
 

Vedúci lesného obvodu 

 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik,  

Odštepný závod Topoľčianky 
 

Informácie o pracovnom mieste 

Miesto práce: Sládkovičovo   

Ponúkaný plat (brutto): Základná mzda 646,-€ je minimálna možná ponuka vzťahujúca sa na uvedenú 

pracovnú pozíciu pre kandidáta s uvedenou odbornou praxou. Nástupná mzda môže 

byť vyššia, v závislosti od rozsahu splnenia požiadavky zamestnanca na prax. + 

mesačné a ročné prémie 

Termín nástupu: marec  2020 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok 

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

 

- realizovať opatrenia prijaté na udržanie a zlepšovanie zdravotného stavu lesných ekosystémov 

 - viesť evidenciu a zodpovedať za stav a množstvo zásob dreva v rámci vlastného LO 

- sledovať vývoj stavu lesa, v prípade potreby navrhovať úpravu PSL (LHP), upozorniť na potrebu 

zmeny PSL (LHP) 

- pripravovať podklady pre zostavenie ročných plánov hospodárskych opatrení 

 - realizovať lesnícke činnosti v súlade s plánmi hospodárskych opatrení 

- vyhotovenie podkladov pre účtovanie vykonaných prác a vedenie LHE 

- vyznačovať  ťažbu dreva podľa pokynov a vyhotovovať doklady o vyznačení ťažby a pôvode dreva 

 - realizovať vykonanie úloh ťažbovej činnosti v zmysle stanovených technológií 

- navrhovať a realizovať pestovateľské technológie a postupy pre optimalizáciu druhovej a 

priestorovej štruktúry, odolnosti a kvality lesných porastov. 

 - realizovať projekty obnovy lesa        

 - realizovať  postupy rekonštrukcie lesov 

 - pripraviť podklady pre návrh  na uznanie semenných zdrojov a zabezpečovať opatrenia na záchranu 

a reprodukciu genetických zdrojov lesných drevín  

- navrhovať  a realizovať opatrenia na ochranu lesov a predchádzanie vplyvu škodlivých činiteľov 

(vrátane ozdravných opatrení) 

- sledovať stav a vývoj škodlivých činiteľov v lesoch a včas upozorňovať na gradáciu  

 

 

Zamestnanecké výhody, benefity 

Stravné lístky, služobný mobil, deputát, príspevky na rekreácie, šport, 

kultúru, náhrady za používanie vlastného mot. vozidla na služobné účely, príspevok do III. piliera, 

odmeny pri jubileu, podľa výsledkov podniku 13. a 14. mzda, vzdelávanie a mnoho 

iných. 

 

Požiadavky na zamestnanca 

Požadované vzdelanie min. stredoškolské s maturitou 

 

Znalosti                                  Počítačové znalosti - používateľ: 

Microsoft Excel - pokročilý 

Microsoft Outlook - pokročilý 

Microsoft Word - pokročilý 

 

Požadovaná prax                  Počet mesiacov/rokov praxe: 

                                               Aspoň 6 mesiacov  

 



Osobnostné predpoklady a 

zručnosti                                 prax min. 1 rok v oblasti lesníctva, krajinného inžinierstva 

                                                 organizačné schopnosti, odolnosť voči stresu, analytické myslenie,  

                                                 samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť 

                                                vodičský preukaz sk. B 

 

Inzerujúca spoločnosť 

 

Stručná charakteristika  

spoločnosti 

LESY Slovenskej republiky sú štátnym podnikom so sídlom 

v Banskej Bystrici, ktorého hlavnou úlohou je spravovanie lesného 

a iného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky. 

Našou víziou je trvalo udržateľný rozvoj štátnych lesov, ktorý 

vytvorí základ pre uspokojovanie potrieb prírody, spoločnosti, 

ekonomiky a optimálne zhodnotí lesný majetok štátu. 

 

Hlavná oblasť pôsobenia 

spoločnosti                                                       Lesníctvo 

 

 

Informácie o výberovom 

konaní 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 

24.02.2020. 

V prípade, že Vás uvedená pracovná ponuka zaujala a spĺňate 

uvedené kritériá, zašlite svoju žiadosť o zaradenie do výberového 

konania spolu so životopisom e-mailom na adresu uvedenú 

v kontakte prípadne poštou na adresu spoločnosti v obálke 

s označením „Výberové konanie“ - uzávierka prihlášok 

17.02.2020. 

Z kapacitných dôvodov budeme kontaktovať a pozývať na osobný 

pohovor len tých uchádzačov, ktorí budú najlepšie spĺňať naše 

požiadavky. Doručené materiály uchádzačov, ktorí nebudú 

pozvaní na osobný pohovor, budú zlikvidované v zmysle zákona 

č. 18/2018 Z. z. 

 

Adresa spoločnosti                                Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 

Odštepný závod Topoľčianky 

Parková 7 

951 93 Topoľčianky 

http://www.lesy.sk 

 

Kontakt                                                  Kontaktná osoba:Ing.Michaela Pacalajová 

e-mail: michaela.pacalajova@lesy.sk 

Tel.: +421 37 6403 425 

+421 918 333 521 

http://www.lesy.sk/

