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USMERNENIE NLC – ÚHÚL Zvolen, odbor HÚL č. 1/2022 

k vyhotovovaniu programov starostlivosti o lesy s rokom 
začiatku platnosti od 1.1.2023, v súvislosti so znením vyhlášky MPRV 

SR č. 537/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MP SR 
č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa v znení 

vyhlášky č. 15/2015 Z. z. 
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1 Uplatňovanie prírode blízkeho hospodárenia v lesoch a prebudovy na prírode 
blízke hospodárenie v lesoch 

1.1 Prírode blízke hospodárenie v lesoch (PBHL) a prebudova na prírode blízke hospodárenie 
sa uplatňuje na základe záujmu vlastníka lesa. Požiadavky vlastníka dotknutého lesného 
pozemku v konaní PSL predkladá obhospodarovateľ lesa k Správe o doterajšom hospodárení 
a o určení zásad na vyhotovenie PSL (ďalej len „správa o hospodárení“), a to vo forme 
zoznamu lesných porastov s identifikáciou (označenie LC a JPRL) podľa platného PSL. 
Obhospodarovateľ lesa predkladá aj zoznam lesných porastov s realizovanou obnovnou 
ťažbou, v ktorých sa počas platného PSL uplatnila úprava PSL v zmysle § 18 ods. 8 zákona 
o lesoch (prebudova na PBHL). Ak obhospodarovateľ lesa informácie k PBHL alebo 
prebudove na PBHL vyhotoviteľovi PSL k vypracovaniu správy o hospodárení neposkytne, 
túto skutočnosť vyhotovovateľ do správy o hospodárení uvedie. V prípade, že 
obhospodarovatelia lesov informácie k PBHL alebo k prebudove na PBHL v zmysle bodov 1.1, 
1.2, a 1.4 až 1.6 tohto usmernenia neposkytnú ani k termínu vyhotovenia Protokolu 
o prerokovaní Správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie PSL (ďalej 
len „protokol o prerokovaní správy o hospodárení“), nebude po tomto termíne vyhotovovateľ 
PSL na takéto požiadavky pri vyhotovovaní PSL prihliadať. 

1.2 PBHL alebo prebudova na PBHL sa plánuje za celý dielec. Pri predkladaní zoznamu 
lesných porastov sa vyžaduje, aby bol zoznam úplný, tzn. aby obsahoval všetky vytvorené 
čiastkové plochy a porastové skupiny v rámci dielca.  

1.3 Identifikácia lesných porastov podľa bodu 1.1 sa netýka dielcov zaradených celou výmerou 
v treťom stupni ochrany prírody alebo vyššom stupni ochrany prírody. Platí § 14 ods. 1 písm. l) 
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o ochrane prírody“), ktorý na lesných pozemkoch v treťom stupni ochrany prírody 
zakazuje používať iné spôsoby hospodárenia v lesoch ako prírode blízke hospodárenie.  

1.4 Ak dochádza k požiadavke PBHL alebo prebudovy na PBHL len v časti dielca, je potrebné 
dielec rozdeliť na dva samostatné dielce. 

1.5 V prípade požiadavky k prebudove na PBHL obhospodarovateľ lesa uvedie v zozname 
lesných porastov podľa bodu 1.1 pri každom poraste (dielec, čiastková plocha, porastová 
skupina) aj bližšiu špecifikáciu prebudovy na PBHL v súlade s § 24a ods. 4 vyhlášky, tzn. či 
ide o prebudovu výchovou, prebudovu obnovou alebo prebudovu prostredníctvom následnej 
generácie lesného porastu. 

1.6 Obhospodarovateľ lesa pri predložení požiadaviek podľa bodu 1.1 uvedie v prípade prírode 
blízkeho hospodárenia, či ide o hospodárenie v trvalo viacetážových lesných porastoch, 
v mozaikových lesných porastoch alebo vo výberkových lesoch (v zmysle vyhlášky § 24a 
ods. 1 písm. a), b), c). Pri prebudove obnovou na PBHL musí obhospodarovateľ lesa 
špecifikovať vo všetkých prípadoch vrátane dielcov v treťom a štvrtom stupni ochrany prírody 
budovanie trvalo viacetážových, mozaikových lesných porastov alebo výberkových lesov. 

1.7 Prebudovu výchovou možno plánovať v mladých lesných porastoch s cieľom dosiahnuť 
požadovanú štruktúru lesa na PBHL počas výchovy alebo pri jej ukončení. Prebudovu obnovou 
možno plánovať v lesných porastoch dostatočne zrelých pre obnovu lesa s cieľom dosiahnuť 
požadovanú štruktúru lesa na PBHL počas obnovy alebo pri jej ukončení. 
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1.8 Prebudovu na PBHL je možné plánovať aj pri obnove lesného porastu v nepôvodných 
alebo fenotypovo nevhodných porastoch, ktoré je žiadúce urýchlene odstrániť a v silne 
poškodených lesných porastoch (stupeň ohrozenia 3 alebo 4) ako osobitné prípady prebudovy 
na PBHL § 18 ods. 8 zákona, ktoré špecifikuje § 24a ods. 5 vyhlášky s obnovnou dobou aj 
kratšou ako 50 rokov. Ide o prebudovu prostredníctvom následnej generácie lesného porastu. 
Plánovať prebudovu prostredníctvom následnej generácie lesného porastu možno aj 
v obnovne rozpracovaných lesných porastoch (rúbaňovým spôsobom hospodárenia) v druhej 
polovici obnovnej doby, a to len v prípade podpory existujúcej prirodzenej obnovy, podsadby 
a podsejby cieľových drevín na obnovných prvkoch po vykonanej prípravnej až presvetľovacej 
fáze obnovného rubu.  

1.9 Plánovať prebudovu prostredníctvom následnej generácie lesného porastu možno 
i v mladých porastoch s výskytom nepôvodných alebo fenotypovo nevhodných lesných drevín, 
s vekom nižším ako vek začatia obnovy podľa príslušného modelu, kde sa neplánuje obnova 
lesného porastu. 

1.10 Do prebudovy prostredníctvom následnej generácie lesného porastu nemožno 
zaradiť lesné porasty s vyhovujúcim zdravotným stavom, vhodným drevinovým zložením 
a stanovištnými podmienkami pre PBHL, 
a) ktoré doteraz boli zaradené v prebudove obnovou alebo výchovou na PBHL alebo v PBHL, 
a je možné v nich pokračovať v plánovanej prebudove; 
b) ktoré doteraz neboli zaradené v prebudove na PBHL alebo v PBHL, sú obnovne 
rozpracované rubmi, ktoré sú dovolené pri PBHL a je možné v nich plánovať prebudovu 
obnovou; 
c) ktoré doteraz neboli zaradené v prebudove na PBHL alebo v PBHL a svojou štruktúrou 
zodpovedajú porastom s PBHL alebo v prebudove na PBHL a je možné v nich plánovať 
prebudovu obnovou; 
d) ktoré sú obnovne rozpracované a nepresiahli polovicu obnovnej doby a ktorých výmera už 
obnovených častí nepresiahla 1/3 pôvodnej výmery dielca alebo čiastkovej plochy, s výnimkou 
prípadov podľa písmena b); 
e) ktoré sú obnovne nerozpracované a je možné v nich plánovať prebudovu obnovou alebo 
výchovou. 

1.11 Vyhotovovateľ PSL na základe hrúbkovej štruktúry lesného porastu v zmysle § 2 písm. x) 
zákona môže spresniť či ide o prebudovu na PBHL alebo lesný porast zodpovedá stavu 
v zmysle vyhlášky § 24a ods. 1 písm. a) – c) a ide o PBHL. Rovnako spresní, či sa jedná 
o prebudovu výchovou alebo obnovou lesného porastu. 

1.12 Vyhotovovateľ PSL môže po prerokovaní s obhospodarovateľom lesa vylúčiť porasty 
navrhnuté na prebudovu PBHL, u ktorých je zrejmé, že nebudú spĺňať požiadavky stanovené 
§ 2 písm. x) zákona. 

1.13 V prípade už obnovne rozpracovaných lesných porastov, ktoré sú zaradené do prebudovy 
na PBHL, vyhotovovateľ PSL môže už obnovené časti porastu zariadiť ako porastové skupiny. 
Vytváranie nových čiastkových plôch z takýchto obnovených častí nie je prípustné. Spájanie 
alebo zrušenie porastových skupín alebo čiastkových plôch v zmysle PP HÚL týmto 
usmernením nie je obmedzené.  

1.14 Pokiaľ je to možné a je to v súlade s § 39 zákona a § 27d vyhlášky, môže vyhotovovateľ 
PSL po prerokovaní s obhospodarovateľom lesa a jeho odsúhlasení zlúčiť susedné dielce 
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do jedného dielca z dôvodu PBHL alebo prebudovy na PBHL. Cieľom je vytváranie dielcov 
pri PBHL s optimálnou výmerou 10 až 15 ha. 

1.15 Vyhotovovateľ na základe podkladov od obhospodarovateľa lesa uvedie do všetkých JPRL 
v rámci dielca spôsob obhospodarovania „t“, „m“, „v“ alebo pri nešpecifikovaných prípadoch 
prebudovy na PBHL spôsob obhospodarovania „a“. Spôsoby obhospodarovania „t“ budovanie 
a pestovanie trvalo viacetážových lesných porastov, „m“ budovanie a pestovanie mozaikových 
lesných porastov, „v“ budovanie a pestovanie výberkových lesov sa uvádzajú pri PBHL alebo 
pri prebudove na PBHL. Spôsob obhospodarovania „a“ nešpecifikuje budovanie a pestovanie 
lesa podľa písmen a), b), c) § 24a vyhlášky a uvádza sa len pri prebudove výchovou alebo 
prebudove cez následný porast. Pokiaľ obhospodarovateľ lesa nešpecifikuje pri prebudove 
obnovou v lesnom poraste v treťom a štvrtom stupni ochrany prírody spôsob obhospodarovania 
„t“, „m“, „v“, vyhotovovateľ zaradí uvedený lesný porast do spôsobu obhospodarovania „t“ 
(budovanie a pestovanie trvalo viacetážových lesných porastov) s nepretržitou obnovnou 
dobou. 

1.16 Spôsoby obhospodarovania resp. prebudovy na PBHL („t“; „m“; „v“; „a“) v rámci dielca 
nemusia byť rovnaké vo všetkých čiastkových plochách. Ak sú v dielci alebo v čiastkovej 
ploche vytvorené porastové skupiny, spôsob obhospodarovania resp. prebudovy na PBHL („t“; 
„m“; „v“; „a“) musí byť vo všetkých porastových skupinách a etážach rovnaký. Po úspešnej 
prebudove musí byť pri PBHL v rámci dielca určený len jeden rovnaký spôsob 
obhospodarovania resp. prírode blízkeho hospodárenia („t“; „m“; „v“).  

1.17 Vyhotovovateľ PSL musí uviesť v čistopise PSL informáciu o prírode blízkom 
hospodárení v lesnom poraste. V programovom riešení LHPTAX sa použije v kódovanej časti 
E nový kód 58 - prebudova na prírode blízke hospodárenie alebo nový kód 59 - prírode blízke 
hospodárenie alebo nový kód 60 - osobitný prípad prebudovy na prírode blízke hospodárenie. 
Tieto kódy sú špecifické na identifikáciu prírode blízkeho hospodárenia v lesoch a bude možné 
ich uvádzať len pri naplnení spôsobu obhospodarovania „a“; „v“; „t“; „m“. Ich nenaplnenie 
vo väzbe na spôsob obhospodarovania „a“; „v“; „t“; „m“ bude považované za evidentnú chybu. 
Pri spôsobe obhospodarovania „a“ nie je možné uvádzať v kódovacej časti kód E: 59, ale musí 
sa uvádzať buď kód E: 58 alebo kód E: 60. 

1.18 Vyhotovovateľ PSL musí uviesť v pláne hospodárskych opatrení v čistopise PSL 
informáciu o prebudove na PBHL podľa § 24a ods. 4. V programovom riešení LHPTAX sa 
použijú v kódovanej časti G nové kódy Y5 - prebudova obnovou a Y6 - prebudova cez následný 
porast a v kódovanej časti H nový kódy 43 - prebudova výchovou, 44 - prebudova cez následný 
porast a 45 - výchova pri prebudove na PBHL. Tieto kódy sú prepojené s novými kódmi 
v kódovacej časti E: 58 a E: 60, tzn. pokiaľ je uvedený kód E: 58 alebo kód E: 60 je nutné 
v časti G alebo časti H uviesť kód špecifikujúci prebudovu.  

1.19 Vyhotovovateľ PSL v prípade neúspešnej prebudovy obnovou na PBHL uvedie túto 
informáciu v programovom riešení LHPTAX v kódovanej časti E, kde uvedie nový kód 
U1 - porast po neúspešnej prebudove obnovou na PBHL.  
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2 Uplatňovanie hospodárskych spôsobov a foriem  

2.1 Uplatňovanie účelového hospodárskeho spôsobu v kategórii hospodárskych lesov 
pri bežnom hospodárení 

2.1.1 V kategórii hospodárskych lesov v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona o lesoch a § 23 
ods. 1 vyhlášky sa môže plánovať účelový hospodársky spôsob len v prípadoch, pokiaľ časť 
porastu plní aj mimoprodukčné funkcie lesa, ktoré zodpovedajú zaradeniu porastu do kategórie 
ochranných lesov, alebo ak je možné porast alebo jeho časť zaradiť do subkategórie lesov 
osobitného určenia „a“, „b“, „e“. Plánovanie účelového hospodárskeho spôsobu musí byť 
zamerané na dosiahnutie štruktúry lesného porastu vhodnej na zabezpečenie špecifického 
funkčného zamerania. V prípade použitia účelového hospodárskeho spôsobu v kategórii 
hospodárskych lesov vysokých je potrebné pri zisťovaní zásob postupovať podľa § 33 ods. 3 
písm. b) bod 1. vyhlášky. 

2.1.2 Plánovanie účelového hospodárskeho spôsobu na celej ploche porastu alebo na jej časti 
musí byť špecifikované napr. stupňom ochrany prírody, funkčným typom porastu alebo 
osobitným účelom alebo zastúpeným lesným typom a hospodárskym súborom lesných typov 
alebo stavom definovaným v opise porastu napr. ochranného rázu.  

2.2 Charakteristika účelového hospodárskeho spôsobu pri PBHL 

2.2.1 Pri plánovaní účelového hospodárskeho spôsobu pri PBHL alebo prebudove na PBHL je 
plánovaná obnovná doba najmenej 50 rokov a v súlade s ustanovením vyhlášky § 24a ods. 3 
platí: ak pri poklese zakmenenia materského porastu na obnovnom prvku pod 0,30 vzniknú 
súvislé odkryté plochy väčšie ako 0,03 ha a nie je predpoklad, že počas nasledujúceho 
desaťročia sami prirodzene zaniknú zapojením sa okolitého lesného porastu, musia sa na tejto 
ploche nachádzať stanovištne vhodné dreviny so zakmenením najmenej 0,70 pochádzajúce 
z prirodzeného zmladenia, podsadby alebo podsejby a najmenej polovica z nich musí spĺňať 
kritériá pre zabezpečený lesný porast podľa § 26 vyhlášky. Použitie jednotlivého a hlúčikového 
výberu pri účelovom hospodárskom spôsobe je potrebné realizovať takým spôsobom, aby 
nevznikali holiny.  

2.2.2 Ustanovenie vyhlášky podľa § 20 ods. 2 o možnosti uplatňovania účelového 
hospodárskeho spôsobu v lese hrúbkových tried nie je týmto usmernením dotknuté.   

2.2.3 V kódovacej časti programového riešenia LHPTAX skupiny E pri kóde 07 - 
„Obnovovaný účelovým výberom“ sa znenie kódu mení na „Uplatňovaný účelový hospodársky 
spôsob“. Kód E: 07 sa uvádza najmä v obnovne rozpracovaných porastoch hospodárskych 
lesov, kde bol pri obnove lesa použitý účelový hospodársky spôsob.  

2.3 Uplatňovanie výberkového hospodárskeho spôsobu 

2.3.1 V kategórii hospodárskych lesov v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona o lesoch sa môže 
plánovať výberkový hospodársky spôsob všade tam, kde existujú vhodné podmienky 
nepretržitej prirodzenej obnovy lesného porastu alebo kde je možné také podmienky vytvoriť 
s cieľom zabezpečenia trvalo existujúcej zásoby dreva.  

2.3.2 V súlade s § 18 ods. 5 zákona o lesoch je možné plánovať výberkový hospodársky spôsob 
v ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia (subkategórie „c“, „f“, „g“, „h“), ktorých 



6 
 

stanovištné podmienky, porastové pomery a špecifické funkčné zameranie nevylučujú ich 
využitie na produkciu dreva a v subkategóriách lesov osobitného určenia „a“, „b“, „e“. 

2.3.3 Uplatnenie výberkového hospodárskeho spôsobu špecifikuje § 22 ods. 1 vyhlášky, a to 
vo výberkovom lese, v ktorom štruktúra lesného porastu je výškovo a hrúbkovo diferencovaná. 
Pri prebudove výškovo a hrúbkovo nediferencovaného lesného porastu na výberkový les je 
nutné použiť iný hospodársky spôsob a formu.  

2.3.4 Plánovanie výberkového hospodárskeho spôsobu je potrebné prerokovať 
s obhospodarovateľom lesa. V prípade, že nesúhlasí, vyhotovovateľ PSL musí plánovať iný 
hospodársky spôsob a formu podľa modelu hospodárenia. 

2.3.5 V prípade, že ide o porast tvorený najmenej troma etážami (1. stredná alebo hrubá 
kmeňovina, 2. žrďovina alebo tenká kmeňovina, 3. nárast alebo mladina), tzn. je výškovo 
a hrúbkovo diferencovaný so zakmenením každej etáže najmenej 0,20, je možné v ňom 
plánovať výberkový hospodársky spôsob pri prebudove na PBHL, pokiaľ spĺňa podmienky 
podľa bodu 2.3.1 a 2.3.4 alebo 2.3.2 a 2.3.4. Štruktúru lesného porastu musí vyhotovovateľ PSL 
uviesť v opise porastu v čistopise PSL. V programovom riešení LHPTAX v kódovacej časti E 
použije nový kód U2 - „porast hrúbkovo a výškovo diferencovaný“.  
 
2.3.6 V programovom riešení LHPTAX možno v kódovacej časti G plánovať výberkový 
hospodársky spôsob alebo výberkový rub len pri uvedení kódov v kódovacej časti E: 50 alebo 
E: U2.  
 
2.3.7 Pri použití výberkového hospodárskeho spôsobu pri prebudove lesa na PBHL (E: 58) sa 
pri opise porastu a plánovaní objemu ťažby neuplatňuje § 29 ods. 9 vyhlášky a príloha č. 35 
PP HÚL, ktorá bude pre použitie výberkového hospodárskeho spôsobu pri prebudove na PBHL 
doplnená v ďalších usmerneniach. 

2.3.8 Pri plánovaní výberkového hospodárskeho spôsobu pri PBHL alebo prebudove na PBHL, 
je plánovaná obnovná doba nepretržitá a v súlade s ustanovením vyhlášky § 24a ods. 3 platí: ak 
pri poklese zakmenenia materského porastu na obnovnom prvku pod 0,30 vzniknú súvislé 
odkryté plochy väčšie ako 0,03 ha a nie je predpoklad, že počas nasledujúceho desaťročia sami 
prirodzene zaniknú zapojením sa okolitého lesného porastu, musia sa na tejto ploche nachádzať 
stanovištne vhodné dreviny so zakmenením najmenej 0,70 pochádzajúce z prirodzeného 
zmladenia, podsadby alebo podsejby a najmenej polovica z nich musí spĺňať kritériá 
pre zabezpečený lesný porast podľa § 26 vyhlášky. Použitie jednotlivého a hlúčikového výberu 
pri výberkovom hospodárskom spôsobe je potrebné realizovať takým spôsobom, aby 
nevznikali holiny.  

2.3.9 Ustanovenie vyhlášky podľa § 20 ods. 2 o možnosti uplatňovania výberkového 
hospodárskeho spôsobu v lese hrúbkových tried nie je týmto usmernením dotknuté.  

2.4 Uplatňovanie maloplošného podrastového hospodárskeho spôsobu s výmerou 
obnovného prvku najviac 0,20 ha pri PBHL alebo prebudove na PBHL 

2.4.1 Podľa § 18 ods. 4 zákona o lesoch a § 24a ods. 1 vyhlášky sa podrastový hospodársky 
spôsob pri prírode blízkom hospodárení alebo prebudove na prírode blízke hospodárenie môže 
plánovať maloplošnou formou, pri ktorej plocha jedného obnovného prvku nesmie presiahnuť 
výmeru 0,20 ha. 
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2.4.2 Pri PBHL alebo prebudove na PBHL je pri podrastovom hospodárskom spôsobe 
špecifikovaný (§ 24a ods. 2 vyhlášky) stav následného porastu, ktorý je potrebné dosiahnuť 
pri poklese zakmenenia materského porastu na obnovnom prvku pod 0,30, tzn. ak 
pri zakmenení materského porastu na obnovnom prvku pod 0,30 vzniknú súvislé odkryté 
plochy väčšie ako 0,03 ha a nie je predpoklad, že počas nasledujúceho desaťročia sami 
prirodzene zaniknú zapojením sa okolitého lesného porastu, musia sa na tejto ploche (plocha 
na obnovu podľa § 3 vyhlášky o LHE) nachádzať stanovištne vhodné dreviny so zakmenením 
najmenej 0,70 pochádzajúce z prirodzeného zmladenia, podsadby alebo podsejby a najmenej 
polovica z nich musí spĺňať kritériá pre zabezpečený lesný porast podľa § 26 vyhlášky. Použitie 
jednotlivého a hlúčikového výberu na ploche porastu pri podrastovom hospodárskom spôsobe 
je potrebné realizovať takým spôsobom, aby nevznikali holiny. Podmienka splnenia kritérií pre 
zabezpečený lesný porast sa v tomto prípade nevzťahuje na prírode blízke hospodárenie 
v lesoch v terénoch so sklonom väčším ako 40 %, v nepriechodných terénoch alebo 
na neúnosných terénoch.  

2.4.3 V hospodárskych lesoch predstavuje maloplošný podrastový hospodársky spôsob 
s výmerou obnovného prvku najviac 0,20 ha základný spôsob prebudovy na PBHL, pokiaľ sa 
nepoužije hospodársky spôsob výberkový podľa bodu 2.3 alebo účelový podľa bodu 2.2.  

2.4.4 V špecifických prípadoch v hospodárskych lesoch, ak je použitie účelového 
hospodárskeho spôsobu odôvodnené len na časti lesného porastu a nie je stanovený osobitný 
režim hospodárenia s použitím účelového hospodárskeho spôsobu je možné ho pri plánovaní 
nahradiť pri PBHL alebo prebudove na PBHL maloplošným podrastovým hospodárskym 
spôsobom s výmerou obnovného prvku najviac 0,20 ha. Dôvodom je použitie len jedného 
hospodárskeho spôsobu pri PBHL v rámci dielca. Obhospodarovateľ lesa môže pri realizácii 
PBHL použiť v rámci úpravy PSL aj iný jemnejší hospodársky spôsob a formu. 

2.4.5 V ochranných lesoch subkategórie „b“, „d“ a v lesoch osobitného určenia subkategórie 
„c“, „f“, „g“ „h“, ktorých stanovištné podmienky, porastové pomery a špecifické funkčné 
zameranie nevylučujú ich využitie na produkciu dreva, je možné v PSL plánovať pri PBHL 
alebo prebudove na PBHL aj maloplošný podrastový hospodársky spôsob s výmerou 
obnovného prvku najviac 0,20 ha. Je potrebné dosiahnuť použitie jedného hospodárskeho 
spôsobu pri PBHL v rámci dielca.  

2.5 Uplatňovanie maloplošného podrastového hospodárskeho spôsobu s výmerou 
obnovného prvku najviac 1,50 ha a šírkou najviac na jednu výšku porastu pri PBHL alebo 
prebudove na PBHL 

2.5.1 Podľa § 18 ods. 4 zákona o lesoch sa v terénoch s priečnym sklonom väčším ako 40 %, 
v nepriechodných terénoch alebo na neúnosných terénoch pri prírode blízkom hospodárení 
alebo prebudove na prírode blízke hospodárenie môže plánovať podrastový hospodársky 
spôsob maloplošnou formou, pri ktorej výmera jedného obnovného prvku môže byť najviac 
1,50 ha a šírka obnovného prvku nepresiahne priemernú výšku obnovovaného lesného porastu. 
Pričom platí bod 2.4.2. 

2.5.2 Ustanovenie zákona uvedené v predchádzajúcom bode 2.5.1 nevylučuje použitie 
jemnejších hospodárskych spôsobov a foriem v terénoch so sklonom väčším ako 40 %, 
v nepriechodných terénoch alebo na neúnosných terénoch. Vyhotovovateľ PSL môže plánovať 
maloplošný podrastový hospodársky spôsob aj s nižšou výmerou obnovného prvku ako 1,50 ha 
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alebo výberkový hospodársky spôsob alebo účelový hospodársky spôsob. Platí to najmä 
v chránených územiach s 3. a 4. SOP, kde musia byť rešpektované požiadavky štátnej správy. 

2.6 Uplatňovanie hospodárskych spôsobov pri PBHL a pri prebudove na PBHL 

2.6.1 Hospodárske spôsoby pri PBHL alebo pri prebudove na PBHL sa uvádzajú za dielec alebo 
čiastkovú plochu. V programovom riešení LHPTAX sa použijú všeobecné kódy v príslušnej 
kódovacej časti:  
Q1 - podrastový hospodársky spôsob,  
Q2 - výberkový hospodársky spôsob, 
Q3 - účelový hospodársky spôsob, 
Q4 - maloplošná forma, 
Q5 - stromová forma, 
Q6 - skupinová forma, 
Q7 - s výmerou obnovného prvku najviac 0,20 ha, 
Q8 - s výmerou obnovného prvku najviac 1,50 ha a šírkou najviac na 1 výšku porastu, 
 
2.6.2 Pri prebudove obnovou na PBHL sa uvádza len jeden hospodársky spôsob pre dielec alebo 
čiastkovú plochu, ak je vytvorená. Ako prvý sa uvádza v časti G kód Y5 a nasledujú všeobecné 
kódy Q, ktoré určujú hospodársky spôsob a formu, príp. najväčšiu výmeru a šírku obnovného 
prvku.  

2.6.3 Pri prebudove výchovou na PBHL sa v časti H ako prvý uvádza kód 43. 

2.6.4 Pri prebudove cez následný porast sa pri obnovnej ťažbe uvádza len jeden hospodársky 
spôsob pre dielec alebo čiastkovú plochu, ak je vytvorená. Ako prvý sa uvádza v časti G kód 
Y6 a nasledujú všeobecné kódy Q, ktoré určujú hospodársky spôsob a formu, príp. najväčšiu 
výmeru a šírku obnovného prvku, v prípade výchovnej ťažby sa použije v časti H kód 44. 

2.6.5 Po ukončení prebudovy sa pri PBHL uvádza len jeden hospodársky spôsob pre dielec. 
V časti G sa ako prvé uvedú všeobecné kódy Q, ktoré určujú hospodársky spôsob a formu príp. 
najväčšiu výmeru a šírku obnovného prvku. 

2.6.6 Uvádzanie konkrétnych rubov pri prebudove na PBHL a PBHL nie je povinné. 

2.6.7 V prípade súčasného použitia kódov Q7 a Q8 v poraste je použitie kódu Q8 nutné 
lokalizovať. Príklad: podrastový hospodársky spôsob, maloplošná forma, s výmerou 
obnovného prvku najviac 0,20 ha, na S 1/3 s výmerou obnovného prvku najviac 1,50 ha 
a šírkou naviac na 1 výšku porastu (G: Y5, Q1, Q4, Q7, 61, 71, Q8). 

3. Návrh na vyhlasovanie alebo zmenu kategórie ochranných lesov 

3.1 Za ochranné lesy sa vyhlasujú lesy podľa § 13 zákona a ktoré spĺňajú charakteristiky 
podľa § 3 až § 6 vyhlášky.  

3.1.1 Ak sa v dielci nachádza ucelená plocha lesa s výmerou najmenej 0,5 hektára, ktorá spĺňa 
charakteristiky podľa § 3 až § 6 vyhlášky, možno so súhlasom vlastníka alebo správcu z tejto 
plochy vytvoriť samostatný dielec. 

3.1.2 Ak les možno zaradiť do viacerých subkategórií ochranného lesa, zaradí sa 
do subkategórie podľa funkcie, ktorá sa najviac využíva tzn. je významnejšia. 
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3.1.3 Ak v dielci výmera lesov, ktoré spĺňajú charakteristiky podľa § 2 až § 6, presahuje 50 % 
jeho celkovej výmery, možno les v tomto dielci vyhlásiť za ochranný les, 
inak sa funkčné poslanie týchto lesov zohľadní v programe starostlivosti. 
3.2 V ochranných lesoch možno schváliť osobitný režim hospodárenia, len ak tým nedôjde 
k obmedzeniu a ohrozeniu účelu, na ktorý boli vyhlásené (§ 16 ods. 2 zákona). Ak les možno 
zaradiť do kategórie ochranných lesov a zároveň do kategórie lesov osobitného určenia, 
do kategórie lesov osobitného určenia niektorej subkategórie podľa § 7 písm. a) až g) vyhlášky 
ho možno zaradiť a schváliť osobitný režim hospodárenia len vtedy, ak zaradením do kategórie 
lesov osobitného určenia nedôjde k obmedzeniu plnenia účelu, pre ktorý možno les zaradiť 
do kategórie ochranných lesov. 

3.2.1 Ak vyhotovovateľ zistí, že schválený osobitný režim hospodárenia v ochrannom lese je 
v rozpore s ochrannými funkciami lesa a môže dôjsť k obmedzeniu alebo ohrozeniu 
ochranných funkcií lesa, upozorní na to orgán štátnej správy LH v konaní o vyhotovení PSL.  

3.2.2 Ak vyhotovovateľ zistí, že schválený osobitný režim hospodárenia v lesoch osobitného 
určenia, ktoré spĺňajú podmienky na zaradenie lesov do kategórie ochranných lesov, je 
v rozpore s ochrannými funkciami lesa a môže dôjsť k obmedzeniu alebo ohrozeniu 
ochranných funkcií lesa, upozorní na to orgán štátnej správy LH v konaní o vyhotovení PSL.  

3.2.3 V prípade, ak sa pri spracovávaní podkladov do správy o hospodárení v zmysle § 31 
ods. 3 vyhlášky zistí, že dielec je zaradený v kategórií lesov osobitného určenia a zároveň spĺňa 
podmienky na zaradenie do kategórie ochranných lesov, uvedie sa to do správy o hospodárení 
a informuje sa o tom orgán štátnej správy LH v konaní o vyhotovení PSL. 
3.3 Zmeniť kategóriu ochranného lesa (§ 16 ods. 1 zákona) pri vyhotovení programu 
starostlivosti o lesy možno len v odôvodnených prípadoch, ak došlo k  
a) zmene podmienok, pre ktoré boli ochranné lesy vyhlásené, 
b) zmene hranice dielca, v ktorom boli zahrnuté aj lesné porasty nespĺňajúce dôvody 

na vyhlásenie ochranného lesa, alebo 
c) vyhláseniu lesa osobitného určenia. 
3.4 Návrh na vyhlásenie ochranných lesov v členení podľa dielcov v lesnom celku je súčasťou 
návrhu programu starostlivosti a obsahuje  
a) zdôvodnenie návrhu s posúdením zmien oproti platnému programu starostlivosti, 
b) zoznam dielcov, v ktorých sa navrhuje vyhlásenie ochranných lesov, 
c) údaje o celkovej výmere navrhovaných ochranných lesov v členení podľa jednotlivých 

subkategórií, 
d) grafické znázornenie návrhu na obrysovej mape s farebným označením zmien ochranných 

lesov oproti platnému programu starostlivosti. 

4 Určovanie čiastkových plôch v dielci 

4.1 Dielec sa vytvára na lesných pozemkoch podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), f) alebo písm. g) 
zákona v rámci územia jedného lesného celku a je zaradený do jednej kategórie lesa. 

4.2 Dielec môže tvoriť aj viac samostatných územne nesúvislých častí lesov v rámci komplexu 
lesných pozemkov, pokiaľ ide o časti s podobnými prírodnými podmienkami, stavom lesného 
porastu, funkciou lesa, rovnakým hospodárskym spôsobom a jeho formou, a zároveň je v nich 
odborné hospodárenie v lesoch zabezpečené jedným obhospodarovateľom lesa.  



10 
 

Každá takáto samostatná časť dielca (§ 27d ods. 2 vyhlášky) sa zariadi ako čiastková plocha. 
Lesná cesta alebo trasa produktovodu alebo ostatné lesné pozemky s líniovým priebehom 
prechádzajúce dielcom nevytvárajú samostatné časti dielca.  

4.3 Výmera dielca podľa § 27d ods. 1 vyhlášky alebo časti lesa podľa § 27d ods. 2 vyhlášky je 
najmenej 0,5 hektára.  

4.4 Keď výmera územne samostatných a od lesných komplexov oddelených lesných pozemkov 
nepresahuje 0,50 ha určujú sa ako čiastková plocha.  

4.5 Ak sa dielec skladá z viacerých výrazne vekovo alebo drevinovo odlišných častí, tak sa 
v dielci určujú čiastkové plochy.  

4.6 Čiastkovú plochu možno určiť aj na základe vlastníctva lesného pozemku. Vlastnícka 
hranica musí byť zreteľne označená v zmysle ustanovenia § 19 písm. c) zákona č. 162/1995 Z. 
z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny 
zákon) v znení neskorších predpisov. Z dôvodu, aby bolo možné vyhotoviť samostatný opis a 
plánu hospodárskych opatrení v poraste, musí byť okrem lomových bodov zreteľný i priebeh 
vlastníckej hranice v teréne. 

4.7 Čiastkovú plochu možno určiť aj na základe uplatňovaného spôsobu hospodárenia 
vyplývajúceho z požiadaviek podľa zákona o ochrane prírody, predpisu vydaného na jeho 
vykonanie alebo rozhodnutia vydaného na ich základe. V zmysle uvedeného, v prípade, že 
na časti dielca platí v rámci územnej ochrany podľa zákona o ochrane prírody viac stupňov 
ochrany prírody (podľa § 12 až § 16 zákona o ochrane prírody), možno na týchto častiach 
s rôznym stupňom ochrany určiť v dielci čiastkové plochy. V prípade, že za týmto účelom 
v dielci nebudú určené čiastkové plochy, musia byť takéto časti dielca s uplatňovaným rôznym 
spôsobom hospodárenia vyplývajúcim z požiadaviek podľa zákona o ochrane prírody zariadené 
ako samostatné dielce, ustanovenie podľa § 27d ods. 3 vyhlášky nie je týmto spôsobom 
dotknuté. 

4.8 Ak bola čiastková plocha v dielci určená z dôvodu uplatňovania PBHL alebo prebudovy 
na PBHL, vyplývajúceho z požiadaviek podľa § 14 ods. 1 písm. l) a § 15 ods. 1 písm. a) zákona 
o ochrane prírody (ďalej len „PBHL zo zákona“), musí byť na území celého dielca plánované 
hospodárenie prírode blízkym spôsobom. V prípade, že okrem častí dielca, na ktorých platí tretí 
alebo štvrtý stupeň ochrany (v zmysle § 12 až § 15 zákona o ochrane prírody), boli určené 
čiastkové plochy, na ktorých platí prvý alebo druhý stupeň ochrany, musí byť plánované PBHL 
alebo prebudova na PBHL vo všetkých určených čiastkových plochách v dielci.  

4.8.1 V prípade, že obhospodarovateľ lesa nesúhlasí s tým, aby sa v celom dielci, v ktorom bola 
z dôvodu uplatňovania PBHL zo zákona určená čiastková plocha, plánovalo prírode blízke 
hospodárenie v lesoch, vyhotovovateľ PSL časti dielca s nižším ako tretím stupňom ochrany 
prírody zariadi v PSL ako samostatný dielec. Ustanovenie podľa § 27d ods. 3 vyhlášky nie je 
týmto spôsobom dotknuté. 

5 Určovanie porastových skupín v dielci alebo v čiastkovej ploche 

5.1 Porastová skupina sa určuje v dielci pri obnove lesa v rubných porastoch, pri PBHL alebo 
prebudove na PBHL, ak sa obnova lesa nevykonáva na celej ploche dielca. V konaní 
o vyhotovení protokolu o prerokovaní správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad 
na vyhotovenie PSL sa môže umožniť vytváranie porastových skupín v predrubných porastoch. 
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5.2 Porastové skupiny v dielci alebo čiastkovej ploche pri obnove PSL sa označujú v poradí 
číslom 1 až 6. Označenie porastových skupín 7 až 9 je možné použiť pri aktualizácii PSL 
v zmysle § 37 ods. 6 vyhlášky. 

5.3 Pri plánovaní PBHL a prebudovy obnovou na PBHL v dielci sa na obnovených častiach 
určuje porastová skupina tak, aby jej najmenšia plošne samostatná časť dosahovala výmeru 
najmenej 0,30 ha. Plochy po obnove lesa, z ktorých neboli v dielci určené porastové skupiny sa 
mapujú prostredníctvom na to určenej mapovej značky. 

5.4 Ak pri uplatňovaní PBHL v dielci vznikla obnovená časť, z ktorej sa v PSL určila porastová 
skupina, v zmysle ustanovení § 24a ods. 2 a 3 vyhlášky by nemala vznikať holina, okrem 
osobitného prípadu prebudovy podľa § 24a ods. 5 vyhlášky. V PSL sa v rámci určenej 
porastovej skupiny naplánuje odpovedajúca plocha na zalesnenie, toto sa zohľadní pri stanovení 
zakmenenia porastu a potreba zalesňovania sa vyjadrí slovne prostredníctvom kódov skupiny J 
kódovacej časti príslušného programového riešenia, môžu sa použiť aj kódy na lokalizáciu 
zalesňovania v rámci plochy porastovej skupiny.  

5.5 Porastovú skupinu možno určiť v dielci aj na základe vlastníctva. Vlastnícka hranica musí 
byť zreteľne označená v zmysle ustanovenia § 19 písm. c) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 
v znení neskorších predpisov. Okrem lomových bodov musí byť zreteľný i priebeh vlastníckej 
hranice v teréne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Kódovací kľúč

11 vyst.mat.hor., 51 z predp.ťaž.nespracovateľ., 32 na výskum.pl.hosp. podľa osobit.pokynov,
61 na S 12 nách.na zosuv, 01 rozpr.mal.holorubom, 04 OLP, 52 predčas.obnova, 33 nekvalit.jedince vyrúbať,
62 na SV 13 zbrázd.výmoľ., 02 rozpr.veľ.holorubom, 05 v por.CHPV, 53 postupovať 34 vyjednotiť trsy,
63 na V 14 erodovaná, 04 rozpr.okr.clon.rubom, 06 v por.TVP, 54 2  zásahy v des., 35 rozčleniť dočas.prib.cestou
64 na JV 15 zamokrená, 05 rozpr.skup.clon.rubom, 07 v por PVP, 55 ukončiť 37 pošk.jedince po ťažbe vyrúbať,
65 na J 16 zaplavovaná, 06 rozpr.nesyst.ťažbou, 08 por.ohryzový, 56 pokračovať 38 chrániť pred výmladnosťou,
66 na JZ 17 bahnitá, 07 uplatň.účel.hosp.spôsob, 13 v por.TMP, 57 kalamitu spracovať, 39 prečistka zač.plat.PSL v prvých 3 r.,
67 na Z 18 rašelinisko, 08 rozčlen., 19 nár.prír.pam., 58 mal.holorub, 40 prebierka konc.plat.PSL v posl. 3 r.,
68 na SZ B. Prikrývka 09 čiastoč.rozčlen., 20 prír.pam., 60 skupinový výberk.rub, 41 kalamitu spracovať,
69 2/3 01 burina, 10 výchov.zanedb., 25 v por.trasa vod.potrubia, Y2 prípr.rub, 42 vykon.prev.,obran.a ozdr.opatr.ochr.lesa,
70 1/2 02 tráva, 11 nerovnom.vysp., 26 v por.trasa produktovodu, Y3 pomiestny výrub, 43 prebudova výchovou,
71 1/3 03 malinčie, 12 vyspelejšia, 27 v poraste biotop NV, Y4 mal.skupinovitý clon.rub šír. 44 prebudova cez násl.porast,
72 1/4 04 černičie, 13 slab.vzrastu, 28 v poraste biotop EV, Y5 prebudova obnovou, 45 výchova pri prebud.na PBHL,
73 1/5 05 čučoriedie, 14 zápoj prehustlý, 29 porast Pro Silva, Y6 pebudova cez násl.porast, J. Zalesňovanie a ostatná činnosť
74 okraji 06 brusničie, 15 zápoj uvoľnený, G. Obnova X1 mal.clon.rub, 01 po ťažbe zalesniť,
75 a 07 vres, 16 zápoj medzernatý, 01 mal.holorub v pás.šír. X2 stromový účelový rub, 02 holinu zalesniť,
76 v strede 08 lieska, 17 riedina, 02 mal.holorub v klin.šír. X3 skupinový účelový rub, 03 plešiny zalesniť,
77 pri hrebeni   09 rakyta, 18 netvárne, 03 mal.holorub v skup.šír. X4 dorub nad očak.prirodz.zmlad., 04 medzery zalesniť,
78 pri doline 10 baza, 19 košaté, 04 mal.holorub na str.pás.šír. X5 ucelené a kvalitné skupiny ponechať 05 zales.v spone 4x4 m,
79 pri ceste 11 chabzda, 20 hlboko zavetvené, 05 veľ.holorub, X6 pri presvetlení dol.etáž rúbať s hor.etážou, 06 zales.v spone 3x3 m,
80 na celej pl. 12 raždie, 21 utláčané, 06 veľ.holorub v pás.šír. X7 rozčleniť, 07 zales.v spone 2x2,5 m,
81 na ostat.pl. 13 vys.byliny, 22 nekvalit., 07 mal.okrajový odrub X8 rozčlen.dočas.pribl.cestou, 08 zales.v spone 2,5x0,8 m,
82 v medzerách 14 kroviny, 23 kvalit., 09 mal.clon.rub v pás.šír. X9 rekonštrukcia lesa, 09 doplniť,
83 v redších skup. 15 popínavé rastliny, 24 zakm.nerovnom., 10 mal.clon.rub v klin.šír. Z1 mal.clon.rub jednotl. a hlúčik.výberom, 10 nezmlad.miesta doplniť,
84 na východ.obn. C. Vek. Vznik 25 zakm.optimál., 11 mal. clon. rub v skupinách šír. Z2 mal.skupinový clon.rub, 11 vylepšiť,
85 okrem 01 z 2 častí, 26 redšia, 12 mal.okraj.clon.rub v pás.šír. Z3 veľ.holorub na celej ploche, 12 podsadiť,podsiať,
86 na skal.mies. 02 z 3 častí, 27 hustejšia, 13 mal.okraj.clon.rub v klin.šír. Z4 veľ.clon.rub na celej ploche, 13 podsadiť,podsiať plodonos.krami,
87 v hust.skup. 03 z viac častí, 28 nezalesniteľ. 14 veľ.clon.rub, Z5 veľ.holorub na str.pásoch šír. 14 preried.skup.podsadiť,podsiať,
88 v mladš.skup. 04 rôznov., 29 medzery, 15 veľ.clon.rub v pás.šír. Z6 pošk.jedince vyrúbať, 15 obnoviť z pňových výml.,
89 vo vyspelejš.skup. 05 veľmi rôznov. 30 plešiny, 17 stromový výberk.rub Z7 vykon.prev.,obran.a ozdr.opatr.ochr.lesa, 16 obnoviť z koreň.výml.,
90 jednotlivo    06 mladšia, 31 plešina, 19 na 1 výš.por., H. Výchova 17 vyžínať,
91 miestami      07 mladšie 32 holina, 20 na 2 výš.por., 01 Prečistka, 18 okopávať,
92 v predstihu 08 staršia, 33 zmladenie, 21 na 3 výš.por.,        02 Prečistka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, 19 okliesňovať,
93 skup. 09 staršie 34 podrast, 22 na 4 výš.por., 03 1.zás. zač.platn.PSL v prvých 3 r., 20 vyrúbať,
94 prevažne 10 skupiny, 35 podsadba, 23 založiť 04 Prečistka konc.platn.PSL v posl.3.r., 21 pomiestna prípr.pôdy,
95 hlavne 11 prestárl., 36 nevhod.drev.zlož., 24 založiť ďalšie 05 Prečistka v uvoľ.skup., 22 celopl.prípr.pôdy,
96 jedince 12 predrastky, 37 výsadba v medzer., 25 1 vých.obnovy 06 okrem vylepš.plôch 23 celopl.úprava plochy,
97 10 % 13 zvyšky pôv.por., 38 výsadba, 26 2 vých.obnovy 07 prebierka, 24 kultivovať 2x ročne,
98 15 % 14 výstavky, 39 v trsoch, 27 3 vých.obnovy 08 prebierka 2x 1.zás. do 1/2 platn. PSL, 25 v jeseni hlboká orba,
99 bez zásahu. 15 zo sejby, 40 sucháre, 28 4 vých.obnovy 09 prebierka zač.platn.PSL v prvých 3 r., 26 upravovať koruny
S1 bočným grúňom 16 zo sadby, 41 zlomy, 29 5 vých.obnovy 10 prebierka v 2.1/2 plat.PSL, 27 oplotiť pred pasením,
S2 v starších skupinách 17 z prir.obnovy, 42 vývraty, 30 vo vzdialenosti 11 okrem pôdoochr.častí 28 oplotiť pred zverou,
S3 okrem mladších skupín 18 z výml. 1.gen., 43 obnov.časť oplotená, 31 po zabezp.obnovy 12 okrem redš.skup. 29 udržiavať oplotenie,
Q1 podrast.hosp.spôsob, 19 z výml. 2.gen., 44 ochran.rázu, 32 pokrač.od založ.vých., 13 nádej.jedince 30 priehon oplotiť,
Q2 výberk.hosp.spôsob, 20 z výml. st.gen., 45 v spone 8 x 8 m, 33 prevod, 14 podporovať, 31 chrániť pred zverou,
Q3 účel.hosp.spôsob, 21 z koreň.výml., 46 v spone 5,7 x 5,7 m, 34 pokrač.v prevode, 15 uvoľniť, 32 individ.ochr.nádej.jedincov,
Q4 maloplošná forma, 22 doplňov. 47 v spone 4 x 4 m, 35 využiť prir.zmlad., 16 1.zás.hlavne v podúr., 33 kroviny vysekať,
Q5 strom.forma, 23 vylepšov. 48 v spone 3 x 3 m, 36 premena, 17 vytvoriť spevňov.pás, 34 liesku vysekať,
Q6 skup.forma, 24 skupina 49 v spone 2 x 2,5 m, 37 zač.des., 18 výstavky vyrúbať, 35 trvale uvoľniť zápoj,
Q7 vým.obn.prv.max.0,20 ha, D. Zmiešanie 50 výberk.por., 38 kval.jedince uvoľ.v korun., 19 predrastky vyrúbať, 36 založiť protilav.zábrany,
Q8 vým.obn.prv.max.1,50ha,šír.max.na 1 výš.por., 01 zmieš.nepravidel., 51 por.v prebudove na výberk., 39 vyrúbať, 20 predrastky okrúžkovať, 37 založiť protipož.pás,
A. Pôda 02 zmieš.skup., 52 poz.urč.na zalesnenie, 40 previs vyrúbať, 21 rozrastky vyrúbať, 38 udrž.protipož.pás,
01 plytká, 03 zmieš.hlúčk., 53 po kalamite, 41 zvyšky pôv.por.vyrúbať, 22 pošk.jedince vyrúbať, 39 udrž.hranič.priesek,
02 štrkovitá, 04 zmieš.jednotl. 54 rozpr.mal.clon.rubom, 42 uvoľ.za účelom zmlad., 23 zvyšky pôv.por.vyrúbať, 40 odvodniť,
03 kamenitá, 05 zmieš.jednotl. až skup., 55 po zásahu, 43 trojfázový 24 zvyšky por.okrúžkovať, 41 udrž.odvodň.priekopy,
04 skalnatá, 06 jednotl.primieš., 56 výmladkové hlavové, 44 dorub na stried.pás.šír. 25 okrúžkovať, 42 založiť protipož.priesek,
05 balvanitá, 08 zmieš.ostrovček. 57 sústredená kalamita, 45 postup.dorub v skup.šír. 26 rozčleniť, 43 udržiavať protipož.priesek,
06 bralá, 09 zmieš.plošné 58 prebud.na prír.blízke hosp., 46 presvetliť, 27 dokončiť rozčlen., 44 odstrániť  popínavé rastliny,
07 sute, 59 prírode blízke hosp., 47 dorub, 28 prerúb.hranicu dielca, 45 sejba,
08 škrapy, 60 osobit.príp.prebud.na PBHL, 48 ponechať 29 nerúbať,
09 viaty piesok, U1 po neúsp.preb.obn.na PBHL, 49 výstavky pre prir.zmlad., 30 z predp.ťaž.nespracovateľ.,
10 krasové závrty, U2 hrúbk.a výšk.diferencovaný, 50 hor.et. rúbať s dol.et., 31 Prečistka 3x,

Pri vyhotovovaní PSL s RZP od 1.1.2023 sa v programe LHPTAX používa kódovací kľúč NLC 6-2-2008/2016/2017/2022

Spoločné výrazy E. Hospodársky stav F. Osobitný účel

NLC 6-2-2008/2016/2017/2022

KÓDOVACÍ KĽÚČ OPISU PORASTOV A PLÁNU HOSP. OPATRENÍ

12



13 
 

Vyhotovil:  

Ing. Machanský, PhD., OHÚL, NLC – ÚHÚL Zvolen 

Ing. Starých, VO HÚL, NLC – ÚHÚL Zvolen 

 

 

 

Vo Zvolene, 31.03.2022                                                             Ing. Peter Balogh, PhD.  
                                                                               generálny riaditeľ NLC 
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Na vedomie: 

 

EuroForest, s.r.o. mozola@euroforest.sk 

LH Projekt - SK, s.r.o. lhprojekt@lhprojekt.sk 

LESPROJEKTA, s.r.o. contofalsky@lesprojekta.sk 

Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s. igor.hlavac@slsas.sk 

Lesy SR, š.p. peter.zima@lesy.sk 
NLC-ÚLZI Zvolen anna.mikova@nlcsk.org 

jan.polacik@nlcsk.org 
 

 

Lesy SR š.p. 
peter.zima@lesy.sk 

peter.siakel@lesy.sk 

VLM š.p. pogran@vlm.sk 

Ostatní 
gombarik70@gmail.com 

simkovicjann@atlas.sk 

  

MPRV SR, sekcia LHSD, odbor ŠS LH pavol.laszlo@land.gov.sk 

henrich.klescht@land.gov.sk 

OOP Bratislava  dusan.seifert@minv.sk 

OOP Banská Bystrica  marian.ciampor@minv.sk 

OOP Košice  alexandra.babnicova@minv.sk 

jozef.kovac5@minv.sk 

OOP Nitra  jan.rosenberg@minv.sk 

roman.kmet2@minv.sk 

OOP Trenčín  katarina.pivarciova@minv.sk 

OOP Trnava  jana.pinkova@minv.sk 

OOP Prešov  pavol.madzin@minv.sk 

peter.mochnak@minv.sk 

OOP Žilina  martin.schestag@minv.sk 
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