie presiahnuť 1,5 ha pri šírke obnovného prvku nepresahujúcej priemernú výšku 

obnovovaného porastu  
b. nesmie presiahnuť 0,2 ha 
c. nesmie presiahnuť 0,5 ha pri šírke obnovného prvku nepresahujúcej priemernú výšku 

obnovovaného porastu  
 
71. Za odlišné vykonanie plánovaného hospodárskeho opatrenia sa považuje úprava 

a. plochy prebierky z dôvodu vykonania úmyselnej obnovnej ťažby 
b. podhodnoteného predpisu prebierky v dielci s lesným porastom s vekom nad 50 rokov 
c. prečistky na prebierku a prebierky na prečistku 

 
72. Lesná hospodárska evidencia sa vedie 

a. len v elektronickej forme pomocou programového vybavenia umožňujúceho uchovávanie, 
kontrolu a tlač 

b. v písomnej alebo elektronickej forme 
c. v písomnej a grafickej forme 

 
73. V evidencii ťažby sa eviduje 

a. objem vyťaženého dreva podľa kategórie lesa, druhu ťažby a drevín 
b. objem vyťaženého dreva v dielci podľa druhu ťažby a drevín 
c. objem vyťaženého dreva podľa drevín 

 
74. Hospodársky spôsob a jeho forma sa eviduje pri 

a. obnovnej ťažbe a náhodnej ťažbe 
b. výchovnej ťažbe 
c. obnovnej ťažbe 

 
75. Uplatňovanie prírode blízkeho hospodárenia v lesoch sa eviduje pri 

a. obnovnej ťažbe 
b. výchovnej ťažbe 
c. náhodnej ťažbe, ak splnila ciele PBHL 

 
76. Údaje evidenčne patriace k jednotlivým etážam, opísaným v programe starostlivosti o lesy, sa 

evidujú 
a. vždy v príslušnom dielci 
b. vždy v príslušnej čiastkovej ploche, pokiaľ je prítomná 
c. v najbližšej vyššej jednotke priestorového rozdelenia lesa (dielec, čiastková plocha, porastová 

skupina) 



77. Vznik dôvodu na náhodnú ťažbu s uvedením kódu škodlivého činiteľa sa eviduje 
a. v mesiaci, v ktorom vznikol dôvod na náhodnú ťažbu 
b. do šiestich mesiacov od vzniku dôvodu na náhodnú ťažbu 
c. v roku, v ktorom vznikol dôvod na náhodnú ťažbu 

 
78. Súčasne so vznikom dôvodu na náhodnú ťažbu a uvedením kódu škodlivého činiteľa evidujeme 

a. výmeru vzniknutej holiny 
b. odhadnutý objem poškodených stromov podľa drevín 
c. objem vyťaženého dreva 

 
79. Ak po vykonaní náhodnej ťažby nie je totožný objem vyťaženého dreva s odhadnutým objemom 

náhodnej ťažby  
a. v pôvodnom zápise vzniku dôvodu na náhodnú ťažbu urobíme opravu 
b. zaeviduje sa oprava (dorovnanie) odhadnutého objemu náhodnej ťažby podľa drevín novým  

zápisom tak, že sa súčet odhadnutého objemu náhodnej ťažby rovná objemu vykonanej 
náhodnej ťažby 

c.  zaeviduje sa oprava (dorovnanie) odhadnutého objemu náhodnej ťažby podľa drevín novým  
zápisom tak, že sa súčet odhadnutého objemu náhodnej ťažby rovná objemu vykonanej 
náhodnej ťažby vrátane objemu dreva trvalo ponechaného v lesnom poraste 

 
80. Pri oprave (dorovnaní) odhadnutého objemu náhodnej ťažby v stĺpci mesiac sa uvedie 

a. mesiac kedy bola oprava vykonaná 
b. údaj „00“ 
c. mesiac kedy vznikol dôvod na náhodnú ťažbu 

 
81. Pri sprístupnení lesného porastu dočasnými približovacími cestami alebo pri rozčlenení porastu 

sa objem vyťaženého dreva, ktorý sa neeviduje ako mimoriadna ťažba, eviduje: 
a. ako výchovná ťažba 
b. ako náhodná ťažba 
c. podľa druhu vykonanej ťažby alebo druhu ťažby uvedenej v programe starostlivosti o lesy 

alebo projekte starostlivosti o lesný pozemok 
 

82. Plocha na obnovu lesa podľa príčiny jej vzniku sa eviduje ako plocha, ktorá vznikla: 
a. z obnovnej ťažby, náhodnej ťažby, pôsobením škodlivého činiteľa 
b. z ťažby, pôsobením škodlivého činiteľa 
c. z ťažby, pôsobením škodlivého činiteľa alebo zo zmeny druhu pozemku a zmeny využitia 

lesného pozemku 
 

83. Pri vzniku plochy na obnovu lesa a holiny z náhodnej ťažby sa v stĺpci „príčina vzniku“ 
a. uvádza kód škodlivého činiteľa 
b. neuvádza príčina vzniku holiny 
c. uvádza objem vyťaženého dreva 

 
84. Plocha na obnovu lesa sa určí 

a. zmeraním alebo prevzatím údaja o ploche z plochovej tabuľky 
b. zmeraním ak plocha na obnovu lesa vznikla z ťažby alebo pôsobením škodlivého činiteľa, 

zmeraním alebo prevzatím údaja o ploche uvedenej v rozhodnutí okresného úradu ak 
holina vznikla zo zmeny druhu pozemku alebo zo zmeny využitia lesného pozemku 

c. výpočtom 
 
 
 



85. Pri evidencii obnovy lesa prirodzeným zmladením počet semenáčikov v kusoch 
a. neevidujeme 
b. evidujeme podľa skutočnosti 
c. evidujeme so zohľadnením sadeníc z podsejby  

 
86. Zalesnenie evidujeme ako 

a. prvé zalesnenie, opakované zalesnenie a prirodzené zmladenie 
b. sadbu a prirodzené zmladenie 
c. prvé zalesnenie a opakované zalesnenie 

 
87. Podsadbu evidujeme ako 

a. prirodzenú obnovu lesa 
b. prvé zalesnenie 
c. opakované zalesnenie 

 
88. Ak je potrebné vykonať zalesnenie z dôvodu plnenia kritérií zabezpečeného lesného porastu tak 

ho evidujeme ako 
a. prvé zalesnenie 
b. opakované zalesnenie 
c. prirodzenú obnovu lesa 

 
89.  Opakované zalesnenie sa eviduje 

a. do doby zabezpečenia lesného porastu po neúspešnom prvom zalesnení alebo ak je 
potrebné vykonať zalesnenie z dôvodu plnenia kritérií zabezpečeného lesného porastu 

b. do doby určenej na zabezpečenie lesného porastu 
c. do doby zabezpečenia lesného porastu po neúspešnom prvom zalesnení 

 
90.  V evidencii obnovy lesa na holine evidujeme obnovu lesa 

a. sadbou, sejbou alebo prirodzenou obnovou prirodzeným zmladením 
b. prirodzeným zmladením 
c. podsadbou alebo podsejbou 

 
91.  Pri opakovanom zalesnení z dôvodu plnenia kritérií zabezpečeného lesného porastu skratku 

škodlivého činiteľa 
a. uvádzame, pokiaľ bol príčinou opakovaného zalesnenia 
b. neuvádzame 
c. uvádzame pokiaľ bol príčinou náhodnej ťažby 

 
92.  Jednotlivé spôsoby zalesnenia sa lesnej hospodárskej evidencii evidujú 

a. jednom riadku 
b. v dvoch riadkoch 
c. v samostatných riadkoch 

 
93.  Plocha na obnovu lesa a plocha holiny sa eviduje, ak ide o súvislú plochu väčšiu ako 

a. 0,01 ha 
b. 0,03 ha 
c. 0,05 ha 

 
 
 
 
 



94.  V evidencii pestovnej činnosti a ostatných výkonov sa eviduje 
a. prečistka, príprava pôdy na obnovu lesa, príprava plochy na obnovu lesa, výsek krov 

a nežiadúcich drevín, ochrana pred burinou, ochrana pred zverou a oplocovanie 
b. prečistka, prerezávka, plecí rub a výsek krov prerezávka 
c. prečistka, príprava pôdy na obnovu lesa, príprava plochy na obnovu lesa, výsek krov 

a nežiadúcich drevín 
 

95.  Druhy lesných požiarov sú 
a. pozemný, podzemný a korunový 
b. pozemný, kmeňový a korunový 
c. pozemný, podzemný a nadzemný 

 
96.  Pri lesníckotechnických melioráciách sa eviduje plocha 

a. melioračného opatrenia 
b. porastov, v ktorých sa melioračné opatrenie vykonalo 
c. predpokladaného účinku 

 
97.  Evidenčné výkazy sú 

a. ročná evidencia výkonov v lesných porastoch a ročná evidencia ochrany lesa 
a lesníckotechnických meliorácií 

b. ročná evidencia výkonov, ročná evidencia ochrany lesa a lesníckotechnických meliorácií a 
porastová karta 

c. porastová karta, ročná evidencia ochrany lesa, lesných požiarov a lesníckotechnických 
meliorácií 

 
98.  Grafická evidencia sa vedie 

a. mesačne 
b. ročne 
c. priebežne 

 
99.  Grafická evidencia sa vedie 

a. v obrysovej mape 
b. v porastovej mape 
c. v ťažbovej mape 

 
100. Pri holine, ktorá vznikla z náhodnej ťažby alebo pôsobením škodlivého činiteľa uvádzame 

v grafickej evidencii 
a. len rok vzniku holiny 
b. rok vzniku holiny a druh škodlivého činiteľa 
c. mesiac a rok vzniku holiny a druh škodlivého činiteľa 

 
101. Fialová farba pri vyznačení ťažbových zásahov na obnovnom prvku v jednotke priestorového 

rozdelenia lesa počas platnosti programu starostlivosti o lesy v grafickej evidencii znamená 
a. prvý zásah pri okrajovom odrube 
b. druhý zásah pri okrajovom odrube 
c. tretí zásah pri okrajovom odrube 

 
102. Držiteľ evidenčných výkazov evidenčné výkazy a grafickú evidenciu za obdobie platnosti 

programu starostlivosti alebo projektu starostlivosti uchováva 
a. do ukončenia ich platnosti 
b. desať rokov od ukončenia jeho platnosti 
c. do doby vykonania štátneho dozoru 



103. Evidenčné výkazy – porastové karty vedie odborný lesný hospodár 
a. mesačne, za kalendárny mesiac do štyridsaťpäť dní po jeho skončení 
b. mesačne, za kalendárny mesiac do tridsiatich dní po jeho skončení 
c. mesačne, za kalendárny mesiac do šesťdesiat dní po jeho skončení 

 
104. Evidenčný výkaz – ročná evidencia výkonov sa vyhotovuje: 

a. priebežne 
b. raz ročne 
c. po skončení platnosti programu starostlivosti o lesy 

 
105. Objem dreva nad 7 cm hrúbky pri pni v m3 bez kôry sa v porastovej karte eviduje 

a. s presnosťou na jedno desatinné miesto 
b. s presnosťou na dve desatinné miesta 
c. v celých číslach 

 
106. Objem dreva nad 7 cm hrúbky pri pni v m3 bez kôry sa v evidenčných výkazoch – ročná evidencia 

výkonov v lesných porastoch a ročná evidencia ochrany lesa a lesníckotechnických meliorácií 
eviduje 
a. s presnosťou na jedno desatinné miesto 
b. s presnosťou na dve desatinné miesta 
c. v celých číslach 

 


