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Význam lesného hospodárstva 
pre rozvoj vidieka 

 Lesy -piliere vidieckych oblastí 
 Vidiek tvorí až 92% z územia EU a je domovom pre 56% 

európskeho obyvateľstva 
 Slovensko je výrazne vidieckou krajinou – jediným 

mestským regiónom je Bratislavský kraj, kde v obciach žije 
iba 13,4% obyvateľstva 

 V ostatných krajoch žije na vidieku od 36 do 52,2 % 
obyvateľov 

 Lesné hospodárstvo významne prispieva k zachovaniu 
ekonomickej stability vidieka  a k udržaniu jeho tradičného 
rázu. 

 Hlavný produkt -drevo -85% príjmov lesného hospodárstva 
 Čoraz väčší význam získavajú nedrevné produkty lesov a 

ich verejnoprospešné a sociálne služby. 
 V lesoch pracuje viac ako 26 tisíc zamestnancov a ďalších 

23 tisíc je zamestnaných v drevospracujúcom priemysle a 
10 tisíc v celulózo-papierenskom priemysle. 

 Významný zamestnávateľský potenciál, ktorý sa uplatňuje 
najmä v najchudobnejších regiónoch Slovenska. 



Nové výzvy pre lesné 
hospodárstvo 

 Lesy – významné prírodné a kultúrne dedičstvo Slovenska 
 Zmena poslania lesného hospodárstva z producenta dreva 

na starostlivosť o lesy a krajinu 
 Poskytovanie ekologických a sociálnych služieb 

obyvateľstvu – významný aspekt, zatiaľ finančne 
nedoriešený 

 Rozvoj cestovného ruchu, rozvoj infraštruktúry pre šport, 
turistiku a rekreáciu 

 Využívanie lesov pre produkciu alternatívnych zdrojov 
energie -palivové drevo, štiepka 

 Efektívne využitie prostriedkov Programu rozvoja vidieka 
na realizáciu projektov v lesnom hospodárstve 



Predpoklady pre naplnenie 
týchto výziev 

 Rešpektovanie multifunkčného princípu 
lesného hospodárstva ako predpokladu pre 
naplnenie jeho ekonomických, sociálnych a 
environmentálnych funkcií 

 Odstránenie nerovnováhy medzi 
požiadavkymi verejnosti na lesy a 
schopnosťou vlastníkov tieto zabezpečovať 

 Vytvorenie legislatívnych a finančných 
predpokladov pre ich realizáciu. 



Legislatívne predpoklady 
Nový zákon o lesoch 

 

 Zvýšenie konkurenčnej schopnosti neštátnych 
lesov 

 Zníženie neproduktívnych nákladov na 
obhospodarovanie lesov 

 Odstránenie politických vplyvov na riadenie 
štátnych lesov 

 Zabezpečenie podpory verejnoprospešných funkcií 
lesov z verejných zdrojov na základe systému 
priamych platieb v závislosti od druhu, významu a 
množstva služieb poskytovaných verejnosti. 

 Sprísnenie podmienok pre využívanie lesov najmä 
z hľadiska vzniku lesných požiarov a ekologických 
havárií  



Legislatívne predpoklady 
Nový zákon o ochrane prírody 

 Prehodnotenie rozsahu chránených území(CHÚ) v 
SR 

 Zakotvenie rešpektovania vlastníckych práv a 
súhlasu vlastníka pri vyhlasovaní CHÚ 

 Rešpektovanie smerníc Rady Európy o biotopoch a 
vtákoch pri vyhlasovaní a správe CHÚ 

 Vyhlasovanie CHÚ s najprísnejším režimom iba na 
pozemkoch vo vlastníctve štátu, limitovať ich 
rozsah 

 Stanoviť jasné pravidlá pre vyplácanie majetkovej 
ujmy vlastníkom pozemkov  

 Riešenie účasti vlastníkov pozemkov na aktívnej 
účasti pri ochrane prírody 



Legislatívne predpoklady 
Pozemkové zákony 

 

 Prijatie nového zákona o pozemkových 
spoločenstvách 

 Revízia a novelizácia zákonov č.229/1991 
Zb.,330/1991Zb 

 Zrušenie zákona č.80/1998 Z.z. 
 Urýchlenie procesu odovzdávania lesov ich 

vlastníkom 
 Doriešenie problému neznámych a neprihlásených 

vlastníkov  
 Urýchlenie procesu pozemkových úprav ich lepším 

finančným zabezpečením 



Legislatívne predpoklady 
Ostatné zákony 

 Limitovať hornú hranicu daní z nehnuteľností 
novelizáciou zákona č.582/2004 Z.z. 

 Odstrániť diskrimináciu vlastníkov lesov majiteľmi a 
prevádzkovateľmi líniových stavieb novelizáciou 
zákona o energetike. 
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