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 Všeobecne záväzné právne predpisy na úseku lesného hospodárstva a ochrany prírody 

a krajiny 
 

 

 

1. Súbor rastúcich stromovitých drevín, krovitých drevín alebo ich zmesí na lesných pozemkoch 

je 

a. lesným porastom  

b. lesom  

c. porastom 

 

2. Porastom sa podľa zákona o lesoch rozumie 

a. ekosystém s faktormi jeho vzdušného prostredia, organizmy pôda a trvalé porasty na 

nej a jeho hydrologický a vzdušný režim 

b. súbor stromovitých a krovitých drevín alebo ich zmesí  rastúcich na lesných 

pozemkoch 

c. základná jednotka priestorového rozdelenia lesa alebo jej časť so skutočnou výmerou, 

pre ktorú sa vyhotovuje opis porastu v programe starostlivosti o lesy 

 

3. Ostatné lesné pozemky podľa zákona o lesoch sú 

a. lesné pozemky, na ktorých sú zriadené lesné škôlky alebo semenné sady a lesné 

pozemky bez lesných porastov  

b. pozemky dočasne bez lesných porastov, ktoré  slúžia lesnému  hospodárstvu 

c.  lesné pozemky s lesným porastom ležiace v susedstve lesného celku, vyhlásené za lesné 

pozemky v priebehu platnosti programu starostlivosti o lesy  

 

4. Obhospodarovateľom lesa je 

a. fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba ak jej také postavenie 

vyplýva z údajov katastra nehnuteľností 

b. fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná do 

evidencie lesných pozemkov podľa zákona č. 326/2002 Z. z. o lesoch v znení neskorších 

predpisov 

c. fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá zabezpečuje 

nevyhnutné plnenie funkcií lesov v súlade s vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva 

Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z.  o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa  

 

5. Na účely lesného zákona lesnou cestou je 

a. akákoľvek komunikácia slúžiaca na sprístupnenie lesných porastov a zabezpečenie 

trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch 

b. miestna komunikácia s odvodnením a s prevádzkou slúžiacou na odvoz dreva a pohyb 

lesnej techniky  

c. účelová komunikácia určená na zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia 

v lesoch, ktorá má vybudované zemné teleso a aspoň jednoduché odvodnenie  
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6. Lesnými pozemkami sú 

a. pozemky evidované v tomto druhu pozemku v registri E katastra nehnuteľností 

b. pozemky evidované v tomto druhu pozemku v registri C katastra nehnuteľností 

c. pozemky evidované v tomto druhu pozemku v registri E alebo v registri C katastra 

nehnuteľností  

 

7. Ak orgán štátnej správy lesného hospodárstva vyhovie návrhu na zápis do evidencie lesných 

pozemkov v plnom rozsahu, rozhodnutie o zápise do evidencie lesných pozemkov 

neobsahuje 

a. zoznam parciel alebo častí podľa registra C katastra nehnuteľností a zoznam 

dotknutých jednotiek priestorového rozdelenia lesa  

b. odôvodnenie 

c. zoznam parciel alebo častí podľa registra C a registra E katastra nehnuteľností 

a zoznam dotknutých jednotiek priestorového rozdelenia lesa  

 

8. Fyzickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe vznikajú práva 

a povinnosti obhospodarovateľa lesa k porastu alebo jeho časti 

a. dňom doručenia rozhodnutia o zápise do evidencie lesných pozemkov 

b. dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zápise do evidencie lesných 

pozemkov 

c. najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zápise do evidencie lesných 

pozemkov, ak zo zápisu do evidencie nevyplýva iný deň 

 

9. Odborný lesný hospodár môže pre obhospodarovateľa lesa vykonávať svoju činnosť 

a. po uzavretí písomnej zmluvy o výkone činnosti odborného lesného hospodára 

s obhospodarovateľom lesa podľa § 47 ods. 10 zákona  o lesoch  

b. odo dňa zápisu do evidencie lesných pozemkov, najskôr však odo dňa vzniku práv 

a povinností obhospodarovateľa lesa  

c. odo dňa zápisu do evidencie lesných pozemkov 

 

10. Námietku proti zápisu zmeny odborného lesného hospodára v evidencii lesných pozemkov 

môže podať 

a. obhospodarovateľ lesa a právnická osoba podľa § 47 ods. 2 zákona o lesoch, ktorých 

sa zmena týka 

b. obhospodarovateľ lesa a odborný lesný hospodár, ktorých sa zmena týka 

c. obhospodarovateľ lesa, odborný lesný hospodár alebo právnická osoba podľa § 47 

ods. 2 zákona o lesoch, ktorých sa zmena týka  
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11. Námietku proti zápisu zmeny odborného lesného hospodára v evidencii lesných pozemkov 

možno podať do 

a. 15 dní odo dňa, keď sa osoba oprávnená podať námietku o úkone orgánu štátnej 

správy lesného hospodárstva dozvedela 

b. 10 dní odo dňa, keď sa osoba oprávnená podať námietku o úkone orgánu štátnej 

správy lesného hospodárstva dozvedela 

c. 30 dní po tom, čo sa osoba oprávnená podať námietku o úkone orgánu štátnej správy 

lesného hospodárstva dozvedela 

 

12. Oznámenie o zmene odborného lesného hospodára alebo právnickej osoby podľa  

§ 47 ods. 2 zákona o lesoch je povinný orgánu štátnej správy lesného hospodárstva zaslať 

a. odborný lesný hospodár do 15 dní od tejto zmeny 

b. obhospodarovateľ lesa do 15 dní od tejto zmeny 

c. vlastník, alebo správca lesného pozemku do 15 dní od tejto zmeny 

 

13. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva na základe žiadosti vydá odbornému lesnému 

hospodárovi výpis z evidencie lesných pozemkov v ktorom uvedie 

a. zákonom predpísané identifikačné údaje obhospodarovateľa lesa  

b. zoznam lesných pozemkov a ich obhospodarovateľov príslušných k odbornému 

lesnému hospodárovi 

c. zoznam jednotiek priestorového rozdelenia lesa podľa obhospodarovateľov lesa, na 

ktorých je odborný lesný hospodár evidovaný 

 

14. Ak orgán štátnej správy lesného hospodárstva preruší konanie o zápise do evidencie lesných 

pozemkov, obhospodarovateľ lesa doteraz zapísaný v evidencii lesných pozemkov je počas 

prerušenia konania 

a. povinný vykonávať výchovnú ťažbu v porastoch s vekom do 50 rokov, obnovnú ťažbu 

pri uvoľňovaní prirodzeného zmladenia a rekonštrukciu lesa 

b. oprávnený vykonávať len náhodnú ťažbu a mimoriadnu ťažbu 

c. oprávnený vykonávať len výchovnú ťažbu v porastoch do 50 rokov, obnovnú ťažbu pri 

uvoľňovaní prirodzeného zmladenia a povinný zabezpečiť prejazdnosť lesných ciest 

a vykonávať činnosti nevyhnutné na zabezpečenie opatrení na ochranu lesa 

a zabezpečiť vykonanie mimoriadnej ťažby 

 

15. Obhospodarovateľ lesa, doteraz zapísaný v evidencii lesných pozemkov, ktorému bolo 

príslušným okresným úradom oznámené začatie konania o zápise do evidencie lesných 

pozemkov, je v porastoch dotknutých týmto konaním 

a. oprávnený zabezpečovať odborné hospodárenie bez obmedzení a to až do zápisu 

nového obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov 

b. oprávnený vykonávať len naliehavú ťažbu a vykonávať činnosti nevyhnutné na 

zabezpečenie ochrany majetku a života a zdravia osôb 

c. povinný zabezpečiť prejazdnosť lesných ciest a vykonávať činnosti nevyhnutné na 

zabezpečenie ochrany lesa a zabezpečiť vykonanie mimoriadnej ťažby  
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16. Oznámiť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva ukončenie nájomného vzťahu alebo 

obdobného právneho vzťahu k lesnému pozemku je povinný 

a. obhospodarovateľ lesa, vlastník a správca do 15 dní odo dňa ukončenia nájomného 

vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu k lesnému pozemku 

b. odborný lesný hospodár bezodkladne po ukončení nájomného vzťahu alebo 

obdobného právneho vzťahu k lesnému pozemku na ktorom zabezpečuje činnosti 

odborného lesného hospodára podľa § 48 zákona o lesoch 

c. obhospodarovateľ lesa, vlastník a správca bezodkladne po ukončení nájomného 

vzťahu alebo obdobného právneho vzťahu k lesnému pozemku 

 

17. Obhospodarovateľ lesa, zapísaný v evidencii lesných pozemkov, je povinný zabezpečiť 

odborné hospodárenie v lesoch prostredníctvom odborného lesného hospodára 

a. dňom vzniku práv a povinností obhospodarovateľa lesa 

b. dňom podpisu zmluvy s odborným lesným hospodárom 

c. dňom doručenia rozhodnutia o zápise obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných 

pozemkov 

 

18. Ak je v poraste evidovaných viac obhospodarovateľov lesa, je obhospodarovateľ lesa 

povinný vyznačiť v teréne priebeh hranice obhospodarovanej časti porastu 

a. do 30 dní odo dňa zápisu do evidencie lesných pozemkov 

b. do 30 dní odo dňa podania návrhu na zápis obhospodarovateľa lesa do evidencie 

lesných pozemkov 

c. do 30 dní odo dňa uzavretia dohody obhospodarovateľov lesa na priebehu hranice 

užívania 

 

19. Odvodom podľa zákona o lesoch sa rozumie 

a. náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa pri dočasnej zmene využívania 

lesného pozemku na dobu najviac 20 rokov 

b. náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa pri dočasnej zmene využitia lesného 

pozemku na dobu najviac 20 rokov a trvalom vyňatí, ktorým sa rozumie trvalá zmena 

druhu pozemku  

c. náhrada za stratu mimoprodukčných funkcií lesa pri dočasnej zmene využitia lesného 

pozemku, obmedzení využívania lesného pozemku a trvalom vyňatí, ktorým sa 

rozumie trvalá zmena druhu pozemku  
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20. Lesné pozemky možno využívať na iné účely ako na plnenie funkcií lesov 

a. na základe záväzného stanoviska, alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu 

štátnej správy lesného hospodárstva o ich dočasnom vyňatí alebo trvalom vyňatí  

z plnenia funkcií lesov alebo o obmedzení využívania funkcií lesov; vždy sa vyžaduje 

súhlas vlastníka  alebo správcu lesného pozemku  

b. na základe záväzného stanoviska, alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu 

štátnej správy lesného hospodárstva o ich dočasnom vyňatí alebo trvalom vyňatí 

z plnenia funkcií lesov alebo o obmedzení využívania funkcií lesov, ak zákon o lesoch 

neustanovuje inak 

c. na základe súhlasu vlastníka alebo správcu dotknutých lesných pozemkov a ich 

obhospodarovateľa lesa zapísaného v evidencii lesných pozemkov a súhlasu orgánu 

štátnej správy lesného hospodárstva; vyžaduje sa záväzné vyjadrenie orgánu štátnej 

správy ochrany prírody a krajiny 

 

21. Osobitný režim hospodárenia v pralese je zákaz 

a. zákaz zasahovania do lesných porastov okrem činnosti podľa povolených výnimiek 

b. zákaz vykonávania rekonštrukcie lesa, obnovy lesa, výchovy lesa, ťažby, 

lesníckotechnických meliorácií, zahrádzania bystrín v lesoch, ochrany lesov a zákaz 

udeľovať výnimky zo zakázaných činností; to neplatí ak ide o zabezpečenie podľa § 25 

ods. 2 zákona o lesoch v prípade existujúcich lesných ciest a pri zabezpečení 

bezpečnosti a priechodnosti značených turistických trás  

c. zákaz vykonávania rekonštrukcie lesa, obnovy lesa, výchovy lesa, ťažby, 

lesníckotechnických meliorácií, zahrádzania bystrín v lesoch,  zabezpečovania opatrení 

súvisiacich s udržiavaním stavu lesných ciest zodpovedajúcemu účelu, na ktorý sú 

určené 

 

22. V lesoch sa podľa zákona o lesoch uplatňujú tieto hospodárske spôsoby 

a. podrastový, výberkový, účelový, prírode blízke hospodárenie v lesoch a holorubný 

b. podrastový, výberkový, účelový a holorubný 

c. podrastový, výberkový, účelový, rekonštrukcia a holorubný 

 

23.  Meniť hospodársky spôsob a jeho formu možno 

a. pri vyhotovení programu starostlivosti o lesy, jeho zmene alebo úprave  

b. pri úprave programu starostlivosti v kompetencii odborného lesného hospodára 

c. pri vyhotovení programu starostlivosti o lesy alebo jeho zmene 

 

24. Hospodársky spôsob stanovený programom starostlivosti o lesy úpravou programu 

starostlivosti 

a. nemožno meniť 

b. možno meniť účelový hospodársky spôsob na podrastový hospodársky spôsob a 

podrastový hospodársky spôsob na holorubný hospodársky spôsob 

c. možno meniť holorubný hospodársky spôsob na podrastový alebo účelový 

hospodársky spôsob a podrastový hospodársky spôsob meniť na účelový alebo 

výberkový hospodársky spôsob 
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25. Úprava programu starostlivosti je 

a. odlišné vykonanie hospodárskeho opatrenia so zameraním na  zlepšenie stavu lesného 

porastu  

b. odlišné vykonanie plánovaného hospodárskeho opatrenia so zameraním na zlepšenie 

stavu a vývoja lesného porastu pri činnostiach  

c. zaznamenanie  údaja lesnej hospodárskej evidencie v karte pôvodu porastu   odlišne 

od predpisu programu starostlivosti o les 

 

26.  Pri prírode blízkom hospodárení v lesoch v terénoch s priečnym sklonom do 40 % sa 

uplatňuje 

a. účelový hospodársky spôsob, výberkový hospodársky spôsob alebo podrastový 

hospodársky spôsob maloplošnou formou, pri ktorej plocha jedného obnovného prvku 

nesmie presiahnuť 0,2 ha 

b. účelový hospodársky spôsob, výberkový hospodársky spôsob alebo podrastový 

hospodársky spôsob, pri ktorom plocha jedného obnovného prvku nesmie presiahnuť 

0,03 ha 

c. účelový hospodársky spôsob, výberkový hospodársky spôsob alebo podrastový 

hospodársky spôsob, pri ktorom plocha jedného obnovného prvku nesmie presiahnuť 

1,5 ha 

 

27.  Rekonštrukciu lesa možno vykonať postupom 

a. podľa návrhu odborného lesného hospodára  

b. určeným programom starostlivosti o lesy; ak tento nebol programom starostlivosti 

o lesa určený, postupom schváleným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva 

na návrh odborného lesného hospodára  

c. podľa zámeru obhospodarovateľa lesa, ktorým je obnovou lesa zabezpečiť zlepšenie 

plnenia mimoprodukčných funkcií lesa 

 

28. Zákaz zbierať v nadmernom množstve semená, vyberať semenáčikov alebo sadenice lesných 

drevín sa nevzťahuje na 

a. držiteľa osvedčenia  o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným 

materiálom a pracovníkov štátnej správy lesného hospodárstva 

b. obhospodarovateľa lesa pri zabezpečovaní hospodárenia v lese 

c. orgán štátnej odbornej kontroly v oblasti produkcie lesného reprodukčného materiálu 

a jeho uvádzania na trh 
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29. Žiadosť o predĺženie lehoty na zabezpečenie lesného porastu po obnove lesa predkladá 

orgánu štátnej správy lesného hospodárstva obhospodarovateľ lesa 

a. najskôr po uplynutí polovice lehoty na zabezpečenie lesného porastu a najneskôr šesť 

mesiacov pred uplynutím tejto lehoty; súčasťou žiadosti je okrem iného aj stanovisko 

odborného lesného hospodára 

b. najskôr po uplynutí polovice lehoty na zabezpečenie lesného porastu a najneskôr šesť 

mesiacov pred uplynutím tejto lehoty; stanovisko odborného lesného hospodára nie 

je povinnou súčasťou žiadosti 

c. najskôr po uplynutí polovice lehoty na zabezpečenie lesného porastu a najneskôr tri 

mesiace pred uplynutím tejto lehoty; orgán štátnej správy lesného hospodárstva si 

môže k posúdeniu žiadosti vyžiadať stanovisko odborného lesného hospodára  

 

30. Súčasťou žiadosti o predĺženie lehoty na zabezpečenie lesného porastu sú 

a. doklady potvrdzujúce vykonanie opatrení na zabezpečenie lesného porastu potrebné 

na posúdenie žiadosti 

b. karta pôvodu porastu a porastová karta  

c. súhlas vlastníka lesného pozemku, v prípade lesného pozemku vo vlastníctve štátu 

súhlas správcu 

 

31. Ak na holine zanikli podmienky na prirodzenú obnovu pri uplatňovaní hospodárskeho 

spôsobu podrastového, výberkového alebo účelového, je obhospodarovateľ lesa povinný 

a. požiadať orgán štátnej správy lesného hospodárstva o určenie osobitného 

harmonogramu obnovy lesa na holine 

b. požiadať orgán štátnej správy lesného hospodárstva o predĺženie lehoty obnovy lesa 

na holine 

c. vykonať umelú obnovu na základe úpravy programu starostlivosti o lesy vykonanej 

odborným lesným hospodárom 

 

32. Výchova lesa je hospodárenie v lesných porastoch 

a. predrubného a rubného veku zameraná na dosiahnutie maximalizácie produkcie 

dreva pri dosiahnutí požadovanej odolnosti a kvality porastov 

b. predrubného veku zameraná na zlepšenie ich vývoja, druhovej a priestorovej 

štruktúry, zdravotného stavu, odolnosti a kvality 

c. predrubného a rubného veku zameraná na zlepšenie ich priestorovej štruktúry, 

odolnosti, kvality porastov s cieľom zvyšovaniu fruktifikácie materského porastu 

 

33. Písomný súhlas odborného lesného hospodára na ťažbu sa nevyžaduje 

a. pri prečistkách bez predpísaného objemu ťažby dreva v platných programoch 

starostlivosti o lesy 

b. pri odstraňovaní dôsledkov pôsobenia škodlivých činiteľov v lesných porastoch a pri 

mimoriadnej udalosti v lesoch podľa § 28a zákona o lesoch 

c. v súvislosti s výkonom mimoriadnej ťažby dreva 
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34. Z hľadiska naliehavosti sa úmyselná ťažba člení na 

a. naliehavú a mimoriadnu 

b. naliehavú, ostatnú a mimoriadnu 

c. naliehavú a ostatnú 

 

35. Na ostatnom lesnom pozemku sa môže ťažba vykonať len na základe 

a. písomného súhlasu odborného lesného hospodára na ťažbu 

b. rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ktorým bolo uložené 

vykonanie opatrení na ochranu lesa proti šíreniu biotického škodlivého činiteľa 

ohrozujúceho les alebo písomného súhlasu príslušného orgánu štátnej správy lesného 

hospodárstva a po vyznačení ťažby a na základe písomného súhlasu hospodára 

c. rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ktorým bolo uložené 

vykonanie opatrení na vykonanie opatrení proti šíreniu biotického škodlivého činiteľa 

ohrozujúceho les alebo písomného súhlasu príslušného orgánu štátnej správy lesného 

hospodárstva a po vyznačení ťažby 

  

36. Povinnosť zabrániť nadmernému poškodzovaniu pôdy, okolitých stromov, lesných ciest 

a vodných tokov pri sústreďovaní, preprave  a uskladňovaní dreva má 

a. vykonávateľ ťažby dreva a obhospodarovateľ lesa 

b. vlastník lesa 

c. obhospodarovateľ lesa a nákupca dreva 

 

37. Vyťažené drevo je obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva povinný označiť čitateľnou 

ciachou alebo iným povoleným označením, ktoré vopred zaregistroval orgán štátnej správy 

lesného hospodárstva, najneskôr 

a. pred vývozom z lokality peň 

b. pred odvozom z odvozného miesta 

c. pred jeho naložením na odvozný prostriedok 

 

38. Ťažba je 

a. úmyselná, náhodná, mimoriadna  

b. úmyselná, náhodná, mimoriadna; z hľadiska naliehavosti sa úmyselná ťažba člení na 

naliehavú a ostatnú 

c. obnovná, výchovná, náhodná, naliehavá a ostatná uplatňovaná pri uvoľňovaní 

prirodzeného zmladenia v rubných porastoch 

 

39. Ťažba dreva podľa zákona o lesoch je proces 

a. zahrňujúci vyznačenie ťažby, výrub stromov a prípravu súvisiacich výkazov lesnej 

hospodárskej evidencie 

b. zahrňujúci vyznačovanie stromov určených na výrub, technologickú prípravu 

pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie dreva na odvozné miesto 

c. zahrňujúci vyznačovanie stromov určených na výrub, výrub stromov a ošetrenie 

ťažbou poškodených stojacích stromov 
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40. Podľa zákona o lesoch sa vyznačenie ťažby nevyžaduje 

a. v lesných porastoch s vekom do 50 rokov, v ktorých je ťažba predpísaná programom 

starostlivosti o lesy 

b. pri výchove lesa v lesných porastoch s vekom do 50 rokov  

c. v lesných porastoch s vekom do 50 rokov  

 

41. Znižovať zakmenenie lesného porastu pod 7/10 plného zakmenenia úmyselnou ťažbou 

a. nemožno  

b. možno v prípadoch, ak ide o znižovanie zakmenenia obnovnou ťažbou, rekonštrukciu 

lesa, ak to vyplýva z funkčného zamerania ochranných lesov alebo z osobitného režimu 

lesov osobitného určenia alebo ak ide o prírode blízke hospodárenie v lesoch alebo pri 

prebudove na prírode blízke hospodárenie v lesoch 

c. možno iba ak ide o prírode blízke hospodárenie v lesoch alebo pri prebudove na 

prírode blízke hospodárenie v lesoch  

 

42.  Ak objem dreva z náhodnej ťažby počas platnosti programu starostlivosti o lesy alebo 

projektu starostlivosti o lesný pozemok presiahne 15 % zásoby uvedenej v opise porastu, 

obhospodarovateľ lesa je povinný ohlásiť vznik dôvodu náhodnej ťažby 

a. orgánu štátnej správy lesného hospodárstva 

b. orgánu štátnej správy lesného hospodárstva a organizácií ochrany prírody 

c. orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, orgánu ochrany prírody a krajiny  a 

organizácií ochrany prírody 

 

43.  Ak boli splnené podmienky na ohlásenie dôvodu vzniku náhodnej ťažby orgánu štátnej 

správy lesného hospodárstva, obhospodarovateľ lesa je povinný ohlásiť dôvod vzniku 

náhodnej ťažby 

a. spravidla do 30 dní, pri rozsiahlejších kalamitách najneskôr do 60 dní  

b. do siedmich dní odo dňa zistenia dôvodov na náhodnú ťažbu, najneskôr však do 30 dní 

od ich vzniku 

c. bezprostredne po ich vzniku tak, najneskôr však do 7 dní od ich vzniku  

 

44. Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody 

na 

a. výstavbu lesných ciest a zvážnic, rekonštrukciu lesných ciest a zvážnic, ktorou sa menia 

ich technické parametre alebo účel využitia, a budovanie protipožiarnych 

rozčleňovacích pásov 

b. výstavbu lesných ciest a zvážnic; rekonštrukcia lesných ciest a zvážnic a  budovanie 

protipožiarnych rozčleňovacích pásov nie je týmto dotknuté 

c. oplotenie lesnej škôlky 

 

45. Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny používať iné spôsoby hospodárenia v lesoch ako 

prírode blízke hospodárenie možno v porastoch, v ktorých sa uplatňuje 

a. prvý až tretí stupeň ochrany prírody 

b. prvý až štvrtý stupeň ochrany prírody 

c. prvý a druhý stupeň ochrany prírody 
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46. Iné ako prírode blízke hospodárenie v lesoch je podľa zákona o ochrane prírody a krajiny 

a. zakázané v chránených krajinných oblastiach a národných parkoch 

b. zakázané v treťom a štvrtom stupni ochrany 

c. zakázané v štvrtom a piatom stupni ochrany 

 

47. Na vykonávanie terénnych úprav, najmä výkopov a násypov, ktorými dochádza k narušeniu 

pôdneho krytu alebo materskej horniny, ak sa na ich vykonanie nevyžaduje povolenie podľa 

stavebného zákona, sa nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak sú vykonávané 

a. v prvom a druhom stupni ochrany prírody  

b. v prvom a druhom stupni ochrany; v druhom stupni ochrany len pri zabezpečení 

prírode blízkeho hospodárenia, kedy sa vyžaduje písomná dohoda s organizáciou 

ochrany prírody 

c. v prvom, druhom a treťom stupni ochrany; v treťom a štvrtom stupni ochrany len pri 

zabezpečení prírode blízkeho hospodárenia, kedy sa vyžaduje písomná dohoda 

s orgánom ochrany prírody 

 

48.  Obhospodarovateľ lesa  je povinný ohlásiť vznik dôvodu náhodnej ťažby 

a. ak odhadnutý objem dreva z náhodnej ťažby počas platnosti programu starostlivosti 

o lesy presiahne 20 % zásoby porastu uvedenej v opise porastu alebo náhodná ťažba 

sa má vykonať na súvislej ploche  s výmerou viac ako 0,5 ha 

b. ak odhadnutý objem dreva z náhodnej ťažby počas platnosti programu starostlivosti 

o lesy presiahne 15 % zásoby porastu uvedenej v opise porastu alebo náhodná ťažba 

sa má vykonať na súvislej ploche  s výmerou viac ako 0,3 ha 

c. ak odhadnutý objem dreva z náhodnej ťažby počas platnosti programu starostlivosti 

o lesy jednorazovo presiahne 15 % zásoby porastu uvedenej v opise porastu a súčasne 

náhodná ťažba sa má vykonať na súvislej ploche  s výmerou viac ako 0,3 ha 

 

49. Vykonať náhodnú ťažbu, ktorou môže vzniknúť holina s výmerou viac ako 0,3 ha, možno na 

území, na ktorom sa  uplatňuje tretí stupeň ochrany 

a. na základe súhlasného stanoviska organizácie ochrany prírody alebo v určenom 

rozsahu a za podmienok určených v rozhodnutí orgánu ochrany prírody o obmedzení 

alebo v prípade nevyhnutnosti zákaze vykonania náhodnej ťažby alebo určení 

podmienok jej vykonania 

b. na základe rozhodnutia organizácie ochrany prírody o obmedzení alebo v prípade 

nevyhnutnosti zákaze vykonania náhodnej ťažby alebo určení podmienok jej 

vykonania 

c. len v rozsahu a za podmienok určených v stanovisku organizácie ochrany prírody 
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50.  Ak orgán ochrany prírody neoznámil do 10 dní od ohlásenia náhodnej ťažby začatie konania 

o obmedzení vykonania náhodnej ťažby alebo určení podmienok jej vykonania v poraste 

a súčasne nevydal predbežné opatrenie, ktorým náhodnú ťažbu obmedzil alebo určil 

podmienky jej vykonania, môže obhospodarovateľ lesa v území na ktorom platí druhý 

stupeň ochrany 

a. ohlásenú náhodnú ťažbu vykonať 

b. ohlásenú náhodnú ťažbu vykonať po dohode s organizáciou ochrany prírody 

c. ohlásenú náhodnú ťažbu vykonať až po vyjadrení orgánu ochrany prírody, ktorým 

upovedomí obhospodarovateľa lesa, že podnet na konanie o obmedzení vykonania 

náhodnej ťažby alebo určení podmienok jej vykonania orgánu ochrany prírody nepodá 

 

51. Ak by bol vykonaním náhodnej ťažby alebo mimoriadnej ťažby celkový objem dreva 

predpísaný programom starostlivosti o lesy pre lesný celok, alebo vlastnícky celok 

a kategóriu lesa prekročený, môže obhospodarovateľ lesa v lesných porastoch vykonať len 

a. náhodnú ťažbu 

b. mimoriadnu ťažbu a naliehavú ťažbu 

c. naliehavú ťažbu na základe zmeny programu starostlivosti o lesy, náhodnú ťažbu, 

mimoriadnu ťažbu alebo úlohy plánu hospodárskych opatrení na základe aktualizácie 

programu starostlivosti o lesy 

 

52. Ak objem vyťaženého dreva v poraste s vekom nad 50 rokov, vrátane objemu dreva zo 

stromov odumretých a ponechaných v poraste počas platnosti programu starostlivosti 

o lesy alebo projektu o lesný pozemok, dosiahne objem ťažby odporučený v programe 

starostlivosti o lesy alebo projekte starostlivosti o lesný pozemok zvýšený o 15%, môže 

obhospodarovateľ lesa ďalej v poraste vykonávať len 

a. náhodnú alebo mimoriadnu ťažbu 

b. náhodnú, mimoriadnu alebo naliehavú ťažbu 

c. náhodnú, mimoriadnu alebo obnovnú ťažbu pri uvoľňovaní prirodzeného zmladenia 

 

53. Ak by sa vykonaním náhodnej ťažby sa prekročil celkový objem dreva predpísaný 

programom starostlivosti o lesy pre lesný celok, vlastnícky celok a kategóriu lesa, a na 

vykonanie náhodnej ťažby nie je potrebný súhlas organizácie ochrany prírody ani 

rozhodnutie orgánu ochrany prírody o obmedzení alebo v prípade nevyhnutnosti zákaz 

vykonania náhodnej ťažby alebo určenie podmienok jej vykonania, obhospodarovateľ lesa 

je povinný 

a. požiadať o zmenu programu starostlivosti o lesy 

b. vykonať náhodnú ťažbu na základe úpravy programu starostlivosti o lesy 

c. vykonať náhodnú ťažbu; v prípade splnenia podmienok na ohlásenie dôvodu vzniku 

náhodnej ťažby až po splnení si tejto povinnosti  
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54. Ak by bol vykonaním náhodnej ťažby alebo mimoriadnej ťažby celkový objem dreva 

predpísaný na ťažbu programom starostlivosti o lesy pre lesný celok a kategóriu lesa 

prekročený, môže obhospodarovateľ lesa v lesných porastoch zaradených do tejto kategórie 

vykonať 

a. len náhodnú ťažbu alebo mimoriadnu ťažbu 

b. naliehavú ťažbu na základe zmeny programu starostlivosti o lesy, náhodnú ťažbu, 

mimoriadnu ťažbu alebo úlohy plánu hospodárskych opatrení na základe aktualizácie 

programu starostlivosti o lesy 

c. len naliehavú ťažbu, náhodnú ťažbu alebo mimoriadnu ťažbu 

 

55.  Objem dreva odumretých a ponechaných stromov, ktoré sú takto popísané v programe 

starostlivosti o lesy a objem dreva vyťaženého na lesných pozemkoch bez lesných porastov 

a. sa do celkového objemu dreva predpísaného na ťažbu pre lesný celok, vlastnícky celok 

a kategóriu lesa započítava 

b. sa do celkového objemu dreva predpísaného na ťažbu pre lesný celok, vlastnícky celok 

a kategóriu lesa nezapočítava 

c. sa do celkového objemu dreva predpísaného na ťažbu pre lesný celok započítava 

 

56. Lesné cesty je oprávnený využívať 

a. fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá preukáže oprávnený záujem na ich 

využívaní 

b. každý, kto preukáže, že ich využitie potrebuje pre zabezpečenie starostlivosti o 

majetok 

c. každý po dohode s ich vlastníkom, správcom alebo so združením vlastníkov lesnej 

cesty o čase a spôsobe využívania lesných ciest a o výške a spôsobe úhrady za ich 

využívanie 

 

57. Projekt na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov vypracováva 

a. obhospodarovateľ lesa v spolupráci s odborným lesným hospodárom 

b. Lesnícka ochranárska služba 

c. odborný lesný hospodár 

 

58. Projekt na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov vypracováva a 

na  realizáciu opatrení dozerá 

a. odborný lesný hospodár a orgán štátnej odbornej kontroly ochrany lesa 

b. obhospodarovateľ lesa a odborný lesný hospodár 

c. odborný lesný hospodár 
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59. Opatrenia na zabránenie nadmerného šírenia a premnoženia škodcov, ktoré vznikli 

z dôvodu zákazu vykonania opatrení na ochranu lesov, vyplývajúceho zo zákona č. 543/2002 

Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, všeobecne záväzného 

predpisu vydaného na jeho vykonanie alebo z rozhodnutia vydaného na jeho základe, na 

základe projektu odsúhlaseného orgánom štátnej odbornej kontroly ochrany lesa zabezpečí 

a. organizácia ochrany prírody, ak sa na ich vykonaní dohodne s obhospodarovateľom 

lesa, inak ich zabezpečí obhospodarovateľ lesa 

b. orgán ochrany prírody a krajiny po dohode s obhospodarovateľom lesa 

c. obhospodarovateľ lesa 

 

60.  K opatreniam projektu na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia 

škodcov, ktoré budú predmetom úhrady, sa vyjadruje 

a. organizácia ochrany prírody a krajiny 

b. orgán ochrany prírody  

c. orgán štátnej správy lesného hospodárstva 

 

61.  Predmetom úhrady sú opatrenia projektu na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia 

a premnoženia škodcov, ktoré  

a. po dohode s organizáciou ochrany prírody určí v posudku orgán štátnej odbornej 

kontroly ochrany lesa 

b. v rozhodnutí určí orgán štátnej správy lesného hospodárstva na základe posúdenia 

orgánom štátnej odbornej kontroly ochrany lesa 

c. v rozhodnutí určí orgán ochrany prírody a krajiny na základe súhlasu organizácie 

ochrany prírody a krajiny 

 

62.  Nárok na úhradu zvýšených nákladov za vykonanie opatrení projektu na vykonanie opatrení 

na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov sa považuje za uplatnený 

a. predložením projektu na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia 

škodcov orgánu štátnej správy lesného hospodárstva 

b. predložením projektu na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia 

škodcov organizácií ochrany prírody a ich určením v posudku orgánu štátnej odbornej 

kontroly ochrany lesa 

c. ak bol doručený orgánu ochrany prírody a ak osobitne uvádza rozsah opatrení, ktoré 

budú predmetom úhrady zvýšených nákladov na ochranu lesa v dôsledku obmedzení 

podľa osobitného zákona 

 

63. Na výrub dreviny rastúcej na pozemku v ochrannom pásme lesa, za hranicou zastavaného 

územia obce sa podľa zákona o ochrane prírody a krajiny vyžaduje 

a. rozhodnutie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva 

b. súhlas okresného úradu v sídle kraja 

c. súhlas orgánu ochrany prírody, ak zákon o ochrane prírody a krajiny neustanovuje inak 
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64. Štátnu správu vo veciach ochrany prírody vykonáva 

a. Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská inšpekcia životného prostredia, 

okresný úrad v sídle kraja, okresný úrad, obec 

b. Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská inšpekcia životného prostredia, 

okresný úrad v sídle kraja, okresný úrad, obec, Štátna veterinárna a potravinová 

správa 

c. Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská inšpekcia životného prostredia, 

okresný úrad v sídle kraja, okresný úrad, Štátna veterinárna a potravinová správa 

 

65.  Mimoriadna udalosť v lesoch 

a. je situácia v lesoch po živelných pohromách 

b. je situácia, pri ktorej dochádza k ohrozeniu ekologickej stability, biologickej diverzity, 

odolnosti, produkčnej a obnovnej schopnosti, životnosti alebo zničeniu lesných 

porastov a bez vykonania okamžitých alebo ďalších opatrení by došlo k poškodeniu 

lesných porastov v zákonom o lesoch stanovenom rozsahu 

c. je situácia, pri ktorej dochádza k ohrozeniu lesov a bez vykonania okamžitých alebo 

ďalších opatrení by došlo k škodám mimoriadneho rozsahu 

 

66.  Orgán štátnej správy lesného hospodárstva môže zakázať alebo obmedziť využívanie lesov 

verejnosťou 

a. na dobu nevyhnutne potrebnú, ak to vyžaduje ochrana práv a oprávnených záujmov 

vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa, ochrana lesa alebo iný verejný záujem 

b. na dobu nevyhnutne potrebnú len v súvislosti s mimoriadnou udalosťou v lesoch, ak 

to vyžaduje ochrana práv a oprávnených záujmov vlastníka a obhospodarovateľa lesa 

c. len v súvislosti s mimoriadnou udalosťou v lesoch  

 

67. Zakázať alebo obmedziť využívanie lesov verejnosťou  

a. nie je možné  

b. môže na dobu nevyhnutne potrebnú orgán štátnej správy lesného hospodárstva; 

súhlas vlastníka alebo správcu lesného pozemku sa ku konaniu a k vydaniu 

rozhodnutia nevyžaduje 

c. môže na dobu nevyhnutne potrebnú orgán štátnej správy lesného hospodárstva; 

k vydaniu rozhodnutia sa vyžaduje súhlas vlastníka alebo správcu lesného pozemku 

 

68. Zákaz zbierať v nadmernom množstve semená a vyberať semenáčiky alebo sadenice lesných 

drevín na lesných pozemkoch sa nevzťahuje na 

a. obhospodarovateľa lesa a vlastníka lesa 

b. vlastníka lesa a osobu vykonávajúcu zber alebo odber lesného reprodukčného 

materiálu podľa zákona o lesnom reprodukčnom materiáli 

c. obhospodarovateľa lesa pri zabezpečení hospodárenia v lese a využívaní ostatných 

lesných produktov a na osoby vykonávajúce zber alebo odber lesného reprodukčného 

materiálu podľa osobitného predpisu 
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69.  Ťažba dreva realizovaná pri činnostiach na odvrátenie ohrozenia života alebo zdravia alebo 

bezprostredného poškodenia majetku a pri plnení úloh Horskou záchrannou službou sa 

v lesnej hospodárskej evidencii eviduje ako ťažba 

a. mimoriadna  

b. naliehavá  

c. náhodná 

70. Vyhotovovať doklady o pôvode dreva a viesť súvisiacu evidenciu je povinnosťou 

a. obhospodarovateľa lesa alebo odborného lesného hospodára 

b. obhospodarovateľa lesa alebo nákupcu dreva 

c. obhospodarovateľa lesa alebo vykonávateľa ťažby 

 

71.  Obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva je povinný po ukončení ťažby alebo pri 

uskladnení dreva na lesnom pozemku alebo v blízkosti lesného pozemku, z ktorého hrozí 

šírenie škodlivých činiteľov, zabrániť šíreniu škodlivých činiteľov na okolité lesné pozemky 

odstránením zvyškov po ťažbe a odvozom takto uskladneného dreva alebo vykonaním iného 

vhodného opatrenia proti šíreniu škodlivého činiteľa 

a. v takom čase, aby sa zohľadnila bionómia škodlivého činiteľa 

b. do siedmych dní od ukončenia ťažby alebo uskladnenia dreva 

c. do desiatich dní od ukončenia ťažby alebo uskladnenia dreva ak z osobitného predpisu, 

všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na jeho vykonanie alebo 

rozhodnutia vydaného na jeho základe nevyplýva inak 

 

72. Odborným hospodárením v lesoch sa rozumie 

a. povinnosť vlastníka alebo správcu zabezpečiť hospodárenie v súlade so zákonom 

o lesoch, podľa programu starostlivosti o lesy alebo výpisu z neho alebo projektu 

starostlivosti o lesný pozemok prostredníctvom odborného lesného hospodára 

b. povinnosť vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa zabezpečiť hospodárenie 

v súlade so zákonom o lesoch, podľa programu starostlivosti o lesy alebo výpisu z neho 

alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok prostredníctvom odborného lesného 

hospodára 

c. povinnosť obhospodarovateľa lesa zabezpečiť hospodárenie v súlade so zákonom 

o lesoch, podľa programu starostlivosti o lesy alebo výpisu z neho alebo projektu 

starostlivosti o lesný pozemok prostredníctvom odborného lesného hospodára 

 

73. Použiť cudzie pozemky na činnosti súvisiace s ťažbou a prepravou dreva v nevyhnutnom 

rozsahu, na nevyhnutnú dobu a po dohode s ich vlastníkom o výške a o spôsobe úhrady za 

použitie týchto pozemkov, je v odôvodnených prípadoch oprávnený 

a. obhospodarovateľ lesa alebo vlastník lesa 

b. obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva 

c. obhospodarovateľ lesa alebo vykonávateľ ťažby 
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74.  Práva a povinnosti odborného lesného hospodára môže v poraste vykonávať 

a. jeden odborný lesný hospodár, to neplatí ak je v poraste evidovaných viac 

obhospodarovateľov lesa 

b. len jeden odborný lesný hospodár 

c. viac odborných lesných hospodárov, ak sa na tom obhospodarovatelia lesa písomne 

dohodli 

 

75. Zápis viacerých obhospodarovateľov lesa v jednom poraste do evidencie lesných pozemkov 

a. nie je možné vykonať, v poraste môže byť len jeden obhospodarovateľ lesa a jeden 

odborný lesný hospodár 

b. možno vykonať, len ak sa písomne dohodli na hraniciach obhospodarovanej časti 

porastu a na odbornom lesnom hospodárovi 

c. možno vykonať, len ak k písomnej dohode na hranici obhospodarovanej časti porastu, 

a k dohode na odbornom lesnom hospodárovi vydal okresný úrad súhlas a v teréne si 

vyznačili hranicu obhospodarovanej časti porastu na hraničných stromoch oranžovými 

štvorcami  

 

76. Ak sú v poraste evidovaní viacerí obhospodarovatelia lesa povinnosť zabezpečiť vedenie 

lesnej hospodárskej evidencie má 

a. každý jednotlivý obhospodarovateľ lesa prostredníctvom odborného lesného 

hospodára 

b. viacerí odborný lesný hospodári, každý za tú časť porastu, na ktorú má uzavretú 

písomnú zmluvu s obhospodarovateľom lesa 

c. odborný lesný hospodár evidovaný k tomuto porastu v evidencii lesných pozemkov 

 

77. Ak sú v poraste evidovaní viacerí obhospodarovatelia lesa, žiadosť o predĺženie lehoty na 

obnovu lesa na holine a žiadosť o predĺženie lehoty na zabezpečenie lesného porastu po 

obnove lesa predkladá orgánu štátnej správy lesného hospodárstva 

a. obhospodarovateľ lesa s najväčšou výmerou v poraste 

b. každý obhospodarovateľ lesa osobitne za svoju obhospodarovanú časť porastu 

c. odborný lesný hospodár 

 

78. Ak sú v poraste evidovaní viacerí obhospodarovatelia lesa povinnosť odstraňovať 

prednostne choré a poškodené stromy, ktoré môžu byť zdrojom  zvýšenej početnosti 

biotických škodlivých činiteľov, okrem území s piatym stupňom ochrany má 

a. obhospodarovateľ lesa, každý osobitne za svoju obhospodarovanú časť porastu 

b. odborný lesný hospodár 

c. obhospodarovateľ lesa evidovaný k najväčšej časti porastu 
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79.  Zmena hraníc dielca rozdelením porastu, ktorý je vecou spoločnou, v rámci pôvodných 

hraníc dielca na dva alebo viac samostatných dielcov, ktoré spĺňajú podmienku minimálnej 

výmery 0,5 ha umožňuje 

a. odborné hospodárenie v lesoch prostredníctvom odborného lesného hospodára 

osobitne pre každý samostatný dielec  

b. samostatné obhospodarovania lesa v novo evidovaných častiach porastu za 

predpokladu dohody na jednom odbornom lesnom hospodárovi  

c. samostatné obhospodarovanie lesa bez odborného lesného hospodára; povinnosti 

odborného lesného hospodára prechádzajú na obhospodarovateľa lesa  

 

80. Zmenou hraníc dielca rozdelením sa rozumie 

a. rozdelenie porastu, ktorý je spoločnou vecou v rámci pôvodných hraníc dielca na dva 

alebo viac samostatných dielcov, ktoré spĺňajú podmienku minimálnej výmery 0,5 ha, 

alebo porastov 

b. zmena programu starostlivosti o lesy, ktorou sa zvyšuje počet jednotiek priestorového 

rozdelenia lesa 

c. zmena programu starostlivosti o lesy, ktorou sa vytvára dielec v priebehu platnosti 

programu starostlivosti o lesy 

 

81.  Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, sa môže náhodná ťažba, pri ktorej hrozí 

negatívne ovplyvnenie predmetu ochrany územia, vykonať len 

a. v určenom rozsahu a za určených podmienok, ak tak rozhodol orgán ochrany  prírody 

b. v rozsahu určenom orgánom štátnej odbornej kontroly ochrany lesa po dohode 

s orgánom ochrany prírody 

c. v rozsahu odsúhlasenom organizáciou ochrany prírody 

 

82. V prípade, že orgán ochrany prírody oznámil začatie konania o obmedzení alebo určení 

podmienok vykonania náhodnej ťažby a vydal predbežné opatrenie, ktorým náhodnú ťažbu 

obmedzil alebo určil podmienky jej vykonania, obhospodarovateľ lesa 

a. je oprávnený vykonať náhodnú ťažbu bez obmedzení až do doby vydania rozhodnutia 

orgánu ochrany prírody o obmedzení alebo určení podmienok na vykonanie náhodnej 

ťažby  

b. je oprávnený vykonávať náhodnú ťažbu v súlade s obmedzeniami a podmienkami na 

jej vykonanie uvedenými v predbežnom opatrení do dňa nadobudnutia účinnosti 

rozhodnutia orgánu ochrany prírody o obmedzení alebo určení podmienok na 

vykonanie náhodnej ťažby  

c. je oprávnený vykonať náhodnú ťažbu v súlade s obmedzeniami a podmienkami na jej 

vykonanie uvedenými v predbežnom opatrení; tieto sú pre orgán ochrany prírody 

záväzné a nemôže ich v rozhodnutí o obmedzení alebo určení podmienok na 

vykonanie náhodnej ťažby meniť  
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83.  Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany prírody, obhospodarovateľ lesa nahlásil   

dôvod vzniku náhodnej ťažby. Orgán ochrany prírody a krajiny vydal v tejto súvislosti 

predbežné opatrenie. Predbežné opatrenie stráca účinnosť dňom 

a. keď rozhodnutie vo veci nadobudlo právoplatnosť 

b. ukončenia spracovania náhodnej ťažby 

c. keď bol zaznamenaný ústup pôsobenia škodlivého činiteľa, ktorý bol dôvodom vzniku 

náhodnej ťažby 

 

84.  Náhodnú ťažbu, ktorou môže vzniknúť holina s výmerou viac ako 0,3 ha, možno na území s 

tretím stupeň ochrany vykonať len na základe 

a. súhlasného stanoviska organizácie ochrany prírody alebo v rozsahu a za podmienok 

určených v rozhodnutí orgánu ochrany prírody a krajiny 

b. projektu ochranných alebo obranných opatrení 

c. povolenej výnimky z podmienok ochrany  

 

85. Náhodnú ťažbu v území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany 

a. možno vykonať rovnako, ako za podmienok vzťahujúcich sa pre tretí stupeň ochrany 

b. nemožno vykonať, nakoľko tu platí zákaz rúbať dreviny, okrem inváznych nepôvodných 

druhov drevín uvedených v zoznamoch podľa osobitných predpisov 

c. možno vykonať bez obmedzení, ak nepríde k vzniku holiny o výmere viac ako 0,3 ha 

 

86. Na území, na ktorom platí piaty stupeň ochrany, je pri hospodárení v lesoch zakázané 

a. použiť hospodársky spôsob podrastový, to neplatí pri uplatnení prírode blízkeho 

hospodárenia v lesoch 

b. pri obnove lesa uplatniť obnovný prvok väčšej výmery ako 0,2 ha 

c. zasiahnuť do lesného porastu 

 

87. Bežným hospodárením v lesoch sa rozumie 

a. uplatňovanie prírode blízkeho  hospodárenia v lesoch rešpektujúce požiadavky 

vyplývajúce z obmedzení a zákazov ustanovených osobitnými predpismi alebo zo 

zákazov alebo iných podmienok a obmedzení uložených na ich základe umožňujúce 

trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov aj bez dodržiavania zákona o lesoch 

b. taký spôsob vykonávania obnovy lesa, výchovy lesa, ťažby, prepravy dreva, 

sprístupňovania lesa, lesníckotechnických meliorácií, zahrádzania bystrín a ochrany 

lesa, ktorý aj bez požiadaviek vyplývajúcich z obmedzení a zákazov ustanovených 

osobitnými predpismi alebo zo zákazov alebo iných  podmienok a obmedzení 

uložených na ich základe umožňuje pri dodržaní zákona o lesoch trvalo udržateľné 

hospodárenie v lesoch 

c. taký spôsob vykonávania obnovy lesa, výchovy lesa, ťažby, prepravy dreva, 

sprístupňovania lesa, lesníckotechnických meliorácií, zahrádzania bystrín a ochrany 

lesa, ktorý pri rešpektovaní požiadaviek vyplývajúcich z obmedzení a zákazov 

ustanovených osobitnými predpismi alebo zo zákazov alebo iných  podmienok 

a obmedzení uložených na ich základe umožňuje pri dodržaní zákona o lesoch trvalo 

udržateľné hospodárenie v lesoch 
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88. Rekonštrukciu lesa, ako osobitný obnovný postup, možno vykonať postupom podľa 

a. programu starostlivosti o lesy alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok; ak postup 

nebol určený programom starostlivosti o lesy alebo projektom starostlivosti o lesný 

pozemok na základe návrhu odborného lesného hospodára, schváleného orgánom 

štátnej správy lesného hospodárstva 

b. návrhu odborného lesného hospodára a súhlasu organizácie ochrany prírody  

c. návrhu orgánu štátnej odbornej kontroly ochrany lesa schváleného orgánom štátnej 

správy lesného hospodárstva  

 

89.  Aktualizácia programu starostlivosti o lesy je 

a. oprava chýb v schválenom programe starostlivosti o lesy 

b. zmena programu starostlivosti o lesy 

c. predčasná obnova programu starostlivosti o lesy 

 

90. Aktualizáciu programu starostlivosti o lesy možno vykonať, ak 

a. podiel náhodnej a mimoriadnej ťažby dreva prevyšuje podiel vykonanej úmyselnej 

ťažby dreva na lesnom celku 

b. nastala mimoriadna udalosť v lesoch  

c. náhodná ťažba alebo mimoriadna ťažba tvorí najmenej polovicu celkového objemu 

dreva predpísaného na ťažbu programom starostlivosti o lesy pre lesný celok, 

vlastnícky celok a  kategóriu lesa 

 

91. Register odborných lesných hospodárov vedie 

a. okresný úrad 

b. okresný úrad v sídle kraja 

c. ministerstvo 

 

92. Ak dôjde k zmene hranice dielca alebo kategórie lesa pri zmene programu starostlivosti o 

lesy, označenie hranice dielca v teréne zabezpečí 

a. osoba, na ktorej podnet k zmene programu starostlivosti došlo 

b. obhospodarovateľ lesa prostredníctvom odborného lesného hospodára 

c. vyhotoviteľ programu starostlivosti o lesy 

 

93. Povinnosť zabezpečiť vedenie lesnej hospodárskej evidencie a po ukončení kalendárneho 

roka predložiť údajov z lesnej hospodárskej evidencie právnickej osobe  určenej 

ministerstvom osobe pre porast, v ktorom je v evidencii lesných pozemkov zapísaný jeden 

obhospodarovateľ lesa, má: 

a. vlastník alebo správca 

b. odborný lesný hospodár 

c. obhospodarovateľ lesa 
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94. Účastníkom konania o schválení programu starostlivosti o lesy je 

a. vlastník, správca, obhospodarovateľ lesa a odborný lesný hospodár v lesnom celku, 

pre ktorý sa program starostlivosti o lesy vyhotovuje 

b. vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa v lesnom celku, pre ktorý sa program 

starostlivosti o lesy vyhotovuje 

c. obhospodarovateľ lesa a organizácia ochrany prírody s územnou pôsobnosťou 

v lesnom celku, pre ktorý sa program starostlivosti o lesy vyhotovuje 

 

95. Odborný lesný hospodár je pri štátnom dozore v lesoch  

a. oprávnený sa zúčastňovať na výkone štátneho dozoru v lesoch a o výsledkoch dozoru 

byť informovaný 

b. povinný zúčastňovať sa štátneho dozoru v lesoch a poskytovať súčinnosť 

zamestnancovi orgánu štátnej správy lesného hospodárstva pri štátnom dozore 

v lesoch 

c. povinný zúčastňovať sa na výkone štátneho dozoru v lesoch a poskytovať súčinnosť 

obhospodarovateľovi lesa 

 

96. Právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá neplní povinnosti alebo opatrenia 

orgánov štátnej správy lesného hospodárstva pri ochrane lesa, sa dopúšťa 

a. priestupku 

b. prečinu  

c. iného správneho deliktu 

 

97. Odborný lesný hospodár môže vykonávať činnosť pre jedného alebo viacerých 

obhospodarovateľov lesa na lesných pozemkoch, ktorých úhrnná výmera presahuje 2 000 

hektárov 

a. ak na každých ďalších, aj začatých 1 000 hektárov, vlastník, správca alebo 

obhospodarovateľ lesa zamestnáva fyzickú osobu najmenej s úplným stredným 

odborným vzdelaním lesníckeho zamerania alebo ak s vykonávaním činnosti 

hospodára na výmere väčšej ako 2 000 hektárov súhlasí orgán štátnej správy lesného 

hospodárstva  

b. ak na každých ďalších, aj začatých 1 000 hektárov, zamestnáva fyzickú osobu najmenej 

s úplným stredným odborným vzdelaním lesníckeho zamerania alebo ak 

s vykonávaním činnosti hospodára na výmere väčšej ako 2 000 hektárov súhlasí orgán 

štátnej správy lesného hospodárstva 

c. ak s vykonávaním činnosti hospodára na výmere väčšej ako 2 000 hektárov súhlasí 

orgán štátnej správy lesného hospodárstva  
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98. Po zániku zmluvného vzťahu s doterajším odborným lesným hospodárom alebo právnickou 

osobou podľa § 47 ods. 2 zákona o lesoch je obhospodarovateľ lesa povinný uzavrieť novú 

písomnú zmluvu 

a. do desiatich dní odo dňa, keď došlo k zániku zmluvy a túto skutočnosť oznámiť do 15 

dní orgánu štátnej správy lesného hospodárstva 

b. do tridsiatich dní odo dňa, keď došlo k zániku zmluvy a túto skutočnosť oznámiť do 

desiatich pracovných dní orgánu štátnej správy lesného hospodárstva  

c. bezodkladne po zániku zmluvy a túto skutočnosť oznámiť orgánu štátnej správy 

lesného hospodárstva 

 

99. Ak držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára vykonáva 

práva a povinnosti odborného lesného hospodára v poraste pred vznikom oprávnení 

odborného lesného hospodára, príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva 

a. písomne upozorní držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného lesného 

hospodára na neoprávnenosť konania 

b. rozhodne o zániku platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti  a o vyčiarknutí 

z registra odborných lesných hospodárov 

c. uloží držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára  

pokutu za priestupok 

 

100. Pri činnostiach vykonávaných v lesoch podľa osobitných predpisov, na ktoré podľa zákona 

o lesoch netreba povolenie, sú právnické osoby alebo fyzické osoby povinné oznámiť 

obhospodarovateľovi lesa a orgánu štátnej správy lesného hospodárstva 

a. ich vykonanie bezodkladne, najneskoršie však do siedmich dní po ich vykonaní 

b. rozsah, účel a dobu trvania činnosti najmenej 15 dní vopred 

c. všetky plánované a vykonané opatrenia a činnosti do 30 dní od ich vykonania  

 

101. Ak je účelom nájmu lesných pozemkov hospodárenie v lesoch, nájomný vzťah podľa zákona 

o lesoch 

a. trvá najmenej desať rokov 

b. trvá najmenej do konca platnosti programu starostlivosti o lesy 

c. trvá najmenej päť rokov 

 

102. Konanie o osobitnom obhospodarovaní lesa začne orgán štátnej správy lesného 

hospodárstva, ktorý vedie evidenciu lesných pozemkov podľa § 4 ods. 1 zákona o lesoch 

a. na návrh hospodára, ktorý zabezpečuje činnosť hospodára v poraste najbližšom 

k dotknutému pozemku 

b. z vlastného podnetu 

c. na návrh obhospodarovateľa lesa, ktorý obhospodaruje susedný pozemok najbližší 

k dotknutému pozemku 
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103. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva začne konanie o osobitnom obhospodarovaní 

lesa 

a. ak zistí, že vlastník lesného pozemku alebo obhospodarovateľ lesa zapísaný v evidencii 

lesných pozemkov nezabezpečil odborné hospodárenie v lesoch 

b. bezprostredne po vyradení odborného lesného hospodára dotknutého 

obhospodarovateľa lesa z evidencie lesných pozemkov  

c. do 10 dní od oznámenia obhospodarovateľa lesa o zmene rozsahu oprávnenia 

hospodáriť na lesných pozemkoch, ku ktorým je evidovaný ako obhospodarovateľ lesa  

 

104. Obhospodarovateľ lesa alebo správca, ktorému vznikla povinnosť osobitného 

obhospodarovania lesa je povinný podľa zákona o lesoch v poraste alebo jeho časti 

zabezpečiť plnenie povinností obhospodarovateľa lesa 

a. do 15 dní od doručenia rozhodnutia o osobitnom obhospodarovaní lesa 

b. odo dňa doručenia rozhodnutia o osobitnom obhospodarovaní lesa 

c. odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o osobitnom obhospodarovaní lesa 

 

105. Po skončení platnosti programu starostlivosti o lesy sa v konaniach alebo postupoch podľa 

zákona o lesoch použije označenie jednotiek priestorového rozdelenia lesa 

a. podľa programu starostlivosti o lesy, ktorého platnosť skončila, až do právoplatnosti 

rozhodnutia o schválení nového programu starostlivosti o lesy  

b. podľa dohody s orgánom štátnej správy lesného hospodárstva a s vyhotoviteľom 

programu starostlivosti o lesy 

c. podľa návrhu programu starostlivosti o lesy predloženého orgánu štátnej správy 

lesného hospodárstva na schválenie k 15.12. posledného roku platnosti programu 

starostlivosti a to až do právoplatnosti rozhodnutia o jeho schválení  

 

106. Štátnu správu lesného hospodárstva vykonáva 

a. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, okresný úrad v sídle kraja, 

okresný úrad, Ministerstvo obrany SR 

b. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, okresný úrad v sídle kraja, 

okresný úrad, Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia, Ministerstvo obrany SR 

c. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, okresný úrad v sídle kraja, 

okresný úrad, Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia, Lesnícka ochranárska služba 

 

107. Ak sa štátny dozor v lesoch vykonáva  u osoby, ktorá je obhospodarovateľom lesa, povinnosť 

zúčastniť sa ho má 

a. obhospodarovateľ lesa 

b. obhospodarovateľ lesa a odborný lesný hospodár 

c. vlastník lesa, obhospodarovateľ lesa a odborný lesný hospodár 
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108. Doklady a informácie, ktoré sú súčasťou systému náležitej starostlivosti podľa zákona  

č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh 

a. musia byť hodnoverné, spravidla úradne osvedčené 

b. musia preukazovať, že ťažba dreva je vykonaná podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov a nepredstavuje hrozbu uvedenia dreva a výrobkov z dreva, ktoré bolo 

vyťažené v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, na vnútorný trh 

c. musia preukazovať, že ťažba dreva bola vykonaná v súlade so zásadami ochrany lesa 

 

109. Orgánmi štátnej správy v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh sú 

a. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo obrany SR, okresný 

úrad v sídle kraja, okresný úrad, Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia 

b. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, okresný úrad v sídle kraja, 

okresný úrad, Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia, Ministerstvo životného 

prostredia SR 

c. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo obrany SR, okresný 

úrad, Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia 

 

110. Škody spôsobené zverou na lesných porastoch, ktoré vznikli v období od 1. júla 

predchádzajúceho kalendárneho roka do 30. júna nasledujúceho roka, si obhospodarovateľ 

lesa uplatňuje 

a. na okresnom úrade v lehote 30 dní od uplynutia uvedeného obdobia 

b. u užívateľa poľovného revíru  v lehote 30 dní od uplynutia uvedeného obdobia 

c. na okresnom úrade v lehote 15 dní od uplynutia uvedeného obdobia 

 

111. Škodou na lesnom majetku sa na účely zákona o lesoch rozumie najmä 

a. škoda spôsobená imisiami, inými antropogénnymi škodlivými činiteľmi, požiarmi alebo 

škoda spôsobená zverou 

b. škoda spôsobená na lesných porastoch 

c. škoda na lesnom pozemku alebo  na  poraste 

 

112.  Ten, kto spôsobí škodu na lesnom majetku je podľa zákona o lesoch povinný 

a. oznámiť vec obhospodarovateľovi lesa 

b. oznámiť vec vlastníkovi lesného majetku a požiadať orgán štátnej správy lesného 

hospodárstva o súčinnosť 

c. vykonať opatrenia na nápravu alebo uhradiť s tým spojené náklady 

 

113. Stavať posedy na lesných pozemkoch je 

a. zakázané 

b. možné pri výkone práva poľovníctva so súhlasom obhospodarovateľa lesa  

c. možné pri výkone práva poľovníctva so súhlasom vlastníka alebo správcu  
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114. Výbor pozemkového spoločenstva, ktorému uplynulo funkčné obdobie a nie je zvolený nový 

výbor, alebo ktorý nemá aspoň troch členov a na uvoľnené miesto nenastúpil náhradník, až 

do zvolenia nového výboru alebo člena výboru môže pri obhospodarovaní lesa vykonávať 

len 

a. náhodnú ťažbu, činnosť zameranú na ochranu lesa a úkony nevyhnutné na odvrátenie 

ohrozenia života, zdravia alebo škody na majetku 

b. náhodnú ťažbu, mimoriadnu ťažbu a úkony nevyhnutné na odvrátenie ohrozenia 

života, zdravia alebo škody na majetku 

c. náhodnú ťažbu a činnosť zameranú na realizáciu úkonov vyplývajúcich z projektu na 

vykonanie opatrení proti šíreniu a premnoženiu škodcov v lesoch 

 

115. Zdrojmi lesného reprodukčného materiálu podľa zákona o lesnom reprodukčnom materiáli 

sú 

a. lesný porast, výberový strom, semenný sad a lesná škôlka 

b. semenný zdroj, lesný porast, výberový strom, semenný sad, klon, zmes klonov, génová 

základňa, semenný porast klonový archív, archív potomstiev, matečnica alebo hlavová 

škôlka a banka semien lesných drevín 

c. lesný porast, výberový strom, semenný sad, génová základňa, semenný porast  

 

116. Na obnovu lesa a zalesňovanie možno použiť len 

a. druhovo a geneticky vhodný lesný reprodukčný materiál, ktorý pochádza alebo bol 

dopestovaný z materiálu pochádzajúceho z uznaných zdrojov, alebo na základe 

súhlasu  pre lesný reprodukčný materiál z obchodnej výmeny alebo z dovozu a pri 

dodržaní horizontálneho a vertikálneho prenosu lesného reprodukčného materiálu 

b. druhovo vhodný lesný reprodukčný materiál kategórie selektovaný alebo kvalifikovaný 

pochádzajúci z lesných porastov alebo z obchodnej výmeny  pri dodržaní vertikálneho 

prenosu 

c. lesný reprodukčný materiál kategórie identifikovaný pochádzajúci z lesných porastov 

alebo z obchodnej výmeny  pri dodržaní horizontálneho prenosu 

 

117. Činnosti s lesným reprodukčným materiálom možno podľa zákona o lesnom reprodukčnom 

materiáli vykonávať len na základe 

a. súhlasu centra 

b. rozhodnutia okresného úradu 

c. osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom  

 

118. Dozor nad produkciou a uvádzaním lesného reprodukčného materiálu na trh vykonávajú 

a. orgány štátnej správy a orgán štátnej odbornej kontroly; ak je to potrebné v spolupráci 

s uvedenými osobami aj odborníci z Európskej komisie 

b. orgány štátnej správy 

c. centrum v spolupráci s orgánmi štátnej správy 
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119. V génovej základni obhospodarovanej podľa projektu obhospodarovania génovej základne 

a. sa umelá obnova dreviny pre ktorú bola génová základňa zriadená nepoužije 

b. sa obhospodarovanie zameriava na dosiahnutie prirodzenej obnovy a vyrovnanej 

vekovej štruktúry dreviny, pre ktorú bola zriadená 

c. možno použiť prirodzenú alebo umelú obnovu príslušnej  dreviny bez obmedzení 

 

120. Pri zmene hraníc dielca rozdelením vzniká 
a.  v rámci pôvodných hraníc dielca dva alebo viac samostatných dielcov, ktoré spĺňajú 

podmienku minimálnej výmery 0,5 ha, alebo porastov; povinnou súčasťou žiadosti je 
aj stanovisko odborného lesného hospodára 

b. v rámci pôvodných hraníc dielca dva alebo viac samostatných dielcov, ktoré spĺňajú 
podmienku minimálnej výmery 0,2 ha, alebo porastov; povinnou súčasťou žiadosti je 
aj stanovisko odborného lesného hospodára 

c. v rámci pôvodných hraníc dielca alebo mimo nich dva alebo viac samostatných dielcov, 
ktoré spĺňajú podmienku minimálnej výmery 0,5 ha, alebo porastov; stanovisko 
odborného lesného hospodára nie je povinnou súčasťou žiadosti 

 
121. Zamestnanci orgánov štátnej správy lesného hospodárstva sú pri štátnom dozore v lesoch 

oprávnení: 
a. zakázať výkon činnosti do objasnenia veci  
b. obmedziť výkon činnosti do objasnenia veci  
c. obmedziť alebo zakázať výkon činnosti do objasnenia veci alebo zabezpečovania 

dôkazov počas výkonu štátneho dozoru 
 

122. Obnovu lesa na holine podľa zákona o lesoch v ochranných lesoch je obhospodarovateľ lesa 
povinný vykonať 

a. najneskôr do dvoch rokov od vzniku holiny, okrem chránených území s piatym 
stupňom ochrany 

b. najneskôr do troch rokov od skončenia kalendárneho roka, v ktorom holina   vznikla 
c. najneskôr do lehoty uvedenej v programe starostlivosti o lesy diferencovane pri 

každom poraste   
 

123. Lehota na obnovu lesa na holine podľa schváleného harmonogramu obnovy lesa na holine 
a. nesmie presiahnuť 20 rokov a nemožno ju predlžovať 
b. nesmie presiahnuť polovicu obnovnej doby určenej v programe starostlivosti o lesy 
c. nesmie byť dlhšia ako lehota  určená na zabezpečenie lesného porastu 

 
124. Člen lesnej stráže vykonáva svoju funkciu na lesnom majetku 

a. v obvode pôsobnosti obhospodarovateľa lesa, ktorý ho do funkcie člena lesnej stráže 
navrhol 

b. určeného obhospodarovateľa lesa, najviac však na výmere 500 ha 
c. v obvode pôsobnosti určenom príslušným orgánom štátnej správy lesného 

hospodárstva 
 
 


