
Zmeny legislatívy lesného hospodárstva, ochrany prírody 
a ich väzby na PRV SR 2014-2020 

Správa z realizovanej aktivity 

 

Novela zákona o lesoch, pripravovaný zákon o poľovníctve, skúsenosti s aplikáciou zákona o pozemkových 

spoločenstvách a možnosti zapojenia sa do pripravovaných výziev v súvislosti s Programom rozvoja 

vidieka SR pre roky 2014-2020 boli predmetom informačného seminára, ktorý sa uskutočnil v sobotu 23. 

novembra 2019 v priestoroch školiaceho zariadenia ANTONSTÁL v Nemšovej. Seminár organizovala 

Regionálna anténa  NSRV SR 2014-2020 pre Trenčiansky kraj. Zaujímavosť a aktuálnosť témy oslovila cca 

80 účastníkov. Jednalo sa hlavne o zástupcov urbárskych, pasienkových, pozemkových spoločenstiev z 

územia Trenčianskeho kraja.   

Odborné prednášky boli uskutočnené zástupcami Národnej siete rozvoja vidieka SR, Ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov 

Slovenska. Po registrácii účastníkov manažér RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj Ing. Pavol Štefánek privítal 

účastníkov, otvoril seminár a informoval o činnosti a aktivitách NSRV SR. 

Prvá prezentácia lektora Ing. Regeca z MPRV SR pozostávala z výkladu a podrobného informovania 

o praktických dopadoch schválenej novely zákona o pozemkových spoločenstvách a jej dôsledkoch na 

činnosť pozemkových spoločenstiev v súvislosti s PRV SR 2014-2020. Účastníci získali tiež informácie 

o aktuálnom stave čerpania prostriedkov PRV SR 2014-2020, dozvedeli sa o ďalších plánovaných výzvach 

z PRV, ktoré budú vyhlásené v najbližšom období. 

Ing. Rozkopál z MPRV SR sa podrobne venoval zákonu o lesoch a dopadom jeho poslednej novely na 

hospodárenie v lesných spoločenstvách. Veľmi veľa problémov a obmedzení vzniká z dôvodu ochrany 

životného prostredia, hlavne na územiach spadajúcich do dvoch najvyšších stupňov ochrany prírody. Tiež 

informoval o možnosti čerpať podporné prostriedky z národných zdrojov na lesoochranárske aktivity 

v lesoch. K daným problémom prebehla dlhá a intenzívna diskusia, čo bolo znakom toho, že v danej 

oblasti sa v praxi objavili nemalé problémy v súvislosti s novelou zákona a jej aplikácií v praxi. 

 Ing. Vanko informoval o aktivite združenia pri obhajobe záujmov vlastníkov lesa a vyzval prítomných na 

aktívnu podporu týchto činností hlavne na úrovni zmien zákona v oblasti rôznych obmedzení 

v hospodárení na vlastnom majetku. Posledná prezentácia Ing. Pavla Štefánka z Národnej siete rozvoja 

vidieka SR bola zameraná na poskytnutie informácií o aktuálnom stave PRV SR 2014-2020 – v lesníckych 

opatreniach. Účastníci boli informovaní o výzve na poradenské aktivity, výzvach na podopatrenia 8.3, 8.4., 

ukončenej výzve pre podopatrenie 8.6   a o pripravovanej výzve v rámci opatrenie 16 – Spolupráca. 

 

Závery z aktivity:  

- účastníci pozitívne hodnotili organizačné zabezpečenie informačného seminára, aktuálnosť tém a ich 

včasné informovanie o zmenách v legislatíve v súvislosti s PRV SR 2014-2020, umožnenie osobného 

kontaktu beneficientov (žiadateľov) s pracovníkmi MPRV SR, zástupcom RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj 

- možnosť získať dodatočné a individuálne informácie v rámci diskusných blokov a ich odborné 

zodpovedanie lektormi  

- šírenie informácií z informačného seminára na valných zhromaždeniach a členských schôdzach 

pozemkových, lesných, urbárskych, pasienkových spoločenstiev 

 

Vypracoval: Ing. Pavol Štefánek manažér RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj 
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