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Všeobecné PP v oblasti LH 
 
• Zákon NR SR č. 326/2005 Z.z. o lesoch, v znení zákona 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., č. 96/2012 Z.z., č. 
345/2012 Z.z., č. 115/2013 Z.z., č. 180/2013 Z.z., č. 182/2014 Z.z. a č. 125/2016 Z.z. 

 
Zákon upravuje vymedzenie lesných pozemkov a ich ochranu ; vlastníctvo lesných 
pozemkov a využívanie lesov; odborné hospodárenie v lesoch; podporu trvalo 
udržate ľného hospodárenia v lesoch  z verejných zdrojov; pôsobnosť orgánov štátnej 
správy lesného hospodárstva a štátny dozor v lesoch; sankcie za porušenie povinností 
ustanovených týmto zákonom. 
Účelom tohto zákona je zachovanie, zve ľaďovanie a ochrana lesov ako zložky životného 
prostredia a prírodného bohatstva krajiny na plneni e ich nenahradite ľných funkcií ; 
zabezpečenie diferencovaného, odborného a trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch; 
zosúladenie záujmov spoločnosti a vlastníkov lesov; vytvorenie ekonomických podmienok na 
trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch. 
Environmentálne aspekty  zákona riešia: 
 
§ 5 
Zásady ochrany lesných pozemkov 
 
(2) Pri využívaní lesných pozemkov na iné účely ako na plnenie funkcií lesov sa 
a) chránia lesné pozemky  najmä v ochranných lesoch (§ 13) a v lesoch osobitného určenia (§ 14), 
b) použije len nevyhnutne potrebná výmera lesných pozemkov a obmedzuje sa narúšanie 

celistvosti lesa , 
c) neobmedzuje využívanie funkcií okolitého lesa, 
d) zabezpečuje, ak je to účelné a technicky uskutočniteľné, skrývka organominerálnych 

povrchových horizontov pôdy  a opatrenia na jej hospodárne využitie, 
e) vykonáva rekultivácia lesných pozemkov  po skončení ich využitia na iné účely, 
f) umiestňujú prieseky v lese tak, aby bol les čo najmenej ohrozovaný vetrom . 
 
§ 6 
Povinnosti pri územnoplánovacej činnosti 
 
(1) Pri územnom plánovaní vykonávanom podľa osobitného predpisu a pri spracúvaní návrhov na 
určenie chráneného ložiskového územia, návrhov na určenie a rozširovanie dobývacích priestorov 
podľa osobitného predpisu sú ich spracovatelia povinní dbať na ochranu lesných pozemkov  a 
dodržiavať ustanovenia § 5 ods. 2. Na zabezpečenie funkcií lesov  sú povinní navrhnúť a odôvodniť 
najvhodnejšie riešenie z hľadiska ochrany lesných pozemkov  a vyhodnotiť možné dôsledky 
alternatívnych riešení vrátane ich ekonomických dosahov. 
 
§ 7 
Vyňatie a obmedzenie využívania 
 
(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá žiada o vydanie rozhodnutia podľa odseku 1, je 
povinná predložiť orgánu štátnej správy lesného hospodárstva zámer, ktorý obsahuje najmä 
a) návrh využitia lesného pozemku a návrh opatrení zabezpe čujúcich ochranu lesa pred 

ohrozením a poškodením , 
b) projekt technickej a biologickej rekultivácie  s časovým harmonogramom jeho zalesnenia, ak ide 

o dočasné vyňatie lesného pozemku, 



c) harmonogram prác na lesnom pozemku tak, aby tie boli vykonané mimo obdobia intenzívnych prác 
v lese a mimo obdobia osobitne významného z hľadiska funkcií lesa, najmä jarného zalesňovania, 
rozmnožovania živo číchov  a zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. 

 
§ 8 
Rozhodovanie o vy ňatí alebo obmedzení využívania 
 
(1) Pri rozhodovaní podľa § 7 ods. 1 je orgán štátnej správy lesného hospodárstva povinný posúdiť 
a) súlad zámeru podľa § 7 ods. 2 so zásadami ochrany lesných pozemkov  podľa § 5 ods. 2, 
(3) S odlesňovaním vyňatého pozemku možno začať až po uhradení náhrady za stratu 
mimoproduk čných funkcií lesa  podľa § 9. Ak sa na ďalšie využitie vyňatého lesného pozemku 
vyžaduje rozhodnutie podľa osobitných predpisov s jeho odlesňovaním sa nesmie začať pred 
nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia. 
 
§ 9 
Náhrada za stratu mimoproduk čných funkcií lesa 
 
(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, na ktorej žiadosť sa rozhodlo o vyňatí a následne dochádza 
k odlesneniu lesného pozemku, je povinná nahradi ť stratu mimoproduk čných funkcií lesa . 
 
§ 10 
Ochranné pásmo lesa 
 
(1) Ochranné pásmo lesa  tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku. 
 
§ 12 
Kategorizácia lesov 
 
Lesy sa z hľadiska využívania ich funkcií členia na 
a) ochranné lesy , 
b) lesy osobitného ur čenia , 
c) hospodárske lesy. 
 
§ 13 
Ochranné lesy 
 
(1) Ochranné lesy sú lesy, ktoré boli za také vyhlásené a ktorých funkčné zameranie vyplýva 
z prírodných podmienok . V týchto lesoch sa musí hospodáriť tak, aby plnili účel, na ktorý boli 
vyhlásené. 
(2) Za ochranné lesy možno vyhlásiť  
a) lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach , ako sú najmä sutiny, strže, strmé svahy so 

súvislo vystupujúcou materskou horninou, nespevnené štrkové nánosy, rašeliniská, mokrade 
a inundačné územia vodných tokov, 

b) vysokohorské lesy pod hornou hranicou stromovej vegetácie, ktoré plnia funkciu ochrany nižšie 
položených lesov a pozemkov,  lesy na exponovaných horských svahoch pod silným 
nepriaznivým klimatickým vplyvom a lesy znižujúce nebezpečenstvo lavín, 

c) lesy nad hornou hranicou stromovej vegetácie s prevládajúcim zastúpením kosodreviny, 
d) ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy . 
 
§ 14 
Lesy osobitného ur čenia 
 
(1) Lesy osobitného určenia sú lesy, ktoré boli za také vyhlásené a ktorých účelom je 
zabezpečovanie špecifických potrieb spolo čnosti , právnických osôb alebo fyzických osôb, na 
ktorých zabezpečenie sa významne zmení spôsob hospodárenia oproti bežnému hospodáreniu. 
(2) Za lesy osobitného určenia možno vyhlásiť lesy 
a) v ochranných pásmach  vodárenských zdrojov I. stupňa a II. stupňa, ak pri odberoch vody 

z povrchového zdroja alebo podzemného zdroja možno zabezpečiť výdatnosť a kvalitu vodného 
zdroja len prostredníctvom osobitného režimu hospodárenia, 



b) v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd a vo 
vnútornom kúpeľnom území kúpeľného miesta, 

c) prímestské a ďalšie lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou funkciou, 
d) v uznaných zverníkoch a samostatných bažantniciach,  
e) v chránených územiach a na lesných pozemkoch s výsk ytom biotopov európskeho významu 

alebo chránených druhov , 
f) v zriadených génových základniach  lesných drevín,  
 
§ 18 
Hospodársky spôsob 
 
(5) Na zachovanie priaznivého stavu chráneného územia, priaznivého st avu rastlinného alebo 
živo číšneho druhu a priaznivého stavu biotopu  sa pri uplatňovaní hospodárskych spôsobov môže 
použiť osobitný režim hospodárenia. 
 
§ 23 
Zásady vykonávania ťažby 
 
(3) Vykonávateľ ťažby je povinný ťažbu uskutočňovať takým spôsobom, aby sa minimalizovali 
negatívne dôsledky na pôdu, následný lesný porast, pri ľahlé stromy  a kvalitu ťaženého dreva. Po 
ukončení ťažby je povinný narušenú lesnú pôdu, lesný porast a priľahlé stromy ošetriť takým 
spôsobom, aby nedochádzalo k ich ďalšiemu poškodeniu. 
(5) Obhospodarovateľ lesa je povinný v záujme ochrany lesa  prednostne vykonať náhodnú ťažbu tak, 
aby nedošlo k vývinu, šíreniu a premnoženiu škodcov. V prípade chránených území  s piatym 
stupňom ochrany táto povinnosť platí len po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia orgánu štátnej 
správy ochrany prírody a krajiny o povolení výnimky… 
 
§ 24 
Povinnosti a oprávnenia pri sústre ďovaní, preprave a usklad ňovaní dreva 
 
(1) Obhospodarovateľ lesa je pri sústreďovaní, preprave a uskladňovaní dreva povinný 
a) zabráni ť nadmernému poškodzovaniu pôdy, okolitých stromov , lesných ciest a vodných 
tokov , 
 
(8) Zakazuje sa viesť cesty, zvážnice a približovacie linky korytami  drobných vodných tokov v 
pozd ĺžnom smere . 
 
§ 26 
Lesníckotechnické meliorácie 
 
(1) Lesníckotechnické meliorácie sú opatrenia na 
a) protieróznu ochranu lesných pozemkov , najmä na zabránenie vzniku lavín, svahových zosuvov, 

strží, sutín a na odstraňovanie ich následkov, 
b) zlepšenie kvality lesných pôd , najmä obnovu ich chemického zloženia a vodného režimu, 
c) zakladanie lesných porastov na zlepšenie protieróznej, protizosuvnej, vodohospodár skej 

a vodoochrannej funkcie lesa . 
 
§ 27 
Zahrádzanie bystrín v lesoch 
 
(1) Zahrádzanie bystrín v lesoch je na účely tohto zákona súbor biologických , technických 
a organizačných opatrení v povodiach drobných vodných tokov zameraných na ochranu  pred 
povodňami, zmiernenie eróznych procesov a akumuláciu vody najmä na účely ochrany pred požiarmi.  
 
§ 28 
Povinnosti pri ochrane lesa 
 
(1) Obhospodarovateľ lesa je povinný vykonávať preventívne opatrenia s cieľom predchádza ť 
poškodeniu lesa a vykonáva ť ochranné a obranné opatrenia pred škodami spôsobov anými 
škodlivými činite ľmi , najmä 



a) zabezpečiť zisťovanie a evidenciu výskytu a vývoja škodlivých činite ľov , a nimi spôsobeného 
poškodenia lesa; pri ich nadmernom výskyte bezodkladne informovať orgán štátnej správy 
lesného hospodárstva a orgán štátnej odbornej kontroly ochrany lesa (§ 29), 

b) vykonávať preventívne opatrenia na zabránenie nadmerného rozšírenia biotických škodlivých 
činite ľov , zabezpečenie stability a odolnosti lesných porastov , 

c) prednostne odstraňovať z lesných porastov choré a poškodené stromy, ktoré môžu byť zdrojom 
zvýšenej početnosti biotických škodlivých činiteľov okrem území s piatym stup ňom ochrany , 

d) uprednostňovať šetrné postupy a prípravky na ochranu lesa  s osobitným dôrazom na 
biologické a biotechnické postupy pri ochrane pred škodami  spôsobovanými biotickými 
škodlivými činiteľmi, 

e) hospodáriť v lesoch pod vplyvom imisií podľa hospodárskych opatrení konkretizovaných v lesných 
hospodárskych plánoch tak, aby sa zmiernili negatívne dôsledky  ich pôsobenia, 

f) vykonávať opatrenia na zamedzenie škôd spôsobených zverou , 
g) vykonávať preventívne opatrenia proti vzniku lesných požiarov, 
h) hospodáriť v lese tak, aby neohrozil lesy iných vlastníkov, 
i) plniť ďalšie opatrenia pri ochrane lesa  uložené orgánom štátnej správy lesného hospodárstva alebo 

orgánom štátnej odbornej kontroly ochrany lesa (§ 29). 
 
§ 30 
Využívanie lesov verejnos ťou 
 
(2) Pri využívaní lesov verejnosťou je každý povinný chráni ť a nenarušova ť lesné prostredie , 
rešpektovať práva a oprávnené záujmy vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa a pokyny 
obhospodarovateľa lesa, člena lesnej stráže a orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. 
 
§ 31 
Zákaz niektorých činností 
 
(1) Na lesných pozemkoch je zakázané  
a) vykonávať terénne úpravy, stavať ploty alebo budovať chodníky, narúša ť pôdny kryt , odváža ť 

lesnú pôdu alebo hrabanku , 
b) zakladať alebo udržiavať otvorené ohne na nich alebo v ich ochrannom pásme mimo vyznačených 

miest, 
d) jazdi ť alebo stáť motorovým vozidlom, skútrom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo 

vyznačených miest  a jazdiť na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty alebo vyzna čenej trasy , 
g) ruši ť ticho a pokoj , 
i) manipulova ť s látkami nebezpe čnými pre prírodné prostredie , 
k) zaklada ť skládky odpadov alebo zne čisťovať lesné pozemky odpadmi , 
m) narušova ť vodný režim  najmä odvodňovaním pozemkov alebo úpravami vodných tokov 

v rozpore s osobitnými predpismi, 
p) vypa ľovať porasty  bylín, krov alebo stromov. 
 
§ 48 
Činnos ť, povinnosti a oprávnenia hospodára 
 
(2) Hospodár je povinný 
b) usmerňovať realizáciu plánu a opatrení uložených na ochranu lesa , 
f) sledova ť stav a vývoj škodlivých činite ľov v lesoch  a v súčinnosti s obhospodarovateľom lesa 

predkladať o nich hlásenie orgánu štátnej správy lesného hospodárstva a lesníckej ochranárskej 
službe, 

g) navrhova ť preventívne opatrenia na ochranu lesov a predchádzanie vplyvu škodlivých činiteľov 
a dozerať na ich realizáciu, 

h) navrhovať na uznanie semenné zdroje a zabezpečovať opatrenia na záchranu a reprodukciu 
genetických zdrojov  hlavných lesných drevín, 

i) navrhova ť environmentálne priaznivé technológie  pri činnostiach súvisiacich s hospodárením v 
lesoch, 

 
 



• Zákon NR SR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore, v zn ení zákona č. 
464/2002 Z.z., 176/2004 Z.z., 545/2004 Z.z., 184/2009 Z.z., č. 324/2012 Z.z. a č. 
61/2015 Z.z. 

 
Účelom tohto zákona je pripraviť vznik, postavenie a pôsobnosť Slovenskej lesníckej 
komory. 
 
 
• Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 397/2006 Z.z. o lesnej stráži  
 
Vyhláška ustanovuje podrobnosti o ustanovovaní člena lesnej stráže, o vzore preukazu člena 
lesnej stráže a o odznaku člena lesnej stráže. 
 
 

Lesné pozemky a pôda 
 
• Zákon NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme po ľnohospodárskych pozemkov, 

poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmen e niektorých zákonov , 
v znení zákona č. 549/2004 Z. z., 571/2007 Z. z., 274/2009 Z. z., 396/2009 Z. z., č. 
57/2013 Z. z., č. 145/2013 Z. z., č. 363/2014 Z. z., č. 24/2015 Z. z. a č. 291/2017 Z. z. 

 
Zákon o.i. upravuje problematiku nájmu lesných pozemkov. 
Environmentálne aspekty zákona riešia: 
 
§ 21 
(3) Nájomca lesného pozemku prenechaného na hospodárenie v lesoch je oprávnený využíva ť ho a 
brať z neho úžitky v súlade s osobitnými predpismi  a s lesným hospodárskym plánom a inými 
opatreniami podľa týchto osobitných predpisov. 
 
 
• Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vi dieka SR č. 151/2016 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o agrochemickom sk úšaní pôd a o skladovaní a 
používaní hnojív  

 
vyhláška ustanovuje podrobnosti o postupe odberu pôdnych vzoriek, spôsobe a rozsahu 
vykonávania agrochemického skúšania pôd a zisťovania pôdnych vlastností lesných 
pozemkov; pozemku, skladovaní a používaní hnojív, hospodárskych hnojív, sekundárnych 
zdrojov živín a kompostov; vedení evidencie spotreby a použitia hnojív, hospodárskych 
hnojív, sekundárnych zdrojov živín a kompostov; spôsobe spracúvania každoročného 
bilančného porovnania živín na všetkých pozemkoch podnikateľov, ktorí obhospodarujú 
poľnohospodársku pôdu alebo lesný pozemok a vykonávajú poľnohospodársku výrobu alebo 
lesnú výrobu, a o spôsobe poskytovania údajov Ústrednému kontrolnému a skúšobnému 
ústavu poľnohospodárskemu v Bratislave. 
 
 
• Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 12/2009 Z.z. o ochrane lesných 

pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vy ňatí a obmedzení z plnenia 
funkcií lesov 

 
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o spôsobe predkladania a náležitostiach žiadosti 
o súhlas s návrhom územnoplánovacej dokumentácie, na určenie chráneného ložiskového 
územia, na určenie a rozšírenie dobývacieho priestoru a povolenia dobývania ložiska. Táto 
vyhláška ďalej upravuje podrobnosti o spôsobe predkladania a náležitostiach žiadosti 
o vyňatie alebo o obmedzenie využívania lesných pozemkov. 
 



Hospodárenie v lesoch 
 
• Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vi dieka SR č. 297/2011 Z.z. o 

lesnej hospodárskej evidencii  
 
Lesná hospodárska evidencia  je súhrn údajov o stave lesa, realizácii plánovaných 
hospodárskych opatrení, neplánovaných činnostiach a opatreniach vykonaných pri 
hospodárení v lesoch. 
Vyhláška upravuje vedenie evidencie, konkrétne evidencie ťažby, holiny, obnovy lesa, 
pestovnej činnosti a ostatných výkonov, ochrany lesa, požiarov na lesných pozemkoch, 
lesnícko-technických meliorácií, ďalej evidenčné výkazy, grafickú evidenciu, zásady vedenia 
a zabezpečenia evidencie, časovú postupnosť vedenia evidencie a termíny predkladania 
evidenčných výkazov. 
 
• Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 232/2006 Z.z. o vyzna čovaní ťažby 

dreva, ozna čovaní vy ťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva, v znení 
vyhlášky č. 176/2011 Z.z. 

 
Vyhláška upravuje podrobnosti o vyznačovaní ťažby dreva,  písomnom súhlase na ťažbu 
dreva, ciache, registrácii, označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva. 
 
 
• Vyhláška 441/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrob nosti o skúške odbornej 

spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho p lánu 
 
 
• Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 451/2006 Z.z. o odbornom lesnom 

hospodárovi  
 
Vyhláška ustanovuje podrobnosti o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti odborného 
lesného hospodára, o obsahu skúšky, postupe pri skúške, o osvedčení a registri odborných 
lesných hospodárov. 
 
• Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 453/2006 Z.z. o hospodárskej 

úprave lesov a o ochrane lesa, v znení vyhlášky MPR V SR č. 15/2015 Z.z. 
 
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa - 
hlavne o kategorizácii lesov a charakteristike subkategórií lesov, o kritériách a podmienkach 
na vyhlásenie ochranných lesov a lesov osobitného určenia, o zásadách určovania a 
spôsobe predkladania návrhov na vyhlasovanie ochranných lesov a lesov osobitného 
určenia, o zaraďovaní lesov pod vplyvom imisií do pásiem ohrozenia a charakteristike 
pásiem ohrozenia, o určovaní hospodárskeho tvaru lesa, členení a použití hospodárskych 
spôsobov a ich foriem, o rekonštrukcii lesa, kritériách na posudzovanie zabezpečeného 
lesného porastu, určovaní priestorového rozdelenia lesa vrátane vymedzenia lesných oblastí 
a podoblastí, o časovej a ťažbovej úprave lesov, vykonávaní hospodárskej úpravy lesov, o 
postupe pri vyhotovovaní lesného hospodárskeho plánu, jeho schvaľovaní, kontrole, 
predčasnej obnove, zmene či úprave, o spôsobe vykonania národnej inventarizácie lesov a 
monitoringu lesov, zásadách ochrany lesa pred vplyvom imisií, abiotických a biotických 
škodlivých činiteľov a o opatreniach na ochranu lesov vrátane ochrany lesa pred požiarmi. 
 
• Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vi dieka SR č. 226/2017 Z. z. o 

poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plneni e mimoproduk čných 
funkcií lesov 

 



Jej cieľom je motivovať obhospodarovateľov lesov, aby uplatňovali prírode blízke a trvalo 
udržateľné hospodárenie. Uplatňovať sa má v takých lesoch, kde primárnym cieľom nie je 
zisk, ale plnenie verejnoprospešných a mimoprodukčných funkcií lesov. K dispozícii budú 2 
milióny eur a podporu bude poskytovať Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA). 
Odmena pre obhospodarovateľa lesa zo strany štátu bude určená na poskytovanie 
netrhových úžitkov. 
 
 

Reproduk čný materiál 
 
• Zákon č. 138/2010 Z.z. o lesnom reproduk čnom materiáli, v znení zákona č. 49/2011 

Z.z., č. 73/2013 Z.z., č. 180/2013 Z.z. a č. 182/2014 Z.z. 
 
Tento zákon upravuje požiadavky na reprodukčný materiál druhov lesných drevín a ich 
krížencov určený na umelú obnovu lesa, zalesňovanie a na iné lesnícke účely, požiadavky 
na zdroje lesného reprodukčného materiálu a ich ochranu, podmienky zberu lesného 
reprodukčného materiálu a jeho uvádzania na trh, podmienky použitia lesného 
reprodukčného materiálu pri umelej obnove lesa a zalesňovaní pozemkov na to určených, 
práva a povinnosti osôb pri činnostiach súvisiacich s lesným reprodukčným materiálom, 
podmienky na obchodovanie s lesným reprodukčným materiálom medzi členskými štátmi 
EÚ, na dovoz lesného reprodukčného materiálu zo štátov, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ, 
a na vývoz lesného reprodukčného materiálu do štátov, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ, 
pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánu štátnej odbornej kontroly v oblasti produkcie 
lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzania na trh, dozor nad produkciou lesného 
reprodukčného materiálu a jeho uvádzaním na trh a sankcie za porušenie povinností v 
oblasti produkcie lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzania na trh.  
 
• Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vi dieka SR č. 501/2010 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesnéh o reproduk čného materiálu a 
jeho uvádzaní na trh, v znení vyhlášky č. 118/2013 Z.z. 

 
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o fenotypovej klasifikácii lesných porastov a 
fenotypovej klasifikácii semenných zdrojov, o uznávaní zdrojov lesného reprodukčného 
materiálu, uznaných lesných porastoch, výberových stromoch, semenných sadoch, klonoch, 
o zmesi klonov a multiklonálnych varietách a ich obhospodarovaní, o ochrane genetických 
zdrojov lesných drevín, génových základniach, semenných porastoch, banke semien lesných 
drevín, o označovaní uznaných zdrojov, génových základní a semenných porastov v teréne 
a lesníckych mapách, o vedení Národného registra zdrojov a vydávaní Národného zoznamu 
zdrojov lesného reprodukčného materiálu SR, o testovaní zdrojov, odbere a označovaní 
lesného reprodukčného materiálu, semenárskych oblastiach a prenose lesného 
reprodukčného materiálu, o požiadavkách na kvalitu a klasifikáciu lesného reprodukčného 
materiálu, pestovaní sadbového materiálu, evidencii pri produkcii lesného reprodukčného 
materiálu a jeho uvádzaní na trh, o evidencii škôlok a prevádzkových zariadení, evidencii 
lesného reprodukčného materiálu použitého pri umelej obnove lesa a zalesňovaní pozemkov 
na to určených, o skúške odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným 
materiálom a zložení skúšobnej komisie a o vydávaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na 
činnosti s lesným reprodukčným materiálom. 
 

Súvisiace predpisy 
 
• Zákon č. 543/2007 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy  pri poskytovaní 

podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, v zne ní zákona č. 601/2008 Z.z., č. 
390/2009 Z.z., č. 101/2011 Z.z., č. 223/2012 Z.z., č. 353/2012 Z.z., č. 211/2013 Z.z., č. 
115/2014 Z.z., č. 182/2014 Z.z., č. 363/2014 Z.z. a č. 125/2015 Z.z. 

 



Zákon upravuje pôsobnosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky a pôsobnosť Pôdohospodárskej platobnej agentúry pri poskytovaní podpory v 
poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve z 
prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov a pre pôdohospodárstvo, rozvoj 
vidieka a rybné hospodárstvo podľa osobitných predpisov. 
 
• Smernice MLVH SSR č. 9146/1981-511/162-160 na postup pri vyhlasovaní l esov 

osobitného ur čenia  
 
• Smernice MLVH SSR č. 6185/82-4/161-160 na postup pri vyhlasovaní ochra nných 

lesov  
 
• Uznesenie vlády SR č. 549/2007 - Národný lesnícky program SR  
 
Vláda SR sa v rámci svojho programového vyhlásenia na rok 2007 zaviazala prijať novú 
lesnícku politiku vo forme národného lesníckeho programu (NLP), ktorý je vypracovaný 
v súlade s Akčným plánom EÚ v oblasti lesného hospodárstva a zároveň je vypracovaný 
v súlade s Národným strategickým plánom rozvoja vidieka a časový horizont jeho plnenia sa 
stanovuje do konca roka 2020.  
Koncepcia národných lesníckych programov sa stala dôležitým nástrojom na dosiahnutie 
trvalo udržateľného obhospodarovania lesov spôsobom, ktorý rešpektuje národnú suverenitu 
a je v súlade so špecifickými národnými podmienkami.  
NLP SR rozpracováva a aktualizuje priority lesného hospodárstva, poskytuje rámec pre 
vymedzenie vplyvov iných sektorov na lesnícku politiku a zvyšovanie povedomia o význame 
lesov pre spoločnosť. NLP definuje 5 strategických cieľov (podpora ekologického 
obhospodarovania lesov, zlepšovanie a ochrana životného prostredia, zlepšovanie kvality 
života, zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti a posilňovanie kooperácie, koordinácie 
a komunikácie) v ktorých rámci, sú definované priority lesného hospodárstva. Záverečná 
časť materiálu uvádza finančný rámec plnenia opatrení NLP. 
 
• Uznesenie vlády SR č. 990/2007 k správe o zdravotnom stave lesov (Zmier nenie 

dôsledkov hynutia smre čín na Slovensku) 
 
Hynutie smrečín nie je problémom len posledného obdobia. Synergické pôsobenie 
škodlivých činiteľov ovplyvňujúcich zdravotný stav lesných ekosystémov je známe niekoľko 
desaťročí. V roku 2007 sa zdravotný stav smrečín výrazne zhoršil najmä v okolí plôch 
poškodených vetrovou kalamitou z 19. novembra 2004. 
Vzniknutú situáciu v smrekových lesoch možno charakterizovať ako najvážnejší lesnícky 
problém v súčasnosti, ktorý existenčne ohrozuje plnenie požadovaných funkcií smrekových 
lesov v mimoriadne dôležitých regiónoch (Orava, Kysuce, Vysoké Tatry, Spiš, Horehronie, 
Gemer). Výrazným spôsobom môže negatívne ovplyvniť ekologickú stabilitu krajiny 
a sociálne a ekonomické aspekty trvalo udržateľného rozvoja predovšetkým vidieckych 
oblastí.  
Obsahom materiálu je optimistický, realistický a pesimistický scenár vývoja škodlivých 
činiteľov a stavu smrečín vypracovaný lesníckou ochranárskou službou, ako orgánu štátnej 
odbornej kontroly ochrany lesa,  v spolupráci s odbornými lesníckymi inštitúciami, avšak 
vývoj v roku 2008 a v ďalších rokoch je podmienený viacerými faktormi. Podľa ďalšieho 
vývoja zdravotného stavu lesov bude možné podrobnejšie vyhodnotiť dopady hynutia 
smrečín a vykonaných opatrení až v budúcom období. 
 
• Nariadenie  vlády Slovenskej republiky č. 146/2008 Z.z. o podmienkach 

poskytovania podpory v územiach európskeho významu na lesnom pozemku, v 
znení nariadenia vlády SR č. 398/2008 Z.z. 

 



Nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory v územiach európskeho 
významu na lesnom pozemku podľa osobitného predpisu (Nariadenie Rady (ES) č. 
1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v 
platnom znení). 
 
• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2008 Z.z. o podmienkach 

poskytovania lesnícko-environmentálnej platby, v zn ení nariadenia vlády SR č. 
399/2008 Z.z. 

 
Nariadenie vlády v súlade s osobitným predpisom (Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. 
septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v 
platnom znení) upravuje podmienky výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia lesnícko-
environmentálnej platby a poskytovania lesnícko-environmentálnej platby. Opatrenie zahŕňa 
2 podopatrenia: a) zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov, b) ochrana biotopov 
vybraných druhov vtákov. 
 
• Nariadenie vlády SR č. 319/2011 Z.z. o podpore podnikania v pôdohospodár stve a 

rozvoji vidieka 
 
Toto nariadenie vlády ustanovuje podmienky poskytovania podpory na podnikanie v 
pôdohospodárstve a rozvoji vidieka formou dotácie.  
 
• Nariadenie vlády SR č. 305/2006 Z.z. o opatreniach proti emisiám plynnýc h a 

pevných zne čisťujúcich látok motorov na pohon po ľnohospodárskych traktorov a 
lesných traktorov v znení nariadenia vlády SR č. 161/2007 Z.z., č. 82/2011 Z.z., č. 
268/2012 Z.z., č. 264/2013 Z.z. a č. 242/2014 Z.z. 

 
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na typ motora na pohon poľnohospodárskeho traktora a 
lesného traktora s vnútorným spaľovaním a na typ traktora a upravuje podrobnosti o ich 
typovom schválení ES vzťahujúcom sa na emisie plynných a pevných znečisťujúcich látok. 
 
• Oznámenie Ministerstva zahrani čných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 

republiky č. 104/2013 Z.z. o uzavretí Dohovoru o Európskom les níckom inštitúte 
Príloha k čiastke 25 – k oznámeniu č. 104/2013 Z.z. 

 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR oznamuje, že 28. augusta 2003 
bol v Joensuu prijatý Dohovor o Európskom lesníckom inštitúte. 
Národná rada SR vyslovila s dohovorom súhlas uznesením č. 392 z 18. decembra 2012. 
Prezident SR podpísal listinu o prístupe k dohovoru 30. januára 2013.  
Listina o prístupe bola 26. februára 2013 uložená u depozitára, ktorého funkcie vykonáva 
Ministerstvo zahraničných vecí Fínskej republiky. 
Dohovor nadobudol platnosť 4. septembra 2005 v súlade s článkom 15 ods. 1. Pre SR 
nadobudne platnosť 27. apríla 2013 v súlade s článkom 15 ods. 2. 
 
• Oznámenie Ministerstva zahrani čných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 

republiky č. 323/2013 Z.z. o vyhlásení Slovenskej republiky k Protokolu o trvalo 
udržate ľnom obhospodarovaní lesov k Rámcovému dohovoru o oc hrane a trvalo 
udržate ľnom rozvoji Karpát 

 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR oznamuje, že pri schválení 
Protokolu o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k Rámcovému dohovoru o ochrane a 
trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (oznámenie č. 304/2013 Z. z.) urobila SR nasledujúce 
vyhlásenie: 



"Slovenská republika pripomína dlhodobú tradíciu trvalo udržateľného obhospodarovania 
lesov na svojom území, ako aj multifunkčnú úlohu lesov pri poskytovaní širokého spektra 
tovarov a služieb spoločnosti. Zároveň potvrdzuje svoj záväzok k implementácii trvalo 
udržateľného obhospodarovania lesov v zmysle princípov definovaných Konferenciou 
ministrov o ochrane lesov v Európe (FOREST EUROPE). Podľa týchto princípov je 
zachovanie, ochrana a primeraný rozvoj biodiverzity lesov integrálnou súčasťou trvalo 
udržateľného obhospodarovania lesov". 
 
 

Poľovníctvo 
 
• Zákon č. 274/2009 Z.z. o po ľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

v znení zákona č. 72/2012 Z.z., č. 115/2013 Z.z., č. 180/2013 Z.z. a č. 125/2016 Z.z. 
 
Upravuje podmienky zachovania druhovej pestrosti a zdravých populácií voľne žijúcej zveri a 
jej prirodzených biotopov; uznávanie, zmeny a využitie poľovných revírov; poľovnícke 
hospodárenie, plánovanie a dokumentáciu; ochranu poľovníctva a zveri, starostlivosť o zver, 
zlepšovanie životných podmienok zveri a pôsobnosť poľovníckej stráže; vznik, registráciu a 
zánik poľovníckej organizácie; organizáciu, postavenie a pôsobnosť Slovenskej poľovníckej 
komory; podmienky na lov a zužitkovanie zveri; náhradu škody spôsobenej poľovníctvom, 
zverou a na zveri; pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku poľovníctva a štátny dozor 
v poľovníctve a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom. 
Zákon sa nevzťahuje na tie jedince raticovej zveri, ktoré sú chované vo farmových chovoch a 
ktoré sú považované za hospodárske zvieratá. 
 
• Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva 

zákon o po ľovníctve, v znení vyhlášky MP SR č. 227/2010 Z.z., vyhlášky MPRV SR 
č. 125/2012 Z.z. a č. 489/2013 Z.z. 

 
Ustanovuje podrobnosti o obsahu projektu samostatnej a uznanej zvernice a bažantnice; 
zaradení poľovného revíru do kvalitatívnych tried a určovaní normovaných kmeňových 
stavov zveri, vekovej a pohlavnej štruktúre a chove zveri; obsahu evidencie zmlúv vlastníkov; 
ukazovateľoch na určenie kritérií chovnosti jednotlivých druhov raticovej zveri a vekovej 
kulminácie; poľovných oblastiach a poľovných lokalitách, chovateľských celkoch, obsahu 
štatútu poradných zborov a chovateľských rád, veľkoplošnom poľovníckom hospodárení, 
chovateľských prehliadkach a ich dokumentácii, kvalifikácii členov hodnotiteľskej komisie a 
obsahu jej činnosti, dokumentácii poľovníckych trofejí a bodových hodnotách významných 
poľovníckych trofejí; počte a druhu poľovníckych zariadení na chov jednotlivých druhov zveri, 
druhu a množstve krmiva a spôsobe prikrmovania a množstve vnadísk a spôsobe vnadenia 
zveri; príprave a skúške odbornej spôsobilosti poľovníckej stráže; poľovníckom plánovaní, 
odborne spôsobilých osobách a ich kvalifikačných predpokladoch; obsahu evidencie a 
dokumentácie vedenej užívateľom poľovného revíru, poľovníckej štatistike a obsahu 
informačného systému v poľovníctve; organizovaní, obsahu, vykonávaní a hodnotení 
poľovníckych skúšok, o kvalifikácii prednášateľov, členov skúšobnej komisie a o 
podrobnostiach pre praktickú prípravu a teoretickú prípravu uchádzačov poľovníckych 
skúšok; obsahu poľovného lístka, žiadosti o vydanie alebo predĺženie platnosti poľovného 
lístka, povolení na lov zveri; čase, spôsobe a podmienkach lovu zveri a povoleniach na lov 
zveri; osobitných spôsoboch lovu; druhoch skúšok poľovných psov, druhoch a kvalifikácii 
poľovne upotrebiteľných psov na používanie počas lovu, dohľadávania a ochrany zveri a o 
značke, jej zakladaní, lístku o pôvode raticovej zveri, obstarávaní a distribúcii značiek, výdaji 
a evidencii značiek. 
 
• Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vi dieka SR č. 421/2013 Z.z., 

ktorou sa ur čuje spolo čenská hodnota po ľovnej zveri  
 



Ministerstvo ustanovuje, že: 
- spoločenská hodnota poľovnej zveri vyjadruje najmä biologickú, ekologickú a kultúrnu 

hodnotu jednotlivých druhov zveri a určuje sa s prihliadnutím na ich vzácnosť 
a ohrozenosť, 

- spoločenská hodnota poľovnej zveri je uvedená v prílohe, 
- pri poľovnej zveri ulovenej v súlade so zákonom sa spoločenská hodnota neurčuje. 
 
 


