
 
 
 
Ministerstvo životného prostredia SR 
Komunikačný odbor 
Námestie Ľudovíta Štúra 1 
812 35 Bratislava 
 
 
          V Tulčíku, 18. 12. 2009 
 
 
VEC: Žiadosť o informáciu 
 
V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám sa na Vás obraciame so žiadosťou 
o poskytnutie nasledovnej informácie: 
 

1. Objem vetrovej a podkôrnikovej kalamity v NPR Tichá dolina a NPR Kôprová dolina od roku 2005 
do roku 2009 (vrátane) v členení na jednotlivé roky a JPRL v JPRL uvedených v prílohe tejto 
žiadosti. 

 
2. Popis trendu vývoja populačnej hustoty podkôrneho hmyzu v JPRL uvedených v prílohe tejto 

žiadosti od roku 2005 po súčasnosť s uvedením zdrojov dát potrebných k danej analýze. 
 
3. Analýzu efektivity vykonania jednotlivých plánovaných ochranných a obranných opatrení na 

ochranu lesa a na zabránenie nadmerného šírenia biotických škodlivých činiteľov z hľadiska 
eliminácie podkôrneho hmyzu v JPRL uvedených v prílohe tejto žiadosti s uvedením zdroju dát. 

 
4. Analýzu účinnosti obranných a ochranných opatrení na zabránenie nadmerného šírenia biotických 

škodlivých činiteľov (podkôrny hmyz) vykonaných od roku 2005 doteraz v NPR Tichá dolina a NPR 
Kôprová dolina s uvedením čísla JPRL, plochy a množstva doposiaľ spracovaných a nespracovaných 
kalamít a s uvedením vývoja populácie podkôrneho hmyzu v daných územiach v členení na roky 
a JPRL. 

 
5. Analýzu vplyvu podkôrneho hmyzu na zabezpečenie cieľa ochrany NPR Tichá dolina a NPR 

Kôprová dolina, ochrany chránených druhov vyskytujúcich sa v NPR Tichá dolina a NPR kôprová 
dolina (z hľadiska nárokov na potravný biotop, hniezdny biotop a úkrytové možnosti) a ochrany 
biotopov európskeho a národného významu v NPR Tichá dolina a NPR kôprová dolina s uvedením 
zdrojov dát využitých k danej analýze. 

 
6. Analýzu aktuálneho stavu populácií chránených druhov a porovnanie vývoja týchto populácií 

v miestach spracovaných a nespracovaných kalamít NPR Tichá dolina a NPR Kôprová dolina od 
roku 2005 po súčasnosť s uvedením zdrojov dát využitých k danej analýze. 

 
7. Analýzu aktuálneho stavu biotopov európskeho a národného významu a porovnanie vývoja týchto 

biotopov v miestach spracovaných a nespracovaných kalamít v NPR Tichá dolina a NPR Kôprová 
dolina od roku 2005 po súčasnosť s uvedením zdrojov dát využitých k analýze. 

 
8. Analýzu, ktorá by vyvrátila výsledky štúdií z rôznych území poukazujúce na to, že zásahy človeka 

(ťažba, odkôrňovanie, atď.) ovplyvňujú vývoj populácie podkôrneho hmyzu menej ako počasie 
a prirodzení nepriatelia podkôrneho hmyzu. 

 



9. Definovanie technológií pri zásahoch v lesných porastoch, ktoré zabezpečia maximálnu mieru 
ochrany lesného spoločenstva, pôdneho povrchu a vodného režimu pri povolení ťažby v NPR Tichá 
dolina a NPR Kôprová dolina. 

 
10. Definovanie kritérií s odôvodnením, na základe ktorých MŽP SR rozdeľuje NPR Tichá dolina 

a NPR Kôprová dolina s platným piatym stupňom ochrany na JPRL, v ktorých MŽP SR plánuje 
povoliť ťažbu a JPRL, v ktorých ťažbu plánuje nepovoliť. 

 
 
Informácie nám môžete zaslať poštou na adresu: LZ VLK, 082 13 Tulčík č. 27. V prípade otázok 
nás kontaktujte na čísle 051 7789 488. 
 
Za vybavenie tejto žiadosti vopred ďakujeme.  
 
S pozdravom,  
 
 
 

   
        Ing. Juraj Lukáč 
        Lesoochranárske zoskupenie VLK 


