
Vážení vlastníci a obhospodarovatelia lesa! 

 
V prvom rade vám chceme ešte raz poďakovať za ochotu a čas, ktorý ste 

si našli pre vyplnenie dotazníka APVV projektu IMPEVALES1 na ktorom 

spolupracovalo Združenie vlastníkov súkromných a 
spoločenstevných lesov Banskobystrického kraja s Lesníckou 

fakultou Technickej univerzity vo Zvolene, Národným lesníckymcentrom a 
ďalšími organizáciami pôsobiacimi v lesnom hospodárstve. 

Na základe vašej požiadavky o informácie z vyhodnotenia prieskumu o 
faktoroch ovplyvňujúcich poradenstvo poskytované Odborným lesným 

hospodárom (OLH) vám prinášame tento krátky prehľad. Viac informácií 
postupne prinesieme v publikáciách projektu a na webovej stránke 

www.ipoles.sk/impevales. 
 

Analýza názorov vlastníkov lesov na poskytovanie poradenských 
služieb prostredníctvom OLH 

 
Na základe odsúhlasenej metodiky APVV projektu IMPEVALES sa 

dotazníkový prieskum uskutočnil v mesiaci júl 2017 za spolupráce so 

združeniami neštátnych vlastníkov lesov, najmä Združením vlastníkov 
súkromných a spoločenstevných lesov Banskobystrického kraja. Metódou 

zberu údajov bol osobný rozhovor, alebo zaslanie dotazníka poštou. 
Špecifickým cieľom dotazníka bola identifikácia faktorov ovplyvňujúcich 

poradenstvo poskytované Odborným lesným hospodárom a ich 
zhodnotenie majiteľmi a obhospodarovateľmi lesa. Celkový počet 

hodnotených dotazníkov bol 106.  
Dotazník bol rozdelený na 5 častí analogicky s prieskumom, ktorý sa 

uskutočnil medzi OLH v roku 2016. Prvá časť sa týkala osobných údajov 
respondenta a štatistických informácií o subjekte, ktorý reprezentuje. 

Druhá časť bola zameraná na informácie o OLH, tretia na poskytované 
služby OLH, štvrtá časť bola o poradenskej činnosti ktorú subjekt využíva 

a piata bola zameraná na problémy poradenskej činnosti OLH. 
 

Informácie o respondentoch 

 
Z celkového počtu 106 hodnotených dotazníkov bolo 97 mužov a 9 žien. 

Najviac respondentov 57 uviedlo vek nad 60 rokov, 58 má ukončené 
vysokoškolské vzdelanie, 32 má vzdelanieaj lesníckeho smeru. 

Vzhľadom na podmienky prieskumu viac ako tri štvrtiny odpovedí (80 
subjektov) bolo z kategórie urbárskych spoločenstiev a väčšinu dotazníkov 

vyplnili konatelia/štatutári spoločnosti (65). Z hľadiska výmery majetku 
išlo o subjekty s lesnými pozemkami do 200 hektárov, ako uvádza 

nasledujúci obrázok 1. 
 

 

                                                 
1. APVV-15-0715, projekt IMPEVALES - „Implementačné a evalvačné analýzy nástrojov lesníckej politiky“ 

http://www.ipoles.sk/impevales


Obrázok1 - Výmera obhospodarovaného lesného majetku 

 

 
 

Informácie o OLH 

 
Poradenstvo majiteľom a obhospodarovateľom lesov pri zabezpečení 

odborného hospodárenia lesov poskytuje inštitút OLH. Nasledujúce 
informácie zhrňujú odpovede na otázky o postavení a odmeňovaní OLH.  

Zo všetkých opýtaných 100 uviedlo, že pozná kto je ich OLH a v 18 
prípadoch je aj priamo členom riadiacich orgánov (napr. 10 sú členmi 

výboru/predstavenstva, 2 sú členovia dozornej rady). Skoro štvrtina 
opýtaných nemá vedomosť pre koľko subjektov OLH pracuje,  väčšinou 

však zabezpečuje odborné hospodárenie v lesoch pre viacero subjektov, 
viď nasledujúca tabuľka 1. 

 

Tabuľka 1 –Počet subjektov pre ktoré vykonáva OLH odborné 
hospodárenie v lesoch 

 
Možnosti Odpovede 

len pre nás 8 

pre ďalšie 1-2 subjekty 24 

pre viac subjektov 45 

neviem 25 

 
OLH môže svoju činnosť vykonávať bezodplatne v prípade, napríklad, keď 

má v subjekte majetkovú účasť. Túto možnosť označilo 13 respondentov. 
Hodnotenie otázok ohľadom platieb za služby OLH vychádzajú z 93 

dotazníkov.  Vyplácanie odmeny za činnosť OLH sa v 31 prípadoch viaže 
so zmluvou na dobu určitú a v 34 prípadoch na dobu neurčitú. 

Z prieskumu vyplynulo, že 17 OLH je odmeňovaných prostredníctvom 
faktúry (mesačná faktúra, jednorazovo polročne, viacrazovo alebo ako 

SZČO na základe zmluvy o dielo). Základom vyplácania odmeny OLH je 
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výmera lesa (63), ostatné možnosti zahŕňali najmä mesačný paušál alebo 

hodinovú tarifu astanovený počet hodín. Náklady na OLH v prepočte na 
hektár obhospodarovaného lesa sa samozrejme rôznia v závislosti od 

formy vyplácania (napr. paušál 1800 € raz ročne, alebo 4,5 € za m3 

vyťaženej hmoty). Mesačné náklady pre OLH sa v odpovedajúcich 
subjektoch pohybovali od 0,4 po 0,7 € na hektár. Náklady na OLH 

nepredstavujú vo väčšine subjektov viac ako 10% z celkových nákladov 
súvisiacich so zabezpečením obhospodarovania lesov v opytovaných 

subjektoch. 

Služby poskytované OLH 

 

Zo zákona  č. 326/2005 Z. z. o lesoch vplývajú pre odborného lesného 
hospodára určité činnosti, práva a povinnosti, ktoré sú zakotvené v § 48 

zákona a to, že: 

 
1. Odborný lesný hospodár organizuje a usmerňuje hospodárenie 

v lese. Pri tejto činnosti je zodpovedný za plnenie povinností, ktoré 

vyplývajú z ods. 2 alebo z osobitného predpisu. 

 

2. Odborný lesný hospodár je povinný: 

- Pripravovať podklady a spolupracovať pri vyhotovovaní 

a schvaľovaní programu starostlivosti o lesy a kontrole plnenia programu 

starostlivosti o lesy 

- Kontrolovať a evidovať práce vykonávané v lese. 

- Viesť lesnú hospodársku evidenciu a evidenciu podľa osobitných 

predpisov. 

- Upozorňovať obhospodarovateľa lesa a orgán štátnej správy lesného 

hospodárstva na každú činnosť, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi 

na úseku lesného hospodárstva. 

- Vykonávať odbornú správu lesov na základe rozhodnutia príslušného 

orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. 

 

3. Odborný lesný hospodár je oprávnený: 

- Predkladať požiadavky na pripomienky k návrhu programu 

starostlivosti o lesy. 

- Vykonať úpravu programu starostlivosti o lesy. 

- Navrhnúť vlastníkovi, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa 

predčasnú obnovu programu starostlivosti o lesy alebo zmenu programu 

starostlivosti o lesy. 

- Dať súhlas na vykonanie náhodnej ťažby nad objem predpísaný 

v programe starostlivosti o les pre lesný celok alebo vlastnícky celok atď. 

(viď zákon č. 326/2005 Z. z. zákon o lesoch § 47, 48). 

Na základe prieskumu, medzi činnosti ktorým OLH venuje najviac času 
patria logicky činnosti s vyznačením, vykonaním a kontrolou ťažby, 



vedením lesnej hospodárskej evidencie a usmerňovaním realizácie 

Programu starostlivosti o lesy. Výsledky hodnotenia ďalších činností sú 
uvedené v tabuľke 2. Z voľných odpovedí vyberáme: OLH robí 

poradenstvo rôzneho typu, pripravuje žiadosti, robí odvoz dreva a ochranu 

majetku, pracuje s LRM alebo vedie a stará sa o lesnú škôlku. 

 
Tabuľka 2 – Najčastejšie činnosti OLH za posledných 5 rokov 

 
Poradie Činnosť 

1. Zabezpečenie, kontrola a súhlas na vykonanie ťažby 

2. 
Usmernenie realizácie PSL 

Vedenie LHE 

3. Kontrola prác vykonávaných v lese 

4. Spolupráca pri vyhotovovaní a schvaľovaní PSL 

5. Odborná správa lesov podľa rozhodnutí štátnej správy LH 

6. Dohľad na vhodnosť sadbového materiálu pri obnove lesa 

7. Sprostredkovanie lesníckych činností a prác 

8. 

Sledovanie stavu a vývoja škodlivých činiteľov v lesoch 

Návrh preventívnych opatrenia na ochranu lesov 

Kontrola rozporu s právnymi predpismi LH 

9. Vykonávanie činností lesníka 

10. Sprostredkúva a vykonáva predaj dreva 

11. Návrh environmentálne priaznivýchlesníckych technológií 

12. Návrh na uznávanie semenných zdrojov 

13. Zabezpečuje činnosti Poľovného hospodára 

14. Sprostredkovanie prenájmu strojov a zariadení 

 

Poradenské služby poskytované OLH 

 
Pre poskytovanie poradenstva je dôležité používať vhodné zdroje 

informácií. Ako najčastejšie zdroje informácií uvádzajú opýtaní vlastníci 
a obhospodarovatelia lesa v 83% práve OLH. Potom hľadajú informácie 

v právnych predpisoch (60%), získavajú ich na školeniach (48%), 
konzultujú na úradoch (34%) a v odborných časopisoch (20%). Z iných 

zdrojov uviedli respondenti internet, kolegov ovládajúcich danú 

problematiku, alebo výmenu skúseností z iných urbárov. 
Na základe prieskumu je OLH ochotný poradiťpri problémoch s lesným 

majetkom v 95% prípadov. Koná tak najčastejšie na základe otázky 
vlastníkov (46%), ale aj z vlastnej iniciatívy (23%) alebo kombináciou 

oboch prístupov. 
 

Okruhy ktorých sa poradenstvo najviac týka sú uvedené v tabuľke 3.  
 

 
 

 



Tabuľka 3 – Oblasti ktorých sa týka poradenstvo OLH 

 
Oblasť Odpovede (%) 

Pestovanie lesa 86 

Ochrana lesa 82 

Obsah PSL 93 

Alternatívy PSL 69 

Ochrana ŽP 56 

Protipožiarna ochrana 40 

Zavádzanie nových technológií 26 

Rozvoj lesného majetku 30 

Poľovníctvo 19 

Softvérové riešenia (LHE, LGIS) 16 

Moderné technológie (GPS, DPZ, GIS) 22 

Získavanie finančných zdrojov 20 

Projekty PRV  17 

Odbyt a obchod s drevom 33 

Ochrana zdravia pri práci 25 

Dane 8 

Spolupráca a rozvoj regiónu 19 

Spolupráca s inými lesníckymi subjektmi 45 

Spolupráca so štátnou správou 69 

 
Z opýtaných subjektov 79 uviedlo, že OLH neposkytuje poradenstvo 

v žiadnej ďalšej oblasti. V niektorých subjektoch OLH radí aj  
v poľnohospodárskej a ekonomickej oblasti, v pracovných vzťahoch, 

a pod.  
Ako chýbajúce okruhy kde by subjekty privítali poradenstvo 

prostredníctvom  OLH boli spomenuté: prevencia a riešenie krádeží dreva, 
realizácia ťažby v ťažších podmienkach, prenájom, predaj a využitie pôdy, 

náhrada škody, dotácie, včasné informovanie o zmenách v legislatíve, 
reštitúcie, alebo využitie eurofondov.  

 

Problémy s poradenstvom prostredníctvom OLH 

 
Poradenstvo poskytované OLH bolo medzi opýtanými hodnotené pozitívne. 

Len 4% opýtaných odpovedalo, že OLH nezabezpečuje poradenstvo. 
Tretina hodnotí poradenstvo OLH ako uspokojivé a komplexné vo všetkých 

oblastiach. V súvislosti s lesníckymi činnosťami je spokojných 
s poradenstvom poskytovaným OLH 62%. Z hľadiska časového priestoru, 

80 respondentov uviedlo, že ich OHL má dostatok času im poradiť a 92 
respondentov si myslí, že má aj dostatok informácií, dokonca OLH 

poskytujú poradenstvo aj v oblastiach mimo lesníctva (67%). 

Len 3 subjekty uviedli, že za poradenstvo nad rámec zákonných povinností 
OLH mu platia zvlášť.  



Využitie iných poradenských služieb môže byť hodnotené ako  finančne 

nákladné (33% respondentov) a týka sa napríklad oblasti eurofondov, 
daní, alebo odbytu dreva. 

Väčšinou ku konfliktom s OLH pri riešení otázok/problémov, v ktorých 

potrebujú vlastníci poradiť nedochádza (94% odpovedí). Ako riešenie sa 
hľadá dohoda a spory sa riešia konsenzom (89% opýtaných). Iným 

riešením je obrátiť sa na štátnu správu (6%). 
 

Vo všeobecnosti z pohľadu obhospodarovateľa lesa sú činnosti OLH 
a náklady na OLH vrátane poradenstva potrebné (Tabuľka 4). Len 6% 

opýtaných odpovedalo, že keby nebolo OLH ustanovené zákonom, 
neuvažovali by o zabezpečení jeho činností, vrátane poradenstva ktoré 

zabezpečuje. 
 

Tabuľka 4 - Hodnotenie činnosti OLH a náklady na OLH, vrátane 
poradenstva  

 
Inštitút OLH je Odpovede (%) 

Potrebný, účelný a opodstatnený, OLH by ste si 
zabezpečovali aj keby neboli ustanovené zákonom 

76 

Využiteľný a akceptovateľný, keby nebol ustanovený 
zákonom, zabezpečenie OLH by sme zvažovali, 

18 

Nepotrebný a zbytočný, keby nebol ustanovený zákonom, 
o OLH by sme neuvažovali 

6 

 
 

Záver 

 
Efektívne využívanie poradenských služieb predstavuje významný nástroj 

na podporu trvaloudržateľného obhospodarovania lesov na Slovensku. 
Samotný systém využívania týchto služieb má ale viacero nedoriešených 

otázok a čelí viacerým výzvam, ktoré musia byť zohľadnené pri realizácii 
poradenských služieb. Medzi najdôležitejšie patria:  

 
 cieľová skupina pre ktorú je určené poradenstvo, 

 oblasť poradenskej činnosti, 

 vhodná forma poradenskej služby a jej financovanie. 

Pre účinné poradenstvo je dôležitá kooperácia medzi aktérmi 

poradenského systému, v tomto prípade medzi OLH, vlastníkmi 
a obhospodarovateľmi lesov a štátnou správou, reprezentujúcou ciele 

štátnej lesníckej politiky. Týmto uskutočneným dotazníkovým prieskumom 

medzi vlastníkmi lesov a dotazníkovým prieskumom medzi OLH (v roku 
2016) sa identifikovali niektoré faktory ovplyvňujúce poradenstvo 

poskytované OLH. V budúcom roku sa plánuje v rámci projektu 
IMPEVALES pokračovať v identifikácii názorov štátnej správy ako ďalšieho 

aktéra poradenského systému LH SR. 


