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USMERNENIE NLC-ÚHÚL, ODBOR HÚL Č. 1/2023 K ÚPRAVE PRACOVNÝCH 
POSTUPOV HÚL V SÚVISLOSTI S NOVÝM VZOROM SPRÁVY O DOTERAJŠOM 

HOSPODÁRENÍ A O URČENÍ ZÁSAD NA VYHOTOVENIE PSL, KTORÝ SA AKO VZOR 
BUDE POUŽÍVAŤ V SÚLADE S § 41 ODS. 6 ZÁKONA Č. 326/2005 Z. Z. O LESOCH 

V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV PRI VYHOTOVOVANÍ PSL S ROKOM ZAČIATKU 
PLATNOSTI OD 01.01.2024 

 
 Z dôvodu potreby zapracovania zmien vyplývajúcich z ustanovení platnej legislatívy 

a požiadaviek hospodárskej úpravy lesov (ďalej len „HÚL“), toto usmernenie upravuje súvisiace 

ustanovenia Pracovných postupov HÚL a prílohu č. 30 Pracovných postupov HÚL. Použité sú citácie 

zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v texte 

zvýraznené tučným písmom a vyhlášky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) v texte zvýraznené tučnou kurzívou. Súčasťou 

usmernenia je aj nový vzor Správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie PSL 

ako Príloha č. 1 usmernenia. Nový vzor sa bude používať pri vyhotovovaní PSL s rokom začiatku 

platnosti (RZP) 2024 (t.j. pri obnove PSL od roku 2023).  
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A. ÚPRAVA PRACOVNÝCH POSTUPOV HÚL

1. Úprava časti 2.6.3 Vlastnícky celok

§ 39 ods. 4 zákona

(4) Vlastnícky celok tvoria lesy vo vlastníctve jedného vlastníka alebo lesy viacerých

vlastníkov, ak v nich hospodári ten istý obhospodarovateľ lesa. Vytvára sa v rámci lesného

celku ako priestorová jednotka na vyhotovenie výpisu z programu starostlivosti o lesy. Ak

je vlastnícky celok totožný s lesným celkom, výpis z programu starostlivosti o lesy sa

nevyhotovuje. Vlastnícke celky môžu vznikať alebo sa meniť aj počas platnosti programu

starostlivosti o lesy.
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§ 27c vyhlášky 

Vlastnícky celok sa vymedzuje v rámci lesného celku a tvoria ho lesy jedného 

obhospodarovateľa lesa; vlastnícky celok vlastníkov malých výmer môžu tvoriť lesy viacerých 

obhospodarovateľov lesa. 

 

 Prvý odsek sa dopĺňa nasledovne:

        Pôvodné znenie:

Vlastnícky celok (ďalej len „VC“) je jednotka vymedzená zoznamom dielcov a ostatných lesných

pozemkov v rámci LC za účelom vyhotovenia výpisu z PSL (kapitola 4.2).

Nové znenie:

Vlastnícky celok je jednotka vymedzená zoznamom dielcov a ostatných lesných pozemkov v

rámci LC za účelom vyhotovenia výpisu z PSL (kapitola 4.2) pre obhospodarovateľa lesa.

Druhý odsek sa mení nasledovne:

Pôvodné znenie:

Vlastnícke celky sú v rámci LC vymedzené počtom samostatných obhospodarovateľov lesa tak,

aby boli v súlade s evidenciou lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesných pozemkov,

vedenou príslušným okresným úradom v zmysle § 60 ods. 2 písm. a) zákona.

Nové znenie:

Vlastnícky celok sa vytvára ako priestorová jednotka pre lesy toho istého obhospodarovateľa

lesa, v súlade s evidenciou lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesných pozemkov,

vedenou príslušným okresným úradom v zmysle § 60 ods. 2 písm. a) zákona. Vlastnícke celky môžu

vznikať alebo sa meniť počas platnosti programu starostlivosti o lesy.

Dopĺňa sa tretí odsek v znení:

Podľa § 40 ods. 4 zákona Výpis z programu starostlivosti obsahuje súčasti programu

starostlivosti podľa odseku 2 písm. b), c) a f). Výpis z programu starostlivosti sa počas vyhotovenia

programu starostlivosti vyhotovuje na žiadosť obhospodarovateľa lesa alebo ak ide o porast, ktorý je

obhospodarovaný viacerými obhospodarovateľmi lesa podľa § 36 ods. 2, na žiadosť hospodára alebo

právnickej osoby podľa § 47 ods. 2. Výpis z programu starostlivosti počas platnosti programu

starostlivosti vyhotoví právnická osoba podľa § 38 ods. 2 na náklady žiadateľa, ktorým môže byť

vlastník, správca, obhospodarovateľ lesa, hospodár alebo právnická osoba podľa § 47 ods. 2.

2. Úprava časti 2.6.4 Vlastnícky celok vlastníkov malých výmer

§ 39 ods. 5 zákona

(5) Pre vlastníkov lesov malých výmer sa vytvára vlastnícky celok vlastníkov malých výmer, a

to ako priestorová jednotka na vyhotovenie výpisu z programu starostlivosti o lesy.

§ 2 zákona

Na účely tohto zákona sa rozumie

r) vlastníkom lesa malej výmery vlastník alebo spoluvlastník lesného pozemku alebo

viacerých rozdrobených lesných pozemkov, ktorých súhrnná výmera v rámci jedného

lesného celku nepresahuje 50 hektárov.
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§ 27c vyhlášky 

Vlastnícky celok sa vymedzuje v rámci lesného celku a tvoria ho lesy jedného 

obhospodarovateľa lesa; vlastnícky celok vlastníkov malých výmer môžu tvoriť lesy viacerých 

obhospodarovateľov lesa. 

       Dopĺňa sa štvrtý odsek v znení: 

Vlastnícky celok vlastníkov malých výmer sa vytvára v rámci lesného celku ako priestorová 

jednotka na vyhotovenie výpisu z programu starostlivosti o lesy. Vlastnícky celok vlastníkov malých 

výmer sa vytvára pre vlastníkov lesov malej výmery a môžu ho tvoriť lesy jedného alebo viacerých 

obhospodarovateľov lesov, v súlade s evidenciou lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov 

lesných pozemkov, vedenou v zmysle § 60 ods. 2 písm. a) zákona. 

Dopĺňa sa piaty odsek v znení: 

Podľa § 40 ods. 4 zákona Výpis z programu starostlivosti obsahuje súčasti programu 

starostlivosti podľa odseku 2 písm. b), c) a f). Výpis z programu starostlivosti sa počas vyhotovenia 

programu starostlivosti vyhotovuje na žiadosť obhospodarovateľa lesa, alebo ak ide o porast, ktorý 

je obhospodarovaný viacerými obhospodarovateľmi lesa podľa § 36 ods. 2, na žiadosť hospodára 

alebo právnickej osoby podľa § 47 ods. 2. Výpis z programu starostlivosti počas platnosti programu 

starostlivosti vyhotoví právnická osoba podľa § 38 ods. 2 na náklady žiadateľa, ktorým môže byť 

vlastník, správca, obhospodarovateľ lesa, hospodár alebo právnická osoba podľa § 47 ods. 2. 

3. Úprava časti 2.6.7.1 Číslovanie dielcov 

V časti 2.6.7.1 Číslovanie dielcov sa vypúšťa text v súvislosti s vlastníckymi celkami, t.j. mení 

sa znenie písm. a) Predradenie čísla pred doterajšie číslo dielca: 

Pôvodné znenie: 

Ak sú na určenom LC viacerí obhospodarovatelia lesa (pozostáva z viacerých vlastníckych 

celkov) a v zásade sa na jednom vlastníckom celku rovnaké číslo dielca nevyskytuje (to isté číslo 

dielca je v inom vlastníckom celku), duplicita číslovania dielcov na LC sa odstráni predradením čísla 

na prvú pozíciu pred pôvodné čísla všetkých dielcov na celom vlastníckom celku - napr. tisícka 

(pôvodné číslo dielca 15 sa označí ako 1015, pôvodné číslo dielca 115 sa označí ako 1115).  

Nové znenie: 

Ak sa na určenom LC nachádzajú rovnaké čísla dielcov, duplicita číslovania dielcov na LC sa 

odstráni predradením čísla na prvú pozíciu pred pôvodné čísla všetkých dielcov - napr. tisícka (napr. 

pôvodné číslo dielca 15 sa označí ako 1015, pôvodné číslo dielca 115 sa označí ako 1115).  

V časti 2.6.7.1 Číslovanie dielcov sa mení znenie písm. d) Duplicitné očíslovanie dielcov 

v LHC:  

Pôvodné znenie: 

Duplicitné očíslovanie dielcov v LHC je prípustné. 

Pokiaľ je úloha určená protokolom, aby nebolo duplicitné číslovanie JPRL v rámci LC a LHC, 

duplicitu je možné odstrániť predradením čísla na prvú pozíciu - tisícka pred doterajšie čísla dielcov 

podľa jednotlivých LC v rámci LHC resp. kombináciou s riešením v zmysle bodu b). Následne 

prípadnú duplicitu v jednotlivých LC je potrebné riešiť v zmysle bodu c) s dôrazom na dôslednú 

kontrolu číslovania dielcov vo všetkých LC v rámci LHC. 
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Nové znenie:  

Z dôvodu zásady, že v LC sa nesmú vyskytovať rovnako očíslované dielce sa pri dodržaní 

uvedeného duplicita číslovania dielcov v LHC pripúšťa.  

Duplicitné očíslovanie JPRL v rámci LC a zároveň aj v LHC je možné odstrániť predradením 

čísla na prvú pozíciu - tisícka pred doterajšie čísla dielcov podľa jednotlivých LC v rámci LHC, resp. 

kombináciou s riešením v zmysle bodu b). Následne prípadnú duplicitu v jednotlivých LC je potrebné 

riešiť v zmysle bodu c) s dôrazom na dôslednú kontrolu číslovania dielcov vo všetkých LC v rámci 

LHC.  

4. Úprava časti 4.2. Súčasti výpisu z PSL pre vlastnícky celok 

Mení sa znenie prvého odseku nasledovne:  

Pôvodné znenie:  

Výpis z PSL sa vyhotovuje na základe žiadosti vlastníka alebo obhospodarovateľa lesov a jeho 

štandardnými súčasťami sú:  

a) opis dielcov, 

b) plán hospodárskych opatrení, 

c) obrysová a porastová mapa. 

 Nové znenie:   

Vlastnícky celok a vlastnícky celok vlastníkov lesov malých výmer sa v rámci jedného lesného 

celku vytvárajú v súlade s evidenciou lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesných 

pozemkov, vedenou v zmysle § 60 ods. 2 písm. a) zákona. 

Výpis z programu starostlivosti sa počas vyhotovenia programu starostlivosti vyhotovuje 

na žiadosť obhospodarovateľa lesa alebo ak ide o porast, ktorý je obhospodarovaný viacerými 

obhospodarovateľmi lesa podľa § 36 ods. 2, na žiadosť hospodára alebo právnickej osoby podľa § 47 

ods. 2.  

Výpis z  programu starostlivosti pre vlastnícky celok vlastnícky celok vlastníkov malých výmer 

alebo obhospodarovateľa lesa obsahuje: 

a) opis dielcov, 

b) plán hospodárskych opatrení, 

c) obrysová a porastová mapa. 

Dopĺňa sa štvrtý odsek v znení: 

Výpis z programu starostlivosti počas platnosti programu starostlivosti vyhotoví právnická 

osoba podľa § 38 ods. 2 na náklady žiadateľa, ktorým môže byť vlastník, správca, obhospodarovateľ 

lesa, hospodár alebo právnická osoba podľa § 47 ods. 2. 

5. Úprava časti 4.3 Všeobecná časť PSL 

Zo Všeobecnej časti PSL sa vypúšťajú prehľady podľa vlastníckych celkov: 

Pôvodné znenie:  

Všeobecná časť PSL obsahuje: 

1. Slovný a číselný prehľad o LC 

a) Určenie LC. 

b) Zaradenie LC do lesných oblastí a podoblastí.  
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c) Prehľad výmer LC podľa vlastníckych celkov a lesných hospodárskych celkov. 

d) Výmera  LC  v členení podľa druhu pozemkov. 

e) Porovnanie súčasnej výmery lesných pozemkov v obvode LC s výmerou lesných pozemkov v 

predchádzajúcom PSL. 

f) Porovnanie súčasnej výmery lesných pozemkov v obvode LC so stavom katastra nehnuteľností. 

g) Prehľad lesných pozemkov v obvode LC v členení podľa vlastníckych celkov 

(obhospodarovateľov lesných pozemkov).  

h) Kategorizácia lesov - prehľad výmer LC v členení podľa kategórií a subkategórií lesov. 

i) Kategorizácia lesov - prehľad výmer VC v členení podľa kategórií a subkategórií lesov. 

Nové znenie: 

Všeobecná časť PSL obsahuje: 

1. Slovný a číselný prehľad o LC 

a) Určenie LC 

b) Zaradenie LC do lesných oblastí a podoblastí  

c) Prehľad výmer LC podľa obhospodarovateľov lesa a lesných hospodárskych celkov 

d) Výmera LC v členení podľa druhu pozemkov 

e) Porovnanie súčasnej výmery lesných pozemkov v obvode LC s výmerou lesných pozemkov 

v predchádzajúcom PSL 

f) Porovnanie súčasnej výmery lesných pozemkov v obvode LC so stavom katastra 

nehnuteľností 

g) Prehľad lesných pozemkov v obvode LC v členení podľa obhospodarovateľov lesných 

pozemkov 

h) Kategorizácia lesov - prehľad výmer LC v členení podľa kategórií a subkategórií lesov 

i) Kategorizácia lesov - prehľad výmer VC v členení podľa kategórií a subkategórií lesov 

6. Úprava časti 4.3.1 Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie 

PSL  

Časť 4.3.1 Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie PSL znie 

nasledovne:   

Vzor Správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie PSL je uvedený v 

Prílohe PP HÚL č. 30. 

Správa o hospodárení  obsahuje: 

1. Základné údaje 

2. Prehľad obhospodarovania a vlastníckych vzťahov 

- Prehľad výmer LC podľa obhospodarovateľov a LHC 

- Zoznam zástupcov obhospodarovateľov a hospodárov na LC 

- Posúdenie stavu katastra nehnuteľností a majetkovo právnych pomerov 

- Informácia o stave pozemkových úprav 

3. Prehľad doterajšieho hospodárenia 

- Výsledky hospodárenia vo vzťahu k platnému PSL, príp. údaje z rozhodnutí OŠS LH.   

Tabuľkové podklady s príslušným  komentárom k vypracovaniu správy o hospodárení poskytne 

vyhotovovateľovi PSL, na základe vyžiadania, v zmysle § 48 ods. 2 písm. a) zákona príslušný 

odborný lesný hospodár a spolu s vyhotovovateľom PSL navrhne odporúčania pre vyhotovenie PSL. 
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Podľa § 41 ods. 12 zákona je obhospodarovateľ lesa povinný poskytnúť vyhotovovateľovi PSL 

podklady potrebné na vypracovanie správy o hospodárení.   

Hospodár vyhodnotí, na základe údajov LHE, poskytnutých obhospodarovateľom lesných 

pozemkov, realizáciu plánov hospodárskych opatrení v jednotkách priestorového rozdelenia lesa 

(evidenčných jednotkách PSL) za uplynulé obdobie platnosti PSL v častiach: 

a. Prehľad zalesňovania, prečistiek a ostatnej pestovnej činnosti. 

b. Prehľad o vykonaných ťažbách, za obdobie doterajšej platnosti PSL, v porovnaní s 

doterajším predpisom PSL. 

Pri vyhodnotení plnenia plánov hospodárskych opatrení v ťažbe, zalesnení a ostatnej 

pestovnej činnosti, posledný rok platnosti PSL zahrnie vo výške objemu plánovaných úloh na tento 

rok. 

Podkladom k hodnoteniu výsledkov hospodárenia môžu byť aj výsledky kontrol plnenia 

programov starostlivosti vykonaných príslušnými orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva podľa 

§ 39 vyhlášky o HÚL. Vo vzťahu k pôvodnému resp. zmenenému predpisu PSL (rozhodnutia podľa 

§ 59 ods. 2 písm. j) zákona) sa v členení podľa kategórií lesov  a spolu za LC zhodnotí (v absolútnych 

jednotkách  a v  %,) a zdôvodní  najmä: 

 plnenie resp. vykonanie obnovných úmyselných ťažieb (ha, m3 h. b. k. pri pni, %), 

 spracovanie náhodných ťažieb v rubných porastoch (ha, m3 h. b. k. pri pni, %), , 

 spracovanie náhodných ťažieb v predrubných porastoch po ktorých vznikla zalesňovacia 

povinnosť (ha, m3 h. b. k. pri pni, %), 

 príčiny náhodných obnovných ťažieb (ha, m3 h. b. k. pri pni, %), – rozbor výskytu škodlivých 

činiteľov (%), členenie (druh ťažby, drevina,..) 

 plnenie resp. vykonanie výchovných úmyselných ťažieb (ha, m3 h. b. k. pri pni,% do 50 

rokov, nad 50 rokov), 

 spracovanie náhodných ťažieb v predrubných porastoch po ktorých nevznikla zalesňovacia 

povinnosť (ha, m3 h. b. k. pri pni), 

 príčiny náhodných výchovných ťažieb (ha, m3 h. b. k. pri pni, %) – rozbor výskytu škodlivých 

činiteľov (%), 

 rozsah vykonania prečistiek (ha, %) 

 rozsah vykonaného prvého zalesnenia, (ha, %) 

 rozsah vykonaného opakovaného zalesnenia, (ha, %) 

 príčiny opakovaného zalesnenia – rozbor výskytu škodlivých činiteľov (%) 

Údaje o vykonaných úlohách, činnostiach sa za sledované – evidenčné obdobie sa spracujú do 

tabuliek a skomentujú sa v texte. 

Pri vyhodnotení a zdôvodnení doterajšieho hospodárenia v správe o hospodárení poskytne 

súčinnosť obhospodarovateľ lesa prostredníctvom svojho hospodára. 

Vyhodnotenie sa vypracuje v tabuľkovej forme so stručným komentárom a zdôvodnením príčin 

odchýlok vykonaných predpisov plánov hospodárskych opatrení od plánovaných, v rámci kategórie 

a tvaru lesa. 

4. Špecifiká a obmedzenia ovplyvňujúce vyhotovenie PSL a obhospodarovanie lesov 

- Výskumné plochy, trvalé monitorovacie plochy, produktovody 

- Zdroje lesného reprodukčného materiálu 

 Uznané lesné porasty 

 Génové základne 

 Semenné porasty 
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 Výberové stromy 

 Semenné sady 

- Chránené územia ochrany prírody a ich ochranné pásma 

- Chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd (chránené vodohospodárske oblasti) a ochranné 

pásma vodárenských zdrojov 

- Iné špecifiká a obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vyhotovenie PSL a obhospodarovanie lesov 

 

5. Kategorizácia lesov na LC 

- Prehľad súčasnej a navrhovanej kategorizácie lesov na LC  

- Zoznam porastov navrhovaných na vyhlásenie za lesy ochranné 

- Zoznam porastov vyhlásených za lesy osobitného určenia 

6. Komplexné zisťovanie stavu lesov a rámcové plánovanie:  

- Elaborát prieskumov na LC 

- Modely hospodárenia 

- Zoznam porastov zaradených do pásiem ohrozenia imisiami 

- Zoznam porastov zaradených do pásiem biotického ohrozenia 

7. Zásady vykonávania prác HÚL 

V kapitole sa vyhodnotí rozbor dopadov na hospodárenie, postupy a zásady vyhotovenia PSL 

pre LC z dôvodu jednorazového alebo dlhodobého pôsobenia abiotických a biotických škodlivých 

činiteľov (vetrové snehové, resp. kalamity veľkého rozsahu zapríčinené biotickými škodcami, 

fenomén odumierania smrečín a pod.) a odporučenie na úpravu výstupov rámcového plánovania, 

postupov lesníckeho mapovania, rozdelenia lesa, zisťovania porastových zásob, podrobného 

zisťovania stavu lesa a návrhu plánu hospodárskych opatrení: 

- Priestorové rozdelenie lesa, 

- Meračské a mapovacie práce, 

- Zisťovanie zásob dreva v lesných porastoch, 

- Časová úprava lesa, 

- Ťažbová úprava lesa. 

8. Súčasti PSL 

9. Zásady spolupráce s obhospodarovateľmi lesa, hospodármi, a inými subjektmi. 

10. Prílohy 

 

B. ÚPRAVA PRÍLOHY Č. 30 PRACOVNÝCH POSTUPOV HÚL - SPRÁVA 

O DOTERAJŠOM HOSPODÁRENÍ A O URČENÍ ZÁSAD NA VYHOTOVENIE PSL   

1. Úprava časti 2. Prehľad obhospodarovania a vlastníckych vzťahov  

Názov časti 2.1 Prehľad výmer lesného celku podľa vlastníckych celkov a lesných 

hospodárskych celkov v Správe o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie PSL 

(ďalej len „Správa o doterajšom hospodárení“) sa mení na názov „Prehľad výmer lesného celku podľa 

obhospodarovateľov lesa a lesných hospodárskych celkov“. 
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Tabuľka 2 sa mení nasledovne: 

            Tabuľka  2 

P.Č. Obhospodarovateľ lesa LHC   
V ý m e r a 

lesných pozemkov v ha 

1.    

2.    

    

    

Tabuľka 2 sa nevyhotovuje v prípade, ak bol lesný celok vyhlásený len na jednom LHC. 

Vtedy je potrebné uviesť dôvod, z ktorého sa Tabuľka 2 nevyhotovuje. 

V časti 2.2. Zoznam zástupcov obhospodarovateľov lesov a odborných lesných hospodárov 

(ďalej len „hospodárov“) na LC sa tabuľka 3 mení nasledovne: 

                                           
            Tabuľka 3  

Obh. č. ... 

Štatutárny zástupca obhospodarovateľa 

Meno, priezvisko Adresa Tel. č. e-mail 

    

Obh. č. ... 

Hospodár 

Meno, priezvisko Adresa Tel. č. e-mail 

    

Vypúšťa sa text pod tabuľkou: - Tabuľky 32-n sa vyplnia  pre LC, ktorý je tvorený dvomi a viacerými 

VC, a pre ktoré bude vyhotovený výpis z PSL. 

2. Doplnenie časti 10. Prílohy 

Dopĺňa sa časť č. 10. Prílohy v Správe o doterajšom hospodárení v znení: 

Uvedú sa dôležité dokumenty, rozhodnutia, vyjadrenia, stanoviská, komentáre, doručené 

podklady pre vypracovanie Správy, požiadavky na vyhotovenie PSL a pod., ktoré sa svojim obsahom 

týkajú vypracovania Správy a vyhotovenia PSL, ako sú: 

- určujúce právne predpisy súvisiace s vyhotovovaním PSL, 

- rozhodnutie o určení LC, 

- zoznam porastov od obhospodarovateľa lesa s požadovaným návrhom na PBHL alebo 

prebudovou na PBHL, 

- iné dokumenty ovplyvňujúce vyhotovenie PSL.  





1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA 

O DOTERAJŠOM HOSPODÁRENÍ 

A 

O URČENÍ ZÁSAD NA VYHOTOVENIE  

PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O LESY 

 
 

pre konanie o vyhotovení programu starostlivosti o lesy 

na obdobie rokov 20.. – 20.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesný celok:  

  

Výmera lesných pozemkov:                                          ha 

  

Lesný hospodársky celok (celky):  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval  Adresa  Dátum  

 

 

Vzor
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

 

Dôvod pre vyhotovenie programu starostlivosti o lesy  (ďalej len "PSL"): 

- uvedie sa obdobie doteraz platného PSL, 

- dôvod vyhotovenia nového PSL. 

 

Lesný celok (ďalej len "LC") bol v zmysle § 59 h) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon“) určený rozhodnutím Okresného úradu v sídle kraja - odborom opravných prostriedkov 

v ................................... dňa ........................... pod číslom ................................ 
 
 

PSL vyhotoví „Vyhotovovateľ PSL“ ...............fyzická alebo  právnická osoba ................................, oprávnená vykonávať 

túto činnosť na základe živnostenského oprávnenia č. ................................... v zmysle § 42 ods. 1 zákona a  na základe 

Zmluvy o dielo č. ............................ uzatvorenej v zmysle: 

- § 40 ods. 7 zákona medzi vlastníkom, správcom alebo obhospodarovateľom a ním vybraným vyhotovovateľom PSL* 

- § 41 ods. 5 zákona medzi verejným obstarávateľom a vyhotovovateľom PSL.* 

*nehodiace sa neuvádzať 

 

Pracovníci  zodpovední za vyhotovenie PSL 

      Tabuľka 1a 

P. č. Meno, priezvisko 

Číslo osvedčenia 

odbornej  

spôsobilosti 

 podľa § 42 ods. 3, 4 

zákona 

Adresa Tel. č. e-mail 

1.      

2.      

      

 

 

Kontaktná osoba 

      Tabuľka 1b 

P. č. Meno, priezvisko 

Číslo osvedčenia 

odbornej  

spôsobilosti 

 podľa § 42 ods. 3, 4 

zákona 

Adresa Tel. č. e-mail 

1.      

      

 

Ak je kontaktná osoba totožná so zodpovednou osobou, tabuľka 1b sa nevyhotovuje. 

 

Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie PSL pre lesný celok „................................“ 

(ďalej len „Správa“) vyhotovená v zmysle § 41 ods. 6 zákona a predložená Okresnému úradu v sídle kraja - odboru 

opravných prostriedkov v ..................................................... je podkladom protokolu vyhotoveného v zmysle § 41 ods. 9 

zákona, ktorý obsahuje pokyny na vyhotovenie PSL a termín predloženia návrhu PSL Okresnému úradu v sídle kraja - 

odboru opravných prostriedkov (najneskôr do 15. decembra posledného roku platnosti PSL).  

 

 

2. PREHĽAD OBHOSPODAROVANIA A VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV  

 

2.1 Prehľad výmer lesného celku podľa obhospodarovateľov lesa a lesných hospodárskych celkov 

                                                                                                                                                                           Tabuľka 2 

P. č. Obhospodarovateľ lesa LHC 
V ý m e r a 

lesných pozemkov v ha 

1.    

2.    
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Tabuľka 2 sa nevyhotovuje v prípade ak bol lesný celok vyhlásený len na jednom LHC. Vtedy je potrebné uviesť dôvod, 

pre ktorý sa Tabuľka 2 nevyhotovuje. 

 

 

2.2 Zoznam zástupcov obhospodarovateľov lesov a odborných lesných hospodárov (ďalej len „hospodár“) 

na LC 

                                                                                                                                                           Tabuľka 3 

Obhosp. č. ...  

Štatutárny zástupca obhospodarovateľa 

Meno, priezvisko Adresa Tel. č. e-mail 

    

Hospodár 

Meno, priezvisko Adresa Tel. č. e-mail 

    

 

 

2.3 Posúdenie stavu katastra nehnuteľností (KN) a majetkovo právnych pomerov 

 

- vyhotoví sa za celý LC,  

- v prípade viacerých obhospodarovateľov lesa v LC sa vyhotoví aj podľa jednotlivých obhospodarovateľov lesných 

pozemkov (ďalej „LP“). 

 

Prehľad obhospodarovateľov lesa, správcov a vlastníkov lesa na lesných pozemkoch v LC 
 

                                                                                                                                                                                                          Tabuľka 4 

Obhospodarovateľ lesa Katastrálne územie Vlastník lesných pozemkov 
Výmera LP 

(stav podľa KN k 1. 1. 20..) 

1.    

    

    

Spolu výmera LP 1. obhospodarovateľa lesa  

2.    

    

    

Spolu výmera LP 2. obhospodarovateľa lesa  

    

    

    

Spolu výmera LP ... obhospodarovateľa lesa  

  
CELKOM  

 

 

Uvedú sa podklady:  

- preukazujúce oprávnenie k obhospodarovaniu LP (pokiaľ vlastník nie je aj obhospodarovateľom lesa). Podklady 

na základe vyžiadania vyhotovovateľa PSL poskytne príslušný Okresný úrad – pozemkový a lesný odbor, ktorý 

podľa § 60 ods. 2 písm. a) zákona vedie evidenciu lesných pozemkov a porastov podľa obhospodarovateľov lesov, 

hospodárov a právnických osôb zabezpečujúcich činnosť hospodára podľa § 47 ods. 2 prostredníctvom informačného 

systému lesného hospodárstva v súlade s § 4 ods. 1 zákona, 

-  o majetku, v ktorých sú uvedené jeho bližšie identifikačné údaje, najmä o jednotlivých vlastníkoch, listoch 

vlastníctva (LV), parcelách určeného operátu, parcelách KN a i., ktoré vyhotovovateľovi PSL poskytne 

obhospodarovateľ lesa v súlade s § 41 ods. 12 zákona, 

- členenie vlastníkov sa vykoná podľa platných PP HÚL, 

- vlastníci lesných pozemkov sa zaznamenávajú formou názvu obhospodarovateľa uvedeného v informačnom systéme 

lesného hospodárstva (ISLH) ak majetok obhospodarujú na základe vlastníctva alebo nájmu. Lesné pozemky 

vo vlastníctve Slovenskej republiky sa uvádzajú skratkou „SR“. Vlastnícke vzťahy sa riešia na úrovni druhu 

vlastníctva (súkromné, urbáre, spoločnosti, urbáre, cirkevné, mestské, obecné, nevydokladované atď.). 
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2.4 Informácia o stave pozemkových úprav  

 

- Informácia sa vyhotoví podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 

vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších 

predpisov, resp. zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení 

neskorších predpisov. 

- V členení podľa katastrálnych území (k. ú.) sa uvedie informácia o stave (započatí resp. ukončení, zápise do KN 

a pod.): 

 pozemkových úprav (PÚ), 

 registra pôvodného stavu (RPS), 

 zjednodušeného registra pôvodného stavu (ZRPS) 

 registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP). 

 

Informácie získa vyhotovovateľ PSL od príslušných Okresných úradov – pozemkových a lesných odborov alebo 

katastrálnych úradov. 

 

 

3. PREHĽAD DOTERAJŠIEHO HOSPODÁRENIA  
 

 

Podľa § 41 ods. 12 zákona je obhospodarovateľ lesa povinný poskytnúť vyhotovovateľovi PSL podklady potrebné 

na vypracovanie „správy“ a na vyhotovenie PSL zabezpečiť súčinnosť hospodára. 

Tabuľkové podklady s príslušným  komentárom k vypracovaniu kapitoly 3 poskytne vyhotovovateľovi PSL, na 

základe vyžiadania, v zmysle § 48 ods. 2 písm. a) zákona príslušný hospodár a spolu s vyhotovovateľom PSL navrhne 

odporúčania pre vyhotovenie PSL. V prípade nepredloženia podkladov príslušným hospodárom oznámi vyhotoviteľ PSL 

túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy lesného hospodárstva (ďalej len „OŠS LH“) v termíne do prerokovania 

správy o hospodárení. 

Výsledky doterajšieho hospodárenia sa hodnotia vo vzťahu k plánu - (predpisu) hospodárskych opatrení, berúc do 

úvahy rozhodnutia príslušného Okresného úradu v sídle kraja - odboru opravných prostriedkov vydané na základe § 43 

ods. 2 zákona (zmeny programu starostlivosti). 
 

- Podkladom k hodnoteniu výsledkov hospodárenia  sú evidenčné výkazy, príp. údaje z rozhodnutí OŠS LH: 

 ročná evidencia výkonov podľa prílohy č. 7 vyhlášky MPRV č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii 

v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška o LHE“) a ročná evidencia ochrany lesa a lesníckotechnických 

meliorácií podľa prílohy č. 8 vyhlášky o LHE. Podkladom sú výkazy od začiatku platnosti PSL 

do predposledného roka platnosti programu starostlivosti. 

 zmeny programu starostlivosti na základe rozhodnutí príslušných OŠS LH vydané v súlade s § 43 ods. 2 zákona 

 úpravy programu starostlivosti podľa § 43 ods. 6 zákona vykonané v súlade s § 18 ods. 7 zákona (úprava 

hospodárskeho spôsobu a jeho formy) a § 38 vyhlášky MPSR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov 

a o ochrane lesa v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhlášky o HÚL“) (odlišné vykonanie plánovaných 

hospodárskych opatrení). 

 

- Podkladom k hodnoteniu výsledkov hospodárenia môžu byť aj výsledky kontrol plnenia programov starostlivosti 

vykonaných príslušnými orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 39 vyhlášky o HÚL. 

- Vo vzťahu k pôvodnému, resp. zmenenému predpisu PSL (rozhodnutia podľa § 59 písm. j) zákona) sa v členení podľa 

kategórií lesov a spolu za LC zhodnotí (v absolútnych jednotkách a v percentách) a zdôvodní najmä: 

 plnenie, resp. vykonanie obnovných úmyselných ťažieb (ha, m3 h. b. k. pri pni, %), 

 spracovanie náhodných ťažieb v rubných porastoch (ha, m3 h. b. k. pri pni, %), 

 spracovanie náhodných ťažieb v predrubných porastoch po ktorých vznikla zalesňovacia povinnosť (ha, m3 h. b. k. 

pri pni, %), 
 príčiny náhodných obnovných ťažieb (ha, m3 h. b. k. pri pni, %), rozbor výskytu škodlivých činiteľov (%), členenie 

(druh ťažby, drevina,...), 

 plnenie, resp. vykonanie výchovných úmyselných ťažieb (ha, m3 h. b. k. pri pni,% do 50 rokov, nad 50 rokov), 

 spracovanie náhodných ťažieb v predrubných porastoch po ktorých nevznikla zalesňovacia povinnosť (ha, m3 h. 

b. k. pri pni), 

 príčiny náhodných výchovných ťažieb (ha, m3 h. b. k. pri pni, %), rozbor výskytu škodlivých činiteľov (%), 

 rozsah vykonania prečistiek (ha, %), 

 rozsah vykonaného prvého zalesnenia, (ha, %), 

 rozsah vykonaného opakovaného zalesnenia, (ha, %), 

 príčiny opakovaného zalesnenia – rozbor výskytu škodlivých činiteľov (%). 
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- Údaje o vykonaných úlohách a činnostiach sa za sledované evidenčné obdobie  spracujú do tabuliek a v následnom 

texte sa skomentujú. 

- Pri vyhodnotení a zdôvodnení doterajšieho hospodárenia v správe o hospodárení poskytne súčinnosť obhospodarovateľ 

lesa prostredníctvom svojho hospodára na základe vyžiadania vyhotovovateľa PSL. 

 

 

4. ŠPECIFIKÁ A OBMEDZENIA OVPLYVŇUJÚCE VYHOTOVENIE PSL A OBHOSPODAROVANIE 

LESOV 

4.1 Výskumné plochy, trvalé monitorovacie plochy, produktovody 

Tabuľka 5 

Obhospodarovateľ lesa  

VC 
Katastrálne územie Druh plochy 

Označenie 

plochy  

v PSL 

Označenie 

VP, TMP, IP 

Výmera 

plochy 
Poznámka 

       

       

       
              

 

Tabuľka: 

- uvedú sa overené, resp. nové údaje poskytnuté Národným lesníckym centrom (ďalej len „NLC“) – Lesníckym 

výskumným ústavom Zvolen, správcami produktovodov, resp. príslušnými obhospodarovateľmi lesa, 

- východiskovým stavom je stav platného PSL, 

- v poznámke sa uvedie zakladateľ plochy prípadne iné potrebné údaje, 

- v komentári k tabuľke sa uvedú ostatné dôležité skutočnosti súvisiace s „plochami“ a ich zariadením v PSL. 

 

Komentár: 

- v komentári k tabuľke 5 je potrebné uviesť: 

• spôsob stabilizácie a obhospodarovania plôch na základe podkladov od zakladateľa plôch, 

• ostatné dôležité skutočnosti súvisiace s „plochami“ a ich zariadením v PSL. 

 

4.2 Zdroje lesného reprodukčného materiálu 

- Uvedú sa údaje o zdrojoch lesného reprodukčného materiálu (LRM) poskytnuté obhospodarovateľom lesa alebo 

správcom zdroja podľa stavu platného PSL v súlade s § 3 ods. 4 vyhlášky MPRV SR 501/2010 Z. z. ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh v znení neskorších 

predpisov, (ďalej len „vyhláška MPRV SR č. 501/2010 Z. z.“). Národný register zdrojov lesných drevín – uznané 

porasty, semenné sady, výberové stromy, identifikované zdroje a zoznam klonov topoľov a vŕb aktualizuje a zverejňuje 

NLC na svojom webovom sídle (https://web.nlcsk.org/kontrola-lesneho-reprodukcneho-materialu/). 

- Ak počas platnosti PSL prišlo k zmene zdrojov lesného reprodukčného materiálu (ďalej len "LRM"), tieto skutočnosti 

podľa kategórií zdrojov uvedie obhospodarovateľ lesa v komentári.  

- Zdroje LRM sa vyhodnocujú len v prípade, že sa nachádzajú na lesných pozemkoch. 

- Uznávanie zdrojov LRM sa uskutočňuje v súlade v podmienkami a postupom podľa § 3 vyhlášky MPRV SR 501/2010 

Z. z. 

 

a) Uznané lesné porasty   
Tabuľka 6 

 

-  v tabuľke 6 sa vykoná bilancia výmer uznaných lesných porastov, ako zdrojov LRM, samostatne v členení podľa 

drevín. 

Obhospodarovateľ 

lesa 

 

VC 

D
ie

le
c 

Č
P

 

P
S

 

E
t.

 

O
zn

a
č
e
n

ie
 

Evidenč

né číslo       

uznanej 

jednotky D
r
e
v
in

a
 

F
e
n

o
ty

p
o
v
á

  
  

k
a

te
g
ó
r
ia

 

Výmera 

Na začiatku  platnosti  
PSL 

Na konci platnosti  

   PSL 

Porastu dreviny Porastu Dreviny 
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- podkladom na vyhotovenie zoznamu uznaných lesných porastov je zoznam zdrojov LRM s ich aktuálnou výmerou, 

ktorý predkladá správca zdroja vyhotovovateľovi PSL na vypracovanie správy o doterajšom hospodárení a určení 

zásad na vyhotovenie programu starostlivosti pre príslušný lesný celok. Ako podklad k vypracovaniu zoznamu môžu 

poslúžiť aj údaje z národného registra zdrojov LRM. 

- v komentári k tabuľke sa uvedie vyjadrenie a zámer obhospodarovateľa lesa, resp. správcu semenného zdroja o potrebe 

zachovania existujúcej, resp. rozšírenia základne uznaných lesných porastov a ich zoznam. 

 

b) Génové základne 

 

Zoznam génových základní v súlade s § 9 vyhlášky MPRV SR č. 501/2010 Z. z, ktoré sú zriadené alebo sú 

navrhnuté na zriadenie osobitným postupom podľa § 14 ods. 2 písm. f) a § 16 zákona a § 13, § 16 a § 17 vyhlášky o HÚL 

s týmito náležitosťami: 

 zoznam porastov génovej základne, 

 zoznam porastov uznaných lesných porastov pre zber semena v génovej základni, 

 projekt obhospodarovania génovej základne podľa § 9 ods. 2 vyhlášky MPRV SR č. 501/2010 Z. z. 

(konkretizované pre porasty). 

 

c) Semenné porasty 

 

- V prípade ich existencie sa vykoná bilancia výmer semenných porastov ako zdrojov LRM, samostatne v členení podľa 

drevín,  

- odporúča sa vykonať bilanciu formou tabuľky, 

- v komentári sa uvedie vyjadrenie a zámer obhospodarovateľa lesa o potrebe zachovania existujúcej, resp. rozšírenia 

základne uznaných semenných porastov a ich zoznam. 

 

d) Výberové stromy 

 

- V prípade ich existencie sa vykoná bilancia počtu výberových stromov ako zdrojov LRM, samostatne v členení podľa 

drevín, 

- odporúča sa vykonať bilanciu formou tabuľky, 

- v komentári k tabuľke sa uvedie vyjadrenie a zámer obhospodarovateľa lesa o potrebe zachovania existujúcich. resp. 

rozšírenia základne výberových stromov a ich zoznam (v tabuľke sa výmera nahradí počtom kusov). 

 

e) Semenné sady 

 

- V prípade ich existencie sa vykoná bilancia výmer semenných sadov, ako zdrojov LRM, samostatne v členení  drevín 

- odporúča sa vykonať bilanciu formou tabuľky, 

- v komentári k tabuľke sa uvedie vyjadrenie a zámer obhospodarovateľa lesa o potrebe zachovania existujúcich, resp. 

rozšírenia základne semenných sadov a ich zoznam. 

 

4.3 Chránené územia ochrany prírody a ich ochranné pásma (zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov) 

 

- Uvedú sa existujúce chránené územia (CHÚ) v členení podľa stupňov ochrany prírody (SOP), 

- uvedú sa údaje o príslušných CHÚ (SOP, správca, zoznam dotknutých porastov, obmedzenia vyplývajúce 

s príslušných právnych predpisov), 

- uvedú sa údaje o ochranných pásmach CHÚ (SOP, správca, zoznam dotknutých porastov, osobitný režim hospodárenia 

v dotknutých porastoch), 

- uvedú sa požiadavky orgánu ochrany prírody predložené k vypracovaniu pokynov na vyhotovenie nového PSL a 

predložené právne akty, ktorými boli vyhlásené chránené územia, 

- iné požiadavky účastníkov konania ku chráneným územiam súvisiace s vyhotovením PSL. 
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4.4 Chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd (chránené vodohospodárske oblasti) a ochranné pásma 

vodárenských zdrojov (zákon NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch (vodný zákon) 

 

- Uvedú sa údaje o  chránených vodohospodárskych oblastiach (zoznam dotknutých porastov, obmedzenia) 

ustanovených zákonom č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (§ 2 ods. 2), 

- uvedú sa údaje o ochranných pásmach vodárenských zdrojov (zdroj, správca, stupeň ochranného pásma, dotknuté 

porasty, obmedzenia), 

- vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy k vyhotoveniu nového PSL v chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 

vôd a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov podľa § 28 ods. 2 písm. i) vodného zákona je potrebné 

„na schválenie a zmenu lesného hospodárskeho plánu a súhrnného lesného hospodárskeho plánu v chránených 

vodohospodárskych oblastiach, v inundačných územiach a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov“, 

o vyjadrenie požiada obhospodarovateľ lesa a v stanovenom termíne ho predloží vyhotovovateľovi PSL, 

východiskovým stavom je stav platného PSL,  

- stanoviská dotknutých obhospodarovateľov lesa k použitiu osobitného režimu hospodárenia v dotknutých dielcoch, 

resp. iné súvisiace stanoviská. 

 

4.5 Iné špecifiká a obmedzenia ktoré ovplyvňujú vyhotovenie PSL a obhospodarovanie lesov  

 

 Uvedú sa: 

- významné imisné zdroje, 

- iné významné špecifiká ovplyvňujúce vyhotovenie PSL a hospodárenie v LC, resp. v dielcoch (špecifikum, dopad 

na obhospodarovanie konkrétneho porastu),  

- územie s permanentným výskytom konkrétnych škodlivých činiteľov – signalizačné správy Lesníckej ochranárskej 

služby, 

- stanoviská dotknutých obhospodarovateľov lesa k  uplatňovaniu osobitného režimu hospodárenia vyplývajúceho 

z ustanovení osobitných predpisov (napr. zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov) v porastoch, resp. iné súvisiace stanoviská, 

- stanovisko príslušnej fyzickej a právnickej osoby o tom, že v konkrétnych porastoch hospodárskych lesov s návrhom 

osobitného režimu hospodárenia, bude z titulu zabezpečenia požadovaných funkcií lesa z jeho podnetu uplatňovaný 

osobitný režim hospodárenia, a nebude si v tejto súvislosti uplatňovať nárok na náhradu škody v súvislosti 

s uplatňovaním osobitného režimu hospodárenia. 

- žiadosť obhospodarovateľov lesov o navrhnutie prírode blízkeho hospodárenia v lesoch (ďalej len „PBHL“) 

alebo prebudovy na PBHL v dielcoch pri vyhotovovaní PSL:  

 uvedie sa zoznam dielcov, v ktorých obhospodarovateľ žiada navrhnúť pri vyhotovovaní PSL PBHL alebo 

prebudovu na PBHL. Zoznam porastov predkladá obhospodarovateľ s ich identifikáciou (označenie LC a JPRL 

– dielec, čiastková plocha, porastová skupina) podľa platného PSL. Pri predkladaní zoznamu lesných porastov 

sa vyžaduje, aby bol zoznam úplný, t.j. aby obsahoval všetky vytvorené čiastkové plochy a porastové skupiny 

v rámci dielca. Obhospodarovateľ lesa do zoznamu dielcov s požiadavkou na navrhnutie PBHL alebo 

prebudovy na PBHL zaradí aj tie lesné porasty, v ktorých sa počas platného PSL uplatnila úprava PSL 

v zmysle § 18 ods. 8 zákona. PBHL alebo prebudova na PBHL sa navrhuje rovnako aj v týchto prípadoch 

za celý dielec. V prípade, že obhospodarovateľ lesa v dielci s požadovaným PBHL alebo prebudovou na PBHL 

nemá záujem o PBHL v niektorých JPRL v rámci dielca podľa platného PSL – uvedie tieto JPRL dielca 

s informáciou, že v nich uprednostňuje bežné hospodárenie. 

 Obhospodarovateľ lesa spresní v zozname dielcov, v ktorých žiada navrhnúť PBHL alebo prebudovu na PBHL, 

či ide o hospodárenie v trvalo viacetážových lesných porastoch, v mozaikových lesných porastoch alebo 

vo výberkových lesoch. V prípade žiadosti o návrh prebudovy na PBHL obhospodarovateľ lesa uvedie 

v požadovanom zozname lesných porastov aj bližšiu špecifikáciu prebudovy na PBHL v súlade s § 24a ods. 4 

vyhlášky o HÚL, t.j. či ide o prebudovu výchovou, prebudovu obnovou alebo prebudovu prostredníctvom 

následnej generácie lesného porastu.  

 Pri prebudove obnovou na PBHL musí obhospodarovateľ lesa špecifikovať svoj zámer (§24a ods. 1 písm. a) 

– c) vyhlášky o HÚL) vo všetkých prípadoch. Špecifikovať zámer je vhodné vrátane dielcov v treťom a štvrtom 

stupni ochrany prírody (ďalej len „SOP“), t.j. či pôjde o budovanie trvalo viacetážových, mozaikových 

lesných porastov alebo výberkových lesov. Zároveň pri prebudove obnovou, obhospodarovateľ lesa môže 

pred alebo na začiatku prebudovy špecifikovať dĺžku OD, a to OD 50 – 60 rokov (pre porasty so spôsobom 

obhospodarovania „t“, „m“), OD 70 – 80 rokov (pre porasty so spôsobom obhospodarovania „t“, „m“) a OD 90 

rokov a vyššia označená kódom OD: 99 (pre porasty so spôsobom obhospodarovania „t“, „m“, „v“). Ak 

obhospodarovateľ lesa požiadavku o dĺžke OD v konkrétnom lesnom poraste nepredloží, použije sa model 
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hospodárenia pre spôsob obhospodarovania „t“, „m“, „v“ používaný štandardne, v lesnom poraste v 3. a 4. SOP 

bez špecifikácie PBHL obhospodarovateľom bude bez ohľadu na kategóriu lesa použitý spôsob 

obhospodarovania „t“ a nepretržitá OD (OD = 99). 

V prípade ak obhospodarovateľ lesa v žiadosti o navrhnutie PBHL alebo prebudovy na PBHL do Správy 

neposkytne všetky údaje potrebné pre vypracovanie PSL s požadovaným prírode blízkym spôsobom 

hospodárenia v JPRL, vyhotoviteľ PSL na to upozorní a tieto údaje si vyžiada od obhospodarovateľa lesa počas 

prerokovania Správy.  

* Vyhotovovateľ PSL na základe hrúbkovej štruktúry lesného porastu v zmysle § 2 písm. x) zákona, môže 

v JPRL spresniť v priebehu vyhotovovania PSL, či ide o prebudovu na PBHL alebo lesný porast zodpovedá 

stavu v zmysle vyhlášky § 24a ods. 1 písm. a) – c), a v tom prípade ide o PBHL. Rovnako spresní, či sa jedná 

o prebudovu výchovou alebo obnovou lesného porastu alebo o prebudovu prostredníctvom následnej generácie 

lesného porastu. 

 

 

5. KATEGORIZÁCIA LESOV NA LC  

 

 

Vo vzťahu k subkategóriám  ochranných lesov sa uvedú výmery z návrhu komplexného zisťovania stavu lesa (ďalej 

len „KZSL“) a vo vzťahu k príslušným subkategóriám lesov osobitného určenia sa uvedú výmery z rozhodnutí príslušného 

okresného úradu v sídle kraja - odboru opravných prostriedkov o vyhlásení lesov osobitného určenia podľa § 16 a § 41 

ods. 7 zákona. 

 

5.1  Prehľad súčasnej a navrhovanej kategorizácie lesov na LC 
             Tabuľka 7 

Kategória lesov  

S
u

b
k

a
te

g
ó

ri
a

 

Platný PSL 

Návrh KZSL (O) 

 

Výmera z rozhodnutia (U) 

Rozdiel výmer 

ha ha ha 

Hospodárske - H -    

     

Ochranné - O 

a    

b    

c    

d    

Spolu kategória O -    

     
Osobitného určenia - U a    

 b    

 c    

 d    

 e    

 f    

 g    

 h    

 i    

Spolu kategória U -    

     
Spolu LC -    
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5.2 Zoznam porastov navrhovaných na vyhlásenie za lesy ochranné (ďalej len "OL") 
Tabuľka 8 

Kategória lesov  Subkategória Zoznam  porastov  

O 

a  

b  

c  

d  

 

 

 

5.3 Zoznam porastov vyhlásených za lesy osobitného určenia (ďalej len "LOU") 
Tabuľka 9 

 

 

Kategória lesov  Subkategória Zoznam   porastov  

U 

a  

b  

c  

d  

e  

f  

g  

h  

i  

 

Návrh kategorizácie OL predložený NLC-ÚHÚL Zvolen odborom KZSL musí byť vyhotovený v súlade s § 16 

a § 41  ods. 7 zákona.  

Výmery a zoznam porastov vyhlásených za LOU predložený NLC-ÚHÚL Zvolen, odborom KZSL vychádza 

z rozhodnutí príslušných okresných úradov, odborov opravných prostriedkov, ktorými boli vyhlásené lesy osobitného 

určenia príslušnej subkategórie v nadväznosti na § 35 ods. 4 vyhlášky o HÚL v termíne do 31. januára posledného roka 

platnosti PSL. Ak boli podľa § 41 ods. 7 zákona od 31. januára posledného roka platnosti PSL ku dňu predloženia správy 

vyhlásené lesy osobitného určenia rozhodnutím príslušného Okresného úradu v sídle kraja, odboru opravných prostriedkov 

budú tieto zohľadnené v PSL počas jeho vyhotovenia. 

Prehľad o rozhodnutiach obmedzujúcich bežné hospodárenie v lesoch (§ 2 písm. k) zákona) na dobu platnosti PSL, 

poskytne na vyžiadanie vyhotovovateľovi PSL okresný úrad v sídle kraja. 

 

 

 

6. KOMPLEXNÉ ZISŤOVANIE STAVU A VÝVOJA LESOV A RÁMCOVÉ PLÁNOVANIE 

 

KZSL je zisťovanie údajov o prírodných, spoločenských, technických a ekonomických podmienkach hospodárenia 

a vývoja lesa; tieto údaje sú podkladom pre rámcové plánovanie, podrobné zisťovanie stavu lesa a podrobné plánovanie 

(§ 31 vyhlášky o HÚL).  

Bez ohľadu na vlastníctvo a užívanie ho na celej ploche lesných pozemkov pred obnovou PSL, ako ministerstvom 

poverená organizácia (§ 38 ods. 2 písm. b) zákona), v roku ........ uskutočnilo NLC Zvolen, Ústav pre hospodársku úpravu 

lesov, odbor komplexného zisťovania stavu lesa. 

Vyhotoví sa ako samostatný „elaborát“ za lesný celok so stručným komentárom. 

V rámci KZSL na predmetnom území bolo preverené zaradenie porastov do kategórie hospodárskych a ochranných 

lesov a boli upravené nezrovnalosti v typologických a pedologických pomeroch, ktoré vyplynuli zo zmien hraníc porastov 

(§ 2 písm. v) zákona) a zo spresnenia mapovania vo vrstvách GIS.  

Zaradenie porastov  do lesného celku bolo vykonané na základe rozhodnutia  o určení LC č. ......................., 

vydaného OÚ v ..................., dňa ................... 

Stupne ohrozenia pre jednotlivé porasty budú aktualizovať vyhotovitelia PSL v súlade s Usmernením NLC-ÚHÚL 

č. 1/2009.  

Kompletný elaborát v elektronickej forme sa poskytuje príslušným vyhotovovateľom PSL, jeho obsahom je 

prehľad o základných vstupných  údajoch pre základné rozhodnutia a rámcové plánovanie. 
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6.1 Elaborát prieskumov na LC 

 

 obsahuje tieto prehľady: 

1. opis územia – prírodné, orografické, klimatické a iné pomery – stručná charakteristika, 

2. zastúpenie lesných typov a ich zaradenie do nadstavbových jednotiek,  

3. zastúpenie skupín lesných typov a ich zaradenie do HSLT a ZHSLT, 

4. prehľad zastúpenia vyšších pôdnych jednotiek, 

5. ekologická mriežka, 

6. zmeny kategorizácie po porastoch, 

7. poškodenie porastov a drevín – komentár bez číselných údajov (z podkladov LHE alebo iných 

dostupných aktuálnych údajov). 

 

 v prípade existencie, resp. ak boli štandardne zistené, vyhotovené súvisiace podklady a údaje uvedú aj iné 

vyhodnotenia ako napr.: 

1. pásma ohrozenia imisiami (POI), 

2. zóny biotického ohrozenia (ZBO), 

3. pásma ohrozenia iných škodlivých činiteľov. 

 obsahuje tieto mapové prílohy: 

1. kategorizácia lesov s vyznačenými zmenami, 

2. mapa obmedzenia hospodárenia (OPVZ, SOP), 

3. mapa ohrozenia hospodárenia (POI, ZBO, a iné), 

4. mapa ZHSLT, 

5. mapa vyšších pôdnych jednotiek. 

 uvedú sa ďalšie „špeciálne prieskumy“, ktoré boli v rámci KZSL vyhotovené na LC, v rámci ktorého bude 

vyhotovený PSL: 

- v minulosti pri predchádzajúcich vyhotoveniach PSL - LHP (uvedie sa pokiaľ sú informácie 

k dispozícii), 

- v predstihu pred obnovou PSL, pri  LHC spracovaných zjednodušenou metodikou je potrebné na túto 

skutočnosť upozorniť, 

- ktoré sa odporúča vypracovať v súbehu s obnovou, 

- uviesť menovite druh, rozsah a obdobie spracovania „prieskumu“, ciele a profilové výsledky. 

KZSL a zisťovania pre rámcové plánovanie boli vykonané pre územie lesnej oblasti .......... (resp. lesnej podoblasti). 

  

Údaje o špeciálnych prieskumoch poskytne vyhotovovateľovi NLC- ÚHÚL Zvolen, odbor KZSL.  

 

6.2 Modely hospodárenia   

Rámcové plánovanie v zmysle § 32 vyhlášky o HÚL je stanovenie optimálnych modelov hospodárenia 

pre homogénne súbory lesných porastov (prevádzkový súbor) za účelom dosiahnutia cieľov hospodárenia. Homogénny 

súbor lesných porastov je daný kategóriou lesa, hospodárskym tvarom lesa, rámcovými stanovištnými podmienkami, 

porastovými pomermi a ohrozením lesa.  

 Ciele hospodárenia sú navrhnuté v súlade s § 1 ods. 2 zákona pre les vekových tried v súlade s § 32 ods. 5 až 10 

vyhlášky o HÚL.  

 Navrhnuté modely hospodárenia, sledujúce dosiahnutie takto stanovených cieľov, sú štandardným (bežným) spôsobom 

hospodárenia, vychádzajúcim z pozícií diferencovaného, funkčne integrovaného a trvalo udržateľného hospodárenia 

v lesoch. 

 Odchýlky od bežného hospodárenia pri nadštandardnom preferovaní niektorých funkcií lesov sú riešené osobitným 

režimom hospodárenia v zmysle § 14 ods. 1 zákona o lesoch. 

 

 Zásady obhospodarovania lesa na LC 

 Slovne charakterizovať – textom – spôsoby obhospodarovania lesa na LC s % vyjadrením hlavných hospodárskych 

spôsobov (HS) a foriem HS, a im zodpovedajúcim priemerným rubným dobám (RD), obnovným dobám (OD) 

a veku začatia obnovy.  

 

 Tabuľkové prehľady základných rozhodnutí a cieľov hospodárenia (modely hospodárenia) 

 tabuľkové prehľady základných rozhodnutí a cieľov hospodárenia pre LHC v rámci lesnej oblasti sú členené 

v štruktúre prevádzkových súborov a ZHSLT v rámci príslušnej kategórie, písmena kategórie, tvaru lesa, spôsobu 

obhospodarovania, HSLT, porastového typu, stupňa ohrozenia, imisného typu, pásma ohrozenia, stupňa ochrany 
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prírody, zóny ochrany prírody a zóny rekreácie, kategórie chráneného územia, špecifiká, pásma hygienickej 

ochrany (tabuľka 11. v prílohe). 

 

6.3 Zoznam porastov zaradených do pásiem ohrozenia imisiami 
Tabuľka 10a 

 

 

Pásmo ohrozenia imisiami  Zoznam porastov  Výmera 

A   

B   

C   

 

6.4 Zoznam porastov zaradených do pásiem biotického ohrozenia  
Tabuľka 10b 

Pásmo biotického ohrozenia 
uviesť škodlivého činiteľa 

Zoznam porastov  Výmera 

A  - ohnisková zóna   

B  - bezprostredná zóna šírenia   

 

 

 

7. ZÁSADY VYKONÁVANIA PRÁC HOSPODÁRSKEJ ÚPRAVY LESA  

7.1 Priestorové rozdelenie lesa 

Skomentuje sa stav a určia pravidlá  priestorového rozdelenia lesa vo vyhotovovanom PSL nasledovne : 

 priestorové rozdelenie lesa v doteraz platnom PSL (dielce, oddelenia, podiel rozdelenia na dielce a pod.) 

 návrh priestorového rozdelenia  a číslovania  dielcov v LC. Pri priestorovom rozdelení lesa na dielce, čiastkové plochy 

a porastové skupiny sa vychádza z ustanovení § 27d vyhlášky o HÚL, 

 ak je LC plošne vymedzený a určený na území  viacerých LHC a bývalých LC opakovanie toho istého čísla  dielca v 

rámci LC nie je prípustné. Duplicitu v označení dielcov je nutné odstrániť,  v prípade veľkého výskytu duplicity 

dielcov sa musia všetky dielce v LC pri vyhotovení PSL prečíslovať. Návrh na prečíslovanie dielcov musí byť 

prerokovaný s dotknutými obhospodarovateľmi lesa. 

 hranica dielca sa v teréne vyznačuje v hospodárskych lesoch a v lesoch osobitného určenia bielou farbou 

a v ochranných lesoch červenou farbou. Označenie sa vykonáva na kmeňoch stromu z oboch strán, vo výške 130 cm 

nad zemou pásom so šírkou 5 cm a dĺžkou 20 cm priebežne hranicou dielca tak, aby táto bola v teréne zreteľná.  

 zmenu hranice dielca a farebného označenia pri zmene kategórie lesa vyznačuje vyhotovovateľ PSL. 

 údržbu hranice dielca zabezpečuje obhospodarovateľ lesa. 

 stanovenie termínu pre obhospodarovateľa lesa na zabezpečenie vyznačenia a stabilizácie dielcov v teréne v prípade, že 

táto nie je podľa dostupných informácií k termínu vyhotovenia „správy“ v dostatočnej miere zabezpečená. 

 priestorové rozdelenie lesa sa v maximálne možnej miere prispôsobí na v teréne identifikovateľné a stabilizované 

katastrálne hranice, 

 uviesť a zdôvodniť odlišnosti tvorby dielcov, čiastkových plôch a porastových skupín od zásad uvedených v 

Pracovných postupoch HÚL 2008 odsúhlasených MPSR pod č. 455/2009-710 zo dňa 9.1.2009 (ďalej len „Pracovné 

postupy HÚL“), v nadväznosti na novelizované znenie vyhlášky o HÚL platnej od 1.1.2022. 

 zoznam  dielcov  s dvomi a viacerými obhospodarovateľmi lesa. 
 

7.2 Meračské a mapovacie práce 

V kapitole sa skomentuje stav a určia pravidlá pre zabezpečenie meračských a mapovacích prác v novom PSL nasledovne: 

 stav mapových podkladov : 

 digitálneho mapového diela (DMD), 

 spôsob ich vyhotovenia, 

 navrhovaný spôsob mapovania DMD, 

 využitie leteckých meračských snímok, termín ich vyhotovenia (pokiaľ je vyhotovovateľovi PSL známy),  

 spôsob zisťovania a vyrovnávania výmer, 
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 uplatnenie odlišných postupov  riešenia nezrovnalostí od postupov vyplývajúcich z prílohy č. 14  Pracovných postupov 

HÚL „Riešenie nezrovnalostí v súboroch geodetických a popisných informácií katastrálneho operátu KN v porovnaní 

so skutočným stavom zisteným v teréne“ 

 prípadné odlišnosti od predpisov a postupov pri  mapovaní,  

 stanovenie termínov odovzdania chýbajúcich mapových podkladov od obhospodarovateľov lesa, 

 stanovenie  termínov pre obhospodarovateľa lesa na predloženie návrhov 

 lesných skladov, 

 funkčných plôch, 

 iných lesných pozemkov bez lesných porastov, ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a sú pre jeho činnosť 

nevyhnutné 

vyhotovovateľovi PSL, 

 spôsob odsúhlasenia (potvrdenia) návrhov pozemkov bez lesných porastov príslušným OŠS LH,  

 správca tematického štátneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva (ďalej len „TŠMD“) určí spôsob 

vyhotovenia digitálneho mapového diela s obsahom lesného hospodárstva (ďalej len „DMD“) na príslušnom LC,  

 správca TŠMD LH dodá vyhotovovateľovi PSL letecké meračské snímky, ortofotomozaiku z územia LC  a potrebné 

podklady z katastra nehnuteľností na základe súhlasu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

(ÚGKK SR), 

 lesnícke digitálne mapy budú vyhotovené podľa štandardu DMD schváleného MP SR. 

 

7.3 Zisťovanie zásob dreva v lesných porastoch 

 

- Zisťovanie zásob dreva sa pri vyhotovení PSL vykoná v súlade s §33 ods. 3, 4 ,5 vyhlášky o HÚL:  

Zásoba dreva v lesnom poraste sa podľa kategórie lesa, hospodárskeho tvaru lesa, hospodárskeho spôsobu a stavu 

lesného porastu zisťuje 

a) v hospodárskych lesoch vysokých s hospodárskym spôsobom podrastovým a hospodárskym spôsobom holorubným, 

1. v nehomogénnych lesných porastoch, v ktorých sa plánuje obnovná ťažba, matematicko-štatistickými 

reprezentatívnymi metódami alebo celoplošným priemerkovaním, prípadne kombináciou priemerkovania a 

výberového merania s presnosťou +/-15 % a spoľahlivosťou 95 %, 

2. v homogénnych, ako aj systematicky rozpracovaných lesných porastoch s plánovanou obnovnou ťažbou 

metódou rastových tabuliek diferencovaných podľa zásobových úrovní (ďalej len "diferencované rastové 

tabuľky") s presnosťou +/-15 % a spoľahlivosťou 95 %; ak ide o matematicko-štatistické reprezentatívne 

metódy, intenzita a rozsah výberu sa určujú tak, aby sa dosiahla presnosť +/-15 % a spoľahlivosť 95 %; môže sa 

použiť aj celoplošné priemerkovanie, 

3. v lesných porastoch s plánovaným dokončením obnovy počas platnosti plánu celoplošným priemerkovaním 

alebo matematicko-štatistickými reprezentatívnymi metódami s presnosťou +/-10 % a spoľahlivosťou 95 %, 

4. v lesných porastoch pri uplatňovaní prírode blízkeho hospodárenia v lesoch alebo pri prebudove lesa na prírode 

blízke hospodárenie v lesoch, v ktorých sa plánuje obnovná ťažba v rozsahu menšom ako 20 % zo zásoby 

porastu, matematicko-štatistickými reprezentatívnymi metódami s presnosťou +/−20 % a spoľahlivosťou 95 %,, 

5. v ostatných lesných porastoch metódou rastových tabuliek podľa dreviny, bonity a veku (ďalej len "rastové 

tabuľky"), 

b) v hospodárskych lesoch vysokých a lesoch osobitného určenia vysokých s hospodárskym spôsobom výberkovým 

a hospodárskym spôsobom účelovým 

- v lese vekových tried matematicko-štatistickými reprezentatívnymi metódami s presnosťou +/-15 % a 

spoľahlivosťou 95 %, ktorými sa zisťuje aj hrúbková štruktúra lesného porastu; môže sa použiť aj 

celoplošné priemerkovanie, 

c) v lesoch osobitného určenia vysokých s hospodárskym spôsobom podrastovým, hospodárskym spôsobom účelovým 

a hospodárskym spôsobom holorubným 

1. v rubných porastoch, v ktorých sa neplánuje obnovná ťažba alebo sa plánuje ťažba v menšom rozsahu ako 20 % 

zo zásoby dreva v lesnom poraste, metódou rastových tabuliek, 

2. v rubných porastoch s plánovanou obnovnou ťažbou vo väčšom rozsahu ako 20 % zo zásoby dreva v lesnom 

poraste metódou diferencovaných rastových tabuliek alebo matematicko-štatistickými metódami s presnosťou 

+/-15 % a spoľahlivosťou 95 %, 

3. v rubných porastoch s plánovaným dokončením obnovy počas platnosti plánu matematicko-štatistickými 

metódami s presnosťou +/-10 % a spoľahlivosťou 95 %, 

4. v ostatných lesných porastoch metódou rastových tabuliek, 
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d) v ochranných lesoch metódou rastových tabuliek, 

e) v lesoch hospodárskeho tvaru lesa nízkeho a v lesoch pri prevode lesa nízkeho na les vysoký metódou rastových 

tabuliek alebo odvodením z predchádzajúcich ťažbových výsledkov; kategória lesa a hospodársky spôsob sa 

nezohľadňujú, 

f) v topoľových a vŕbových lesných porastoch hospodárskeho tvaru lesa vysokého metódou porastového vzorníka 

podľa počtu stromov na hektár a objemu stredného kmeňa, matematicko-štatistickými reprezentatívnymi metódami, 

celoplošným priemerkovaním alebo metódami zisťovania zásob pomocou diaľkového prieskumu zeme s presnosťou 

+/−15 % a spoľahlivosťou 95 %; kategória lesa a hospodársky spôsob sa nezohľadňujú, 

g) v energetických porastoch odvodením z predchádzajúcich ťažbových výsledkov alebo odhadom podľa druhu dreviny 

a kvality stanovišťa. 

- v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa nedosiahne presnosť a spoľahlivosť zisťovania podľa predchádzajúceho 

odseku sa v pokynoch na vyhotovenie programu starostlivosti môže určiť iný spôsob zisťovania zásoby. 

Vyhotovovateľ PSL, ak sú mu známe dôvody použitia odlišného spôsobu zisťovania zásob v lesných porastoch, ako 

spôsoby zisťovania uvedené v § 33 ods. 3 vyhlášky o HÚL, môže na základe predloženého zdôvodnenia navrhnúť 

orgánu ŠS LH použitie odlišného spôsobu zisťovania zásob dreva v lesných porastoch. Ak orgán ŠS LH v pokynoch 

na vyhotovenie programu starostlivosti povolí odlišný spôsob zisťovania zásoby, vyhotovovateľ PSL vo Všeobecnej 

časti uvedie zoznam porastov, v ktorých ho použil na zistenie zásoby. 

- Okresný úrad v sídle kraja  - odbor opravných prostriedkov  po posúdení opodstatnenosti navrhnutého odlišného 

iného spôsobu zisťovania zásob dreva v súlade s § 33 ods.4 vyhlášky o HÚL rozhodne v  protokole vyhotovenom 

podľa § 41 ods. 9 zákona o jeho použití, 

- zásoba dreva v lesnom poraste sa zisťuje v m3 od 7 cm hrúbky bez kôry meraním hrúbky stromov s kôrou vo výške 

130 cm nad zemou a výšky stromov podľa zvolenej metódy tak, aby sa dosiahla požadovaná presnosť a spoľahlivosť. 

Zásobu dreva v energetických porastoch možno zisťovať v tonách, pričom sa zisťuje aj objem dreva v m3 od 7 cm 

hrúbky bez kôry, 

- pre každú kategóriu lesov sa v programe starostlivosti uvádza priemerný rubný prírastok, celkový priemerný 

prírastok a celkový bežný prírastok vypočítaný metódou rastových tabuliek alebo odvodený na základe vývoja 

lesného porastu. 

 

7.4 Časová úprava lesa 

 

- Vykoná sa v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä podľa § 38 ods. 1 a § 39 ods. 10 zákona a 

§ 28 vyhlášky o HÚL) a platných Pracovných postupov HÚL. 

- Uvedie sa mriežka rubných dôb PS alebo veku rubných zrelostí drevín podľa stanovištných jednotiek aj 

s intervalmi rozpätia (zdroj KZSL). 

- Stanovia sa  pravidlá na možnosti úpravy veku začatia obnovy (rubného veku)  z dôvodu  aby predržaním materského 

porastu nevznikli väčšie straty, ako keby sa ťažba realizovala v súčasnosti. 

Pri úprave veku začatia obnovy (rubného veku) sa odporúča zohľadniť  najmä: 

 strednú hrúbku porastu vo vzťahu k absolútnej výškovej bonite, zakmeneniu a strednému veku, 

 intenzitu a rozsah poškodenia porastu (rekonštrukčný rubný vek),  

 stav prirodzeného zmladenia vo vzťahu k porastovým veličinám materského porastu. 

 

7.5 Ťažbová úprava 
 

- Vykoná sa v súlade s § 39 ods. 11 zákona, § 28 a § 29 vyhlášky o HÚL a platnými Pracovnými postupmi HÚL 

a k nim vydanými usmerneniami NLC - ÚHÚL. Ťažbová úprava sa vykoná po ukončení podrobného zisťovania stavu 

lesa (po skončení terénnych prác) a jej výsledky budú súčasťou všeobecnej časti PSL. 

- Odporúča sa: 

 zhodnotiť predpokladanú  vekovú štruktúru LC a jej vplyv na vývoj ťažieb LC, 

 zhodnotiť zmeny v kategorizácii lesa a ich vplyv na vývoj ťažieb v LC, 

 ak je to možné, uviesť ťažbového ukazovateľa z minulého desaťročia a jeho hodnotu prepočítať na súčasnú 

výmeru LC. 
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8. SÚČASTI PSL 
 

Uvedú sa: 

- súčasti PSL podľa § 40 ods. 2 a ods. 3 zákona v rozsahu určenom v zmluve o dielo na vyhotovenie PSL pre LC,  

- súčasti PSL podľa § 40 ods. 2 písm. b), c) a f) pre výpis z programu starostlivosti (opis porastov, plán hospodárskych 

opatrení, obrysová a porastová mapa). Podľa § 39 ods. 4 zákona sa výpis z programu starostlivosti vyhotovuje pre 

vlastnícky celok, 

- termíny poskytnutia a odovzdávania náležitostí PSL (provizórna mapa, porovnávací výkaz nového a starého 

označenia a pod.). 

PSL sa po jeho schválení predkladá ministerstvom zriadenej právnickej osobe (§ 38 ods. 2 zákona). 

Právnická osoba zriadená ministerstvom (NLC), prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva 

zverejňuje súčasti PSL podľa § 40 ods. 2 písm. a) až c), e) a f), ktorými sú: všeobecná časť, opis porastov, plán 

hospodárskych opatrení, prehľadové tabuľky, obrysová a porastová mapa.  

Súčasti PSL podľa § 40 ods. 3 písm. a) až e) a odseku 8 (ťažbová mapa, prieskum a plán lesnej dopravnej siete, 

prieskum a plán zahrádzania bystrín v lesoch, plán lesníckotechnických meliorácií a iné súčasti) zverejňuje NLC, ak boli 

vyhotovené z verejných zdrojov. 

 

9. ZÁSADY SPOLUPRÁCE S OBHOSPODAROVATEĽMI LESA, HOSPODÁRMI A INÝMI SUBJEKTAMI 
 

Uvedú sa: 

- zodpovedné osoby a ich zástupcovia za spoluprácu pri vyhotovení PSL zo zástupcov vlastníkov,  

obhospodarovateľov lesa, hospodárov  a vyhotovovateľa PSL, 

- spôsob  a termíny poskytnutia číselných a grafických podkladov pre vypracovanie PSL od  obhospodarovateľov lesa,  

- spôsob riešenia a termíny prerokovania otázok súvisiacich s vyhotovením PSL s OŠS LH, obhospodarovateľmi lesov, 

hospodármi, resp. inými subjektmi, ktorých záujmy sú vyhotovením PSL dotknuté a majú záujem o uplatnenie 

svojich požiadaviek pri vyhotovení PSL, 

- spôsob poskytnutia podkladov z priebežnej aktualizácie vlastníckych a užívateľských vzťahov od správcu lesných 

pozemkov, ktorých vlastník nie je známy, alebo ktorých vlastník je známy ale jeho trvalý pobyt alebo sídlo nie je 

známe (nezistení vlastníci), resp. príslušného OŠSLH, ktorý vedie evidenciu lesných pozemkov podľa § 4 zákona ku 

koncu posledného roka platnosti PSL, 

- termín predloženia, prerokovania a odsúhlasenia návrhu hospodárských opatrení v období od skončenia platnosti 

programu starostlivosti do schválenia návrhu programu starostlivosti,  

- termíny a spôsob prerokovania a odsúhlasenia 

 opisu porastov a návrhu plánu hospodárskych opatrení,  

 zistených plôch holín, prvého zalesnenia, opakovaného zalesnenia a novovzniknutých etáží (prirodzeného 

zmladenia) 

- spôsob a termín stabilizácie nejasných vlastníckych resp. užívateľských  hraníc, 

- iné dôležité okolnosti (napr. termíny vonkajších prác a pod.). 

 

Zoznam dotknutých orgánov štátnej správy, právnických osôb a fyzických osôb, ktorých práva môžu byť 

vyhotovením PSL dotknuté a ktoré vyhotovovateľ PSL odporúča Okresnému úradu v sídle kraja  - odboru opravných 

prostriedkov, v zmysle § 41 ods. 8  zákona vyzvať k nahliadnutiu a  predloženiu pripomienok k správe o doterajšom 

hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti.  

Sú to najmä:  

- Okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 

prostredia kraja, 

- Okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného 

prostredia kraja, 

- odborná organizácia štátnej ochrany prírody, 

- Okresný úrad – pozemkový a lesný odbor, 

- správca, dotknutí vlastníci a obhospodarovatelia lesa, 

- dotknutí hospodári, 

- Národné lesnícke centrum, 

- Slovenský pozemkový fond,  

- príslušný energetický podnik,  

- zástupcovia miestnej samosprávy, 

- Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., 

- Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 

- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 



15 

 

10. PRÍLOHY 

 

Uvedú sa dôležité dokumenty, rozhodnutia, vyjadrenia, stanoviská, komentáre, doručené podklady pre vypracovanie 

Správy, požiadavky na vyhotovenie PSL a pod., ktoré sa svojim obsahom týkajú vypracovania Správy a vyhotovenia PSL, 

ako sú: 

- určujúce právne predpisy súvisiace s vyhotovovaním PSL, 

- rozhodnutie o určení LC, 

- zoznam porastov od obhospodarovateľa lesa s požadovaným návrhom na PBHL alebo prebudovou na PBHL, 

- iné dokumenty ovplyvňujúce vyhotovenie PSL.  
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                                                                                                                                                  Príloha č. 1 

 

Právne predpisy súvisiace s vyhotovovaním Programov starostlivosti o lesy v roku 2023 

(stav k 01. 01. 2023) 

 

 
Lesné hospodárstvo 

 

Zákony  

1. Zákon NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (v znení zákonov č. 275/2007 Z. 

z., 359/2007 Z. z., 360/2007 Z. z., 540/2008 Z. z., 499/2009 Z. z., 117/2010 Z. z., 96/2012 Z. 

z., 345/2012 Z. z., 115/2013 Z. z., 180/2013 Z. z., 182/2014 Z. z., 125/2016 Z. z., 153/2017 Z. 

z., 110/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 158/2019 Z. z., 158/2019 Z. z., 355/2019 Z. z., 

120/2021 Z. z., 310/2021 Z. z., 389/2021 Z. z., 6/2022 Z. z., 257/2022 Z. z.)  

2. Zákon NR SR č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov (v 

znení zákonov č. 49/2011 Z. z., 73/2013 Z. z., 180/2013 Z. z., 182/2014 Z. z., 120/2021 Z. z.) 

3. Zákon NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov (v znení 

zákonov č.464/2002 Z. z., 176/2004 Z. z., 545/2004 Z. z., 184/2009 Z. z., 324/2012 Z. z., 61/2015 Z.z.)  

4. Zákon NR SR č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a 

doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji 

vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v znení 

zákona č. 355/2019 Z. z.) 

 

Vyhlášky 

1. Vyhláška MP SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa v znení neskorších 

predpisov (v znení vyhlášok č. 15/2015 Z. z., 537/2021 Z. z.) 

2. Vyhláška MPRV SR č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii v znení neskorších predpisov (v 

znení vyhlášky č. 321/2020 Z. z.) 

3. Vyhláška MPRV SR č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného 

reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh v znení neskorších predpisov (v znení vyhlášky č. 

118/2013 Z. z.) 

4. Vyhláška MP SR č. 65/1995 Zb. o evidencii lesných pozemkov a stavieb1 

5. Vyhláška MP SR č. 12/2009 Z. z. o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich 

vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov 

6. Vyhláška MP SR č. 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi v znení neskorších predpisov (v 

znení vyhlášky č. 206/2019 Z. z.) 

7. Vyhláška MP SR č. 441/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na 

vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu a o vydávaní a odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti a 

technickej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu 

8. Vyhláška MP SR č. 397/2006 Z. z. o lesnej stráži 

9. Vyhláška MP SR č. 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva 

a dokladoch o pôvode dreva v znení neskorších predpisov (v znení vyhlášky č. 176/2011 Z. z.) 

10. Vyhláška MPRV SR č. 226/2017 Z. z. o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie 

mimoprodukčných funkcií lesov 

11. Vyhláška MPRV SR č. 207/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným 

pozemkom za hospodárenie v lesoch v znení neskorších predpisov (v znení vyhlášky č. 143/2020 Z. z.) 

 

 

                                                 
1 vyhláška zrušená zákonom NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov: Zrušenie tejto vyhlášky 

nadobudne účinnosť až dňom nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzných predpisov vydaných podľa § 66 zákona č. 

326/2005 Z. z. 
 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-275
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-275
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-359
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-360
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-540
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-499
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-117
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-96
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-96
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-345
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-115
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-180
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-182
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-125
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2017-153
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2017-153
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-110
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-177
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-177
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-158
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-158
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-355
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/280/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/292/
http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=24&navID2=24&sID=37&id=1615
http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=24&navID2=24&sID=37&id=1609
http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=24&navID2=24&sID=37&id=1609
http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=24&navID2=24&sID=37&id=1614
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Ostatné právne oblasti 

Zákony 

 

1. Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v znení 

zákonov č. r1/c48/2003 Z. z., 525/2003 Z. z., 205/2004 Z. z., 364/2004 Z. z., 587/2004 Z. z., 15/2005 

Z. z., 479/2005 Z. z., 24/2006 Z. z., 359/2007 Z. z., 454/2007 Z. z., 515/2008 Z. z., 117/2010 Z. z., 

145/2010 Z. z., 408/2011 Z. z., 180/2013 Z. z., 207/2013 Z. z., 311/2013 Z. z., 506/2013 Z. z., 35/2014 

Z. z., 198/2014 Z. z., 314/2014 Z. z., 324/2014 Z. z., 91/2016 Z. z., 125/2016 Z. z., 240/2017 Z. z., 

177/2018 Z. z., 284/2018 Z. z., 310/2018 Z. z., 150/2019 Z. z., 221/2019 Z. z., 356/2019 Z. z., 

356/2019 Z. z., 74/2020 Z. z., 6/2022 Z. z., 377/2022 Z. z.) 

2. Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (v znení zákonov č. 433/2010 Z. z., 547/2010 Z. z., 393/2011 Z. z., 547/2011 Z. z., 352/2013 

Z. z., 402/2013 Z. z., 432/2013 Z. z., 152/2014 Z. z., 259/2015 Z. z., 259/2015 Z. z., 282/2015 Z. z., 

91/2016 Z. z., 316/2016 Z. z., 351/2016 Z. z., 177/2018 Z. z., 288/2018 Z. z., 55/2019 Z. z., 55/2019 Z. 

z., 146/2019 Z. z., 221/2019 Z. z., 90/2020 Z. z., 311/2020 Z. z., 402/2021 Z. z.) 

3. Zákon NR SR č. 405/2011 Z. z.  o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (v znení 

zákonov č. 387/2013 Z. z., 177/2018 Z. z.) 

4. Zákon NR SR č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (v znení zákonov č. 72/2012 Z. z., 115/2013 Z. z., 115/2013 Z. z., 180/2013 Z. z., 

125/2016 Z. z., 198/2020 Z. z., 268/2022 Z. z.) 

5. Zákon NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov činností na životné prostredie a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v znení zákonov č. 275/2007 Z. z., 

454/2007 Z. z., 287/2009 Z. z., 117/2010 Z. z., 145/2010 Z. z., 258/2011 Z. z., 408/2011 Z. z., 

345/2012 Z. z., 448/2012 Z. z., 39/2013 Z. z., 180/2013 Z. z., 314/2014 Z. z., 128/2015 Z. z., 125/2016 

Z. z., 312/2016 Z. z., 142/2017 Z. z., 177/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 460/2019 Z. z., 74/2020 Z. z., 

198/2020 Z. z., 363/2021 Z. z., 372/2021 Z. z., 172/2022 Z. z.) 

6. Zákon NR SR č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, 

kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (v znení zákonov č. 276/2007 Z. z., 661/2007 Z. z., 461/2008 Z. z., 

362/2011 Z. z., 459/2012 Z. z., 459/2012 Z. z., 153/2013 Z. z., 153/2013 Z. z., 374/2014 Z. z., 77/2015 

Z. z., 77/2015 Z. z., 91/2016 Z. z., 125/2016 Z. z., 177/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 133/2021 Z. z., 

310/2021 Z. z., 172/2022 Z. z.) 

7. Zákon NR SR č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (v znení č. 391/2012 Z. z., 352/2013 Z. z., 382/2013 Z. z., 102/2014 Z. z., 

102/2014 Z. z., 321/2014 Z. z., 91/2016 Z. z., 315/2016 Z. z., 315/2016 Z. z.,162/2018 Z. z., 177/2018 

Z. z., 309/2018 Z. z., 309/2018 Z. z., 419/2020 Z. z., 85/2022 Z. z., 256/2022 Z. z., 324/2022 Z. z., 

393/2022 Z. z.) 

8. Zákon NR SR č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (v znení zákonov č. 

99/2007 Z. z., 309/2009 Z. z., 136/2010 Z. z., 184/2011 Z. z., 251/2012 Z. z., 100/2014 Z. z., 100/2014 

Z. z., 321/2014 Z. z., 439/2015 Z. z., 91/2016 Z. z., 125/2016 Z. z., 293/2016 Z. z., 175/2018 Z. z., 

177/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 198/2020 Z. z., 419/2020 Z. z., 282/2021 Z. z., 249/2022 Z. z., 

363/2022 Z. z.) 

9. Zákon NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (v znení zákonov č. 587/2004 Z. z., 230/2005 Z. z., 

479/2005 Z. z., 532/2005 Z. z., 359/2007 Z. z., 514/2008 Z. z., 515/2008 Z. z., 384/2009 Z. z., 

134/2010 Z. z., 556/2010 Z. z., 258/2011 Z. z., 408/2011 Z. z., 306/2012 Z. z., 321/2012 Z. 

z.(nepriamo), 180/2013 Z. z., 35/2014 Z. z., 409/2014 Z. z., 262/2015 Z. z., 303/2016 Z. z., 277/2017 

Z. z., 51/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 284/2018 Z. z., 284/2018 Z. z., 305/2018 Z. z., 74/2020 Z. z., 

516/2021 Z. z., 253/2022 Z. z.)  

10. Zákon NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (v znení zákonov č. 474/2013 Z. z., 506/2013 Z. z., 115/2014 Z. 

z., 374/2014 Z. z., 79/2015 Z. z., 128/2015 Z. z., 160/2015 Z. z., 343/2015 Z. z., 125/2016 Z. 

z., 378/2016 Z. z., 55/2017 Z. z., 106/2018 Z. z., 216/2018 Z. z.) 

11. Zákon NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v znení č. 17/2004 Z. z., 205/2004 Z. z., 587/2004 Z. 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-474
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-506
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-115
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-115
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-374
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-128
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-160
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-125
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-125
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2016-378
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2017-55
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-106
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-216
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z., 15/2005 Z. z., 569/2007 Z. z., 119/2010 Z. z., 137/2010 Z. z., 321/2012 Z. z., 345/2012 Z. z., 

180/2013 Z. z., 319/2013 Z. z., 506/2013 Z. z., 79/2015 Z. z., 128/2015 Z. z., 216/2018 Z. z., 312/2018 

Z. z.) 

12. Zákon NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho 

podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (v znení 

zákonov č. 549/2004 Z. z., 571/2007 Z. z., 274/2009 Z. z., 396/2009 Z. z., 57/2013 Z. z., 145/2013 Z. 

z., 363/2014 Z. z., 24/2015 Z. z., 153/2017 Z. z., 291/2017 Z. z., 291/2017 Z. z., 110/2018 Z. z., 2/2019 

Z. z., 158/2019 Z. z., 151/2021 Z. z., 257/2022 Z. z.)  

13. Zákon NR SR č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o doplnení zákona NR SR č. 

180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších 

predpisov (v znení zákonov č. 217/2004 Z. z., 549/2004 Z. z., 571/2007 Z. z., 285/2008 Z. z., 139/2010 

Z. z., 559/2010 Z. z., 145/2013 Z. z., 122/2015 Z. z., 125/2016 Z. z., 177/2018 Z. z., 257/2022 Z. z.)  

14. Zákon NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a 

doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (v 

znení zákonov č. 525/2003 Z. z., 364/2004 Z. z., 587/2004 Z. z., 230/2005 Z. z., 515/2008 Z. z., 

394/2009 Z. z., 250/2012 Z. z., 180/2013 Z. z., 91/2016 Z. z., 150/2017 Z. z., 51/2018 Z. z., 177/2018 

Z. z., 66/2021 Z. z., 375/2021 Z. z., 516/2021 Z. z., 253/2022 Z. z.) 

15. Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (v znení 

zákonov č. 438/2002 Z. z., 215/2004 Z. z., 347/2004 Z. z., 562/2005 Z. z., 519/2007 Z. z., 445/2008 Z. 

z., 199/2009 Z. z., 400/2011 Z. z., 37/2014 Z. z., 129/2015 Z. z., 177/2018 Z. z., 73/2020 Z. z.) 

16. Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (v znení zákonov 

č. 423/2003 Z. z., 346/2007 Z. z., 600/2008 Z. z., 204/2011 Z. z., 180/2013 Z. z., 212/2018 Z. z.) 

17. Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 

nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (v znení zákonov č. 222/1996 Z. z., 

255/2001 Z. z., 419/2002 Z. z., 173/2004 Z. z., 568/2007 Z. z., 669/2007 Z. z., 384/2008 Z. z., 

304/2009 Z. z., 103/2010 Z. z., 345/2012 Z. z., 180/2013 Z. z., 125/2016 Z. z., 212/2018 Z. z., 

212/2018 Z. z., 225/2019 Z. z., 325/2022 Z. z.) 

18. Zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (v znení zákonov č. 543/2002 Z. 

z.(nepriamo), 747/2004 Z. z., 628/2005 Z. z., 207/2008 Z. z., 477/2008 Z. z., 145/2010 Z. z., 546/2010 

Z. z., 204/2011 Z. z., 220/2011 Z. z., 220/2011 Z. z., 382/2011 Z. z., 341/2012 Z. z., 340/2015 Z. z., 

125/2016 Z. z., 276/2020 Z. z., 392/2020 Z. z., 373/2021 Z. z., 395/2021 Z. z., 251/2022 Z. z.) 

19. Zákon NR SR č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (v znení 

zákonov č. 34/2014 Z. z., 110/2018 Z. z., 110/2018 Z. z., 91/2020 Z. z., 6/2022 Z. z., 257/2022 Z. z., 

325/2022 Z. z.) 

20. Zákon NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 

v znení neskorších predpisov (v znení č. 131/1996 Z. z., 80/1998 Z. z., 219/2000 Z. z., 193/2001 Z. z., 

419/2002 Z. z., 503/2003 Z. z., 549/2004 Z. z., 218/2005 Z. z., 537/2006 Z. z., 537/2006 Z. z., 

396/2009 Z. z., 139/2010 Z. z., 241/2012 Z. z., 57/2013 Z. z., 180/2013 Z. z., 34/2014 Z. z., 115/2014 

Z. z., 24/2015 Z. z., 122/2015 Z. z., 125/2016 Z. z., 153/2017 Z. z., 110/2018 Z. z., 6/2022 Z. z., 

257/2022 Z. z.) 

21. Zákon SNR č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov (v znení zákonov č. 

127/1994 Z. z., 287/1994 Z. z., 171/1998 Z. z., 211/2000 Z. z., 332/2007 Z. z., 388/2021 Z. z.) 

22. Zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 

pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších 

predpisov (v znení zákonov č. 293/1992 Zb., 323/1992 Zb., 187/1993 Z. z., 180/1995 Z. z., 222/1996 

Z. z., 80/1998 Z. z., 256/2001 Z. z., 420/2002 Z. z., 518/2003 Z. z., 217/2004 Z. z., 523/2004 Z. z., 

549/2004 Z. z., 571/2007 Z. z., 285/2008 Z. z., 66/2009 Z. z., 499/2009 Z. z., 136/2010 Z. z., 139/2010 

Z. z., 559/2010 Z. z., 547/2011 Z. z., 345/2012 Z. z., 145/2013 Z. z., 180/2013 Z. z., 115/2014 Z. z., 

363/2014 Z. z., 122/2015 Z. z., 125/2016 Z. z., 153/2017 Z. z., 177/2018 Z. z., 119/2019 Z. z., 

211/2019 Z. z., 211/2019 Z. z., 151/2021 Z. z., 503/2021 Z. z., 6/2022 Z. z., 257/2022 Z. z.) 

23. Zákon SNR č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu 

majetku v znení neskorších predpisov  (v znení zákonov č. 42/1992 Zb., 93/1992 Zb., 542/1992 Zb., 

186/1993 Z. z., 205/1996 Z. z., 64/1997 Z. z., 80/1998 Z. z., 72/1999 Z. z., 175/1999 Z. z., 456/2002 Z. 

z., 172/2003 Z. z., 504/2003 Z. z., 12/2004 Z. z., 549/2004 Z. z., 595/2006 Z. z., 523/2007 Z. z., 

571/2007 Z. z., 285/2008 Z. z., 396/2009 Z. z., 139/2010 Z. z., 559/2010 Z. z., 145/2013 Z. z., 
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180/2013 Z. z., 140/2014 Z. z., 122/2015 Z. z., 125/2016 Z. z., 158/2019 Z. z., 6/2022 Z. z., 257/2022 

Z. z.) 

24. Zákon NZ ČSSR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

(v znení zákonov č. 215/2002 Z. z., 527/2003 Z. z., 122/2006 Z. z., 445/2008 Z. z., 204/2011 Z. z., 

176/2015 Z. z., 125/2016 Z. z., 149/2017 Z. z., 238/2017 Z. z., 177/2018 Z. z.) 

25. Zákon FZ ČSSR č. 50/1976  Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov (v znení nálezu Ústavného súdu SR č. 217/2002 a zákonov č. 103/1990 Zb., 

262/1992 Zb., 136/1995 Z. z., 199/1995 Z. z., 286/1996 Z. z., 229/1997 Z. z., 175/1999 Z. z., 237/2000 

Z. z., 416/2001 Z. z., 553/2001 Z. z., 103/2003 Z. z., 245/2003 Z. z., 417/2003 Z. z., 608/2003 Z. z., 

541/2004 Z. z., 290/2005 Z. z., 479/2005 Z. z., 24/2006 Z. z., 218/2007 Z. z., 540/2008 Z. z., 66/2009 

Z. z., 513/2009 Z. z., 118/2010 Z. z., 145/2010 Z. z., 547/2010 Z. z., 408/2011 Z. z., 300/2012 Z. z., 

180/2013 Z. z., 219/2013 Z. z., 368/2013 Z. z., 293/2015 Z. z., 314/2014 Z. z., 293/2014 Z. z., 

154/2015 Z. z., 247/2015 Z. z., 254/2015 Z. z.,  177/2018 Z. z., 312/2018 Z. z., 93/2019 Z. z., 279/2019 

Z. z., 90/2020 Z. z., 145/2021 Z. z., 149/2021 Z. z., 172/2022 Z. z.) 

26. Zákon NZ ČSSR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov (v znení č. 72/1969 Zb., 139/1982 Zb., 27/1984 Zb., 27/1984 Zb., 160/1996 Z. z., 58/1997 Z. 

z., 395/1998 Z. z., 343/1999 Z. z., 388/2000 Z. z., 416/2001 Z. z., 416/2001 Z. z., 439/2001 Z. z., 

524/2003 Z. z., 534/2003 Z. z., 639/2004 Z. z., 725/2004 Z. z., 93/2005 Z. z., 479/2005 Z. z., 25/2007 

Z. z., 25/2007 Z. z., 275/2007 Z. z., 664/2007 Z. z., 86/2008 Z. z., 8/2009 Z. z., 70/2009 Z. z., 60/2010 

Z. z., 144/2010 Z. z., 249/2011 Z. z., 249/2011 Z. z., 317/2012 Z. z., 345/2012 Z. z., 180/2013 Z. z., 

368/2013 Z. z., 388/2013 Z. z., 488/2013 Z. z., 293/2014 Z. z., 282/2015 Z. z., 387/2015 Z. z., 

106/2018 Z. z., 106/2018 Z. z., 9/2019 Z. z., 149/2019 Z. z., 393/2019 Z. z., 147/2021 Z. z., 149/2021 

Z. z., 181/2022 Z. z.) 

27. Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (v znení č. 

479/2005 Z. z., 208/2009 Z. z., 262/2011 Z. z., 180/2013 Z. z., 38/2014 Z. z., 104/2014 Z. z., 282/2015 

Z. z., 376/2015 Z. z., 125/2016 Z. z., 160/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 34/2019 Z. z., 389/2021 Z. z., 

92/2022 Z. z.) 

28. Zákon NR SR č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (v znení 

zákona č. 533/2021 Z. z.) 

29. Zákon NR SR č. 137/2010 Z. z. o ovzduší  (v znení zákonov č. 318/2012 Z. z., 180/2013 Z. z., 

350/2015 Z. z., /201293/2017 Z. z., 194/2018 Z. z., 74/2020 Z. z.) 

30. Zákon NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov (v znení č. 

180/2013 Z. z., 71/2015 Z. z., 303/2016 Z. z., 292/2017 Z. z., 74/2020 Z. z.) 

31. Zákon NR SR č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

32. Zákon NR SR č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych 

nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

Vyhlášky 

1. Vyhláška ÚGaK SR č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 

v znení neskorších predpisov (v znení vyhlášok č. 74/2011 Z. z., 87/2013 Z. z., 263/2018 Z. z.) 

2. Vyhláška ÚGaK SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (v znení vyhlášok č. 75/2011 Z. 

z., 26/2014 Z. z., 276/2019 Z. z.)  

3. Vyhláška MP SR č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších 

predpisov (v znení vyhlášky č. 227/2010 Z. z., 125/2012 Z. z., 489/2013 Z. z.) 

4. Vyhláška MŽP SR č. 83/1993 Z. z. o štátnych prírodných rezerváciách v znení neskorších predpisov (v 

znení č. 287/1994 Z. z., 543/2002 Z. z., 420/2003 Z. z., 69/2016 Z. z., 278/2022 Z. z.) 

5. Vyhláška MŽP SR č. 29/2005 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem 

vodárenských zdrojov,  o opatreniach na ochranu vôd a technických úpravách v ochranných pásmach 

vodárenských zdrojov   

6. Vyhláška MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov 
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7. Vyhláška MŽP SR č. 17/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné prírodné rezervácie a uverejňuje 

zoznam prírodných rezervácií v znení neskorších predpisov (v znení vyhlášky  č. 420/2003 Z. z.) 

8. Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (v znení  

vyhlášok č. 562/2005 Z. z., 591/2005 Z. z., 259/2009 Z. z., 202/2015 Z. z.) 

9. Vyhláška FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách  (cestný zákon) 

10. Vyhláška MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania 

inváznych nepôvodných druhov 

11. Vyhláška MŽP SR č. 319/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zóny Pieninského národného parku 

12. Vyhláška SK ŽP SR č. 166/1991 Zb. o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v 

Tatranskom národnom parku 

13. Vyhláška MŽP SR č. 173/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Horná Orava 

14. Vyhláška MŽP SR č. 216/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malé Karpaty 

15. Vyhláška MŽP SR č. 377/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Lehnice 

16. Vyhláška MŽP SR č. 593/2006 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Považie 

17. Vyhláška MŽP SR č. 17/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tribeč 

18. Vyhláška MŽP SR č. 18/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky 

19. Vyhláška MŽP SR č. 19/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ondavská rovina  

20. Vyhláška MŽP SR č. 20/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poiplie 

21. Vyhláška MŽP SR č. 21/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Kráľová 

22. Vyhláška MŽP SR č. 22/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Košická kotlina 

23. Vyhláška MŽP SR č. 24/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poľana 

24. Vyhláška MŽP SR č. 25/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Bukovské vrchy 

25. Vyhláška MŽP SR č. 26/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Medzibodrožie 

26. Vyhláška MŽP SR č. 27/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie 

27. Vyhláška MŽP SR č. 30/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Cerová vrchovina – 

Porimavie  

28. Vyhláška MŽP SR č. 437/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď 

29. Vyhláška MŽP SR č. 440/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy 

v znení neskorších predpisov (v znení vyhlášky č. 466/2013 Z. z.) 

30. Vyhláška MŽP SR č. 434/2009 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy 

31. Vyhláška MŽP SR č. 438/2009 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Laborecká vrchovina 

32. Vyhláška MŽP SR č.  439/2009 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Muránska planina – 

Stolica  

33. Vyhláška MŽP SR č. 187/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské 

rybníky 

34. Vyhláška MŽP SR č. 189/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Nízke Tatry 

35. Vyhláška MŽP SR č. 192/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský kras 

36. Vyhláška MŽP SR č. 193/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slanské vrchy 

37. Vyhláška MŽP SR č. 194/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Veľká Fatra 

38. Vyhláška MŽP SR č. 195/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy  

39. Vyhláška MŽP SR č. 196/2010 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Volovské vrchy 

40. Vyhláška MŽP SR č. 2/2011 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malá Fatra 

41. Vyhláška MŽP SR č. 3/2011 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slovenský raj 

42. Vyhláška MŽP SR č. 4/2011 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tatry 

43. Vyhláška MŽP SR č. 26/2011 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Chočské vrchy 

44. Vyhláška MŽP SR č. 28/2011 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Čergov 

45. Vyhláška MŽP SR č. 434/2012 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Levočské vrchy 

 

Iné právne predpisy (nariadenia vlády, výnosy ministerstiev) 

 

1. Nariadenie vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov 

vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky 

2. Nariadenie vlády SR č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu 

organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov (v znení 

nariadení č. 245/2006 Z. z., 493/2007 Z. z., 344/2008 Z. z., 639/2008 Z. z., 112/2009 Z. z., 480/2009 Z. 

z., 80/2010 Z. z., 487/2010 Z. z., 130/2014 Z. z., 250/2014 Z. z., 286/2017 Z. z., 250/2014 Z. z., 

88/2018 Z. z., 21/2020 Z. z.) 
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3. Nariadenie vlády SR č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, 

predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v znení neskorších 

predpisov (v znení nariadení č. 168/2011 Z. z., 363/2012 Z. z., 416/2014 Z. z., 7/2016 Z. z., 154/2018 

Z. z.) 

4. Nariadenie vlády SR č. 58/2003 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Tatranský národný park 

5. Nariadenie vlády SR č. 182/1997 Z. z. o Národnom parku Nízke Tatry 

6. Nariadenie vlády SSR č. 24/1988 Zb. o Národnom parku Malá Fatra 

7. Nariadenie vlády SR č. 69/2016 Z. z. ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny 

a ochranné pásma 

8. Nariadenie vlády SR č. 278/2022 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný par Muránska planina, jeho zóny 

a ochranné pásmo 

9. Nariadenie vlády SR č. 47/1997 Z. z. o Pieninskom národnom parku v znení neskorších predpisov (v 

znení nariadenia č. 335/2004 Z. z.) 

10. Nariadenie vlády SR č. 258/1997 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný par Poloniny 

11. Nariadenie vlády SR č. 140/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra 

12. Nariadenie vlády SR č. 101/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras v znení 

neskorších predpisov (v znení redakčného oznámenia č. r1/c135/2004 Z. z.) 

13. Nariadenie vlády SR č. 7/2014 Z. z. o podrobnostiach o obsahu žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady, 

spôsobe výpočtu finančnej náhrady a spôsobe určenia výšky nájomného a výšky odplaty za zmluvnú 

starostlivosť pri náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania  pozemku 

14. Nariadenie vlády SR č. 145/2015 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské 

Pomoravie  

15. Výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho 

významu v platnom znení (v znení opatrení MŽP SR č. 1/2017 zo 7. decembra 2017 a č. 1/2018 z 29. 

novembra 2018) 

16. Nariadenie vlády SR č. 6/2016 Z. z., ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Borsukov vrch 

17. Nariadenie vlády SR č. 234/2020 Z. z., ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Rydošová 

18. Nariadenie vlády SR č. 237/2020 Z. z., ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vihorlatský prales a jej 

ochranné pásmo 

19. Nariadenie vlády SR č. 30/2021 Z. z., ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Oborínsky luh 

20. Nariadenie vlády SR č. 290/2021 Z. z., ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Pokoradzské jazierka 

21. Nariadenie vlády SR č. 291/2021 Z. z., ktorým sa vyhlasuje národná prírodná rezervácia Plavno 

22. Nariadenie vlády SR č. 334/2021 Z. z., ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Veľký Bukovec a jej 

ochranné pásmo 

23. Nariadenie vlády SR č. 427/2021 Z. z., ktorým sa vyhlasujú niektoré prírodné rezervácie ako 

Pralesy Slovenska 

24. Nariadenie vlády SR č. 19/2022 Z. z., ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vydrica a jej ochranné 

pásmo 
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Základný rámec hospodárenia  a ciele hospodárenia v LC  Tabuľka 11 

 

LC    

 

   

Lesná oblasť    

 

   

Podoblasť     
 

Kategóri

a 

Písmeno 

subkategóri

e 

Tvar lesa 

Spôsob     

obhosp. 

 

Pásmo 

ohrozenia 
Imisný typ 

Pásmo  

hygien. 

ochrany 

Zóna 

rekreácie 

Druh 

chránenéh

o 

územia 

Zóna 

ochrany 

prírody 

Stupeň 

ochrany 

prírody 

Špecif. ZHSLT HSLT PT 
Stupeň 

ohrozenia 

                

                
Rubná doba  

Rubné veky 

drevín 

Dimenzia 

rubného  typu 
Obnovná doba  

Hospodársky spôsob 

a jeho formy 

Cieľové drevinové  

zloženie 

Obnovné drevinové  

zloženie 
Poznámka 

Úprava 

rubnej doby 
 

 

Úprava 

obnovnej doby 
     

Doba             

zabezpečenia 
 Cieľová štruktúra porastu    

Fyzický vek  Doba návratu      

 
Vysvetlivky skratiek v tabuľkách základných rámcov a cieľov hospodárenia : 

 

Hospodársky spôsob s jeho formy : 

 

MH – Forma maloplošná holorubná 

SV – Forma výberková stromová 

VH – Forma veľkoplošná holorubná 

KV – Forma výberková skupinová 

MP – Forma maloplošná podrastová 

PH – Kombinácia MP x MH 

VP – Forma veľkoplošná podrastová 

HP – Kombinácia MH x MP 

UV – Účelový hospodársky spôsob 

 

 

Spôsob zmiešania drevín:  

 

j – jednotlivo 

h – hlúčikovito        (do 0,01 ha) 

s – skupinovo          (0,01 – 0,30 ha) 

o – ostrovčekovito   (0,30 – 0,50 ha) 

p – plošne                 (nad 0.50 ha) 

 

 

 

 

Cieľové / obnovné drevinové zloženie: 

 

Veľké písmená – hlavné dreviny 

Malé písmená – vedľajšie dreviny 

OI (o. i.) – ostatné ihličnany 

CL (c. l.) – cenné listnáče 

 

Rubná a obnovná doba: 

 

F – Príznak funkčného veku v kategórii ochranných lesov a lesov účelových 

99 – Obnovná doba nepretržitá alebo blízka nepretržitej 

98 – Obnovná doba uvádzaná pri spôsobe obhospodarovania „b“ (rezervácie) 
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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  

  

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  

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  juraj.cvicek@minv.sk  
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