
 

 
 

 

 

 

 

       V  súvislosti s certifikáciou obhospodarovania lesov podľa schémy  FSC bol 

vypracovaný Koncept lesov s veľkým spoločenským významom. Zameriava sa  na 

identifikáciu, manažment obhospodarovania a monitoring lesov a lokalít, ktoré sú mimoriadne 

hodnotné z hľadiska ich environmentálnych, ekologických, sociálnych a kultúrnych funkcií. 

Výber lesov s vysokým spoločenským významom sa opiera o postupy stanovené v Návrhu 

metodiky pre identifikáciu, obhospodarovanie a monitoring lesov s vysokým spoločenským 

významom, ktorú vypracovali organizácie FSC Slovensko a A projekt n.o., v roku 2009 

v rámci projektu „Manažment lesov s vysokou ochranárskou hodnotou“ a „Príručky  pre 

identifikáciu, obhospodarovanie a monitoring lesov s vysokým spoločenským významom“ 

vypracovanej pre podmienky OZ Prešov.   

Na území OZ Prešov boli vytipované lesné porasty a lokality, ktoré spĺňali kritéria pre 

zaradenie lesov do jednotlivých kategórií lesov s vysokým spoločenským významom.  

V každom roku je vykonaná aktualizácia údajov lesných porastov zaradených do 

jednotlivých kategórií lesov s vysokým spoločenským významom. Aktualizácia sa týka: 

1. zmien číslovania lesných porastov podľa nových PSoL  

2. zhodnotenia opodstatnenosti zaradenia lesných porastov do jednotlivých kategórií na 

úrovni správcu lesa 

3. zmien funkčného zaradenia lesov na základe rozhodnutí OŠS 

4. úprav vyplývajúcich zo zmien v legislatíve SR  

5. iné okolnosti pre vyradenie z lesov s vysokým spoločenským významom 

 

Súhrnné údaje výmer LVSV po aktualizácii k 31.12.2017. 

 

 

Kategória Podkategória   LS SNV 
LS 

Sabinov 
LS 

Kokošovce 
LS 

Hanušovce 
LS 

Široké 
OZ 

1. 
  Lesy s vysokou biodiverzitiu             

1.1. Chránené územia spolu 2308,50 275,97 116,36 131,71 116,61 2884,31 

z toho NP /Národný park/  0   0    

NP SR Zóna A,B 2295,79 192,92 47,02 110,95 99,36 2746,04 

PR  12,40 11,98 69,34 16,71 0,35 110,78 

PP 0,31 6,23   4,05 16,9 27,49 

OP NP          
1.2 

Územie  s výskytom zákonom 
chráneného živočícha  2546,10 36,32   494,34 709,35 3786,11 

Územie s výskytom zákonom chránenej 
rastliny  157,94 14,26 14,5 316,69 81,68 585,07 

1.3 
Územie s výskytom endemických 
druhov 29,75 14,26   0 1,48 45,49 

3. 

  
Zriedkavé, vzácne a ohrozené lesné 
ekosystémy             

3.1 Vzácne, ohrozené  zriedkavé biotopy 1867,37 330,35 1112,81 376,42 1043,31 4730,26 

3.2 Pralesy a pralesovité zvyšky 236,84 4,59 30,66 112,50   384,59 

3.3 
Lesy s prirodzeným výskytom tisa 
obyčajného 117,33 0   0   117,33 

4. 

  
Lesy s významnou pôdoochranou a 
hydrickou funkciou             

4.1 
Lesy s významnou pôdoochrannou 
funkciou 4543,83 482,04 979,69 442,21 1514,23 7962,00 
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4.2 Lesy s významnou hydrickou funkciou 0,00 216,56 37,08 49,46 24,65 327,75 

5. 

  
Lesy významné z hľadiska plnenia 
základných potrieb obyvateľstva             

5.1 
Lesy s významnou vodoochrannou 
funkciou pre miestne obyvateľstvo 2465,48 1555,69 388,12 0 132,25 4541,54 

6. 
  

Lesy významné pre miestne 
komunity             

6.1 
Lesy s preferenciou zdravotno - 
hygienického využívania 36,63 31,87 7,33 26,19 11,25 113,27 

6.2 
Lesy s preferenciou rekreačného 
využívania 7,88 17,95 47,69 304,77   378,29 

6.3 
Historicky, kultúrne a nábožensky 
významné územia 76,39 192,8 23,39 35,02 92,02 419,62 

  Spolu ha:   20318,02 3383,79 2873,99 2421,02 3843,44 32840,26 

 

 

V roku 2017 neboli zaznamenané v rámci vykonaného monitoringu zodpovednými 

pracovníkmi v LVSV žiadne podstatné okolnosti, ktoré by viedli k zmene zaradenia resp. 

vyradenia z LVSV.  

 

Zoznam porastov, lokalít zaradených do LVSV a výsledky monitoringu sú uložené na 

príslušnej lesnej správe. 

 

 
Aktualizácia k 31.12.2017 

 

 


