Metodika
na použitie lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie
z obchodnej výmeny alebo z dovozu
Národné lesnícke centrum (ďalej len „centrum“), ako orgán štátnej odbornej kontroly
v oblasti produkcie lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzania na trh podľa § 24
zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o LRM“) vydáva, v súlade s § 16 ods. vyhlášky Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 501/2010 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh
v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o LRM“), nasledovnú Metodiku na
použitie lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie z obchodnej výmeny
alebo dovozu.
Čl. 1
Účel
Účelom metodiky je, v súlade so zákonom o LRM, upraviť podmienky použitia lesného
reprodukčného materiálu (ďalej len „LRM“) pochádzajúceho z obchodovania medzi
členskými krajinami Európskej únie (ďalej len „obchodná výmena“) alebo z dovozu zo
štátov, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „dovoz“) na obnovu lesa a
zalesňovanie na území Slovenskej republiky, s cieľom zabrániť nežiaducemu vplyvu na
lesníctvo, životné prostredie, genetické zdroje alebo biologickú rozmanitosť vzhľadom na
fenotypové a genetické vlastnosti vyplývajúce z dôkazov týkajúcich sa miesta pôvodu alebo
pôvodu LRM alebo výsledky skúšok alebo vedeckého výskumu alebo vzhľadom na vlastnosti
vyplývajúce zo známych výsledkov skúšok, vedeckého výskumu alebo výsledkov získaných
praktickými lesníckymi skúsenosťami týkajúcimi sa prežitia a rozvoja sadiva vo vzťahu
k morfologickým a fyziologickým vlastnostiam.
Čl. 2
Podmienky obchodnej výmeny alebo dovozu
1) Obchodnú výmenu alebo dovoz môže vykonávať len držiteľ osvedčenia o odbornej
spôsobilosti na činnosti s LRM.
2) Dovoz môže centrum povoliť len z krajín uvedených v rozhodnutí Rady 2008/971/ES
o rovnocennosti množiteľského materiálu lesných kultúr produkovaného v tretích
krajinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „rozhodnutie Rady“); ku dňu vydania
tejto metodiky sú to krajiny Kanada, Nórsko, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko, Spojené štáty
americké.
3) Dovoz je povolený len pre LRM kategórie selektovaný a kvalifikovaný.
4) Pri dovoze LRM dodávateľ predloží spolu s oznámením o zámere doviesť LRM list
o pôvode na základe úradného certifikátu OECD o mieste pôvodu LRM vystavený
úradným orgánom krajiny pôvodu.
5) Súhlas na dovoz z krajín neuvedených v rozhodnutí Rady vydá centrum len na základe
povolenia Európskej komisie.
6) Pri obchodnej výmene a dovoze malých množstiev osiva, ktoré nie sú z uznaných
zdrojov, môže byť súhlas udelený v prípade osiva určeného na iné lesnícke účely (napr.
testovanie, výskum, šľachtenie a zachovanie biologickej rôznorodosti).
7) Obchodná výmena môže byť povolená na základe súhlasu vydaného centrom po
predložení listu o pôvode vydaného úradným orgánom krajiny pôvodu. Na údaje

o kvalite osiva sa primerane použije § 11 ods. 4 a 5 zákona o LRM a § 17 vyhlášky
o LRM.
8) Obchodná výmena LRM môže byť na lesnícke účely povolená na základe podobných
stanovištných podmienok a výškového pôvodu zodpovedajúcemu zásadám vertikálneho
prenosu v zmysle Slovenskej právnej úpravy nasledovne:
a. smrek obyčajný
z Poľskej republiky z regiónov 810, 803 do semenárskej oblasti (ďalej len
„SO“) 1, z regiónov 805, 808, 853, 802, 801 do SO 2, zo všetkých regiónov na
územie mimo určených semenárskych oblastí príslušnej dreviny (ďalej len „SO
4“),
z Českej republiky z prírodnej lesnej oblasti (ďalej len „PLO“) 40, 41 do SO
2, zo všetkých PLO do SO 4,
z ostatných krajín EÚ do SO 4;
b. jedľa biela
z Poľskej republiky z regiónov 801, 802, 808, 853, 805, 810 do SO 1,
z regiónov 803, 854, 806 do SO 3, zo všetkých regiónov do SO 4,
z Českej republiky z PLO 40, 41 do SO 1, zo všetkých PLO do SO 4,
z ostatných krajín EÚ do SO 4;
c. borovica lesná
z Poľskej republiky z regiónov 801, 802, 808, 853, 805, 810 do SO 1,
z regiónu 803 do SO 2, zo všetkých regiónov do SO 4,
z Českej republiky z PLO 38, 40, 41 do SO 1, z PLO 35, 36, 38 do SO 3, zo
všetkých oblastí do SO 4,
z Rakúska z oblasti 8.1 do SO 3, zo všetkých oblastí do SO 4,
z ostatných krajín EÚ do SO 4;
d. smrekovec opadavý
z Poľskej republiky z regiónu 810 do SO 1, z regiónu 805 do SO 2
a z regiónu 803 do SO 3;
e. buk lesný
z Poľskej republiky z regiónov 801, 802, 853, 805, 803, 854, 806, 808 do SO
2, zo všetkých regiónov do SO 4,
z Českej republiky z PLO 38, 40, 41 do SO 1, zo všetkých regiónov do SO 4,
z Maďarskej republiky z lesných oblastí 51, 58, 71, 93 do SO 2;
f. dub zimný
z Českej republiky z PLO 35, 38 do SO 1,
z Maďarskej republiky zo semenárskej oblasti 4, 6 (lesná oblasť 32, 33) do
SO 1, zo semenárskej oblasti 5, 6 (lesná oblasť 71, 93) do SO 2, zo všetkých
oblastí do SO 4,
z Rakúska z oblasti 8.1 do SO 1;
g. dub letný
z Českej republiky z PLO 35, 38 do SO 1,
z Maďarskej republiky zo semenárskej oblasti 1, 3 (okrem lesných oblastí 52,
58) do SO 1, z lesných oblastí 51, 52, 58, 71, 93 do SO 2, zo všetkých oblastí
do SO 4;
9) Obchodná výmena a dovoz LRM pre ostatné dreviny budú na lesnícke účely povolené na
základe preskúmania ich pôvodu na miesta s podobnými stanovištnými podmienkami
a výškovým pôvodom. Na preskúmanie a povolenie sa primerane použijú ustanovenia
o zásadách prenosu LRM (§ 14 ods.1 zákona o LRM a § 16 ods. 11 vyhlášky o LRM).
Vo Zvolene 2. 10. 2013

Semenárske oblasti Poľskej republiky

Semenárske oblasti pre dub letný Maďarskej republiky

Semenárske oblasti Rakúskej republiky

Prírodné lesné oblasti Českej republiky

Semenárske oblasti pre buk lesný, dub zimný Maďarskej republiky

Príloha k metodike

OZNÁMENIE O ZÁMERE UVIESŤ LESNÝ REPRODUKČNÝ MATERIÁL Z OBCHODNEJ VÝMENY ALEBO
DOVOZU NA TRH NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1. Meno a adresa dodávateľa
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_________ ___________________
3. Druh materiálu
 osivo  sadbový materiál  časti rastlín

5. Krajina nákupu: _________________
7. Drevina (botanický názov)

Prílohu zaslať na adresu:
NLC – LVÚ Zvolen
T. G. Masaryka 22
960 92 Zvolen
2. Vstupná pečiatka a iné úradné záznamy

4. Číslo rastlinnolekárskeho pasu
_______________________________
6. Krajina pôvodu: __________________
8. Množstvo osiva : ___________ kg

______________________________

Rok zberu: ________

ako i poprípade

Množstvo sadeníc/častí rastlín ______ks
Dĺžka pestovania v škôlke: __________

 Poddruh: ___________________________
 Odroda: ___________________________
 Klon:
___________________________
 Zmes klonov:

__________________
9. Kategória lesného reprodukčného
materiálu
 identifikovaný (na Slovensku nie pre lesnícke účely)
 selektovaný  kvalifikovaný  testovaný

11. Oblasť pôvodu a evidenčný kód

Iné údaje:
______________________
10. Pôvod
 autochtónny  neautochtónny neznámy
 miestny

12. Účel použitia:
 lesnícky

______________________________
13. Typ zdroja:
 porast
 semenný sad

 uznaný porast
 výberový strom

 nepôvodný
 iný lesnícky (uviesť bližšie aký)

___________________________
14. Lesný reprodukčný materiál bol
- geneticky zmenený
- vegetatívne množený

áno  nie 
áno  nie 

15. Prílohy:
a) Master certificate of identity for reproductive material issued in accordance with directive 1999/105/EC = list o pôvode reprodukčného
materiálu vydaný v zhode so smernicou 1999/105/EC alebo list o pôvode na základe úradného certifikátu OECD o mieste pôvodu LRM
Číslo: _____________________________________
b) Zámer použitia (vzor v prílohe)

áno  nie 

c) iné (uviesť aké)

16.

Dolu podpísaný (á) potvrdzujem, že vyššie uvedené údaje o lesnom reprodukčnom materiáli sú správne a zodpovedajú zákonu
č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov a vyhláške MPRV SR č. 501/2010 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o produkcii LRM a jeho uvádzaní na trh v znení neskorších predpisov.

V________________ dňa ______________

Prosíme zodpovedne vyplniť!

_____________________
Podpis

vhodné prosíme označiť krížikom!

Zámer (predpoklad) použitia LRM pochádzajúceho z obchodnej výmeny alebo dovozu na lesnícke
účely
Drevina

LC/Obhospodarovateľ lesa

JPRL

LVS

Sem.
oblasť

Množstvo
(v tis. ks, v kg)

