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Zákon SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v
znení neskorších predpisov, Paragraf 9 Lesné osivo a sadenice,
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z.z. o odrodách a osivách, upravený
a doplnený zákonom NR SR č. 470/2002 Z.z.,
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 64/2002 Z.z. o reprodukčnom materiáli
lesných drevín, jeho získavaní a evidencii,
Princípy vymedzenia a charakteristika semenárskych oblastí lesných drevín v SR,
Návrh OECD Certifikátu pôvodu reprodukčného materiálu pre SR,
Návrh štítkov pre reprodukčný materiál certifikovaný podľa OECD v SR.
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Úvod
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) ustanovila Schému pre kontrolu
lesného reprodukčného materiálu pohybujúceho sa v medzinárodnom obchode (ďalej len
„Schéma”) rozhodnutím Rady [C(67)45(Final)] z 30. mája 1967. Jej pôvodná podoba bola
zmenená a doplnená rozhodnutiami Rady z 29. septembra 1970 [C(70)136(Final)] a 7. marca
1974 [C(74)29(Final)].
Cieľom Schémy je podpora produkcie a používania reprodukčného materiálu lesných drevín,
ktorým sa rozumejú semená, časti rastlín a sadenice, ktorý bol zozbieraný, prepravovaný,
spracovaný, pestovaný a distribuovaný spôsobom zaručujúcim identitu jeho označenia a
pôvodu. Pravidlá ustanovené Schémou predstavujú minimálne požiadavky pre túto oblasť a je
v každej participujúcej krajine uplatňovaná oficiálne menovanou národnou autoritou (ďalej
len „Národná autorita“).
Schéma je na báze dobrovoľnosti otvorená členským štátom OECD a aj ďalším štátom, ktoré
sú členmi OSN a jej špecializovaných organizácií. Ak sa štát zapojí do Schémy, musí prísne
dodržovať ňou určené pravidlá pre všetok reprodukčný materiál nesúci označenie OECD.
Po svojom vstupe do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj bola Slovenská
republika prijatá do Schémy rozhodnutím Rady OECD [C(2000)238] zo 14. decembra 2000.
Ministerstvo pôdohospodárstva SR následne zadalo Lesníckemu výskumnému ústavu úlohu
vytvoriť organizačné a technické podmienky pre splnenie požiadaviek OECD, týkajúcich sa
reprodukčného materiálu lesných drevín. Lesnícky výskumný ústav v súlade s predpismi
Schémy okrem opatrení v oblasti terénnej kontroly reprodukčného materiálu vypracoval túto
oficiálnu publikáciu s technickými prílohami, a tiež Národný zoznam zdrojov reprodukčného
materiálu lesných drevín. Uvedené dokumenty prešli oponentúrou a boli schválené
kompetentnými pracovníkmi Ministerstva pôdohospodárstva.
Účelom predkladanej oficiálnej publikácie je poskytnúť potrebné informácie a vysvetliť
spôsob uplatnenia Schémy OECD pre kontrolu lesného reprodukčného pohybujúceho sa
v medzinárodnom obchode v podmienkach Slovenskej republiky.
Po schválení oficiálnej publikácie a Národného zoznamu uznaných zdrojov reprodukčného
materiálu lesných drevín Sekretariátom OECD pre poľnohospodárske schémy a zákony sa
súvisiace pravidlá OECD v Slovenskej republike uplatnia v plnom rozsahu od 1. júla 2003.
Od tohoto dňa musí všetok reprodukčný materiál, ktorý je predmetom zahraničného obchodu
s členskými štátmi OECD resp. členskými štátmi Schémy, zodpovedať požiadavkám Schémy.
Dotknuté fyzické a právnické osoby a odborná verejnosť budú o uplatnení Schémy
informované:
- zverejnením tejto publikácie ako prílohy časopisu Les, ktorého vydavateľom je MP SR,
- zverejnením tejto publikácie a národného zoznamu uznaných zdrojov reprodukčného
materiálu na internetových stránkach MP SR a Lesníckeho výskumného ústavu,
- publikovaním správy v odbornej pôdohospodárskej tlači - Roľníckych novinách a časopise
Lesokruhy,
- prednesením oficiálnej informácie na celoštátnom výročnom seminári „Produkcia
a používanie reprodukčného materiálu lesných drevín“ v marci 2003.
Po harmonizácii legislatívy SR s legislatívou EÚ, ktorou je Smernica Rady 1999/105/ES
o obchode s reprodukčným materiálom lesných drevín a na ňu nadväzujúce Nariadenia
Komisie (EK) 1597/2002, 1598/2002 a 1602/2002, vydá Ministerstvo pôdohospodárstva
knižnú publikáciu s podrobnou informáciou a metodickým postupom na uznávanie
a testovanie zdrojov, zber, produkciu, obchod a kontrolu reprodukčného materiálu v lesnom
hospodárstve.
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Legislatíva
Prvou právnou normou upravujúcou spôsob získavania a použitia reprodukčného materiálu
lesných drevín na Slovensku bola Vyhláška Ministerstva hospodárstva IX-54/7-1939 z 8.
augusta 1939 o výbere porastov pre zber semena a pestovanie sadeníc. Táto vyhláška
ustanovila ústrednú evidenciu subjektov, ktoré sa zaoberajú produkciou reprodukčného
materiálu lesných drevín, uznávaním a registráciou porastov pre zber semena. Ustanovila
právne záväzné povinnosti pre zber semena, produkciu a použitie sadeníc lesných drevín.
Právnym základom pre implementáciu usmernení a pravidiel Schémy OECD pre lesný
reprodukčný materiál sú:
- Zákon SNR č.100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v
znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 100/1977), Paragraf 9 Osivo a sadenice
lesných drevín,
- Zákon NR SR č. 291/1996 Z.z. o odrodách a osivách, upravený a doplnený zákonom NR SR č.
470/ 2002 z.z. (ďalej len „Zákon č. 291/1996), Štvrtá časť Osobitné pravidlá pre lesné dreviny,
§ 23-27.
- Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 64/2001 Z.z. o
reprodukčnom materiáli lesných drevín, jeho získavaní a evidencii zo 17. januára 2001
(ďalej len “Vyhláška č. 64/2001“), ktorá je praktickým východiskom uplatnenia Schémy
OECD pre lesný reprodukčný materiál v SR.
Podrobné usmernenie pre uplatnenie Vyhlášky č. 64/2001 poskytuje Metodický postup MP
SR pre zakladanie, obhospodarovanie a využívanie semenných zdrojov lesných drevín (ďalej
len „Metodický postup“), vydaný v máji 2002.
V Slovenskej republike môže byť na obnovu lesných porastov a zalesňovanie pozemkov na to
určených použitý len reprodukčný materiál zaregistrovaný Lesníckou semenárskou službou
Lesníckeho výskumného ústavu (ďalej len „Lesnícky ústav“).
Kontrola reprodukčného materiálu lesných drevín podľa Schémy OECD sa zameriava na tri
etapy jeho produkcie:
1) schvaľovanie lesného reprodukčného materiálu,
2) zber semena a odber materiálu na vegetatívne množenie,
3) produkcia sadeníc.
K tomuto dokumentu sú priložené nasledujúce právne normy:
Príloha IA:

Paragraf 9 “Osivo a sadenice lesných drevín” zákona SNR č.100/1977 Zb. O
hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších
predpisov,

Príloha IB:

Zákon NR SR č. 291/1996 Z.z. o odrodách a osivách, upravený a doplnený
zákonom NR SR č. 470/2002 Z.z.

Príloha IC:

Vyhláška MP SR č. 64/2001 o lesnom reprodukčnom materiáli, jeho získavaní
a evidencii
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Kategórie reprodukčného materiálu
Schéma rozoznáva 4 kategórie reprodukčného materiálu:
a) identifikovaného pôvodu,
b) selektovaný,
c) netestované semenné sady resp. kvalifikovaný a
d) testovaný reprodukčný materiál.
Reprodukčný materiál identifikovaného pôvodu
Evidenčný kód materiálu identifikovaného pôvodu prideľuje Lesnícky ústav. Je platný v roku,
v ktorom sa uskutočňuje zber semena. Kód sa prideľuje na základe žiadosti oprávnených
fyzických a právnických osôb. Reprodukčný materiál tejto kategórie môže byť certifikovaný
podľa Schémy OECD ak
- bol zozbieraný z príslušnej semenárskej oblasti,
- zemepisné súradnice (poloha) a charakteristiky zdrojového porastu boli preverené
a zaznamenané Lesníckym ústavom,
- reprodukčný materiál bol zozbieraný, spracovaný, skladovaný a sadenice boli dopestované
pod dohľadom Lesníckeho ústavu.
Selektovaný reprodukčný materiál
Do tejto kategórie patrí reprodukčný materiál odvodený z uznaných porastov pre zber semena
a (perspektívne) semenných porastov. Táto kategória reprodukčného materiálu je v SR
najrozšírenejšia.
Podľa Schémy OECD môže byť reprodukčný materiál certifikovaný ako selektovaný ak:
- pochádza zo zdroja vysokej fenotypovej kvality vyselektovaného na úrovni populácie
alebo subpopulácie, ktorý bol schválený a kontrolovaný Lesníckym ústavom,
- reprodukčný materiál bol zozbieraný, spracovaný, skladovaný a sadenice boli dopestované
pod dohľadom Lesníckeho ústavu.
Kritériá pre schvaľovanie uznaných porastov týkajúce sa pôvodu, izolácie, uniformity,
objemovej produkcie, fenotypovej kvality, zdravotného stavu a rezistencie, a tiež minimálnej
veľkosti populácie rámcovo upravuje Vyhláška č. 64/2001 Z.z. a Metodický postup pre jej
uplatnenie.
V súčasnosti túto kategóriu lesného reprodukčného materiálu tvorí 11 147 uznaných porastov
pre zber semena fenotypových kategórií A a B s rozlohou 58 260 hektárov.
Kvalifikovaný reprodukčný materiál
V tejto kategórii môže byť podľa Schémy OECD certifikovaný reprodukčný materiál
odvodený
- z netestovaných klonových a generatívnych semenných sadov a semenných porastov,
- výberových stromov, rajonizovaných a odporučených klonov,
- zmesí klonov.
Reprodukčný materiál je certifikovaný ako kvalifikovaný ak
- pochádza zo zdroja vysokej fenotypovej kvality, ktorý je výsledkom individuálneho výberu
najkvalitnejších stromov, a ktorý bol schválený a kontrolovaný Lesníckym ústavom,
- bol zozbieraný, spracovaný, skladovaný a sadenice boli dopestované pod dohľadom
Lesníckeho ústavu.
Kritériá pre selekciu a schvaľovanie výberových stromov a požiadavky na zakladanie
semenných sadov týkajúce sa pôvodu, produkčnej hodnoty a fenotypovej kvality, zdravotného
stavu a rezistencie, izolácie a minimálneho počtu zastúpených výberových stromov rámcovo
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upravuje Vyhláška a na ňu nadväzujúci Metodický postup.
V súčasnosti medzi zdroje uznané v tejto kategórii patrí:
- 91 neoverených klonových semenných sadov pre 15 druhov drevín s celkovou výmerou
206.2 ha. Semenné sady borovice lesnej a smrekovca opadavého tvoria 78% tejto plochy.
- 3 811 uznaných výberových stromov a 4 odporučené klony topoľov.
Testovaný reprodukčný materiál
V tejto kategórii môže byť v súčasnosti podľa Schémy OECD certifikovaný reprodukčný
materiál 13 rajonizovaných klonov topoľov zapísaných v Štátnej odrodovej knihe.
Ako testovaný môže byť reprodukčný materiál podľa Schémy OECD ak
- genetická kvalita zdrojového materiálu bola overená testami vykonanými, vyhodnotenými
a zdokumentovanými Lesníckym ústavom,
- zdrojový materiál a miesto, kde sa odoberali odrezky pre ďalšie pestovanie boli schválené
a prekontrolované Lesníckym ústavom,
- odrezky boli zozbierané, uskladnené a sadenice dopestované pod dohľadom Lesníckeho
ústavu.
Požiadavky na testované charakteristiky, dokumentáciu, založenie testov a analýzu ich
výsledkov v súlade s prepismi Schémy určuje Lesnícky ústav. Okrem toho vedie a archivuje
súvisiacu dokumentáciu.
Druhy drevín
Druhy drevín a umelé hybridy, na ktoré sa vzťahuje legislatíva SR pre reprodukčný materiál
lesných drevín, a ktoré možno certifikovať podľa Schémy OECD:
01 Picea abies
02 Picea pungens
03 Abies alba
04 Abies grandis
05 Pinus sylvestris
06 Pinus nigra
07 Pinus uncinata
08 Pinus banksiana
09 Pinus mugo, ssp. mughus
10 Pinus strobus
11 Pseudotsuga menziesii
12 Pinus cembra
13 Larix decidua
14 Larix leptolepis
15 Taxus baccata
20 Quercus petraea
21 Quercus rubra
22 Quercus pubescens
23 Quercus palustris
24 Quercus robur, Q. robur, ssp. slavonica
25 Quercus cerris
26 Fagus sylvatica
27 Carpinus betulus
28 Acer pseudoplatanus
29 Acer platanoides
30 Acer campestre

36 Ailanthus altissima
37 Ulmus montana, syn. Ulmus glabra
38 Ulmus minor, syn. Ulmus carpinifolia
38 Ulmus minor, syn. Ulmus carpinifolia
39 Ulmus laevis
40 Robinia pseudoacacia
41 Betula sp.
42 Alnus glutinosa
43 Alnus incana
44 Alnus viridis
45 Salix sp.
46 Salix sp.
47 Tilia sp.
48 Populus tremula
49 Populus x euroamericana
50 Populus alba, Populus nigra
51 Populus x euroamericana (I 214)
52 Populus x euroamericana (Robusta)
53 Prunus avium syn. Cerasus avium
54 Prunus mahaleb syn. Cerasus mahaleb
55 Sorbus aucuparia
56 Sorbus aria
57 Sorbus torminalis
58 Sorbus domestica
59 Juglans nigra
60 Juglans regia
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31 Acer tataricum
32 Acer negundo
33 Fraxinus excelsior
34 Fraxinus americana
35 Fraxinus ornus
36 Ailanthus altissima
37 Ulmus montana, syn. U. glabra
38 Ulmus minor, syn. U. carpinifolia

61 Castanea sativa
62 Aesculus hippocastanum
63 Padus avium syn. Padus racemosa
64 Platanus sp.
65 Pyrus x pyraster
66 Malus x sylvestris
67 Carya sp.

Semenárske oblasti
Rozdelenie lesov Slovenska
Lesy Slovenska sú rozdelené na 47 lesných oblastí [1], ktoré boli definované na základe
geomorfologického, makroklimatického a pedologického členenia Slovenska Nariadením
vlády SR č. 49/1997 Z.z., ktorým sa vyhlasujú oblasti lesov. Hranice lesných oblastí sú
definované na základe geomorfologického, makroklimatického [2] a pedologického členenia
Slovenska [3]. Pri ich vymedzení sa zohľadnila aj lesohospodárska typizácia. Základnú
informáciu o prirodzenej vegetácii a klimatických pomeroch jednotlivých lesných oblastí
poskytuje Príloha II.
Okrem toho vzhľadom na veľkú rozmanitosť prírodných podmienok, hlavne vertikálnu členitosť,
rozoznávame na Slovensku 8 lesných vegetačných stupňov, vymedzených použitím
geobotanických klasifikačných princípov [4]. Tieto vegetačné stupne odrážajú zonalitu
prirodzenej lesnej vegetácie a jej diferenciáciu v závislosti od stanovištných a klimatických
podmienok.
Semenárske oblasti
Semenárskou oblasťou sa rozumie územie s podobnými ekologickými podmienkami,
v ktorých sa porasty druhu, poddruhu alebo variety dreviny vyznačujú podobnými
fenotypovými a genetickými znakmi. Pre každú zo 7 hlavných lesných drevín je na Slovensku
definovaných 5 až 7 semenárskych oblastí. Pre ostatné, menej časté dreviny, bolo
definovaných 5 spoločných semenárskych oblastí. S ohľadom na vertikálnu diferenciáciu bolo
vylíšených sedem výškových zón po 200 metrov. Výsledkom takéhoto členenia je 35 až 49
oblastí pôvodu pre každú z lesných drevín.
Mapy semenárskych oblastí jednotlivých drevín, vrátane zoznamov lesných oblastí, ktoré do
nich patria, sú uvedené v Prílohe IC. Podrobnejšie informácie o geografických a klimatických
pomeroch v semenárskych oblastiach poskytuje Národný zoznam uznaných zdrojov
reprodukčného materiálu lesných drevín.
Uznané porasty pre zber pre zber semena resp. odber reprodukčného materiálu sú lesné
porasty s presne definovanými hranicami, fixovanými v lesníckych mapách a lesných
hospodárskych plánoch. Uznaný porast môže pozostávať z jedného alebo aj viacerých lesných
porastov s podobnou štruktúrou a kvalitou stromovej vrstvy, pokiaľ patria do tej istej
semenárskej oblasti a výškovej zóny.
Každý lesný porast má svoje vlastné identifikačné číslo v rámci lesného hospodárskeho celku.
Hranice lesných porastov sú dlhodobo ustálené, označené v teréne a vložené do lesníckych
máp. V lesných hospodárskych plánoch má každý porast samostatný list s informáciu o jeho
prírodných a technických charakteristikách a predpísaných hospodárskych opatreniach.
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Národný zoznam zdrojov reprodukčného materiálu
Lesnícky ústav vybudoval a priebežne aktualizuje Centrálnu databázu uznaných zdrojov
reprodukčného materiálu. Centrálna databáza je vedená v slovenskom jazyku. Údaje o každej
uznanej jednotke sa zhodujú s prílohami Vyhlášky č. 64/2001: Prílohou 10 pre výberové
stromy, Prílohou 12 pre semenné sady, Prílohou 13 pre semenné porasty, Prílohou 16 pre
uznané porasty a Prílohou 17 pre génové základne lesných drevín. Lesnícky ústav tieto
informácie poskytuje partnerským národným autoritám zodpovedným za uplatnenie Schémy
OECD na základe ich písomnej žiadosti.
Slovenskú a anglickú verziu Národného zoznamu uznaných zdrojov Ministerstvo
pôdohospodárstva SR zverejní 1. júla 2003. Národný zoznam bude aktualizovaný
v päťročnom intervale.
Evidenčný kód uznaných zdrojov reprodukčného materiálu
Lesnícky ústav prideľuje každému schválenému zdroju desaťmiestny referenčný kód:
Pozícia 1 a 2
Pozícia 3

kód dreviny v súlade s Prílohou 1 Vyhlášky,
typ uznaného zdroja v súlade s Prílohou 11 Vyhlášku: 1 = semenný sad, 2 = výberový
strom, 3 = semenný porast, 4 = uznaný porast kategórie A,. 5 = uznaný porast
kategórie B, 6 = identifikovaný zdroj, 7 = génová základňa lesných drevín,
Pozícia 4
Číslo semenárskej oblasti príslušnej dreviny v súlade s Prílohami 2 až 8 Vyhlášky,
Pozícia 5
Poradové číslo výškovej zóny v súlade s Prílohou 11 Vyhlášky. Ak sa uznaná
jednotka nachádza v dvoch výškových zónach, zaradí sa do zóny s väčším plošným
podielom na jej celkovej výmere,
Pozícia 6 a 7 Skratka okresu, v ktorom sa uznaný zdroj nachádza,
Pozícia 8 a 10 Poradové číslo uznaného zdroja pre daný typ zdroja a drevinu.

Príklad: 26534BB-021 obsahuje nasledujúcu informáciu: 26 = buk lesný, 5 = uznaný porast
kategórie B, 3 = Stredoslovenská semenárska oblasť, 4 = výšková zóna 601-800 m, BB =
okres Banská Bystrica, 021 = poradové číslo uznanej jednotky pre daný typ zdroja a drevinu.
Pri certifikácii reprodukčného materiálu podľa Schémy OECD sa za evidenčný kód zdroja
(pozícia 11 a 12) pridáva rok zberu semena alebo odberu materiálu pre vegetatívne množenie.

Uznávanie zdrojov reprodukčného materiálu
Na schvaľovaní zdrojov reprodukčného materiálu lesných drevín sa podieľajú vlastníci
a užívatelia lesov zastúpení odbornými lesnými hospodármi, Lesnícky ústav a orgány štátnej
správy lesného hospodárstva:
1) Odborný lesný hospodár vyhľadáva a vypracúva návrh na uznanie výberových stromov
a uznaných porastov. Spolupracuje s Lesníckym ústavom pri ich uznávaní.
2) Lesnícky ústav posudzuje návrhy na uznanie, vyhotovuje uznávacie listy a prideľuje kód
uznanej jednotky zdrojom reprodukčného materiálu, vedie ústrednú evidenciu a kontroluje
ich obhospodarovanie.
3) Okresný úrad rozhoduje o uznaní zdrojov reprodukčného materiálu.
4) Krajský úrad rozhoduje o zmene lesného hospodárskeho plánu z dôvodu uznania zdroja
reprodukčného materiálu počas platnosti lesného hospodárskeho plánu o to požiadal
odborný lesný hospodár.
Splnenie požiadaviek na kvalitu uznaných zdrojov v súlade so Schémou OECD zabezpečuje:
1. Zákon č. 100/1977 v znení neskorších predpisov, § 9,
2. Zákon č. 291/1996 zmenený a doplnený zákonom č. 470/2002:
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- § 23 Registrácia klonov a multiklonálnych variet,
- § 24 Kontrola klonov a multiklonálnych variet po registrácii, a
3. Vyhláška č. 64/2001 (Príloha IC):
- § 6 Výberové stromy,
- § 7 Semenný sad a semenný porast,
- § 8 Uznané porasty.
Rozsah údajov o každom výberovom strome, semennom sade, semennom poraste a uznanom
poraste stanovuje Vyhláška v Prílohách 10, 12, 13 a 16. Schéma OECD okrem toho rozoznáva
reprodukčný materiál pôvodný („indigenous“) a nepôvodný. Pôvodný je reprodukčný materiál
z uznaných porastov pochádzajúcich z opakovanej prirodzenej obnovy, alebo aj z porastov
obnovených umelo, ak sa na ich založenie použilo semeno z tej istej semenárskej oblasti.
Všetky údaje o uznaných zdrojoch sa ukladajú do Národnej databázy uznaných zdrojov
reprodukčného materiálu. Úplnú informáciu o uznanom zdroji môže držiteľ osvedčenia pre
prácu s reprodukčným materiálom lesných drevín získať od Lesníckeho ústavu.
Požiadavky na uznané porasty, výberové stromy, semenné sady a semenné porasty
Pôvod uznaných porastov a výberových stromov: uznávajú sa pôvodné lesné porasty, ale aj
alochtónne lesné porasty dobre prispôsobené prevládajúcim prírodným podmienkam. V oboch
prípadoch sa uznávajú porasty fenotypovej kategórie vysokohodnotné, na miestne podmienky
prispôsobené porasty (fenotypová kategória A a B).
Izolácia: Vzdialenosť porastov nevhodnej fenotypovej kvality (fenotypová kategória D) od
semenných sadov sa určuje v ich projektoch v závislosti od miestnych podmienok. Pokiaľ sa
takéto porasty nachádzajú v susedstve už uznaných porastov, požiadavka na ich predčasné
vyťaženie sa uvádza v lesných hospodárskych plánoch.
Uniformita: Porasty, výberové stromy v semenných sadoch a materské stromy musia byť
reprezentatívnou vzorkou miestnych porastov lesných drevín s ohľadom na prítomnosť
typických fenotypových, prípadne adaptívnych znakov.
Objemová produkcia, tvar kmeňa, habitus a kvalita dreva patria medzi základné
charakteristiky pre fenotypovú kategorizáciu, ktorá je podkladom pre výber lesných porastov
vhodných na uznanie. Sú základnými charakteristikami pre výber jedincov vhodných na
uznanie za výberové stromy. Pri výbere porastov aj výberových stromov sa hodnotí priamosť
a plnodrevnosť kmeňov, vidličnatosť, točitý rast, dĺžka kmeňa bez hŕč, vetvenie a prirodzené
čistenie kmeňa.
Zdravotný stav, odolnosť a adaptabilita: zlý zdravotný stav, výskyt trhlín, príznaky hubových
chorôb alebo prítomnosť parazitov sú dôvodom na neuznanie výberových stromov. Na extrémnych stanovištiach sa zvláštna pozornosť venuje vitalite a rezistencii voči nepriaznivým
klimatickým podmienkam alebo znečisteniu ovzdušia.
Veľkosť uznanej jednotky: minimálna rozloha jednotky nie je určená, ale pravidlom je aspoň
1 hektár. Pre primiešané lesné dreviny, ktoré nevytvárajú súvislé porasty, minimálny počet
jedincov pre uznanie je 40 dospelých plodiacich jedincov.
Vek, vývojová fáza: jednotka sa uzná až vo veku nástupu plodenia. Na tomto základe sú
určené vekové limity pre jednotlivé druhy (rody) drevín .
Semenné sady Lesnícky ústav schváli ako uznaný zdroj, pokiaľ zastúpené výberové stromy
pochádzajú z tej istej provenienčnej oblasti a výškovej zóny. Každý semenný sad musí byť
založený podľa projektu schváleného Lesníckym ústavom. Povinnou súčasťou projektu je
informácia o účele, umiestnení, izolácii a obhospodarovaní sadu, počte a pôvode zastúpených
výberových stromov, a tiež grafická schéma zobrazujúca identitu a rozmiestnenie
vrúbľovancov v sade.
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Semenné porasty sa schvaľujú, pokiaľ materiál, ktorý je v nich vysadený, pochádza
z uznaných porastov z tej istej semenárskej oblasti a nadmorskej výšky. Projekt semenného
porastu, schválený Lesníckym ústavom, musí poskytovať informáciu o jeho účele a umiestnení, pôvode, počte a rozmiestnení vysadených potomstiev, a tiež spôsobe obhospodarovania.
Minimálne požiadavky na uznanie porastu a výberového stromu, ktoré sa týkajú fenotypovej
kvality, uniformity, objemovej produkcie, zdravotného stavu, pôvodu, izolácie, a tiež
minimálneho počtu jedincov v poraste upravuje Metodický postup MP SR pre zakladanie,
obhospodarovanie a využívanie semenných zdrojov lesných drevín.
Testovaný reprodukčný materiál
Právnym predpisom, ktorý upravuje uznávanie zdrojov reprodukčného materiálu pre
kategóriu „testovaný“ sú § 23 Registrácia klonov a multiklonálnych variet, § 24 a § 25
Kontrola klonov a multiklonálnych variet po registrácii Zákona č. 291/1996. Na tento účel
vykonáva Lesnícky ústav Štátne klonové skúšky vo svojich zariadeniach na základe písomnej
prihlášky prihlasovateľa. Ministerstvo pôdohospodárstva SR (ďalej len „ministerstvo“)
rozhoduje o registrácii klonu alebo multiklonálnej variety, ak výsledky štátnych klonových
skúšok preukázali, že disponuje požadovanými znakmi a spĺňa požiadavky na hospodársku
a ekologickú hodnotu. Ak ministerstvo rozhodlo o registrácii klonu alebo multiklonálnej
variety, Lesnícky ústav ju zapíše do Štátnej odrodovej knihy. Len taký klon alebo
multiklonálna varieta sa pokladá za odskúšanú (otestovanú) na komerčné využitie. Počas
štátnych klonových skúšok Lesnícky ústav postupuje podľa minimálnych požiadaviek,
stanovených v Prílohe II Schémy OECD.
Klon alebo multiklonálna varieta sa registruje na dobu 20 rokov. Lesnícky ústav kontroluje
klony a multiklonálne variety aj po ich registrácii. Udržiavateľ klonu alebo multiklonálnej
variety je povinný viesť po dobu registrácie záznamy o spôsobe a rozsahu množenia a na
požiadanie ich poskytnúť Lesníckemu ústavu.

Zber, pestovanie, označovanie, distribúcia a dokumentácia
Registrácia odborne spôsobilých osôb pre prácu s lesným reprodukčným materiálom
V zmysle § 9 zákona č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov, musia byť fyzické
a právnické osoby, ktoré sa za účelom podnikania zaoberajú zberom semien lesných drevín,
ich lúštením, skladovaním, produkciou sadeníc lesných drevín alebo obchodom so semenami
a sadenicami lesných drevín, musia byť držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
Osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydáva ministerstvo. Súvisiace činnosti môžu právnické
osoby vykonávať svojimi pracovníkmi, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
Pre umelú obnovu lesných porastov a zalesňovanie pozemkov vyhlásených za lesné pozemky
možno používať len semená, odrezky, a sadenice odvodené z uznaných zdrojov
reprodukčného materiálu, ak boli zaregistrované Lesníckym ústavom (§ 9 zákona č. 100/1977
Zb. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 64/2001).
V zmysle zákona č. 291/1996, Lesnícky ústav skúša klony a multiklonálne variety, schvaľuje
semenné zdroje lesných drevín a kontroluje:
- osivá a sadenice zo schválených semenných zdrojov,
- zber semien a výrobu sadeníc zo schválených zdrojov,
- spracúvanie semennej suroviny,
- dodržiavanie zásad pri obhospodarovaní uznaných semenných zdrojov lesných drevín
a dodržiavanie provenienčných zásad pri používaní semien a sadeníc lesných drevín.
- dodržiavanie zásad prenosu semien a sadeníc lesných drevín.
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S poukázaním na horeuvedené právne predpisy, Lesnícky ústav vedie Ústredný zoznam
lesných škôlok, množiarní a zariadení na spracovanie, skladovanie a balenie lesného
reprodukčného materiálu.
Len reprodukčný materiál spracovaný, uskladnený a pestovaný v týchto zariadeniach môže
byť certifikovaný podľa Schémy OECD.
Zber semien a odber častí rastlín pre vegetatívne množenie
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá zberá semená, semennú surovinu a časti rastlín pre
vegetatívne množenie ohlasuje Lesníckemu ústavu o zamýšľanom zbere 15 dní pred jeho
konaním spolu s týmito údajmi:
- čas a miesto konania zberu s kódom uznaného zdroja,
- užívateľa semenného zdroja,
- miesto skladovania semen, semennej suroviny alebo častí rastlín.
Lesnícky výskumný ústav kontroluje zber semena, semennej suroviny a častí rastlín pre
vegetatívne množenie.
Po skončení zberu semien a semennej suroviny užívateľ semenného zdroja vyhotovuje list
o pôvode semena alebo semennej suroviny podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 18; originál
listu si ponecháva užívateľ zdroja, prvú kópiu zasiela Lesníckemu ústavu a druhú kópiu
zasiela spracovateľovi semien alebo semennej suroviny.
Registrácia semena
Registráciu semena vykonáva Lesnícky ústav do 15 dní zbere resp. po spracovaní semennej
suroviny. Lesnícky ústav zaregistruje semená, ak pochádzajú zo semenných zdrojov podľa § 4
a ich zber bol vykonaný v zhode s § 10 Vyhlášky.
Registrácia sadeníc
Registráciu sadeníc vykonáva Lesnícky ústav na žiadosť ich pestovateľa podanú do 15.
septembra kalendárneho roka. Registrácia sa vykoná ak
a) boli vypestované zo zaregistrovaného semena,
b) pestovali sa oddelene a boli náležite označené podľa § 13 Vyhlášky 64/2001,
c) rastliny sú zdravé a normálne vyvinuté.
Evidencia reprodukčného materiálu
Prvotnú evidenciu vedú osoby, ktoré spracúvajú, pestujú a obchodujú s lesným reprodukčným
materiálom. Túto evidenciu tvorí:
a) list o pôvode,
b) doklad o nadobudnutí semena alebo semennej suroviny,
c) sprievodný list sadeníc,
d) grafická evidencia lesnej škôlky a množiarne s vyznačením evidenčného kódu a množstva
pre každý vysadený záhon.
Užívatelia uznaných zdrojov, spracovatelia a skladovatelia semena resp. častí rastlín, vedú
evidenciu podľa písmen a) a b),
Pestovatelia semenáčkov a sadeníc vedú evidenciu podľa odseku písmen a) až d),
Dodávatelia reprodukčného materiálu vedú evidenciu podľa písmen b) a c).

13

Oddeľovanie a identifikácia lesného reprodukčného materiálu
Semená, semenná surovina a časti rastlín pre vegetatívne množenie sa pri zbere, spracúvaní,
skladovaní a preprave uskladňujú oddelene podľa uznaných zdrojov. Ich označenie obsahuje
a) názov v štátnom jazyku a vedecký názov dreviny,
b) evidenčný kód,
c) miesto zberu,
d) rok zberu,
e) údaje o hmotnosti,
f) údaje o vlastníkovi semena, semennej suroviny alebo častí rastlín na vegetatívne množenie.
Zmiešanie semena je prípustné v prípade geneticky a fyziologicky rovnocenných oddielov na
základe písomnej žiadosti vlastníka. Je možné, pokiaľ oddiely semena
a) pochádzajú z rôznych uznaných zdrojov z rovnakej semenárskej oblasti, rovnakej výškovej
zóny a rovnakej kategórie,
b) pochádzajú z niekoľkých ročníkov zberu z toho istého uznaného semenného zdroja.
Na miešanie semena dohliada Lesnícky ústav a vystavuje Potvrdenie o pôvode zmesi semena,
v ktorom sa uvádza pôvod a hmotnostný podiel jednotlivých zložiek zmesi.
Rezkovance, semenáčiky a sadenice sa pri pestovaní, skladovaní a preprave udržiavajú
oddelene podľa uznaných semenných zdrojov. Ich označenie obsahuje
a) názov v štátnom jazyku a vedecký názov dreviny,
b) evidenčný kód,
c) miesto zberu semena alebo rezkovancov,
d) vek,
e) údaje o množstve,
f) údaje o vlastníkovi sadeníc alebo rezkovancov.
Balenie a pečatenie reprodukčného materiálu
Podľa § 1, 20 a 27 zákona č. 291/1996 možno osivo a sadivo lesných drevín uvádzať do
obehu len v obaloch vylučujúcich zámenu. Obaly musia byť zabalené a označené ak, aby sa
zabezpečila identita a zaručila možnosť kontroly pôvodnosti obalu.
Podľa § 15 Vyhlášky eviduje odborný lesný hospodár na karte pôvodu porastu reprodukčný
materiál, ktorý bol použitý pri obnove lesných porastov a zalesňovaní pozemkov vyhlásených
za lesné pozemky.

Dovoz a vývoz reprodukčného materiálu lesných drevín
Osvedčenie na zalesňovanie lesných pozemkov semenami a sadenicami dovezenými zo
zahraničia vydáva Lesnícky ústav (§ 9 zákona č. 100/1977. a § 17 Vyhlášky č. 64/2001).
Povolenia sa vydávajú na základe písomnej žiadosti dovozcu.
Reprodukčný materiál lesných drevín pre umelú obnovu lesov a zalesňovanie môže byť
dovezený do Slovenskej republiky pokiaľ
- Sprievodnú dokumentáciu tvorí oficiálne potvrdenie o pôvode a fytosanitárny certifikát
vydaný kompetentným úradom príslušného štátu.
- Informácie v potvrdení o jeho pôvode a fytosanitárnom certifikáte sú úplné a kompatibilné
s právnymi normami SR:
a) pre druhy, odrody a ich technickú kvalitu so zákonom č. 291/1996,
b) pre pôvod, typ a kvalitu zdrojov dovážaného reprodukčného materiálu.v súlade
s Vyhláškou č. 64/2001,
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- Z hľadiska svojho geografického pôvodu na základe praktických skúseností a výsledkov
výskumu vyhovuje ekologickým podmienkam Slovenska.
- Pri prekročení štátnej hranice jeho dovozca alebo odberateľ predloží colnému úradníkovi
potvrdenie o pôvode, fytosanitárny certifikát a osvedčenie na použitie reprodukčného
materiálu z dovozu vydané Lesníckym ústavom.
Lesnícky ústav nevydá osvedčenie na použitie reprodukčného materiálu z dovozu resp. zakáže
jeho dovoz pokiaľ
- je preukazne nebezpečný pre ľudské zdravie,
- predpokladá sa jeho škodlivý účinok na genetické zdroje pôvodných lesných drevín,
- predpokladá sa, že jeho použitím sa oslabí stabilita lesných ekosystémov, alebo
- ako nebezpečný ho označujú fytosanitárne predpisy alebo právne predpisy pre oblasť
ochranu prírody.
Export
Pre export vystavuje Lesnícky ústav Certifikát pôvodu reprodukčného materiálu (Príloha III)
a tento materiál označuje štítkom so znakom OECD (Príloha IV). Certifikát pôvodu sa
vystavuje na základe písomnej žiadosti vývozcu pre zaregistrovaný reprodukčný materiál
vyprodukovaný, prepravovaný a dodávaný v súlade so Schémou OECD pre lesný
reprodukčný materiál a príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Inšpekcia a kontrola
Kontrola zdrojov reprodukčného materiálu
Inšpektor semenárskej kontroly vykonáva kontrolu obhospodarovania uznaných porastov pre
zber semena aspoň raz za 5 rokov, semenných sadov raz za 3 roky, semenných porastov
a génových základní lesných drevín raz za 5 rokov. Testovaný reprodukčný materiál a jeho
zdroje sa kontroluje individuálne. Výsledky kontrol sú podkladom pre predĺženie uznania
zdrojov reprodukčného materiálu Lesníckym ústavom.
Kontrola lesného reprodukčného materiálu
Paragraf 9 zákona č. 100/1977 v znení neskorších predpisov a paragrafy 31 až 36 zákona č.
291/1996 poverujú Lesnícky ústav kontrolou dodržovania právnych predpisov a noriem
týkajúcich sa lesného reprodukčného materiálu v súlade so zákonom NR SR č. 10/1996 Z.z.
o kontrole v štátnej správe.
Činnosti podliehajúce kontrole a inšpekcii sú:
1) zber semien, semennej suroviny a častí rastlín pre ďalšie množenie,
2) produkcia sadeníc,
3) označovanie, spracovanie, uskladnenie, balenie a preprava reprodukčného materiálu,
4) obhospodarovanie uznaných reprodukčných zdrojov,
5) evidencia, prenos a použitie reprodukčného materiálu lesných drevín.
Povinnosti a kompetencie zodpovedného orgánu
Lesnícky ústav, zastúpený svojim inšpektorom, je oprávnený:
- Vstúpiť na pozemky, do zariadení a dopravných prostriedkov kontrolovaných subjektov.
- Kontrolovať dokumenty súvisiace s predmetom kontroly, kontrolovať ich autentickosť
a v prípade potreby ich fotokopírovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
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Inšpektor Lesníckeho ústavu:
1) Informuje kontrolovaný subjekt a účele a predmete kontroly. Pokiaľ môže informovanie
v predstihu narušiť účel kontroly, kontrolu vykonáva bez ohlásenia.
2) Počas kontroly vyžaduje prítomnosť a sprievod príslušného držiteľa osvedčenia pre prácu
s reprodukčným materiálom lesných drevín.
3) Bez nároku na kompenzáciu odoberá vzorky kontrolovaného reprodukčného materiálu.
4) Vyhotovuje záznam o kontrole v súlade s § 13 zákona NR SR č. 10/1996 Z.z.
5) Informuje kontrolované subjekty a právne relevantných zisteniach inšpekcie a oboznamuje
ich s obsahom protokolu o kontrole pred jeho oficiálnym odovzdaním príslušnému úradu.
6) Žiada kontrolovaný subjekt o písomné stanovisko k obsahu protokolu. Vyhotovuje správu
o prevzatí protokolu kontrolovaným subjektom.
7) Kontrolovanému subjektu ukladá povinnosť predložiť písomnú správu o realizácii
nápravných opatrení.
8) Informuje ministerstvo a miestne príslušné orgány štátnej správy o porušení právnych
predpisov zistených počas inšpekcie.
9) Informuje vecne príslušné štátne orgány o možných priestupkoch a trestných činoch
zistených inšpekciou.
Sankcie
V prípade, že počas inšpekcie sa zistí porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov,
protokol o inšpekcii obsahuje návrh sankcií podľa § 35 Pokuty a § 36 Iné opatrenia zákona č.
291/1996. Protokol a jeho prílohy Lesnícky ústav odovzdáva ministerstvu a miestne
príslušnému orgánu štátnej správy.
V prípade porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov je podľa § 36 zákona č.
291/1996 Lesnícky ústav oprávnený:
- pozastaviť uvádzanie lesného reprodukčného materiálu do obehu až do odstránenia
zistených nedostatkov,
- zakázať zber semena, semennej suroviny a odber častí rastlín,
- zakázať a uvádzanie lesného reprodukčného materiálu do obehu,
- nariadiť likvidáciu nezaregistrovaného reprodukčného materiálu.
Po zistení porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, navrhuje Lesnícky ústav
príslušnému orgánu štátnej správy aby kontrolovanému subjektu:
- udelil pokutu,
- začal konanie pre nesplnenie zalesňovacej povinnosti,
- zastavil vyplatenie alebo vzniesol požiadavku na vrátenie poskytnutej dotácie,
- nariadil likvidáciu založeného porastu alebo porastov.
O odvolaniach proti uloženým sankčným opatreniam rozhoduje podľa § 36 zákona č.
291/1996. Ministerstvo.
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