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Vec   

Usmernenie NLC-ÚHÚL, odbor HÚL č. 1/2021 k úprave čistopisu programov starostlivosti 
o lesy 
 
 
 
 
1. V súvislosti s požiadavkami štátnej správy na úseku ochrany prírody uvedenými pri 

prerokovávaní protokolov na vyhotovenie programov starostlivosti o lesy na 
uvádzanie niektorých zakázaných činností vyplývajúcich s platných právnych predpisov 
v čistopise PSL až na úroveň JPRL sú tieto zákazy zverejnené v upravenom čistopise PSL. 
Zverejnené sú zákazy pri obhospodarovaní lesa vyplývajúce z platných vyhlášok 
a nariadení vlády ohľadom vyhlásených chránených vtáčích území (ďalej len „CHVÚ“) . 

Uvedené zákazy sú zverejňované na základe prepojenia JPRL na zaznamenané CHVÚ. 
Vzhľadom k tomu, že niektoré zákazy sú vymedzené v prílohe vyhlášok na časť CHVÚ 
podľa parciel CKN, sú tieto zákazy uvedené pre JPRL  (nie vždy sú platné pre celú 
konkrétnu JPRL)  s odkazom na prílohu danej vyhlášky, napr. „Vykonávanie úmysel. ťažby 
od 1.3. do 31.7. v časti CHVÚ (na parcelách podľa prílohy č.2 vyhl.č.17/2008 Z.z.)“. 

 

 
2. Certifikácia lesa je považovaná za dôležitý trhový nástroj určený pre podporu princípov 

trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. V praxi ide o hodnotenie vykonávané 
nezávislou treťou stranou, či hospodárenie v lesoch zodpovedá ekologickým, 
ekonomickým a sociálnym štandardom podľa medzinárodne uznaných kritérií.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

podľa rozdeľovníka 
      
      
      
      
      

 
 
 
 

 

 
 

Váš list č./zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Zvolen 
            Ing. Palušová 26.02.2021 



 

Do programu LHPTAX je žiaduce na základe informácií od konkrétneho 
obhospodarovateľa zaznamenávať údaj o tom, či lesy (JPRL) sú „certifikované“ podľa 
schémy PEFC alebo FSC. V LHPTAX sa uvádza údaj: 

0 – necertifikovaný 
1 – certifikačná schéma PEFC 
2 – certifikačná schéma FSC 

 

 
 

 Doplnená je tiež možnosť hromadného napĺňania tohto údaju 

 
 
Upravený program lhptax je zverejnený na stránke ForestPortal/Odborná sekcia/Vyhotovovateľ PSL 
v časti LHPTAX. 
http://www.forestportal.sk/odborna-sekcia/vyhotovovatel-psl/Stranky/default.aspx 
 
 
Vyhotovil:  
Ing. Kučera, VO HÚL, NLC-ÚHÚL 
 
 
Vo Zvolene, 26.02.2021 
 
 
 
 
 

                                                                               Ing. Peter Balogh, PhD. 
                                                                               generálny riaditeľ NLC 

 



 

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 jan.polacik@nlcsl.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 

NLC-ÚLZI Zvolen anna.mikova@nlcsl.org 

 
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 

peter.buncak@minv.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 


