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Lesnícka ochranárska sLužba 
banská Štiavnica 

Lesnícka ochranárska služba (ďalej LOS) je „Orgánom štátnej odbornej kontroly ochrany lesa“ (§ 29 zákona 326/2005 
z. z. o lesoch). K úlohám LOS vyplývajúcim z tohto zákona patrí kontrola:

•	  plnenia povinností pri ochrane lesa, 
•	  účinnosti vykonaných opatrení a 
•	  zdravotného stavu lesa. 

a) monitoruje zdravotný stav lesa a vý-
skyt škodlivých činiteľov, 

b) vypracúva prognózy vývoja škodli-
vých činiteľov (www.los.sk/elabo-
rat.html) a vydáva signalizačné sprá-
vy (www.los.sk/signal.html),  

c) plní úlohy podľa osobitného 
predpisu (podľa zákona NR SR 
č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej 
starostlivosti)

d) vykonáva expertíznu, poradenskú 
a  vzdelávaciu činnosť pri ochra-
ne lesa (www.los.sk/usmernenie.
html), 

e) posudzuje projekty ozdravných 
opatrení na hospodárenie v lesoch 
pod vplyvom imisií, 

f) ukladá obhospodarovateľovi lesa 
opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov pri ochrane,

g) posudzuje projekty na vykona-
nie opatrení na zabránenie šírenia 

Lesnícka ochranárska služba:

Obrázok 1. Titulné strany elaborátov „Výskyt škodlivých činiteľov v roku XY a prognóza na rok XY + 1“

a  premnoženia škodcov z chráne-
ných území (www.los.sk/spol.
html), 

h) poskytuje údaje pre tvorbu infor-
mačného systému lesného hospo-
dárstva.

LOS nadviazala na dlhoročné tradície 
v sledovaní zdravotného stavu lesov na 
Slovensku. Už v roku 1959 bola Vlád-
nym uznesením č. 775 pri výskume 
ochrany lesa zriadená tzv. Kontrolná 
a prognózna služba. Táto sa v roku 1962, 
v zmysle Smernice č. 100, Zbierky po-
kynov štátnych lesov 1963 modifikovala 
na Laboratórium ochranárskej kontroly. 
Činnosť laboratória neskôr upravovali 
Smernice na ochranu lesa v SSR, vydané 
MLVH SSR v r. 1980 a Pokyny MLVH 
SSR na vykonávanie ochranárskej kon-
troly (Spravodajca MLVH SSR čiastka 9 
z augusta 1985).

Úlohy LOS v súčasnosti zabezpečujú 
výskumní pracovníci NLC – LVÚ Zvo-
len, Odboru ochrany lesa a manažmentu 
zveri. Ide o špecialistov na abiotické čini-
tele, podkôrny hmyz, listožravý a cicavý 
hmyz, patogénne huby, burinu a zver. 
Nové poznatky a skúsenosti získavajú 
z riešenia domácich a medzinárodných 
výskumných projektov (www.los.sk) 
a  odovzdávajú ich lesníckej prevádzke. 
K spôsobom prenosu poznatkov výsku-
mu do praxe patrí aj organizovanie kaž-
doročných medzinárodných konferen-
cií „Aktuálne problémy v ochrane lesa“ 
(www.los.sk/seminar.html), vydávanie 
ročnej správy – elaborátu „Výskyt škod-
livých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 
XY a prognóza na rok XY + 1“ (www.los.
sk/elaborat.html) a publikovanie odbor-
ných kníh (www.los.sk/publikacie.html). 
Sídlo LOS je v Banskej Štiavnici, časť 
špecialistov LOS pracuje vo Zvolene.
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Obrázok 2. Titulné strany zborníkov referátov z medzinárodnej konferencie „Aktuálne problémy v ochrane lesa“

Obrázok 3. Titulné strany odborných kníh LOS vydaných pre lesnícku prevádzku

Obrázok 4. Budova LOS v Banskej Štiavnici Obrázok 5. Laboratória LOS v Banskej Štiavnici


