
ŠTATÚT LESNÍCKEJ OCHRANÁRSKEJ SLUŽBY 

(MP SR 20.11.1993 pod č. 403/93-700) 

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

1.1. Nová situácia v oblasti vlastníckych a užívateľských vzťahov v lesnom hospodárstve Slovenska, ale i výrazné 

zhoršovanie zdravotného stavu lesa vyžaduje reorganizovať a posilniť doterajšie Laboratórium ochranárskej 

kontroly a prognózy. 

Nové pracovisko bude zabezpečovať úlohy súvisiace so sledovaním zdravotného stavu lesa a zisťovanie príčin 

jeho poškodzovania, kontrolu, evidenciu a prognózu škodlivých činiteľov v lese, ako i poradenskú, expertíznu ň, 

vzdelávaciu a propagačnú činnosť v oblasti ochrany lesa. Názov nového pracoviska je LESNÍCKA OCHRANÁRSKA 

SLUŽBA (ďalej LOS). 

1.2. LOS zriaďuje Ministerstvo pôdohospodárstva SR, pod gestorstvom a metodickým vedením lesníckej sekcie 

MP SR, ako pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou. 

1.3. Činnosť LOS upravuje tento štatút. 

1.4. Štatút mení a dopĺňa ustanovenie Smerníc na ochranu lesa v SSR č.41/222-1981 vydaných MLVH SSR 

a Pokyny MLVH SSR č.14 na vykonávanie ochranárskej kontroly, Spravodajca MLVH SSR čiastka 9, august 1985. 

1.5. Úlohy vyplývajúce zo štatútu sú záväzné pre všetkých vlastníkov a užívateľov lesov, ako i pre orgány štátnej 

správy a organizácie riadené lesníckou sekciou Ministerstva pôdohospodárstva SR. 

1.6. LOS má právo vstupovať na všetky lesné pozemky bez ohľadu na vlastnícke a užívateľské práva a využívať 

prístupové komunikácie. 

1.7. Pracovníci LOS pri plnení služobných povinností majú lesnícke rovnošaty označené emblémom LOS. 

 

2. ZAMERANIE ČINNOSTI  
2.1. NA ÚSEKU VLASTNEJ OCHRANY LESA 

 

2.1.1. Vykonávať kontrolu zdravotného stavu lesných porastov. Pri tejto činnosti úzko spolupracovať s miestne 

príslušnými Lesnými úradmi. 

2.1.2. Viesť evidenciu výskytu škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska, podľa hlásení od vlastníkov a užívateľov 

lesa a na základe vlastných terénnych pozorovaní. 

2.1.3. Vypracovať krátkodobú (ročnú) prognózu škodlivých činiteľov. 

2.1.4. Vykonávať poradenskú, expertíznu a súdnoznaleckú činnosť z oblasti ochrany lesa pre všetky subjekty 

obhospodarujúce les na území Slovenska. 



2.1.5. Zabezpečovať v spolupráci s ÚKSÚP-om skúšanie, povoľovanie a registrovanie pesticídov pre lesné 

hospodárstvo a spracovávať návody na ich aplikáciu. Spolupracovať pri tvorbe zoznamov škodlivých činiteľov 

vnútornej a vonkajšej karantény. 

2.1.6. Spolupracovať s ostatnými odbormi LVÚ Zvolen a Lesoprojektom Zvolen pri spracovávaní špeciálnych 

častí monitoringu zdravotného stavu lesa a ekologického monitoringu súvisiaceho s ochranou lesa. 

2.1.7. Zúčastňuje sa technickej normalizácie v oblasti ochrany lesov. 

 

2.2. NA ÚSEKU VZDELÁVANIA A PROPAGÁCIE OCHRANY 
LESA 

 

2.2.1. Každoročne vydávať publikáciu (elaborát) o výskyte a prognóze škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska. 

2.2.2. Každoročne prostredníctvom odborných seminárov (v spolupráci so špecialistami odboru OLaP LVÚ), 

informovať pracovníkov lesnej prevádzky o zdravotnom stave lesov a prognóze jeho vývoja, o najnovších 

vedecko-výskumných poznatkoch  v tejto oblasti. 

2.2.3. Vydávať publikáciu a krátke informácie o najdôležitejších škodlivých činiteľoch v lesoch Slovenska 

a spôsoboch ochrany a obrany proti nim. 

2.2.4. Spolupracovať s LÚ a OLÚ pri odborných školeniach z problematiky ochrany lesov pre odborných lesných 

hospodárov a ďalších pracovníkov zodpovedných za oblasť ochrany lesa. 

 

2.3. NA ÚSEKU ZAHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE 
 

2.3.1. Informovať okolité štáty o výskyte škodlivých činiteľov na našom území a prognóze ich vývoja 

a požadovať takýto druh informácií i od partnerských organizácií v susedných štátoch. 

2.3.2. V spolupráci so susednými štátmi vykonávať kontrolu zdravotného stavu lesa a pôsobenie škodlivých 

činiteľov v pohraničných oblastiach. 

 

3. ORGANIZAČNÉ ZAČLENENIE  
 

3.1. LOS je súčasťou odboru ochrany lesov a poľovníctva Lesníckeho výskumného ústavu. 

3.2. Jej sídlom je LVÚ, Výskumná stanica, Lesnícka 11, 969 23 Banská Štiavnica. 

3.3. V organizačnej štruktúre LVÚ je LOS postavená na úroveň oddelenia, s relatívnou finančnou 

samostatnosťou. 

3.4. LOS je hospodársko-organizačne a odborne podriadená vedúcemu Výskumnej stanice Banská Štiavnica 

a vedúcemu odboru OLaP. 



3.5. LSO priamo korešponduje a komunikuje s lesníckou sekciou MP SR ako svojim zriaďovateľom, gestorom 

a metodickým centrom, ďalej so všetkými vlastníkmi a užívateľmi lesa, ako i s Oblastnými lesnými úradmi 

a Lesnými úradmi. Dokumenty zásadného charakteru podáva prostredníctvom vedúceho odboru OLaP, resp. 

námestníka riaditeľa LVÚ pre výskum. 

3.6. LOS má vlastnú pečiatku nasledovného znenia: 

Lesnícky výskumný ústav 

Lesnícka ochranárska služba 

Výskumná stanica 

969 23  Banská Štiavnica 

 

4. PERSONÁLNA ŠTRUKTÚRA 
 

4.1. LOS personálne tvorí kolektív výkonnej ochranárskej služby a kolektív špecialistov. 

4.2. Výkonná ochranárska kontrola má 8 pracovníkov: 

       - vedúci LOS (VŠ vzdelanie lesnícke) 

       - 4 inšpektori LOS (VŠ vzdelanie lesnícke, resp. prírodovedné príslušného smeru) 

       - 3 technici (stredoškolské vzdelanie lesnícke) 

4.3. Výkonná ochranárska služba zabezpečuje všetky rutinné činnosti súvisiace s náplňou LOS. 

4.4. Kolektív špecialistov tvoria vedeckí a výskumní pracovníci odboru ochrany lesa a poľovníctva LVÚ Zvolen, 

ktorí sa zaoberajú problematikou ochrany lesa. 

4.4. Kolektív špecialistov zabezpečuje v spolupráci s výkonnou ochranárskou službou riešenie špeciálnych-

komplikovaných, resp. plošne rozsiahlych ochranárskych problémov. Prizývanie špecialistov sa uskutočňuje na 

základe dohovoru vedúceho LOS a vedúceho odboru OLaP, po konzultácii s príslušným špecialistom. 

4.6. Riešitelia výskumných úloh rezervujú minimálne 10 % svojej vedecko-výskumnej kapacity pre potreby LOS. 

Spolupracujú s LOS na základe požiadavky vedúceho LOS a po súhlase vedúceho OLaP. Náklady súvisiace 

s činnosťou špecialistov v rámci LOS sa hradia z rozpočtu LOS. 

4.7. Vedúci a inšpektori LOS môžu participovať na riešení výskumných projektov. 

 

5. FINANCOVANIE 
 

LOS je priamo financovaná zo zdrojov Ministerstva pôdohospodárstva SR na základe rozpočtu, ktorý 

každoročne predkladá LVÚ Zvolen, lesníckej sekcii MP SR. 

 



Financovanie zahŕňa: 

- mzdy pracovníkov výkonnej ochranárskej služby a špecialistov 

- náklady na materiál 

- náklady na služby 

- režijné náklady 

- cestovné a ostatné náklady. 

 

6. VZŤAH K  ORGÁNOM A ORGANIZAČNÝM 
JEDNOTKÁM LESNÉHO HOSPODÁRSTVA, 
VLASTNÍKOM A UŽÍVATEĽOM LESA  
 

6.1. K LESNÍCKEJ SEKCII MP SR 
 

6.1.1.  Lesnícka sekcia je zriaďovateľom, gestorom LOS a metodicky ju usmerňuje. 

6.1.2. Lesnícka sekcia, prostredníctvom rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva SR     zabezpečuje krytie 

všetkých finančných nákladov súvisiacich s činnosťou LOS. 

6.1.3. LOS poskytuje lesníckej sekcii MP SR údaje potrebné k managementu LH. 

 

6.2. K LESNÍCKEMU VÝSKUMNÉMU  ÚSTAVU 
 

6.2.1. LOS je začlenená do riadiacej a organizačnej štruktúry LVÚ. 

6.2.2. Tvorí hlavný článok priameho prenosu výsledkov výskumu ochrany lesa do lesníckej praxe. 

6.2.3. LOS poskytuje údaje o výskyte škodlivých činiteľov a prognóze ich vývoja pre výskumné účely. 

6.2.4. Poskytuje vstupné údaje o najdôležitejších aktuálnych problémoch ochrany lesa, slúžiace pre orientáciu 

smerovania ochranárskeho výskumu. 

6.2.5. Spolupracuje pri monitorovaní zdravotného stavu lesa s ostatnými odbormi LVÚ. 

 

6.3. K ORGÁNOM ŠTÁTNEJ SPRÁVY 
 

6.3.1. LOS úzko spolupracuje s Lesnými úradmi (LÚ) a Oblastnými lesnými úradmi (OLÚ). Predkladá miestne 

príslušným LÚ, prípadne OLÚ návrhy opatrení na odstránenie nedostatkov, zistených pri kontrolách 

zdravotného stavu lesa a iných previerkach, súvisiacich s ochranou lesa. LÚ a OLÚ na základe podnetu LOS 



vydajú na plnenie navrhnutých opatrení rozhodnutie s termínmi plnenia v zmysle Lesného zákona a Zákona 

o správnom konaní. LÚ a OLÚ dávajú tieto rozhodnutia na vedomie i LOS. 

LOS zisťuje úroveň plnenia opatrení uložených z jej podnetu následnými previerkami a o ich výsledku informuje 

LÚ, resp. OLÚ. 

6.3.2. LOS na požiadanie orgánov štátnej správy a iných hospodárskych subjektov, vypracúva odborné posudky 

a stanoviská z oblasti ochrany lesa. 

6.3.3. Spolupracuje pri organizovaní odborných skúšok pre pracovníkov v oblasti ochrany lesa. 

 

6.4. K VLASTNÍKOM A UŽÍVATEĽOM LESA  
 

6.4.1. Kontroluje zdravotný stav lesa, výskyt lesných škodcov a kvalitu vykonaných ochranných a obranných 

opatrení proti nim. 

6.4.2. Kontroluje pravdivosť, správnosť a úplnosť hlásení o výskyte škodlivých činiteľov L-115, L-116, L-117. 

6.4.3. Poskytuje komplexnú informáciu o stave a prognóze výskytu škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska. 

6.4.4. Poskytuje poradenskú a expertíznu službu pre všetky subjekty obhospodarujúce les. 

6.4.5. Organizuje odborné semináre, školenia, sympóziá z oblasti ochrany lesa. 

6.4.6. Zostavuje publikácie o výskyte najvýznamnejších škodlivých činiteľov a metódach ich regulovania. 

 

6.5. K LESOPROJEKTU 
 

6.5.1. LOS spolupracuje na požiadanie Lesoprojektu pri spracovávaní špeciálnych častí ekologického 

monitoringu, ktoré súvisia s problematikou ochrany lesa. 

6.5.2. Lesoprojekt poskytuje LOS bezplatne všetky údaje zo svojej databázy, potrebné pre plnenie funkcie LOS. 

6.5.3. LOS poskytuje Lesoprojektu bezplatne všetky svoje výstupy a elaboráty. 

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA   
 

Štatút lesníckej ochranárske služby bude doplnený resp. pozmenený o aktuálne časti po novelizácii Zákona 

o lesoch. 

 

8. ÚČINNOSŤ  
 

Štatút nadobudol účinnosť dňom 1. januára 1994.  
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