
 

POZVÁNKA
Národné lesnícke centrum - Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky 

v spolupráci s
 Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Vás pozývajú 

na online tematický seminár

Informačný systém lesného hospodárstva 
a aplikácia novely vyhlášky č. 453/2006 Z. z. 

o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa

dňa : 22. 11. 2022

Cieľom tematického seminára je prezentovať Informačný systém lesného 
hospodárstva a jeho využitie pre majiteľov, obhospodarovateľov lesa a iné subjekty. 
Účastníkom seminára budú tiež poskytnuté informácie týkajúce sa niektorých 
novelizovaných ustanovení vyhlášky č. 453/2006 Z. z. hospodárskej úprave lesov a 
ochrane lesa, ktorá je účinná od 01. 01. 2022.

v čase od 8:00 hod
online prostredníctvom aplikácie MS Teams

Účasť na tematickom seminári je bezplatná. Je potrebné sa vopred prihlásiť podľa 
organizačných pokynov uvedených na nasledujúcej strane.



Program seminára:
8:00 - 8:30  Prihlasovanie účastníkov
8:30 - 10:30   Informačný systém lesného hospodárstva vrátane diskusie
10:30 - 12:00 Obnova lesa v kontexte zmien súvisiacich vykonávacích predpisov a uplatňovania zásad PBHL 
12:00 - 13:00 Obedná prestávka
13:00 - 17:00 Analýza problematiky v súvislosti s novelizáciou vyhlášky o HÚL a OL
   Hospodárske spôsoby a formy, ich záväznosť vo vzťahu ku predpisu PSL
   Možnosti použitia obnovných rubov podľa hospodárskych spôsobov
   Hospodársky spôsob podrastový, spájanie fáz clonného rubu
   PBHL v koncepcii s ustanoveniami vyhlášky o HÚL a OL
 

!!! Záväznú prihlášku je potrebné zaslať do 18. 11. 2022 na mailovú adresu: diana.ciakyova@nlcsk.org
V prípade, že sa na tematický seminár prihlásite, bude Vám zaslaný link na Vašu e-mailovú adresu s podrobnými 
pokynmi na prihlásenie sa. !!!

Tento seminár je výstupom úlohy riešenej v rámci kontraktu č. 347/2021/MPRVSR-710 uzavretom medzi Ministerstvom pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Národným lesníckym centrom.

Organizačný garant
Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a 
lesnej pedagogiky
JUDr. Ing. Katarína Golianová
Tel. č.: 045/ 5314 345

Kontaktná osoba
Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a 
lesnej pedagogiky
Ing. Diana Čiakyová
Tel. č.: 045/ 5314 254
e-mail: diana.ciakyova@nlcsk.org


