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UAPPS POHORELÁ 

01. 09. 2017 – Monitoring porastov kde bolo vykonávané zalesňovanie, ukončené v júni. 

Vysádzali sa dreviny smrek, smrekovec a buk. Práce boli vykonávané na dohodu. Neboli 

spozorované žiadne nedostatky. Evidencia sadeníc je vedená, doklad o kúpe a pôvode sadeníc 

k dispozícií. Kontrola subjektu a náhodných porastov kde prebieha ťažba. V subjekte je 90% 

ťažby kôrovcova kalamita. Práce vykonávajú 4 dodávatelia. Počas monitoringu sa 

nepracovalo, porasty 465, 466, 468A, 467A sú rozpracované od minulého roka, resp. vracia sa 

k ťažbe, nakoľko sa tam opätovne vyskytujú sucháre. Žiadne nedostatky neboli spozorované. 

Haluzina je uhádzaná, nakoľko sa v subjekte nespaľuje a kvôli zlému prístupu ju nevedia dať 

do štiepky. Na holinách a skladoch sú umiestnené lapače. Porasty 194A, 194B, neboli 

spozorované nedostatky. Porast 500A 1/1, kôrovcova kalamita, neboli spozorované 

nedostatky. Holina. Lapače umiestnené. OF1 vypracované, OF2 sa väčšinou vypisujú koncom 

roka, vo všetkých porastoch sa pracuje priebežne a ťažbári sa často presúvajú. 

06. 03. 2018 – Monitoring  porastov kde v tomto roku prebiehala ťažba, plus porasty 

v ktorých sa pracovalo ku koncu minulého roka. Porast 516, kôrovcova kalamita, haluzina 

ešte nie je uhádzaná, potok v blízkosti je vyčistený, odpad je uložený na kope a pripravený na 

odvoz do štiepky. Porasty 451A 452, kôrovcova kalamita, haluzina je uhádzaná, časť plochy 

je už zalesnená, zvyšok sa plánuje. Sú viditeľné  ďalšie stromy napadnuté kôrovcom.  Zdravé 

stromy ostávajú stáť. Porast 449, kôrovcova kalamita, potok v blízkosti je vyčistený, porast je 

uhádzaný. Porast bol zalesňovaný, vidno aj prirodzené zmladenie (cca dvojmetrové 

smreky/buky). Aj v tomto poraste vidíme ďalšie sucháre. Porast 454, kôrovcova kalamia. 

Časť porastu sa obnovuje prirodzeným zmladením, časť bola zalesňovaná. Haluzina je 

uhádzaná v kopách. V tomto poraste sa plánuje aj prerezávka. Vidno niekoľko nových 

vývratov po zime. Porast 479, 477. K jeseni sa tu robila nová cesta, aby sa zabezpečil lepší 

prístup k častiam napadnutým kôrovcom. Porast je dočistený, haluzina uhádzaná, je tu 

plánované zalesňovanie. Porast 481, kôrovcova kalamita, ťažba prebiehala v tomto roku 

konským poťahom, k skladom bola hmota približovaná traktorom.  Bola vznesená jedna 

PNN, treba vyčistiť potok v blízkosti porastu. Počas ťažby bolo pracovisko označené 

tabuľami „ťažba dreva“, „spúšťa sa drevo“. Kalamitiská sú označené bielym krížom, 

v subjekte sú umiestnené lapače škodcov, sklady certifikovaného dreva sú označené. Niektoré 

susediace subjekty, resp. urbáre nespracúvajú kôrovcovu kalamitu čo prispieva k jeho 

rozširovaniu sa. OF1, OF2 boli doplnené. V subjekte sa používa pelakol a cervakol. 

Uprednostňujú zamestnancov z Pohorelej. Neboli identifikované nové stanovištia chránených 

zvierat/rastlín/významných miest. V subjekte je 90% ťažby kôrovcova kalamita. 
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UAPPS KOKAVA NAD RIMAVICOU 

04. 09. 2017 – Kontrola porastov kde v lete prebiehala ťažba. Porasty 490 A, 494, 493, 488 

A1/0, 16 B , 370 kde prebiehala náhodná ťažba – kôrovec. Kontrolované porasty sú vyčistené 

od suchárov, zvyšky hmoty boli spracované do štiepky.  Neboli zistené škody spôsobené 

ťažbou. Počas dohľadu v subjekte prebiehala ťažba v poraste 495, kôrovec. Neboli zistené 

nedostatky u dodávateľa.  Na jar prebiehalo v niekoľkých porastoch zalesňovanie (buk, 

smrek). V porastoch 366,382,385 sa robili prerezávky/prečistky. Prerezaná hmota ostala 

v porastoch na uhnitie.  

01. 11. 2017 – V subjekte prebieha ťažba. V porastoch 360 1/1, 368 sa ide robiť MCR, rubná 

úmyselná ťažba.  OF 1 , súhlas na ťažbu sú vyplnené. Neboli spozorované nedostatky 

u dodávateľa.  OOPP  v poriadku. V porastoch sa ponechajú stromy na dožitie. Počas auditu 

neboli identifikované žiadne nové stanovišťa chránených druhov, nepribudli žiadne významné 

miesta. V subjekte nebola žiadna nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť z tretích strán. 

08. 03. 2018 – Kontrola zadávacích a preberacích protokolov. Zadávacie protokoly sú 

vypisované spolu so súhlasom na ťažbu, následne sa odovzdávajú ťažbárom do terénu. 

V subjekte počas roka pracujú tri partie ťažbárov, (živnostníci alebo firma JASE) na práce sú 

uprednostňovaní pracovníci z Kokavy nad Rimavicou.  Podielníkom je umožnená 

„samovýroba“. Subjekt každý rok na jar zalesňuje holiny vzniknuté (kôrovcovou) kalamitou.  

Tento rok sa začala v subjekte ťažba v porastoch 477A, 475B, 477B, 478B, 489, 490A. 

Porasty sú napadnuté kôrovcom, vyberajú sa sucháre. Kontrola porastu 477A, kde už ťažba 

prebehla. Aktuálne sa nepracuje. Z porastu boli vypílené stromy napadnuté kôrovcom – 

sucháre. Haluzina je v poraste, nakoľko ťažba ešte nie je ukončená. Zdravé stromy ostávajú 

stáť.  Neboli spozorované škody spôsobené ťažbou. Cesta a sklad sú bez koľají, pôda je zatiaľ 

zamrznutá. Sucháre sú viditeľné v porastoch kde je plánovaná náhodná ťažba. Drevo je 

približované na sklad. Na sklade nie je možnosť zmiešania dreva s necertifikovanou hmotou. 

Žiadna PNN nebola vznesená.  Počas minulého roka neboli identifikované žiadne nové 

stanovišťa chránených druhov, nepribudli žiadne významné miesta. V subjekte nebola žiadna 

nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť z tretích strán.  

10. 05. 2018 – Dohľadový audit SGS. Boli kontrolované vybrané porasty v subjekte. Počas 

kontroly sa pracovalo, kôrovcova kalamita.  
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10. 05. 2018 – Dohľadový audit SGS. Boli kontrolované vybrané porasty v subjekte. Počas 

kontroly sa v subjekte pracovalo, ťažba prebieha pomocou LKT. Neboli zistené závažné 

nedostatky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

UPS CINOBAŇA 

05. 09. 2017 – Kontrola porastu 17 v ktorom prebiehal v tomto roku dorub. V poraste ostáva 

dostatočné množstvo mŕtvej hmoty, ktorá je uhádzaná do menších kôp. Porast je zabezpečený 

prirodzeným zmladením. Časť hmoty sa spracováva v metroch, palivové drevo pre 

podielnikov. Stromy na došitie boli ponechané. Žiadne škody spôsobené ťažbou neboli 
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spozorované. V poraste sa počas kontroly nepracovalo. Nebola vznesená žiadna PNN. 

Koncom apríla sa v subjekte zalesňovalo v porastoch 27/4, 1668/1. V novembri sa plánuje 

ošetrenie sadeníc cervakolom, proti ohryzu.  Subjekt ma vlastné sklady, na ktorých nie je 

možnosť zmiešania dreva s necertifikovaným. V subjekte v období od posledného auditu 

nebola žiadna nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť z tretích strán. 

14. 03. 2018 – Kontrola porastu 14 kde v tomto roku prebiehal dorub, počas kontroly sa 

nepracovalo. Stromy na dožitie boli ponechané, štompy v poraste boli identifikované 

a ponechané na dožitie. Pás na dorub je vyznačený modrou farbou. V poraste ostalo 

dostatočné množstvo mŕtvej hmoty. Časť je spracovaná v metroch, palivové drevo pre 

podielnikov, časť ostáva v poraste na uhnitie v menších kopách. Nie sú viditeľné žiadne 

väčšie škody spôsobené ťažbou, ťažilo sa počas mrazov. V poraste vidno prirodzené 

zmladenie. V poraste 1671b bola robená v januári prerezávka. Škody nespozorované. 

Ležanina ostáva v poraste. Žiadna PNN nebola vznesená. Cesty a sklady sú udržiavané. Počas 

minulého roka neboli identifikované žiadne nové stanovišťa chránených druhov, nepribudli 

žiadne významné miesta. V subjekte nebola žiadna nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť z tretích 

strán.  
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US STOŽOK PS 

01. 12. 2017 – Kontrola porastu 15e kde sa vykonáva rubná ťažba, na pni. Ťažbu vykonáva 

firma JASE. Počas kontroly sa v subjekte pracovalo.  OOPP, osvedčenia v poriadku, prelit na 

mieste. Počas prác je pri ťažbe prítomná osoba z podielnikov urbáru. Kontrolujú množstvo 

hmoty, kvalitu práce. Vyťažená hmota je odvážaná na sklad/odvozné miesto pomocou John 

Deere. Ostatky po ťažbe sú odvážané do štiepky, časť ostáva v poraste na uhnitie uhádzaná 

v menších kopách. Podielnikom je umožnená samovýroba.  Boli ponechané stromy na dožitie. 

Neboli spozorované závažné škody spôsobené ťažbou. 

19. 03. 2018 – Kontrola porastov 16a, 15a kde prebieha ťažba, obnovná ťažba – dorub. Ťažbu 

vykonáva firma JASE. Počas kontroly sa v subjekte pracovalo. OOPP, osvedčenia v poriadku, 

perlit/lekárnička k dispozícii. Práce sú vykonávané pomocou John Deere, ktorá približuje 

hmotu na sklad. Počas ťažby sú prítomní podielnici urbáru, ktorí kontrolujú množstvo hmoty 

a kvalitu prác dodávateľa, označujú hrúbku/dĺžku dreva, dávajú ciachu . Stromy sa spúšťajú 

tak aby bolo čo najmenej poškodené zmladenie. Počas kontroly bola vznesená jedna PNN. Je 

potrebné upraviť cestu poškodenú približovaním hmoty. Stromy na dožitie sú vyznačené, 

ponechané. V subjekte ostáva hmota po ťažbe, časť sa spracuje ako „samovýroba“ , zvyšok 

ostane v porastoch na uhnitie. Porast je zabezpečený zmladením. Počas minulého roka neboli 

identifikované žiadne nové stanovišťa chránených druhov, nepribudli žiadne významné 

miesta. V subjekte nebola žiadna nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť z tretích strán.  
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LAPS VÁPENNÁ, PS ; US OSTRÁ LÚKA 

20. 10. 2017 – Kontrola porastov V LAPS Vápenná kde sa vykonáva ťažba, počas kontroly sa 

nepracovalo. Porasty 231, 341 1/1. Škody spôsobené ťažbou neboli spozorované. Hmota je 

približovaná na sklad. Sklad, z ktorého sa drevo odváža je označený. V porastoch je 

ponechané dostatočné množstvo hmoty na pohnojenie, je uhádzaná v kopách. Subjekt je 

dobre obhospodarovaný, cesty a sklady sú udržiavané. V US Ostrá Lúka sa od posledného 

auditu nerobila nová ťažba. Dohľad v porastoch kde sa na jar ukončila ťažba a v náhodných 

porastoch. Škody spôsobené ťažbou nespozorované. Subjekt je v dobrej kondícii. Cesty sú 

udržiavané. Žiadna PNN nebola vznesená. Neboli identifikované žiadne nové významné 

miesta, chránené druhy. 

20. 03. 2018 – Kontrola náhodných porastov v LAPS Vápenná kde prebiehala ťažba 

v minulom roku, plus porastov kde sa vykonávala ťažba v tomto roku, maloplošný clonný rub 

pomocou LKT. Ťažbu vykonáva v oboch subjektoch živnostník, Adam Ponický. Porasty 234, 

230 . Pred ťažbou bol vyznačený pás modrou farbou, modrou farbou boli označené aj stromy 

na výrub. Práce nie sú úplne ukončené. V porastoch ostala hmota, ktorá bude spracovaná ako 

„samovýroba“, zvyšok sa uhádže do kôp a ostane v porastoch na pohnojenie. V poraste 234 sa 

nechali vyššie pne aby spevňovali strmší svah nad cestou. Škody spôsobené ťažbou neboli 

spozorované, nevidno poškodené cesty ani koľaje. Počas dohľadu sa v subjekte nepracovalo. 

Porasty po dorube sú obnovované prirodzeným zmladením, sú v nich ponechané stromy na 

dožitie. Kontrola náhodných porastov v US Ostrá Lúka  kde sa pracovalo v minulom roku. 
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V tomto roku sa ťažilo v poraste 148a, neboli spozorované škody spôsobené ťažbou. 

V poraste ostala hmota, ktorá bude spracovaná na „samovýrobu“ a zvyšok sa uhádže do kôp. 

Takto uhádzaná haluzina ostáva v porastoch na uhnitie. Subjekty sú dobre udržiavané 

a spravované. Ťažba je prednostne orientovaná na mesiace počas ktorých mrzne alebo je 

sucho. Škody na prirodzenom zmladení spôsobuje zver, ktorá sa pasie a okolitých lúkach, 

porasty sú na odplašenie zvery zabezpečené. Žiadna PNN nebola vznesená. Od posledného 

auditu neboli identifikované žiadne nové stanovišťa chránených druhov, nepribudli žiadne 

významné miesta. V subjekte nebola žiadna nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť z tretích strán.  
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LSZV TAKOLLES PS, LS BRIEŽKY, LS SKALICA KALINOVO PS 

23. 10. 2017 – Kontrola porastov, kde v tomto roku prebiehala ťažba. Počas kontroly sa 

v subjektoch už nepracovalo. Robil sa dorub, clonné ruby, prebierka do 50 rokov, 

presvetlenie. V LS Briežky sa v tomto roku nevykonávala ťažba. Subjekt má zaužívané, že 

každý tretí rok sa v ňom nevykonáva žiadna ťažba. Kontrola náhodných porastov. Cesty 

v subjekte nie sú poškodené, sú udržiavané. Počas minulého roka neboli identifikované žiadne 

nové stanovišťa chránených druhov, nepribudli žiadne významné miesta. Počas kontroly 

nebola spozorovaná žiadna nelegálna aktivita. Porasty sú v dobrej kondícii. LSZV Takolles 

PS, kontrola porastov 427b, 428 01, 428 02 kde sa v máji robilo presvetlenie. Hmota sa ťažila 

a následne pílila na metre, ako palivové drevo pre podielnikov. V poraste 367a bola 

vykonávaná prebierka do 50 rokov. Vyťažená hmota sa taktiež spracovávala do metrov. 

V poraste 428 01 sa robilo presvetlenie, hmota bola približovaná na sklad. Žiadne škody 

spôsobené ťažbou neboli spozorované. Zvyšky po ťažbe ostávajú v porastoch na uhnitie, 

hrubšie kusy sa spracujú samovýrobou. Cesty v subjekte sú udržiavané.  LS Skalica Kalinovo 

PS, kontrola porastov, 386, 409a kde sa robila prebierka do 50 rokov. Škody spôsobené 

ťažbou neboli spozorované. V porastoch 417b, 422a01 sa robilo presvetlenie. Hmota z ťažby 

sa odváža na približovací sklad. Škody spôsobené ťažbou neboli spozorované. Sklady a cesty 

sú udržiavané. V poraste 393 sa robila ťažba pri pni – metre. Hmota bola spracovaná do 

metrov na predaj podielnikom. V porastoch ostáva dostatok zvyškov na uhnitie, hrubšie kusy 

sa spracujú samovýrobou, tenšina ostáva v porastoch. V poraste 377a01 sa robil dorub. 



Interný dohľad od 09. 05. 2017 do 09. 05. 2018 

V poraste ostali vybrané stromy na dožitie, ich výber bol orientovaný na kraje porastu. Porast 

je po dorube zabezpečený zmladením, v budúcom roku sa budú niektoré plochy zalesňovať. 

Bolo ponechané dostatočné množstvo na uhnitie. V poraste neboli spozorované škody 

spôsobené ťažbou, koľaje po ťažbe v poraste nie sú. Žiadna PNN nebola vznesená. Od 

posledného auditu neboli identifikované žiadne nové stanovišťa chránených druhov, 

nepribudli žiadne významné miesta. V subjekte nebola žiadna nelegálna ťažba, krádež, 

sťažnosť z tretích strán. 

22. 03. 2018 – Kontrola subjektov. Ťažbu v subjektoch vykonávajú miestny dodávatelia prác 

Marián Babic alebo Radúz Farkaš. Počas kontroly sa v subjektoch nepracovalo. V LS Briežky 

sa v minulom roku nevykonávala ťažba, plánuje sa na letné obdobie presvetlenie. Kontrola 

náhodných porastov. Cesty v subjekte sú udržiavané. Počas kontroly nebola spozorovaná 

žiadna nelegálna aktivita alebo poškodenie porastov. Porasty sú v dobrej kondícii. Kontrola v 

LSZV Takolles PS. V tomto roku sa v subjekte ešte nevykonávala ťažba, plánuje sa 

presvetlenie v letnom období, máj - jún. Kontrola náhodných porastov, v ktorých sa minulý 

rok vykonávala ťažba. Neboli spozorované žiadne škody spôsobené ťažbou, ostáva dostatočné 

množstvo mŕtvej hmoty. Počas kontroly nebola spozorovaná žiadna nelegálna aktivita alebo 

poškodenie porastov. Kontrola LS Skalica Kalinovo PS, kde prebiehal v tomto roku dorub 

a prerezávka. V poraste 378 a11 sa robil dorub v dvoch pásoch, v jednom páse v tomto 

poraste sa robila prerezávka. Žiadne škody spôsobené ťažbou neboli spozorované, drevo sa 

odváža na približovací sklad. Časť vyťaženej hmoty je ešte na skladoch, nedá sa vyviezť kvôli 

blatu. V poraste ostali vybrané stromy na dožitie, ich výber bol orientovaný na kraje porastu. 

Poraste je zabezpečený zmladením. Zvyšky po ťažbe budú spracované samovýrobou, tenšina 

ostane v poraste na uhnitie. V časti kde sa robila prerezávka neboli spozorované škody, 

odpílené časti ostávajú v poraste na uhnitie. Žiadna PNN nebola vznesená.  Od posledného 

auditu neboli identifikované žiadne nové stanovišťa chránených druhov, nepribudli žiadne 

významné miesta. V subjekte nebola žiadna nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť z tretích strán.  
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09. 05. 2018 – Dohľadový audit SGS, prebehol vo všetkých troch subjektoch. Počas 

dohľadového auditu bol identifikovaný jeden chránený druh, rastlina hniezdovka hlistová 

v LS Briežky. Na fotkách je zachytené prirodzené zmladenie duba v LS Skalici na plochách 

kde prebehol dorub, presvetlenie v LS Briežky a ZVL Takoless, chránený druh hniezdovka 

hlistová.   
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ULS ROVŇANY 

23. 10. 2017 – Kontrola porastov 783a, 276a, 273 kde prebiehala ťažba v tomto roku, 

prebierka nad 50 rokov. Tenšina po ťažbe ostáva v poraste na uhnitie, hrubšia hmota sa 

spracovala na „samovýrobu“. Škody spôsobené ťažbou neboli spozorované, žiadna PNN 

nebola vznesená. Subjekt je dobre spravovaný, má vlastné sklady. Cesty a sklady sú 

udržiavané, bez koľají.  Počas roka neboli identifikované žiadne nové stanovišťa chránených 

druhov, nepribudli žiadne významné miesta. V subjekte nebola od posledného auditu žiadna 

nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť z tretích strán. 

23. 04. 2018 – Kontrola porastov v ktorých sa v tomto roku vykonávala ťažba. V poraste 

276A sa robil presvetľovací rub v tomto roku. Škody spôsobené ťažbou neboli spozorované. 

Po ťažbe neostávajú koľaje. Je ponechané dostatočné množstvo hmoty na uhnitie. 

V porastoch 273, 272 sa robí presvetľovací rub. Práce ešte nie sú ukončené, počas kontroly sa 
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nepracovalo, lebo majú v oprave LKT. V porastoch nie sú viditeľné škody spôsobené ťažbou, 

aj tu ostáva dostatočné množstvo tenšiny na uhnitie. Hmota sa spracováva do dĺžok. Zvyšok, 

hrubšie časti sa pripravuje do metrov na palivo pre podielnikov, zvyšok ostáva v porastoch na 

uhnitie. V subjekte je viditeľné prirodzené zmladenie a je dobre obhospodarovaný. Cesty sú 

udržiavané, bez koľají. Subjekt má sklady na ktorých nedochádza k stretu certifikovanej 

hmoty s necertifikovanou. Počas roka neboli identifikované žiadne nové stanovišťa 

chránených druhov, nepribudli žiadne významné miesta. V subjekte nebola od posledného 

auditu žiadna nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť z tretích strán. 
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ZVL VEĽKÁ CHOCHOLNÁ 

03. 10. 2017 – Kontrola porastu kde sa vykonáva ťažba. Okrajový clonný rub a náhodná 

ťažba (sucháre). V subjekte bol robený pre ťažbou priepust a spevnená cesta kvôli prístupu do 

terénu, ktorý bol cez potok. Ťažbu vykonáva firma Ján Segeč. V poraste neboli spozorované 

škody spôsobené ťažbou, potok zabezpečený priepustom. V poraste sa počas dohľadu ťažilo, 

pilčíci. OOPP, osvedčenia v poriadku, prelit na mieste. Vyťažená hmota je približovaná na 

sklad. Časť odpadu z ťažby je spracovaná do štiepky, časť ostáva v porastoch na uhnitie. 

V ostatných častiach subjektu nebola spozorovaná nelegálna aktivita. Žiadna PNN nebola 

vznesená. Od posledného auditu neboli identifikované žiadne nové stanovišťa chránených 

druhov, nepribudli žiadne významné miesta. V subjekte nebola žiadna sťažnosť z tretích 

strán.  

24. 04. 2018 – Kontrola náhodných porastov v subjekte, kontrola výskytu suchárov pred 

plánovanou ťažbou v tomto roku. V tomto roku sa plánuje maloplošný clonný rub. V subjekte 

boli počas kontroly identifikované miesta so suchými stromami poškodenými kôrovcom 

najmä v porastoch 379A, 380B. Pri najbližšej ťažbe v subjekte sa ako prvé spracujú 

napadnuté stromy, haluzina zo suchárov sa zo subjektu odstráni formou štiepkovania, nebude 

sa páliť. Ostatné porasty sú v dobrej kondícii, výskyt suchárov sa bude kontrolovať počas leta 

pravidelne a napadnuté stromy sa budú prioritne spracovávať. Plánuje sa oprava cesty 

a urobenie ďalších priepustov tak ako v minulom roku. Žiadna PNN nebola vznesená.  Od 

posledného auditu neboli identifikované žiadne nové stanovišťa chránených druhov, 

nepribudli žiadne významné miesta. V subjekte nebola žiadna nelegálna ťažba, krádež, 

sťažnosť z tretích strán. Subjekt má vlastný sklad, kde sa nemieša certifikované drevo 

s necertifikovaným. 

 

LUPS LÁTKY BYKOVO 

11. 11. 2017 – Kontrola porastov kde sa dokončovala prebierka do 50 rokov, porast 385 

a jednotlivý výber, porast 384b. Ťažbu vykonávala firma Ján Segeč, konským poťahom 

a John Deere. V porastoch nebola spozorovaná žiadna škoda spôsobená ťažbou. Mŕtva hmota 

ostáva v poraste časť sa spracuje do štiepky. Subjekt  je v dobrej kondícii. Žiadna PNN nebola 

vznesená. Cesty a sklady sú udržiavané. Počas roka neboli identifikované žiadne nové 

stanovišťa chránených druhov, nepribudli žiadne významné miesta. V subjekte nebola od 

posledného auditu žiadna nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť z tretích strán.  

24. 04. 2018 – Kontrola náhodných porastov v subjekte, kontrola výskytu suchárov pred 

plánovanou ťažbou v tomto roku. V subjekte boli počas kontroly identifikované miesta so 

suchými stromami poškodenými kôrovcom, tieto miesta budú počas ťažby spracované 

prioritne, aby sa zabránilo šíreniu kôrovca. Haluzina z napadnutých stromov bude čím skôr 

spracovaná formou štiepky. V subjekte sa bude vykonávať prebierka do 50 rokov.  Cesty 

v subjekte sú udržiavané. Chránený druh plavúň sa aj tento rok vyskytuje na rovnakých 

miestach. V celom subjekte je na preriedených miestach vidieť prirodzené zmladenie. Žiadna 

PNN nebola vznesená počas kontroly, nebola spozorovaná nepovolená aktivita.  Od 
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posledného auditu neboli identifikované žiadne nové stanovišťa chránených druhov, 

nepribudli žiadne významné miesta. V subjekte nebola počas roku zaznamenaná žiadna 

nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť z tretích strán. 

JASE, LC MÁLINEC 

15. 09. 2017 – Kontrola porastu kde sa vykonáva ťažba / clonný rub. Porast 278 A 1. 

V poraste prebieha ťažba. OOPP, osvedčenia v poriadku, perlit na mieste. Vyťažená hmota je 

približovaná na sklad pomocou John Deere. V poraste neboli spozorované škody spôsobené 

ťažbou. Zvyšky drevnej hmoty ostávajú v poraste, časť sa spracováva do štiepky. V ostatných 

častiach subjektu nebola spozorovaná nelegálna aktivita. Žiadna PNN nebola vznesená. Od 

posledného auditu neboli identifikované žiadne nové stanovišťa chránených druhov, 

nepribudli žiadne významné miesta. Nebola žiadna sťažnosť z tretích strán. V subjekte sa 

počas roka zdržiava zvýšený počet zvery, nakoľko poľovníci v blízkosti zakrmujú. Je vidno 

značné poškodenie prirodzeného zmladenia zverou.  Cez cestu je spravený priepust (potok). 

24. 04. 2018 – Monitoring celého subjektu. V poraste sa v tomto roku nevykonávala žiadna 

ťažba. V porastoch kde prebiehala prvá fáza dorubu  je viditeľné prirodzené zmladenie. 

Zmladenie je čiastočne poškodené zverou. Nebola  žiadna nová sťažnosť z tretích strán. 

Nebola spozorovaná nelegálna aktivita, krádež. Žiadna PNN nebola vznesená. Od posledného 

auditu neboli identifikované žiadne nové stanovišťa chránených druhov, nepribudli žiadne 

významné miesta. 

JASE, LC OČOVÁ 

29. 09. 2017 – Kontrola stavu subjektu. V subjekte sa naposledy ťažilo vo februári, vykonával 

sa dorub a prerezávky. Po ťažbe bol vykonaný dohľad. V poraste je viditeľné prirodzené 

zmladenie. Žiadne zmeny v subjekte od posledného auditu neboli spozorované. Nebola  

žiadna nová sťažnosť z tretích strán. Nebola spozorovaná nelegálna aktivita, krádež. Žiadna 

PNN nebola vznesená. Od posledného auditu neboli identifikované žiadne nové stanovišťa 

chránených druhov, nepribudli žiadne významné miesta. 

25. 04. 2018 – Kontrola náhodných porastov v subjekte, monitoring celého subjektu. 

V poraste sa v tomto roku nevykonávala žiadna ťažba, plánuje sa, podľa poveternostných 

podmienok. V porastoch kde prebiehal dorub je viditeľné prirodzené zmladenie, neboli 

spozorované žiadne zmeny od posledného auditu. Nebola  žiadna nová sťažnosť z tretích 

strán. Nebola spozorovaná nelegálna aktivita, krádež. Žiadna PNN nebola vznesená. Od 

posledného auditu neboli identifikované žiadne nové stanovišťa chránených druhov, 

nepribudli žiadne významné miesta. 

 

( Nemám fotky, mám v oprave telefón. Budúci rok urobím viac z týchto 4 subjektov . ) 

 

 


