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LEX UNO ORE OMNES ALLOQUITURLEX UNO ORE OMNES ALLOQUITUR

ZZáákon jednými kon jednými úústami hovorstami hovoríí ku vku vššetkým.etkým.



AkAkéé ssúú prpráávne východiskvne východiskáá pre pre 
úúpravu tejto problematiky ?pravu tejto problematiky ?

Kompromis medzi Kompromis medzi úústavnými prstavnými práávami a vami a 
povinnospovinnosťťamiami

povinnospovinnosťť vlastnvlastnííka (vlastnka (vlastnííctvo zavctvo zavääzuje) zuje) 
nakladanakladaťť s vlastns vlastnííctvom tak, aby nedoctvom tak, aby nedoššlo k ujme lo k ujme 
na prna práávach iných (prvach iných (práávo kavo kažžddéého na priaznivho na priaznivéé
žživotnivotnéé prostredie), prostredie), 
prpráávo vlastnvo vlastnííka vec drka vec držžaaťť, u, užžíívavaťť aa nakladanakladaťť ss ňňou,ou,
prpráávo spolovo spoloččnosti obmedzinosti obmedziťť vlastnvlastnííka len vo ka len vo 
verejnom zverejnom zááujme. ujme. 



ČČo sa vlastne povao sa vlastne považžuje za ochranu uje za ochranu 
lesa?lesa?

§§ 2 p2 píísm. o) zsm. o) záákona okona o lesoch lesoch 
ochranou lesa sa rozumie sochranou lesa sa rozumie súúbor bor ččinnostinnostíí
zameraných na udrzameraných na udržžanie a zvyanie a zvyššovanie ovanie 
odolnosti lesov, ich ekologickej stability odolnosti lesov, ich ekologickej stability 
aa odstraodstraňňovanie novanie náásledkov spôsobených sledkov spôsobených 
šškodlivými kodlivými ččiniteiniteľľmimi



Ochrana lesa Ochrana lesa –– zzááklady v zklady v záákone kone 
o lesocho lesoch

ŠŠtvrtý diel ztvrtý diel záákona o lesochkona o lesoch
§§ 28 Povinnosti pri ochrane lesa28 Povinnosti pri ochrane lesa
§§ 29 Org29 Orgáán n ššttáátnej odbornej kontroly ochrany lesatnej odbornej kontroly ochrany lesa

TrinTrináásty diel zsty diel záákona o lesochkona o lesoch
§§ 66 Splnomoc66 Splnomocňňovacie ustanoveniaovacie ustanovenia

ppíísmeno h) smeno h) 

VyhlVyhlášáška MP SR ka MP SR čč. 453/2006 Z. z. o hospod. 453/2006 Z. z. o hospodáárskej rskej 
úúprave lesov a ochrane lesa prave lesov a ochrane lesa 



§ 28
Povinnosti pri ochrane lesa

(1) Obhospodarovateľ lesa je povinný vykonávať preventívne 
opatrenia s cieľom predchádzať poškodeniu lesa a vykonávať
ochranné a obranné opatrenia pred škodami spôsobovanými 
škodlivými činiteľmi, najmä
a) zabezpečiť zisťovanie a evidenciu výskytu a vývoja škodlivých 
činiteľov, 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 činiteľov, 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 stupňom 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).



(2) V prípade ohrozenia lesov alebo škôd spôsobených škodlivými 
činiteľmi je obhospodarovateľ lesa povinný na svoje náklady 
neodkladne vykonať opatrenia na odvrátenie ohrozenia lesov a 
odstránenie následkov škôd; v chránených územiach s piatym 
stupňom ochrany má túto povinnosť len po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia orgánu štátnej správy ochrany prírody a
krajiny o povolení výnimky.
(3) Opatrenia na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z 
chránených území s piatym stupňom ochrany, v ktorých nebola 
povolená výnimka orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny na 
vykonanie náhodnej ťažby, zabezpečí v ochranných pásmach území
s piatym stupňom ochrany organizácia ochrany prírody a krajiny. 
Vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa je povinný strpieť
vykonanie týchto opatrení. 
(4) Ak sa mimo lesa alebo na sklade dreva vyskytne biotický škodlivý 
činiteľ ohrozujúci les, môže orgán štátnej správy lesného 
hospodárstva uložiť vykonanie opatrení proti jeho rozšíreniu 
právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ktoré užívajú dotknuté
pozemky alebo skladujú drevo.



(5) Lesy pod vplyvom imisií podľa odseku 1 písm. e) sa podľa 
stupňa úrovne znečistenia ovzdušia zaraďujú do pásiem 
ohrozenia. Zaraďovanie lesov do pásiem ohrozenia vykonáva 
v rámci komplexného zisťovania stavu lesov podľa § 38 ods. 2 
písm. b) právnická osoba zriadená Ministerstvom 
pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(6) Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 4 nemá odkladný 
účinok.

§ 29
Orgán štátnej odbornej kontroly ochrany lesa

(1) Orgánom štátnej odbornej kontroly ochrany lesa je právnická
osoba zriadená ministerstvom alebo jej organizačný útvar (ďalej 
len „lesnícka ochranárska služba“), ktorá vykonáva kontrolu 
plnenia povinností pri ochrane lesa, účinnosti opatrení
vykonaných podľa tohto zákona a kontrolu zdravotného stavu 
lesa.



(2) Lesnícka ochranárska služba 
a) monitoruje zdravotný stav lesa a výskyt škodlivých 
činiteľov,
b) vypracúva prognózy vývoja škodlivých činiteľov a vydáva 
signalizačné správy,
c) plní úlohy podľa osobitného predpisu, 
d) vykonáva expertíznu, poradenskú a vzdelávaciu činnosť pri 
ochrane lesa,
e) posudzuje projekty ozdravných opatrení na hospodárenie v 
lesoch pod vplyvom imisií,
f) ukladá obhospodarovateľovi lesa opatrenia na odstránenie 
zistených nedostatkov pri ochrane lesa [(§ 28 ods. 1 písm. i)],
g) poskytuje údaje pre tvorbu informačného systému lesného 
hospodárstva (§ 45).



(3) Výsledky kontroly podľa odseku 1 a uložené opatrenia podľa 
odseku 2 písm. f) predkladá lesnícka ochranárska služba orgánu 
štátnej správy lesného hospodárstva.
(4) Vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa je povinný umožniť
lesníckej ochranárskej službe na lesných pozemkoch a v lesných 
porastoch zriadiť a využívať dočasné skusné plochy a trvalé
skusné plochy na zisťovanie zdravotného stavu lesa a vplyvu 
škodlivých činiteľov na lesy. Tým nie sú dotknuté všeobecné
predpisy o náhrade škody. 35)

(5) Odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 2 písm. f) nemá
odkladný účinok.



SSúúvisiace ustanovenia v zvisiace ustanovenia v záákone kone 
o lesocho lesoch

NNááhodnhodnáá ťťaažžba ba [[§§ 22 ods. 2 p22 ods. 2 píísm. c)sm. c)]]
ssúúččasasťť opatrenopatreníí na ochranu lesa podna ochranu lesa podľľa a §§ 28 ods. 1 p28 ods. 1 píísm. a) sm. a) 
aažž c) ac) a i) alebo opatreni) alebo opatreníí spojených s odstraspojených s odstraňňovanovaníím m 
nnáásledkov pôsobenia sledkov pôsobenia šškodlivých kodlivých ččiniteiniteľľov v lesochov v lesoch

Obnova lesa (Obnova lesa (§§ 20) 20) –– vznik holiny, lehoty na zalesnenie, vznik holiny, lehoty na zalesnenie, 
osobitný harmonogram obnovy lesa na holineosobitný harmonogram obnovy lesa na holine
ZZáásady vykonsady vykonáávania vania ťťaažžby (by (§§ 23) minimaliz23) minimalizáácia cia 
negatnegatíívnych dôsledkov, ovnych dôsledkov, oššetrenie po ukonetrenie po ukonččeneníí ťťaažžby, by, 
prednostnprednostnéé vykonanie nvykonanie nááhodnej hodnej ťťaažžby, hlby, hláásenie nsenie nááhodných hodných 
ťťaažžieb, celkový objem ieb, celkový objem ťťaažžbyby
Povinnosti a oprPovinnosti a opráávnenia pri svnenia pri súústrestreďďovanovaníí, preprave a , preprave a 
uskladuskladňňovanovaníí dreva (dreva (§§ 24) 24) –– zabrzabráánenie ponenie pošškodeniakodenia
SprSpríístupstupňňovanie lesa a vyuovanie lesa a využžíívanie lesných ciest (vanie lesných ciest (§§ 25) 25) ––
momožžnosnosťť orgorgáánu nu ššt.sprt.spráávyvy LH rozhodnLH rozhodnúúťť o vyuo využžititíí cestycesty



PredPredččasnasnáá obnova plobnova pláánu, nu, úúprava plprava pláánu a zmena plnu a zmena pláánu (nu (§§ 43) 43) 
–– dôvody na preddôvody na predččasnasnúú obnovu a obnovu a úúpravu plpravu pláánunu
LesnLesnáá hospodhospodáárska evidencia (rska evidencia (§§ 44)44)
ČČinnosinnosťť, povinnosti a opr, povinnosti a opráávnenia hospodvnenia hospodáára (ra (§§ 48)48)
Financovanie verejnoprospeFinancovanie verejnoprospeššných ných ččinnostinnostíí na zabezpena zabezpeččenie enie 
trvalo udrtrvalo udržžateateľľnnéého hospodho hospodáárenia v lesoch (renia v lesoch (§§ 55)55)
ŠŠttáátna sprtna sprááva lesnva lesnéého hospodho hospodáárstva a rstva a ššttáátny dozor v lesoch tny dozor v lesoch 
((§§ 56 56 –– 62)62)
ZodpovednosZodpovednosťť za poruza poruššenie povinnostenie povinnostíí ((§§ 63 63 –– 65) 65) 
–– priestupky, inpriestupky, inéé sprspráávne delikty, ukladanie pokvne delikty, ukladanie pokúútt



IN VERBIS NON VERBA, SED RES IN VERBIS NON VERBA, SED RES 
RATIO GUAERENDA ESTRATIO GUAERENDA EST

VV slovslováách netreba hch netreba hľľadaadaťť len slovlen slováá, ale aj , ale aj 

veci aveci a ich zmysel.ich zmysel.



ZZáákon o ochrane prkon o ochrane príírody a krajinyrody a krajiny
(z(záákon kon čč. 543/2002 Z. z. o ochrane pr. 543/2002 Z. z. o ochrane príírody a krajiny v znenrody a krajiny v zneníí
neskorneskoršíších predpisov)ch predpisov)

Územná ochrana
lesnatosť území s 2 – 5. stupňom ochrany – 72,6 %
obmedzenia už v 1. stupni ochrany (biotopy)
v druhom stupni aplikácia chemických látok (nad 2 ha)
zvyšovanie obmedzení až do 5. stupňa ochrany
výnimky a súhlasy z podmienok ochrany

Druhová ochrana (rastliny a živočíchy)
výnimky z druhovej ochrany (predbežná otázka)



NadvNadvääznosti k zznosti k záákonu o lesochkonu o lesoch
§§ 28 ods. 3 z28 ods. 3 záákona o lesochkona o lesoch

ZabezpeZabezpeččovanie opatrenovanie opatreníí na ochranu lesa organizna ochranu lesa organizááciou ciou 
ochrany prochrany príírodyrody
-- kedy (podmienka kedy (podmienka –– nepovolenie výnimky)nepovolenie výnimky)
-- kde (ochrannkde (ochrannéé ppáásmo smo –– nie nie úúzemie s 5. zemie s 5. stupstupňňom om 

ochrany)ochrany)
-- rozsah povinnosti organizrozsah povinnosti organizáácie ochrany prcie ochrany príírody rody vsvs. . 

opropráávnenia a povinnosti odbornvnenia a povinnosti odbornéého lesnho lesnéého hospodho hospodáárara

SpoloSpoloččnnéé usmernenie MP SR a Musmernenie MP SR a MŽŽP SR na realizP SR na realizááciu ciu 
opatrenopatreníí podpodľľa a §§ 28 ods. 3 z28 ods. 3 záákona o lesoch z 28. marca 2008 kona o lesoch z 28. marca 2008 



ĎĎalalššie dôleie dôležžititéé ustanovenia ustanovenia 
zzáákona o ochrane prkona o ochrane príírodyrody

§§ 83 Osobitn83 Osobitnéé ustanovenie o vecnej a miestnej ustanovenie o vecnej a miestnej 
prprííslusluššnostinosti

Odsek 1 Odsek 1 –– zzáásada hospodsada hospodáárnosti a kumulrnosti a kumuláácie konancie konaníí,   ,   
prprííslusluššnosnosťť na konanie v prna konanie v príípade kompetencipade kompetenciíí
viacerých orgviacerých orgáánov ochrany prnov ochrany príírodyrody
Odsek 2 Odsek 2 –– dorudoruččenie orgenie orgáánu ochrany prnu ochrany príírody, ktorý nie rody, ktorý nie 
je prje prííslusluššný na rozhodnutiený na rozhodnutie



§§ 85 Lehota na rozhodnutie   85 Lehota na rozhodnutie   

Odsek 3 Odsek 3 –– osobitnosobitnéé lehoty v prlehoty v príípade konanpade konaníí, ktorých , ktorých 
predmetom je zabezpepredmetom je zabezpeččenie povinnostenie povinnostíí pri ochrane pri ochrane 
lesa   lesa   
Odsek 4 Odsek 4 –– dôsledky nevydania rozhodnutia orgdôsledky nevydania rozhodnutia orgáánom nom 
ochrany prochrany príírodyrody

Odsek 5 Odsek 5 –– odkladný odkladný úúččinok rozhodnutiainok rozhodnutia



Ochrana lesa pred poOchrana lesa pred požžiarmiiarmi

InInéé prpráávne predpisy svne predpisy súúvisiace visiace 
s ochranou lesovs ochranou lesov



ĎĎakujeme za pozornosakujeme za pozornosťť..
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