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1 2 3 4 5 6 7 

Č. Meno/organizácia/ 
člen komisie 

Kapitola/ 
odstavec 

Pôvodný text Zistenie/pripomienka/návrh na 
zmenu 

Zdôvodnenie návrhu Akceptovanie návrhu 
(ÁNO-NIE)/ konečné 

znenie 

1.  SAŽP 4.6 Cieľ kritéria 
 
Zaisťovať diferencovanú 
starostlivosť o lesné 
ekosystémy v chránených 
územiach v závislosti od ich 
prirodzenosti a zachovalosti 

Zaisťovať diferencovanú 
starostlivosť o lesné ekosystémy 
v chránených územiach 
a v jednotlivých prvkoch územného 
systému ekologickej stability 
vymedzených aj mimo CHÚ, 
závislosti od ich prirodzenosti 
a zachovalosti 

Pôvodné znenie kritéria 
sa zameriava len na 
chránené územia, pričom 
v kritériu absentuje 
ochrana krajiny 
a biotopov 
nachádzajúcich sa aj 
mimo chránených území 
definovaných 
v dokumentáciách ÚSES.  
Pod prvkami ÚSES 
rozumieme biocentrá, 
biokoridory 
a ekostabilizačné prvky. 

ÁNO 

2.  SAŽP 4.6.1 Ekologicky významné lesné 
biotopy sú identifikované, 
vyhlásené za chránené 
územia, pravidelne terestricky 
posudzované a mapované 

Ekologicky významné lesné biotopy 
sú identifikované, vyhlásené za 
chránené územia, a/alebo 
vyčlenené ako prvky ÚSES, sú 
pravidelne terestricky posudzované 
a mapované 

dtto ÁNO 

3.  SAŽP 4.6.2 V lesoch chránených území je 
PSL prispôsobený účelu ich 
vyhlásenia 

V lesoch chránených území 
a prvkoch ÚSES je PSL 
prispôsobený účelu ich vyhlásenia 

dtto ÁNO 

4.  SAŽP 4.6.5 Vedenie písomnej a grafickej 
(mapovej) dokumentácie 
o chránených územiach 

Vedenie písomnej a grafickej 
(mapovej) dokumentácie 
o chránených územiach 
a vymedzených prvkoch ÚSES  

dtto ÁNO 

5.  SAŽP 4.6.6 Rešpektovať opatrenia Rešpektovať opatrenia ochrany dtto ÁNO 
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ochrany prírody pri 
obhospodarovaní lesov, najmä 
programov záchrany alebo 
starostlivosti o chránené 
územia a spolupráca 
s organizáciami ochrany 
prírody pri ich realizácii 

prírody pri obhospodarovaní lesov, 
najmä programov záchrany alebo 
starostlivosti o chránené územia 
a ekostabilizačné a manažmentové 
opatrenia o prvky ÚSES 
a spolupráca s organizáciami 
ochrany prírody pri ich realizácii 

6.  TK 4.6  Poznámka: 

Požiadavky týkajúce sa ÚSES  sa 
uplatňujú v prípade, ak sú súčasťou 
územnoplánovacej dokumentácie 
alebo projektu pozemkových úprav a 
sú premietnuté  v programe 
starostlivosti o lesy 

Pôsobnosť kritéria 4.6 
rozšírená na ÚSES platí 
len tam, kde je ÚSES 
akceptovaný územným 
plánom a zahrnutý v PSL. 

ÁNO 

 

 


