UAPPS Pohorelá
09. 11. 2021 – Kontrola subjektu, resp. porastu v ktorom aktuálne prebieha ťažba. Ťažobné
služby zabezpečuje firma JASE, s.r.o. Firma mala zabezpečiť služby spojené s vývozom
odpadovej hmoty-štiepky a zarovnanie ciest, nakoľko v letnom období bolo málo zrážok a sú
prístupné aj zle dostupné terény a nebudú sa pri zvoze vytvárať nové koľaje. Pri zvoze štiepky
bolo zistené, že na niekoľkých miestach v porastoch sú vývraty a zlomy. Z tohto dôvodu firma
zabezpečuje prednostne ťažbu pomocou JMP a vývoz drevnej hmoty na sklad pomocou
vývoznej súpravy HSM na základe súhlasu na ťažbu číslo. Počas kontroly neboli zistené žiadne
nedostatky spojené s ťažbou dreva, boli spracovávané vývraty a zlomy drevín prevažne smrek
a buk. Odhadovaný objem drevnej hmoty je cca 120m3. Pracovnú partiu tvoria jeden pilčík
a jeden operátor vývoznej súpravy. Obaja členovia partie majú školenie prvej pomoci. Počas
kontroly sa v porastoch pracovalo, OPP, osvedčenia v poriadku. Lekárnička, perlit na
odstránenie znečistenia k dispozícii. Drevná hmota je približovaná na sklad dreva, resp. OM
odkiaľ bude predaná odberateľovi. Na sklade sa hmota manipuluje a triedi do sortimentov. Po
vyťažení drevnej hmoty sa bude vyvážať štiepka. Počas kontroly 14.júla 2020 bola vznesená
PNN na úpravu cesty a zarovnanie koľají, pri tejto kontrole sa zistilo, že koľaje boli zarovnané
a cesta upravená, interný audítor rozhodol, že PNN bola zo strany dodávateľa prác uzavretá.
V čase ťažby a kontroly mrzlo, nevznikajú koľaje na linkách, cestách a sklade drevnej hmoty,
pri každom zvoze drevnej hmoty na sklad je cesta zarovnaná radlicou. Kontrola porastu 505A,
v ktorom v tomto roku prebiehala výchovná ťažba, prebierka značená modrou, resp. bielou
farbou. Ťažbu zabezpečoval miestny dodávateľ prác a bola vykonávaná pomocou JMP,
približovanie drevnej hmoty sa robilo pomocou UKT a konského záprahu. Počas kontroly
neboli zistené škody spôsobené ťažbou drevnej hmoty, drevná hmota už bola predaná
odberateľovi v objeme cca 350m3, prevažne drevín smrek, osika a breza. V poraste už prebehla
aj úprava po ťažbe, odpadová hmota, haluzina je uhádzaná do kôp a ostáva v poraste na uhnitie.
V subjekte sa robila na viacerých plochách ochrana sadeníc proti ohryzu zverou cervakolom,
na fotke je zachytená ochrana stromčekov v poraste 451A. Počas kontroly nebola vznesená
žiadna PNN. Subjekt ma vlastné sklady, sklady susediace s inými subjektami sú označené ako
sklady certifikovanej hmoty. Od posledného auditu nepribudli žiadne významné miesta. Výskyt
chránených druhov bol aktualizovaný začiatkom tohto roka na základe listu číslo
NAPANT/410-001/2021. Subjekt neeviduje sťažnosť z tretích strán.

Na fotkách je zachytená prebiehajúca ťažba v poraste 458,sklad drevnej hmoty, ukončená ťažba
v poraste 505A a ochrana sadeníc proti ohryzu v poraste 451A.

29. 03. 2022 – Kontrola porastu v ktorom momentálne prebieha ťažba, iná ťažba sa v subjekte
nerobí, nakoľko na iných miestach v subjekte je ešte sneh a terén je ťažko prístupný. Ťažba
prebieha v poraste 193 robí sa náhodná ťažba, vývraty spôsobené vetrom. Objem drevnej hmoty
je cca 350m3 , prevažne drevina smrek, menšie množstvo dreviny borovica. Dodávateľ prác je
miestny. Počas kontroly sa v poraste pracovalo, drevná hmota bola približovaná na sklad
pomocou UKT, drevná hmota sa spracúva a manipuluje do požadovaných dĺžok pomocou
motorovej píly. OPP a osvedčenia počas kontroly v poriadku, hasiaci prístroj k dispozícii
v lehote platnej revíznej skúšky. Pilčícky, resp. osvedčenie číslo 773/06 mal pilčík platné, tiež
osvedčenie na obsluhu lesného stroja číslo 512/2008/10.1 mal strojník platné. Nástroje na
odstránenie znečistenia mali k dispozícii, skladovanie PHM a olejov v poriadku. Počas
kontroly neboli spozorované škody spôsobené ťažbou ani jej vývozom, drevná hmota je
približovaná na sklad dreva po zvážnici, sklad drevnej hmoty je označený ako sklad
certifikovanej drevnej hmoty. Odpadová drevná hmota bude uhádzaná do kôp a ostane
v poraste na uhnitie, vzniknutá holina bude umelo zalesnená na miestach kde to bude potrebné.
Plocha holiny bude vyznačená bielymi krížmi. Vývraty spôsobené vetrom sú aj v susednom
poraste číslo 194, po spracovaní tejto kalamity bude spracovaná aj tá v poraste 194. V poraste
193 je aj viditeľná ochrana sadeníc proti ohryzu zverou, ktoré boli vysádzané
v predchádzajúcich rokoch, nakoľko v tomto poraste stále pribúda plocha holiny, nakoľko sa
každoročne na tomto území objavujú vývraty alebo sucháre. Ochrana proti ohryzu zverou sa
robila v minulom roku vo viacerých porastoch v subjekte, dokopy sa v subjekte urobila ochrana
proti ohryzu na ploche 16,31 hektárov, robila sa aj ochrana proti burine formou vyžínania na
ploche 19,03 hekrára. V tomto poraste sa používajú aj lapače, ktoré nie sú ešte v tomto období
„spustené“. V subjekte sa bude v mesiaci máj robiť zalesňovanie holín, ktoré vznikli v minulom
roku po náhodnej ťažbe. V minulom roku bolo v subjekte vysadených 15 000ks sadeníc, na
ploche 4,55 hektára. Počas kontroly nebola vznesená žiadna PNN. Od posledného auditu
nepribudli žiadne významné miesta, chránený druh, či sťažnosť z tretích strán.
Na fotkách je zachytená ťažba v poraste 193, zvážnica a sklad certifikovaného dreva.

US Stožok PS
11. 11. 2021 – Kontrola subjektu a porastov, v ktorých aktuálne prebieha ťažba. Vykonáva sa
obnovná úmyselná ťažba na základe súhlasu na ťažbu číslo 2/2021 v poraste 16A/1, ktorá je
vyznačená oranžovou farbou v objeme 400m3, 380m3 dreviny buk a 20m3 dreviny jaseň. Ťažbu
v subjekte vyznačuje OLH. Služby zabezpečuje firma JASE, s.r.o.. Pracovnú partiu tvoria dvaja
pilčíci a jeden operátor vývoznej súpravy John Deere. Minimálne jeden člen partie má školenie
prvej pomoci. Počas kontroly sa v porastoch pracovalo, OPP, osvedčenia v poriadku.
Lekárnička, perlit na odstránenie znečistenia k dispozícii. Hasiaci prístroj vo vývoznej súprave
k dispozícii, nie po dátume expirácie. Počas vývozu drevnej hmoty nevznikajú hlboké koľaje,
väčšinu dňa mrzne. Drevná hmota sa približuje na odvozné miesto, kde je triedená do
sortimentov a ociachovaná, odtiaľ je predávaná priamo odberateľovi, ktorý si ju odváža NMV
Volvo na sklad dreva pri asfaltovej ceste. Zvyšky po ťažbe budú spracované formou
samovýroby podielnikmi, odpadová hmota bude uhádzaná do kôp, ostane v porastoch na
uhnitie. Počas ťažby a vývozu drevnej hmoty sú prítomní podielnici urbáru, ktorí kontrolujú
množstvo hmoty a kvalitu prác dodávateľa, označujú hrúbku/dĺžku dreva, dávajú ciachu. Počas
kontroly nebola udelená žiadna PNN. 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.

Na fotkách je zachytené odvozné miesto a odber drevnej hmoty, označená a ociachovaná
drevná hmota, vývozná súprava a približovacia linka, označenie ťažby a ťažba.

UAPS Kokava nad Rimavicou
15.11.2021 – Kontrola porastu v ktorom aktuálne prebieha ťažba. Dodávateľ prác je firma KLES, s.r.o.. Ťažba sa vykonáva v poraste 371, robí sa dorub, resp. obnovná úmyselná ťažba
v troch pásoch v objeme cca 450m3 na základe súhlasu na ťažbu číslo , značená je modrými
pásmi na stromoch na hranici pásov. Dreviny prevažne buk a hrab, menšie množstvo drevín
dub, jelša a javor. Plocha pásov pri dorube je do jedného hektára. Po dorube budú v porastoch
ponechané vybrané stromy na dožitie pri koryte vodného toku na hranici porastu. Ťažba sa
vykonáva pomocou LKT, ťažbovú partiu tvoria jeden pilčík a opterátor LKT. Počas kontroly
sa v poraste pracovalo, OPP a osvedčenia v poriadku, resp. boli poskytnuté k nahliadnutiu.
Dodávateľ prác ma k dispozícii perlit na odstránenie prípadného znečistenia. Vyťažená drevná
hmota je približovaná na sklad dreva, kde je manipulovaná do dĺžok a sortimentov, následne je
odpredaná odberateľovi. Dodávateľ prác označuje na drevnej hmote hrúbku a dĺžku, každý deň
odovzdáva číselníky poverenej osobe. Počas kontroly neboli zistené škody spôsobené ťažbou,
odpadová hmota, resp. hrúbie bude spracované formou samovýroby, tenšina ostane v porastoch
na uhnitie. Palivové drevo bude poskytnuté na predaj podielnikom. Porast je zabezpečený
prirodzeným zmladením – podrastový hospodársky spôsob. Počas približovania dreva na sklad
nevznikajú koľaje, ktoré by mohli spôsobiť eróziu pôdy. Sklad dreva je udržiavaný, bez koľají.
V subjekte prebieha aj pestovná činnosť, prečistka v poraste 384 2/0, na ploche cca 4ha
a v poraste 373 2/0, na ploche cca 5ha. Služby zabezpečujú živnostníci v sume 200€/ha. Počas
kontroly sa prečistka nevykonávala. Počas kontroly bola vznesená jedna PNN na odstránenie
drevnej hmoty z koryta potoka. Od posledného auditu nepribudli žiadne spoločensky významné
miesta, chránený druh, neeviduje sa sťažnosť tretích strán či krádež drevnej hmoty. Na území
subjektu sa bude vykonávať výmena elektrických stĺpov, čo bolo subjektu oznámené písomne
na základe listu číslo 1104-10-2021, dňa 29.10.2021, vo veci: Oznámenie o zámere stavebných
úprav elektroenergetického zariadenia pod názvom: 15055 Kokava nad Rimavicou – Chorepa
- Rekonštrukcia NNS.

Na fotkách je zachytená ťažba v poraste 371

e

Na fotkách je zachytené približovanie drevnej hmoty na sklad pomocou LKT, ťažbové pásy
v poraste 371, prirodzené zmladenie, značenie ťažby modrou farbou, stromy na dožitie pri

koryte vodného toku a drevná hmota, ktorá sa ma z koryta na základe PNN odstrániť, sklad
drevnej hmoty, odobratá drevná hmota.
11. 03. 2022 – Kontrola porastu v ktorom prebiehal dorub a porastu v ktorom aktuálne prebieha
ťažba. Dodávateľ prác je miestny, živnostník Peter Vrbiniak. Aktuálne sa ťažba vykonáva
v poraste 471d, robí sa presvetlenie, resp. maloplošný clonný rub, plánovaný objem ťažby v
PSL je 300m3 , počas tejto ťažby OLH plánuje urobiť 80m3 . Dreviny v poraste prevažne breza
a buk. Zásah sa robí tak, aby bola podporená prirodzená obnova buka. Počas kontroly neboli
spozorované škody spôsobené ťažbou. Ťažba sa vykonáva pomocou JMP a približovanie
drevnej hmoty na sklad je zabezpečené pomocou LKT. Kontrola porastu 471a v ktorom sa
ukončila obnovná ťažba, veľkoplošný clonný rub, dorub na ploche 0,90ha. Ťažba bola značená
modrými pásmi na okrajových stromoch, stromy na dožitie boli ponechané v skupine na okraji
lesa, resp. na hranici porastu s pasienkom. Priamo na ťažbou odkrytej ploche bolo ponechaných
niekoľko štompov. Počas dorubu bolo vyťažených cca 400m3 drevnej hmoty, prevažne drevina
buk – 80%, ostatné dreviny boli smrek, jelša a breza. Pred ťažbou bolo potrebné rozšíriť
pomocou JCB prístupovú cestu do porastu, zvážnicu. Práce vykonával miestny dodávateľ prác
STROJ-PRÁCE Strigáč, s.r.o., číslo faktúry 22006. Neboli spozorované škody spôsobené
týmto zásahom. Dorub, resp. ťažba v poraste je ukončená, je potrebné spracovať odpadovú
hmotu, resp. hrúbie. Táto hmota bude spracovaná formou samovýroby na predaj v metroch ako
palivové drevo pre podielnikov, tenšina bude uhádzaná do kôp a ponechaná v poraste na
uhnitie. Porast je po dorube zabezpečený priridzeným zmladením - podrastový spôsob
hospodárenia. Počas kontroly neboli spozorované škody spôsobené ťažbou dreva alebo jej
približovaním na sklad dreva. Na sklade je drevná hmota manipulovaná do sortimentov, sklad
dreva je udržiavaný bez koľají. Počas kontroly mal pilčík vyhovujúce OPP, prilbu a oblečenie,
osvedčenie číslo 07/07/2014, VVZ-0373/13-10.2 mal platné. Strojník mal osvedčenie číslo
07/07/2014/10.1, VVZ-0151/14-10.1 platné, nástroje na odstránenie znečistenia mali
k dispozícii, skladovanie PHM a olejov v poriadku. Kontrola porastov 365a/2 a 365a/3
v ktorých sa v tomto roku robila prečistka, neboli spozorované škody spôsobené zásahom
v prečistkovej ploche, tenšina ostáva v poraste na uhnitie. Od posledného auditu nepribudli
žiadne spoločensky významné miesta, chránený druh, neeviduje sa sťažnosť tretích strán či
krádež drevnej hmoty. Nebola udelená žiadna PNN, PNN z posledného auditu bola uzavretá
dňa 10.12.2021.
Na fotkách je zachytené značenie dorubu modrými pásmi, nová zvážnica, ukončená ťažba po
dorube a odpadová hmota, ktorá sa spracuje do metrov ako palivové drevo, LKT, maloplošný
clonný rub značenie a ťažba, prečistka.

LUPS Látky-Bykovo PS
21.11.2021 – Kontrola subjektu a porastov v ktorých sa vykonávala náhodná ťažba, zlomy
a prebierka do 50 rokov. V porastoch 389a a 401a bola začiatkom roka vykonávaná náhodná
ťažba „v rámci prebierok“, boli spracovávané zlomy po veternej kalamite, resp. zlomy
spôsobené snehom a sucháre, náhodná ťažba bola značená bielou farbou, prevažne drevina
smrek. Bola vykonávaná aj výchovná ťažba prebierky, ťažba bola značená modrou farbou,
prevažne drevina smrek a smrekovec. Počas kontroly bolo zistené, že zlomy v poraste
identifikované v internom audite začiatkom roka boli vyčistené, resp. spracované formou
štiepky a odpadová hmota vzniknutá snehovou kalamitou aj z prerezávkových porastov bola
odstránená. Kontrola porastov 388 a 385 v ktorých sa vykonávala výchovná ťažba prebierka.
Ťažba bola značená modrou farbou, vykonávaná pomocou JMP a na sklad dreva vyvážaná
pomocou vývoznej súpravy John Deere, dodávateľ prác bola firma JASE, s. r. o. Počas kontroly
neboli spozorované škody spôsobené ťažbou, približovacie linky bez koľají. Drevná hmota bola
z porastov vyvozená a odpredaná odberateľovi, odpadová drevná hmota bola spracovaná
formou štiepky, porasty sú čisté, bola ponechaná haluzina uhádzaná v kopách na uhnitie. Počas
kontroly neboli zistené žiadne nedostatky, subjekt sa na mnohých miestach zabezpečuje
prirodzeným zmladením a je dobre spravovaný, má udržiavané cesty a vlastné sklady. Subjekt
v zimných mesiacoch poskytuje svoje pozemky miestnemu klubu bežeckého lyžovania, ktoré
cesty v subjekte využíva na úpravu bežeckých tratí, čím sa podporuje rozvoj turizmu v regióne.
Subjekt má vlastnú snehovú jamu, v ktorej je uskladnených 3100 kusov sadeníc dreviny smrek,
ktoré boli získané v rámci projektu „SADENICA ZA KUBÍK“ firmou JASE, s.r.o. od firmy
PRP, s.r.o., ktorá daruje za každý dodaný kubík drevnej hmoty spoločnostiam 1 kus sadenice
na základe darovacej zmluvy. Sadenice budú využité na výsadbu holých plôch vzniknutých po
náhodnej ťažbe. Počas kontroly nebola udelená žiadna PNN. 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.

Na fotkách je zachytená snehová jama, sadenice, lesná škôlka, prirodzené zmladenie,
prerezávkové porasty vyčistené od zlomov, porasty vyčistené od zlomov, prebierku, značenie
ťažby modrou a bielou farbou, zbližovaciu linku.
PS Veľká Chocholná
05.04.2022 - Kontrola subjektu a porastov v ktorých sa aktuálne vykonáva ťažba na základe
súhlasu na ťažbu číslo 1/2022. Vykonáva sa výchovná ťažba, prebierka, značená modrou farbou
v objeme cca 705m3 na ploche 19,63ha. Vyťažené budú prevažne dreviny smrek, menšie
množstvo buka a smrekovca. Ťažbu zabezpečuje firma JASE pomocou konského záprahu
a vývoznej súpravy John Deere. Počas kontroly sa pracovalo, osvedčenia na výkon prác mali
pracovníci k dispozícii k nahliadnutiu, platné: obsluha motorovej píly osvedčenie o preškolení
BOZP 74/2017, preškolenie dňa 18.02.2022 a obsluha motorovej píly osvedčenie 74/2017-10.2,
preškolenie dňa 14.02.2022. Obsluha a údržba kolesovej a pásovej vývoznej súpravy na drevo,
osvedčenie 46-2022, preškolenie 23.2.2022. Počas kontroly sa pracovalo v poraste 378A,
vyťažená drevná hmota motorovou pílou bola približovaná k zbližovacím linkám pomocou
konského záprahu, počas kontroly bola manipulovaná do požadovaných dĺžok a vyvážaná na
sklad dreva, kde je triedená do sortimentov. Počas kontroly neboli spozorované škody
spôsobené ťažbou a vývozom drevnej hmoty, počas vývozu nevznikajú koľaje, ktoré by mohli
spôsobiť eróziu. Drevná hmota je na sklade dreva, pripravená na predaj odberateľovi. Sklad
dreva je nepoškodený, bez koľají. Odpadová drevná hmota bude vyvozená na sklad dreva a
spracovaná formou štiepky, tenšina ostane v porastoch na uhnitie uhádzaná v kopách.
Pracovník s koňom počas kontroly nepracoval. Počas kontroly nebola udelená žiadna PNN.
Počas minulého roka boli subjektu od Štátnych lesov SR vydané porasty do užívania v ploche
32,01ha a spoločnosť sa zmenila na spoločnosť s právnou subjektivitou pod názvom
Pozemkové spoločenstvo Veľká Chocholná. A bola zapísaná do evidencie lesných pozemkov.
Počas kontroly neboli identifikované žiadne nové stanovišťa chránených druhov, nepribudli
žiadne významné miesta. V subjekte nebola žiadna nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť z tretích
strán.
Na fotkách je zachytený sklad drevnej hmoty, vývoz a manipulácia drevnej hmoty v poraste
378A, zbližovacie linky, značenie ťažby modrou farbou, cesta na zvoz drevnej hmoty.

LSZV TAKOLLES PS, LS BRIEŽKY, LS SKALICA KALINOVO PS
22. 11. 2021 – Kontrola porastov, kde v tomto roku prebiehala ťažba. Počas kontroly sa v subjektoch
nepracovalo. V LS Briežky, v poraste 418b/00 sa v tomto roku v lete robila rubná ťažba, dorub
v objeme 64m3, prevažne drevina dub. Porast je zabezpečený prirodzeným zmladením, odpadová hmota
sa spracúva do metrov na predaj ako palivové drevo, prípadne formou samovýroby podielnikmi. Tenšina
je uhadzovaná do kôp, ostáva v poraste na uhnitie. Ťažbová plocha dorubu bola vyznačená modrou
farbou, ťažbu vyznačuje OLH vo všetkých troch subjektoch. Stromy na dožitie boli ponechané. Neboli
spozorované žiadne škody spôsobené ťažbou. V tomto subjekte sa v letných mesiacoch robila aj
prebierka nad 50 rokov v poraste 424b/00 v objeme 26m3, prevažne drevina dub, značná modrou farbou.
Odpadová hmota bola spracovaná v metroch ako palivové drevo, tenšina ostáva v poraste na uhnitie
uhádzaná v kopách. V LSZV Takolles, p.s. sa v lete robila výchovná ťažba, v poraste 429a/00 sa
spracovávala prebierka do 50 rokov a v poraste 367b sa spracovávala suchárová kalamita v malom
objeme a tiež prebierka do 50 rokov. Ťažba bola značená modrou farbou. V prebierke sa vyrúbalo 106
kubíkov drevnej hmoty, prevažne dreviny dub a cér. Ťažba v porastoch je ukončená, hrubšie kusy boli
spracované formou samovýroby, tenšina ostala uhádzaná v kopách, ponechaná na uhnitie. Žiadne škody
spôsobené ťažbou neboli spozorované. V subjekte LS Skalica Kalinovo, p.s. sa v apríli robilo opakované
zalesňovanie v poraste 377a/01 na ploche 0,10ha. Boli vysádzané sadenice dreviny dub, 800 kusov. Na
tejto ploche došlo k opakovanému zalesňovaniu z dôvodu nevyhovujúcej, resp. neúrodnej kamenistej
pôdy v ktorej sa sadenice ťažko ujímajú. V porastoch 378a (2,27ha) a 378b (0,27ha) sa robila
prerezávka, resp. prečistka na ploche 2,54 ha, v dvoch pásoch. Odpadová hmota ostala v porastoch na
uhnitie. Neboli spozorované škody spôsobené ťažbou, vyberali sa nevyhovujúce dreviny. V letnom
období sa v subjekte robili 2 pásy dorubu v poraste 381a, ťažba bola značená modrou farbou. Drevná
hmota v týchto porastoch bola prevažne dub, hrab a osika. Boli ponechané okrajové stromy a stromy na
dožitie v brehovej časti okolo potoka. Ťažba bola v objeme 210 kubíkov drevnej hmoty, prevažne
dreviny dub, hrab a osika. Na rubnej ploche je viditeľné prirodzené zmladenie, plocha po dorube je
zabezpečená - podrastové hospodárenie. Odpadová hmota bola spracovaná formou samovýroby, tenšina
ostala v poraste uhádzaná v kopách na uhnitie. V poraste 377b/00 sa robila rubná ťažba, resp.
presvetlenie v objeme 241m3, ťažba bola značená modrou farbou. V poraste 378c sa robila výchovná
ťažba, prebierka do 50 rokov na ploche 0,60ha v objeme 13m3, prevažne drevina hrab a dub, značená
modrou farbou. Ťažba v porastoch je ukončená, je ešte potrebné spracovať odpadovú hmotu, tenšina
ostane v poraste na uhnitie, uhádzaná v kopách, hrúbie bude spracované formou samovýroby ako
palivové drevo pre podielnikov. Dodávateľ prác je miestny vo všetkých troch subjektoch. Hmota je
odpredaná, na skladoch nie sú žiadne zásoby. Cesty a zbližovacie linky v subjekte nie sú poškodené. Od
poslednej kontroly neboli identifikované žiadne nové stanovišťa chránených druhov, nepribudli žiadne
významné miesta. Počas kontroly nebola spozorovaná žiadna nelegálna aktivita. Žiadna PNN nebola
vznesená. V subjekte nebola žiadna nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť z tretích strán.
Na fotkách je zachytená prečistka v dvoch pásoch, výchovná ťažba prebierka do 50 rokov,
presvetľovací rub, dorub a na posledných dvoch fotkách je prirodzené zmladenie na miestach kde sa
pred 2 rokmi robil dorub.

14. 03. 2022 – Kontrola porastov, kde v tomto roku prebieha ťažba. Počas kontroly sa v subjektoch
nepracovalo. V LS Briežky, v poraste 418b/00 sa vykonáva rubná ťažba, dorub v objeme 100m3,
prevažne drevina dub, menej množstva z drevín cér a hrab, plocha 0,75ha. Ťažbu zabezpečuje miestny
dodávateľ prác Ľubomír Sekereš, pomocou JMP a UKT. Porast je zabezpečený prirodzeným
zmladením, odpadová hmota sa spracuje do metrov na predaj ako palivové drevo, prípadne formou
samovýroby podielnikmi. Tenšina je uhadzovaná do kôp, ostáva v poraste na uhnitie. Ťažbová plocha
dorubu bola vyznačená modrou farbou, modrými pásmi, ťažbu vyznačuje OLH vo všetkých troch
subjektoch. Okrajové stromy na dožitie boli ponechané, označené sú modrým krížom. Stromy na dožitie
budú ponechané aj ako hranica medzi porastom pasienkom, tzn. krovinaté okraje porastov budú
ponechané. Počas kontroly neboli spozorované žiadne škody spôsobené ťažbou, počas približovania
drevnej hmoty na sklad dreva nevznikajú koľaje, resp. erózne rýhy. Drevná hmota je sústredená na

sklade drevnej hmoty pripravená na predaj odberateľovi. Kontrola subjektu LS Skalica
Kalinovo, p.s. v ktorom sa v tomto roku robila rubná ťažba. Vykonával sa dorub v poraste 417b/00,
bol značený modrými pásmi, ťažbu vyznačuje OLH. Dorub je plánovaný v 6 pásoch, zatiaľ sú urobené
dva pásy dorubu, každý má do 0,2ha. Vyťažená drevná hmota je prevažne v drevinách dub a cér. Pásy
po dorube sú zabezpečené prirodzeným zmladením, odpadová hmota sa spracuje formou samovýroby
ako palivové drevo. Tenšina bude uhádzaná do kôp, ostane v poraste na uhnitie. Kontrola porastu 405
a1/1 v ktorom sa v minulom roku v septembri vykonával dorub v 2 pásoch. Dorub bol značený modrými
pásmi. Odpadová drevná hmota bola spracovaná formou samovýroby ako palivové drevo, v poraste je
viditeľné prirodzené zmladenie, porast je zabezpečený. Boli ponechané okrajové stromy na dožitie
označené modrými krížmi. V blízkosti tohto porastu sa nachádza prečistková plocha, v ktroej je
viditeľné väčšie množstvo dreviny breza. Plánuje sa v nej prečistka, ktorá bude vykonaná v mesiacoch
marec, apríl. Prečistky zabezpečuje miestny dodávateľ prác v cene 300€/ha ak ide o prvú prerezávku
a v cene 250€/ha ak ide o druhú prerezávku. Vyberajú sa nežiadúce dreviny, v tomto konkrétnom
poraste to bude prevažne breza. Od poslednej kontroly neboli identifikované žiadne nové stanovišťa

chránených druhov, nepribudli žiadne významné miesta. Počas kontroly nebola spozorovaná žiadna
nelegálna aktivita. Žiadna PNN nebola vznesená. V subjekte nebola žiadna nelegálna ťažba, krádež,
sťažnosť z tretích strán.
Na fotkách je zachytený dorub v 418b v LS Briežky, značenie okraja pásu, zbližovacia linka, sklad
dreva, 2 pásy dorubu v poraste 417b v LS Skalica PS, značenie modrou farbou, kremelec, dorub
v poraste 405a 1/1, označenie skladu FSC, rybník vo vlastníctve spoločenstva.

US Ostrá Lúka PS, LAPS Vápená
24. 11. 2021 – Kontrola porastov v LAPS Vápenná, v ktorých v tomto roku prebiehala ťažba.
Ťažba sa robila pomocou LKT, dodávateľ prác je miestny. Cesty a zbližovacie linky sú bez
poškodenia, bez koľají. V jarnom období sa robila ťažba v nasledovných porastoch 1645a,
1228, 1240, 1229b. V porastoch 1645a a 1228 sa robila náhodná ťažba – vývraty zapríčinené
vetrom, značená bielou farbou, spolu v objeme 69m3 , drevina buk. V poraste 1240 sa robila
obnovná úmyselná ťažba, MCR značená oranžovou farbou v objeme 45m3 , drevina buk.
V poraste 1229b sa vykonávala výchovná ťažba, prebierka značená oranžovou farbou v objeme
200m3 , dreviny buk. Ťažby v týchto porastoch sú ukončené, odpadová hmota-hrúbie bola
spracovaná formou samovýroby ako palivové drevo pre podielnikov, haluzina ostanla uhádzaná
v kopách v porastoch na uhnitie. V porastoch ani na okolitých pozemkoch neboli spozorované
škody spôsobené ťažbou. V US Ostrá Lúka sa túto jeseň vykonával stromový účelový výrub
v poraste 1146. Ťažba bola značená oranžovou farbou, na základe súhlasu na ťažbu číslo 1/2021
. Objem ťažby bol cca 351m3 , drevina prevažne dub 150m3, hrab 115m3 a cér 86m3. V subjekte
sa počas kontroly už nepracovalo, hmota sa ťažila pomocou JMP a bola približovaná na sklad
pomocou LKT, kde bola manipulovaná do dĺžok, následne odpredaná odberateľovi. Ťažba
v poraste je ukončená, odpadová hmota, bola spracovaná formou samovýroby ako palivové
drevo, tenšina je uhádzaná v kopách, ponechaná v porastoch na uhnitie, na presvetlenej ploche
je viditeľné prirodzené zmladenie. Porast susedí s pasienkom, počas ťažby boli ponechané
krovinaté okraje porastu. V poraste bol identifikovaný zlom spôsobený vetrom, štomp bude
v poraste ponechaný nakoľko je na ňom farebné označenie turistického chodníka. V poraste
1136b bol robený maloplošný clonný rub a jednotlivý výber, ťažba bola značená oranžovou
farbou, na základe súhlasu číslo 2/2021. Ťažba bola v objeme 199m3 , prevažne drevina hrab
95m3 , cér 92m3 a buk 12m3. Ťažba v poraste je ukončená, odpadová hmota, bola spracovaná
formou samovýroby ako palivové drevo, tenšina je uhádzaná v kopách, ponechaná v porastoch
na uhnitie, na presvetlenej ploche je viditeľné prirodzené zmladenie. V porastoch neboli
spozorované škody spôsobené ťažbou. Cesty a približovacie linky sú bez koľají, nepoškodené.
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.

Na fotkách sú zachytené ponechané krovinaté okraje, značenie ťažby oranžovou farbou,
prirodzené zmladenie, plocha po ukončení ťažby s uhádzanou haluzinou v kopách.

10. 03. 2022 – Kontrola porastov v LAPS Vápenná, v ktorých v tomto roku prebiehala ťažba.
Ťažba sa robila pomocou LKT, dodávateľ prác bol miestny. Vykonávala sa obnovná úmyselná
ťažba, reps. dorub v porastoch 1228/1, 1224/1, 1228/1. Množstvo vyťaženej drevnej hmoty
v týchto troch bolo 480m3 , dreviny buk. Ťažba bola značená oranžovými pásmi. Počas kontroly
neboli spozorované škody spôsobené ťažbou, prirodzené zmladenie bolo poškodené
v minimálnej miere. Odpadová hmota, resp. hrúbie bude spracovaná formou samovýroby
podielnikmi, tenšina bude uhádzaná do kôp a ostane v porastoch na uhnitie. Ťažobné práce boli
ukončené, neboli uplatňované žiadne sankcie, resp. nebola udelená žiadna PNN. Kontrola
porastov v US Ostrá Lúka PS, v ktorých momentálne prebieha ťažba. Ťažba sa robí pomocou
harvestora, ktorému asistuje jeden pilčík a vyťažená drevná hmota sa odváža na sklad dreva
pomocou vývoznej súpravy HSM. Dodávateľ prác je firma JASE. Počas kontroly sa pracovalo,
osvedčenia na výkon prác mali pracovníci k dispozícii k nahliadnutiu, platné: obsluha
motorovej píly osvedčenie 9/2017, preškolenie dňa 14.02.2022, obsluha jednoúčelových
zariadení na ťažbu, odvetvovanie, krátenie stromov a drevných sortimentov, osvedčenie
48/2022-10.1, školenie dňa 24.1.2022, obsluha vývoznej súpravy, resp. špeciálnych traktorov
osvedčenie 5-2013, preškolenie 21.2.2022. Počas kontroly sa pracovalo v poraste 1681,
vykonáva sa stromový účelový rub, ťažba je značená oranžovou farbou, podľa súhlasu na ťažbu
je plánovaný objem prác v tomto poraste v množstve 70m3 dreviny hrab a 30m3 dreviny cér.
Počas kontroly neboli spozorované škody spôsobené ťažbou drevnej hmoty, hmota je rúbaná a
manipulovaná pomocou harvestora priamo pri ťažbe je krátená na požadované dĺžky podľa
kvality drevnej hmoty. V ťažšie prístupom teréne je drevná hmota rúbaná pomocou JMP, reps.
pilčíkom, OPP a oblečenie počas kontroly mal pilčík v poriadku, skladovanie olejov a PHM
v poriadku, nástroje na odstránenie znečistenia k dispozícii. Vyťažená drevná hmota, plus
odpadová hmota-biomasa je približovaná na sklad dreva pomocou vývoznej súpravy HSM,
neboli spozorované škody na linkách spôsobené vývozom drevnej hmoty, sklad dreva je
nepoškodený. Firma JASE bude v tomto roku vykonávať všetky ťažobné práce v tomto
subjekte, s ktorými začali dňa 3.2.2022. Počas kontroly bola udelená jedna PNN, v porastoch
1288 a 1289a , kde je už ťažba ukončená je potrebné zarovnať koľaje spôsobené vývozom
drevnej hmoty počas zlých poveternostných podmienok. Závažnosť PNN – stredná.
Z niektorých miest v porastoch kde bola ťažba ukončená je ešte potrebné dovyvážať drevnú
hmotu, nakoľko bol vývoz z dôvodu nevyhovujúcich podmienok prerušený. 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.

Na fotkách je zachytený sklad drevnej hmoty a biomasy, vyvážacia súprava HSM, harvestor
John Deere, pilčík, ťažba vyznačená oranžovou farbou.

Ján Segeč, LC Lesy Málinec
21.11.2021 – Kontrola subjektu, ktorý bol v tomto roku pridaný medzi certifikovaných členov
pod manažérom zdrojov firmy JASE, s.r.o.. Výmera subjektu je 14,68ha. Všetky vydané
porasty patria do ochranného pásma vodárenského zdroja III. stupňa. Platnosť plánu je od roku
2013 do roku 2022. Drevinové zloženie je nasledovné, prevažne drevina smrek, odovzdaná
zásoba 1650m3. Zastúpené sú aj dreviny v odovzdanej zásobe javor 279m3 , smrekovec 200m3
, buk 97m3 a menšie množstvo drevín lipa, breza a jelša. Na základe predpisu programu
starostlivosti o les je naplánovaná výchovná ťažba, prebierka do 50 rokov na ploche 12,42 ha
a prečistka na ploche 3,28 ha. Predchádzajúcim obhospodarovateľom bolo v rámci náhodnej
ťažby v poraste 310a vyťažených 82m3 . Náhodná ťažba bola vykonávaná z dôvodu výskytu
suchárov. Po vydaní pozemkov do užívania od Lesov SR boli vyznačené hranice porastov, ktoré
patria subjektu oranžovou farbou. V tomto subjekte bola vykonávaná ťažba na jeseň v tomto
roku na základe čísla súhlasu 1/2021, zo dňa 2.9.2021, ktorý vydal OLH Ján Uhrin, číslo
osvedčenia 714/2010. Vykonávala sa výchovná ťažba v porastoch 311a a 311b, a náhodná
ťažba v poraste 310a. Ťažbu na pni vykonávala firma JASE, s.r.o. pomocou harvestora John
Deere a vývoznej súpravy John Deere. Celková ťažba bola v objeme 43m3, počas ťažby sa
robili nové zbližovacie linky, ktoré boli vyznačené červenými pásmi. Výchovná ťažba v poraste
311a bola značená oranžovou farou v objeme 5m3 dreviny smrek a 3m3 dreviny smrekovec.
Výchovná ťažba v poraste 311b bola značená oranžovou farou v objeme 5m3 dreviny smrek
a 5m3 dreviny smrekovec. Ťažba je ukončená, vyťažená drevná hmota bola pomocou vývoznej
súpravy približovaná na sklad dreva a odtiaľ odpredaná odberateľovi. Počas kontroly neboli
zistené škody spôsobené ťažbou, odpadová hmota bola spracovaná formou štiepky, tenšina
ostala v porastoch na uhnitie uhádzaná v kopách. Náhodná ťažba v poraste 310a bola značená
bielou farbou v objeme 25m3 dreviny smrek. Počas kontroly neboli zistené škody spôsobené
ťažbou, odpadová hmota z náhodnej ťažby-sucháre aj haluzina boli spracované formou štiepky.
V subjekte je potrebné spevniť cestu, po ktorej sa bude v budúcnosti približovať drevná hmota,
nakoľko sa jedná o podmáčané stanovište. V tomto subjekte neboli identifikované žiadne
stanovišťa chránených druhov a spoločensky významné miesta. V subjekte sa neeviduje žiadna
nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť z tretích strán.
Na fotkách je zachytená mapka vydaných pozemkov, značenie hraníc pozemkov nového
obhospodarovateľa, značenie nových zbližovacích liniek, náhodná ťažba značená na kmeňoch
bielou farbou, značenie prebierky oranžovou farbou, uhádzaná haluzina v kopách.

UPS Cinobaňa
11. 03. 2022 – Kontrola porastu v ktorom sa v koncom minulého roka robila ťažba. Robila sa
obnovná úmyselná ťažba, maloplošný clonný rub v poraste 17/1. Práce vykonával miestny
dodávateľ prác Ján Ľupták pomocou UKT a JMP. V poraste bolo vyťažených 850m3 drevnej
hmoty, 610m3 buka a 240m3 duba. Dorub sa vykonával na ploche 0,5 ha, bol vyznačený
oranžovými pásmi. Ťažba sa dokončovala aj v tomto roku, vykonával ju ten istý dodávateľ prác.
Drevná hmota bola odpredaná odberateľovi, odpadová drevná hmota je spracovávaná do
metrov formou samovýroby a bude odpredaná podielnikom ako palivové drevo. Počas kontroly
neboli spozorované škody spôsobené ťažbou alebo približovaním drevnej hmoty, priľahlé
pasienky nie sú poškodené. Po dorube boli ponechané stromy na dožitie, ktoré boli situované
do okrajovej časti porastu na hranici s pasienkom, tzn. krovinaté okraje porastu boli ponechané.
V týchto okrajoch boli ponechané košaté duby. Porast je zabezpečený prirodzeným zmladením,
t.j. podrastový spôsob hospodárenia. V minulom roku bolo v subjekte vykonávané
zalesňovanie v poraste 1668 na ploche 0,70ha. Bola vysádzaná drevina dub zimný. Dodávateľ
prác je miestny. V subjekte sa v minulom roku čistila zarastená pastva, ktorú ma subjekt vo
vlastníctve, plánuje ju dať za poplatok do nájmu poľnohospodárom, ktorí budú mať záujem
o spásanie vzniknutého pasienku dobytkom. V subjekte 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.
Na fotkách je zachytený dorub v poraste 17, metre pripravené na predaj podielnikom, odpadová
drevná hmota uhádazná v kopách, značenie oranžovou farbou, krovinaté okraje porastov,
košatý dub ponechaný na dožitie, plocha dorubu, prirodzené zmladenie v poraste po dorube.

JASE, spol. s r.o., LC Očová

18. 03. 2022 – Kontrola subjektu a porastov, v ktorých prebieha ťažba. V minulom roku subjekt
nevykazoval žiadnu činnosť. Aktuálne sa vykonáva náhodná ťažba, vývraty, zlomy a prebierka
na základe súhlasu na ťažbu 1/2022-Oč. . Práce si zabezpečuje spoločnosť vo vlastnej réžii
pomocou vývoznej súpravy John Derre a dvoch pilčíkov. Počas kontroly sa v subjekte
pracovalo. Osvedčenia na výkon prác mali pracovníci ťažobnej skupiny k dispozícii
k nahliadnutiu a platné: obsluha motorovej píly osvedčenie 9/2017, preškolenie dňa
14.02.2022, obsluha motorovej píly osvedčenie 14/JMP-2011, preškolenie dňa 18.02.2022,
osvedčenie 48/2022-10.1, školenie dňa 24.1.2022, obsluha vývoznej súpravy, resp. špeciálnych
traktorov osvedčenie 153/2018, preškolenie 21.2.2022. OPP a oblečenie počas kontroly mali
pilčíci v poriadku, skladovanie olejov a PHM v poriadku, nástroje na odstránenie znečistenia
k dispozícii. Počas kontroly sa pracovalo v poraste 273, vykonávala sa náhodná ťažba,
spracovanie vývratov a zlomov značená bielou farbou a prebierka, za účelom presvetlenia
a podpory prirodzeného zmladenia, ktoré je v tomto poraste na viacerých miestach vo forme
vysokého podrastu, značená modrou farbou. Počas prebierky sa vyberajú aj podúrovňové
stromy, ktoré už sú vyschnuté alebo by časom vyschli. Vývraty a zlomy sa vyskytujú najmä na
okraji lesného porastu, ktorý hraničí s pasienkom. Pri spracovaní týchto vývratov, sú poškodené
aj krovinaté okraje porastu, ktoré však nie sú účelovo rúbané, len sa pri spracovaní vývratov
nedá zabrániť ich poškodeniu, nakoľko poškodenie bolo zapríčinené samotnými vývratmi.
Počas kontroly bola pracovná skupina upozornená, aby krovinaté okraje porastov ostali
zachované v čo najväčšej možnej miere, nakoľko je to jedna z požiadaviek na základe princípov
FSC. Po konzultácii s vlastníkom tohto subjektu mi však bolo vysvetlené, že počas značenia
ťažby za nimi prišli vlastníci roľníckeho družstva a majiteľ subjektu bol vyzvaný, aby si upravil
okrajové stromy porastu tak, aby RD nezavadzali pri mulčovaní krovinatých okrajov, nakoľko
ich chcú vyčistiť aby boli súčasť pasienku, lebo v tomto stave na túto plochu nemôžu čerpať
dotácie. Na viacerých miestach počas kontroly v teréne bolo spozorované, že prístupné

krovinaté okraje porastov už boli skutočne vyčistené ich vlastníkmi, resp. roľníckym
družstvom, ktoré obhospodaruje priľahlé pasienky formou mulčovania a následného spásania
dobytkom. Počas kontroly nebol spozorovaný iný nesúlad, resp. neboli spozorované škody
spôsobené ťažbou drevnej hmoty alebo jej vývozom na blízky sklad dreva. Drevná hmota je
manipulovaná do požadovaných dĺžok na základe jej kvality, odpadová drevná hmota bude
spracovaná formou štiepky. Počas kontroly bol identifikovaný hniezdny strom, ktorý nie je
predmetom zásahu počas presvetlenia porastu, resp. bude zachovaný. Subjekt patrí do
chráneného vtáčieho územia Poľana SKCHVU022, z tohto dôvodu musí byť ťažba ukončená
najneskôr ku dňu 31.03.2022. Subjekt má nový hospodársky plán platný od roka 2021 do roka
2030. V subjekte 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. Počas kontroly bola udelená jedna PNN.
Na fotkách je zachytená strom z hniezdom, sklad drevnej hmoty a štiepky, vývozná súprava,
pilčíci, prirodzené zmladenie, resp. podrast, prebierka značená modrou farbou, krovinaté okraje
porastov, zlomy a vývraty, značenie náhodnej ťažby bielou farbou.

ULS ROVŇANY
30. 03. 2022 – Kontrola porastu v ktorom prebieha aktuálne ťažba, iný zásah sa po dokončení
tejto ťažby v subjekte v tomto roku neplánuje. Ťažbu zabezpečuje miestny dodávateľ prác
pomocou LKT a motorovej píly, ťažba ešte nie je ukončená, počas kontroly sa nepracovalo,
nakoľko mali pokazený stroj. Vykonáva sa prebierka do 50 rokov v poraste 790, ťažba bola
vyznačená modrou farbou. Vyťažená drevná hmota sa približuje na odvozné miesto , odtiaľ
bude predaná odberateľovi. Vyťažené množstvo drevnej hmoty bude približne 383m3 drevnej
hmoty, z toho by malo byť 190m3 dreviny buk, 115m3 dreviny dub, 39m3 dreviny hrab a 39m3
cér. Odpadová hmota, tenšina po ťažbe ostáva v poraste na uhnitie, hrubšia hmota sa spracováva
podielnikmi spoločnosti, prípadne miestnymi občanmi formou samovýroby – metre, v cene
3€/prm. Pri ťažbe sa používa OF1,OF2 a grafický náčrt ťažby. V poraste neboli spozorované
škody spôsobené ťažbou, ťažba sa orientuje na zimné mesiace, kým mrzne, resp. je sucho. Cesty
po ťažbe sú bez viditeľných koľají, nie je viditeľná erózia spôsobená približovaním drevnej
hmoty na sklad pomocou LKT a lana. Subjekt je dobre spravovaný, má sklady dreva na
vlastných pozemkoch, cez cesty, kde tečie potok sú umiestnené priepusty, hranice pozemkov
sú riadne vyznačené červenou farbou. Cesty a sklady sú udržiavané, bez koľají. Počas roka
neboli identifikované žiadne nové stanovišťa chránených druhov, z významných miest bola po
hrebeni pozemkov nanovo vyznačená cyklotrasa, ktorú využívajú turisti zo širokého okolia.
V subjekte nebola od posledného auditu žiadna nelegálna ťažba, krádež, sťažnosť z tretích
strán. Počas kontroly nebola udelená žiadna PNN.

Na fotkách je zachytená drevná hmota na sklade dreva, priepust, značenie ťažby modrou farbou,
ťažba dreva, spracované hrúbie v metroch, približovacie linky bez koľají.

