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Nelegálna ťažba dreva predstavuje 10 – 30 % z celkovej ťažby dreva na celom svete, pričom niektoré 

odhady hovoria až o 20 – 50 %1. Táto činnosť je spojená s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, 

ktoré pochádzajú z nezákonne vyťaženého dreva a s rastúcou účasťou organizovaného zločinu. Značnú 

časť nezákonných činností v lesnom hospodárstve v súčasnosti vykonávajú siete organizovaného 

zločinu, ktoré na utajenie svojich nelegálnych aktivít využívajú medzinárodnú sieť kvázi legitímnych 

podnikov a podnikových štruktúr. Na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti využívajú kreatívne 

účtovníctvo alebo tajné dohody s vyššie postavenými vládnymi úradníkmi. Organizovaný zločin v 

lesnom hospodárstve sa naďalej vyvíja a vytvára nové metódy na vykonávanie trestnej činnosti v 

lesnom hospodárstve a legalizáciu príjmov z nezákonne vyťaženého dreva. 

 

Nariadenie Európskej únie o dreve (EUTR) vstúpilo do platnosti v roku 2013. Cieľom bolo zastaviť 

uvádzanie výrobkov z nezákonne vyťaženého dreva (vrátane papierenských) na európsky trh. 

Nariadenie EUTR, ako aj slovenské vnútroštátne predpisy na boj proti nezákonným aktivitám 

v lesnom hospodárstve, však do dnešného dňa neboli v plnej miere implementované z dôvodov 

rôznych nedostatkov a prekážok. 

 

Projekt „Iniciatíva EÚ na boj proti trestnej činnosti v lesnom hospodárstve“ si kladie za cieľ umožniť 

efektívne presadzovanie práva stimulovaním sietí, ktoré sú schopné odhaľovať trestnú činnosť v 

lesnom hospodárstve a reagovať na ňu.  

 

Tento projekt sa realizuje v 6 krajinách: Belgicko, Bulharsko, Francúzsko, Rumunsko, Slovensko a 

Ukrajina. Súčasťou projektu je komplexná analýza na účely lepšieho porozumenia problematiky 

protiprávnej činnosti v lesnom hospodárstve v rôznych krajinách, a to analýzou nedostatkov, 

stanovením potenciálnych výziev v celom reťazci presadzovania práva, ale aj možnosťami identifikácie 

väčšieho počtu prípadov a podpory štátnej správy a reťazca presadzovania práva na boj proti trestnej 

činnosti v lesnom hospodárstve. 

 

Na vykonanie analýzy nedostatkov na Slovensku bola identifikovaná cieľová skupina kľúčových 

zainteresovaných osôb (najmä reprezentantov inštitúcií), ktorá bola požiadaná o vyplnenie 

prieskumného dotazníka a účasť na workshope v Bratislave v januári 2020. Ich odpovede v 

prieskumnom dotazníku a výsledky diskusií počas workshopu sú základom tejto analýzy nedostatkov, 

ku ktorej svetový fond WWF vypracoval doplnkové hodnotenie.  

 

 

 

 
1   Nellemann, C. (Editor in Cheif); Henriksen, R., Kreilhuber, A., Stewart, D., Kotsovou, M., Raxter, P., Mrema, E., and Barrat, 
S. (Eds). 2016. The Rise of Environmental Crime – A Growing Threat To Natural Resources Peace, Development And Security. 
A UNEP INTERPOL Rapid Response Assessment. United Nations Environment Programme and RHIPTO Rapid Response–
Norwegian Center for Global Analyses, www.rhipto.org – dostupné tu 

     
    
   
   

 

http://www.rhipto.org/
http://www.rhipto.org/
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7662/-The_rise_of_environmental_crime_A_growing_threat_to_natural_resources_peace,_development_and_security-2016environmental_crimes.pdf.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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Z odpovedí, ktoré účastníci uviedli v prieskumnom dotazníku a na základe vstupov účastníkov 

workshopu vyplývajú početné výzvy, nedostatky a prekážky, ktoré môžu ohroziť náležité 

presadzovanie vnútroštátnych právnych predpisov na boj proti trestnej činnosti v lesnom 

hospodárstve na Slovensku. 

 

V prvom rade je dôležité zdôrazniť, že účastníci národného workshopu uznali existenciu 

organizovaného zločinu súvisiaceho s lesným hospodárstvom na Slovensku. 

 

Výsledok analýzy nedostatkov na Slovensku: 

 

→ Problémy so zdrojmi a znalosťami. Schopnosť príslušných orgánov bojovať proti 

nezákonným činnostiam v lesnom hospodárstve je nedostatočná, čo poukazuje na rozpor 

medzi cieľom/zámerom a skutočnosťou v praxi.  

Okrem toho neexistuje jasný prístup alebo jednoznačná stratégia boja proti nezákonným činnostiam v 

lesnom hospodárstve. 

Chýba vybavenie a odborné znalosti na výkon vyšetrovania, čo dokazuje skutočnosť, že zamestnanci 

okresných úradov nemajú dostatok vozidiel a v niektorých prípadoch musia na výkon 

kontrol v teréne využívať verejnú dopravu alebo vlastné vozidlo. Ďalším dôkazom tohto 

stavu je skutočnosť, že zamestnancom neboli niekoľko rokov poskytnuté rovnošaty, bez 

ktorých nemajú oprávnenie na výkon kontrol. Nízka úroveň alebo absencia odbornej 

prípravy v celom reťazci presadzovania práva môže byť jedným z dôvodov, prečo sa medzi 

orgánmi uvádza slabá informovanosť o problémoch s protiprávnym konaním v lesnom hospodárstve a 

nízka ochota/motivácia bojovať proti týmto trestným činom. Okrem toho nízke platy zamestnancov 

v lesníckom sektore a inšpektorov/zamestnancov štátnej správy zvyšujú 

pravdepodobnosť korupcie a podvodu.  

 

→ Na vnútroštátnej úrovni neexistuje dostatok overených/verejných údajov o 

protiprávnom konaní v lesnom hospodárstve Na Slovensku stále chýba jednotný 

elektronický systém na spracovanie informácií o plánovaní, označovaní, používaní, certifikácii, 

expedícii a spracovaní dreva. 

 

→ Korupcia, rodinkárstvo a politické vplyvy sú na Slovensku faktory, ktoré prispievajú k 

protiprávnemu konaniu v lesnom hospodárstve. Okrem toho neexistuje dostatočná 

ochrana osôb, ktoré odhaľujú protiprávne konanie so zreteľom na riziká odvetných 

opatrení, ktorým sú vystavené.  

 

→ Organizácia lesníckeho sektora na Slovensku predstavuje výzvy. Malý počet silných 

hráčov ovplyvňuje obchodnú činnosť v lesnom hospodárstve na rôznych úrovniach – od 

rozhodnutí štátnych podnikov až po druh ťaženého dreva (kvalita, množstvo a druh). 

Od reformy štátnej správy v roku 2013 sú pozemkové a lesné odbory okresných úradov administratívne 

pod záštitou ministerstva vnútra, metodicky ich však usmerňuje ministerstvo pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka. Táto reforma prispieva k zhoršeniu efektívnosti štátnej správy lesného 

hospodárstva. 

 

→ Legislatívny rámec súvisiaci s protiprávnym konaním v lesnom hospodárstve má stále 

medzery, a to aj pokiaľ ide o vymedzenie trestného činu nelegálnej ťažby a prepravy 

dreva. Okrem toho chýba dostatočná informovanosť a skúsenosti s nariadením 

Európskej únie o dreve (EUTR) vrátane možnosti podávania podnetov. 
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→ Existuje veľa spôsobov vykonávania protiprávnej činnosti v lesnom hospodárstve, 

páchatelia nachádzajú množstvo spôsobov, ako porušovať zákon, a do protiprávnej 

činnosti v lesníctve je zapojených množstvo aktérov. „Ťažba (výrub) neoznačených stromov v 

lesných porastoch, v ktorých bola ťažba vyznačená,“ „ťažba mimo územia, na ktoré bolo vydané 

povolenie,“ „ťažba v chránených územiach“ a „ťažba nad rámec povolení“ sú podľa dopytovaných štyrmi 

najbežnejšími formami výkonu protiprávnej činnosti. Okrem toho bolo zneužívanie náhodnej 

ťažby viackrát hlásené ako jeden zo spôsobov nezákonnej ťažby dreva.  

 

→ Z hľadiska súdnictva existuje zjavný nedostatok úspechov v prípadoch vážneho 

protiprávneho konania v lesnom hospodárstve, napr. súdy pripisujú dôkazom o nelegálnej 

ťažbe, ktoré poskytne príslušný lesnícky personál, príliš malý alebo žiadny význam. Rôzne zúčastnené 

strany (polícia, súdy, prokuratúra atď.) navyše odlišne interpretujú príslušné právne predpisy. 

 

→ Existuje priestor na zlepšenie, pokiaľ ide o spoluprácu medzi mimovládnymi 

organizáciami a úradmi, pričom v rámci reťazca presadzovania práva existujú možnosti na zvýšenie 

efektívnosti boja proti protiprávnej činnosti v lesnom hospodárstve vzhľadom na skutočnosť, že 

mimovládne organizácie hrajú dôležitú úlohu pri ich odhaľovaní a nahlasovaní. 

 

→ V rámci vyšetrovania je predbežné vyšetrovanie zvyčajne málo efektívne. Dôkazy 

zozbierané počas vyšetrovaní v teréne môžu byť nejasné a následne už vo väčšine 

prípadov nie je možné vykonať príslušnú nápravu. Zdá sa, že súdne metódy sa v praxi 

nepoužívajú na podporu vyšetrovania.  

Vplyv politiky na systém lesného hospodárstva a možné prepojenie politikov s odvetvím 

lesného hospodárstva a poľnohospodárstva, ako aj s organizovaným zločinom 

komplikuje vyšetrovanie veľkých prípadov protiprávneho konania v lesnom 

hospodárstve. 

Súčasné kontrolné mechanizmy nie sú účinné, najmä pri ťažbe a preprave dreva.  

 

Táto správa neobsahuje konkrétne odporúčania, aj keď niektoré možné riešenia už boli uvedené v 

tabuľke v prílohe č. 3. 

S cieľom podporiť boj proti trestnej činnosti v lesnom hospodárstve bude k dispozícii začiatkom 

roku 2021 príručka odporúčaní, v ktorej budú zhromaždené všetky získané kľúčové skúsenosti a 

osvedčené postupy identifikované počas projektu vrátane vypracovaných odporúčaní.  
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Protiprávne konanie v lesnom hospodárstve 

 

Podľa INTERPOLU je „protiprávne konanie v lesnom hospodárstve“ zastrešujúcim pojmom na 

označenie protiprávnej činnosti (vykonávanej v rozpore s vnútroštátnym alebo medzinárodným 

právom) v oblasti lesného hospodárstva, ktorá pokrýva celý dodávateľský reťazec – od ťažby 

(nelegálnej ťažby) a prepravy dreva až po jeho spracovanie a predaj, obchodovanie s ním, jeho dovoz a 

vývoz. Vzťahuje sa tiež k protiprávnemu konaniu, ktoré uľahčuje takúto činnosť, vrátane podvodov s 

dokladmi, korupcie a legalizácie príjmov z trestnej činnosti2. 

 

Organizovaný zločin  

 

Podľa Dohovoru Organizácie Spojených národov proti medzinárodnému organizovanému zločinu 

(2004)3: 

a) „Organizovaná zločinecká skupina“ je štruktúrovaná skupina troch alebo viacerých osôb, ktorá 

existuje počas určitého časového obdobia a koná koordinovane s cieľom spáchať jeden alebo 

niekoľko závažných trestných činov alebo trestných činov stanovených týmto dohovorom na 

účely získania finančnej alebo inej materiálnej výhody priamo alebo nepriamo.  

b) „Závažný trestný čin“ je konanie predstavujúce trestný čin, za ktorý možno uložiť trest odňatia 

slobody s hornou hranicou najmenej štyri roky alebo prísnejší trest. 

 

Trestná činnosť v lesnom hospodárstve súvisiaca s chudobou 

 

Organizovaný zločin sa líši od trestnej činnosti v lesnom hospodárstve súvisiacej s chudobou4. Úrad 

Organizácie Spojených národov pre drogy a kriminalitu definuje, že „aj keď sú činy v rámci 

nelegálnych aktivít vzájomne prepojené (napr. chudobní poľnohospodári, ktorí sú zamestnaní u 

priekupníkov ako ťažobní robotníci a dodávatelia), je stále veľmi dôležité rozlišovať medzi činnosťami 

riadenými potrebou a chudobou a tými, ktoré sú poháňané chamtivosťou a lákavosťou vysokých 

ziskov. V rozvojových krajinách môže byť chudoba faktorom, ktorý vedie k zločinu páchanému na 

voľne žijúcich druhoch zvierat a v lesníctve (...). V tejto súvislosti môže formálna kriminalizácia 

poškodiť ľudí, ktorí sú z hľadiska svojho živobytia závislí od voľne žijúcich druhov zvierat a lesných 

zdrojov.“ 

 
Korupcia 

Neexistuje jedna definícia korupcie. INTERPOL definuje korupciu ako: 

● zneužitie zverenej moci na získanie osobného prospechu, alebo  

● akékoľvek konanie alebo nekonanie fyzických osôb alebo verejných či súkromných 

organizácií, ktoré je v rozpore s povinnosťami alebo záväzkami vyplývajúcimi zo zákona alebo 

so zverenou funkciou, s cieľom nadobudnutia zisku alebo získania prospechu. 

 

Ročné celosvetové náklady na korupciu v oblasti lesného hospodárstva sa odhadujú na rádovo 29 
miliárd dolárov. Najbežnejšiu formu korupcie v lesnom hospodárstve predstavujú úplatky. Medzi 
ďalšie formy korupcie, ktoré sú po úplatkoch najčastejšie (v poradí od naviac po najmenej časté), 
patria: podvod, zneužitie úradnej moci, vydieranie, protekcia a nepotizmus (t. j. rodinkárstvo)5. 

        

 
2https://www.interpol.int/content/download/5149/file/Global%20Forestry%20Enforcement%20Prospectus%202019-web.pdf 
3https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-
crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOL
S_THERETO.pdf 
4  https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Toolkit_e.pdf 
5 Uncovering the risks of corruption in the forestry sector  , INTERPOL (2016) 20 strán.  

https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf
https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Toolkit_e.pdf
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Modus operandi (metóda vykonania trestného činu) 

 

„Modus operandi“ označuje metódy, ktoré sú využívané pri konaní protiprávnej činnosti v lesnom 

hospodárstve (pozri vyššie uvedenú definíciu) v celom dodávateľskom reťazci – od nelegálnej ťažby 

dreva až po jeho dopravu a obchodovanie s ním.  

 

Nezákonný čin  

Na účely tejto správy zahŕňa pojem „nezákonný čin“ všetky činnosti, za ktoré môžu byť udelené trestné 

alebo správne sankcie. 

 
Skratky 

 

EUTR: nariadenie Európskej únie o dreve 

MVO: mimovládna organizácia 

MSP: malý a stredný podnik 
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Trestná činnosť (protiprávne konanie) v lesnom hospodárstve predstavuje rastúci problém s väzbami 

na organizovaný zločin a korupciu. Environmentálna trestná činnosť je z finančného hľadiska tretím 

najväčším druhom trestnej činnosti na svete a v roku 2018 dosiahli príjmy z nej 110 – 281 miliárd 

USD, z čoho trestná činnosť v lesnom hospodárstve a nelegálna ťažba dreva predstavovali 51 – 152 

miliárd USD6.  

 

V roku 2013 prijala EÚ nový právny predpis – nariadenie EÚ o dreve (EUTR), ktorý je zameraný na 

riešenie problému súvisiaceho s výrobkami, ktoré pochádzajú z nelegálnej ťažby dreva a sú 

umiestnené na trhu EÚ. Medzery v nariadení EUTR a jeho presadzovaní, ako aj nedostatky v 

implementácii iných vnútroštátnych právnych predpisov v členských štátoch však doteraz bránili 

skutočným zmenám. 

 

Projekt „Iniciatíva EÚ na boj proti trestnej činnosti v lesnom hospodárstve“ si kladie za cieľ umožniť 

efektívne presadzovanie práva stimulovaním sietí, ktoré sú schopné odhaľovať protiprávnu činnosť v 

lesnom hospodárstve a reagovať na ňu.  

Tento projekt sa realizuje v 6 krajinách: Belgicko, Bulharsko, Francúzsko, Rumunsko, Slovensko a 

Ukrajina. 

Súčasťou projektu je vypracovanie komplexnej analýzy nedostatkov, a tiež vypracovanie odporúčaní o 

spôsoboch ich riešenia. Tento projekt má takisto občianskej spoločnosti umožniť, aby bola 

pozornejším a dobre informovaným partnerom úradov. 

V Rumunsku, Bulharsku, na Slovensku a Ukrajine sa projekt zameriava na protiprávnu činnosť v 

lesnom hospodárstve, ktorá je vykonávaná na vnútroštátnej aj cezhraničnej úrovni. 

 

V Belgicku a vo Francúzsku sa projekt sústreďuje na vysokorizikové dovážané výrobky z dreva a/alebo 

na výrobky v rámci komplexných dodávateľských reťazcov, a to s cieľom motivovať existujúce 

siete/štruktúry, ktoré bojujú proti environmentálnej trestnej činnosti, aby viedli nezávislé 

vyšetrovania.  

 

Na Slovensku je cieľom tohto projektu umožniť lepšie pochopenie protiprávnej činnosti v oblasti 

lesného hospodárstva, a to vykonaním analýzy nedostatkov. Tiež lepším pochopením výziev v rámci 

celého reťazca presadzovania práva, ako aj možnostiam identifikácie väčšieho počtu prípadov, ktoré by 

mohli byť predložené súdu. Dôležitá je tiež podpora štátnej správy a reťazca presadzovania práva na 

boj proti tejto protiprávnej činnosti na regionálnej úrovni, čím je možné zlepšiť transparentnosť, 

správu a dodržiavanie zákonov v cieľových krajinách Európy vrátane motivácie politickej vôle. 

 

 

Do cieľovej skupiny analýzy nedostatkov na Slovensku patria tie zainteresované osoby resp. 

zástupcovia inštitúcií, ktoré sú súčasťou reťazca presadzovania práva, a to od orgánov štátnej správy 

po súdy. 

 
6 Nellemann, C.; Henriksen, R., Pravettoni, R., Stewart, D., Kotsovou, M., Schlingemann, Shaw, M. and Reitano, T. (Eds). 2018. 
World atlas of il- licit flows. A RHIPTO-INTERPOL-GI Assessment. RHIPTO -Norwegian Center for Global Analyses, 
INTERPOL and the Global Initiative Against Transnational Organized crime. www.rhipto.org a www.interpol.int  
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Prístup partnerov projektu spočíval v zameraní sa na najvýznamnejšie zainteresované strany na 

základe ich pozícií a skúseností s cieľom zabezpečiť vypracovanie relevantnej a informatívnej analýzy 

nedostatkov.  

 

Na základe tohto odôvodnenia sa WWF (svetový fond na ochranu prírody) a INTERPOL nesnažili 

vybrať veľký počet či rozsiahlu skupinu dopytovaných osôb. Zamerali sa skôr na tie zainteresované 

osoby, ktoré sú formálne zodpovedné za boj proti trestnej činnosti v lesnom hospodárstve a pri 

ktorých existovalo presvedčenie, že do analýzy nedostatkov prinesú najvyššiu pridanú hodnotu (ako 

napr. príslušný orgán EUTR, polícia, prokuratúra, sudcovia, lesná stráž atď.) 

 

Vypracovanie dotazníka 

 

Partneri projektu vypracovali dotazník o protiprávnej činnosti v lesnom hospodárstve na zachytenie 

kvantitatívnych aj kvalitatívnych informácií, a to tak, aby bolo možné vykonať komplexnú analýzu 

a aby zároveň odrážal aj osobné názory danej cieľovej skupiny. Dotazník bol rozposlaný všetkým 

kľúčovým zainteresovaným stranám, ktoré identifikovali partneri projektu. 

 

Prieskum sa zameriava na 4 hlavné časti: 

 

● všeobecné informácie o protiprávnej činnosti v lesnom hospodárstve, nezákonnej ťažbe dreva 

a ilegálnom obchode na vnútroštátnej úrovni vrátane spôsobu vykonávania trestných činov, 

● všeobecné informácie o nariadení EÚ o dreve (EUTR) a ďalších právnych predpisoch 

týkajúcich sa protiprávnej činnosti v lesnom hospodárstve, 

● spolupráca v rámci reťazca presadzovania práva, 

● záver o výzvach v súvislosti s trestným stíhaním a možnostiach identifikácie väčšieho počtu 

prípadov. 

 

Prístup k úplnej verzii prieskumného dotazníka týkajúceho sa reťazca presadzovania práva nájdete v 

prílohe č. 5. 

Samostatná verzia prieskumného dotazníka bola pripravená aj pre mimovládne organizácie. Táto 

verzia je dostupná v prílohe č. 6. 
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Workshop v Bratislave 

 

27. a 28. januára 2020 sa v Bratislave uskutočnil národný workshop o nelegálnej činnosti na úseku 

lesného hospodárstva. Workshopu sa celkovo zúčastnilo 21 účastníkov, ktorými boli zainteresované 

osoby a zástupcovia príslušných orgánov zapojených do boja proti trestnej činnosti v lesnom 

hospodárstve.  

 

Na workshope mali zúčastnení možnosť oboznámiť sa s existujúcimi problémami a trendmi v oblasti 

protiprávnej činnosti na úseku lesného hospodárstva na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni. 

Okrem toho bol pre účastníkov vytvorený priestor na diskusiu, v rámci ktorej mohli zdieľať svoje 

skúsenosti v oblasti boja s protiprávnym konaním na úseku lesného hospodárstva. 

 

Počas diskusie bolo identifikovaných niekoľko nedostatkov, o ktorých zástupcovia rôznych inštitúcií 

z reťazca presadzovania práva intenzívne diskutovali (zástupcovia polície, prokuratúry, orgánov 

štátnej správy) 

 

Kľúčové informácie týkajúce sa workshopu a rozposlania/zberu prieskumných 

dotazníkov. 

 

Termíny Typy respondentov Počet 
prijatých 
odpovedí 

Termí
ny 

Počet 
zúčastnených 

Účastníci/zastúpené orgány v 
rámci reťazca presadzovania 

práva 

Prvé dotazníky 
boli rozposlané 

zainteresovaným 
stranám 31. 

októbra 2019.  
 

Dotazníky sa  
zhromažďovali 
do 17. januára 

2020. 

● Slovenská lesnícko-
drevárska inšpekcia 

● Slovenská inšpekcia 
životného prostredia 

● Polícia 
● Prokuratúra 
● Colný úrad (Finančná 

správa) 
● Štátna ochrana prírody 
● Ministerstvo 

pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR 

● Ministerstvo životného 
prostredia SR 

● Ministerstvo financií SR 
● Užívatelia lesa 
● Lesná stráž 

 
32 

27. a 
28. 

januára 
2020 

21 

 

● Slovenská lesnícko-drevárska 
inšpekcia 

● Slovenská inšpekcia životného 
prostredia 

● Polícia 
● Prokuratúra 
● Ministerstvo pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR 
● Ministerstvo životného prostredia 

SR 
● Štátna ochrana prírody 
● Užívatelia lesa 
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Vylúčenie zodpovednosti: Informácie v časti 2 týkajúce sa kontextu opisujú situáciu do 30. 

apríla 2020. Možné zmeny, ktoré vstúpili do platnosti po tomto dátume, nemusia byť v tejto 

správe uvedené. 

 

           

Informácie o lesoch na Slovensku 

 

Územie Slovenska zaberá celkovo 4,9 milióna hektárov, z toho lesy predstavujú 1,98 milióna hektárov, 

t. j. 41,2 % z celkovej rozlohy krajiny.7 
 

Okrem toho existuje ďalších 288 000 hektárov zväčša bývalých poľnohospodárskych pozemkov 

(opustených a neobhospodarovaných lúk, pasienkov a polí), ktoré sú dnes porastené drevinami. Podľa 

odhadu z údajov národnej inventarizácie lesov sa na týchto pozemkoch nachádza približne 50 

miliónov m3 dreva (tzv. biele plochy – stále považované za poľnohospodársku pôdu, kde sa však 

neuplatňuje zákon o lesoch)8. Na týchto pozemkoch sa tak potenciálne otvárajú možnosti nezákonným 

praktikám v súvislosti s ťažbou dreva. 
 

Podľa Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (Food and Agriculture Organization, FAO) sa v 

chránených územiach nachádza 1,13 milióna hektárov lesov, čo je približne 58 % z celkovej plochy 

lesov9, aj keď podľa WWF nie sú v mnohých prípadoch stupne ochrany 1, 2, príp. 3 dostatočne prísne 

na zabezpečenie náležitej a dostatočnej ochrany. 

 

Podľa ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sú najbežnejšími druhmi stromov buk lesný 

(Fagus sylvatica, 33,9 %), smrek obyčajný (Picea abies, 22,5 %), duby (Quercus petraea, Q. robur a 

Q. cerris, 13,1 %), borovica lesná (Pinus sylvestris, 6,7 %) a iné druhy stromov (23,8 %)10. 

 

Odborníci z mimovládnej organizácie Prales vypracovali v rokoch 2009 až 2015 národný inventár 

najzachovanejších prírodných lesov na Slovensku, pričom identifikovali celkovo 10 583 hektárov 

pralesov, čo predstavuje 0,5 % lesov a 0,2 % územia Slovenska11.  

 

Podľa mimovládnej organizácie Prales tretina z nich stále nepodlieha najprísnejšiemu režimu ochrany 

(tzn. bezzásahový režim), a preto im hrozí poškodenie alebo zničenie. Prísna právna ochrana (5. 

stupeň ochrany) sa v súčasnosti vzťahuje na 68 % pralesov na Slovensku (7 313 hektárov). Na základe 

iniciatívy WWF Slovensko a mimovládnej organizácie Prales sa štátny podnik Lesy SR zaviazal, že 

 
7 Moravčík, M. a kol., 2019. Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2018 – Zelená správa. Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Národné lesnícke centrum, 66 s. 
8  Šebeň, V. 2017. Národná inventarizácia a monitoring lesov SR 2015 – 2016. Informácie, metódy, výsledky. Lesnícke štúdie 65, 
Zvolen, Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 225 s. 

9 http://www.fao.org/3/a-az334e.pdf 
10Moravčík, M. a kol., 2019. Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2018 – Zelená správa. Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Národné lesnícke centrum, 66 s. 
11 Beudert, B., Bässler, C., Thorn, S., Noss, R., Schröder, B., Dieffenbach-Fries, Foullois, N., Müller, J. 2014. Bark Beetles 
Increase Biodiversity While Maintaining Drinking Water Quality. Conservation Letters 00(0): 1 – 10. 
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nebude ťažiť drevo v identifikovaných pralesoch, tzn. že 94 % (9 500 hektárov) identifikovaných 

slovenských pralesov bude ponechaných na prirodzený vývoj, a to napriek tomu, že ide o dobrovoľný 

záväzok1213. 

 

Protiprávne konanie na úseku lesného hospodárstva 
 

V správe z roku 200514 WWF vysvetluje, že Slovensko čelí dvom typom nelegálnej ťažby dreva. Na 

jednej strane vykonáva nelegálnu ťažbu vidiecke a chudobné obyvateľstvo, a to najčastejšie preto, aby 

uspokojilo svoju potrebu na palivo a kúrenie. Na druhej strane však porušovatelia zákonov (jednotlivci 

alebo spoločnosti) podplácajú zástupcov štátnej správy, konajú podvodne alebo násilne a zámerne 

nadmerne ťažia. Okrem toho využívajú medzery v právnych predpisoch a ťažia drevo v rozpore so 

zákonom.  

 

V tejto súvislosti došlo k podpaľačským útokom a odvetným konaniam voči osobám, ktoré nahlásili 

prípady porušenia právnych predpisov na ochranu životného prostredia, konkrétne tých, ktoré sa 

týkali ochrany lesov15. 

 

V správe sa takisto uvádza, že nelegálnu nadmernú ťažbu uľahčujú chyby vo výpočtoch objemu zásob 

dreva počas inventarizácie lesov. 

 

V posledných rokoch sa náhodná ťažba dreva čoraz častejšie používala ako zámienka na komerčnú 

ťažbu, a to aj v chránených oblastiach. Viackrát boli nahlásené prípady využitia lykožrúta ako 

zámienky nadmernej, teda nezákonnej ťažby1617. 

 

Organizácia NEPCon navyše objasnila riziká nezákonného konania súvisiaceho so zneužitím náhodnej 

ťažby na ťažbu zdravých stromov (smrekové porasty) vrátane rizika, že ťažbou môžu byť postihnuté 

chránené lokality a druhy z dôvodu ich chýbajúcej identifikácie v pláne starostlivosti o les.18. 

 

Do 1. januára 2020 nebolo potrené vykonávať príslušné posúdenia v zmysle požiadaviek smernice EÚ 

o biotopoch, pokiaľ išlo o náhodnú/plánovanú ťažbu alebo iné zamýšľané činnosti v rámci plánov 

starostlivosti o les. V spojení s chýbajúcimi plánmi starostlivosti pre väčšinu chránených území mala 

daná situácia za následok začatie konania proti Slovensku zo strany Európskej komisie vo veci 

nesplnenia povinnosti. Daný prípad nesplnenia povinnosti číslo 2018/4076 nie je dosiaľ uzavretý. 

 

Nedávno došlo zo strany občianskej spoločnosti k protestom, v rámci ktorých požadovala od vlády 

odpovede na otázky týkajúce sa ťažby dreva v národných parkoch a pralesoch192021, ako aj ťažby dreva v 

bukových pralesoch, ktoré sú zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO22.  

 

Táto lokalita, zapísaná na zozname UNESCO, je oblasťou výskytu jedinečných 200-ročných bukov a 

viac ako 300-ročných hlúčikov jedle bielej a zároveň domovom vlka sivého, zubra európskeho, 

medveďa hnedého a rysa2324.  

 
12 https://wwf.panda.org/?325691/ 
13 http://www.pralesy.sk/ 

14 http://www.forestconsulting.de/Downloads/Publications/finalillegallogginginslovakia.pdf 
15 https://spectator.sme.sk/c/20854163/new-documentary-shows-how-whistleblower-faced-intimidation-for-reporting-on-
environmental-infringements.html 
16 https://spectator.sme.sk/c/20854163/new-documentary-shows-how-whistleblower-faced-intimidation-for-reporting-on-
environmental-infringements.html 
17 https://wilderness-society.org/forest-disaster-in-slovakia/ 

18 https://www.nepcon.org/sites/default/files/library/2017-08/NEPCon-TIMBER-Slovakia-Risk-Assessment-EN-V1.pdf 
19 https://wilderness-society.org/slovakian-forests-under-threat-that-is-enough/ 
20 https://www.askaadia.com/post/thanks 
21 https://www.mysmeles.sk/ 
22 https://www.wwf.mg/en/food/?uNewsID=330094 
23 http://www.wwf.eu/?uNewsID=300611 
24 https://spectator.sme.sk/c/20854163/new-documentary-shows-how-whistleblower-faced-intimidation-for-reporting-on-
environmental-infringements.html 
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Európska komisia začala konanie proti Slovensku vo veci porušenia povinnosti (v súčasnosti 

ukončené) z dôvodu, že Slovensko nedodržalo príslušné ustanovenia nariadenia EUTR25. Od 

Slovenska sa požadovalo, aby poskytlo dôkazy o pravidlách uloženia sankcií v prípade protiprávneho 

konania v rozpore s nariadením EUTR na účely zabezpečenia účinného uplatnenia tohto nariadenia. 

V dôsledku toho sa začalo nariadenie EUTR skutočne presadzovať až od júla 2018.  

 

Vlastníctvo lesa 

 

Európsky lesnícky inštitút (European Forestry Institute, EFI) vo svojej správe Zmena vlastníctva 

lesných pozemkov na Slovensku26 uvádza, že lesné porasty sa z hľadiska vlastníctva a správy rozdeľujú 

nasledovne: 

 

● lesné pozemky na území Slovenska vlastnia štát (40 % zalesnenej plochy) a neštátne subjekty 

(44,8 % všetkých lesov). Do kategórie neštátnych patria lesy v súkromnom (priemerná veľkosť 

súkromnej pôdnej držby je iba 2,8 hektára), spoločenstevnom a cirkevnom vlastníctve, ako aj 

vo vlastníctve poľnohospodárskych družstiev a obcí. Zvyšných 15,2 % plochy lesa tvoria lesy 

neznámych vlastníkov.  

 

● Štát vlastní majetkové práva k 40 % z celkovej výmery lesov (777 599 hektárov), spravuje však 

53,9 % lesov (1 046 288 hektárov). Okrem lesov vo vlastníctve štátu spravujú štátne podniky a 

organizácie aj lesy prenajaté od neštátnych vlastníkov a lesy bez nárokovania majetkových 

práv (13,9 %). 

 

Viac informácií o príslušných právnych predpisoch a politike nájdete tu. 

 

Štruktúra štátnej správy lesného hospodárstva 

 

Najvyšším štátnym orgánom v oblasti lesného hospodárstva je Ministerstvo pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Štátnu správu na okresnej úrovni vykonáva 49 pozemkových a 

lesných odborov na okresných úradoch a 8 pozemkových a lesných odborov na okresných úradoch 

v sídle kraja.  

 

Štátny správu vo vojenských lesoch vykonáva Úrad lesného hospodárstva a poľovníctva ministerstva 

obrany. Štátnu správu na prvom a druhom stupni vykonávajú jednotlivé odbory okresných úradov, 

pričom okresné úrady sú preddavkovými organizáciami ministerstva vnútra.  

 

Metodické, kontrolné a odborné lesnícke vedenie okresných úradov zabezpečuje Sekcia lesného 

hospodárstva a spracovania dreva ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka27. 

 

Lesy sú obhospodarované na základe plánov starostlivosti o les, ktoré obsahujú aj plány ťažby. 

 

 

 
25  https://www.clientearth.org/eutr-news-march-2016-to-march-2017/ 

26 http://facesmap.boku.ac.at/library/FP1201_Country%20Report_SLOVAKIA.pdf 
27Moravčík, M. a kol., 2019. Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2018 – Zelená správa. Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Národné lesnícke centrum, 66 s. 

https://logbook.clientearth.org/countries/bgr
https://www.clientearth.org/eutr-news-march-2016-to-march-2017/
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Podľa vysvetlenia organizácie Fern dochádza na Slovensku často ku konfliktu záujmov, pretože lesníci 

obhospodarujú aj lesy v chránených územiach28. 

 

Zákon o lesoch a zákony o ochrane prírody a krajiny neboli do 1. januára 2020 harmonizované, napr. 

pokiaľ ide o povoľovanie náhodnej ťažby a uplatňovanie primeraného posudzovania jej vykonávania. 

Nedostatočná harmonizácia týchto ustanovení viedla k zhoršeniu prírodných podmienok, najmä v 

smrekových horských lesoch, pokiaľ ide napr. o hlucháňa obyčajného (tetrova hlucháňa)29.  

 

Okrem toho sú legislatívne predpisy z oblasti lesného hospodárstva často v rozpore so sústavou 

Natura 2000 (t. j. sústava chránených území členských štátov Európskej únie), právom na ochranu 

životného prostredia alebo s právnymi predpismi Európskej únie. Tento rozpor často vzniká ako 

následok vykonávania náhodnej ťažby v chránených oblastiach ako aj hospodárskych lesoch3031. Medzi 

hlavné príčiny krádeží dreva patria aj nepriaznivé životné podmienky niektorých obyvateľov, najmä z 

marginalizovaných komunít. 

  

 
28 https://www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/EU_forests_in_danger_Feb_2019.pdf 
29https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_19_462)(https://www.europarl.europa.eu/doceo/documen
t/P-9-2019-003135_EN.html 
30 https://wilderness-society.org/forest-disaster-in-slovakia/ 

31  http://www.forestconsulting.de/Downloads/Publications/finalillegallogginginslovakia.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_19_462)(https:/www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2019-003135_EN.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_19_462)(https:/www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2019-003135_EN.html


  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  18 

 

 

Vylúčenie zodpovednosti: Aj keď partneri projektu predpokladajú, že všetky osoby z danej 
cieľovej skupiny rozumejú výrazu „organizovaný zločin“, nebol tento pojem v prieskume pôvodne 
definovaný. Odkazy respondentov na organizovaný zločin môžu mať preto mierne odlišný význam.  

 

Odborné zameranie a počet respondentov 

Nižšie uvedené výsledky vychádzajú z 32 odpovedí. 27 respondentov sú zainteresované 

osoby, ktoré patria do skupiny pôsobiacej v oblasti presadzovania práva a 5 respondentov sú 

členovia skupiny mimovládnych organizácií a organizácií občianskej spoločnosti. 

Dotazník pre mimovládne organizácie obsahuje 17 otázok a dotazník pre osoby v rámci reťazca 

presadzovania práva obsahuje 25 otázok (niektoré otázky, ktoré neboli relevantné, boli vyňaté z 

daného zoznamu a ďalšie 4 boli pridané).  

 

Z dôvodu prehľadnosti sme pred vyhodnotením každej z otázok uviedli profil respondentov, ktorí na 

otázku odpovedali nasledovne:  

 

● Iba osoby v rámci reťazca presadzovania práva. 

● Osoby v rámci reťazca presadzovania práva + mimovládne organizácie. 

● Iba mimovládne organizácie. 

 

Upozorňujeme, že v časti 3 sú uvedené iba výsledky a výstupy vyplývajúce z dotazníkov a daného 

workshopu.  Doplnkové hodnotenie a analýzu svetového fondu WWF obsahuje časť 4. 

 

 

3.1.1.1 Súčasné trendy (osoby v rámci reťazca presadzovania práva + mimovládne organizácie) 

 

Približne jedna tretina respondentov uviedla, že trestná činnosť v lesnom hospodárstve predstavuje na 

Slovensku rastúci problém, 4 respondenti uviedli alebo naznačili, že situácia je nemenná, 16 

respondentov sa osobitne nezmienilo o žiadnych trendoch týkajúcich sa protiprávneho konania v tejto 

oblasti (rastúci / zmierňujúci sa / nemenný trend). 

 

Iba 4 respondenti – príslušníci polície poukázali na nezverejnené čísla, ktoré svedčia o náraste trestnej 

činnosti v lesnom hospodárstve.  

 

 

3.1.1.2 Význam trestnej činnosti v lesnom hospodárstve v porovnaní s inou trestnou 

činnosťou (osoby v rámci reťazca presadzovania práva + mimovládne organizácie) 

 

Od respondentov sa žiadalo, aby zhodnotili význam trestnej činnosti v lesnom hospodárstve v 

porovnaní s inou trestnou činnosťou, a to podľa 1) škôd na životnom prostredí a 2) daňových únikov a 

straty príjmov.  
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15 respondentov uviedlo, že s ohľadom na škody na životnom prostredí považuje trestnú činnosť v 

lesnom hospodárstve považujú za veľmi významnú. 10 respondentov označilo trestnú činnosť v 

lesnom hospodárstve ako významnú a 6 z nich ako stredne významnú.  

 

Nižšie je uvedený jeden príklad respondenta na doloženie jeho tvrdenia: 

 

● Dočasné lesné cesty sú veľmi často budované bez náležitej dokumentácie. Ťažba dreva v 

období, kedy je pôda mokrá, erózia lesných ciest.  

 

8 respondentov uviedlo, že z hľadiska daňových únikov a straty príjmov je trestná činnosť v lesnom 

hospodárstve v porovnaní s inou trestnou činnosťou veľmi významná.  12 respondentov označilo 

trestnú činnosť v lesnom hospodárstve v danom porovnaní ako významnú a 5 z nich ako stredne 

významnú. 

 

Nižšie uvádzame niekoľko príkladov, ktoré respondenti uviedli na doloženie svojho tvrdenia: 

 

● Píly, kde predávame drevo od našej malej firmy, takisto nakupujú/spracúvajú nelegálne 

vyťažené drevo. Konkurovať im je pre nás veľmi ťažké, pretože neplatia dane. My predávame 

iba legálne vyťažené drevo. Na jednej strane konáme v súlade so zákonom, na strane druhej 

však má naša relatívne malá firma problém s umiestnením dreva na trh a naša ekonomická 

situácia nie je dobrá. 

● Úmyselné podceňovanie kvality dreva má výrazne negatívny vplyv na hospodárenie štátnych 

podnikov. Odberatelia, ktorí majú zmluvu, môžu ďalej predávať drevo v cene, ktorá 

zodpovedá skutočnej kvalite.  

● Trestná činnosť v lesnom hospodárstve je spojená s medzinárodnou trestnou činnosťou a 
praním špinavých peňazí (t. j. legalizáciou príjmov z trestnej činnosti). 

● Súvisí s korupciou a zneužívaním právomocí verejných činiteľov.  
● Jedným z problémov sú zmanipulované postupy prijímania nových zamestnancov. V štátnych 

lesníckych podnikoch majú staré lesnícke rodiny dominantné postavenie.  
● Manipulácia verejných obstarávaní a výberových konaní. 
● Ťažba na veľkých výmerách na nelesných pozemkoch. 

 

3.1.1.3 Kľúčoví aktéri zapojení do trestnej činnosti v lesnom hospodárstve (osoby v rámci 

reťazca presadzovania práva + mimovládne organizácie) 
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Priradiť trestnú činnosť v lesnom hospodárstve k organizovanému zločinu môže byť ťažké, pretože do 

tohto protiprávneho konania môže byť zapojených mnoho rôznych typov osôb/organizácií vrátane 

vyššie spomenutých (malé a stredné podniky, lesní robotníci, skorumpovaní úradníci atď.). 

 

Štátne lesnícke podniky uviedli 4 respondenti, zatiaľ čo samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a 

súkromných vlastníkov uviedli 3 respondenti. Majitelia urbárskych lesov (pozemkové spoločenstvá), 

miestni podnikatelia a lesní robotníci boli uvedení iba raz.  

 

Jeden respondent dodal, že na Slovensku existuje vysoká miera korupcie a nepotizmu 

(rodinkárstva) a že prepojenie politikov, najvyššieho vedenia, oligarchie a mafie s 

lesníkmi na rôznych pozíciách otvára možnosti nezákonným praktikám. 

 

 

3.1.2.1 Znalosti osôb v rámci reťazca presadzovania práva, vykonávanie vnútroštátnych 

právnych predpisov a schopnosti (spôsobilosti) / skúsenosti orgánov v oblasti boja proti 

trestnej činnosti v lesnom hospodárstve  

 

Ako veľmi dôležitý je boj proti trestnej činnosti v lesnom hospodárstve pre vás a vaše 

oddelenie/organizáciu/úrad (osoby v rámci reťazca presadzovania práva): 

9 respondenti 
veľmi dôležitý 

15 respondenti 
dôležitý 

3 respondenti 
neutrálny 

2 z 3 respondentov, ktorí vybrali možnosť „neutrálny“, pracujú v oblasti financií/auditu. Práve toto môže 

byť dôvodom, prečo nie je pre nich napojenie na trestnú činnosť v lesnom hospodárstve také zrejmé ako 

pre ostatných.  

 
Ako by ste ohodnotili svoje vedomosti o trestnej činnosti v lesnom hospodárstve (osoby v 
rámci reťazca presadzovania práva + mimovládne organizácie): 

7 respondenti 
veľmi dobré 

20 respondenti 
dobré 

4 respondenti 
uspokojivé 

 
Ako by ste definovali schopnosti (spôsobilosť) svojej organizácie pri riešení otázky 
trestnej činnosti v lesnom hospodárstve (osoby v rámci reťazca presadzovania práva)? 

2 respondenti 
veľmi dobré 

8 respondenti 
dobré 

3 respondenti 
uspokojivé 

7 respondenti 
slabé 

 

Odpovede respondentov sú pomerne rozmanité (od „slabé“ až po „veľmi dobré“ schopnosti/možnosti).  

Na nedostatok schopností (spôsobilosti) kľúčových organizácií sa poukázalo už viackrát. 

Nedostatočné personálne kapacity (ako príklad bola uvedená Slovenská inšpekcia 

životného prostredia, ktorá vykonáva svoju činnosť na celom Slovensku iba 

prostredníctvom 22 inšpektorov) a nedostatočné vybavenie (zamestnanci okresných úradov 

nemajú dostatok vozidiel a v niektorých prípadoch musia využiť hromadnú dopravu 

alebo svoje vlastné auto, aby mohli vykonať kontrolu v teréne), byrokracia, nedostatok času na 

riešenie v oblasti, kde k nelegálnym činnostiam dochádza, ako aj nízky počet kontrol z dôvodu nízkeho 

počtu spôsobilého personálu sa považujú za faktory celkovo oslabujúce boj proti trestnej 

činnosti v lesnom hospodárstve. Jeden respondent uviedol, že kontrolné mechanizmy sú 

zavedené a dostatočne dobré, chýba však ich presadzovanie. 
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Osobné a odborné schopnosti sa vo všeobecnosti považujú za primerané, aj keď nie sú systematické. V 

takýchto prípadoch sa navrhuje posilnenie kompetencií príslušného personálu.  

 

Celkovo sa 15 respondentov aspoň raz zúčastnilo školenia/programu venovanému 

presadzovaniu práva a/alebo zefektívneniu boja proti trestnej činnosti v lesnom 

hospodárstve, zatiaľ čo 5 respondentov sa takého školenia ani programu nezúčastnilo. Jeden 

respondent dodal, že existuje príliš veľa nových zákonov a noviel. Lesníci by podľa neho 

mali byť lepšie vyškolení, a to tak, aby im rozumeli predpisom vrátane ich dôsledkov, 

ktoré z nich vyplývajú. 
 

Zoznam príslušných úradov/aktérov/inštitúcií na Slovensku zapojených do boja proti 

trestnej činnosti v lesnom hospodárstve32: 

Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia – Inšpekcia životného prostredia – 

Environmentálna polícia  

 

Ministerstvo vnútra SR – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – 

Ministerstvo životného prostredia SR– okresné úrady – Štátna ochrana prírody 

 

Lesná stráž – štátne lesnícke podniky a organizácie 

 

Prokuratúra a súdy 

 

Colné úrady – Kriminálny úrad finančnej správy – Najvyšší kontrolný úrad 

 

Mimovládne organizácie 

 

3.1.2.2 Všeobecné informácie o právnych predpisoch, ktoré sa týkajú trestnej činnosti v 

lesnom hospodárstve 

 

Do akej miery považujete za významné právne predpisy na národnej a medzinárodnej 

úrovni pri prevencii a v boji s trestnou činnosťou na úseku lesného hospodárstva 

z pohľadu Vás alebo vašej organizácie/agentúry/úradu?  (osoby v rámci reťazca 

presadzovania práva + mimovládne organizácie) 

12 respondenti 
veľmi dôležité 

13 respondenti 
dôležité 

6 respondenti 
neutrálne 

 
Ako by ste ohodnotili svoje vedomosti o platných európskych právnych predpisoch 
týkajúcich sa trestnej činnosti v lesnom hospodárstve?  (osoby v rámci reťazca presadzovania 

práva + mimovládne organizácie) 

1 respondent 
vynikajúce 

7 respondenti 
veľmi dobré 

19 respondenti 
dobré 

2 respondenti 
uspokojivé 

 

 
32 Tento zoznam bol vypracovaný len na základe odpovedí respondentov. 
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Do akej miery sú právne predpisy účinné pri odrádzaní od trestnej činnosti na úseku 

lesného hospodárstva vo vašej krajine?  (osoby v rámci reťazca presadzovania práva + 

mimovládne organizácie) 

1 respondent 
veľmi účinné 

10 respondenti 
účinné 

15 respondenti 
neutrálne 

 

Viac ako polovica respondentov uviedla, že súčasný právny rámec nie je zvlášť účinný 

(t. j. neutrálny) pri odrádzaní od trestnej činnosti v lesnom hospodárstve. Poskytnuté 

odpovede poukazujú na to, že podľa názoru zainteresovaných osôb sú príslušné právne predpisy 

dostatočne dobre sformulované, pričom ponúkajú nástroje a mechanizmy na boj proti trestnej 

činnosti v lesnom hospodárstve, ale v praxi je ich presadzovanie príliš nedôkladné na to, aby 

prinieslo jasné a pozitívne výsledky. Aj keď sa jeden respondent zmienil, že existujú určité chyby 

a sporné body, v celej škále rôznych odpovedí respondenti neuviedli žiadne zásadné medzery ani 

nedostatky. 

 

Nedostatočná spôsobilosť a motivácia príslušných zamestnancov sa takisto uvádzajú ako slabá stránka 

v oblasti presadzovania práva.  

 

Iný respondent uviedol, že iba veľmi málo prípadov bolo úspešne stíhaných. Dodal, že 

vyšší počet úspešne vyriešených prípadov môže výrazne podporiť zmenu myslenia 

v rámci celej spoločnosti.  

 

3.1.2.3 Spolupráca v rámci reťazca presadzovania práva  

 

Ako dôležitá je spolupráca v rámci reťazca presadzovania práva pri prevencii a boji 

proti trestnej činnosti v lesnom hospodárstve pre vás a vaše oddelenie / agentúru / úrad 

(osoby v rámci reťazca presadzovania práva): 

12 respondenti 
veľmi dôležitá 

10 respondenti 
dôležitá 

1 respondent 
neutrálna 

1 respondent 
nedôležitá 

 

Ako by ste ohodnotili existujúcu úroveň spolupráce v oblasti boja proti trestnej činnosti 

v lesnom hospodárstve (osoby v rámci reťazca presadzovania práva)?  

2 respondenti 
veľmi dobrá 

10 respondenti 
dobrá 

7 respondenti 
uspokojivá 

4 respondenti 
slabá 

 

Čo sa týka existujúcich druhov spolupráce, respondenti uviedli niekoľko príkladov. Slovenská 

lesnícko-drevárska inšpekcia objasnila, že pri kontrolách značne spolupracuje s políciou, keďže nie je 

sama oprávnená zastavovať autá na verejných komunikáciách. Okrem toho intenzívne spolupracuje aj 

s prokuratúrou, a to najmä prostredníctvom konzultácií pri zavádzaní nových právnych predpisov. 

 

Polícia má uzavreté Memorandum o spolupráci s prokuratúrou, Slovenskou inšpekciou životného 

prostredia a Štátnou ochranou prírody. 

Celkovo 2 respondenti uviedli aj skutočnosť, že bola zriadená medzirezortná integrovaná pracovná 

skupina (NESS).  

 

Akým spôsobom sa vymieňajú informácie v rámci reťazca presadzovania práva (osoby v 

rámci reťazca presadzovania práva)? 

Niektorí respondenti uviedli, že na výmenu informácií používajú oficiálne listy, e-maily, elektronické 

systémy a osobné stretnutia. Jeden respondent objasnil, že informácie si možno vymieňať/zdieľať aj 

pomocou Lesníckeho geografického informačného systému v správe Národného lesníckeho centra. Iný 
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respondent poukazuje na to, že existuje veľa kanálov, pričom je niekedy ťažké nájsť ten správny 

spôsob, keďže každá inštitúcia má svoj vlastný kanál (colné orgány, polícia, inšpektori, ministerstvá 

atď.) a tieto nie sú vzájomne prepojené.  

 

3.1.2.4 Spolupráca s mimovládnymi organizáciami (MVO) (osoby v rámci reťazca 

presadzovania práva) 

 

Pokiaľ ide o spoluprácu medzi osobami v rámci reťazca presadzovania práva a mimovládnymi 

organizáciami, respondenti v dotazníku uviedli 3 hlavné typy odpovedí.  

 

● Na jednej strane 12 respondentov spomenulo, že do istej miery spolupracujú s 

mimovládnymi organizáciami (buď v oblasti výmeny informácií, alebo v rámci 

„formálnejšej“ spolupráce). 5 respondentov tvrdilo, že mimovládne organizácie 

pomáhajú pri odhaľovaní a nahlasovaní trestnej činnosti v lesnom 

hospodárstve, pričom podporujú príslušné orgány pri plnení ich misie.  

● 6 respondentov sa domnieva, že spolupráca je slabá/chabá. Podľa 3 z nich sú 

schopnosti a zručnosti mimovládnych organizácií slabé, napr. pokiaľ ide o právne rámce, 

pričom jeden respondent je presvedčený, že ich argumenty nie sú v mnohých prípadoch 

opodstatnené.  

● 4 z nich odpovedali, že nespolupracovali s mimovládnymi organizáciami ani od 

nich nedostali ponuku na spoluprácu.  

 

Respondenti mali takisto odpovedať na to, nakoľko užitočné boli podnety od 

mimovládnych organizácií. 

 

Na túto konkrétnu otázku neodpovedalo 15 respondentov. V 12 poskytnutých 

odpovediach sa uvádza, že podnety od mimovládnych organizácií nikdy nedostali.  

 

3.1.2.5 Spolupráca medzi mimovládnymi organizáciami a osobami v rámci reťazca 

presadzovania práva (mimovládne organizácie)  

 
Ako hodnotíte svoju spoluprácu s príslušnými orgánmi/oddeleniami, ktoré sú zapojené 

do boja proti trestnej činnosti v lesnom hospodárstve? 

  1 respondent 
          dobrá 

  2 respondenti 
uspokojivá 

  2 respondenti 
          slabá 

 

Podali ste už v rámci uplatňovania nariadenia EÚ o dreve (EUTR) podnet príslušnému 

vnútroštátnemu orgánu?  

Žiadny z respondentov v minulosti nepodal podnet.  

 

Ako často informujete verejné orgány o trestnej činnosti v lesnom hospodárstve?  

Jeden respondent poukázal na to, že v roku 2019 nahlásili na Slovenskú inšpekciu životného 

prostredia 13 prípadov týkajúcich sa trestnej činnosti v lesnom hospodárstve, zatiaľ čo ďalší 

respondent uviedol, že riešil 10 takýchto prípadov. Jeden respondent odpovedal, že nahlasoval polícii 

prípady malých krádeží palivového dreva. Ďalší respondent už viackrát informoval príslušné orgány, 

iný zas za posledné roky upozornil príslušné orgány na 7 prípadov.  
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Myslíte si, že je vaša mimovládna organizácia v oblasti identifikácie trestnej činnosti v 

lesnom hospodárstve spôsobilejšia ako predtým33? 

 

Celkovo 2 z 3 respondentov na túto otázku odpovedali, že podľa ich názoru nie sú mimovládne 

organizácie v oblasti nahlasovania trestnej činnosti v lesnom hospodárstve schopnejšie, ale že 

zavedenie Lesníckeho geografického informačného systému (LGIS)34 im významne pomohlo pri práci. 

 

 

 

V dotazníku sa od respondentov požadovalo, aby zvolili „modus operandi“ (spôsoby vykonávania) 

trestných činov v lesnom hospodárstve, o ktorých vedia, že sa na Slovensku využívajú. 

 

Zoznam spôsobov vykonávania, ktorý bol vypracovaný na základe preskúmania príslušnej literatúry a 

konkrétnych prípadov, je k dispozícii v prílohe č. 2.  

 

Nižšie je uvedený prehľad spôsobov vykonávania trestných činov v tejto oblasti, ktoré vybrali/zvolili 

respondenti najčastejšie. 

Na lepšie objasnenie týchto kriminálnych metód môžu byť okrem toho uvedené niektoré príklady 

respondentov. 

 
Podľa prijatých odpovedí sú najbežnejšími spôsobmi vykonávania trestných činov v lesnom 
hospodárstve: 
 

1. ťažba v chránených územiach, 
2. ťažba mimo územia, na ktoré bolo vydané povolenie na ťažbu,  
3. ťažba neoznačených stromov v lesných porastoch určených na výrub/ťažbu dreva. 

 

 
 

Príklad: Pri terénnych prácach som v jadrovej zóne jednej prírodnej rezervácie zbadal staré pne 
(mali 3 – 4 roky). Stromy boli vyrúbané harvestorom, pravdepodobne ako chyba pri ťažbe v susednom 
poraste.  

 

 
33 Partneri projektu nevymedzili konkrétny časové obdobie pre túto otázku. Slovo „predtým“ pravdepodobne súvisí s vývojom za 
posledné roky. 
34 LGIS je platforma geografického informačného systému, ktorú vyvinulo Národné lesnícke centrum, je k dispozícii na: 
http://gis.nlcsk.org/lgis/ 

http://gis.nlcsk.org/lgis/
http://gis.nlcsk.org/lgis/
http://gis.nlcsk.org/lgis/
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Príklad:  Niekedy keď ťažbári vykonávajú náhodnú ťažbu v lesnom poraste X, nájdu nejaké stromy 
v susednom poraste Y. Lesník počas zásahu povolí výrub týchto stromov. Povolenie na ťažbu sa vydá 
dodatočne, ale čo najskôr. Tento prístup môže zvýšiť efektívnosť a znížiť administratívnu záťaž, ale 
nepoctiví lesníci ho môžu využiť aj na páchanie trestnej činnosti.  

 

Príklad: K ťažbe mimo území, na ktoré bolo vydané povolenie, dochádza pri ťažbe v nelesných 
oblastiach (napr. dlhodobo nevyužívaná poľnohospodárska pôda). V takýchto prípadoch sa drevo ťaží 
na väčšej ploche, ako je uvedená v danom povolení. 

 

 

Podmienky ťažby dreva 

 

 

Príklad: Lesný zákon zakazuje približovanie dreva cez vodné toky (stále je to však časté). Ďalším 
závažným problémom je ťažba v blízkosti potokov.    

 

 
 

Príklad: Pri náhodnej ťažbe došlo k ťažbe listnatých stromov (javorov) v ochranných lesoch (strmé 
svahy). 

 

Príklad: Keď sa náhodná ťažba vykonáva na väčšej rozlohe, zvyčajne sa ťažia aj zelené a zdravé 
stromy a označia sa za náhodnú ťažbu.  
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Príklad: Existujú problémy s náhodnou ťažbou, ktorá sa realizovala po rozšírení lykožrúta. Je ťažké 
dokázať, že sa vyťažili iba postihnuté stromy.  

 

Príklad: Pne stromov bývajú označené bielymi bodkami (označenie náhodnej ťažby) až po ťažbe, nie 
je však vždy jasné, či bolo treba dané stromy skutočne vyťažiť.  

 

 

Príklad: Lesníci vedia, že objem dreva predpísaný v plánoch starostlivosti o les je v porovnaní s 
realitou zvyčajne podhodnotený. Na základe tejto vedomosti môžu ťažiť viac, pretože toto drevo nie 
je zaznamenané v oficiálnych dokumentoch. 

 

Príklad: Mal som skúsenosť s nahlásením falošnej náhodnej ťažby v dôsledku veternej kalamity. V 
rámci daného lesného porastu sa vyťažilo 200 m3 bukového dreva nad predpísaný objem. Reakcia 
okresného lesného úradu bola neprimeraná (iba ústne napomenutie). 

 

 

Príklad: Pri dopravných kontrolách na lesných alebo nelesných cestách často nájdeme určité 
nezrovnalosti medzi deklarovanými a skutočnými informáciami (objem, druh, nesprávna kvalitatívna 
klasifikácia). 
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Príklad: Je to bežné v štátnych lesoch. Dokonca možno lesníkom niekedy povedať, aby našli nejaké 
drevo na náhodnú ťažbu. Ak nenájdu dostatočný objem napadnutých alebo odumretých stromov, 
označia a výrubu aj zdravé stromy.  

 

Príklad: Keď lesníci nájdu iba niekoľko stromov na náhodnú ťažbu, pridajú k nim aj zdravé stromy, 
pretože ťažba malého množstva dreva je ekonomicky nevýhodná. Zvyčajne to vedie k holorubu (t. j. 
úplnému vyrúbaniu lesa), ktorý sa navyše jednoduchšie vykazuje v oficiálnej dokumentácii (ťažbové 
mapy) pre príslušné orgány.  

 

 

Preprava 

 

 

Príklad: Áno, toto sa deje s palivovým drevom a niekedy aj s guľatinou, ktorá je poslaná na pílu do 
najbližšej dediny. 
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Dane, poplatky a licenčné poplatky 

 

 

Príklad: Je to spôsob, ako obísť platenie daní. Časť peňazí sa riadne fakturuje a rozdiel so skutočnou 
kvalitou sa platí nelegálne v hotovosti.  

 

Príklad: Ak sa drevo predáva priamo z lesného skladu, často sa stáva, že nákupcovia ponúkajú 
lesníkom úplatky za podhodnotenie kvality dreva v dokumentoch. 

 

Príklad: Jednými z miest s obzvlášť vysokou mierou korupcie sú sklady dreva, keďže umožňujú 
manipuláciu s kvalitou dreva.  

 

Príklad: Existuje veľa prípadov podvádzania súvisiaceho s kvalitou dreva (vysokokvalitný smrek bol 
označený ako vlákninové drevo). V takýchto prípadoch je niekedy potrebné vyložiť drevo z vlaku pre 
overení podozrenia z podvádzania v kvalite. 
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Práca 

 

 

Príklad: Väčšina manuálnej práce je vykonávaná dodávateľsky. Ľudia pre nich niekedy pracujú 
nelegálne (častejšie pri zalesňovaní alebo údržbe lesných ciest), zriedka však pri ťažbe dreva (aj keď 
sa to niekedy stáva).  

 

Príklad: Stáva sa to. Hlavným dôvodom je, že lesníctvo je založené na predaji dreva, a preto v ňom 
existuje snaha o zníženie výrobných nákladov. Jednou z možností ako znížiť náklady je nelegálna 
práca. Toto znevýhodňuje zodpovedné firmy v porovnaní s firmami prevádzkujúcimi svoju činnosť 
mimo zákona. 

 

Obchod 
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Zainteresované osoby boli požiadané, aby vymenovali hlavné prekážky, ktoré bránia účinnému 

presadzovaniu práva / boju proti trestnej činnosti v lesnom hospodárstve v rámci celého reťazca 

presadzovania. Celý zoznam prekážok, ale aj odporúčaní na zlepšenie, ktoré respondenti uviedli, 

nájdete v prílohe č. 4.  

 

Ďalej uvádzame súhrn hlavných prekážok, ktoré respondenti uviedli pri každej 

kategórii v rámci reťazca presadzovania práva.  

 

• Nepostačujúce personálne kapacity v oblasti environmentálnej 

kriminality  

• Nedostatočný tok informácií medzi organizáciami 

• Nedostatok skúseností 

 

• Nedostatočné kontroly okresnými úradmi (lesné 

hospodárstvo/životné prostredie) 

• Politická nominácia zástupcov kontrolných orgánov 

• Nízka efektivita kontroly týkajúca sa ťažby dreva a prepravy 

• Nízke finančné ohodnotenie a z toho vyplývajúca slabá 

motivácia zamestnancov 

• Nedostatok vybavenia 

• Absencia úplne nezávislého kontrolného orgánu v lesnom 

hospodárstve 

• Chýbajúci systém sledovania dreva  

• Nedostatočný tok informácií a neuspokojivá miera ich 

vzájomného sprostredkovania medzi orgánmi 

• Zdĺhavé rozhodovacie procesy 

• Dokumenty vypracované okresnými úradmi nie sú často 

dostatočne podrobné, aby zodpovedali potrebám polície 

• Neuspokojivé procesy predbežného vyšetrovania 

 

• Častý je nedostatok dôkazov v prípadoch nelegálnej ťažby dreva 

• Nedostatok vedomostí a skúseností, hlavne u príslušníkov 

pôsobiacich na miestnej úrovni 

• Nedostatok technického vybavenia, fluktuácia zamestnancov a 

málo skúseností 

• Priamy prístup k Lesníckemu geografickému informačnému 

systému v súčasnosti chýba 

• Nadmerná byrokracia 

• Pasívny prístup, nízke úsilie a motivácia pri vyšetrovaní 

prípadov nelegálnej ťažby dreva 

• Nedôvera a neochota svedkov a potenciálnych oznamovateľov 

nekalých praktík svedčiť 

• Zdĺhavé vyšetrovania 

 

• Nedostatok vedomostí a skúseností 

• Sankcie nemajú odrádzajúci efekt  

• Stíhané prípady sa týkajú len menších priestupkov 



  31 

• Spoločnosť má nízku dôveru voči súdnym orgánom 

• Porušenie právnych predpisov nie je systematicky postihované 

• Svedkovia nechcú svedčiť 

• Je ťažké odhaliť páchateľa nelegálnej ťažby dreva (musí byť 
prichytený „pri čine na danom mieste“) 

• Nariadenia sú rozptýlené do viacerých právnych predpisov 

• Dĺžka postupov/konaní 

• Nedostatok vedomostí a skúseností 

• Korupcia v lesnom hospodárstve nie je v centre pozornosti 
príslušných orgánov 

• V sektore obchodu s drevom je príliš veľa lobizmu. Chýba 
proaktívny prístup zo strany príslušných orgánov 

 

• Nedostatok vedomostí a skúseností 

• Korupcia v lesnom hospodárstve nie je v centre pozornosti 
príslušných orgánov 

• V sektore obchodu s drevom je príliš veľa lobizmu. Chýba 
proaktívny prístup zo strany príslušných orgánov 

 

Okrem nedostatkov uvedených zainteresovanými osobami bola korupcia niekoľkokrát 
spomenutá ako zásadný kritický problém, ktorý umožňuje v rámci dodávateľského reťazca 
páchanie mnohých trestných činov v lesnom hospodárstve v súčasnom rozsahu. 
 
Spolupráca v rámci reťazca presadzovania práva sa takisto označuje za oblasť, ktorá si vyžaduje 
zlepšenie pomocou efektívnejšej inštitucionálnej spolupráce medzi aktérmi zapojenými do boja proti 
tomuto kriminálnemu javu, a to aj prostredníctvom spoločných špecializačných aktivít a využívania 
bezpečných priamych komunikačných kanálov. 
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Počas národného workshopu so zástupcami príslušných orgánov pôsobiacich v rámci reťazca 

presadzovania práva, ktorý sa konal v Bratislave 27. – 28. januára 2020, účastníci identifikovali ďalšie 

problémy a prekážky uvedené v nasledujúcej časti tejto správy. 

 

Účastníci workshopu uznali skutočnosť, že nepotizmus (rodinkárstvo) je jedným z 

relevantných problémov v lesnom hospodárstve. Takisto potvrdili, že organizovaný 

zločin hrá v oblasti trestnej činnosti v slovenskom lesnom hospodárstve svoju úlohu.  

 

 

1. Reťazec presadzovania práva 

• Rôzne zainteresované strany (polícia, súdy, prokurátori atď.) odlišne interpretujú 

príslušné právne predpisy. 

• V rámci štátnych orgánov dochádza k enormnej fluktuácii zamestnancov. 

• Neexistuje žiadny centrálny register/databáza odvozných lístkov. Takýto systém by 

umožňoval elektronickú kontrolu údajov a identifikáciu väčšieho množstva prípadov, 

ako aj možných vzťahov/napojení v celom dodávateľskom reťazci. 

• Príslušný orgán zodpovedný za vykonávanie nariadenia EUTR môže kontrolovať 

nákladné vozidlá iba na lesných cestách. Kontrolu vozidiel prepravujúcich drevo na 

verejných komunikáciách môže vykonávať výlučne polícia. 

• Stále neexistuje nedostatok dostatočne vyškolených osôb napriek tomu, že bolo 

zriadené policajné oddelenie na riešenie environmentálnej trestnej činnosti a zároveň 

bola na túto oblasť vytvorená u prokurátorov špecializácia. 

 

2. Štátna správa lesného hospodárstva 

 

• Z dôvodu nepostačujúcej výšky platov a počtu personálnych kapacít je štátna správa 

lesného hospodárstva nefunkčná (okresné úrady). Výnimkou je Slovenská lesnícko-

drevárska inšpekcia. Od začatia konania vo veci nesplnenia povinnosti (t. j. z dôvodu 

nedostatočného výkonu ustanovení nariadenia EUTR) ponúklo Ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka náležité pracovné podmienky (slušné platy, dobré 

vybavenie) na zaistenie úspešného začatia výkonu a presadzovania daného 

nariadenia.  

• Od reformy štátnej správy v roku 2013 sú pozemkové a lesné odbory okresných 

úradov administratívne pod záštitou ministerstva vnútra, ale ich metodické 

usmerňovanie zabezpečuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Táto 

reforma prispieva k zhoršeniu efektívnosti v štátnej správy. 

• Úradníci okresných úradov, ktorí vykonávajú štátny dozor v lesnom hospodárstve, 

musia mať pri terénnych kontrolách rovnošatu. Zamestnávateľ (ministerstvo vnútra) 

im však rovnošaty už niekoľko rokov neposkytlo.  

• Školenia zamestnancov sú nedostatočné, najmä pokiaľ ide o školenia v teréne. 

• Po prijatí prepájajúcich právnych predpisov, ktoré vstúpili do platnosti v roku 2009, 

pretrváva rastúci trend, ktorý sa týka aj ťažby na nelesných pozemkoch, a to v 

súvislosti s podporou obnoviteľnej energie.  

• Venuje sa nedostatočná pozornosť a chýbajú zdroje na vypracovanie plánov 

starostlivosti o les (nedostatočné množstvo spôsobilého personálu). 
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3. Korupcia: základné príčiny a dosahy 

→ Obchodníci s drevom 

Majú silné postavenie v drevárskom priemysle s priamym napojením na politickú moc. 

Využívajú svoj vplyv na to, aby určili, aké druhy/množstvo a kvalitu sú ochotní kúpiť, pričom 

ceny sa zvyčajne nadmerne tlačia nadol. 

→ Slabé kontroly 

Korupcia znemožňuje zavádzanie zmien v kontrolnom systéme, ktorý je neprimeraný, pretože 

kontroly sa zakladajú na objeme dreva a nie na jeho kvalite, čo vytvára medzery a príležitosti 

pre nezákonné praktiky.  

→ Neochota spolupracovať v boji proti korupcii 

Svedkovia/potenciálni oznamovatelia nekalých praktík nie sú ochotní vypovedať ani 

spolupracovať počas vyšetrovania, pretože sa obávajú (závažných) odvetných opatrení. Z 

dôvodu korupcie je záujem štátu o proaktívne zmeny na legislatívnej úrovni slabý (korupcia 

však nie je jediným dôvodom). Okrem toho štát nie je ochotný investovať do zmeny v lesnom 

hospodárstve, pretože legislatívne zmeny negatívne ovplyvňujú štátny rozpočet a vyžadujú si 

ďalšie náklady. Lesníci často nemôžu robiť to, čo chcú / čo je pre lesy najlepšie kvôli 

objednávkam (skorumpovaných) vrcholových manažérov lesných podnikov, na ktorých zas je 

zase vyvíjaný politický tlak. 
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Pokiaľ ide o prehľad príslušnej literatúry v časti 2, preštudovali sme rôzne dostupné zdroje, ktoré sa 

týkajú informácií o lesoch a vnútroštátnej situácie súvisiacej s nelegálnou ťažbou na Slovensku, 

politického a právneho rámca pre lesy, ako aj hlavných príčin nelegálnej ťažby. Dva národné zdroje 

(vrátane zelenej správy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka) a jeden medzinárodný zdroj 

(Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo) boli použité na opísanie všeobecných / 

východiskových faktorov týkajúcich sa stavu lesov v krajine. Jeden vedecký príspevok a informácie od 

mimovládnych organizácií slúžili ako referencia na charakteristiku stavu v slovenských pralesoch. 

 

Čo sa týka odhadov ohľadom nelegálnej ťažby dreva, trestnej činnosti v lesnom hospodárstve a 

súvisiacich rizík, hlavným zdrojom informácií zostávajú mimovládne organizácie a novinári vďaka 

publikovaniu rôznych článkov a správ (vrátane tlačových). Tieto informácie sú zväčša aktuálne. Pokiaľ 

ide o nový vývoj, obvykle sa rieši pravidelne.  

 

Na opísanie politického a právneho rámca pre lesy a hlavných príčin trestnej činnosti v lesnom 

hospodárstve slúžili ako referencia akademické práce, správy mimovládnych organizácií, ako aj 

posúdenie rizík organizácie NEPCon pre Slovensko.  

Vo všeobecnosti informácie, ktoré sú dostupné v angličtine a týkajú sa trestnej činnosti v lesnom 

hospodárstve a slovenských lesov, nie sú také časté. Hlavným zdrojom informácií sú akademické práce 

a správy/články mimovládnych organizácií a novinárov.  

Odpovede a vstupy respondentov prieskumu aj účastníkov workshopu celkovo odzrkadľujú situáciu 

týkajúcu sa trestnej činnosti v lesnom hospodárstve na Slovensku, ktorá je zachytená aj v prehľade 

príslušnej literatúry. Zúčastnení pripúšťajú význam problému spočívajúceho v tejto trestnej činnosti 

vrátane hlavných spôsobov jej vykonávania.  
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Všeobecný kontext 

 

Najskôr je potrebné zdôrazniť, že korupciu, nepotizmus (rodinkárstvo) a zapojenie 

politikov respondenti považujú za priťažujúci faktor trestnej činnosti v lesnom 

hospodárstve na Slovensku spolu s nedostatkom politickej vôle na zlepšenie tejto 

situácie. 

 

Zdá sa, že malý počet silných hráčov ovplyvňuje obchodnú činnosť v lesnom 

hospodárstve na rôznych úrovniach – od rozhodnutí štátnych podnikov až po druh vyťaženého 

dreva (kvalita, množstvo a druh). Kvôli tomuto súkromnému typu lobovania neexistujú 

dostatočne rázne vládne kroky proti korupcii ako dôsledok vplyvu politikov na lesné 

hospodárstvo a obchod s drevom.  

 

Respondenti vo svojich odpovediach na dotazníky poukazujú na to, že trestná činnosť v lesnom 

hospodárstve je vnímaná ako závažný problém, pokiaľ ide o škody na životnom prostredí, a v menšej 

miere aj s ohľadom na daňové úniky a stratu príjmov. 

Iba polovica respondentov uviedla aký je podľa nich súčasný vývoj trestnej činnosti v lesnom 

hospodárstve na Slovensku, čo svedčí o možnom nedostatku overených verejne dostupných 

údajov o nelegálnej ťažbe dreva na vnútroštátnej úrovni. Dopĺňa to aj skutočnosť, že na 

Slovensku nie sú zverejnené žiadne odhady týkajúce sa nelegálnej ťažby dreva, konkrétne ich 

neuvádza ani ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ani zelená správa či výsledky národnej 

inventarizácie lesov.  

 

Od reformy štátnej správy v roku 2013 sú pozemkové a lesné odbory okresných úradov 

administratívne pod záštitou ministerstva vnútra, ale na ich kontrolu, odborné lesnícke poradenstvo 

atď. dohliada ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Táto reforma prispieva k 

zhoršeniu efektívnosti správy lesov. 

 

Subjekty zapojené do trestnej činnosti v lesnom hospodárstve a organizovaného zločinu 

 

Respondenti uviedli rozsiahlu skupinu rôznych aktérov zapojených do trestnej činnosti v lesnom 

hospodárstve s rozličnými profilmi, čím poukazujú na to, že trestná činnosť v lesnom 

hospodárstve sa netýka len určitých skupín osôb/organizácií, pričom sa môže 

vyskytovať v rôznych formách. 

 

Takmer polovica respondentov uviedla, že občania/miestni obyvatelia boli zapojení do nelegálnej 

ťažby dreva. Táto skutočnosť by sa však nemala interpretovať tak, akoby dané prípady predstavovali 

polovicu všetkých „škôd“ na lesoch. V prvom rade by sa mal tento údaj považovať za orientačný. 

Navyše rozsah a výška škôd (týkajúce sa poškodzovania lesov a daňových únikov) majú väčší význam v 

prípade „organizovanejšieho“ zločinu.  

 

Pri tomto veľmi špecifickom bode stojí za povšimnutie fakt, že organizovaný zločin ako taký nebol v 

dotazníkoch spomenutý, aj keď skorumpovaných úradníkov vrátane politikov uviedlo 25 % 

respondentov. Počas workshopu sa napriek tomu účastníci venovali otázke 

organizovaného zločinu, ktorú označili za zásadný problém. 
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Znalosti a spôsobilosť osôb v rámci reťazca presadzovania práva 

 

Aj keď približne 9 z 10 respondentov považovalo boj proti trestnej činnosti v lesnom hospodárstve za 

dôležitý, pričom označili svoje znalosti v tejto oblasti ako dobré, z poskytnutých odpovedí 

vyplýva, že ich spôsobilosť (schopnosti) bojovať proti takejto trestnej činnosti je vo 

viacerých smeroch nedostatočná a svedčí o výraznom nesúlade medzi ich poslaním a 

realitou v praxi. V skutočnosti 11 z 28 respondentov uviedlo, že ich spôsobilosť je iba uspokojivá 

alebo slabá, pričom poukázali na niekoľko dôležitých nedostatkov, najmä nedostatok zdrojov a 

vybavenia, ako napr. fakt, že zamestnanci okresných úradov nemajú dostatok vozidiel a v niektorých 

prípadoch musia na výkon kontrol v teréne využívať verejnú dopravu alebo vlastné vozidlo, alebo to, že 

zamestnancom neboli niekoľko rokov poskytnuté rovnošaty, bez ktorých nemajú oprávnenie na výkon 

kontrol. 

 

Celkovo sa 15 respondentov (viac ako polovica) najmenej raz zúčastnilo školenia/programu na tému 

presadzovania práva a efektívnejšieho boja proti protiprávnemu konaniu na úseku lesného 

hospodárstva. Možno to považovať za pozitívny trend, aj keď v prípade účasti na viacerých školeniach 

by mohli respondenti získať viac odborných znalostí, teda niečo, čo bolo uvedené ako prekážka.  

 

Ďalším závažným nedostatkom je nízke platové ohodnotenie zamestnancov orgánov 

presadzovania práva. Vzhľadom na riziká, ktorým sú kontrolné orgány a ich 

zamestnanci v teréne vystavení, by mali ich platy lepšie odrážať mieru prevzatej 

zodpovednosti. Pomohlo by to zvýšiť motiváciu zamestnancov a zároveň znížiť riziko 

korupcie a podvádzania.  

 

Spolupráca v rámci reťazca presadzovania práva a úloha mimovládnych organizácií 

 

Spolu 22 respondentov uviedlo, že spolupráca v rámci reťazca presadzovania práva je dôležitá alebo 

veľmi dôležitá pri prevenciu a v boj proti trestnej činnosti v lesnom hospodárstve, ale 11 z nich 

hodnotilo úroveň spolupráce ako uspokojivú až slabú, čo poukazuje na nesúlad a 

potenciálnu slabú stránku, ale aj príležitosť na zlepšenie. 

 

Približne polovica respondentov vidí pridanú hodnotu v práci s mimovládnymi 

organizáciami, a to najmä preto, že mimovládne organizácie hrajú dôležitú úlohu pri 

zisťovaní a nahlasovaní protiprávnych činností spáchaných v lesnom hospodárstve. 

 

Z vyššie uvedeného celkovo vyplýva, že mieru dôveryhodnosti mimovládnych organizácií považujú 

zástupcovia inštitúcií v rámci reťazca presadzovania práva za vysokú, aj keď niektorí z nich 

spochybňovali schopnosti a znalosti mimovládnych organizácií. 

Pokiaľ ide o odpovede mimovládnych organizácií na ich spoluprácu so zástupcami inštitúcií v rámci 

reťazca presadzovania práva, zistené výsledky sú zmiešané, preto je ťažké vyvodiť závery. Spoluprácu 

však MVO nevnímajú ako dobrú a tvrdia, že jednoznačne existuje priestor na zlepšenie. 

 

Na otázku, či mimovládne organizácie už podali podnet na príslušnú inštitúciu zodpovednú za 

vykonávanie nariadenia EÚ o dreve, neboli poskytnuté žiadne jasné konkrétne odpovede. 

Celkovo 4 respondenti z mimovládnych organizácií uviedli, že nepodali žiadny podnet. Môže to 

eventuálne naznačovať, že mimovládne organizácie o takýchto mechanizmoch nevedia, 

pretože dané nariadenie je stále pomerne „nové“ (pravdepodobne kvôli jeho neskorej 

implementácii na Slovensku), ale aj to, že iné možnosti, ako vyjadriť svoje obavy a predložiť 

sťažnosti, považujú za efektívnejšie v porovnaní s možnosťami vyplývajúcimi z nariadenia EUTR. 

Okrem toho je dôležité mať na pamäti, že svedkovia/potenciálni oznamovatelia nekalých 

praktík nemusia byť ochotní vypovedať ani spolupracovať počas vyšetrovania, pretože 

sa obávajú (závažných) odvetných opatrení. 
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Legislatívny rámec a nariadenie EÚ o dreve 

 

Spolu 26 respondentov sa domnieva, že zákon má v boji proti trestnej činnosti v lesnom hospodárstve 

významnú úlohu, ale 15 z nich je presvedčených, že súčasné právne predpisy sú v tomto 

boji neúčinné (hlavne kvôli nedôkladnému presadzovaniu), čo svedčí o zrejmej 

rozdielnosti názorov. V súčasnosti je slovenský trestný zákon nejasný v úprave otázok súvisiacich s 

trestnou činnosťou v lesnom hospodárstve vrátane nelegálnej ťažby a dopravy dreva. Zjavný je aj 

nedostatok politickej vôle riešiť situáciu týkajúcu sa takejto trestnej činnosti, čo dokladá aj konanie, 

ktoré začala Európska komisia proti Slovensku vo veci nesplnenia povinnosti podľa nariadenia EUTR. 

 

 

Súdny systém 

 

Jedným z rozhodujúcich faktorov, ktorý vychádza najavo, je evidentná neúspešnosť pri 

riešení prípadov vo veci spáchania závažných trestných činov v lesnom hospodárstve, 

kedy sa prípadmi nelegálnej ťažby dreva zdokumentovanej príslušnými pracovníkmi 

súdy buď nezaoberajú, alebo im je prikladaný malý význam z dôvodu ich 

nedostatočného záujmu o trestnú činnosť v oblasti životného prostredia a lesného 

hospodárstva. Rôzne zúčastnené strany (polícia, súdy, prokurátori atď.) navyše odlišne interpretujú 

príslušné právne predpisy. 

 

Vyšetrovanie a vykonávanie kontrol 

 

Kontrolné a vyšetrovacie orgány v súčasnosti nemajú dostatok personálnych kapacít a technického 

vybavenia. Zamestnanci týchto orgánov nie sú dostatočne vyškolení a špecializovaní, pretože 

neexistujú jasné pokyny týkajúce sa očakávanej úrovne odborných znalostí. Nedostatočná je aj 

spolupráca a výmena informácií medzi príslušnými vládnymi agentúrami. Popri tom je absenciu  

centrálneho systému na sledovanie dreva možné považovať za závažný nedostatok v boji 

proti trestnej činnosti v lesnom hospodárstve (napr. pomocou elektronických odvozných 

lístkov). Túto skutočnosť možno vysvetliť absenciou jasnej stratégie boja proti takejto 

trestnej činnosti na Slovensku na centrálnej úrovni. Súčasné kontrolné mechanizmy sú 

neúčinné, najmä pokiaľ ide o ťažbu a prepravu dreva, čo sťažuje predbežné 

vyšetrovania a komplikuje vykonávanie požadovaných dôkazov.  

 

Modus operandi – spôsoby vykonávania trestných činov v lesnom hospodárstve 

 

Pokiaľ ide o „modus operandi“, v svojich vstupoch respondenti prieskumu a účastníci 

workshopu opisujú trestnú činnosť v lesnom hospodárstve ako protiprávne konanie, ku 

ktorému dochádza pri každom kroku v rámci lesného hospodárstva, a to v rôznych 

formách.  

 

Existuje veľa spôsobov, ktoré sa využívajú pri vykonávaní nelegálnej ťažby dreva a 

obchodovaní s ním, vrátane nekorektne realizovanej náhodnej ťažby, nepravdivého 

uvádzania objemov vyťaženého dreva, ťažby v chránených oblastiach atď. 

 

Z mnohých podrobných príkladov spôsobov páchania trestných činov v lesnom hospodárstve vyplýva, 

že tieto spôsoby sú známe v celom reťazci presadzovania práva, a preto by sa dali riešiť efektívnejšie, aj 

keď sa neustále vyvíjajú.  

 

Čo sa týka podielu, menší počet respondentov zvolil modus operandi patriaci do obchodnej časti 

hodnotového reťazca, poukazujúc pravdepodobne na to, že spôsoby páchania týchto trestných činov v 

oblasti obchodu sú menej známe alebo že drevo je v tejto fáze zlegalizované a dá sa s ním obchodovať, 

resp. sa dá spracovať alebo ďalej vyvážať ako také.  
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Príloha č. 1:  
Prehľad a súhrn hlavných zistených nedostatkov 

Na základe získaných odpovedí z dotazníka, výsledkov diskusií vedených na workshope v Bratislave a 

analýz WWF uvádzame nižšie zoznam hlavných zistených nedostatkov, ktoré sú prekážkami 

náležitého a efektívneho boja proti trestnej činnosti v lesnom hospodárstve. Tieto nedostatky sú kvôli 

lepšej prehľadnosti usporiadané do rôznych kategórií. 

 

V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že korupciu, nepotizmus (rodinkárstvo) a 

zapojenie politikov respondenti považujú za priťažujúci faktor trestnej činnosti v 

lesnom hospodárstve na Slovensku. 

 

Zdroje a znalosti 

● Schopnosť (spôsobilosť) príslušných orgánov bojovať proti trestnej činnosti v lesnom 

hospodárstve je nedostatočná, čo poukazuje na výrazný rozpor medzi cieľom/zámerom a 

skutočnosťou praxi. 

● Na vedenie vyšetrovaní nie je k dispozícii dostatok vybavenia a odborných znalostí, o čom 

svedčí skutočnosť, že zamestnanci okresných úradov nemajú dostatok vozidiel a na 

vykonávanie terénnych kontrol musia využívať verejnú dopravu alebo vlastné auto. 

● Nízka úroveň alebo absencia odbornej prípravy môže byť jedným z dôvodov, prečo sa medzi 

orgánmi uvádza slabá informovanosť o problémoch s protiprávnym konaním v lesnom 

hospodárstve a nízka ochota/motivácia bojovať proti týmto trestným činom.  

● Nedostatočné platy lesníckych zamestnancov a úradníkov navyše zvyšujú pravdepodobnosť 

korupcie a podvodu.  

 

Metodika 

● Na národnej úrovni neexistuje dostatok overených/verejných údajov o protiprávnom konaní v 

lesnom hospodárstve. 

● Na Slovensku stále chýba jednotný elektronický systém na spracovanie informácií o 

plánovaní, označovaní, používaní, certifikácii, expedícii a spracovaní dreva.  

● Chýba jasný prístup alebo jednoznačná stratégia boja proti trestnej činnosti v lesnom 

hospodárstve. 

 

Sociálny aspekt  

● Neexistuje dostatočná ochrana osôb, ktoré odhaľujú protiprávne konanie so zreteľom na 

riziká, ktorým sú vystavené.  

 

Správa lesného hospodárstva 

 

● Existuje len malý počet silných hráčov, ktorí podstatne ovplyvňujú obchodnú činnosť v 

lesnom hospodárstve – od rozhodnutí štátnych podnikov až po druh vyťaženého dreva 

(kvalita, množstvo a druh dreviny) a jeho uvedenie na trh. 

● Od reformy štátnej správy v roku 2013 sú pozemkové a lesné odbory okresných úradov 

administratívne pod záštitou ministerstva vnútra, ale metodicky ich usmerňuje ministerstvo 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Táto reforma prispieva k zhoršeniu efektívnosti správy 

lesov. 

 

Legislatívny rámec 

● Trestný zákon je nejasný v úprave otázok súvisiacich s trestnou činnosťou v lesnom 

hospodárstve vrátane absencie trestného činu nelegálnej ťažby dreva. 

● Chýba dostatočná informovanosť a skúsenosti s nariadením EUTR vrátane skúseností 

s podávaním podnetov od tretích strán. 
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Modus operandi (spôsob vykonania trestného činu) 

 

● Spôsobov vykonávania nelegálnej ťažby dreva a súvisiaceho obchodovania je mnoho. Pri 

hľadaní možností, ako obísť zákon, sú páchatelia „kreatívni“. Zneužívanie náhodnej ťažby bolo 

viackrát hlásené ako jeden zo spôsobov nezákonnej ťažby dreva.  

 

Súdny aspekt 

 

● Existuje zjavne nedostatočná úspešnosť pri stíhaní páchateľov závažných trestných činov v 

lesnom hospodárstve. 

● Prípady nelegálnej ťažby dreva zdokumentované príslušným lesníckym personálom súdy buď 

neposudzujú, alebo im prikladajú príliš nízky význam. 

● Rôzne zainteresované strany (polícia, súdy, prokurátori) odlišne interpretujú príslušné právne 

predpisy. 

 

Spolupráca, vyšetrovanie a kontrola  

 

● Predbežné vyšetrovania sú nedostatočné a pomalé. 

● Stále existujú možnosti na zlepšenie, pokiaľ ide o komunikáciu medzi mimovládnymi 

organizáciami a príslušnými orgánmi s cieľom zvýšiť účinnosť v boji proti trestnej činnosti v 

lesnom hospodárstve. 

● Dôkazy zozbierané počas vyšetrovaní v teréne môžu byť nejasné a následne už nie je možné 

vykonať príslušnú nápravu. 

● Zdá sa, že súdne metódy sa v praxi nepoužívajú na podporu vyšetrovania. 

● Politický vplyv na systém lesného hospodárstva a možné prepojenie politikov s odvetvím 

lesného hospodárstva a pôdohospodárstva, ako aj s organizovaným zločinom komplikuje 

vyšetrovanie veľkých prípadov protiprávneho konania v lesnom hospodárstve. 

● Súčasné kontrolné mechanizmy nie sú účinné, najmä pri ťažbe a preprave dreva.  

● Svedkovia / potenciálni oznamovatelia nekalých praktík sa obávajú odvetných opatrení, čo ich 

nemotivuje k spolupráci počas vyšetrovania. 
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Príloha č.2:  
Prehľad literatúry- modus operandi špecifické pre protiprávne činnosti 

na úseku lesného hospodárstva na Slovensku 

  

Modus Operandi pre vykonávanie nelegálnej ťažby a protiprávna činnosť na úseku lesného 
hospodárstva (používané metódy) 

HRANICE 

/ 

Iné (prosím špecifikujte) 

CONDITIONS FOR LOGGING 

Ťažba dreva v chránených územiach35 (WWF, 2005) 

Povolenia na vykonanie náhodnej ťažby sú zneužívaní na výrub zdravých smrekových porastov (Nepcon, 2017) 

Chránené lokality a druhy nie sú identifikované v plánoch starostlivosti o les a sú bývajú zasiahnuté ťažbou 

(Nepcon, 2017) 

Krádeže dreva (WWF, 2005) 

Ťažba dreva nie je v súlade s lesným hospodárskym plánom (WWF, 2005) 

Obhospodarovateľ lesa uvádza nepravdivé náhodné ťažby na mieste, kde sa neplánuje ťažba (WWF, 2005) 

Skutočný objem vyťaženého dreva je vyšší ako objem oficiálne uvádzaný v záznamoch v prípade plánovanej alebo 

náhodnej ťažby  (WWF, 2005) 

Chybné uvádzanie objemu druhu, hodnoty alebo pôvodu vyťaženého dreva (Moravcik M, 2004) 

Ťažba dreva v oblastiach, kde je zakázaná (Moravcik M, 2004) 

Iné (prosím špecifikujte) 

DOPRAVA 

/ 

DANE, POPLATKY A LICENČNÉ POPLATKY 

/ 

TRADE 

/ 

  

 

 
35 https://wilderness-society.org/slovakian-forests-under-threat-that-is-enough/ 
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Príloha č.3 
Kompletný list jednotlivých modus operandi identifikovaných 

respondentami (písané čiernou farbou) 

--> Percentá vyjadrujú podiel respondentov, ktorí vybrali špecifický modus operandi pri odpovedaní 

na otázky v dotazníku 

 

Modus 
Operandi pri 
vykonávaní 
nelegálnej 
ťažby a trestnej 
činnosť na 
úseku lesného 
hospodárstva 
(používané 
metódy) 

Dodatočné komentáre (doplňte 
informácie/detailné odkazy na 

verejné dostupné zdroje v 
súvise s vami uvedenou 

metódou) 

HRANICE 

Ťažba mimo 
územia pre 
ktoré bolo 
vydané 
povolenie na 
ťažbu  

18 respondentov - 56% 
 

● Pri terénnych prácach som v jadrovej zóne jednej prírodnej rezervácie zbadal staré pne 
(mali 3 – 4 roky). Stromy boli vyrúbané harvestorom, pravdepodobne ako chyba pri 
ťažbe v susednom poraste. 

● Zmienená situácia je v lesoch veľmi vzácna (jedná sa o veľmi závažné porušenie PSL) 
Môžu nastať prípady, kedy sú stromy v susednom poraste vyťažené nedopatrením (počas 
ťažby s povolením). Môže to nastať napríklad v prípade nedostatočne vyznačených hraníc 
lesných porastov.  

● Zrušil som spoluprácu s jedným dodávateľom, ktorý vyťažil sucháre aj v susednom 
poraste, pre ktorý nebolo vydané povolenie. 

● Niekedy keď ťažbári vykonávajú náhodnú ťažbu v lesnom poraste X, nájdu nejaké stromy 
v susednom poraste Y. Lesník počas zásahu povolí výrub týchto stromov. Povolenie na 
ťažbu sa vydá dodatočne, ale čo najskôr. Tento prístup môže zvýšiť efektívnosť a znížiť 
administratívnu záťaž, ale nepoctiví lesníci ho môžu využiť aj na páchanie trestnej 
činnosti. 

● K ťažbe mimo území na ktoré bolo vydané povolenie dochádza pri ťažbe v nelesných 

oblastiach (napr. dlhodobo nevyužívaná poľnohospodárska pôda). V takýchto prípadoch 
sa drevo ťaží na väčšej ploche, ako je uvedená v danom povolení. 

● Najmä v prípadoch dreva, ktoré pochádza z nelesných pozemkov. Slovensko má 
z hľadiska vlastníctva pozemkov veľmi fragmentovanú štruktúru a niektorí vlastníci sú 
neznámi. Táto situácia môže byť zneužitá.  

PODMIENKY PRE ŤAŽBU 

Ťažba 
neoznačených 
stromov v 
lesných 
porastoch 
určených na 
výrub/ťažbu 
dreva  

17 respondentov - 53% 
 

● Stretol som sa so situáciou, keď stromy určené na ťažbu neboli vyznačené odborným 
lesným hospodárom ale ťažbármi priamo počas ťažby. Stromy na ťažbu sú tak vyberané 
nekvalifikovanou osobou, čo môže mať negatívne dopady na prostredie lesa.  

● Pne stromov bývajú označené bielymi bodkami (označenie náhodnej ťažby) až po ťažbe, 
nie je však vždy jasné, či bolo treba dané stromy skutočne vyťažiť. 

● Náhodné ťažby sú zneužívane na napĺňanie podmienok v nevýhodných zmluvách (štátne 
lesy). 

● Menej významný problém. Je možné, že v prípadoch, ak ťažbárske skupiny nie sú 
dostatočne kontrolované lesníkom, tak môžu mať príležitosť predať časť dreva. 

● Keď sa náhodná ťažba vykonáva na väčšej rozlohe, zvyčajne sa ťažia aj zelené a zdravé 
stromy a označia sa za náhodnú ťažbu.  
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● Ťažba v lesných porastoch, kde je ťažba povolená avšak stromy nie sú vyznačené. 

● Existujú problémy s náhodnou ťažbou, ktorá sa realizuje po rozšírení lykožrúta. Je ťažké 

dokázať, že sa vyťažili iba postihnuté stromy.  

Manipulácia 
pri výpočte 
objemu 
stromov 
označených na 
ťažbu 
(výrub) / 
podvody pri 
inventarizácii 
lesa.  

13 respondentov- 40,5% 
 

● Nejednotný prístup ku klasifikácii stromov a výpočte objemu dreva na ťažbu. Chýba 
efektívny softvér na jednoduchý a rýchly výpočet objemu dreva na ťažbu (najmä 
v neštátnom sektore) 

● Príprava plánov je negatívne ovplyvnená presnosťou použitých metód (rastové tabuľky 
15-20%, relaskop 15%). Presnosť je nízka tiež preto, lebo vyhotovovatelia plánov 
starostlivosti o les sú preťažení. Každý rok musia opísať väčšiu výmeru lesa, než na akú 
majú kapacity. Tento fakt sa tiež prenáša do kalkulácie celkového množstva dreva, ktoré 
je možné vyťažiť v nasledujúcom období (10 rokov). Vo väčšine prípadov je objem dreva 
podhodnotený, čoho výsledkom je, že sa môže vyťažiť viac dreva v porovnaní s údajmi 
v pláne. Objem nezaevidovaného dreva môže tvoriť 10% alebo viac z celkového objemu 
dreva, ktoré je určené na ťažbu v lesnom celku.  

● Pri príprave plánov dochádza k manipuláciám. Vlastník alebo hospodár môže ovplyvniť 
vyhotovovateľov plánov starostlivosti o les (PSL) aby naplánovali väčší objem ťažby než je 

dobré pre les. 
● V prípadoch, keď sa drevo predáva na pni (odchýlka merania je aj 15% ale môže byť aj viac 

v prípade štruktúrovaných alebo nerovnovekých lesných porastov).  

Základné 
činnosti pri 
ťažbe dreva sa 
zakladajú na 
nesprávnych 
údajoch o 
zásobách dreva 
v plánoch 
starostlivosti 
o les 

7 respondentov- 22% 
 

● Nezrovnalosti medzi plánmi a skutočnosťou sú verejne známe a lesníci sú si toho vedomí. 
Vedia, že môžu nelegálne vyťažiť určité množstvo dreva, pretože toto drevo nikdy nebolo 
oficiálne zaznamenané v plánoch. 

● Zásoby dreva v lesoch sú podhodnotené a drevo môže byť vyťažené nelegálne vďaka 
štatistickej chybe.  

● Zásoby v mnohých prípadoch nekorešpondujú so skutočnosťou. Ak je zásoba v PSL vyššia 
ako je v skutočnosti – potom je to možné opraviť administratívnou cestou. Ak je však 
zásoba uvedená v PSL nižšia, je tu veľké riziko pre nelegálne aktivity.  

● Niekedy sa skutočná zásoba nemusí zhodovať s hodnotou v PSL – ak nastane takýto 
prípad, je potrebné informovať okresný úrad a ten údaj zmení oficiálnou cestou.  

Ťažba v 
chránených 
územiach, na 
strmých 
svahoch, 
ochranných 
pásmach 
vodných tokov, 
výrub 
chránených 
stromov atď. 
 

19 respondentov - 59% 
 

● Ťažba v strmých svahoch ako aj v ochranných pásmach vodných zdrojov je bežná. Vo 
väčšine prípadov ťažbári nepoužívajú biologicky odbúrateľné oleje. 

● Bol tu prípad ťažby listnatých stromov (javorov) v ochranných lesoch na strmých svahoch 
počas náhodnej ťažby smrekov. 

● Lesný zákon zakazuje približovanie dreva cez vodné toky  (stále je to však bežné). Ďalším 
závažným problémom je ťažba v blízkosti potokov.    

● Napriek možnostiam prírode blízkeho obhospodarovania lesov sú lesy stále 
obhospodarované na hrane zákona aj v oblastiach v rámci národných parkov. Ochrane 

vodných tokoch nie je venovaná dostatočná pozornosť (časté úniky olejov).  
● Deje sa to z dôvodu nezhody medzi lesníckymi a ochranárskymi právnymi predpismi. 

Chránené územia nie sú obhospodarované jednou štátnou organizáciou. Napríklad jedna 
organizácia je zodpovedná za lesné hospodárstvo, druhá za ochranu prírody a ďalšia za 
manažment vodných tokov.  

Ťažba nad 
rámec 
povolení 
 

17 respondentov - 53% 
 

● Lesníci vedia, že objem dreva predpísaný v plánoch starostlivosti o les je v porovnaní s 
realitou zvyčajne podhodnotený. Na základe tejto vedomosti môžu ťažiť viac, pretože toto 
drevo nie je zaznamenané v oficiálnych dokumentoch. 
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● Mal som skúsenosť s nahlásením falošnej náhodnej ťažby v dôsledku veternej kalamity. V 
rámci daného lesného porastu sa vyťažilo 200 m3 bukového dreva nad predpísaný objem. 
Reakcia okresného lesného úradu bola neprimeraná (iba ústne napomenutie). 

● Áno, toto môžu urobiť ťažbári, prípadne v spolupráci s lesníkom. Veľký problém je, že OLH 
(odborný lesný hospodár) je platený vlastníkom ale nie štátom. V mnohých prípadoch, ak 
OLH nekoná tak, ako si praje vlastník, môže ho nahradiť za iného. 

● Náhodná ťažba, ktorá nasleduje po lykožrútovej kalamite. Je náročné dokázať, že boli 
vyťažené len postihnuté stromy.  

Ťažba 
pomocou 
falošných 
alebo 
opakovane 
použitých 
povolení 

9 respondentov - 37,5% 
 

● Toto sa stáva. Ak lesník „zabudne“ na prepravnom doklade vyplniť informácie o čase 
a dátume. Jeden lístok tak môže byť použitý viac krát. Veľmi časté v prípade palivového 
dreva.  

● Povolenia na palivové drevo sú často použité aj 2 alebo 3 krát.  

Získavanie 

povolení 

prostredníctvo

m úplatkov 

9 respondentov - 28% 
 

● Áno – Je to možné v prípadoch predaja dreva na pni. Ťažbári môžu ponúknuť lesníkovi 
úplatok za „správne“ označené stromy alebo miesto pre ťažbu.  

Ťažbári 

deklarujú v 

oficiálnych 

dokumentoch 

realizovanú 

ťažbu na 

iných 

miestach, než 

na akých v 

skutočnosti 
prebehla. 

5 respondentov - 15,5% 
 
 
 

Povolenia 
vydané za 
účelom 
vykonania 
náhodnej ťažby 
sa zneužívajú 
na ťažbu 
na smrekových 
stanovištiach, 
ktoré nie 
sú postihnuté 

škodlivými 

činiteľmi. 

9 respondentov - 28% 
 

● Z dôvodu súčasných právnych predpisov sú náhodné ťažby len nahlasované 

kompetentným úradom ale nie je ich potrebné povoľovať. Hlavný problémom je, že takto 

nie je možné zistiť, či ťažené stromy boli napadnuté alebo nie.  
● Počas práce v teréne som sa stretol so situáciou, keď boli živé smreky označené bielymi 

bodkami (značka pre náhodnú ťažbu). Avšak náhodná ťažba bola vykonaná pred 
niekoľkými rokmi a tieto stromy boli na ploche stále živé. 

● Keď lesníci nájdu iba niekoľko stromov na náhodnú ťažbu, pridajú k nim aj zdravé 
stromy, pretože ťažba malého množstva dreva je ekonomicky nevýhodná. Zvyčajne to 
vedie k holorubu (t. j. úplnému vyrúbaniu lesa), ktorý sa jednoduchšie vykazuje vo 
formálnych dokumentoch (ťažbové mapy) pre príslušné orgány. . 

● Je to bežné v štátnych lesoch. Dokonca možno lesníkom niekedy povedať, aby našli nejaké 
drevo na náhodnú ťažbu. Ak nenájdu dostatočný objem napadnutých alebo odumretých 
stromov, označia na výrub aj zdravé stromy.   

● Veľmi dôležitý faktor. Veľmi bezpečný pre porušovateľov zákona. Status dreva sa rýchlo 
zmení z nelegálneho na legálny. Je mimoriadne ťažké alebo až nemožné vykonať kontrolu 
po tom, čo sú stromy vyrúbané alebo ak zostali len pne. Je nevyhnutné mať jasnú reguláciu 
zo strany úradov – nižšie riziko zneužitia.  

● Tento jav je bežný a na Slovensku postihol mnoho hektárov lesa.   
● Ak zakmenenie poklesne pod kritickú hodnotu, lesník môže požiadať o rekonštrukciu lesa. 

Tento nástroj poskytuje zákonnú možnosť na vykonanie inak nezákonného holorubu. 
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Chránené 
lokality a 
druhy nie sú 
identifikované 
v plánoch 
starostlivosti 
o les 
a v prípade 
vykonania 
ťažby sú ňou 
negatívne 
ovplyvňované. 

4 respondenti - 8,5% 
 

● Významným faktorom je ochrana hlucháňa. Ak sú MVO úspešné v obmedzení ťažby 
v nejakej hluchánej oblasti (Nízke Tatry, Poľana)  je to možné považovať len za čiastočný 
úspech pretože sa ťažba často presunie do iných oblastí Slovenska (napr. Muránska 
Planina), kde je však hlucháň tiež ohrozený. Myslím si, že plán starostlivosti o chránené 
územia by mal byť nadradený PSL. Táto zmena môže zabezpečiť, že PSL nebude zahŕňať 
aktivity, ktoré sú v rozpore s ochranou druhou a biotopov. Nie je tu však právna ani 
politická moc zo strany Ministerstva Životného prostredia presadiť tieto opatrenia. 

● Je to možné. Napriek skutočnosti, že máme vyhlásené pomerne veľa chránených vtáčích 
území (napríklad aj z dôvodu výskytu biotopov hlucháňa), stále nie sú k dispozícii plány 
starostlivosti o tieto územia. Snažíme sa však identifikovať hniezdiská ale napríklad aj 
brlohy a presunúť ťažbu dreva na vhodné obdobie roka.  

● PSL neberie dostatočne na zreteľ ochranu biotopov a druhov. Táto informácie býva 
zahrnutá do PSL až v procese schvaľovania prostredníctvom požiadaviek správ národných 
parkov a chránených krajinných oblastí. Ďalšou otázkou je diskusia, či tieto požiadavky 

budú zahrnuté do finálnej podoby PSL. Zmeny v zákonoch o týchto záležitostiach vojdú do 
platnosti v januári 2020. Bolo by vhodné, keby sa na správu chránených území vzťahoval 
iba jeden komplexný dokument a PSL by bolo jeho súčasťou. PSL by sa tak stal 
dokumentom, ktorý je podriadený plánu starostlivosti o chránené územia. Zabezpečilo by 
sa tak lepšie napĺňanie cieľov ochrany prírody.  

Krádeže dreva 
 

8 respondentov - 25% 
 

● Drobné krádeže ťažbových zvyškov z lesných skladov alebo vzájomné krádeže dreva medzi 
ľuďmi, ktorí si pripravujú dreva prostredníctvom samovýroby.  

● Veľmi časté. Ľudia si medzi sebou v lese kradnú palivové drevo.   
● Nie je veľmi časté a významné. Vo väčšine prípadov sa jedná o chudobných ľudí 

(napríklad z marginalizovaných skupín) 

Ťažba dreva 
vykonávaná 
v nesúlade s 
5 plánom 
starostlivosti 
o les. 

8 respondentov - 25% 
 

● Ťažba dreva, ktorá nie je v súlade s PSL býva zaznamenávaná ako náhodná ťažba.  
● Počas náhodnej ťažby býva vyrúbaných viac stromov ako je nevyhnutné/povolené alebo sú 

vyťažené aj stromy iných druhov ako smrek.  
● Náhodná ťažba je zneužívaná na ťažbu zdravých stromov. V prípade podrastového 

hospodárskeho spôsobu v lesoch sa často využíva jeho extrémna – 2 fázová forma 

s významným odoberaním zásoby materského porastu. Dorub sa vykonáva často aj 
napriek tomu, že v poraste chýba prirodzené zmladenie. Napriek tomu, že sú holoruby 
zakázané, takýto manažment v skutočnosti legalizuje holoruby. 

● Nesúlad je spôsobený skutočnosťou, že dané množstvo dreva sa ťaží skôr ako je 
predpísané, a to často v dôsledku záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy na dodávky dreva. 
Mnoho problémov vrátane tohto je spôsobených zle nastaveného systému obstarávaní 
a vzťahmi medzi dodávateľmi a odberateľmi.  

Užívatelia lesa 
vykazujú 
náhodnú ťažbu 
v porastoch, v 
rámci ktorých 
nebola 
ťažba 
naplánovaná. 

7 respondentov - 22% 
 

● Áno je to veľmi časté. Náhodná ťažba je jeden zo spôsobov spojených s nezákonnými 
aktivitami v lesníctve.  

● Niekedy sa stane, že ťažba je zaznamenaná ako kalamita ale v skutočnosti to kalamita nie 

je. Nakoľko však náhodné kontroly nie sú kontrolované, nie je problém vyrúbať aj zdravé 
stromy ako falošnú náhodnú ťažbu.   

● Tento fenomén je bežný na veľa pozemkoch, ktoré obhospodarujú štátne lesy.   

Skutočný 
objem 
vyťaženého 
dreva je vyšší 
než je uvedené 

10 respondentov - 31% 
 

● Objem vyťaženého dreva sa vo väčšine prípadov počíta na základe kubíkovacích tabuliek. 
Avšak počas predaja dreva je využívaných viacero metód pre výpočet objemu. Tieto 
prepočty poskytujú priestor pre vznik nezrovnalostí. Drevo je merané priamo v lese, kde 
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v oficiálnych 
záznamoch či 
už ako 
plánovaná 
alebo náhodná 
ťažba.  
 

nie sú podmienky ideálne (sneh, bahno, dážď). Moja osobná skúsenosť je, že významným 
zdrojom nepresností je výsledok rozličných metód výpočtu. Riziko podvádzania 
zamestnancami môže byť odbúrané náhodnými kontrolami zodpovedného lesníka.  
Rešpektovaní zákazníci sa nebudú pokúšať urobiť úmyselnú chybu pretože vedia, že 
nabudúce nemusia drevo dostať. Avšak toto platí len pre drobných odberateľov.  

● Manipulácia s množstvo vyťaženého dreva nie je tak významný problém ako manipulácia 
s kvalitou. Súčasná situácia naznačuje, že štátne podniky zámerne uvádzajú nižšie triedy 
kvality v porovnaní so skutočnosťou. Niekedy je guľatina úmyselne ponechaná na lesnom 
sklade aby sa znížila jej kvalita. Niekedy je guľatina predávaná ako vláknina. Cenový 
rozdiel medzi guľatinou a vlákninovým drevom môže byť od 1/4 do 1/3.  

● Bolo zistených veľa problémov týkajúcich sa drevnej štiepky. Je zložité dokázať aká kvalita 
dreva bola použitá pri produkcii štiepky. Po novele zákona o obnoviteľných zdrojoch 
energie v roku 2018, je na bioenergetické účely možné dotovať len drevo z energetických 
plantáží, a drevný odpad. Bude zaujímavé vyhodnotiť zmeny po prvom roku platnosti 
novely. 

● Toto sa deje často. Z finančného hľadiska je to významný problém v štátnych lesoch  
● Počas dopravných kontrol na cestách často zistíme nejaké nezrovnalosti medzi 

deklarovanými a skutočnými informáciami (objem, druhy, nesprávna kvalitatívna 
klasifikácia). 

● Falošné uvádzanie druhu informácií je bežné, a je súčasťou celého komplexu nelegálnych 
aktivít, ktoré je možné vidieť v rámci celého Slovenska.  

Ťažba 
v lokalitách 
s najprísnejší
m stupňom 
ochrany.  
 

6 respondentov - 19% 
 

● Bol tu prípad, kedy bola povolená ťažba. Vykonaná však nebola, pretože zasiahla štátna 
ochrana prírody a mimovládne organizácie. 

● Vždy je potrebné zabezpečiť precízne vyznačenie hraníc. V prípade nedostatočného 
značenia sa zvyšuje riziko, nelegálnej ťažby dreva. K výrubu stromov v lokalitách 
s najprísnejším stupňom ochrany môže dôjsť úmyselne ale aj neúmyselnou chybou.  

● Môže to nastať ale väčšinou je to v dôsledku chyby. Napríklad počas ťažby v susednom 
poraste ťažbári vyťažia pár stromov v rezervácii so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany. 
Môže to byť spôsobené nedostatočne vyznačenými hranicami rezervácie. Ak lesníci ťažia 
v rámci územia, ktoré je klasifikované v 4. alebo 5. stupni ochrany prírody tak to môže byť 
legálne na základe výnimky vydanej štátnou ochranou prírody.  

 

Iné (prosím 
špecifikujte) 

● Vysoké riziko korupcie nastáva, keď osoby s nízkym príjmom majú prístup k tovaru 
vysokej hodnoty. Je všeobecne známe, že lesníci majú nízke platy. Na druhej strane, dobre 
platený zamestnanec nebude riskovať dobre platenú prácu a výhody za pár eur. Zle 
plateného lesníka to nezaujíma, pretože vie, že rovnaký plat dostane kdekoľvek.  

PREPRAVA 

Preprava 
nezákonne 
vyťaženého 
dreva bez 
prepravného 
dokladu  
 

12 respondentov - 37,5% 
 

● Preprava dreva bez akéhokoľvek dokladu nastávala v minulosti veľmi často. Dnes sa 
častejšie stretávame s tým, že prepravované drevo ma nesprávnu alebo falošnú 
dokumentáciu.  

● To je vzácne, pretože sa boja, toto je veľmi nebezpečné. 

● Je to možné na krátke vzdialenosti (les-píla) a častejšie v prípade súkromných lesov 
a urbárov.  

● Áno, toto sa deje s palivovým drevom a niekedy aj s guľatinou, ktorá je poslaná na pílu do 
najbližšej dediny. 

● Občas chýbajú niektoré dôležité informácie (napr. informácia o čase a dátume nakládky)  

Použitie 
jedného 
prepravného 
dokladu pre 
viac ako jednu 

10 respondentov - 31% 
 

● Deje sa to pri doprave na kratšie vzdialenosti. 

● Veľmi časté pri samovýrobe palivového dreva. 
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cestu 
 

Preprava 
nelegálne 
vyťaženého 
dreva z lesa 
s papierovým 
odvozným 
lístkom  

1 respondent - 3% 
 

● Oficiálny dokument (LF 43) je nahradený iným typom dokumentu napríklad neformálnym 
dokladom.  

Iné (prosím 
špecifikujte) 

● Platba bola za smrekové dreva avšak na odvozný lístok bol vydaný pre dubové drevo (a dub 
sa aj prevážal). 

TAXES, FEES AND ROYALTIES 

Manipulácia 
pri 
kvalitatívnej 
a druhovej 
klasifikácii 
stromov  
 

14 respondentov- 44% 
 

● Je to spôsob, ako obísť platenie daní. Časť peňazí sa riadne fakturuje a rozdiel so skutočnou 
kvalitou sa platí nelegálne v hotovosti.  

● Jednými z miest s obzvlášť vysokou mierou korupcie sú sklady dreva, keďže umožňujú 
manipuláciu s kvalitou dreva. 

● Ak sa drevo predáva priamo z lesného skladu, často sa stáva, že nákupcovia ponúkajú 
lesníkom úplatky za podhodnotenie kvality dreva v dokumentoch. 

● Často na skladoch (príležitosť na manipuláciu s kvalitou). 
● Je tu rastúci trend ohľadom platenia miestnych daní. Vlastníci a obhospodarovatelia lesa 

požadujú zmenu kategórie lesa na lesy s osobitým určením podkategóriu chránené lesy. Je 
to spôsob ako sa vyhnúť plateniu miestnej dane. Lesy v tejto kategórii by mal byť 
obhospodarované v špeciálnom režime avšak vlastníci/obhospodarovatelia spôsob 
hospodárenia zmenia len čiastočne. Navyše tieto lesy sú vyhlasované bez toho, aby o tom 
vedela štátna ochrana prírody. Štátna správa lesného hospodárstva by mala byť oprávnená 
o tejto zmene rozhodnúť len na základe stanoviska Štátnej ochrany prírody. O zmenu 
žiadajú najmä väčšie podniky. 

● Mám skúsenosť s nákupcom dreva, ktorý chcel aby som podhodnotil kvalitové triedy ale ja 
som ho odmietol. 

● Existuje veľa prípadov podvádzania súvisiaceho s kvalitou dreva (vysokokvalitný smrek 

bol označený ako vlákninové drevo). V takýchto prípadoch vykladáme drevo z vlaku pre 

podozrenie z podvádzania v kvalite 

Iné (prosím 
špecifikujte)) 

● Otázka nelegálneho obchodu s drevom, daní a nelegálnych zdrojov dreva sa podľa môjho 
názoru týka menších producentov palivového dreva.  

● Drevo je niekedy používané pri podvodoch s DPH (karuselové podvody). 

PRÁCA 

Vykonáva sa 
v rozpore 
s pracovnými 
právnymi 
predpismi 
 

7 respondentov - 22% 
 

● Stáva sa to. Hlavným dôvodom je, že lesníctvo je založené na predaji dreva, a preto v ňom 
existuje snaha o zníženie výrobných nákladov. Jednou z možností ako znížiť náklady je 
nelegálna práca. Toto znevýhodňuje zodpovedné firmy v porovnaní s firmami 
prevádzkujúcimi svoju činnosť mimo zákona. 

● Väčšinu manuálnej práce vykonávajú dodávatelia. Ľudia pre nich niekedy pracujú 
nelegálne (častejšie pri zalesňovaní alebo údržbe lesných ciest), zriedka však pri ťažbe 
dreva (aj keď sa to niekedy stáva).  

● Štátna kontrola ohľadom BOZP v lesníctve je nedostatočná. 

TRADE 

Dovoz dreva 
s falošnými 

3 respondentov - 9% 
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dokladmi 

Dovoz dreva zo 
zoznamu 
CITES bez 
alebo 
s falošnými 
CITES 
povoleniami 
 

3 respondentov - 9% 
 

Dovoz dreva 
bez náležitej 
dokumentácie 
(napríklad 
licencia/povole
nie spoločnosti 
zaoberajúcej sa 
dovozom 
a vývozom, 
poplatky) 

4 respondentov - 12,5% 
 

● Na základe našich skúseností sa drevo nedováža úplne bez dokumentácie. V mnohých 

prípadoch však (najmä v prípade dreva pochádzajúceho z krajín mimo Schengen) 

dokumentácia nespĺňa všetky požiadavky. Dovozca napríklad nevie preukázať, či bolo 

drevo v krajine pôvodu legálne vyťažené. 

Dovoz falošne 
označeného 
dreva cez 
hranice EÚ 
(zahmlievanie 
druhu 
dreviny/zdroja 
dreva) 

5 respondentov - 15,5% 
 

● Bežný Modus Operandi pre pašovanie a podvody v prípade dovozu a vývozu tovaru.  

Dovoz od 
dodávateľov, 
ktorí nie sú 
schopní 
poskytnúť 
náležitú 
dokumentáciu 
o legálnosti 
ťažby/prepravy
/platbe daní 
atď. 

• áno -  SLDI je oprávnená kontrolovať iba dokumenty týkajúce sa zákonnosti ťažby 
a prepravy dreva. Daňové a ďalšie finančné otázky kontrolujú colné úrady (Finančná 
správa)    

 

• Áno (A) 

Dovoz druhov 
dreva, ktorých 
ťažba je 
v krajine 
pôvodu 
zakázaná 

 

Dovoz dreva vi 
forme, ktorá je 
v krajne 
pôvodu 
zakázaná 
(napríklad 
zákaz vývozu 
guľatiny) 

1 respondentov - 3% 

Dovoz dreva 4 respondentov - 12,5% 
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bez platnej 
alebo 
kompletnej 
dokumentácie 
 

 
● Mám veľa skúseností s ponukami na nelegálny predaj dreva do Poľska  

Vývoz 
nezaevidované
ho nezákonne 
vyťaženého 
dreva 
s použitím 
sfalšovanej 
dokumentácie 
o pôvode 

 
2 respondentov - 6% 
 

● Bežné s Poľskom a Českou republikou  

Nepravdivé 
uvádzanie 
druhu výrobku 
s cieľom 
obísť/porušiť 
zákaz vývozu 

 

1 respondent - 3% 

Iné (prosím 
špecifikujte) 

 

INĚ (prosím špecifikujte) 

 ● Rôzni vlastníci v rámci urbárskych lesov sa niekedy navzájom okrádajú. Majitelia niekedy 
predávajú drevo bez vedomia ostatných. Spoluvlastníci často nemajú dostatok informácií 
o tom, ako sa v lesoch hospodári. 
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Príloha č. 4:  
Komplexný zoznam nedostatkov a odporúčaní identifikovaných 

respondentmi (písané čiernou farbou) 

 

 Hlavné nedostatky  Odporúčania na zlepšenie  

 
Colníci / 
hraničné 
kontroly 

● Nepostačujúce personálne kapacity v oblasti 

environmentálnej kriminality.  

● Nedostatočný tok informácií medzi organizáciami. 

● Nedostatok skúseností. 

● Posilniť personálne kapacity 
colníkov. 

● Školenia a vzdelávanie v oblasti 
obchodovania s drevom. 

 Hlavné nedostatky Odporúčania na zlepšenie  

Lesy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Problémom sú politické nominácie reprezentantov 
kontrolných inštitúcií. 

● Okresné úrady sú príliš blízko spojené s politickou 
mocou.  

● Nízke finančné zdroje, nízke platové ohodnotenie 
a motivácia zamestnancov. Nedostatočné materiálne 
vybavenie.  

● Nedostatočné dodržiavanie lesného zákona počas 
výchovnej a obnovnej ťažby.  

● Absencia úplne nezávislého kontrolného orgánu v 

lesnom hospodárstve 

● Štruktúra odberateľov. Súčasný model (nízky počet 
silných hráčov) môže manipulovať s obchodnou 
politikou štátnych podnikov a nepriamo celým 
lesníckym sektorom na celom Slovensku. 

● Slovenská inšpekcia životného prostredia nemá 
prístup do lesníckeho informačného systému, ktorý 
spravuje Národné lesnícke centrum, a to aj napriek 
tomu, že by tento systém mohol byť dôležitým zdrojom 
informácií o hospodárskych činnostiach v jednotlivých 
lesných celkoch a o obhospodarovateľoch lesa.  

● Je tu niekoľko spôsobov ako obísť lesnícke záznamy 
(nešpecifickosť, neadresnosť, problémy s náhodou 
ťažbou).  

● Absencia centrálneho systému na sledovanie dreva. 
Informácie o prepravovanom dreve sa zväčša evidujú 
len v papierovej forme (papierové dokumenty, 
s ktorými sa dá jednoducho manipulovať, napríklad 
duplikácia dodávok s rovnakým prepravným 
dokladom). 

● Zdĺhavé rozhodovacie procesy 

● Dokumenty vypracované okresnými úradmi nie sú 

často dostatočne podrobné, aby zodpovedali 

potrebám polície 

● Slabá preinvestigatívna fáza 

● Zavedenie centralizovaného 
systému pre sledovanie dreva by 
pomohlo znížiť riziko v rámci 
reťazca a možných manipulácií 
s objemom počas obchodu 
a prepravy. 

● Posilniť počet a rozsah kontrol. 
● Je potrebné obsadzovať 

kompetentné pozície odborníkmi, 
čím sa prispeje k znižovaniu rizika 
korupcie.  

● Lepšia kontrola verejných 
obstarávaní. 

● Celkovo zmeniť lesnícky systém 
a presunúť sa od predaja dreva viac 
k obhospodarovaniu krajiny.  

● Zlepšiť prepravu dreva a kontrolu 
● Sankcie by mali byť viac 

odradzujúce. 
● Zvýšiť personálne kapacity na 

okresných úradoch a rozviazať im 
ruky pri kontrolách. Je potrebné 
zvýšiť represívne nástroje alebo 
zaviesť nové. Potrestanie 
niekoľkých závažných prípadov by 
malo pomôcť.  

● Zaviesť nezávislé kontroly. 
● Zdokonaliť kontrolné mechanizmy, 

zaviesť transparentné verejné 
obstarávania. 

● Znížiť politický tlak na štátne lesy 
a lesnícky sektor. 

● Zaviesť vyššiu transparentnosť 
pokiaľ ide o postupy výberu 
zamestnancov a uprednostnenie 
odborníkov pred nominantami.  

● Zlepšiť systém školení. 
● Urýchliť rozhodovacie procesy, 

zefektívniť štátnu správu a posilniť 
jej personálne a technické 
vybavenie.  

 Hlavné nedostatky Odporúčania na zlepšenie  
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Polícia / 
vyšetrovanie 

● Špecializácia a nedostatok skúseností / znalostí hlavne 
v prípade bežných príslušníkov polície. 

● Potrebná je lepšia kooperácia. 
● Hlavnou výzvou je zlepšiť vyšetrovanie s cieľom 

zhromaždiť presvedčivé dôkazy. Fotografie a video 
záznamy často nie sú dostupné.  

● Strach z represií v závislosti od typu vyšetrovania.  
● Polícia v takýchto prípadoch aktívne nekoná (aspoň nie 

na miestnej úrovni) 
● Polícia vyšetruje nedostatočný počet závažných 

prípadov.  
● Nedostatok technického vybavenia a kapacít, 

fluktuácia zamestnancov, vo všeobecnosti nízka 
odbornosť v téme.  

● V súčasnosti chýba priamy prístup do LGISu (lesnícky 
geografický informačný systém). 

● Nadmerné byrokratické zaťaženie 
● V niektorých prípadoch sú ťažkosti s preukázaním 

zdrojov dreva. 
● Meškanie vyšetrovania a riešenia súdnych procesov.   

● Posilniť operatívne vyšetrovanie 
trestnej činnosti a to aj posilnením 
personálnych kapacít 
a technického vybavenia. 

● Lepšie vyškolený personál. 
● Zamedziť fluktuácii zamestnancov, 

vzdelávanie zamestnancov, 
pokračovať v posilňovaní 
enviropolície a nezaťažovať ich 
inými činnosťami  

● Poskytnúť prístup do všetkých 
dôležitých informačných systémov. 

● Zamedziť vplyvu oligarchov. 
● Zlepšiť platové podmienky.  

 

 Hlavné nedostatky Odporúčania na zlepšenie  

Justícia/ 
prokuratúra 
 
 
 
 

● Nedostatok vedomostí o envirokriminalite. 
● Rozsudky/pokuty nie sú odradzujúce. Vďaka 

požiadavkám verejnosti sú však zmeny na ceste. 
● Sankcie nie sú odradzujúce. Vyriešené prípad sú 

obmedzené na menšie porušenia, napríklad krádeže 
palivového dreva.  

● Nízka dôvera verejnosti voči súdnemu systému. 
● Sankcie bývajú nižšie ako maximálne možné.  
● Porušenia nie sú systematicky sankcionované. 
● Nekonzistencia pri interpretácii zákonov. 
● Téme envirokriminality nie je venovaná dostatočná 

pozornosť. Avšak nastali výrazné pozitívne zmeny 
v priebehu posledných dvoch rokov. 

● Páchateľ musí byť pristihnutý na mieste činu. Ak to nie 
je splnené, nastáva problém s objasnením prípadu.  

● Pri obhliadke miesta činu je ťažké zdokumentovať 
nelegálne vyťažené stromy a odhadnúť, kedy boli 
vyrúbané.  

● Svedkovia nechcú svedčiť.  
● Nedostatok záujmu súdov o envirokriminalitu. 
● Ťažkosti s preukázaním porušení, pretože prípady 

nelegálnej ťažby sú zistené neskoro.  
● Predpisy sú fragmentované vo viacerých právnych 

predpisov.  

● Dĺžka postupov/konaní.   

● Napriek významnému zlepšeniu po 
špecializácii prokurátorov na 
envirokriminalitu, stále 
potrebujeme viac pracovníkov 
v oblasti presadzovania práva 
v tejto oblasti.  

● Školenia a vzdelávanie. 
● Bolo by užitočné vedieť, ktoré 

podniky/spoločnosti porušili 
zákon, najmä informácie o tých, 
ktoré obhospodarovali lesy alebo 
nelesné pozemky v chránených 
územiach. 

● Zmeny na politickej úrovni. Zvýšiť 
angažovanosť verejnosti.  

● Budovanie kapacít a užšia 
spolupráca so Štátnou ochranou 
prírody, správami národných 
parkov, inšpekciami atď. 

● Vylepšenie databázy osôb 
porušujúcich zákon (v oblasti 
trestnej činnosti proti životnému 
prostrediu), vytváranie databáz pre 
ťažbu a prepravu dreva online 
(vrátane informácií o povoleniach 
na ťažbu alebo prepravných 
dokladoch)  

 Hlavné nedostatky Odporúčania na zlepšenie  

Boj proti 
korupcii/boj 
proti 
legalizácii 
príjmov 
z trestnej 
činnosti 

● Zmluvy sú vytvárané pochybne (získavanie zmlúv 
prostredníctvom úplatkov alebo politických kontaktov) 

● Podnety, ktoré poukazujú na korupciu nie sú riešené 
a zostávajú bez následkov.  

● V oblasti lesného hospodárstva neexistuje skutočný 
a nezávislý boj proti korupcii, 

● Protikorupčná jednotka sa zaoberá malým množstvom 

● Zlepšiť vzdelávanie polície 
a prokurátorov. 

● Lepší prístup k informáciám 
a nezávislé kontrolné orgány by 
mali pozostávať zo zástupcov 
rôznych odborných inštitúcií. 

● Zvýšiť transparentnosť výberových 
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prípadov. Nemôžeme očakávať riešenie korupcie 
v lesnom hospodárstve, pretože je na okraji záujmu.  

● Príliš veľa lobbingu pri obchode s drevom. 
● Nedodržiavanie interných smerníc v štátnych lesoch, 

slabé kontroly, ktoré vytvárajú priestor pre finančné 
úniky, navyše príslušné orgány nie sú aktívne. 

● Nedostatok vedomostí a skúseností. 

konaní a tendrov. 
● Nájsť spôsoby, ako odsúdiť aspoň 

niekoľko ľudí za korupciu na 
vysokej úrovni. Zvýšila by sa 
citlivosť občianskej spoločnosti na 
túto tému.  

● Rozviazať ruky pri vyšetrovaní. 
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Príloha č. 5:  
Dotazník určený pre vnútroštátny reťazec presadzovania práva 

 

 

 

Tento dotazník bol financovaný 

z Fondu pre vnútornú 

bezpečnosť Európskej únie - 

Polícia 

 

 

 

    Dotazník: vnútroštátny reťazec presadzovania práva 

 
 

Definícia trestnej činnosti na úseku lesného hospodárstva 

Podľa INTERPOLU je „trestný čin na úseku lesného hospodárstva“ zastrešujúcim pojmom na opis 

trestnej činnosti (vykonávanej v rozpore s vnútroštátnym alebo medzinárodným právom) v odvetví 

lesného hospodárstva, ktorá pokrýva celý dodávateľský reťazec, od ťažby a prepravy po spracovanie, 

predaj, obchodovanie, dovoz a vývoz. Vzťahuje sa aj na trestné činy, ktoré takúto činnosť, vrátane 

falšovania dokumentov, korupcie a legalizácie príjmov z trestnej činnosti.36. 

Pre účely tohto dotazníka, trestný čin na úseku lesného hospodárstva zodpovedá uvedenej definícii 

so špecifickým dôrazom na drevo (iné trestné činy týkajúce sa voľne žijúcej flóry a fauny, okrem 

dreva, sú mimo zamerania projektu).  

Poznámka: Majte na pamäti, že všetky kladené otázky sa v širšom zmysle vzťahujú na trestnú činnosť 

na úseku lesného hospodárstva, zahŕňajúc aj dovoz a vývoz nelegálneho dreva do/z iných krajín.

 
 
A. Všeobecné znalosti o trestnej činnosti na úseku lesného hospodárstve, nelegálnej 

ťažbe a predaji dreva na vnútroštátnej úrovni: 

 

1) Aký význam prikladáte boju proti nelegálnej činnosti na úseku lesného hospodárstva z vášho pohľadu 

resp. z pohľadu vašej organizácie/agentúry/úradu? 

Nie je významný Neutrálny Významný Veľmi významný 

 

2) Ako by ste ohodnotili vaše znalosti o trestnej (nelegálnej) činnosti na úseku lesného hospodárstva? 
Prosím vysvetlite. 

Nedostatočné Dostatočné Dobré Veľmi dobré Vynikajúce 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

 

 
36 https://www.interpol.int/content/download/5149/file/Global%20Forestry%20Enforcement%20Prospectus%202019-
web.pdf 
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3) Je vo vašej krajine trestná činnosť na úseku lesného hospodárstva (s ohľadom na dovoz a vývoz 

dreva) rastúcim problémom? Máte informácie/údaje o súčasnom vývoji v tejto oblasti? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

 
4) Na základe dostupných informácii a s použitím existujúcich údajov/čísiel ohodnoťte významnosť 

trestných činov (nelegálnych aktivít) na úseku lesného hospodárstva: 

 

 Prosím vyberte z 
nasledujúcich možností: 

● Nevýznamné 
● Stredne dôležité 
● Dôležité 
● Veľmi dôležité 

Komentáre 

Poškodzovanie 
životného prostredia 

  

Daňové úniky a 
krátenie príjmov 

  

Iné (prosím 
špecifikujte) 

  

Iné (prosím 
špecifikujte) 

  

 

 
5) Kto sú príslušné agentúry/aktéri/inštitúcie, ktoré sú vo vašej krajine zapojené do boja proti 

nelegálnej činnosti na úseku lesného hospodárstva? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….….……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

 
6) Ako by ste hodnotili kapacity vašej/vyššie uvedených inštitúcií pri riešení trestnej činnosti (nelegálnej 

činnosti) na úseku lesného hospodárstva? Prosím vysvetlite. 

 

Nedostatočné Dostatočné Dobré Veľmi dobré Vynikajúce 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

 
7) O akých druhov nelegálnej ťažby a inej nelegálnej činnosti na úseku lesného hospodárstva máte 

vedomosti, alebo s ktorými ste sa v rámci vašej práce osobne stretli (vrátane nelegálneho dovozu a 

vývozu dreva)? Môžete si vybrať z príkladov ponúkaných nižšie vymazaním/doplnením metód, ktoré 

sú relevantné v kontexte Slovenska. V prípade ak uvádzate verejne ohlásené prípady (napríklad 

správy v médiách a pod.), prosím uveďte referencie (odkazy). Prosíme tiež o uvedenie akýchkoľvek 

ďalších druhov/metód nelegálnej ťažby, o ktorých máte vedomosť, a ktoré nie sú uvedené v tabuľke. 

Prosím pozrite prílohu č.3. 
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8) Uveďte ďalšie informácie zo skúseností vás/vašej organizácie pri riešení týchto prípadov alebo o 

prípadoch, ktoré boli stíhané. (Prosím vyberte jeden alebo viac z tých, na ktoré ste v treťom stĺpci 

odpovedali ÁNO a špecifikujte, podľa ktorých právnych predpisov sa trestné stíhania viedli). 

 

9) ) Na základe informácií, ktoré máte k dispozícii, kto sú známi aktéri v rámci trestnej činnosti 

(nelegálnych aktivít) na úseku lesného hospodárstva na Slovensku? (Napríklad chudobní obyvatelia, 

skorumpovaní úradníci a podniky, organizovaný zločin, malé a stredné podniky, medzinárodné 

spoločnosti atď.). 

10) Na základe vyššie uvedených informácií a/alebo na základe aktuálnych údajov, aké sú tri 

najdôležitejšie problémy v oblasti trestnej (nelegálnej) činnosti na úseku lesného hospodárstva? Prosím 

vysvetlite, a ak je to možné klasifikujte podľa dôležitosti. 

1.  

2.  

3.  

 

 

B. Všeobecné znalosti o Nariadení EÚ o dreve a iných predpisoch týkajúcich sa trestnej 

činnosti na úseku lesného hospodárstva 

 

11) ) Nakoľko považujete za významné národné a medzinárodné právne predpisy pri prevencii a v boji s 

trestnou činnosťou na úseku lesného hospodárstva pre vás a vašu organizáciu/agentúru/úrad? 

Nie je významný Neutrálny Významný Veľmi významný 

 
12) Ako by ste zhodnotili vaše znalosti platných právnych predpisov v oblasti trestnej činnosti na úseku 
lesného hospodárstva? 

Nedostatočné Dostatočné Dobré Veľmi dobré Vynikajúce 

 

13) Ako účinné sú právne predpisy pri odrádzaní od trestnej činnosti na úseku lesného hospodárstva vo 

vašej krajine? V prípade potreby prosím vysvetlite a uveďte ďalšie podrobnosti o existujúcich právnych 

predpisoch. 

Nie je významný Neutrálny Významný Veľmi významný 

 

 

C.  Spolupráca v rámci systému presadzovania práva. 

 

14) Ako dôležitá je spolupráca v rámci systému presadzovania práva pri predchádzaní a v boji s trestnou 

(nelegálnou) činnosťou na úseku lesného hospodárstva pre vás resp. pre vašu 

organizáciu/agentúru/úrad? 

Nie je dôležité Neutrálna Dôležitá Veľmi dôležitá 
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15) Na základe vašich skúseností, aký druh spolupráce prebieha medzi políciou, príslušnými úradmi, 

prokurátormi a sudcami? (Spolupráca/dohody, pravidelná výmena informácií v rámci krajiny, 

spoločné školenia na tému presadzovania práva, spolupráca v rámci medzinárodných 

štruktúr/orgánov presadzovania práva). 

 
16) Ako hodnotíte súčasnú úroveň spolupráce pri riešení trestnej (nelegálnej) činnosti na úseku lesného 
hospodárstva? 

Nedostatočné Dostatočné Dobré Veľmi dobré Vynikajúce 

 

17) Na základe vašich skúseností, uveďte prosím hlavné prekážky efektívneho presadzovania práva/boja 

proti trestnej činnosti (nelegálnym aktivitám) na úseku lesného hospodárstva v nižšie uvedených 

úrovniach ako aj odporúčania pre zlepšenie – Prosím tiež uveďte zoznam prekážok, ktoré bránia lepšej 

spolupráci a vysvetlite, ako by sa spolupráca mohla zlepšiť na každej úrovni: 

 Hlavné prekážky 
(prosím opíšte) 

Odporúčania na zlepšenie 
(prosím opíšte) 

 Na národnej úrovni Na medzinárodnej 
úrovni 

Na národnej úrovni Na medzinárodnej úrovni 

Colníci/hraničné 
kontroly 

    

Lesné hospodárstvo 
(vrátane vydávania 
povolení, prípravy 

hospodárskych plánov, 
ťažby dreva, 

spracovania, prepravy 
atď.) 

    

Polícia/Vyšetrovanie     

Súdy/Prokuratúra 
(vrátane 

štruktúry/podoby 
príslušných zákonov 

pre boj s trestnou 
činnosťou na úseku 

lesného hospodárstva) 

    

Boj s korupciou/boj so 
spreneverovaním/s 
praním špinavých 

peňazí 

    

18) Ako sú v rámci systému presadzovania práva zdieľané informácie (napríklad intranetové systémy, 

zabezpečené komunikačné kanály, stretnutia atď.), ako si myslíte, že by sa zdieľanie informácií mohlo 

zlepšiť? 

 

19) Ako hodnotíte vašu spoluprácu s mimovládnymi organizáciami (MVO)? (Napríklad sú MVO 

schopné viac ako predtým identifikovať trestnú činnosť na úseku lesného hospodárstva, ako často 

dostávate oznámenia o trestných činoch v oblasti lesného hospodárstva atď.?) 

 

20) Ako nápomocné sú podnety zo strany MVO v rámci uplatňovania Nariadenia EÚ o dreve (EUTR)? 
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21) ) Už ste počuli alebo ste sa zúčastnili školenia o trestnej činnosti na úseku lesného hospodárstva/o 

príslušných predpisoch pre boj s trestnou činnosťou v lesnom hospodárstve? Prosím uveďte informácie 

o vašich skúsenostiach. 

 

22) Sú komunikačné kanály poskytované INTERPOLOM (využitie I24/7) vhodné na zdieľanie 

informácií o vyšetrovaniach týkajúcich sa lesného hospodárstva? 

 Ak áno, zdieľate informácie týkajúce sa lesného hospodárstva na pravidelnej báze: 

o s generálnym sekretariátom INTERPOLU? 

o s vašou Národnou ústredňou? 

 
 
D. Záver 

 

23) Aké sú výzvy v súvislosti so stíhaním trestných činnou (nelegálnych aktivít) vzťahujúcich sa k 

lesnému hospodárstvu? (napríklad sú výsledky z úradných kontrol štruktúrované spôsobom, aby ich 

bolo možné použiť na súde? Sú porušenia zistené príslušnými orgánmi systematicky sankcionované 

súdmi – ak nie prečo ? Sú pokuty uložené súdom nižšie ako maximálne pokuty definované vo 

vnútroštátnych predpisoch – ak áno, prečo?) 
 

24) Aké sú výzvy v súvislosti so stíhaním porušení Nariadenia EÚ o dreve (EUTR) týkajúce sa 

dovážaného dreva? (Napríklad je jasné čo je možné považovať za prijateľné dôkazné bremeno? Je 

ťažké dokázať na súde, že spoločnosť neurobila všetko, čo je v jej možnostiach aby znížila riziko v rámci 

systému náležitej starostlivosti. Je ťažké vysporiadať sa s faktom, že hospodárske subjekty si v rámci 

systému náležitej starostlivosti sami určujú akceptovateľnú mieru korupcie?) 
 

 

25) Myslíte si, že by bolo podľa súčasného právneho systému možné stíhať viac prípadov týkajúcich 

sa trestnej činnosti na úseku lesného hospodárstva? Ak áno, čo si myslíte, že by bolo potrebné pre 

zvýšenie počtu stíhaných prípadov? 

 

 

 

 

Príloha č. 6:  
Dotazník určený pre mimovládne organizácie 

 

 

 

Tento dotazník bol financovaný 

z Fondu pre vnútornú 

bezpečnosť Európskej únie - 

Polícia 
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     Dotazník: mimovládne organizácie 

 
 

Definícia trestnej činnosti na úseku lesného hospodárstva 

Podľa INTERPOLU je „trestný čin na úseku lesného hospodárstva“ zastrešujúcim pojmom na opis 

trestnej činnosti (vykonávanej v rozpore s vnútroštátnym alebo medzinárodným právom) v odvetví 

lesného hospodárstva, ktorá pokrýva celý dodávateľský reťazec, od ťažby a prepravy po spracovanie, 

predaj, obchodovanie, dovoz a vývoz. Vzťahuje sa aj na trestné činy, ktoré takúto činnosť, vrátane 

falšovania dokumentov, korupcie a legalizácie príjmov z trestnej činnosti.37. 

Pre účely tohto dotazníka, trestný čin na úseku lesného hospodárstva zodpovedá uvedenej definícii 

so špecifickým dôrazom na drevo (iné trestné činy týkajúce sa voľne žijúcej flóry a fauny, okrem 

dreva, sú mimo zamerania projektu).  

Poznámka: Majte na pamäti, že všetky kladené otázky sa v širšom zmysle vzťahujú na trestnú činnosť 

na úseku lesného hospodárstva, zahŕňajúc aj dovoz a vývoz nelegálneho dreva do/z iných krajín 

 
 

A. Všeobecné znalosti o trestnej činnosti na úseku lesného hospodárstve, nelegálnej 

ťažbe a predaji dreva na vnútroštátnej úrovni: 

 

1) Ako by ste ohodnotili vaše znalosti o trestnej činnosti v oblasti lesného hospodárstva ? Prosím 

vysvetlite. 
 

Nedostatočné Dostatočné Dobré Veľmi dobré Vynikajúce 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

 
2) Je vo vašej krajine trestná činnosť na úseku lesného hospodárstva (s ohľadom na dovoz a vývoz 
dreva) rastúcim problémom? Máte informácie/údaje o súčasnom vývoji v tejto oblasti? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

 
3) Na základe dostupných informácií a s použitím existujúcich údajov/čísiel ohodnoťte významnosť 

trestných činov na úseku lesného hospodárstva 

 Prosím vyberte z 
nasledujúcich možností: 

● Nevýznamné 
● Stredne dôležité 
● Dôležité 
● Veľmi dôležité 

Komentáre 

Poškodenie 
životného prostredia 

  

Daňové úniky a 
krátenie príjmov 

  

Iné (prosím   

 
37 https://www.interpol.int/content/download/5149/file/Global%20Forestry%20Enforcement%20Prospectus%202019-
web.pdf 
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špecifikujte) 

Iné (prosím 
špecifikujte) 

  

 

 
4) O akých druhoch nelegálnej ťažby a trestnej činnosti na úseku lesného hospodárstva máte vedomosti 

alebo s ktorými ste sa ako MVO stretli v rámci vašej činnosti ? ((vrátane nelegálneho dovozu a vývozu 

dreva) 

Môžete si vybrať z príkladov ponúkaných nižšie vymazaním/doplnením metód, ktoré sú relevantné v 

kontexte Slovenska. V prípade ak uvádzate verejne ohlásené prípady (správy v médiách a podobne), 

prosím uveďte referencie (odkazy). Prosíme tiež o uvedenie akýchkoľvek ďalších druhov/metód 

nelegálnej ťažby, o ktorých máte vedomosť, a ktoré nie sú uvedené v tabuľke. 

Pozrite prílohu 3: 

 

5) Na základe informácií, ktoré máte k dispozícii, kto sú známi aktéri v rámci trestnej činnosti v 

lesnom hospodárstve na Slovensku? (Napríklad chudobní obyvatelia, skorumpovaní úradníci a 

podniky, organizovaný zločin, malé a stredné podniky, medzinárodné spoločnosti atď.). 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

6) Na základe vyššie uvedených informácií a/alebo na základe aktuálnych údajov, aké sú tri 

najdôležitejšie problémy v oblasti trestnej činnosti na úseku lesného hospodárstva? Prosím vysvetlite, 

a ak je to možné klasifikujte podľa dôležitosti. 

 

1.  

2.  

3.  

 

 

B. Všeobecné znalosti o Nariadení EÚ o deve (EUTR) a iných predpisoch týkajúcich sa 

trestnej činnosti na úseku lesného hospodárstva 

 
7) Nakoľko sú pre vašu MVO dôležité národné a medzinárodné právne predpisy pri prevencii a boji s 

trestnou činnosťou na úseku lesného hospodárstva. 

Nie sú dôležité Neutrálne Dôležité Veľmi dôležité 

 
8 Ako by ste zhodnotili vaše znalosti platných právnych predpisov v oblasti trestnej činnosti na úseku 
lesného hospodárstva? 

Nedostatočné Dostatočné Dobré Veľmi dobré Vynikajúce 

 

9 Ako účinné sú legislatívne predpisy pri odrádzaní od trestnej činnosti vo vašej krajine? V prípade 

potreby prosím vysvetlite a uveďte ďalšie podrobnosti a uveďte ďalšie podrobnosti o existujúcich 

právnych predpisoch. 

Nie sú dôležité Neutrálne Dôležité Veľmi dôležitú 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

C.  Spolupráca v rámci systému presadzovania práva. 

10) Na základe vašich skúseností, uveďte prosím hlavné prekážky efektívneho presadzovania 

práva/boja proti trestnej činnosti na úseku lesného hospodárstva v nižšie uvedených úrovniach ako aj 

odporúčania pre zlepšenie: 

 Hlavné prekážky 
(prosím opíšte) 

Odporúčania na zlepšenie 
(prosím opíšte) 

  
Na národnej úrovni 

Na medzinárodnej 
úrovni 

 
Na národnej úrovni 

Na medzinárodnej 
úrovni 

Colníci/Hranice     

Lesné hospodárstvo 
(vrátane vydávania 
povolení, prípravy 

plánov starostlivosti o 
les, ťažby dreva, 

spracovania, prepravy 
atď.) 

    

Polícia/Vyšetrovanie     

Súdy/Prokuratúra 
(vrátane 

štruktúry/podoby 
príslušných zákonov 

pre boj s trestnou 
činnosťou na úseku 

lesného hospodárstva) 

    

Boj s korupciou/boj so 
spreneverovaním/s 
praním špinavých 

peňazí 

    

 

 

11) Ako hodnotíte vašu spoluprácu s príslušnými orgánmi/jednotkami, ktoré sa zaoberajú bojom s 

trestnou činnosťou na úseku lesného hospodárstva? 

 

12) Poskytli ste v rámci uplatňovania Nariadenia EÚ o dreve podnet príslušnému orgánu? Ak áno, 

nakoľko to pomohlo vyriešeniu problému ? Ak nie, prečo ? Prosím vysvetlite. 

 

13) Ako často informujete príslušné orgány o trestnej činnosti na úseku lesného hospodárstva? Prosím 

vysvetlite. 

 

14) Myslíte si, že sú dnes schopné MVO lepšie ako predtým identifikovať trestnú činnosť na úseku 

lesného hospodárstva? Prosím vysvetlite. 
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D. Záver 

 

15) Aké sú výzvy v súvislosti so stíhaním trestných činov vzťahujúcich sa k lesnému hospodárstvu? 

(napríklad sú výsledky z úradných kontrol štruktúrované spôsobom, aby ich bolo možné použiť na súde? 

Sú porušenia zistené príslušnými orgánmi systematicky sankcionované súdmi - ak nie prečo ? Sú pokuty 

uložené súdom nižšie ako maximálne pokuty definované vo vnútroštátnych predpisoch – ak áno, 

prečo ? 

 

16) Aké sú výzvy v súvislosti so stíhaním porušení Nariadenia EÚ o dreve (EUTR) týkajúce sa 

dovážaného dreva? Napríklad je jasné čo je možné považovať za prijateľné dôkazné bremeno? Je ťažké 

dokázať na súde, že spoločnosť neurobila všetko, čo je v jej možnostiach aby znížila riziko v rámci 

systému náležitej starostlivosti. Je ťažké vysporiadať sa s faktom, že hospodárske subjekty si v rámci 

systému náležitej starostlivosti sami určujú akceptovateľnú mieru korupcie ? 

 

17) Myslíte si, že by bolo podľa súčasného právneho systému možné stíhať viac prípadov týkajúcich sa 

trestnej činnosti na úseku lesného hospodárstva? Ak áno, čo si myslíte, že by bolo potrebné pre zvýšenie 

počtu stíhaných prípadov? 
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