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Dodatok č. 1
ku kontraktu č. 406/2018/MPRVSR-710
zo dňa 21. 12. 2018
uzatvorený medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a
Národným lesníckym centrom
číslo kontraktu objednávateľa: 406/2018/MPRVSR-710/D1
číslo kontraktu zhotoviteľa: 410/NLC/2018
Účastníci kontraktu
Objednávateľ:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Sídlo:
Štatutárny zástupca:

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Ing. Gabriela Matečná – podpredsedníčka vlády a ministerka
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Štátna pokladnica Bratislava
7000081105/8180
00156621
SK66 8180 0000 0070 0008 1105

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IBAN:
Pracovník poverený
k rokovaniu:

Ing. Peter Kicko – generálny riaditeľ sekcie
lesného hospodárstva a spracovania dreva
a

Zhotoviteľ:

Národné lesnícke centrum

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IBAN:
Pracovník poverený
k rokovaniu:

T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.
Štátna pokladnica Bratislava
7000341333/8180
42001315
SK08 8180 0000 0070 0034 1333
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD. – generálny riaditeľ NLC

Podľa čl. VIII. bodu 6 kontraktu č. 406/2018/MPRVSR-710 zo dňa 21. 12. 2018 (ďalej len „kontrakt“)
účastníci kontraktu uzatvárajú dodatok č. 1 (ďalej len „dodatok“), ktorým sa kontrakt mení takto:
Článok I.
Predmet dodatku
1. Dodatkom sa mení celková výška finančných
prostriedkov kontraktu a zvyšuje sa
o sumu 576 685 eur. Nová celková výška finančných prostriedkov kontraktu predstavuje sumu
7 881 373 eur.
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2. Príloha č. 1 ku kontraktu pod názvom „Zoznam úloh pre kontrakt medzi MPRV SR a NLC
financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtu kapitoly MPRV SR na rok 2019“
sa nahrádza novou Prílohou č. 1 pod názvom „Zoznam úloh pre kontrakt medzi MPRV SR a NLC
financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtu kapitoly MPRV SR na rok 2019“
3. Týmto dodatkom sa dopĺňa kontrakt o prílohu č. 2 ku kontraktu pod názvom „Charakteristika
a kalkulácia nákladov úloh“, v ktorej je uvedená špecifikácia a kalkulácia finančných prostriedkov
jednotlivých úloh kontraktu.
Článok II.
Osobitné ustanovenia
1. V čl. III. bod 2 znie:
„Celková hodnota kontrahovaných úloh zo štátneho rozpočtu je stanovená vo výške
7 881 373 eur.“.
2. V čl. VIII. bod 3 znie:
„ 3. Neoddeliteľnou súčasťou kontraktu je:
Príloha č. 1 – Zoznam úloh pre kontrakt medzi MPRV SR a NLC financovaných z prostriedkov
štátneho rozpočtu z rozpočtu kapitoly MPRV SR na rok 2019,
Príloha č. 2 – Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh.“
3. Dodatkom sa kontrakt dopĺňa o úlohu č. 22: „Iniciatíva BIOEAST – koordinácia makroregionálnej
pracovnej skupiny a harmonizácia činnosti s kľúčovými európskymi platformami v oblasti
lesníctva“ a úlohu č. 23 „Zabezpečenie Komunikačnej stratégie NLC“.
4. Pôvodná úloha č. „22“ sa označuje ako úloha č. „24“ Inštitucionálne financovanie NLC.
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Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia kontraktu, ktoré nie sú týmto dodatkom upravené, ostávajú platné
a nezmenené.
2. Dodatok sa vyhotovuje v 5 exemplároch, z ktorých objednávateľ dostane 3 exempláre a zhotoviteľ
dostane 2 exempláre.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zúčastnených strán, účinnosť nadobúda
nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom vlády
Slovenskej republiky a tvorí neoddeliteľnú súčasť kontraktu.
4. Účastníci dodatku výslovne súhlasia so zverejnením tohto dodatku v jeho plnom rozsahu
v Centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom vlády Slovenskej republiky.
5. Účastníci dodatku súhlasne konštatujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak
súhlasu s jeho obsahom ho dobrovoľne podpísali.

V Bratislave

Vo Zvolene

Dňa: .................................. 2019

Dňa: ................................... 2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

–––––––––––––––––––––––––
Ing. Gabriela Matečná
podpredsedníčka vlády a
ministerka pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

––––––––––––––––––––––––
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.
generálny riaditeľ NLC
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Zoznam úloh pre kontrakt medzi MPRV SR a NLC financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu
z rozpočtu kapitoly MPRV SR na rok 2019

Číslo
úlohy

Názov úlohy

Štátny rozpočet
(EUR)

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

Ústav NLC

Prvok 08V0202: Rozvoj hospodárskej úpravy lesa
1.

Rozvoj hospodárskej úpravy lesov (HÚL), tvorba
metód a postupov jej vykonávania

110 000

0

110 000

UHUL

2.

Komplexné zisťovanie stavu lesa v územnej
pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja

300 000

0

300 000

UHUL

3.

Vývoj, rozvoj a správa informačného systému
lesného hospodárstva (IS LH) a poskytovanie
informácií z IS LH

417 508

0

417 508

ULZI

4.

Tvorba a spravovanie tematického štátneho
mapového diela s tematickým obsahom lesného
hospodárstva (TŠMD LH)

674 807

0

674 807

ULZI

5.

Preberanie prác a kontrola kvality PSL

233 623

0

233 623

UHUL

Inštitucionálne financovanie

564 062

0

564 062

2 300 000

0

2 300 000

Spolu za prvok:

Prvok 08V0203: Vyhotovenie Programov starostlivosti o lesy (PSL)
6.

Financovanie vyhotovenia programov
starostlivosti o lesy (PSL)

3 574 348

0

3 574 348

Spolu za prvok:

3 574 348

0

3 574 348

UHUL

Prvok 08V0301: Výskum na podporu udržateľného lesného hospodárstva
7.

Výskum a vývoj na podporu
konkurencieschopnosti Slovenského lesníctva
(SLOV-LES) – účelová forma

153 045

7 660

160 705

LVU

8.

Výskum, inovácie a podpora
konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna
forma

153 045

0

153 045

LVU

Spolu za prvok:

306 090

7 660

313 750

Prvok 08V0302: Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo
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9.

Medzinárodné spolupráca a úlohy vyplývajúce
z členstva v medzinárodných organizáciách

40 000

0

40 000

LVU
LVU
ULZI

10.

Koncepčné práce pre MPRV SR

269 365

0

269 365
ULPV
UHUL
LVU

Vypracovanie a publikácia Správy o lesnom
hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2018

25 000

12.

Inventarizácia emisií skleníkových plynov v rámci
sektoru LULUCF, časť lesníctvo

36 357

0

36 357

LVU

13.

Systém Európskych lesníckych účtov (EFA)

10 000

0

10 000

LVU

14.

Monitoring lesov – Čiastkový monitorovací
systém Lesy

100 000

0

100 000

LVU

15.

Lesnícka ochranárska služba

120 000

0

120 000

LVU

16.

Kontrola lesného reprodukčného materiálu

110 000

0

110 000

LVU

17.

Lesná pedagogika a podpora práce s verejnosťou

50 000

0

50 000

ULPV

Inštitucionálne financovanie

266 252

0

266 252

Mzdová valorizácia a 13. plat zamestnancov

362 315

0

362 315

1 389 289

0

1 389 289

Zabezpečenie skúšok odbornej spôsobilosti
v lesnom hospodárstve

14 815

0

14 815

Inštitucionálne financovanie

5 185

0

5 185

Spolu za prvok:

20 000

0

20 000

11.

Spolu za prvok:

0

25 000
ULZI

Prvok 0900102: Vzdelávanie
18.

ULPV

Prvok 0900401: Informatizácia MP SR
19.

Plnenie úloh INSPIRE/NIPI

17 382

0

17 382

ULZI

20.

Digitálne ortofotomozaiky

20 000

0

20 000

ULZI

Inštitucionálne financovanie

7 476

0

7 476

Spolu za prvok:

44 858

0

44 858

20 000

0

20 000

Prvok 0EK0K07: Geografické informačné systémy
19.

Plnenie úloh INSPIRE/NIPI

ULZI
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20.

Digitálne ortofotomozaiky

110 000

0

110 000

Inštitucionálne financovanie

34 370

0

34 370

Spolu za prvok:

164 370

0

164 370

Správa informačného systému rezortnej
štatistiky

24 013

0

24 013

Inštitucionálne financovanie

8 405

0

8 405

Spolu za prvok:

32 418

0

32 418

Iniciatíva BIOEAST – koordinácia
makroregionálnej pracovnej skupiny a
harmonizácia činnosti s kľúčovými európskymi
platformami v oblasti lesníctva

8 333

0

8 333

Inštitucionálne financovanie

1 667

0

1 667

Spolu za prvok:

10 000

0

10 000

Zabezpečenie Komunikačnej stratégie NLC

29 630

0

29 630

Inštitucionálne financovanie

10 370

0

10 370

Spolu za prvok:

40 000

0

40 000

1 260 102

0

1 260 102

7 881 373

7 660

7 889 033

ULZI

Prvok 0900501: Štatistické zisťovanie
21.

ULZI

Prvok 0900302: Koordinácia vedeckovýskumnej činnosti

22.

LVU

Prvok 0900106: Propagácia rezortu
23.

Špeciálna úloha
24.

Inštitucionálne financovanie NLC

Spolu Národné lesnícke centrum

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č. 1:
Rozvoj hospodárskej úpravy lesov (HÚL), tvorba metód a postupov jej vykonávania
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen

Pracovník zodpovedný za riešiteľa :

Ing. Ján Kučera

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Henrich Klescht

NLC
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Legislatívny rámec:
Rozvojová úloha nevýskumného charakteru vyplývajúca z § 55 ods. 1 písm. d) a z § 38 ods. 2 písm. a)
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z. z. o HÚL
a ochrane lesa v znení neskorších predpisov

Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru
v rámci MPRV SR:
Národné lesnícke centrum disponuje technickým vybavením a potrebnými informáciami (informačný
systém a časové rady) na riešenie tejto úlohy.

Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.

Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
1. Vyhodnotenie stavu a vývoja lesov na území so schválenými PSL s rokom začiatku platnosti
2018 a zhodnotenie plánovaných úloh.
2. Metodický postup na plánovanie premeny lesa
3. Pracovný postup na zariaďovanie ostatných lesných pozemkov pri vyhotovovaní PSL
4. Analýza PP HÚL 2008 a zákona o ochrane prírody vo vzťahu k vyhotovovaniu PSL s cieľom
zapracovania požiadaviek a obmedzení vyplývajúcich zo zákona v procese vyhotovenia PSL
5. Aktualizácia PP HÚL 2008 v zmysle noviel právnych predpisov a v súvislosti s usmerneniami
a metodickými postupmi platnými od roku 2008
6. Stanovenie kritérií pre vytváranie mozaikových porastov, základných rámcov, regulatívov
a zásad pri plánovaní ich obhospodarovania v rámci vyhotovenia PSL.
7. Metodická podpora návrhu nového programového riešenia na vyhotovenie PSL
8. Metodická a analytická podpora systému permanentnej aktualizácie lesov za rok 2018
9. Aktualizácia harmonogramu obnov PSL na roky 2020-2029
10. Postupy a usmernenia k problematike HUL a k vyhotovovaniu PSL

Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):

1. Vyhodnotenie stavu a vývoja lesov na území so schválenými PSL s rokom začiatku platnosti
2018 a zhodnotenie plánovaných úloh.
T: 31.12.2019
2. Metodický postup na plánovanie premeny lesa
T: 31.12.2019
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3. Pracovný postup na zariaďovanie ostatných lesných pozemkov pri vyhotovovaní PSL
T: 31.12.2019
4. Analýza PP HÚL 2008 a zákona o ochrane prírody vo vzťahu k vyhotovovaniu PSL s cieľom
zapracovania požiadaviek a obmedzení vyplývajúcich zo zákona v procese vyhotovenia PSL
T: 31.12.2019
5. Aktualizácia PP HÚL 2008 v zmysle noviel legislatívnych predpisov a v súvislosti s usmerneniami
a metodickými postupmi platnými od roku 2008
T: 31.12.2019
6. Stanovenie kritérií pre vytváranie mozaikových porastov, základných rámcov, regulatívov
a zásad pri plánovaní ich obhospodarovania v rámci vyhotovenia programov starostlivosti
o lesy.
T: 31.12.2019
7. Metodická podpora návrhu nového programového riešenia na vyhotovenie PSL
T: 31.12.2019
8. Metodická a analytická podpora systému permanentnej aktualizácie lesov za rok 2018
T: 31.12.2019
9. Aktualizácia harmonogramu obnov PSL na roky 2020-2029
T: 31.12.2019
10. Postupy a usmernenia k problematike HUL a k vyhotovovaniu PSL
T: 31.12.2019

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):

1. Analýza stavu a vývoja lesa s vyhodnotením charakteristiky štruktúry lesa, výmery lesných
pozemkov, zastúpenia drevín, ich zásob a ďalších veličín na úrovni vyšších územných jednotiek.
Zachytenie trendov v zmene stavu lesa na území so schváleným PSL s rokom začiatku obnovy
2018 (1/10 územia Slovenska).
Analýza plánovania s vyhodnotením ukazovateľov zalesňovania, prečistiek, výchovnej
a
obnovnej ťažby na úrovni vyšších územných jednotiek. Zhodnotenie doterajšieho
hospodárenia a zachytenie trendov v plánovaní na území so schváleným PSL s rokom začiatku
obnovy 2018 (1/10 územia Slovenska).
2. Metodický postup na plánovanie premeny lesa (§ 19 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení
neskorších predpisov) ako zmeny drevinového zloženia lesného porastu, ktoré nezodpovedá
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stanovištným podmienkam a prirodzenému výskytu drevín v súvislosti s udržateľným
obhospodarovaním, verejným záujmom a klimatickou zmenou.
3. Vyhotovenie pracovného postupu v nadväznosti na Metodický postup na zjednotenie
zaraďovania ostatných lesných pozemkov pri vyhotovovaní PSL s návrhom databázových
položiek, kódovacieho kľúča k opisu, spôsobu mapovania a výstupov.
4. Analýza PP HÚL 2008 a zákona o ochrane prírody vo vzťahu k vyhotovovaniu PSL s cieľom
zapracovania požiadaviek a obmedzení vyplývajúcich zo zákona v procese vyhotovenia PSL
(časové obmedzenie, druhová ochrana...)
5. Aktualizácia PP HÚL 2008 v zmysle noviel právnych predpisov a v súvislosti s usmerneniami
a metodickými postupmi platnými od roku 2008.

6. Stanovenie kritérií pre vytváranie mozaikových porastov – podľa prírodných, stanovištných a
klimatických podmienok, ale aj podľa požiadaviek na funkčné využitie a usporiadanie lesných
pozemkov. Zásady prebudovy lesov na mozaikové porasty podľa štruktúry lesných porastov a
zastúpenia drevín (podľa typov porastov). Stanovenie základných rámcov, regulatívov a zásad
pri plánovaní ich obhospodarovania v rámci vyhotovenia programov starostlivosti o lesy.
Vzorový návrh opisu porastu a plánu hospodárskych opatrení v konkrétnych typoch porastov.
7. Metodická podpora návrhu nového programového riešenia na vyhotovenie PSL
8. Metodická a analytická podpora systému permanentnej aktualizácie lesov za rok 2018
9. Aktualizácia harmonogramu obnov PSL na roky 2020-2029
10. Postupy a usmernenia k problematike HUL a k vyhotovovaniu PSL zabezpečované formou
vypracovania usmernení a postupov HÚL vyplývajúcich z požiadaviek definovaných na
konaniach súvisiacich s vyhotovením PSL, zo zistení kontrol dodržiavania metód podrobného
zisťovania stavu lesa a podrobného plánovania, resp. z aktuálnych požiadaviek
vyhotovovateľov PSL.

Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:



MPRV SR
orgány štátnej správy LH

Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).

Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V02 „Obnova a rozvoj lesného
hospodárstva“, prvok 08V0202 „Rozvoj hospodárskej úpravy lesa“.
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Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2019 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2020 v zmysle
uznesenia vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 110 000,Podrobná kalkulácia nákladov na realizáciu úlohy č. 1 (priame náklady):

P.č.

Spolufinancovanie

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

1

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)

2

(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

3 500

0

3 500

Mzdové náklady

75 830

0

75 830

3

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
NÚP

26 645

0

26 645

4

Ostatné priame náklady

4 025

0

4 025

5

Nepriame (režijné) náklady celkom

0

0

0

6

Celkové náklady (r. 01 až 05 )

110 000

0

110 000

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č. 2:
Komplexné zisťovanie stavu lesa v územnej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen

Pracovník zodpovedný za riešiteľa :

Ing. Ivor Rizman

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Henrich Klescht

Legislatívny rámec:

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
Stála úloha nevýskumného charakteru vyplývajúca z § 38 ods. 2 písm. b) a § 46 zákona č. 326/2005 Z.
z. o lesoch v znení neskorších predpisov, § 31 a 32 vyhl. č. 453/2006 Z. z. o HÚL a ochrane lesa v znení
neskorších predpisov
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru
v rámci MPRV SR:
Národné lesnícke centrum disponuje technickým vybavením a potrebnými informáciami (informačný
systém a časové rady) na riešenie tejto úlohy.

Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.

Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):










Zabezpečenie jednotného vyhotovenia modelov a rámcov hospodárenia v lesných oblastiach
Slovenska
Overenie a zapracovanie výstupov vyriešených vedecko-výskumných úloh do výstupov KZSL a
rámcového plánovania
Zabezpečenie vypracovania modelov hospodárenia, zásad hospodárenia a výstupov KZSL
do správ o doterajšom hospodárení a zásad vyhotovenia PSL pre vyhotovenie PSL
s platnosťou 2020-2029
Zabezpečenie aktualizácie údajov hospodársko-úpravníckej typizácie pre vyhotovenie PSL s
platnosťou 2021-2030
Zabezpečenie rozpracovania modelov hospodárenia, zásad hospodárenia a výstupov KZSL
do správ o doterajšom hospodárení a zásad vyhotovenia PSL, pre vyhotovenia PSL s platnosťou
2021-2030
Aktualizácia a správa jednotnej bezošvej vrstvy lesníckej typológie a pedológie
Testovanie naprogramovaných častí nového programového riešenia a analýzy
pre
preprogramovanie výstupov tohoto programového riešenia KZSL v spolupráci s ÚLZI

Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):

1. Dopracovanie a odovzdanie podkladov do správ o doterajšom hospodárení a určení zásad
na vyhotovenie PSL v lesných celkoch pre konania o vyhotovení programov starostlivosti
o lesy na obdobie rokov 2020– 2029).
T: 28.02.2019
2. Terénne preverenie a aktualizácia údajov hospodársko-úpravníckej typizácie pred
vyhotovením PSL (PSL s platnosťou 2021-2030) v roku 2019 - vonkajšie práce komplexného
zisťovania stavu lesa – preverovanie požiadaviek OLH na zmenu kategorizácie, preverovanie
nezrovnalostí na základe prekrytu vrstiev lesníckej pedológie a typológie a nesúladu medzi
nimi. Získavanie podkladov od ŠOP a spolupráca pri KZSL ( § 14 ods. 3 zákona o lesoch a § 54
ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny).
T: 30.11.2019

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
3. Príprava podkladov do správ o doterajšom hospodárení na lesnom celku a zásad vyhotovenia
PSL pre PSL s platnosťou 2021-2030
T: 31.12.2019
4. Testovanie naprogramovaných častí nového programového riešenia a analýzy pre
preprogramovanie výstupov tohoto programového riešenia KZSL spolupráci s ÚLZI
T: 31.12.2019

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):









Aktualizácia údajov hospodársko-úpravníckej typizácie pre vyhotovenie PSL v roku 2020, vrátane
získavania podkladov od ŠOP a spolupráca pri KZSL ( § 14 ods. 3 zákona o lesoch a § 54 ods. 6
zákona o ochrane prírody a krajiny)
Priebežné dopĺňanie systému modelov hospodárenia v súvislosti so zmenami po prácach
vyhotovovateľov PSL v roku 2019
Vypracovanie modelov hospodárenia, zásad hospodárenia a výstupov KZSL do správ
o
doterajšom hospodárení pre obnovu PSL v roku 2019, vrátane návrhu na vyhlásenie ochranných
lesov a zaradenia častí lesov do pásiem ohrozenia podľa stupňa úrovne znečistenia ovzdušia.
Aktualizácia bezošvých vrstiev lesníckej typológie a pedológie
Posudzovanie úplnosti a správnosti návrhov rámcového plánovania spracovaných odborne
spôsobilými osobami mimo NLC v súvislosti s návrhmi trvalo viacetážových porastov, lesov
osobitného určenia ako podklad pre rozhodovanie orgánov štátnej správy, doplnenie potrebných
modelov do jednotnej databázy
Testovanie naprogramovaných častí nového programového riešenia a analýzy pre
preprogramovanie výstupov tohoto programového riešenia KZSL spolupráci s ÚLZI

Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:



MPRV SR
orgány štátnej správy LH

Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).

Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V02 „Obnova a rozvoj lesného
hospodárstva“, prvok 08V0202 „Rozvoj hospodárskej úpravy lesa“.
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2019 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2020 v zmysle
uznesenia vlády SR č.1189/2001.

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 300 000,Podrobná kalkulácia nákladov na realizáciu úlohy č. 2 (priame náklady):

P.č.

Spolufinancovanie

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

1

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)

2

Mzdové náklady

3

(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

27 000

0

27 000

177 800

0

177 800

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
NÚP

62 230

0

62 230

4

Ostatné priame náklady

32 970

0

32 970

5

Nepriame (režijné) náklady celkom

0

0

0

6

Celkové náklady (r. 01 až 05 )

300 000

0

300 000

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č. 3:
Vývoj, rozvoj a správa informačného systému lesného hospodárstva (IS LH) a poskytovanie informácií
z IS LH.

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Ján Poláčik

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Pavol László

Legislatívny rámec:

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
§ 38 ods. 2 písm. c), e) a f) a § 45 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,
§ 3 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov,
§ 31 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru
v rámci MPRV SR:
Podľa § 45 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov IS LH zabezpečuje
právnická osoba zriadená MPRV SR, ktorá je správcom informačného systému a informačnej banky
údajov a podľa § 31 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov správcom
informačného systému v poľovníctve je ministerstvo. Na plnenie týchto úloh MPRV SR zriadilo Národné
lesnícke centrum, ktoré podľa zriaďovacej listiny č. 3155/2018-250 z 28.09.2018 (ako aj
predchádzajúcich) zabezpečuje tvorbu a spravovanie informačného systému v oblasti lesného
hospodárstva, poľovníctva a drevospracujúceho priemyslu, je správcom informačného systému
lesného hospodárstva a poľovníctva, poskytuje informácie z IS LH a aktualizuje databázy IS LH.
Z uvedeného dôvodu všetky kapacity a materiálno-technické zabezpečenie potrebné na zabezpečenie
úlohy sú v držbe a pôsobnosti Národného lesníckeho centra.

Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.

Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Správa a poskytovanie informácií z IS LH, aktualizácia databáz IS LH. Zabezpečenie funkčnosti
a
aktuálnosti Lesníckeho geografického systému (LGIS) pre potreby NLC, MPRV SR, štátnej správy LH
a iných rezortných a mimorezortných organizácií a verejnosti. Podklady poskytnuté pre vyhotovenie
programov starostlivosti o lesy (PSL). Podpora rozhodovacej činnosti štátnej správy. Prepojenie IS LH
s registrom právnických osôb. Postupná aktualizácia aplikačného vybavenia na vyhotovovanie PSL
a komplexné zisťovanie stavu lesa (KZSL).
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
1. Aktualizácia súborov dát v dátovom sklade
- aktualizácia súborov geopriestorových dát
- aktualizácia alfanumerických dát
- harmonizácia priestorových údajov (vytvorenie súboru dát za SR so stavom k 31.12.2018)
T: 31.12.2019
2. Zber, záznam, kontrola a oprava súborov dát z lesnej hospodárskej evidencie (LHE):
- Ročná evidencia výkonov v lesných porastoch
- Ročná evidencia ochrany lesa a lesníckotechnických meliorácií
T: 31.05.2019
3. Vypracovanie Súhrnných informácií o stave lesov so stavom k 31.12.2018 a ich zverejnenie na
internete vo webovej aplikácii Informačná banka údajov o lesnom hospodárstve,
drevospracujúcom priemysle a poľovníctve (IBULH).
T: 31.06.2019

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
4. Správa a údržba webových aplikácií (napr. LGIS, IBULH, PolovStat) vrátane drobných úprav
v nadväznosti na zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov a Informačnokomunikačného portálu štátnej správy LH vrátane údržby príslušných databáz.
T: priebežne
5. Poskytovanie podkladov pre vyhotovenie PSL, aktualizáciu údajov z platných PSL
prostredníctvom rastových modelov a údajov KZSL, tvorba súborov aktualizovaných
zápisníkov.
T: 31.03.2019
6. Zabezpečovanie opráv súborov alfanumerických a geopriestorových dát v priebehu
vyhotovenia PSL za účelom ich súladu so štandardami IS LH.
T: priebežne
7. Správa a údržba existujúceho aplikačného softvéru: LhpTax, Tabuľka Plochová, KZSL program,
Dátový portál a LHE.
T: priebežne
8. Súčinnosť s okresnými úradmi (OÚ) pri prepájaní registrov IS LH s registrom právnických osôb
Štatistického úradu podľa zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov
a orgánov verejnej moci.
T: priebežne
9. Informačná podpora OÚ OOP pri vyhlasovaní nových lesných celkov
T: 31. 12. 2019
10. Zabezpečenie účasti pracovníkov na poradách a školeniach štátnej správy LH
T: priebežne
11. Vypracovanie nového programového riešenia tvorby modelov hospodárenia v nadväznosti na
nové riešenie editácie a prekrytov GIS vrstiev KZSL.
T: 31. 12. 2019
12. Vytvorenie nového programového riešenia na záznam údajov pri vyhotovení PSL.
T: 31. 12. 2019
13. Vytvorenie nového programového riešenia na register pozemkových spoločenstiev s cieľom
postupného prepracovania užívateľského rozhrania LGIS-u.
T: 31. 12. 2019

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):






Správa údajov IS LH – zber údajov, kontrola, aktualizácia, archivácia, konverzie a správa
alfanumerických a geopriestorových dát.
Metodická podpora a vykonávanie analýz pre tvorbu projektov subsystémov IS LH.
Vývoj a rozvoj komunikačnej infraštruktúry (import, export dát) vo väzbe na externé IS.
Dátová a softvérová podpora pre riadiace a rozhodovacie procesy sekcie lesného
hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR a rozpočtových a príspevkových organizácií v jej
riadiacej pôsobnosti.
Zabezpečovanie prevádzky IS LH.

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“







Vývoj a rozvoj WEB mapových a dátových služieb a aplikácií pre účely prezentácie
a publikovania informácií z IS LH. Zavádzanie nových metód do systému výberu, spracovania
a distribúcie súborov dát z IS LH.
Zabezpečovanie činnosti súvisiacej s novými metódami zberu, spracovania a vyhodnocovania
informácií o krajine, získaných prostredníctvom nových technológií.
Prevádzkovanie a ďalší vývoj LGIS-u pre potreby NLC, MPRV SR, štátnej správy LH a iných
rezortných a mimorezortných organizácií a verejnosti. Zapracovanie zmien všeobecne
záväzných právnych predpisov.
Sprístupňovanie elektronických služieb pre odbornú a laickú verejnosť v zmysle elektronizácie
administratívnych procesov.
Poskytovanie údajov z ISLH pre potreby vyhotovenia PSL.
Zefektívňovanie a racionalizácia programových riešení na vyhotovovanie PSL a KZSL.

Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:



MPRV SR
Štátna správa lesného hospodárstva

Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).

Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V02 „Obnova a rozvoj lesného
hospodárstva“, prvok 08V0202 „Rozvoj hospodárskej úpravy lesa“.

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2019 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2020 v zmysle
uznesenia vlády SR č. 1189/2001.

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 417 508,-

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 3 (priame náklady):

P.č.

Kalkulačná položka

1

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)

2

Mzdové náklady

Štátny
rozpočet
(EUR)

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

20 000

0

20 000

287 107

0

287 107

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
3

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
NÚP

4

Ostatné priame náklady

5

Nepriame (režijné) náklady celkom

6

Celkové náklady (r. 01 až 05 )

100 487

0

100 487

9 914

0

9 914

0

0

0

417 508

0

417 508

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č. 4:
Tvorba a spravovanie tematického štátneho mapového diela s tematickým obsahom lesného
hospodárstva (TŠMD LH)

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Ján Bakoš

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Henrich Klescht

Legislatívny rámec:
§ 38 ods. 2 písm. f) a § 55 ods. 1 písm. g) z. č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, § 4
ods. 7 z. č. 215/1995 Z. z. v znení zákona č. 423/2003 Z. z.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru
v rámci MPRV SR:
Národné lesnícke centrum disponuje technickým vybavením a potrebnými informáciami (informačný
systém a časové rady) na riešenie tejto úlohy.

Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Tvorba, aktualizácia, vydávanie a kartografické spracovanie bezošvého TŠMD LH na podklade
základného mapového diela SR na výmere 184,2 tis. ha lesných pozemkov, ako súčasti informačného
systému lesného hospodárstva. TŠMD LH je tvorené na princípoch priestorovo a objektovo
orientovanej bázy údajov, ktorá je referenčným základom pre vyhotovenie programov starostlivosti
o les (PSL) a tvorí lokalizačný a geometrický základ pre tvorbu lesníckej digitálnej mapy.
Lesnícka digitálna mapa pre vyhotovenie PSL s rokom začiatku platnosti (RZP) 2020.
Lesnícke digitálne ortofotomozaiky (ďalej len „ortofotomozaiky“) v klade ŠMO 5 maximálne
s rozlíšením 0,5 m, vyhotovené z leteckých meračských snímok (LMS) v rozsahu vyhotovenia PSL
a TŠMD LH s RZP 2020.
Zabezpečenie leteckého snímkovania (digitálne letecké meračské snímky) a laserového skenovania
(LIDAR-ové dáta) pre PSL s RZP 2021.

Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
1. Spracovanie geopriestorových údajov z dostupných externých zdrojov a informačných
systémov v súlade s ustanoveniami príslušných zákonov pre tvorbu TŠMD (ZB GIS a súbor
geodetických údajov katastra nehnuteľností)
T: priebežne
2. Tvorba fotogrametrických projektov
T: 31. 12. 2019

3. Zhustenie bodového poľa – zameranie vlicovacích bodov pre analytickú aerotrianguláciu LMS
a georeferencovanie mračna bodov z leteckého skenera
T: 31. 12. 2019
4. Spracovanie údajov z leteckého laserového skenovania:
- generovanie mračna bodov z primárnych dát, georeferencovanie a ďalšie spracovanie
mračna bodov (automatická filtrácia, klasifikácia, editovanie, klasifikácia, generovanie
vrstevníc a pod.),
- automatická tvorba digitálneho modelu reliéfu (DMR), digitálneho modelu terénu (DMT).
T: 31. 12. 2019
5. Spracovanie podkladov pre vyhodnotenie zdravotného stavu lesných porastov.
T: 31. 12. 2019
6. Publikácia a archivácia TŠMD LH z PSL s RZP 2019:
- prehľady kladu aktuálnych LMS – záletové plány,
- archivácia LMS a analógových mapových výstupov,
- odovzdávanie fotogrametrických projektov na GKÚ Bratislava v zmysle zákona č. 215/1995
Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov,
- odovzdávanie výtlačkov vydaného kartografického diela do archívu zriadeného MO SR
a ÚGKK SR podľa zákona č. 215/1995 Z. z. geodézii a kartografii v znení neskorších
predpisov.
T: 31. 12. 2019
7. Zabezpečenie tvorby lesníckej digitálnej mapy pre vyhotovenie PSL s RZP 2020:

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
- poskytovanie mapových podkladov, leteckých snímok a ortofotomozaiok pre vyhotovenie
PSL,
- aktualizáciu a tvorba lesníckej digitálnej mapy príslušného LC, kde sa vyhotovuje PSL
predvyhodnotením viditeľných zmien na lesných pozemkoch a dovyhodnotením na základe
klasifikovaných snímok od vyhotovovateľov PSL,
- zabezpečenie, príprava a riešenie prípadných nesúladov medzi súborom popisných
a súborom geodetických údajov katastra nehnuteľností a distribúcia hromadných údajov
katastra nehnuteľností pre vyhotovovateľov PSL.
T: 31. 12. 2019
8. Kartografické spracovanie TŠMD s RZP 2019:
 porovnanie stykov hraníc medzi jednotlivými vyhotovovateľmi PSL,
 overenie kartografickej správnosti LDM,
 tvorba súvislého TŠMD LH.
T: 31. 12. 2019
9. Spracovanie ortofotomozaiok:
- založenie projektu pre ortorektifikáciu,
- ortorektifikácia LMS,
- úprava jasu a kontrastu rektifikovaných LMS,
- tvorba a úprava spojovacích línií pre mozaikovanie,
- mozaikovanie LMS do mapových listov v klade ŠMO 5,
- kontrola vytvorených mapových listov,
- úprava formátu, obrazových pyramíd a obrazových dlaždíc vytvorených mapových listov
pre optimálne použitie v GIS systémoch,
- katalogizácia ortofotomozaiok.
T: 31. 12. 2019
10. Vypracovanie podkladov pre letecké snímkovanie a skenovanie (ďalej len „letecké snímanie
územia“) pre vyhotovenie PSL s RZP 2021:
- výber a lokalizácia priestorov určených na letecké snímanie územia podľa harmonogramu
obnov PSL,
- vyhotovenie plánov leteckého snímania územia v súlade s technickými požiadavkami
na LMS a LIDAR-ové dáta,
- vyhotovenie podkladov pre vydanie súhlasu na letecké snímanie územia na MO SR podľa
§ 64 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších
predpisov.
T: 15. 05. 2019
11. Vykonanie leteckého snímania územia pre vyhotovenie PSL s RZP 2021
- letecké snímanie územia sa vykoná iba za priaznivých poveternostných podmienok
a pri dodržaní určených technických podmienok, vrátane pozdĺžneho prekrytu 60% medzi
jednotlivými LMS v rade a priečneho prekrytu 30% medzi snímkovými radami. Každá
lokalita musí byť stereoskopicky pokrytá.
- kontrola kvality vyvolaných LMS za účelom preverenia dodržania technických podmienok
T: 30. 11. 2019

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
a) Vytvorenie a spracovanie podkladových geopriestorových údajov TŠMD LH s tematicky
rozdelenými údajovými vrstvami
b) Geopriestorové údaje v zmysle schváleného Štandardu digitálneho mapového diela
s obsahom LH získané vlastným fotogrametrickým vyhodnocovaním leteckých snímok
a pri tvorbe PSL
c) Spracovanie prvotných údajov z prevádzkovania technológie diaľkového prieskumu Zeme
(DPZ) získanej v rámci projektu „Výskum a monitoring lesných ekosystémov“, z „Programu
švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie, kód projektu 2009-06
d) Získanie grafických údajov z iných informačných zdrojov
e) Tvorba lesníckej digitálnej mapy pre vyhotovenie PSL s RZP 2020.
f) Vytvorenie ortofotomozaiok.
g) Získanie časovo aktuálnych prvotných údajov nevyhnutných pre prípravu podkladov určených
pre vyhotovovanie a kontrolu PSL s rokom začiatku platnosti 2021 a tvorbu tematického
štátneho mapového diela.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:



MPRV SR,
štátna správa lesného hospodárstva.

Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).

Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V02 „Obnova a rozvoj lesného
hospodárstva“, prvok 08V0202 „Rozvoj hospodárskej úpravy lesa“.

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2019 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2020 v zmysle
uznesenia vlády SR č.1189/2001.

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 674 807,-

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 4 (priame náklady):

P.č.

Spolufinancovanie

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)

285 000

0

285 000

2

Mzdové náklady

278 846

0

278 846

3

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
NÚP

97 596

0

97 596

4

Ostatné priame náklady

13 365

0

13 365

5

Nepriame (režijné) náklady celkom

0

0

0

6

Celkové náklady (r. 01 až 05 )

674 807

0

674 807

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č. 5:
Preberanie prác a kontrola kvality PSL

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Vojtech Kominka

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Henrich Klescht

Legislatívny rámec:
Stála úloha nevýskumného charakteru vyplývajúca z § 38 ods. 2 písm. d), § 40 ods. 5 a § 41 ods. 2
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru
v rámci MPRV SR:
Národné lesnícke centrum disponuje technickým vybavením a potrebnými informáciami (informačný
systém a časové rady) na riešenie tejto úlohy.

Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.

Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):






zabezpečenie jednotného vyhotovenia PSL v roku 2019 na celom území Slovenska a to na:
o dokončievaných PSL s platnosťou 2018-2027
o dokončievaných PSL s platnosťou 2019-2028
o rozpracovaných PSL s platnosťou 2020-2029
prekontrolovanie údajov návrhov PSL predkladaných na schválenie príslušným orgánom
štátnej správy
príprava podkladov a protokolov pre platby vyhotoviteľom PSL za prebraté práce na dokončení
PSL s platnosťou 2018-2027, 2019-2028 a rozpracovaní PSL s platnosťou 2020-2029
projektové riadenie:
- príprava čiastkových zmlúv na vyhotovenie PSL s vyhotovovateľmi PSL pre PSL
s platnosťou 2021-2030,
- evidencia žiadostí obhospodarovateľov lesa pre PSL s platnosťou 2018-2027,
- administrácia platieb počas vyhotovovania PSL,
- vypracovanie záverečnej žiadosti o platbu,

Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):

1. kontrola prác na dokončení PSL s platnosťou 2018-2027 a 2019-2028
o príprava vstupných údajov a dát pre vykonanie kontroly prác
o vykonanie kontroly prác na vyhotovení PSL
o vyhotovenie záznamov a protokolov z preberania prác a posúdenia kontrolovaných
údajov PSL
o zabezpečenie odovzdania výsledkov kontroly PSL príslušným orgánom ŠS
T: 31.12.2019
2. kontrola prác na vyhotovení PSL s platnosťou 2020-2029
o príprava vstupných údajov a dát pre vykonanie kontroly prác
o vykonanie kontroly prác na vyhotovení PSL
o vyhotovenie záznamov a protokolov z preberania prác a posúdenia kontrolovaných
údajov PSL
o zabezpečenie odovzdania výsledkov kontroly PSL príslušným orgánom ŠS
T: 31.12.2019

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
3. vyhodnotenie vykonaných kontrol a opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
dokončievaných PSL s platnosťou 2018-2027 a 2019-2028 a rozpracovaných PSL
s platnosťou 2020-2029
T: do 31. 12. 2019

4. príprava podkladov a fakturačných protokolov pre platby vyhotoviteľom PSL za prebraté
práce
T: priebežne
5. evidencia žiadostí obhospodarovateľov lesa pre PSL s platnosťou 2018-2027
T: priebežne
6. vypracovanie záverečnej žiadosti o platbu
T: do 30.8.2019

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):





kontrola dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov, štandardov, pokynov a
postupov
pri vyhotovení PSL v roku 2019
zabezpečenie kontroly úplnosti a správnosti predkladaných PSL, ako podkladov pre rozhodovací
proces pre príslušné orgány štátnej správy lesného hospodárstva v procese ich schvaľovania.
preberanie prác a vyhotovenie protokolov z preberania, príprava podkladov pre platby
vyhotoviteľom PSL za prebraté práce
projektové riadenie – evidencia žiadostí obhospodarovateľov lesa pre PSL s platnosťou 2018-2027,
kontrola a príprava podkladov na vypracovanie záverečnej žiadosti o platbu

Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:



MPRV SR
orgány štátnej správy LH

Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV).

Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V02 „Obnova a rozvoj lesného
hospodárstva“, prvok 08V0202 „Rozvoj hospodárskej úpravy lesa“

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2019 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2020 v zmysle
uznesenia vlády SR č.1189/2001.

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 233 623,Podrobná kalkulácia nákladov na realizáciu úlohy č.5 (priame náklady):

P.č.

Spolufinancovanie

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

1

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)

2

Mzdové náklady

3

(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

20 873

0

20 873

145 000

0

145 000

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
NÚP

50 750

0

50 750

4

Ostatné priame náklady

17 000

0

17 000

5

Nepriame (režijné) náklady celkom

0

0

0

6

Celkové náklady (r. 01 až 05 )

233 623

0

233 623

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č. 6:
Financovanie vyhotovenia programov starostlivosti o lesy (PSL)

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Ľuboš Žabka

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Michal Hušťák

Legislatívny rámec:

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
Stála úloha nevýskumného charakteru vyplývajúca z § 38 ods. 2 písm. d), § 40 ods. 5 a § 41 ods. 2
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (zákon o lesoch).

Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru
v rámci MPRV SR:
1. poverenie číslo: 501/2015-100 na výber vyhotovovateľov PSL,
2. uzatvorené rámcové dohody (RD) v súlade s § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov,
v súlade
s § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších zmien
a
doplnkov, ako aj v súlade so zákonom o lesoch, na základe ktorých sa:
 vyhotovovateľ PSL zaviazal počas doby platnosti RD vyhotovovať pre objednávateľa (NLC) PSL
pre príslušné lesné celky,
 objednávateľ (NLC) zaviazal riadne a včas vyhotovené PSL prevziať a zaplatiť za ich vyhotovenie
dohodnutú zmluvnú cenu.
3. uzatvorené čiastkové zmluvy o dielo v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ČZ), na základe ktorých sa:
 vyhotovovateľ PSL zaviazal vyhotoviť PSL pre príslušné lesné celky,
 objednávateľ (NLC) zaviazal zaplatiť vyhotovovateľovi PSL dohodnutú finančnú čiastku.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.

Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Plnenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených RD a ČZ s vyhotovovateľmi PSL.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
Časový harmonogram je upravený v RD a ČZ.
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Vyhotovenie PSL ako nástroja štátu na zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch.

Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:





štátna správa lesného hospodárstva (OÚ PLO, OÚ OOP, MPRV SR),
NLC,
obhospodarovatelia lesov,
verejnosť.

Spôsob financovania objednanej úlohy:

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Náklady na vyhotovenie súčastí PSL vo verejnom záujme vyhotovovateľovi PSL hradí štát.

Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V02 „Obnova a rozvoj lesného
hospodárstva“, prvok 08V0203 „Vyhotovenie programov starostlivosti o lesy“.

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2019 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2020 v zmysle
uznesenia vlády SR č. 1189/2001.

Pridelené finančné zdroje (EUR): 3 574 348,Celková predpokladaná potreba finančných zdrojov (EUR): 3 835 000,-

z toho:


dopracovanie PSL s platnosťou 2018 – 2027 z roku 2018 vo výške 97 000 eur a zmena
obhospodarovateľa lesa v LC Banská Štiavnica – 20 000 eur (pre PSL s platnosťou 2018-2027), spolu
117 000 eur,
dokončenie PSL s platnosťou 2019 – 2018 (s predpokladaným navýšením výmery po zmenách
v katastri) – 1 969 980 eur,
rozpracovanie PSL s platnosťou 2020 -2029 (§ 40 ods. 2 a ods. 3 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z.
o lesoch v znení neskorších predpisov) – 1 748 020 eur.




Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 6 (priame náklady):

P.č.

Kalkulačná položka

1

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)

2

Spolufinancovanie

Štátny
rozpočet
(EUR)

(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

3 574 348

0

3 574 348

Mzdové náklady

0

0

0

3

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
NÚP

0

0

0

4

Ostatné priame náklady

0

0

0

5

Nepriame (režijné) náklady celkom

0

0

0

6

Celkové náklady (r. 01 až 05 )

3 574 348

0

3 574 348

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č. 7:
Výskum a vývoj na podporu konkurencieschopnosti slovenského lesníctva (SLOV-LES) – účelová forma

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Milan Zúbrik, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Michal Hušťák

Legislatívny rámec:



zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov,
„Nový model vedy a výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR“, ktorý schválila 13.
porada vedenia MPRV SR 1. októbra 2009.

Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru
v rámci MPRV SR:
Ide o realizáciu výskumu v zmysle zriaďovacej listiny č. 3155/2018-250, ktorou MPRV SR zriadilo
Národné lesnícke centrum na účel lesníckeho výskumu.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.

Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Plnenie úloh v zmysle materiálu „Výskum a vývoj na podporu konkurencieschopnosti slovenského
lesníctva“ (SLOV-LES), ktorý schválila 20. porada vedenia MPRV SR 30. novembra 2018 a tvorí prílohu
k tejto úlohe.

Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
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Časový harmonogram je upravený v prílohe k tejto úlohe.

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Popis úlohy je upravený v prílohe k tejto úlohe.

Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
a) vlastníci a obhospodarovatelia lesov / štátny aj neštátny sektor (realizačné výstupy, odborné
publikácie, posudky, poradenská činnosť, stanoviská, odborné publikácie, školenia a semináre ...),
b) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a štátna správa lesného hospodárstva
(realizačné výstupy, odborné publikácie, stanoviská, legislatíva, koncepčné materiály ...),
c) vedecká komunita v SR a v EÚ (vedecké publikácie) vrátane samotného NLC – LVÚ Zvolen,
d) iné lesnícke subjekty v SR vrátane ústavov NLC (NLC – ÚHUL Zvolen, NLC – ÚLZI Zvolen, NLC – ÚLPV
Zvolen).
Spôsob financovania objednanej úlohy:
a) 95 % z celkového rozpočtu úlohy (vo výške 153 045 eur) je v roku 2019 financovaných
zo
štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
b) 5 % z celkového rozpočtu úlohy (vo výške 7 660 eur) je v roku 2019 financovaných z finančných
prostriedkov podniku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (v zmysle „Nového modelu vedy a
výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR“).

Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03 „Výskum a odborná pomoc pre
udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V0301 „Výskum na podporu udržateľného lesného
hospodárstva“. Úloha je riešená ako „Projekt výskumu a vývoja“ v rámci „Účelovej formy podpory
výskumu a vývoja“.

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe o
činnosti NLC za rok 2019 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2020 v zmysle
uznesenia Vlády SR č. 1189/2001.

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 153 045,-

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 7 (priame náklady):

P.č.

Kalkulačná položka

1

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)

2

Mzdové náklady

3

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
NÚP

4

Ostatné priame náklady

5

Nepriame (režijné) náklady celkom

6

Celkové náklady (r. 01 až 05 )

Spolufinancovanie

Štátny
rozpočet
(EUR)

(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

8 995

180

9 175

103 000

4 800

107 800

36 050

1 680

37 730

5 000

1 000

6 000

0

0

0

153 045

7 660

160 705

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

PROJEKT VÝSKUMU A VÝVOJA VÝSKUMNÝCH ORGANIZÁCIÍ V REZORTE MP SR

1. Názov projektu výskumu a vývoja (ďalej len „projekt“) v slovenčine:
VÝSKUM A VÝVOJ NA PODPORU KONKURENCIESCHOPNOSTI SLOVENSKÉHO LESNÍCTVA

2. Doba riešenia projektu: 2019 – 2021
3. Akronym projektu: SLOV-LES
4. Abstrakt projektu:
SLOV-LES je zameraný na posilnenie dlhodobo-udržateľného hospodárenia v lese, na manažment
rizík v lesnom hospodárstve a riešenie problematiky adaptácie lesných ekosystémov na klimatickú
zmenu. Prioritnými oblasťami výskumu je minimalizácia rizík vzniknutých pri dlhodobo-udržateľnom
hospodárení v lese, zvyšovanie pridanej hodnoty a efektívnosti v odvetví lesného hospodárstva.
Výsledkami riešenia bude návrh na realizáciu adaptívneho manažmentu lesov, tvorba aplikovateľných
inovácii v oblastiach ochrany a pestovania lesov, stanovavania ekologických limitov, zásob a
sortimentácie dreva za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti slovenského lesníctva v podmienkach
meniacej sa klímy.

Požiadavky na projekt:
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1. Zabezpečiť výskum v oblasti manažmentu rizík pri dlhodobo-udržateľnom hospodárení
v lese a adaptácie lesov na klimatickú zmenu s realizačnými výstupmi, vytvoriť
poznatkovú bázu a navrhnúť opatrenia pre tvorbu politík a tak zabezpečiť plnenie
hlavného cieľa projektu.
2. Posilniť význam Národného lesníckeho centra (NLC) ako excelentného nositeľa
inovácií a transferu know-how v oblasti dlhodobo-udržateľného hospodárenia v lese
a využívania úžitkov, účinkov a vplyvov, ktoré poskytujú lesy ako zložka prírodného
prostredia a objekt hospodárskeho využívania.
3. Zásadným spôsobom prehĺbiť dlhodobú spoluprácu NLC s podnikmi v reťazci
produkcie a spracovania dreva.
4. Podporiť mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov.
Zameranie projektu vychádza z „Výskumného zámeru NLC na roky 2015-2019“ a projekt
reflektuje viaceré národné rozvojové strategické materiály:
1. „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu
Slovenskej republiky (RIS3 SK)“;
2. „Národný program využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky“ schválený vládou
Slovenskej republiky v roku 2013 a jeho akčný plán schválený vládou Slovenskej
republiky v roku 2014.
Zameranie projektu je v súlade s koncepciou manažmentu lesov Slovenskej republiky
definovanou v „Národnom lesníckom programe Slovenskej republiky“, ktorý bol schválený
vládou Slovenskej republiky v roku 2007 a je koncipovaný v zmysle „Stratégie adaptácie
Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ (Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky, 2013).
SLOV-LES nadväzuje na predchádzajúce projekty:
1. „Výskum efektívneho využívania environmentálneho, ekonomického a sociálneho
potenciálu lesov na Slovensku“ (EPOL I, EPOL II),
2. „Výskum a vývoj pre inovácie a podporu konkurencieschopnosti lesníckeho sektora“
(VIPLES),
ktoré boli financované z rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky (MPRV SR).
SLOV-LES je koncipovaný v nadväznosti a v synergii s projektom vybudovania Centra
excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu (CE LignoSilva), Programom výskumu
a inovácií a s národným projektom „Ekonomicky efektívne a environmentálne akceptovateľné
pôdohospodrstvo“ (SLOV – AG), lesnícko-drevárska časť.
SLOV-LES je v súlade s materiálom „Nový model vedy a výskumu v rezorte MPRV SR
č. 3075/2009 – 300“, ktorý schválila 13. porada vedenia MPRV SR 1. 10. 2009 a mal by byť
financovaný ako projekt výskumu a vývoja. Ide o účelovú formu podpory výskumu a vývoja.
Hlavným odberateľom výsledkov projektu z praxe je podnik LESY Slovenskej republiky,
štátny podnik (LESY SR, š. p.) v zmysle zmluvy č. 265/NLC/2018. Ďalšími možnými
odberateľmi výskumu sú aj iné štátne a neštátne subjekty hospodáriace v lese, univerzity (napr.
Technická univerzita vo Zvolene) a výskumné ústavy (napr. Slovenská akadémia vied,
Slovenský hydrometeorologický ústav a pod).
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5. Riešiteľská organizácia:
5.1. Názov riešiteľskej organizácie:
Národné lesnícke centrum

5.2. Adresa riešiteľskej organizácie:
T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen

5.3. Vedúci projektu:
5.3.1. Meno, priezvisko, tituly: Milan Zúbrik, Ing., PhD.
5.3.2. Odbornosť vedúceho projektu - prehľad výstupov:
Uvádza sa 20 najvýznamnejších publikácií - zoradené podľa rokov:

1. Zubrik, M., Barta, M., Pilarska, D., Goertz, D., Uradnik, M., Galko, J., Vakula, J., Gubka, A., Rell, S.,
Kunca, A., 2014: First record of Entomophaga maimaiga (Entomophthorales: Entomophthoraceae)
in Slovakia. Biocontrol Science and Technology. 24 (6): 710-714. IF: 0.731

2. Vakula, J., Zúbrik, M., Kunca, A., Dubec M., Finďo, S., Galko, J., Gubka, A., Kaštier, P., Konôpka, B.,
Konôpka, J., Lalkovič, M., Leontovyč, R., Longauerová, V., Maľová, M., Nikolov, Ch., Pavlendová, H.,
Rell, S. 2015: Nové metódy ochrany lesa. rec. Brutovský, D. - 1. vyd. - Zvolen: Národné lesnícke
centrm, ISBN 978-80-8093-191-9. 292 s.

3. Hlásny, T., Trombik ,J., Holuša, J., Lukášová, K., Grendár, M., Turčáni, M., Zúbrik, M., TabakovičTošič, m., Hirka, A., Igor F. Buksha, Modlinger, R., Kacprzyk, M., Csóka, G. 2015: Multi-decade
patterns of gypsy moth fluctuations in the Carpathian Mountains and options for outbreak
forecasting. Journal of Pest Science. - ISSN 1612-4758. s. 1-13.

4. Galko, J., Nikolov, Ch., Kimoto, T., Kunca, A., Gubka, A., Vakula, J., Zúbrik, M., Ostrihoň, M., 2014:
Attraction of ambrosia beetles to ethanol baited traps in a Slovakian oak forest. Biologia, 69 (10),
p.1376-1383. IF: 0.6

5. Niesar, M., Zúbrik, M., Kunca, A. 2012: Waldschutz im Klimawandel: Wie bleiben unsere Wälder
vital? - 1. vyd. - Münster: Landesbetrieb Wald und Holz NRW, 202 s.

6. Zúbrik, M., Kunca, A., 2011: Hmyz a huby našich lesov: atlas škôd na drevinách spôsobených
hmyzími a hubovými škodlivými činiteľmi. Národné lesnícke centrum, Zvolen, 200 s. ISBN 978-808093-143-8.

7. Solter, L., Pilarska, D., McManus, M., Zúbrik, M., Patočka, J., Huang, W., Novotný, J.,
2011: Host specificity of microsporidia pathogenic to the gypsy moth, Lymantria dispar
(L.): Field studies in Slovakia. In: Journal of Invertebrate Pathology, 105 (1): 1-10. IF: 2.064
8. Zúbrik, M., Raši, R., Vakula, J., Varínsky, J., Nikolov, C., Novotný, J., 2008: Bark beetle (Ips
typographus L., Pityogenes chalcographus L., Col.: Scolytidae) pheromone traps spatial distribution
optimisation in Central Slovakian mountains. Lesnícky časopis - Forestry Journal, 54 (3), 235-24.
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9. Zúbrik, M., Kunca, A., Novotný, J., 2008: Hmyz a huby: atlas poškodení lesných drevín. NLC – LVÚ
Zvolen, 178 s. 978-80-8093-044-8

10. Hoch, G., D´Amigo, V., Solter, L., Zúbrik, M., McManus, M., 2008: Quantifying horizontal
transmission of Nosema lymantriae, a microsporidian pathogen of the gypsy moth, Lymantria
dispar (Lep., Lymantriidae) in field cage studies.. In: J. Invertebr. Pathol. (2): 146-150. IF: 2.005

11. Kunca, A., Zúbrik, M., 2008: Hodnotenie dynamiky vývoja populácie podkôrneho hmyzu indexnou
analýzou na príklade odchytov imág Ips duplicatus Sahlberg zo severozápadného Slovenska. In:
Lesnícky časopis – Forestry Journal, 54 (2): 127-139.

12. Zúbrik, M., J. Novotný, M. Kozánek, 2007: The effect of gamma radiation on the host preferences
of the gypsy moth larvae (Lymantria dispar L., Lep.: Lymantriidae). Lesnícky časopis – Forestry
Journal, 53 (1): 15 – 23.

13. Kunca, A., Zúbrik, M., Novotný, J. et al., 2007: Škodlivé činitele lesných drevín a ochrana pred nimi.
1. vyd. Zvolen, Národné lesnícke centrum. 208 s. ISBN 978-80-8093-048-6.

14. Novotný, J., Zúbrik, M. (eds.), 2004: Biotickí škodcovia lesov Slovenska. Polnochem a. s. 206 s. ISBN:
80-969093-2-0.

15. Zúbrik, M., Leontovyč, R., Kunca, A., 2002: Výskyt motýľa Ectoedemia liebwerdella Z. (Lep.
Nepticulidae) vo vybraných bukových porastoch Slovenska. Lesnícky časopis - Forestry Journal, 48
(1): 1-9.

16. Hoch, G., Zúbrik, M., Novotný, J., Schopf, A. 2001: The natural enemy complex of the gypsy moth,
Lymantria dispar (Lep., Lymantriidae) in different phases of its population dynamics in eastern
Austria and Slovakia - a comparative study. J. Appl. Ent. 125, 217-227. IF: 0.463

17. Kunca, A., Zúbrik, M., Leontovyč, R., 2000: Contribution to the knowledge of beech bark disease in
the Magura working-plan area, West Carpathian Mountains. Forestry Journal 46 (1): 59 - 67.

18. Michalík, P. a kol., 2000: Ochrana lesov a prírody. Príroda, Bratislava, 366 s.
19. Leontovyč, R., Zúbrik, M., Kunca, A., 1999: Vývoj nekrotického ochorenia kôry buka na Slovensku
v rokoch 1996 - 1999. Forestry Journal 45 (5 - 6): 389 -396.

20. Zúbrik, M., Novotný, J. 1997: Egg parasitization of Lymantria dispar (Lep., Lymantriidae) in
Slovakia. Biológia 52: 343-350. IF: 0.283

5.3.2.1. Päť najvýznamnejších publikácií za posledných 5 rokov:
1. Zúbrik M., Pilarska D., Kulfan J., Barta M., Hajek A.E., Bittner T.D., Zach P., Takov D., Kunca A., Rell
S., Hirka A., Csóka G., 2018: Phytophagous larvae occurring in Central and Southeastern European
oak forests as a potential host of Entomophaga maimaiga (Entomophthorales:
Entomophthoraceae) - A field study. J Invertebr Pathol. 155:52-54. doi: 10.1016/j.jip.2018.05.003.
IF: 2.511
2. Zúbrik M., Špilda I., Pilarska, D., Hajek, A.E., Takov, D., Nikolov, Ch., Kunca, A., Pajtík, J., Lukášová,
K., Holuša, 2018: Distribution of the entomopathogenic fungus Entomophaga maimaiga
(Entomophthorales: Entomophthoraceae) at the northern edge of its range in Europe.
https://doi.org/10.1111/aab.12431. IF: 2.046
3. Zúbrik M., Galko J., Gubka A., Rell S., Kunca A, Nikolov Ch., Vakula J., Leontovyč R., Lukáčik I.,
Sarvašová I., Zúbriková M. & Špilda I. 2017: Dispersal and larval hosts of the zigzag elm sawfly
Aproceros leucopoda (Hymenoptera) in Slovakia, central Europe. Periodicum biologorum 119 (1):
55-62
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4. Zúbrik, M., A. Hajek, D. Pilarska, I. Špilda, G. Georgiev, B. Hrašovec, A. Hirka, D. Goertz, G. Hoch,
M. Barta, M. Saniga, A. Kunca, C. Nikolov, J. Vakula, J. Galko, P. Pilarski, G. Csóka, 2016: The
potential for Entomophaga maimaiga to regulate gypsy moth Lymantria dispar (L.) (Lepidoptera:
Erebidae) in Europe (review). Journal of Applied Entomology. doi: 10.1111/jen.12295. IF: 1.629
5. Zúbrik, M., Kunca A., Csoka, G. (eds) 2013: Insects and Diseases damaging trees and shrubs of
Europe. Napedition, Paris, ISBN: 9782913688186, 535 s.

5.3.2.2. Najvýznamnejšie koordinované projekty za posledných 5 rokov:
1. Nové metódy v integrovanej ochrane lesa zahŕňajúce využitie entomopatogénnych húb (APVV15-03482).
Grantová schéma

Agentúra na podporu výskumu a vývoja
(APVV)

Roky riešenia

2016-2019

Rozpočet projektu

249 tis. €

Pozícia zodpovedného riešiteľa v projekte

zodpovedný riešiteľ

Cieľom projektu je hľadať možnosti využitia entomopatogénnych húb, pričom sa pozornosť
sústreďuje na druhy Entomophaga maimaiga, Beaveria bassiana a ako modelové druhy hmyzu
slúžia lykožrút smrekový, tvrdoň smrekový a mníška veľkohlavá. Výsledkom budú návrhy
integrovanej ochrany lesa voči modelovým druhom s využitím entomopatogénnych húb.

2. Názov projektu: Výskum a vývoj pre inovácie a podporu konkurencieschopnosti lesníckeho
sektora. (VIPLES)
Grantová schéma

Projekt MPRV SR

Roky riešenia

2015-2017

Rozpočet projektu

500 tis. €

Pozícia zodpovedného riešiteľa v projekte

zodpovedný riešiteľ

Projekt výskumne riešil 3 oblasti lesníctva a bol zameraný na produkciu biomasy. Projekt vytvoril
priestor pre experimenty a následný prenos poznatkov do praxe. Bol pokračovateľom projektov
EPOL I a EPOL II. Bol spolufinancovaný v rozsahu 5 % podnikom LESY SR. Užívateľom výsledkov
sú obhospodarovatelia lesov, štátna správa na úseku lesného hospodárstva, odborná verejnosť
zaoberajúca sa problematikou zdravotného stavu lesných ekosystémov.
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3. Názov projektu: Efektívne využívanie environmentálneho, ekonomického a sociálneho
potenciálu Slovenska II. (EPOL II)
Grantová schéma

Projekt MPRV SR

Roky riešenia

2013-2015

Rozpočet projektu

700 tis. €

Pozícia zodpovedného riešiteľa v projekte

zodpovedný riešiteľ

Projekt výskumne riešil 4 oblasti lesníctva. Projekt vytvoril priestor pre experimenty a následný
prenos poznatkov do praxe. Bol pokračovateľom projektu EPOL I. Bol spolufinancovaný
v rozsahu 5 % podnikom LESY SR, š. p. Užívateľom výsledkov sú obhospodarovatelia lesov, štátna
správa na úseku lesného hospodárstva, odborná verejnosť zaoberajúca sa problematikou
zdravotného stavu lesných ekosystémov.

5.4. Infraštruktúra pre zabezpečenie riešenia projektu:
5.4.1. Popis existujúcej infraštruktúry:
NLC disponuje priestorovým, prístrojovým a technickým vybavením, ktoré v plnej miere umožňuje
zabezpečiť riešenie projektu. Existujúca infraštruktúra je budovaná priebežne a modernizovaná bola
výrazne v rokoch 2010 – 2012 najmä z Operačných programov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR a zo štrukturálnych fondov Európskej únie (EÚ). V poslednom období dochádza k ďalšej
menšej modernizácii z prostriedkov APVV, pričom sa v blízkej budúcnosti plánujú rozsiahle investície
z prostriedkov MPRV SR a Operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) (počíta sa s investíciami
do laboratórií pre modelovanie, genetiku a šľachtenie lesných drevín, invázne organizmy a pod.).

NLC disponuje:





Vybavenie informačno-komunikačnou infraštruktúrou (hardvérové a softvérové vybavenie,
superpočítač SGI Altix 2000, rastové simulátory lesa).
Sieť mezoklimatických meteorologických staníc v rôznych podmienkach lesov Slovenska.
Trvalé monitorovacie plochy a výskumné plochy, spravované v rámci programu
európskeho monitoringu lesa „Medzinárodný kooperatívny program OSN
o monitorovaní a hodnotení vplyvov znečisťovania ovzdušia na lesy“ (ICP Forests) (plochy
úrovne intenzívneho monitoringu, teda tzv. II. úrovne monitoringu lesov).

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“





Vysoko technicky vybavené plochy (Highly Instrumented Sites - experimentálna plocha
Bieň a ekosystémové stanice Tatry a Bílý Kříž.
Kompletné laboratórium pre experimenty s domácimi druhmi škodcov vybavené potrebnou
mikroskopickou a inou technikou.
Výskumno-demonštračný objekt Kysuce (VDO Kysuce), založili v roku 2009 NLC
a LESY SR, š. p. pod gesciou MPRV SR, za účelom demonštračného uplatnenia výsledkov
výskumu rekonštrukcií hynúcich smrečín, sledovania účinnosti a ekonomickej efektívnosti
navrhnutých opatrení a racionálneho sústredenia nadväzujúcich výskumných a
demonštračných aktivít.
Poznámka: kvalitu projektu by na vyššiu úroveň pozdvihlo využitie infraštruktúry získanej
v rámci výzvy OP VaI na teamingové výskumné centrá.

5.4.2. Požiadavka na obstaranie prístrojov, strojov, zariadení a stavebných úprav súvisiacich
s riešením projektu:
Pre riešenie projektu bude využívaná existujúca infraštruktúra NLC. Budú sa realizovať nákupy
menšieho rozsahu. Nepočíta sa s nákupmi zariadení alebo prístrojov drahších ako 10 000 eur.

5.5. Personálne zabezpečenie riešenia projektu:
5.5.1. Menovitý zoznam vedeckých, výskumných, vývojových a ostatných pracovníkov projektu:

Titul

Meno

Priezvisko

Ved.
hod.

Mgr.

Ivan

Barka

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

riešiteľ

Ing.

Martin

Bartko

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

riešiteľ

Ing.

Dagmar

Bednárová

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

riešiteľ

Ľubica

Bešinová

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

technik

Dr. Ing.

Tomáš

Bucha

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

riešiteľ

Ing.

Jozef

Capuliak

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

riešiteľ

Ondrej

Czóka

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

technik

Marcel

Dubec

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

riešiteľ

Luboš

Frič

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

technik

Ing.

PhD.

Pracovná kapacita na riešení projektu

Pozícia
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Ing.

Juraj

Galko

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

ZR ČÚ3 a
ZR ČÚ3/A

Ing.

Tomáš

Gergeľ

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

ZR ČÚ4/B
a ZR RV8

Ing.

Andrej

Gubka

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

riešiteľ

Doc.RNDr.

Tomáš

Hlásny

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

ZR RV4

Ing.

Jaroslav

Jankovič

CSc.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

ZR ČÚ1 a
ZR ČÚ1/A

Bc.

Milan

Konôpka

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

riešiteľ

Doc.Dr.Ing.

Bohdan

Konôpka

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

ZR ČÚ3/B
a ZR RV6

Ing.

Miroslav

Kovalčík

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

riešiteľ

Peter

Krajčír

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

technik

Ing.

Ingrid

Kriššáková

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

riešiteľ

Ing.

Danica

Krupová

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

riešiteľ

Ing.

Ladislav

Kulla

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

ZR ČÚ4 a
ZR ČÚ4/C
a ZR RV9

Ing.

Andrej

Kunca

PhD.

Ing.

Roman

Leontovyč

PhD.

Miroslav

Lipnický

Ing.

Roman

Longauer

Ing.

Valéria

Longauerová

Dana

Lunterová

Miriam

Maľová

Milan

Meňuš

Ing.

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

riešiteľ

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

riešiteľ

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

technik

CSc.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

riešiteľ

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

riešiteľ

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

technik

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

riešiteľ

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

technik

PhD.
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vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

riešiteľ

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

technik

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

ZR RV5

Oravec

CSc.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

riešiteľ

Jozef

Pajtík

Ph.D.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

riešiteľ

Ing.

Michal

Pástor

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

ZR RV1

Ing.

Pavel

Pavlenda

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

ZR ČÚ2,
ZR ČÚ2/B

Ing.

Hana

Pavlendová

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

riešiteľ

Ing.

Tibor

Priwitzer

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

riešiteľ

Ing.

Slavomír

Rell

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

riešiteľ

Dr.

Gerhard
Jörg

Rößiger

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

riešiteľ

Ing.

Ivan

Sačkov

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

ZR ČÚ4/A
a ZR RV7

Ing.

Maroš

Sedliak

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

riešiteľ

Ing.

Zuzana

Sitková

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

ZR ČÚ2/A
a ZR RV3

Ing.

Marián

Slamka

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

riešiteľ

Beata

Slaná

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

technik

Doc., Ing.

Martin

Slávik

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

ZR ČÚ1/B
a ZR RV2

Ing.

Slavomír

Strmeň

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

technik

Ing.

Vladimír

Šebeň

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

riešiteľ

Renáta

Šníderová

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

technik

Igor

Štefančík

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

riešiteľ

Ing.

Vlastimil

Murgaš

Radoslav

Nigríni

Ing.

Christo

Nikolov

Ing.

Milan

Ing.

Doc. Ing.

PhD.

CSc.

PhD.

CSc.
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Ján

Šulko

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

technik

Ing.

Elena

Takáčová

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

riešiteľ

RNDr.

Slavka

Tóthová

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

riešiteľ

Ing.

Anna

Túčeková

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

riešiteľ

Ing.

Jozef

Vakula

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

riešiteľ

Ing.

Milan

Zúbrik

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie,
kapacita podľa požiadaviek koordinátora

ZR
projektu a
ZR RV10

ZR – zodpovedný riešiteľ, ZR ČÚ – zodpovedný riešiteľ čiastkovej úlohy, ZR RV - zodpovedný riešiteľ realizačného
výstupu

6. Odberateľ z praxe:
6.1. Názov organizácie: LESY SR, š. p.
6.2. Adresa organizácie: Námestie SNP č.8, 975 66 Banská Bystrica
6.3. Osoba zodpovedná za realizáciu projektu: Ing. Alena Ábelová,
usmerňovania lesníckych činností

riaditeľka odboru

6.4. Stručný opis aktivít a zamerania organizácie, predpoklady pre realizáciu výsledkov výskumu:
LESY SR, š. p. je štátny podnik, ktorého hlavnou úlohou je spravovanie lesného a iného majetku vo
vlastníctve Slovenskej republiky. V zmysle Obchodného zákonníka je hospodárskou organizáciou s
právom trvalej podnikateľskej činnosti, dlhodobou prevádzkovou výrobou a obchodom. Víziou podniku
je dlhodobo udržateľný rozvoj štátnych lesov, ktorý vytvorí základ pre uspokojovanie potrieb prírody,
spoločnosti, ekonomiky a optimálne zhodnotí lesný majetok štátu. Dlhodobo-udržateľné hospodárenie
v lese a predaj dreva je hlavným cieľom podniku. Z výnosov zabezpečuje a podporuje multifunkčné
využitie lesov pre verejnosť za účelom rekreácie, ochrany vôd a biodiverzity. Vzhľadom k uvedenému
existujú veľmi dobré predpoklady pre realizáciu výsledkov riešenia projektu SLOV-LES.

6.5. Význam projektu pre organizáciu odberateľa:
Podnik LESY SR, š. p. svojou podnikateľskou činnosťou chce dosahovať dlhodobo-udržateľné
hospodárenie v lesoch tak, aby tieto poskytovali drevo a biomasu a zároveň aby tieto plnili aj ostatné,
významné, mimoprodukčné funkcie. Význam projektu SLOV-LES pre organizáciu odberateľa je najmä v
získaní nových poznatkov, ktoré bude možné využiť v hospodárskej praxi prostredníctvom plánovaných
realizačných výstupov z jeho riešenia.

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“

6.6. Prehlásenie odberateľa o záujme realizovať výsledky výskumu: v prílohe
6.7. Čestné prehlásenie partnera o spolufinancovaní projektu: v prílohe
7. Návrh projektu:
7.1. Definovanie problému, predmetu riešenia, jeho originálnosť a inovatívnosť:
Slovenské lesy sú vystavované stále intenzívnejšiemu pôsobeniu klimatickej zmeny. Sme svedkami
nie len postupného rozpadu smrekových porastov, ale aj zhoršovaniu zdravotného stavu takmer
všetkých ostatných drevín.

Od lesov sa naďalej vyžaduje dlhodobo-udržateľná produkcia drevnej hmoty a biomasy, pri
zachovaní všetkých dôležitých mimoprodukčných funkcií. Dlhodobo-udržateľné hospodárenie v lesoch
nie je možné bez optimalizácie pestovateľských systémov. Na mnohých miestach Slovenska je
potrebné uvažovať o ekologických limitoch hlavných hospodárskych drevín. Mimoriadny rozsah
kalamít biotických a abiotických činiteľov vyžaduje ďalšie inovácie v oblasti integrovanej ochrany lesa.
Manažment lesov ovplyvnených klimatickou zmenou nie je možný bez rozvoja a inovácií systémov na
podporu rozhodovania.

Inovatívnosť a originálnosť riešenia spočíva v komplexnosti a vzájomnej previazanosti
relevantných lesníckych problémov. Realizácia výskumu v tejto oblasti významne ovplyvní
konkurencieschopnosť a ekonomickú životaschopnosť lesných podnikov a celého lesníctva na
Slovensku.

7.2. Ciele projektu:

Cieľom projektu SLOV-LES je excelentným výskumom podporiť dlhodobo-udržateľné
obhospodarovanie lesov a aplikovateľnými inováciami v oblastiach ochrany a pestovania lesov,
stanovavania ekologických limitov, určovania zásob a sortimentácie dreva prispieť k zvýšeniu
konkurencieschopnosti slovenského lesníctva v podmienkach meniacej sa klímy.
Realizačné výstupy projektu:

1. Agrolesnícke systémy a potenciál ich využívania na Slovensku
2. Nové poznatky o adaptabilite domácich drevín a možnostiach využívania introdukovaných
drevín pri rekonštrukciách chradnúcich porastov aplikovateľné formou odporúčaní pre úpravu
legislatívnych predpisov v oblasti získavania a používania lesného reprodukčného materiálu s
ohľadom na očakávané klimatické pomery SR po r. 2050
3. Nová online web-platforma lesníckeho meteorologického monitoringu na Slovensku
4. Pilotná štúdia hodnotenia uhlíkového cyklu v lesoch a možností využitia výstupov procesných
modelov pre hodnotenie ekologických limitov a rizík v lesnom hospodárstve.
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5. Elektronické systémy Mavysk a Škodcovia drevín
6. Elektronický manuál efektívnych a ekologicky vhodných opatrení proti škodcom lesných drevín
(EIOL)
7. Technológia taxácie lesa na základe kombinácie leteckého a pozemného laserového skenovania
overená v reálnych podmienkach LC Vígľaš
8. Technológia 3D skenovania a detekcie chýb dreva pre hlavné hospodárske dreviny (smrek, buk
a dub) overená v laboratórnych podmienkach
9. Vývojový prototyp systému na podporu rozhodovania pri prebudove smrečín, overený
v poloprevádzkových podmienkach na VDO Kysuce
10. Záverečný workshop zameraný na odporúčania pre tvorbu politík

7.3. Vnútorná štruktúra projektu:
7.3.1 Prehľad čiastkových úloh (ČÚ) a ich vecných etáp

ČÚ 1: Pestovateľské systémy na podporu produkcie dreva (Jankovič)



Etapa A: Výskum možností využívania agrolesníckych systémov na Slovensku (Jankovič)
Etapa B: Výskum genofondu a adaptabilita domácich drevín a testovanie lesného reprodukčného
materiálu introdukovaných druhov (Slávik)

ČÚ 2: Ekologické limity produkcie biomasy v podmienkach zmeny klímy (Pavlenda)



Etapa A: Integrácia prvkov lesníckeho meteorologického monitoringu - podporný prostriedok
hodnotenia rizík pre lesy (Sitková)
Etapa B: Integrované hodnotenie cyklov uhlíka, vody a žívín v lesných ekosystémoch Slovenska ako
podpora hospodárenia v podmienkach zmeny klímy (Pavlenda)

ČÚ 3: Integrovaná ochrana lesa adaptovaná na klimatickú zmenu (Galko)



Etapa A: Výskum a vývoj v oblasti identifikácie, evidencie a mapovania domácich a nepôvodných
druhov škodcov (Galko)
Etapa B: Výskum a vývoj metód klimatickej zmene adaptovaných postupov integrovanej ochrany
lesa proti komplexu škodlivých činiteľov (Konôpka)

ČÚ 4: Systémy na podporu rozhodovania v lesnícko-drevárskom sektore (Kulla)




Etapa A: Nové systémy taxácie lesa založené na kombinácií metód leteckého a pozemného
laserového skenovania (Sačkov)
Etapa B: 3D skenovacie technológie pre detekciu chýb dreva (Gergeľ)
Etapa C: Ekonomicky efektívna prebudova smrečín na ekologicky stabilnejšie lesy (Kulla)
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7.3.2 Definícia čiastkových úloh (ČÚ) a ich vecných etáp

ČÚ 1 PESTOVATEĽSKÉ SYSTÉMY NA PODPORU DLHODOBOSTI PRODUKCIE
DREVA /JANKOVIČ
V lesníctve, podobne ako v celom agrosektore, v súčasnosti vystupuje do popredia
hľadanie takých systémov obhospodarovania, ktoré dokážu zachovať produkčný potenciál
a zároveň pomôžu riešiť aktuálne problémy človeka a jeho životného prostredia vyplývajúce
z doterajšieho manažmentu a prebiehajúcej klimatickej zmeny (erózia, sucho, záplavy,
degradácia pôd, vymiznutie mnohých živočíšnych druhov z krajiny, ale aj nezamestnanosť a
pustnutie kultúrnej krajiny). K riešeniu týchto problémov môže prispieť aj vytváranie a
využívanie agrolesníckych systémov, ktoré sú dnes odborníkmi považované za jeden z
najvýznamnejších adaptačných nástrojov pri hospodárení na pôde a budú výrazne podporované
aj v novej spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020. Na Slovensku v tejto
problematike výrazne zaostávame nielen za západnými krajinami, ale aj za našimi partnermi z
krajín V4. Problematike agrolesníckych systémov sa u nás doteraz nikto výskumne nevenoval
a preto je cieľom prvej etapy vytvorenie domácej odbornej poznatkovej bázy pre širšie
koncipovaný medzisektorový výskumný program a pre tvorbu nových politík a inovácií v tejto
oblasti. V lesných porastoch sme dnes svedkami veľkých disturbancií, ktorých dôvodom je
okrem klimatickej zmeny aj fakt, že viaceré dreviny boli v minulosti preukázateľne pestované
na ekologicky nevhodných stanovištiach. Pre zachovanie produkčnej funkcie našich lesných
porastov tak narastá význam poznatkov z výskumu genofondu a klimatickej adaptability
domácich lesných drevín, ako aj poznatkov o možnostiach širšieho využitia niektorých
introdukovaných drevín. Spracovanie týchto poznatkov a ich pretavenie do odporúčaní na
úpravu legislatívnych predpisov v oblasti získavania a používania lesného reprodukčného
materiálu s ohľadom na očakávané klimatické pomery SR po r. 2050 je preto predmetom
riešenia druhej etapy ČÚ 1.
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Etapa A: VÝSKUM MOŽNOSTÍ VYUŽÍVANIA AGROLESNÍCKYCH SYSTÉMOV NA
SLOVENSKU

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jaroslav Jankovič, PhD.
Čiastkový cieľ: Agrolesnícke systémy a ich potenciál v podmienkach Slovenska – vytvorenie
východiskovej poznatkovej bázy pre širšie koncipovaný medzisektorový výskumný program
a pre tvorbu politík.
Agrolesnícke systémy (ALS) sú dnes v Európe významným inovačným trendom v sektore
pôdohospodárstva. Svedčí o tom ako vznik Európskej agrolesníckej federácie
(www.eurafagroforestry.eu/), tak i vytvorenie samostatnej záujmovej skupiny (focus group)
„Agroforestry“
v
rámci
európskych
inovačných
partnerstiev
(EIP–AGRI)
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/agroforestry-introducing-woody-vegetationspecialised-crop-and-livestock-systems). Za „agrolesnícky“ sa v dnešnom modernom ponímaní
pokladá každý taký systém hospodárenia na pôde, kde sa na tej istej ploche zámerne a cielene
kombinuje poľnohospodárska produkcia (rastlinná a/alebo živočíšna) s pestovaním drevín
(lesných a/alebo ovocných a/alebo krovín). Potreba riešenia problematiky ALS na Slovensku
vyplýva aj z prudko rastúceho záujmu o tieto systémy z decíznej sféry
(http://www.agrobiznis.sk/index.php/component/content/article/1-uvod/3639-matenaslovensko-sa-musi-zaa-pripravova-na-nizkouhlikove-udratene-biohospodarstvo) i praxe. Ten
sa prejavil v procese dotazníkového prieskumu a je akcentovaný v súhrnnej správe z procesov
EDP (entrepreneurial discovery process) pre „Produktové línie pre doménu zdravé potraviny a
životné prostredie“, (schválenej Radou vlády SR pre vedu, techniku a inovácie:
(https://www.opvai.sk/media/98931/zdrave-potraviny_a_zivotne-prostredie.pdf) v oboch
hlavných relevantných odvetviach (Poľnohospodárstvo a Lesníctvo a ťažba dreva). Napriek
tomu dnes na Slovensku zatiaľ úplne absentuje odborné zázemie pre túto medzisektorovú
problematiku. NLC je jedinou inštitúciou na Slovensku, ktorej pracovníci sa od roku 2014
zúčastňujú Európskych agrolesníckych konferencií a sú zapojení v medzinárodných aktivitách
zameraných na agrolesníctvo (návrh COST akcie „Agroforestry“, projekt ERASMUS +
„AGROFOR“). Na NLC sme začali v roku 2017 v spolupráci s kolegami z Národného
poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC) pripravovať širšie koncipovaný
medzisektorový výskumný program, zameraný na komplexné riešenie problematiky
agrolesníckych systémov u nás, ktorý mal byť súčasťou projektu SLOV-AG. Tento sa však
zatiaľ nerealizuje, preto je naším zámerom v rámci projektu SLOV-LES začať s riešením tejto
problematiky. V projekte spracujeme všetky dostupné zahraničné a domáce poznatky

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“

o agrolesníckych systémoch. Vykonáme inventarizáciu typov existujúcich ALS a vypracujeme
analýzu potenciálu využívania ALS u nás, ktorej súčasťou bude identifikácia a popis hlavných
typov ALS, ktoré prichádzajú do úvahy pre Slovensko. V prípade obstarania plánovanej
infraštruktúry v rámci výzvy OP VaI na Teamingové centrá a sprevádzkovania biologickej
základne (BZ) Stráž, bude v rámci riešenia etapy v tomto objekte na cca 1 ha produkčnej ploche
zriadený modelový výskumno-demonštračný objekt „agrolesnícky systém“. Cieľom etapy
je vytvoriť základnú domácu poznatkovú bázu a východisko pre následný medzisektorový
výskum a pre tvorbu politík v zmysle požiadaviek národného projektu Optimalizácia procesov
a tvorby politík MPRV SR a 4 partnerov. Výskum sa zameria na určenie rôznych typov ALS
využiteľných na Slovensku, vrátane návrhov zmien legislatívy v tejto oblasti.
Výsledky prispejú k plneniu opatrenia 1.6.1 „Vypracovať metodiku inventarizácie
a funkčnej typizácie porastov lesných drevín na nelesných pozemkoch, vrátane legislatívnej
úpravy zabezpečenia ich optimálneho využitia“ a opatrenia 5.2.1 „Vypracovať kvantifikáciu
disponibilných zdrojov drevnej biomasy na lesných pozemkoch, nelesných pozemkoch a
produkcie odpadov po spracovaní dreva, vhodných na výrobu energií a alternatívneho využitia“
Akčného plánu Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky na obdobie rokov 20152020.
Etapa B: VÝSKUM GENOFONDU A ADAPTABILITY
A TESTOVANIE INTRODUKOVANÝCH DRUHOV

DOMÁCICH

DREVÍN

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
Čiastkový cieľ: Získanie nových poznatkov o adaptabilite domácich drevín a možnostiach
využívania introdukovaných drevín pri rekonštrukciách chradnúcich porastov aplikovateľných
do praxe formou odporúčaní pre úpravu legislatívnych predpisov v oblasti používania lesného
reprodukčného matriálu s ohľadom na očakávané klimatické pomery SR po roku 2050.
V etape zameranej na výskum genofondu a klimatickej adaptability lesných drevín
rozšírime dostupné poznatky o výsledky hodnotenia produkcie a zdravotného stavu lesných
drevín v gradientových provenienčných pokusoch. NLC disponuje staršími pokusmi pre smrek,
smrekovec a borovicu, novšie pokusy boli založené v r. 2009-2012 paralelne na VDO Kysuce
a v ďalších častiach Slovenska pre buk, dub zimný a letný, jaseň štíhly a čerešňu vtáčiu.
Hodnotenie bude zamerané na porovnanie rastu, prežívania a poškodenia potomstva
materských porastov rôzneho geografického pôvodu. Riešenie tejto časti etapy je prepojené s
projektom INTERREG Stredná Európa SUSTREE, ktorý je zameraný na koordináciu
používania lesného reprodukčného materiálu v podmienkach klimatickej zmeny v celom
stredoeurópskom regióne. Súčasťou etapy bude testovanie vybraných introdukovaných drevín
a dostupných domácich drevín na lesných i poľnohospodárskych pôdach Slovenska ako aj
analýzy výsledkov genetických pokusov so zameraním na klimatickú adaptabilitu lesných
drevín s cieľom identifikácie proveniencií a drevín vhodných pre budúce podmienky prostredia
na našom území. Na základe prevzatých poznatkov a výsledkov vlastného výskumu
vypracujeme odporúčania na úpravu legislatívnych predpisov pre získavanie a používanie
lesného reprodukčného materiálu domácich a introdukovaných drevín s ohľadom na očakávané
klimatické pomery SR po roku 2050. Pri riešení etapy budú využité existujúce pokusné plochy
a objekty.
Výsledky prispejú k plneniu opatrenia 1.1.1 „Vypracovať národnú stratégiu adaptácie lesov
Slovenska na klimatickú zmenu“ Akčného plánu Národného programu využitia potenciálu
dreva Slovenskej republiky. Výskum genofondu lesných drevín a ich vnútro druhovej
premenlivosti v klimatickej adaptabilite je prepojený s ČÚ2 a ČÚ3 a pomôže splniť ciele
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Národného programu ochrany genetických zdrojov lesných drevín 2015-2019, schváleného
vedením MPRV SR pod. č. 4899/2014-72.

ČÚ 2 EKOLOGICKÉ LIMITY PRODUKCIE BIOMASY V PODMIENKACH ZMENY
KLÍMY / PAVLENDA
Rastúca frekvencia a intenzita klimatických extrémov sa negatívne prejavuje na
stúpajúcich škodách zaznamenávaných na lesných porastoch. Súčasne s fragmentáciou a
destabilizáciou lesných celkov v dôsledku rôznych disturbančných faktorov (najčastejšie vietor
a hmyz) stúpa spoločenská požiadavka na zachovanie priaznivého stavu lesov a plnenie ich
mimoprodukčných funkcií. Hospodárska prax je však ekonomicky závislá na produkcii
hospodárskych lesov so stúpajúcou tendenciou využívania drevnej hmoty na bioenergetické
účely. Jednou so základných podmienok pre zlaďovanie rôznych protichodných požiadaviek je
získavanie exaktných údajov nielen o samotných lesných porastoch, ale aj o meniacej sa klíme.
Potrebné je tiež overovať nové prístupy a modely pre analýzu a prognózu vývoja lesných
ekosystémov.
S rastúcou mierou zraniteľnosti a ohrozenia lesov rastie potreba kvalifikovaných a
operatívnych informácií o prírodných rizikách a fungovaní prírodných ekosystémov v
zmenených environmentálnych podmienkach. Na medzinárodnej úrovni rastie hodnota
informácií z trvalých výskumných objektov v lesných ekosystémoch, ktoré sú súčasťou
výskumu zameraného na vplyv extrémnych prejavov zmeny klímy na rastové a produkčné
procesy. Sieť klimatologických staníc a automatizované meteorologické merania na Slovensku
zabezpečované národnou inštitucionálnou autoritou SHMÚ nemajú dostatočné pokrytie v
lesných oblastiach, ktoré sú najčastejším a zároveň zraniteľným priestorom pre iniciáciu
nežiadúcich meteorologicko-hydrologických javov (extrémne zrážky, vietor, sucho a extrémne
teploty ako zvýšené riziko pre vznik požiarov).
Cieľom riešenia tejto ČÚ je tiež testovanie procesného ekosystémového modelu pre
prognózovanie rizík pre vývoj lesa v meniacich sa podmienkach. Plánujeme však overiť
využitie tohto systému pre potreby lesníckej prevádzky na hodnotenie operatívnych rizík
súvisiacich so zmenou klímy (najmä sucho, extrémne zrážky, požiare, hmyz). Ďalej sa
zameriame na vývoj systému ucelene integrujúceho dáta a poznatky získané v dlhodobom
ekologickom a ekofyziologickom výskume.
Cieľom je vytvoriť podporný nástroj pre plánovanie obhospodarovania lesov v
podmienkach zmeny klímy. Plánovanie v lesnom hospodárení sa tradične opiera o rôzne
empirické modely (napr. rastové tabuľky), ktoré umožňujú o.i. hodnotiť vývoj produkčných a
ďalších ukazovateľov v závislosti od stanovištných podmienok a manažmentu. V meniacich sa
prírodných podmienkach však tieto plánovacie nástroje môžu poskytovať skreslené informácie,
napr. v dôsledku už v súčasnosti pozorovanej meniacej sa rastovej dynamiky drevín. Zmena
klímy zároveň prináša tzv. neanalogické podmienky (v minulosti sa nevyskytujúce), na ktoré
empirické modely nie sú schopné primerane reagovať. Patria sem napr. reakcie produkčných
procesov na opakujúce sa klimatické stresové udalosti, modifikácia rastových procesov
zmenenou koncentrácie CO2, zmeny nutričného režimu v dôsledku zrýchlenej dekompozície a
rôzne interakcie týchto faktorov. V súlade s najnovšími vedeckými poznatkami je riešenie
týchto úloh doménou procesných modelov, ktorých využitie pri tvorbe podkladov pre
manažment lesa bolo doposiaľ okrajové. Tieto modely umožňujú napr. komplexnejšie
pochopenie ekologických (nutričných a hydrických) limitov produkcie biomasy alebo
akumulácie uhlíka. S ohľadom na ich stále sa zlepšujúcu schopnosť spoľahlivo opisovať vývoj
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lesných ekosystémov je výskum širšieho využitia týchto modelov v lesnom hospodárstve
nanajvýš aktuálny.
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Etapa A: INTEGRÁCIA PRVKOV LESNÍCKEHO METEOROLOGICKÉHO MONITORINGU
- PODPORNÝ PROSTRIEDOK HODNOTENIA RIZÍK PRE LESY

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zuzana Sitková, PhD.
Čiastkový cieľ: Vytvoriť integrovanú platformu pre online lesnícke meteorologické dáta, ktorá
bude slúžiť ako podporný nástroj výskumu klimatickej zmeny, najmä extrémov počasia na lesy
a ich produkciu.

Nová webová platforma lesníckeho meteorologického monitoringu bude poskytovať
operatívne údaje zo siete meteorologických staníc umiestnených v rôznych lesných oblastiach
Slovenska a distribuovaných v rôznych lesných vegetačných stupňoch od nadmorskej výšky
225 m n. m. až po hornú hranicu lesa v 1560 m n. m. V rámci NLC sa počíta s prepojením na
výskum v oblasti integrovanej ochrany lesa a systémy včasného varovania pred výskytom
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škodlivých činiteľov. Sieť meteorologických staníc už existuje (NLC má 13 staníc). Bola
budovaná postupne približne od roku 2007 (resp. od 2010) v závislosti od stanice, niektoré
časové rady tak už dosahujú viac ako 10-ročné merania práve z decénia známeho množstvom
klimaticky kontrastných až extrémnych situácií. Koncepčne sa počíta s rozšírením počtu staníc
a zahrnutím staníc Technickej univerzity vo Zvolene. Diaľkový prenos dát na internetovú
stránku bude prebiehať každú hodinu. Okrem priamo meraných veličín aplikácia bude
umožňovať prehľad agregovaných a odvodených veličín (denné úhrny zrážok a
evapotranspirácie, sýtostný doplnok atď.). V priebehu riešenia budú vyvíjané a testované nové
algoritmy na vybrané klimatické indexy, index sucha, kumulatívnych hodnôt pre iniciáciu
gradácii hmyzích škodcov a požiarny index
Otvorený systém umožní lesníckej prevádzke prístup k údajom o kumulovaných teplotách
vzduchu a následnom zvýšení rizika šírenia sa podkôrneho hmyzu v relevantných regiónoch Slovenska.
Ďalej umožní monitoring operatívneho rizika vzniku požiarov na pokalamitných alebo iných lesných
plochách a sledovanie aktuálnych úhrnov extrémnych zrážok v lesnatých oblastiach Slovenska v čase
hrozby prívalových dažďov a povodní.
Výsledky prispejú k plneniu opatrenia 2.14.2 Akčného plánu Národného lesníckeho programu
Slovenskej republiky na obdobie rokov 2015-2020 „Pokračovať vo vývoji metód inventarizácie
a monitoringu lesov v súlade s postupmi, technológiami, potrebami a požiadavkami prebiehajúceho
integračného procesu“ a priority 4 „Zmierňovať dosahy zmeny klímy a podporovať prispôsobovanie
lesov účinkom klimatickej zmeny“ Akčného plánu Národného programu využitia potenciálu dreva
Slovenskej republiky. V rámci riešeného projektu je významná najmä nadväznosť na ČÚ 3.

Etapa B: INTEGROVANÉ HODNOTENIE CYKLOV UHLÍKA, VODY A ŽÍVÍN V LESNÝCH
EKOSYSTÉMOCH SLOVENSKA AKO PODPORA HOSPODÁRENIA V PODMIENKACH
ZMENY KLÍMY

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
Čiastkový cieľ: Cieľom je aplikovať procesný ekosystémový model lesa pre hodnotenie limitov
a predvídanie rizík rastu a produkcie lesa v podmienkach zmeny klímy
Produkcia dreva je vo svojej podstate výsledkom fyziologických procesov lesných drevín
a v širšom kontexte vychádza z látkových a energetických tokov v lesných ekosystémoch.
Všetky tieto procesy možno simulovať matematickými modelmi. V súčasných podmienkach je
potrebné testovať, kalibrovať a overovať špičkové ekosystémové modely (nielen rastové
modely). Ide teda o overenie ďalšieho nezávislého zdroja predikcie vývoja lesného ekosystému
a potenciálu produkcie.
Na riešenie bude použitá najnovšia verzia procesného modelu BiomeBGC (Thornton et al.
2005), tzv. BiomeBGC-MUSO (Hidy et al. 2014), ktorý je vyvíjaný na ELTE Budapešť.
V súčasnosti ide o jeden z najpokročilejších nástrojov na modelovanie tokov látok v
ekosystémoch. V rámci riešenia bude prebiehať úzka spolupráca s vývojovým tímom modelu.
Ako empirický materiál budú využité dva typy dát. Prvým sú údaje plochy intenzívneho
monitoringu lesa v rámci programu európskeho monitoringu lesa ICP Forests (6 plôch,
v drevinovom zležení prevláda smrek, buk, jedla a dub). Ide o plochy vybavené
meteorologickou stanicou, štandardným dendrometrickým vybavením a rôznym ďalším
doplňujúcim vybavením, ktoré sa medzi plochami líši. Výhodou využitia tohto systému je
pokrytie reprezentatívnych ekosystémov Slovenska. Druhým typom vstupných údajov sú tzv.
vysoko technicky vybavené plochy (Highly Instrumented Sites), ktoré okrem štandardného
vybavenia disponujú aj ekosystémovými stanicami na meranie tokov látok v ekosystéme.
Súčasťou tejto infraštruktúry bude experimentálna plocha Bieň a ekosystémová stanica Tatry.
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Základnou úlohu výskumného riešenia bude prispôsobiť parametre modelu špecifickým
rastovým, stanovištným a klimatickým podmienkam Slovenska (resp. strednej Európy). Model
bude nastavený tak, aby verne reprodukoval rastovú dynamiku a ďalšie premenné na vyššie
uvedenom systéme plôch, čo predstavuje základ integrovaného systému (integrácia
komponentov model-dátová infraštruktúra-poznatkové bázy ekológie a ekofyziológie drevín).
Systém bude hodnotiť budúci vývoj produkčných ukazovateľov lesa, ako aj toky uhlíka, vody
a živín. Vytvorený systém umožní operatívne reagovať na nové úlohy definované
požiadavkami lesného hospodárstva a spoločnosti v súvislosti napr. s bilancovaním zásob
uhlíka alebo tvorby adaptačných stratégií na zmenu klímy.
Navrhované riešenie je zároveň novým a progresívnym spôsobom využitia dát získaných
v rámci intenzívneho monitoringu lesa a definuje nové spôsoby prepojenia ekologického
výskumu a praktického lesníckeho plánovania.
Na základe výsledkov riešenia budú zhrnuté dopady na produkčný potenciál hlavných
drevín v strednej Európe, budú zhodnotené rozdiely oproti predchádzajúcim prístupom, budú
kriticky zhodnotené prínosy a limity využitia procesných modelov pri podpore hospodárenia v
lesoch. Podstatnou súčasťou riešenia je vypracovanie pilotnej štúdie na hodnotenie uhlíkového
cyklu porastov a zhodnotenie využitia výstupov pre zlepšenie metód bilancovania zásob uhlíka
realizovaného NLC a vypracovanie odporúčaní pre využitie výstupov procesných modelov pre
dlhodobé plánovanie v lesnom hospodárstve.
Výsledky prispejú k plneniu opatrenia 2.14.2 Akčného plánu Národného lesníckeho
programu Slovenskej republiky na obdobie rokov 2015-2020 „Pokračovať vo vývoji metód
inventarizácie a monitoringu lesov v súlade s postupmi, technológiami, potrebami
a požiadavkami prebiehajúceho integračného procesu“ a priority 4 „Zmierňovať dosahy zmeny
klímy a podporovať prispôsobovanie lesov účinkom klimatickej zmeny“ Akčného plánu
Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky. V rámci riešeného
projektu je významná najmä nadväznosť na ČÚ 3.

ČÚ 3 INTEGROVANÁ OCHRANA LESA ADAPTOVANÁ NA KLIMATICKÚ
ZMENU / GALKO
Integrovaná ochrana lesa (IOL) je samostatnou disciplínou lesníckych vied (Bottrell, 1979),
ktorá spája súčasné teoretické a praktické poznatky ochrany lesa na zvládnutie manažmentu
škodlivých činiteľov tak, aby ich účinky nepresiahli prah hospodárskej škodlivosti, čo je obzvlášť
aktuálne v prípade súčasne pokračujúcej klimatickej zmeny. IOL patrí k základným princípom
lesníctva. Znamená to, že ochrana porastov sa nezužuje len na položenie lapákov či inštaláciu
lapačov. Integrovaná ochrana znamená, že ochrana sa týka celého procesu manažmentu porastu,
od jeho založenia, cez výchovu až po obnovu. Každé jedno prijaté a v lese realizované
manažmentové opatrenie na akejkoľvek úrovni, nemôže byť realizované skôr ako sa zhodnotí jeho
dopad na zdravotný stav porastov. Akokoľvek vysoko ekonomicky výhodné opatrenie, ktoré ale
zvýši riziko napadnutia porastov škodlivými činiteľmi, treba považovať za zlé opatrenie, preto
v konečnom dôsledku môže spôsobiť veľké ekonomické straty (predražiť výrobu, znížiť cenu dreva
a pod.)
Klimatická zmena a voľný obchod s rastlinným materiálom pôsobia stimulačne na aktivitu
mnohých škodcov. V pôvodnom areáli často indiferentný druh zavlečený do nových podmienok sa
často správa agresívne a môže sa stať nebezpečným inváznym druhom. Význam inváznych
škodlivých druhov tak naďalej stúpa. Domáce druhy škodlivých organizmov tiež rozličným
spôsobom reagujú na zmeny klímy. Zmeny v populačnej dynamike a distribučných areáloch
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lesných škodcov predstavujú dôležitú súčasť výskumu dopadov zmeny klímy na les. Zatiaľ čo
stromová zložka lesného ekosystému sa mení pod tlakom meniacich sa podmienok relatívne
pomaly, odozvy škodcov môžu byť takmer bezprostredné. Toto je jeden z dôvodov neustále
narastajúcich škôd spôsobovaných v lesoch rôznymi škodcami. Bezpečné a trvalé plnenie všetkých
funkcií lesných ekosystémov je možné dosiahnuť len s využitím aktívnej ochrany lesných porastov,
ktorá sa realizuje cez prevenciu, kontrolu, monitoring a priamu obranu (mechanickú, chemickú,
biologickú) pred pôsobením škodcov. Použitie vhodných metód obrany predpokladá komplexné
poznanie prejavov a správania týchto škodlivých organizmov v lesoch, domácich ako aj
nepôvodných, vrátane možných zmien ich pôsobenia v podmienkach klimatickej zmeny.
Výskum v tejto oblasti sa zameria na vývoj nových metód IOL proti hlavným druhom
domácich a nepôvodných škodlivých činiteľov so zameraním na biologické metódy v podmienkach
klimatickej zmeny.
Riešenie ČÚ3 je v celom rozsahu v súlade s požiadavkou RIS3 SK; zabezpečiť rozvoj
progresívnych postupov v pôdohospodárstve a výrazne zefektívniť využívanie lesa. Tiež zapadá do
kontextu návrhu národného projektu SLOV-AGR a projektu CE LignoSilva v rámci ktorých sa
počíta s obstaraním časti prístrojového vybavenia. Počas riešenia projektu SLOV-LES sa plánuje
rozsiahla rekonštrukcia časti laboratórnych priestorov a ich prestavba na certifikované
Laboratórium inváznych organizmov, ktorá zapadá do konceptu tohto projektu.
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Etapa A: VÝSKUM A VÝVOJ V OBLASTI IDENTIFIKÁCIE, EVIDENCIE A MAPOVANIA
DOMÁCICH A NEPÔVODNÝCH DRUHOV ŠKODCOV

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Juraj Galko, PhD.
Čiastkový cieľ: Cieľom etapy je vývoj nových metód pre identifikáciu, evidenciu a mapovanie
hlavných domácich a nepôvodných škodcov, ktoré majú vážny potenciál ohroziť zdravotný stav
lesov strednej Európy a Slovenska
Lesné porasty sú každodenne konfrontované s rizikom poškodenia abiotickými a biotickými
škodlivými činiteľmi. Tie v našich podmienkach každoročne poškodia 40-60 % vyťaženej drevnej
hmoty. Časť tejto hmoty je poškodená nepôvodnými, inváznymi druhmi škodcov. Nepôvodné
druhy sú také druhy, ktoré na území Slovenska nemajú pôvodný areál rozšírenia a boli na naše
územie dovezené alebo sa sem rozšírili z iných krajín. Invázne druhy sú nepôvodné druhy, ktoré
majú potenciál sa rýchlo šíriť a negatívne ovplyvňovať populácie našich pôvodných druhov a
pôvodné biotopy. Pochádzajú najčastejšie z amerického kontinentu, z Ázie alebo aj iných častí
sveta. Európska únia vynakladá stále väčšie úsilie aby zabránila šíreniu inváznych organizmov.
Obrana lesných porastov, vývoj nových metód a ich harmonizácia v rámci EÚ je jednou z priorít
Európskej a mediteránnej organizácie pre ochranu rastlín (EPPO), ktorá koordinuje činnosť v tejto
oblasti. Dlhodobo-udržateľné hospodárenie v lese nie je možné bez inovácií v oblasti integrovanej
ochrany pred inváznymi druhmi škodcov. Toto je aj jedna z priorít európskeho programu
HORIZON 2020. Napriek vynakladanému úsiliu sa rozširovanie inváznych organizmov v EU stále
nedarí zastaviť a výskum v tejto oblasti je mimoriadne potrebný.
Výskum sa zameria na vývoj nových metód identifikácie, evidencie a monitoringu škodcov
a tým na zabezpečenie dlhodobo-udržateľného hospodárenia v lesoch.
Výsledky prispejú k plneniu opatrenia 2.12.2 Akčného plánu Národného lesníckeho
programu Slovenskej republiky na obdobie rokov 2015-2020 „Vypracovať analýzu a predikciu
vývoja poškodzovania ekosystémov (lesa a dreva) introdukovaným hmyzom a hubami
v nadväznosti na klimatickú zmenu a globalizáciu trhu s drevom“ a opatrenia 1.5.1. „Vyvinúť na
národnej úrovni centrálny systém permanentnej inventarizácie kalamitných hmyzích škodcov
a skorého varovania na báze moderných technológií“ Akčného plánu Národného programu
využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky.
Etapa B: VÝSKUM A VÝVOJ METÓD KLIMATICKEJ ZMENE ADAPTOVANÝCH
POSTUPOV INTEGROVANEJ OCHRANY LESA PROTI KOMPLEXU ŠKODLIVÝCH
ČINITEĽOV

Zodpovedný riešiteľ: doc. Dr. Ing. Bohdan Konôpka
Čiastkový cieľ: Cieľom etapy je vytvorenie stratégie integrovanej ochrany lesa prispôsobenej
na mieniace sa ekonomické (najmä globalizácia trhu s drevom, drevárskymi výrobkami
a rastlinným materiálom) a ekologické podmienky. Následne princípy tejto stratégie
zapracovať do praktických postupov integrovanej ochrany lesa.
Situácia na Slovensku (ale aj v ďalších štátoch Európy) v oblasti poškodzovania, či dokonca
rozvrátenia lesných porastov škodlivými činiteľmi sa dramatizuje v dôsledku viacerých faktorov.
Závažným agentom je prebiehajúca klimatická zmena, ktorá ovplyvňuje existenčné podmienky lesných
drevín (spravidla negatívne), ako aj škodcov a abiotických škodlivých činiteľov (často stimulačne).
V dôsledku týchto okolností sa mení vzťah medzi drevinou a škodlivým činiteľom, čím sa môže znižovať
účinnosť tradičných metód ochrany lesa. Ďalším relevantným faktorom je globalizácia trhu s drevom,
drevárskymi výrobkami a rastlinným materiálom. Tým sa akceleruje riziko šírenia inváznych druhov na
Slovensku. Zároveň evidujeme tlaky na znižovanie (či elimináciu) vplyvu chemických látok na životné
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prostredie, eventuálne obmedzenie niektorých postupov ochrany lesa v územiach s rôznym stupňom
ochrany prírody, resp. v oblastiach so zvýšeným záujmom širokej verejnosti.
Preto sa bude kontinuálne vytvárať elektronický manuál metód ochrany lesa s ohľadom na
klimatickú zmenu. Navrhnutá stratégia ochrany lesa bude klásť dôraz na preventívne opatrenia, teda
metódy predchádzania kalamitného stavu v lesoch. Dôraz sa vo výskume tejto problematiky bude klásť
na biologické a biotechnické metódy. Syntéza riešenia obidvoch etáp vytvorí argumentačnú bázu pre
zdôvodnenie zvolených postupov ochrany lesa v celospoločenskej diskusii.
Zároveň dôležitým faktorom pre úspešnú implementáciu poznatkov z ochrany lesa je rýchla
a odborne fundovaná informovanosť lesníckej komunity o možnostiach použitia jednotlivých metód
pre špecifické kolízne situácie vzťahov lesnej dreviny a škodlivého činiteľa. Informácie okrem osobného
kontaktu (cez ľudský faktor) možno distribuovať aj pomocou elektronických dokumentov cez
internetové zdroje. Takýto spôsob prijímania údajov je širokej verejnosti ľahko dostupný a nemá
kapacitné obmedzenia ako je to v prípade ľudského faktora (najmä špecialisti na ochranu lesa).
Etapa sa bude riešiť v interakcii s ČÚ 2 „Ekologické limity produkcie biomasy v podmienkach
zmeny klímy“, čo umožní prepojiť informácie o faktoroch prostredia, ktoré výrazne ovplyvňujú vzťah
medzi drevinou a škodlivým činiteľom.
Výsledky prispejú k plneniu opatrenia 2.10.2 Akčného plánu Národného lesníckeho programu
Slovenskej republiky na obdobie rokov 2015-2020 „Vypracovať návrh efektívneho systému tvorby,
financovania a realizácie projektov ozdravných opatrení v lesoch zameraných na prevenciu a na
obnovu potenciálu lesov po kalamitách spôsobených škodlivými činiteľmi“ a opatrenia 1.5.1. „Vyvinúť
na národnej úrovni centrálny systém permanentnej inventarizácie kalamitných hmyzích škodcov
a skorého varovania na báze moderných technológií“ Akčného plánu Národného programu využitia
potenciálu dreva Slovenskej republiky.

ČÚ 4 SYSTÉMY NA PODPORU ROZHODOVANIA V LESNÍCKO-DREVÁRSKOM SEKTORE / KULLA

Systémy na podporu rozhodovania slúžia na technickú podporu resp. pomoc pri riešení
zložitých problémov, ktoré nie je možné v celej šírke uchopiť a riešiť kapacitou ľudského
mozgu. Podľa Beltona a Stewarta (2002) je proces podpory rozhodovania možné rozdeliť do
troch hlavných fáz. Prvou je štruktúrovanie problému, ktoré vyžaduje analýzu informácií
o zdrojoch, o cieľoch vlastníka, a o vonkajšom prostredí a jeho limitoch. Druhou fázou je
tvorba modelu, to znamená jeho matematická formulácia, výber a ocenenie rozhodovacích
kritérií, a tvorba alternatív riešenia problému. Treťou fázou je využitie modelu pre
informovanie vlastníka a vyvolanie nových myšlienok. Podpora rozhodovania pritom nemá
nahradiť rozhodovanie ľudí, ale pomôcť im zlepšiť rozhodnutia ktoré robia, za predpokladu že
sú racionálne (Kangas et al. 2008). Lesnícko-drevársky komplex je typickým príkladom veľmi
komplexného systému, ktorý je závislý od mnohých ekologických (produkčné podmienky a ich
zmeny), ekonomických (dopyt po produktoch a ich cena, nové produkty), a sociálnych
(ekosystémové služby lesov) vplyvov a obmedzení. Princípy existujúcich systémov na podporu
rozhodovania v lesníctve prehľadne sumarizuje Kangas et al. (2008). ČÚ sa zameriava na
dosiahnutie progresu v troch perspektívnych témach súvisiacich s podporou rozhodovania
v lesnícko-drevárskom sektore Slovenska. Prvou je zisťovanie informácií o lesoch s využitím
technológií leteckého a pozemného laserového skenovania (LiDAR), druhou detekcia
vnútorných chýb dreva pomocou 3D skenovania, a treťou optimalizácia procesu prebudovy
odumierajúcich smrečín na stabilnejšie, zároveň však produkčne plnohodnotné lesy.
Tabuľka plánovaných výstupov za ČÚ 4.
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Etapa A. NOVÉ POSTUPY TAXÁCIE LESA ZALOŽENÉ NA KOMBINÁCIÍ METÓD
LETECKÉHO A POZEMNÉHO LASEROVÉHO SKENOVANIA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ivan Sačkov, PhD.
Čiastkový cieľ: Overenie technológie taxácie lesa na základe kombinácie metód leteckého a
pozemného laserového skenovania.
Lesné ekosystémy sú dôležitým zdrojom obnoviteľných surovín a prírodných zdrojov. Tieto
ekosystémy sú ale veľmi dynamické, a v poslednom období vystavené neustálym disturbanciám.
Presné a aktuálne informácie o stave lesov sú preto pre podporu rozhodovania pri manažmente lesov
mimoriadne dôležité.
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Využiteľnosť leteckého laserového skenovania (LLS) v rámci zisťovania stavu lesov už bola
predmetom širšieho vedeckého záujmu. NLC v rámci tohto výskumu vyvíja softvér na automatizované
spracovanie a využitie údajov LLS v taxácii lesa – REFLEX, ktorého niektoré funkcionality (meranie
výšok) sa už využívajú v taxačnej praxi. Komplexné riešenie pre zisťovanie ostatných taxačných
charakteristík (drevina, hrúbka, zásoba) zatiaľ nie je dostatočne presné. Hlavným problémom je
spoľahlivé stotožnenie referenčných pozemných meraní s georeferencovaným mračnom bodov LLS.
Nové možnosti riešenia tohto problému ponúka platforma pozemného laserového skenovania
(PLS). V tejto oblasti sa výskum zameral predovšetkým na technológiu statického PLS (Kankare et al.,
2013), ktorá je ale pomerne náročná pre praktické využitie. Efektívnejším riešením je technológia
mobilného PLS protokolu na šifrovanie dát, ktorá je novou alternatívou v tomto segmente, a zatiaľ
nebola širšie analyzovaná. Cieľom riešenia je overenie možností využitia tejto technológie v našich
podmienkach. V kombinácii s leteckým laserovým skenovaním môže pozemné skenovanie formou
kruhových alebo pásových pokusných plôch nahradiť nákladné a z hľadiska spoľahlivosti prepojenia
s údajmi LLS problematické podporné terénne merania. Prepojenie údajov pozemného a leteckého
skenovania bude zabezpečené softvérovo. Výsledkom riešenia bude návrh novej technológie taxácie
lesa na základe kombinácie leteckého a pozemného laserového skenovania, a jej pilotné overenie
v reálnych podmienkach hospodárskej praxe na území LC Vígľaš.
Technológia taxácie lesa bude overená v podmienkach LC Vígľaš, na ktorom sa nachádzajú rôzne
typy lesných ekosystémov reprezentované porastmi rôzneho veku, zloženia a štruktúry. Pre toto
územie sú navyše dostupné dáta z leteckého snímkovania a skenovania získané v rámci obnovy
programov starostlivosti o lesy ako aj riešenia výskumných projektov ProMon (APVV-15-0393) a
ATBIOMAP (AO/1-8673/16/NL/NDe). Etapa je súčasne priamo previazaná s projektom CE LignoSilva, v
rámci ktorého bude získaná potrebná technická infraštruktúra na pozemné skenovanie, a s ukončeným
projektom Monitoring a výskum lesných ekosystémov financovaným zo švajčiarskeho finančného
mechanizmu, v rámci ktorého je technická infraštruktúra na letecké snímkovanie a skenovanie už
k dispozícii a je nasadená v bežnej praxi. V prípade kritického scenára, t.j. ak sa infraštruktúru
pozemného skenovania nepodarí včas obstarať, získajú sa údaje pozemného skenovania
v nevyhnutnom rozsahu dodávateľsky.
Výsledky riešenia prispejú k plneniu opatrenia 2.14.2. Akčného plánu Národného lesníckeho
programu Slovenskej republiky na obdobie rokov 2015-2020 „Pokračovať vo vývoji metód
inventarizácie a monitoringu lesov v súlade s postupmi, technológiami, potrebami a požiadavkami
prebiehajúceho integračného procesu“.

Etapa B: 3D SKENOVACIE TECHNOLÓGIE PRE DETEKCIU CHÝB DREVA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tomáš Gergeľ, PhD.
Čiastkový cieľ: Vytvorenie algoritmov na automatickú identifikáciu chýb dreva v softvéri na
spracovanie obrazu.
Obsahové zameranie etapy je súčasťou širšie koncipovaného výskumu v oblasti využitia
inteligentných technológií pri spracovaní dreva. Zameriava sa špeciálne na zlepšenie výťažnosti
a tým zvýšenie pridanej hodnoty pri mechanickom spracovaní dreva. Nové technológie 3D
skenovania a algoritmy klasifikácie obrazu opätovne umožňujú otvoriť oblasť výskumu
sortimentácie dreva na novej kvalitatívnej úrovni. Predpokladá sa uplatnenie stereometrického
prístupu, ktorý simuluje požadovanú štruktúru sortimentov na podklade parciálnych poznatkov
o pozdĺžnom tvare kmeňov a rozložení vonkajších a vnútorných znakov kvality dreva na jeho
pozdĺžnom profile.
Hlavným cieľom výskumného riešenia etapy je navrhnúť postupy klasifikácie obrazu
zamerané na detekciu jednotlivých chýb dreva automatizovaným spôsobom v 3D priestore a
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vyhodnotiť správnosť klasifikácie. Ide o partikulárny cieľ, po dosiahnutí ktorého bude možné
pokračovať vo výskume zameranom na spresnenie modelov kvality kmeňov a štruktúre
sortimentov.
Riešenie sa začne získaním reprezentatívnej vzorky guľatiny smreka, duba a buka, pre
ktorú sa zistia podrobné rozmerové údaje a údaje vonkajšej kvality guľatiny (STN EN 1309-2).
Guľatina bude následne narezaná na vrstvy, jednotlivé vrstvy budú digitálne zosnímané a budú
na nich identifikované všetky chyby dreva (STN EN 1310): trhliny, hniloba, hrče, sfarbenie,
nepravé jadro (STN EN 844-9). Zo získaných snímok bude vytvorený 3D digitálny model
každého kusa guľatiny, na ktorom pomocou softvéru na spracovanie obrazu budú vytvorené
algoritmy na automatickú detekciu chýb dreva. Skúmané budú postupy detekcie a hodnotenia
chýb s využitím algoritmov spracovania obrazu založených na riadenej ako aj neriadenej
klasifikácii, metódy objektovo orientovanej klasifikácie obrazu a analýzy profilovej geometrie.
V záverečnej fáze riešenia sa vyhodnotí správnosť jednotlivých algoritmov automatickej
detekcie chýb dreva, ako aj ich citlivosti pri detekcii jednotlivých chýb dreva.
Výsledky prispejú k plneniu opatrenia 2.3.2 Akčného plánu Národného programu využitia
potenciálu dreva Slovenskej republiky „Zabezpečiť zavádzanie, výskum a aplikáciu
technologických inovácií zameraných na výrobky z dreva s vysokou mierou pridanej hodnoty
najmä na lepené drevo, drevené stavebno-stolárske výrobky, drevené konštrukcie a stavby z
dreva, ako aj produkty celulózo-papierenského priemyslu“.
Etapa C: EKONOMICKY EFEKTÍVNA PREBUDOVA SMREČÍN NA EKOLOGICKY
STABILNEJŠIE LESY

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ladislav Kulla, PhD.
Čiastkový cieľ: Návrh prototypu expertného systému na podporu rozhodovania pri
projektovaní prebudovy rovnovekého smrekového lesa na ekologicky stabilnejší, rôznoveký
zmiešaný les.
Pod prebudovou lesa rozumieme zásadnú zmenu štruktúry lesa spojenú so zmenou
hospodárskeho spôsobu. V našom prípade bude cieľom prebudovy náhrada nepôvodného
rovnorodého a rovnovekého, spravidla už odumierajúceho smrekového lesa, ekologicky
stabilnejším zmiešaným, rôznovekým, a produkčne plnohodnotným prírode blízkym lesom.
Riešenie nadviaže na výskum inovatívnych metód ťažbovej úpravy prírode blízkych lesov
v projekte VIPLES (2016 – 2018). Pre ekonomickú optimalizáciu prebudovy sa na báze už
existujúceho maticového modelu (Roessiger et al. 2018) vyvinie osobitný maticový model
prebudovy smrečín, rozšírený o funkcionalitu umelého vnášania drevín nevyskytujúcich sa
v materskom poraste (najmä jedle a buka). Pre parametrizáciu čiastkových modulov (dorastu,
presunu medzi hrúbkovými stupňami, a mortality stromov) sa využijú relevantné údaje
Národnej inventarizácie a monitoringu lesa a iných projektov, doplnené o zisťovania
v modelovom území. Tieto budú zamerané najmä na nákladovosť, úspešnosť prežívania,
a odrastanie umelej obnovy vnášaných drevín. Pilotným územím na ktorom bude maticový
model prebudovy testovaný je VDO Kysuce, kde sa na ploche cca 300 ha, priliehajúcej
prírodnej rezervácii Veľký Polom, pre tento účel založí pilotný demonštračný objekt prebudovy
smrečín.
Riešenie je v súlade so Štatútom VDO Kysuce na roky 2019 – 2028. VDO Kysuce je
súčasťou výskumnej infraštruktúry projektového zámeru CE LignoSilva. Okrem projektu
VIPLES sa pre potreby riešenia využijú údaje a čiastkové výsledky projektov FORESTMAN
(APVV-0439-12), PROMON (APVV-15-0393), a projektu BESKYDY (INTERREG SK-CZ
14-20), s ktorým je riešenie komplementárne.
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Výsledky prispejú k plneniu opatrenia 2.10.2 Akčného plánu Národného lesníckeho
programu Slovenskej republiky na obdobie rokov 2015-2020 „Vypracovať návrh efektívneho
systému tvorby, financovania a realizácie projektov ozdravných opatrení v lesoch zameraných
na prevenciu a na obnovu potenciálu lesov po kalamitách spôsobených škodlivými činiteľmi“,
najmä v súvislosti s prípravou novej spoločnej pôdohospodárskej politiky (SPP).
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7.4. Rámcová metodika riešenia:
ČÚ 1
2019



Štúdium a spracúvanie poznatkov odbornej literatúry zameranej na agrolesnícke systémy
v podmienkach mierneho pásma, inventarizácia zvyškov agrolesníckych systémov na
Slovensku (etapa A)
Terénne hodnotenie prenosových (provenienčných) pokusov a testov potomstiev
založených so zameraním na vyhodnotenie klimatickej adaptability lesných drevín (etapa B)

2020



Sumarizácia a vyhodnotenie teoretických poznatkov o možnostiach využitia agrolesníckych
systémov v podmienkach Slovenska (etapa A)
Vyhodnotenie prenosových pokusov a testov potomstiev, analýza výsledkov genetických
pokusov so zameraním na klimatickú adaptabilitu lesných drevín (etapa B)

2021






ČÚ 2
2019

Analýza údajov a informácií o agrolesníckych systémoch v podmienkach mierneho pásma a na
Slovensku (etapa A)
Vypracovanie výstupu o agrolesníckych systémoch a možnostiach ich využívania na Slovensku,
ktorého súčasťou bude v prípade obstarania nevyhnutnej infraštruktúry v rámci projektu
Teaming aj zriadenie modelového výskumno-demonštračného agrolesníckeho systému na BZ
Stráž (etapa A)
Zhodnotenie potenciálu využitia introdukovaných drevín v podmienkach Slovenska (etapa B)
Spracovanie výsledkov genetických pokusov a návrh odporúčaní pre používanie lesného
reprodukčného materiálu domácich a introdukovaných drevín v podmienkach klimatickej
zmeny (etapa B)
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Zabezpečovanie kvalitných meteorologických dát a udržiavanie technického vybavenia
staničnej siete regionálneho lesníckeho meteorologického monitoringu na primeranej úrovni
(etapa A)
Zjednocovanie intervalov meraní, dátových prenosov, spôsob archivácie údajov (etapa A)
Demo verzia integrovanej webovej aplikácie online lesníckeho meteorologického monitoringu
(etapa A)
Návrh celkovej štruktúry systému integrujúceho dáta a poznatky získané v dlhodobom
ekologickom a ekofyziologickom výskume (etapa B)
Príprava dát z databáz monitoringu lesa a ďalších výskumných aktivít pre potreby ich využitia
pre úpravu parametrov procesného modelu rastu lesa (etapa B)
Priebežné zisťovanie a dopĺňanie chýbajúcich dát v teréne resp. získanie dát z ďalších zdrojov
(meteorologické dáta, atmosférická depozícia, fenológia a pod.) (etapa B)

2020






Príprava a testovanie algoritmov pre výpočet agregovaných a odvodených veličín a indexov
(sucho, požiare), možnosti identifikácie extrémov (etapa A)
Sprevádzkovanie pilotného systému vizualizácie operatívnych dát meteorologického
monitoringu relevantných pre lesnícku prevádzku (etapa A)
Príprava online užívateľského manuálu lesníckeho biometeorologického monitoringu ako
súčasť výstupu 3 (etapa A)
Úprava parametrov procesného modelu na báze testovania zhody modelovaných a meraných
ukazovateľov vývoja lesa (etapa B)
Pilotné testovanie možností hodnotenia vývoja produkčných ukazovateľov lesa v podmienkach
zmeny klímy a porovnanie s výsledkami dosiahnutými v predchádzajúcom období s využitím
empirických prístupov (etapa B)

2021







Priebežné testovanie a validácia presnosti a spoľahlivosti výstupu v terénnych podmienkach
(etapa A)
Publikovanie a propagácia nástroja vytvoreného v rámci etapy A pre verejnosť a lesnícku prax
(etapa A)
Vypracovanie rámcových odporúčaní pre hodnotenie vplyvu vybraných klimatických rizík na
lesy vo väzbe na výstup 3 (etapa A)
Kritické zhodnotenie spoľahlivosti a presnosti výstupov modelu z hľadiska ich využitia pre
podporu rozhodovania v lesnom hospodárstve (etapa B)
Vypracovanie odporúčaní pre využitie výstupov procesných modelov pre podporu
rozhodovania v lesnom hospodárstve, najmä z hľadiska zásob uhlíka, resp. produkcie drevnej
hmoty (etapa B)
Vypracovanie pilotnej štúdie hodnotenia uhlíkového cyklu lesných porastov v rámci výstupu 4
a zhodnotenie využitia výstupov pre zlepšenie metód bilancovania zásob uhlíka realizovaného
NLC (etapa B)

ČÚ 3
2019



Podrobná analýza dostupných informácií o nepôvodných organizmoch v Európskom
priestore a Slovenska (etapa A)
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Vypracovanie zoznamu nepôvodných organizmov členeného podľa skupiny, druhu,
prítomnosti a závažnosti pre územie Slovenska (etapa A)
Evidencia a mapovanie výskytu vybraných druhov domácich a nepôvodných
organizmov pomocou elektronických nástrojov (etapa A)
Pokračovania vývoja on-line služby mapujúcej výskyt kalamitných a nepôvodných
organizmov v lesoch Slovenska a napĺňanie databáz atlasu škodcov (etapa A)
Analýza rôznych metód ochrany a obrany lesných drevín proti škodlivým činiteľom
s ohľadom na meniace sa podmienky abiotického prostredia a spoločnosti (etapa B)
Vypracovanie základnej schémy systému metód ochrany lesa proti škodlivým činiteľom
adaptovanému novým hospodárskym a ekologickým podmienkam (etapa B)

2020








Evidencia a mapovanie výskytu vybraných druhov nepôvodných organizmov pomocou
elektronických nástrojov (etapa A)
Edukačná činnosť o nepôvodných organizmoch (príspevky v odborných periodikách,
v rámci konferencie Aktuálne problémy v ochrane lesa (APOL), semináre, školenia
odborných lesných hospodárov a podobne) (etapa A)
Výskumné experimenty zamerané na vybrané druhy domácich a nepôvodných
organizmov (etapa A)
Pokračovania vývoja on-line služby mapujúcej výskyt kalamitných a nepôvodných
organizmov v lesoch Slovenska a napĺňanie databáz atlasu škodcov (etapa A)
Dopracovanie schémy metód ochrany lesa proti škodlivým činiteľom adaptovanému
novým hospodárskym a ekologickým podmienkam (etapa B)
Návrh funkčných princípov a užívateľského dizajnu systému elektronického manuálu
efektívnych a ekologicky vhodných opatrení proti škodcom lesných drevín (EIOL)
(etapa B)

2021







Evidencia a mapovanie výskytu vybraných druhov inváznych organizmov pomocou
elektronických nástrojov (etapa A)
Edukačná činnosť o inváznych organizmoch (príspevky v odborných periodikách,
v rámci konferencie APOL, semináre ap.) (etapa A)
Ukončenie výskumných experimentov zameraných na vybrané druhy domácich a
nepôvodných organizmov (etapa A)
Predstavenie fungujúcich elektronických nástrojov MAVYSK a ŠKODCOVIA
DREVÍN (etapa A)
Vybudovanie základnej platformy EIOL ako systému otvorenému pre ďalší vývoj
a doplňovanie poznatkov (etapa B)

ČÚ 4
2019




Pilotná aplikácia PLS na území LC Vígľaš: pilotný zber, spracovanie, analýza a fúzia dát
s existujúcimi údajmi leteckého skenovania (etapa A)
Rešerš problematiky 3D technológie skenovania dreva a algoritmov pre detekciu chýb dreva
(etapa B)
Výber a spracovanie reprezentatívnej vzorky guľatiny pre dreviny smrek, dub a buk pre tvorbu
vzorových 3D modelov (etapa B)
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Zber a spracovanie vstupných údajov na pilotnom objekte prebudovy smrečín v rámci VDO
Kysuce (etapa C)

2020





Výskum možností a obmedzení využitia kombinácie leteckého a pozemného laserového
skenovania v rámci taxácie lesa na území LC Vígľaš: hodnotenie presnosti, časovej a
ekonomickej náročnosti (etapa A)
Získanie snímok a vytvorenie 3D digitálnych modelov vzoriek guľatiny (etapa B)
Spracovanie obrazu, vytvorenie algoritmov na automatickú detekciu chýb dreva (etapa B)
Vývoj modelu ekonomickej optimalizácie prebudovy smrečín a jeho testovanie na VDO Kysuce
(etapa C)

2021




Vypracovanie pilotnej štúdie využiteľnosti novej technológie taxácie lesa na základe
kombinácie leteckého a pozemného laserového skenovania (etapa A)
Vypracovanie prípravnej expertízy: Vyhodnotenie správnosti a výkonnosti jednotlivých
algoritmov automatickej 3D detekcie chýb dreva (etapa B)
Vypracovanie pilotnej štúdie využiteľnosti nového expertného systému na podporu
rozhodovania pri prebudove smrečín (etapa C)

7.5. Očakávané výstupy z riešenia projektu pre odberateľa:

1. Agrolesnícke systémy pre efektívnejšie využívanie krajiny na Slovensku / Pástor
Pilotná štúdia bude obsahovať spracované poznatky o agrolesníckych systémoch (ALS)
využívaných v európskych krajinách, o zvyškoch takýchto systémov u nás a zhodnotenie
potenciálu a podmienok pre uplatňovanie ALS na Slovensku. Jej súčasťou bude identifikácia
a popis hlavných typov ALS a drevín, ktoré prichádzajú do úvahy pre Slovensko a identifikácia
potrebných úprav národnej legislatívy, ktorá umožní podporu cieleného vytvárania
agrolesníckych systémov na Slovensku v súlade s právnym poriadkom EÚ (Nariadenia EP
a rady EÚ). Pokiaľ sa počas riešenia projektu SLOV-LES zrealizuje obstaranie plánovanej
infraštruktúry v rámci výzvy OP VaI na Teamingové centrá bude ďalším výstupom z riešenia
etapy modelový výskumno-demonštračný objekt „agrolesnícky systém“ zriadený na BZ Stráž.
Typ: Odborná štúdia

2. Nové poznatky o adaptabilite domácich drevín a možnostiach využívania introdukovaných
drevín pri rekonštrukciách chradnúcich porastov aplikovateľné formou odporúčaní pre úpravu
legislatívnych predpisov v oblasti získavania a používania lesného reprodukčného materiálu s
ohľadom na očakávané klimatické pomery SR po r. 2050 / Slávik
Odborná štúdia bude sumarizovať poznatky o adaptabilite domácich drevín a o
možnostiach využívania introdukovaných drevín pri rekonštrukciách chradnúcich lesných
porastov na Slovensku. Štúdia bude obsahovať aj odporúčania pre úpravu legislatívnych
predpisov v oblasti získavania a používania lesného reprodukčného materiálu domácich a
introdukovaných drevín (Zákon č. 138/2010 Z.z., vyhláška 501/2010 Z.z).
Typ: Odborná štúdia

3. Nová online web-aplikácia lesníckeho meteorologického monitoringu na Slovensku / Sitková
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Novovybudovaná on-line internetová platforma bude základom integrovaného systému pre
dlhodobé využívanie on-line lesníckych biometeorologických dát nielen pre analýzu dopadov
klimatických extrémov na rast a produkciu lesných porastov v rámci výskumu, ale je smerovaná
aj pre potreby lesníckej prevádzky na hodnotenie operatívnych rizík súvisiacich so zmenou
klímy (najmä sucho, extrémne zrážky, vietor, požiare, hmyz).
Typ: Web stránka
4. Pilotná štúdia hodnotenia uhlíkového cyklu v lesoch a možností využitia výstupov procesných
modelov pre hodnotenie ekologických limitov a rizík v lesnom hospodárstve / Hlásny
Hlavným výstupom riešenia je odborná štúdia, v ktorej budú zhrnuté poznatky z testovania a aplikácie
procesného ekosystémového modelu, umožňujúceho hodnotenie cyklov uhlíka, vody a živín v lesných
ekosystémoch Slovenska. Výstup bude zameraný najmä na uhlíkový cyklus a zhodnotenie využitia
výstupov pre predikcie vývoja zásob drevnej hmoty v lesoch pre rôzne varianty vývoja klímy a iných
faktorov. Zahrnie aj odporúčania pre využitie výstupov procesných modelov pre rozhodovanie v
lesnom hospodárstve a kritické zhodnotenie spoľahlivosti a presnosti výstupov modelu z hľadiska ich
využitia pre tento účel.
Typ: Odborná štúdia

5. Elektronické systémy Mavysk a Škodcovia drevín / Nikolov
Dobudovanie elektronického systému mapovania výskytu a identifikácie škodlivých činiteľov.
Obidva systémy už existujú a poskytujú užívateľom služby vo oblasti monitoringu a identifikácie
škodcov. Elektronické aplikácie umožňujú záznam priestorového umiestnenia, evidenciu stupňa
poškodenia daným škodcom a identifikáciu škodlivých činiteľov. Systémy budú dobudované tak, aby
sa navzájom čo najviac prepojili. Tým sa umožní v plnom rozsahu mapovanie vybraných druhov
nepôvodných organizmov. Systémy budú ďalej rozšírené o manažment fotografií cieľových aj
necieľových druhov a systém na identifikáciu poškodenia pre verejnosť. Časť týkajúca sa identifikácie
umožní okrem správneho určenia pôvodcu poškodenia aj jeho presnú lokalizáciu. Počíta sa s
prepojením tohto výstupu na výstup č. 6. Celý systém bude slúžiť na včasné varovanie lesných
hospodárov pred šírením škodlivých činiteľov, čo im umožní zasiahnuť, zabrániť ich premnoženiu
a nastaviť vhodné opatrenia ochrany lesa.
Typ: Web stránka

6. Elektronický manuál efektívnych a ekologicky vhodných opatrení proti škodcom lesných drevín
(EIOL) / Konôpka
Rýchla identifikácia a lokalizácia škodlivého činiteľa je len prvým krokom pri efektívnom
zasahovaní proti škodlivým činiteľom v lesných porastoch. Tá sa zabezpečí cez výstup 5. Aby sa
minimalizovali následky pôsobenia škodlivého činiteľa na lesných drevinách je nevyhnutný výber
vhodného systému obrany. Užívateľ musí takéto rozhodnutie prijať vo veľmi krátkom čase po
identifikácii škodlivého činiteľa. Pomoc v tomto rozhodovaní poskytne elektronický manuál
efektívnych a ekologicky vhodných opatrení proti škodcom lesných drevín kategorizovaných podľa
stupňov ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Systém sa v rámci
riešenia tohoto projektu začne budovať. Systém sa bude rozvíjať, dopĺňať a testovať na platforme EIOL
a následne sa prepojí s ďalšími informačnými systémami ochrany lesy (E-LOS), čím vznikne komplex
internetových nástrojov. Tieto sa následne prepoja do reťazca: identifikácia a lokalizácia škodlivého
činiteľa, jeho determinácie a nakoniec výber najvhodnejšieho postupu ochrany resp. obrany.
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Typ: Web stránka

7. Technológia taxácie lesa na základe kombinácie leteckého a pozemného laserového skenovania
overená v reálnych podmienkach LC Vígľaš / Sačkov
Výsledkom riešenia bude návrh a pilotné overenie technológie taxácie lesa na základe kombinácie
leteckého a pozemného laserového skenovania v reálnych podmienkach hospodárskej praxe na území
LC Vígľaš. Z hľadiska stupňa inovácie výsledky riešenia prispievajú ku generačnej zmene, t.j.
k vytvoreniu novej generácie produktu pre riešenie daného problému. Z hľadiska pripravenosti
technológií pre prax (technology readiness level – TRL) bude výsledok dosahovať úroveň TRL6, t.j.
technológiu demonštrovanú v relevantnom prostredí, pripravenú pre demonštráciu v prevádzkovom
prostredí. Realizačný výstup bude mať podobu pilotnej odbornej štúdie, informujúcej o výsledkoch
testovania, rámcoch dosiahnuteľnej presnosti, časovej a ekonomickej náročnosti zvoleného postupu,
a pripravenosti technológie pre uplatnenie v bežných prevádzkových podmienkach (napríklad pri
tvorbe programov starostlivosti o lesy).

Typ: Odborná štúdia
8. Technológia 3D skenovania a detekcie chýb dreva pre hlavné hospodárske dreviny (smrek, buk
a dub) overená v laboratórnych podmienkach / Gergeľ
Výsledkom riešenia budú algoritmy na automatickú detekciu chýb dreva, vytvorené v softvéri na
spracovanie obrazu. Podkladom pre algoritmy budú vzorové 3D modely guľatiny smreka, buka a duba,
s detailne identifikovanými chybami dreva (trhliny, hniloba, hrče, sfarbenie, nepravé jadro), vytvorené
v relevantnom programovacom prostredí (napr. Ecognition, Matlab). Z hľadiska stupňa inovácie pôjde
po zavedení do praxe o zmenu základu, t.j. o nový proces založený na principiálnej zmene. Z hľadiska
pripravenosti technológií pre prax (technology readiness level – TRL) bude výsledok dosahovať úroveň
TRL4, t.j. pôjde o technológiu overenú v laboratóriu, pripravenú na ďalší vývoj a testovanie v
relevantnom prostredí. Realizačný výstup bude mať podobu expertízy o výsledkoch laboratórneho
testovania technológie a o jej pripravenosti pre overovanie v relevantnom prostredí vývojového
prototypu automatizovanej linky.
Typ: Odborná štúdia

9. Vývojový prototyp expertného systému na podporu rozhodovania pri prebudove smrečín,
overený v poloprevádzkových podmienkach na VDO Kysuce / Kulla
Výsledkom riešenia bude nový expertný systém, schopný poskytnúť vlastníkovi (plánovačovi)
informáciu o ekonomických a ekologických dopadoch rôznych alternatív prebudovy smrečín,
charakterizovaných najmä odlišnou intenzitou odoberania zásoby materského smrekového porastu
a odlišnou intenzitou a časovým harmonogramom vnášania nových cieľových drevín umelou obnovou.
Z hľadiska stupňa inovácie pôjde po zavedení do praxe o generačnú zmenu, t.j. o vytvorenie novej
generácie produktu pre riešenie daného problému. Z hľadiska pripravenosti technológií pre prax
(technology readiness level – TRL) bude výsledok dosahovať úroveň TRL6, t.j. technológiu
demonštrovanú v poloprevádzkovom prostredí, pripravenú pre demonštráciu v prevádzkovom
prostredí odberateľa výskumu. Realizačný výstup bude mať podobu pilotnej štúdie, informujúcej
o princípoch navrhnutého expertného systému, výsledkoch jeho testovania a o pripravenosti
vývojového prototypu pre uplatnenie v bežných prevádzkových podmienkach (napríklad pri tvorbe
PSL). Sprievodným výstupom riešenia je založenie pilotného objektu prebudovy smrečín na VDO
Kysuce.
Typ: Odborná štúdia

10. Záverečný workshop zameraný na odporúčania pre tvorbu politík / Zúbrik
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Výsledkom riešenia projektu bude 9 výstupov pre zadávateľa a pre partnera. Výstupy prinesú
viaceré nové poznatky pre dlhodobo-udržateľné hospodárenie v lese. Aplikácia niektorých
nových poznatkov však nie je možná bez zmeny doterajších koncepcií a postupov vo viacerých
oblastiach a bez adekvátnej zmeny právnych predpisov. Cieľom tohto projektu je okrem iného
vytvoriť poznatkovú bázu pre tvorbu politík. Posledný výstup projektu bude preto odborný seminár,
na ktorom vedúci výstupov sformulujú svoje odporúčania pre úpravu právnych predpisov a tvorbu
politík.
Typ: Odborný seminár
7.6. Realizačné výstupy pre partnera:

Vývojový prototyp systému na podporu rozhodovania pri prebudove smrečín, overený
v poloprevádzkových podmienkach na VDO Kysuce – viď. výstup č. 9.
7.7. Publikácie:
Do konca riešenie v roku 2021 sa počíta s vydaním 43 vedeckých a odborných článkov a iných
publikačných výstupov.
Tabuľka plánovaných a realizovaných výstupov projektu SLOV-LES
Odborné články v časopisoch a zborníkoch

18

Vedecké články v časopisoch

11

Vedecké články v indexovaných časopisoch

4

Knižné publikácie

0

Aplikačné výstupy (expertízy, štúdie a pod.)

6

Webové aplikácie / stránky

4

CELKOM

43

7.8. Patenty, licencie a ostatné prvky duševného vlastníctva, ako možné výstupy z projektu:
Z riešenia projektu sa neočakávajú patenty ani licencie
8. Finančná štruktúra projektu:

Rok riešenia
Štátny rozpočet
Mimorozpočtové finančné
zdroje

2019

2020

2021

Spolu

153 045

153 045

153 045

459 135

7 660

7 660

7 660

22 980

9. Kalkulácia nákladov na riešenie projektu:

P.č.

Kalkulačná položka

Štátny
rozpočet
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(EUR)
a.

b.

c.

01.

Náklady obstarania celkom (r. 02 + 03)

8 995

02.

Spotreba materiálu

3 995

03.

Služby

5 000

04.

v tom: Výskum a vývoj

5 000

05.

Kooperácie

0

06.

Náklady spracovania celkom (r. 07 + r. 08 + r. 09 + r. 13)

144 050

07.

Mzdové náklady

103 000

08.

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP

36 050

09.

Ostatné priame náklady

5 000

10.

Z toho: Cestovné tuzemské

2 000

11.

Cestovné zahraničné

3 000

12.

Odpisy

0

13.

Nepriame (režijné) náklady celkom (r. 14 až 19)

0

14.

Z toho : Spotreba materiálu

0

15.

Spotreba energie

0

16.

Mzdové náklady

0

17.

Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát. prísp. NÚP

0

18.

Odpisy

0

19.

Ostatné nepriame náklady

0

20.

Celkové náklady (r. 01 + 06 )

21.

Zisk/Strata

22.

Cena riešenia

23.

Kapitálové výdavky celkom

153 045

153 045

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č. 8:
Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho komplexu (výskumný
zámer) – inštitucionálna forma
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Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

RNDr. Slávka Tóthová, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Michal Hušťák

Legislatívny rámec:



zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov,
„Nový model vedy a výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR“, ktorý schválila 13.
porada vedenia MPRV SR 1. októbra 2009.

Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru
v rámci MPRV SR:
Ide o zachovanie podmienok pre realizáciu výskumu v zmysle zriaďovacej listiny č. 3155/2018-250,
ktorou MPRV SR zriadilo Národné lesnícke centrum na účel lesníckeho výskumu.

Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.

Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Vytvorenie podmienok pre realizáciu vedecko-výskumných projektov v súlade s materiálom
„Výskumný zámer Národného lesníckeho centra na roky 2015 – 2019“, ktorý schválila 30. porada
vedenia MPRV SR 13. novembra 2014 a tvorí prílohu k tejto úlohe.

Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
01.01.2019 – 31.12.2019.
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Dlhodobým cieľom Výskumného zámeru na roky 2015-2019, ktorý predstavuje inštitucionálnu zložku
financovania NLC-LVÚ Zvolen, je zachovanie podmienok pre existenciu rezortnej lesníckej výskumnovývojovej základne, bez ktorej nie je možné zabezpečovať v požadovanom rozsahu inovácie pre oblasť
lesníctva, rozvoja vidieka a ochrany životného prostredia a krajiny. Inštitucionálne financovanie
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pomáha realizovať tento cieľ prostredníctvom prostriedkov na krytie časti nákladov na prevádzku NLCLVÚ Zvolen (náklady na energie, prevádzku, údržbu a spravovanie majetku štátu zvereného NLC, časť
nákladov na mzdy a odvody kmeňových pracovníkov a nevyhnutného obslužného personálu), čo
vytvára podmienky, aby organizácia podávaním projektov do Agentúry na podporu výskumu a vývoja,
Výskumnej agentúry v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, ale aj iných grantových
programov, respektíve výskumom pre súkromný sektor, získavala finančné prostriedky na úhradu
ďalších nákladov súvisiacich s výskumom a vývojom v oblastiach definovaných výskumným zámerom.
Popis Výskumného zámeru NLC pre roky 2015 až 2019 je uvedený v prílohe k tejto úlohe.

Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
a) vlastníci a obhospodarovatelia lesov / štátny aj neštátny sektor,
b) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a štátna správa lesného hospodárstva,
vedecká komunita v SR a v EÚ vrátane samotného NLC – LVÚ Zvolen,
c) iné lesnícke subjekty v SR vrátane ústavov NLC (NLC – ÚHUL Zvolen, NLC – ÚLZI Zvolen, NLC – ÚLPV
Zvolen).
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).

Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03 „Výskum a odborná pomoc pre
udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V0301 „Výskum na podporu udržateľného lesného
hospodárstva“.

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2019 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2020 v zmysle
uznesenia Vlády SR č. 1189/2001.

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 153 045,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 8 (nepriame náklady):

P.č.

1

Kalkulačná položka

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)

Spolufinancovanie

Štátny
rozpočet
(EUR)

(EUR)
0

0

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)
0
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2

Mzdové náklady

0

0

0

3

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP

0

0

0

4

Ostatné priame náklady

0

0

0

5

Nepriame (režijné) náklady celkom

153 045

0

153 045

6

Celkové náklady (r. 01 až 05 )

153 045

0

153 045

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM – LESNÍCKY VÝSKUMNÝ ÚSTAV
ZVOLEN
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VÝSKUMNÝ ZÁMER NÁRODNÉHO LESNÍCKEHO CENTRA NA
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A) Popis výskumného zámeru
Výskumný zámer Národného lesníckeho centra (NLC) je strategický dokument, ktorý definuje
oblasti výskumu, na ktoré výskumná zložka organizácie bude v období 2015-2019 zameriavať.
Výskumný zámer (VZ) definuje rámce pre alokáciu inštitucionálnej zložky financovania, ktorá slúži na
podporu komplexu výskumných aktivít, vrátane prípravy nových projektov, prevádzku výskumnej
infraštruktúry, tvorbu publikácií, organizáciu podujatí, a budovania ľudských zdrojov organizácie. VZ je
vypracovaný v súlade s Novým modelom vedy a výskumu v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Navrhované zameranie VZ vychádza a reflektuje strategické materiály medzinárodných inštitúcií (FAO
[1]; IUFRO [2]; EFI [3]; EC [4]), politických procesov a iniciatív (MCPFE [5]; UN FF [6], CBD [7]) a
výskumných programov EÚ najmä Horizon 2020 [8] a strategických materiálov Európskej lesníckej
platformy (FTP) [9]. Tieto dokumenty predpokladajú implementáciu prostredníctvom národných
lesníckych programov, ako nástroja na realizáciu lesníckej stratégie na národnej úrovni. Spoločným
znakom strategických materiálov je presadenie konceptu, ktorý chápe lesníctvo ako súbor
prírodovedných, technických a socioekonomických vedných odborov a disciplín, pričom predmet
výskumu a výstupy z neho smerujú k optimálnemu, trvalému a udržateľnému využívaniu
ekonomických, ekologických, environmentálnych a spoločenských funkcií lesa v krajine.
Témy a priority VZ korešpondujú s Koncepciou rozvoja pôdohospodárstva na roky 2013–2020 [10]
a Stratégiou aplikovaného výskumu v rezorte MPRV SR [11] v nadväznosti na svetové a európske
trendy. Relevantné sú aj dokumenty ako Národný lesnícky program SR (NLP) [12], Akčný plán
národného lesníckeho programu SR [13], Programové vyhlásenie vlády SR [14], Stratégia rozvoja
slovenskej spoločnosti [15], Výskumný zámer NLC [16], Národný program využitia potenciálu dreva
Slovenskej republiky [17] a jeho akčný plán [18]. Dôležitým zdrojom z ktorého VZ vychádza je lesnícka
prax, ktorá svoje priority formulovala smerom k Programu rozvoja vidieka na programové obdobie
2014–2020 v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore rozvoja vidieka [19].

A1. Špecifické ciele výskumného zámeru
Výskumný zámer NLC-LVÚ Zvolen sa skladá zo štyroch špecifických cieľov:
1. Podpora konkurencieschopnosti lesníckeho sektora v kontexte rozvoja vidieka
Výsledkom riešenia bude vedecká podpora prebiehajúcich politických procesov na globálnej a
národnej úrovni, a ekonomické posilňovanie lesníckeho sektora založené na efektívnom využívaní
potenciálu dreva a vybraných ekosystémových služieb lesov prostredníctvom inovatívnych metód
manažmentu lesov.
2. Inovatívne metódy integrovanej ochrany lesa
Výsledkom riešenia budú inovatívne metódy integrovanej ochrany lesa, založené na biologických a
biotechnických, ekologicky akceptovateľných princípoch. Výskum sa zameria jednak na naše domáce
druhy a jednak na nové, nepôvodné a invázne druhy škodcov.
3. Podpora multifunkčného lesníctva a adaptácie lesov na meniace sa prírodné a spoločenské
podmienky
Výsledkom riešenia budú podklady pre realizáciu adaptívneho manažmentu lesov zameraného na
podporu ekologickej stability lesov v podmienkach zmeny klímy a dosiahnutie udržateľného
poskytovania ekosystémových služieb s dôrazom na produkciu drevnej hmoty.
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4. Pestovanie lesa pre udržateľné poskytovanie komplexu ekosystémových služieb s dôrazom na
produkciu dreva
Výsledkom riešenia bude získanie nových poznatkov v oblasti využívania genetických zdrojov lesných
drevín, nových netradičných postupov obnovy a výchovy lesa na dosiahnutie stability a udržateľnosti
lesov plniacich požadované funkcie, ako aj v oblasti produkcie a využívania dendromasy,
obhospodarovania intenzívnych porastov rýchlorastúcich drevín a vytvárania agrolesníckych
systémov.

A2 Súčasný stav úrovne výskumu a vývoja v oblasti, ktorá je predmetom výskumného zámeru


Podpora konkurencieschopnosti lesníckeho sektora v kontexte rozvoja vidieka

Európska integrácia a globalizácia prináša dynamický vývoj politík a procesov bezprostredne
ovplyvňujúcich aj lesnícky sektor na Slovensku (viď Nová európska stratégia pre lesy, 2013; Cestovná
mapa pre Európu efektívne využívajúcu zdroje, 2011; a ďalšie). Výskum lesníckej politiky na Slovensku
sa zatiaľ zameriava najmä na čiastkové otázky súvisiace s ochranou prírody a náhradami za
obmedzovanie hospodárenia v chránených územiach (Sarvašová et al. 2013, Kovalčík et al.2012). Pre
podporu vidieka je v budúcnosti potrebné posilňovať najmä výskum zameraný na sociálno-ekonomické
aspekty lesníctva a medzisektorovú koordináciu pri efektívnom využívaní lesných zdrojov.
Komplexnejší výskum v oblasti lesnícko-drevárskeho sektora bol doposiaľ realizovaný najmä v
rámci medzinárodných projektov 7. RP EÚ (BIOCLUS, IN2WOOD, FOROPA). Získané poznatky sa využili
pri vypracovaní Národného programu a Akčného plánu Národného programu využitia potenciálu dreva
SR (2013), a Akčného plánu využívania biomasy v rezorte pôdohospodárstva. Efektívna implementácia
viacerých opatrení týchto strategických dokumentov v podmienkach SR vyžaduje priebežnú vedeckotechnickú podporu.
Cieľavedomý manažment lesov prostredníctvom lesných hospodárskych plánov sa v EÚ postupne
stáva všeobecne akceptovaným a podporovaným nástrojom pre optimálne využívanie ekonomických,
ekologických a sociálnych funkcií lesov (Európska stratégia pre zachovanie biodiverzity, 2011). Napriek
tomu že hospodárska úprava lesov má na Slovensku dlhoročnú tradíciu, výskum a vývoj objektívnejších
a potenciálne ekonomicky efektívnejších metód taxácie lesov a lesníckeho plánovania napríklad na
báze DPZ na Slovensku v porovnaní s lesnícky vyspelou Európou zaostal.


Inovatívne metódy integrovanej ochrany lesa

Integrovaná ochrana patrí k základným princípom zabezpečenia trvalosti produkcie
v pôdohospodárstve. Tak ako v poľnohospodárstve, aj v lesníctve je prvoradou funkciou porastov
produkcia, pri zachovaní všetkých ekosystémových služieb, ktoré les krajine a spoločnosti poskytuje.
Ochrana produkcie je globálnou prioritou (FAO) a je prioritou Európskej únie v rámci programu
HORIZON 2020, s čím korešpondujú napr. výzvy „Domáce a invázne druhy škodcov v
poľnohospodárstve a lesníctve“ v rámci priority „Trvalá potravinová bezpečnosť“.
Klimatická zmena a voľný obchod s rastlinným materiálom pôsobia stimulačne na aktivitu mnohých
škodcov. V pôvodnom areáli často indiferentný druh zavlečený do nových podmienok sa často správa
agresívne a môže sa stať nebezpečným inváznym druhom. Tak isto domáce druhy škodlivých
organizmov rozličným spôsobom reagujú na zmeny klímy. Zmeny v populačnej dynamike
a distribučných areáloch lesných škodcov predstavujú dôležitú súčasť výskumu dopadov klimatických
zmien na les. Zatiaľ čo stromová zložka lesného ekosystému sa mení pod tlakom meniacich sa
podmienok relatívne pomaly, odozvy škodcov môžu byť takmer bezprostredné. Toto je jeden
z dôvodov neustále narastajúcich škôd spôsobovaných lesom rôznymi škodcami, čoho sme svedkami
v posledných rokoch.
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Bezpečnú a trvalú produkcie dreva je možné dosiahnuť len s využitím aktívnej ochrany lesných
porastov, ktorá sa realizuje cez prevenciu, kontrolu, monitoring a priamu obranu (mechanickú,
chemickú, biologickú) pred pôsobením škodlivých činiteľov. Použitie vhodných metód obrany
predpokladá komplexné poznanie prejavov škodlivých činiteľov v lesoch, vrátane možných zmien ich
pôsobenia v podmienkach klimatickej zmeny.


Podpora multifunkčného lesníctva a adaptácie lesov na meniace sa prírodné a spoločenské
podmienky

V posledných rokoch dochádza v narastajúcej miere k zmene požiadaviek a očakávaní spoločnosti
na lesy a lesné hospodárstvo, ktoré okrem produkcie drevnej hmoty majú plniť aj komplex
mimoprodukčných funkcií ako je akumulácia uhlíka, regulácia klímy a hydrológie lesa a krajiny, vrátane
zmierňovania súch a povodňového rizika. V neposlednom rade sú na les kladené požiadavky súvisiace
s podporou biodiverzity a sociálnymi funkciami ako rekreácia, výskum alebo vzdelávanie. Tento posun
ponímania cieľov a poslania lesníctva sa deje súbežne so zmenami v klimatickom systéme Zeme, ktoré
majú za následok zmeny v raste, produkcii, regenerácii, mortalite a ďalších životných prejavoch lesa.
Špecifický cieľ reaguje na uvedené skutočnosti cieleným rozširovaním súčasnej vedomostnej základne
v oblastiach ekologických východísk a dôsledkov manažmentu lesov smerom k napĺňaniu konceptu
multifunkčného lesníctva v podmienkach zmeny klímy. Riešenie korešponduje s prioritami výskumu
definovanými v Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3), s koncepciou
manažmentu lesov SR definovanou v Národnom lesníckom programe a s koncepciou adaptácie
Slovenska na zmenu klímy v zmysle Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (MŽP
SR, 2013).


Pestovanie lesa pre udržateľné poskytovanie komplexu ekosystémových služieb s dôrazom na
produkciu dreva

Udržateľné obhospodarovanie lesov, ich polyfunkčná úloha, poskytovanie ekosystémových služieb
a optimalizácia príspevku odvetvia lesného hospodárstva k rozvoju vidieka, rastu a vytváraniu
pracovných miest, patrí k hlavným zásadám novej stratégie EÚ pre lesy a zároveň je aj napĺňaním cieľov
NLP SR. Pestovanie lesa ako základná lesnícka disciplína a praktická činnosť zásadným spôsobom
ovplyvňuje tieto ciele prostredníctvom vhodných opatrení zameraných predovšetkým na posilňovanie
ekologickej stability lesných ekosystémov, zvyšovanie biologickej rozmanitosti a formovanie žiaducej
priestorovej porastovej štruktúry. V súčasnosti sa to presadzuje koncepciou tzv. voľného pestovania
lesov, pri ktorej sa uplatňujú zásady ekologicky orientovaného pestovania lesov, prírode blízke
pestovné postupy s využívaním požadovaných genetických zdrojov lesných drevín s dôrazom na
autochtónny lesný reprodukčný materiál a pod. Aktuálnym problémom je využite biotechnologických
metód v pestovaní a pri meliorácii lesov, ako aj v genetike a šľachtení lesných drevín.

A3 Aktivity podľa špecifických cieľov
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1: PODPORA KONKURENCIESCHOPNOSTI LESNÍCKEHO SEKTORA V KONTEXTE
ROZVOJA VIDIEKA
Aktivita 1.1: Adaptácia lesníckej a súvisiacich politík na globálne trendy a špecifické národné ciele
Zameranie tejto aktivity nadväzuje na strategické dokumenty lesníckej politiky v SR a v EÚ.
Vzhľadom na očakávané rozhodnutia, ktoré by mali byť prijaté na globálnej úrovni po roku 2015
(rozvojová agenda, nová dohoda v oblasti boja proti zmene klímy, budúcnosť medzinárodného
usporiadania o lesoch) je potrebné sústrediť výskum na dopady globálnych procesov na lesnícku
politiku v SR.
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Slovenská republika v rokoch 2014-2021 predsedá najväčšiemu lesníckemu politickému procesu
v Európe - FOREST EUROPE. Hlavná koordinačná jednotka bude mať sídlo na NLC vo Zvolene, čo umožní
úzku spoluprácu a posilní vplyv Slovenska pri formulácii nástrojov lesníckej politiky na medzinárodnej
úrovni, a zároveň zlepší vytváranie predpokladov pre splnenie medzinárodných politických cieľov v SR.
Vyhodnotenie Akčného plánu Národného lesníckeho programu SR (2014), a prijatie Akčného
plánu Národného programu využitia potenciálu dreva SR (2013), ako aj požiadavky lesníckej praxe
poukazujú na potrebu pripraviť návrh inovatívnych politických nástrojov na zlepšenie sociálnoekonomických aspektov a konkurencieschopnosti trvalo udržateľného lesníctva v širšom kontexte
rozvoja vidieka.
V rámci aktivity sa budú riešiť najmä nasledovné problematiky:


Globálne procesy v lesníckom sektore a ich dopady na národné politiky



Medzisektorová koordinácia a integrácia lesníckej a súvisiacich politík

Aktivita 1.2: Zvyšovania pridanej hodnoty produktov a služieb lesného hospodárstva
Náplň aktivity vychádza z potreby realizácie opatrení AP NLP a AP NPVD prijatých Vládou SR
a smerníc EÚ týkajúcich sa produkcie, spracovania a využitia dreva, využívania obnoviteľných zdrojov
energie, zmierňovania dôsledkov klimatickej zmeny a podpory hospodárskych aktivít v záujme rozvoja
vidieckych oblastí.
Výskum bude zameraný na identifikáciu a riešenie kľúčových problémov, a spracovanie
realizačných výstupov využiteľných pri implementácii opatrení vyššie uvedených strategických
dokumentov. V rámci výziev relevantných domácich a zahraničných programov napr. H2020, APVV sa
vypracujú návrhy vedecko-výskumných projektov, ktorých riešenie umožní rozširovať poznatky
potrebné na riešenie identifikovaných kľúčových problémov a postupné napĺňanie stanovených cieľov
(opatrení). Výsledky výskumu budú využiteľné na podporu rozhodovacích procesov a tvorbu
dokumentov na úrovni centrálnych orgánov štátnej správy a zvyšovaní efektívnosti podnikov
v odvetviach lesného hospodárstva, spracovania dreva, výroby energií a ďalších.
Ekonomic ká životaschopnosť lesného hospodárstva úzko súvisí s riešením problematiky
ekonomickej realizácie verejnoprospešných (mimoprodukčných) funkcií lesov formou poskytovania
ekosystémových služieb. Zlyhanie trhu neumožňuje produkciu ekosystémových služieb bez zásahu
štátu. Integrácia verejnoprospešných funkcií lesov do trhového mechanizmu môže byť efektívnou
formou pridávania hodnoty do celkovej produkcie lesníckeho sektora.
V rámci aktivity sa budú riešiť najmä nasledovné problematiky:


Optimálne využívanie produkcie dreva s ohľadom na mimoprodukčné funkcie lesov



Potenciál a technológie úpravy stromovej dendromasy pre výrobu energie



Oceňovanie a podpora marketingu vybraných ekosystémových služieb lesníctva

Aktivita 1.3: Vývoj progresívnych postupov inventarizácie a manažmentu lesov
Riešenie aktivity sa zameria na výskum, vývoj a overovanie nových technológií a biometrických
modelov pre objektívne a ekonomicky efektívne výberové zisťovanie stavu lesov na rôznych úrovniach
(národná, regionálna, porastová). Riešenie sa bude opierať o doterajšie výsledky výskumu,
infraštruktúru vybudovanú v rámci Centra excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine,
vrátane využitia technológie leteckého laserového skenovania.
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Ďalšia časť riešenia sa zameria na výskum a vývoj metód hospodárskej úpravy nepravidelných
(rôznovekých, prírode blízkych) lesov. Dopyt po takýchto lesoch ako aj ich skutočný podiel na Slovensku
aj v Európe rastie, a súčasné klasické postupy hospodárskej úpravy lesov založené na porastových
modeloch (rastových tabuľkách) závislých od priemerného veku dreviny v nich nie je možné korektne
uplatniť.
Využitie simulátorov dynamiky lesa (napr. SIBYLA, PICUS, HEUREKA, ForClim) predstavuje
v lesnícky vyspelých krajinách integrálnu súčasť manažmentu lesa, u nás sa zatiaľ tieto nástroje
využívajú skôr pre vedecké a pedagogické účely. Ich širšie uplatnenie v praktickej HÚL bude
predmetom výskumu.
NLC disponuje periodicky aktualizovanými údajmi o všetkých lesoch Slovenska, čo vytvára ideálny
predpoklad pre výskum a vývoj nových optimalizačných algoritmov s možnosťou ich priamej
implementácie do informačného systému HÚL a využitím pri tvorbe programov starostlivosti o les
(lesných hospodárskych plánov), alebo pri rozhodovaní na rôznych úrovniach manažmentu lesov.
Súčasťou riešenia bude vývoj nových modelov na podporu rozhodovania.
V rámci aktivity sa budú riešiť najmä nasledovné problematiky:


Dvojfázová inventarizácia lesov na báze kombinácie DPZ a terestrických meraní



Metódy bezčasovej hospodárskej úpravy rôznovekých (prírode blízkych) lesov



Systémy pre podporu rozhodovania pri lesníckom plánovaní a manažmente lesov

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2: INOVATÍVNE METÓDY INTEGROVANEJ OCHRANY LESA
Aktivita 2.1 Statická stabilita lesných porastov
Výskum sa zameria na poznávanie základných princípov vplyvu extrémov pôdno-klimatických
činiteľov na stabilitu lesných porastov a možností jej zvyšovania preventívnymi opatreniami
smerujúcimi najmä do štádia zakladania lesných porastov a ich výchovy. NLC disponuje dlhoročnými,
periodicky aktualizovanými údajmi o vplyve abiotických faktorov na lesy Slovenska, čo vytvára ideálny
predpoklad pre výskum a vývoj nových, inovatívnych metód zvyšovania statickej stability porastov.
Výskum sa zameria ďalej na analýzu hlavných faktorov, ktoré majú vplyv na štíhlostný koeficient
lesných porastov ako jeden z hlavných indikátorov ich statickej stability. Riešenie sa bude opierať
o doterajšie výsledky výskumu a infraštruktúru vybudovanú v rámci Centra excelentnosti: adaptívne
lesné ekosystémy. Pri riešení sa analyzujú a využijú aj poznatky iných vedecko-výskumných pracovísk
doma a v zahraničí.
Ďalšia časť riešenia sa zameria na výskum vplyvu veľkosti a stavu koreňových systémov hlavných
hospodárskych drevín na ukotvenie stromov v pôde, stabilitu porastov, produkciu biomasy a viazanie
uhlíka. Výsledky sa využijú pri príprave návrhov konkrétnych opatrení zameraných na zlepšenie
statickej stability lesných porastov.
V rámci aktivity sa bude riešiť najmä nasledovná problematika:


Výskum vplyvu extrémov pôdno-klimatických činiteľov na stabilitu a odolnosť lesných porastov



Metódy zvyšovania statickej stability lesných porastov a ich odolnosti voči abiotickým činiteľom

Aktivita 2.2 Kalamitne sa premnožujúce a invázne sa šíriace biotické škodlivé činitele
Zníženie stability porastov spôsobené abiotickými činiteľmi sa zväčša v pomerne krátkom čase
prejaví zvýšením aktivity domácich a invázne sa šíriacich škodcov. V našich lesných porastoch patria
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k najvážnejším, kalamitne sa premnožujúcim škodcom, lykožrút smrekový a mníška veľkohlavá.
Existuje ale celé spektrum ďalších druhov, ktoré majú tendenciu sa vo vhodných podmienkach
premnožovať. Invázne druhy škodcov sú nebezpečné v tom, že sú pre nové oblasti nepôvodné a ich
správania v novom prostredí je ťažké predvídať. Pretože im v novom prostredí chýba prirodzené
bioregulačné spektrum, ich premnoženia mávajú katastrofálne následky.
Európska únia venuje tomuto problému čím ďalej tým väčšiu pozornosť. Riešenie bude
nadväzovať na opatrenia prijímané v tejto oblasti Európskou komisiou, EPPO (European Plant
Protection Organization) a výsledky Európskych projektov COST zameraných na túto tému. Riešitelia
projektu aktívne pracujú v rámci EPPO a COST. Analýzou predmetných materiálov sa zhodnotí riziko
potenciálneho výskytu vybraných druhov, známych už z iných regiónov Európy, na Slovensku.
Riešenie aktivity sa zameria najmä na výskum bionómie, etológie a populačnej dynamiky
najvýznamnejších biotických škodcov lesa. Výskum a vývoj nových, inovatívnych metód ochrany lesa
proti pôsobeniu hmyzu, húb, zveri, buriny a ďalších biotických škodlivých činiteľov na lesy. Zhodnotia
sa v súčasnosti používané metódy a navrhne sa spôsob modifikácie v zahraničí používaných metód
ochrany lesa v podmienkach Slovenska. Dôraz sa pritom bude klásť na využitie biotechnológií,
domácich zdrojov a na ekologické vlastnosti jednotlivých prostriedkov a metód.
Ďalšia časť riešenia sa bude venovať výskumu inváznych druhov škodlivého hmyzu, húb
a nežiaducej vegetácie. Budú sa hľadať účinné, inovatívne metódy monitoringu a determinácie
škodcov, čo je základným predpokladom následnej realizácie účinných opatrení. Budú sa vyvíjať
inovatívne metódy preventívnych a priamych karanténnych opatrení v zmysle smerníc EU a EPPO.
Pripravia sa návrhy komplexných opatrení na zmiernenie škodlivého pôsobenia a zamedzenie
´ďalšieho šírenia zavlečených a invázne sa šíriacich organizmov inovatívnymi metódami integrovanej
ochrany lesa v podmienkach Slovenska.
V rámci aktivity sa bude riešiť najmä nasledovná problematika:


Výskum kalamitne sa premnožujúcich biotických škodlivých činiteľov v nestabilných lesných
ekosystémoch



Výskum systémov a postupov monitoringu, determinácie a boja s inváznymi organizmami

Aktivita 2.3 Rozvoj inovatívnych metód integrovanej ochrany lesa
Riešenie sa zameria na analýzu súčasného stavu a návrh vhodných postupov a systémov
zisťovania početnosti a priestorovej alokácie škodcov. V rámci monitoringu sa použijú moderné
metódy a spôsoby determinácie škodlivých činiteľov. Zanalyzuje sa doterajšia situácia vo výskyte
škodlivých organizmov a následne sa pripravia scenáre možného budúceho ohrozenia lesov na
Slovensku. Pripravia sa návrhy nových, inovatívnych metód monitoringu škodlivých činiteľov.
Ďalej sa budú sa hľadať inovatívne metódy priameho boja so škodcami. Biologické metódy
predstavujú často jedinú alternatívu voči používaniu chemických metód. Použitie chemických metód
limitujú národné zákony, EU legislatíva a po obmedzení ich použitia volá v EU aj verejnosť. Cieľom
riešenia bude optimalizácia biologických metód založených na použití bioagens (najmä zo skupiny húb,
baktérií, vírusov a mikrosporídií) voči hlavným druhom škodcov (Ips typographus, Lymantria dispar
a pod.). Použitie feromónov, pascí a iných ekologicky málo nebezpečných metód naďalej zostáva
jednou z ďalších hlavných metód regulácie škodlivých činiteľov. Riešenie sa zameria na vývoj
efektívnych metód využitia feromónov na monitoring podkôrneho a listožravého hmyzu, sledovanie
vplyvu designu feromónovej pasce na jej efektívnosť, vývoj nových typov lákadiel a pod. Cieľom
riešenia bude ďalej zdokonalenie metód boja s hubovými patogénmi, nežiadúcou vegetáciou a zverou.
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Pripravia sa návrhy nových, inovatívnych metód a spôsobov ochrany a obrany a zvyšovania
efektívnosti v súčasnosti používaných metód s ohľadom na zmenu vlastností škodlivých činiteľov
a presadzovanie zásad ekologizácie. Pozornosť sa sústredí najmä na spôsoby s minimálnym
negatívnym vplyvom na životné prostredie.
V rámci aktivity sa bude riešiť najmä nasledovná problematika:


Vývoj metód kontroly, časovej a priestorovej alokácie škodlivých činiteľov



Výskum biologických a biotechnických metód ochrany lesa pre rozvoj konceptu integrovanej
ochrany lesa

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3: EKOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ A DÔSLEDKY MULTIFUNKČNÉHO LESNÍCTVA
A ADAPTÁCIA LESOV NA MENIACE SA PRÍRODNÉ A SPOLOČENSKÉ PODMIENKY

Aktivita 3.1 Rozvoj konceptu multifunkčného lesníctva v podmienkach Slovenska
Aktivita sa zameriava na riešenie problémov súvisiacich s meniacimi sa požiadavkami
a očakávaniami spoločnosti na lesy a lesné hospodárstvo, ktoré majú, okrem produkcie drevnej
hmoty, plniť komplex mimoprodukčných funkcií ako je akumulácia uhlíka, regulácia klímy
a hydrológie lesa a krajiny, vrátane zmierňovania súch a povodňového rizika. V neposlednom
rade sú na les kladené požiadavky súvisiace s podporou biodiverzity a sociálnymi funkciami
ako rekreácia, výskum alebo vzdelávanie. Kľúčovou otázkou, na ktorú sa riešenie zameriava,
je zhodnotenie ekologických východísk a dopadov implementácie konceptu multifunkčného
lesníctva v podmienkach zmeny klímy na Slovensku.
Produkcia drevnej biomasy pre potreby drevospracujúceho a energetického priemyslu
predstavuje kľúčovú ekosystémovú funkciu. V rámci riešenia bude realizovaný výskum
v oblasti produkčnej ekológie lesa, konkrétne v oblasti zisťovanie zásob a produkcie biomasy
v komplexnom ponímaní (t.j. všetky stromové komponenty nadzemných a podzemných častí),
a to najmä vo vzťahu k rastovým podmienkam. Využijú sa vzorníkové metódy v kombinácii
s opakovanými meraniami dendrometrických vlastností lesných porastov.
S ohľadom na narastajúci význam vplyvu lesa na vodný režim povodí a širšej krajiny, ako aj na
dlhodobý výskum, ktorý v tejto oblasti v ostatných rokoch prebiehal, budú kvantifikované
účinky lesa na zmierňovanie povodňového rizika a všeobecne reguláciu vodného režimu.
Zároveň budú pre vybrané územia vypracované scenáre manažmentu lesa optimalizujúce
vodoregulačné účinky lesa. Riešenie sa bude uberať aj smerom k využitiu drevín a ich
spoločenstiev rastúcich mimo lesný pôdny fond.
Akumulácia uhlíka v lesných ekosystémoch predstavuje dôležitú ekosystémovú funkciu, ktorej
význam narastá v kontexte zmierňovania zmeny klímy a národných záväzkov, ktoré s týmto
procesov súvisia. Bilancovanie emisií a záchytov skleníkových plynov v sektore lesníctva
a využívania krajiny a každoročné odpočtovanie plnenia Kjótskeho protokolu predstavujú
medzinárodné záväzky SR. Zámerom je rozvinúť metodický aparát zameraný na bilancovanie
a prognózovanie vývoja zásob a tokov uhlíka. Riešenie sa zároveň zameria na výskum vplyvu
manažmentu lesa na uhlíkovú bilanciu ekosystémov a vytvorenie poznatkovej bázy
umožňujúcej optimalizovať manažment lesa smerom k zvýšeniu uhlíkovej akumulačnej
kapacity lesov.
Ďalším ekosystémovým funkciám ako je podpora biodiverzity, regulácia kvality ovzdušia,
zmierňovanie rizika gravitačných hazardov alebo komplexu sociálnych funkcií bude taktiež
okrajovo venovaná pozornosť.
Aktivita 3.2 Adaptácia lesov na meniace sa prírodné a spoločenské podmienky
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Zmena klímy predstavuje jedno z najvážnejších rizík pre lesy Slovenska a zároveň pre lesné
hospodárstvo a jeho schopnosť udržateľne zabezpečovať produkciu drevnej suroviny a plnenie
ďalších ekosystémov služieb. Riešenie sa bude zameriavať na prehĺbenie poznatkov
o dopadoch zmeny klímy na lesy ako aj na vývoj adaptačných opatrení zmierňujúcich
nepriaznivé dopady a využívajúce priaznivé vplyvy. V rámci hodnotenia dopadov sa riešenie
bude zameriavať na:
- Zhodnotenie doterajších dlhodobých pozorovaní vývoja stavu lesa a získanie informácií o
možných nepriaznivých vplyvoch meniacej sa klímy. Pri riešení budú využité údaje
intenzívneho monitoringu lesa, časové série komplexu biofyzikálnych indikátorov stavu
lesa získané pomocou kozmického DPZ, záznamy o poškodzovaní lesa škodlivými
činiteľmi a pod. Pozornosť bude venovaná možným vplyvom sucha, ktoré v našich
podmienkach potenciálne predstavuje významný faktor ovplyvňujúci stav porastov.
- S využitím najnovšej generácie scenárov zmeny klímy budú vypracované projekcie
možných dopadov klímy a odoziev zložiek lesných ekosystémov so zameraním sa na
produkčné ukazovatele. Zároveň budú realizované projekcie zmien distribúcie
a populačnej dynamiky hlavných škodcov a budú odvodené možné riziká pre lesy
Slovenska.
V rámci adaptačných opatrení bude pozornosť venovaná najmä možnostiam úpravy
drevinového uloženia smerom k zlepšeniu tolerancie porastov voči suchu a pôsobeniu
komplexu biotických činiteľov, využitiu genetického potenciálu drevín, úprave rubných dôb
hlavných drevín s ohľadom na riziká a príležitosti súvisiace so zmenou klímy a pod. Cieľom je
budovať ucelený systém adaptačných opatrení, ktorých systematická realizácia podporí
ekologickú stabilitu, podporí adaptačnú kapacitu lesov a vytvorí predpoklady pre udržateľné
poskytovanie ekosystémových služieb a funkcií v podmienkach zmeny klímy.
Aktivita 3.3 Monitoring zložiek lesných ekosystémov a vývoj metodického aparátu pre získavanie,
analýzu a modelovanie údajov o lese
Výskum dlhodobej dynamiky lesa s dôrazom na stresové faktory ovplyvňujúce ekologickú stabilitu lesa
a poskytovanie ekosystémových služieb
Dlhodobé časové série údajov o vývoji ukazovateľov stavu lesných ekosystémov predstavujú kľúčovú
zložku výskumu ekológie lesa, umožňujú skorú identifikáciu nepriaznivého vývoja a prijatie včasných
opatrení. Budovanie tejto údajovej bázy dlhodobo prebieha v rámci európskych programov
monitoringu lesa. Základným východiskom je program ICP Forests, ktorý je zameraný najmä na
hodnotenie vplyvu znečisteného ovzdušia na lesy. V rámci ICP Forests, aktivít počas implementácie
Nariadenia EP Forest Focus, ako aj projektu FutMon v rámci LIFE+ sa rozvinuli metódy terestrického
monitoringu jednotlivých zložiek lesných ekosystémov, a zameranie sa rozšírilo na ďalšie aspekty
hodnotenia lesov, napr. vplyv klimatickej zmeny na lesy, biodiverzita a jej indikátory, pôdne vlastnosti
a pod. V tejto aktivite sa využije existujúca infraštruktúra a databázy, overia sa nové postupy
a techniky na meranie, analýzu, hodnotenie a modelovanie veličín charakterizujúcich zložky lesných
ekosystémov a pôsobiace faktory (hodnotenie vplyvu prízemného ozónu, vysoké depozičné vstupy
dusíka, hodnotenie prvkov vodnej bilancie a pod.).
Vývoj metód kontinuálneho monitoringu lesa a zisťovania taxačných charakteristík porastov na báze
diaľkového prieskumu Zeme

Diaľkový prieskum Zeme je dynamicky sa rozvíjajúcou oblasťou, ktorá zásadne ovplyvňuje
možnosti manažmentu prírodných zdrojov, vrátane lesov. NLC sa dlhodobo udržiava na
technologickej špičke v oblasti DPZ a vyvíja špecializované algoritmy pre spracovanie
rôznorodých údajov DPZ a aplikácie pre sprístupňovanie získaných údajov a informácií
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širokému spektru užívateľov. Riešenie bude orientované (i) na využívanie záznamov DPZ
s vysokým rozlíšením so zameraním na satelity Sentinel prevádzkované v rámci programu
Európskej komisie a Európskej vesmírnej agentúry „Copenicus a (ii) na využívanie údajov
získaných pomocou laserového skenovania.
Výskum v prvej oblasti bude zameraný na vývoj a regionálnu parametrizáciu algoritmov
umožňujúcich prehĺbenie poznatkov o reakciách lesného ekosystému na meniace sa podmienky
prostredia, zmeny uhlíkového cyklu, alokáciu uhlíka a produkcia lesov a fenologické prejavy
lesných drevín. Druhá oblasť výskumných aktivít súvisí s potrebou zefektívnenia prác v rámci
inventarizácie lesov, mapovania lesnej dopravnej siete, efektívneho mapovania dôsledkov
stresových faktorov, vrátane rozsiahlych kalamitných udalostí a nešpecifického hynutia
smrečín. Výskumné aktivity budú zamerané na spresnenie algoritmov odvodenie taxačných
charakteristík porastov, hodnotenia hynutia porastov, automatizované spracovanie snímok DPZ
a vývoj nových algoritmov na hodnotenie zmien v stave lesa.
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4: PESTOVANIE LESA PRE UDRŽATEĽNÉ
EKOSYSTÉMOVÝCH SLUŽIEB S DÔRAZOM NA PRODUKCIU DREVA

POSKYTOVANIE

KOMPLEXU

Aktivita 4.1: Výskum genofondu a adaptability lesných drevín
Aktivita sa zameriava na výskum dedične podmienených rozdielov lesných drevín a možností
šľachtenia pre potreby environmentálne priaznivého obhospodarovania lesov. V rámci výskumu
adaptability lesných drevín je získanie informácií o vplyve klimatických zmien na kvalitu a produkciu
semena a o miere dedičnej podmienenosti dôležitých znakov domácich i introdukovaných lesných
drevín. Výskum bude založený na rozboroch kvality semena a na vyhodnotení provenienčných pokusov
a testov potomstiev buka, smreka, jedle, smrekovca a jaseňa a na zhodnotení produkčného potenciálu
introdukovaných drevín. Výsledkom bude objektivizácia podmienok prenosu a používania
reprodukčného materiálu lesných drevín v podmienkach klimatickej zmeny a vyhodnotenie možností
využívania introdukovaných drevín.
Ďalšia časť riešenia bude zameraná na výskum využitia genetických zdrojov na zvýšenie produkcie a
odolnosti lesných porastov. Výsledky výskumu a praxe preukazujú, že použitie potomstiev semenných
sadov zvyšuje objemovú produkciu o 3 % a kvalitu najmenej o 10 %. Pri využití klonov a potomstiev
s overenými vlastnosťami dosahuje šľachtiteľský zisk dokonca 15 % a viac. Cieľom aktivity bude
rozšírenie spektra a zlepšenie dostupnosti reprodukčného materiálu lesných drevín, ktorý
v porovnávacích testoch preukázal, že svojimi úžitkovými vlastnosťami prevýši reprodukčný materiál
získaný z iných uznaných zdrojov reprodukčného materiálu lesných drevín. Výskum sa zameria aj na
rýchlorastúce dreviny s možnosťou ich využitia na zakladanie energetických porastov – euroamerické
topole, topoľ biely a sivý, agát, ekonomicky významné ihličnaté dreviny – smrek, smrekovec, jedľu,
borovicu a duglasku a perspektívne stresu tolerantné listnáče s cenným drevom – jaseň a čerešňu
vtáčiu.
Výskum zameraný na využitie biotechnológií umožní získanie nových, voči nepriaznivým faktorom
vonkajšieho prostredia odolných odrôd a hybridných drevín vytvorených s využitím metód genetického
a bunkového inžinierstva. Využije sa aj reprodukciu drevín „in vitro“, pomocou orgánových,
pletivových alebo suspenzných bunkových kultúr.
Aktivita 4.2: Výskum metód obnovy, výchovy a rekonštrukcií lesov
Obnova a výchova sú základné nástroje na dosiahnutie stability a trvalosti lesných porastov plniacich
komplex požadovaných funkcií. V oblastiach s nestabilnými lesnými ekosystémami budú pre plnenie
požadovaných funkcií nevyhnutné rekonštrukcie lesných porastov.
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Aktivita sa zameria na výskum netradičných postupov umelej obnovy lesa. Pozornosť sa bude venovať
dopestovaniu kvalitného sadbového materiálu, hlavne krytokorenného (po stránke morfologickej a
fyziologickej), vrátane jeho uplatnenia pri umelej (resp. kombinovanej) obnove lesných porastov.
Vzhľadom na nedostatočné poznatky o dopestovávaní listnatých druhov drevín (buk, dub), resp. vplyve
environmentálnych faktorov (napr. vplyv fotoperiódy na klíčenie, rôznych spôsobov hnojenia na rast,
napr. aplikácie hydroabsorbentov, Bactofilu, získavanie odolnosti na mráz v jesennom období, atď.) na
celkový proces dopestovávania krytokorenného sadbového materiálu sa riešenie zameria aj na tieto
otázky. Výskum bude zameraný aj na prírode najbližší spôsob umelej obnovy lesa, ktorým je sejba.
Ďalšia časť riešenia sa zameria na rekonštrukcie lesných porastov poškodených v dôsledku
veľkoplošného odumierania lesov. V oblasti umelej (kombinovanej) obnovy sa riešenie zameria na
sadbový materiál a technologické postupy na zabezpečenie obnovy lesa tak, aby s čo najnižšími
finančnými nákladmi zohľadňovali meniace sa podmienky prostredia. V lesných porastoch narušených
škodlivými činiteľmi natoľko, že je ohrozená aj celková funkčnosť, budú vytvorené postupy pre
realizáciu rekonštrukcií, v rámci ktorých pôjde predovšetkým o zmenu ekotypov a druhového zloženia
poškodzovaného lesa v prospech ekotypov a drevín, ktorých ekologické požiadavky odpovedajú
súčasným a očakávaným podmienkam.
V rámci výskumu nových metód výchovy porastov sa riešenie zameria na racionalizáciu pestovných
zásahov v mladinách až žrďovinách, nakoľko zásahy v najmladších rastových fázach sú finančne
najnáročnejšie, ale pri najnižšom finančnom efekte zo speňaženia vyťaženého dreva. Na druhej strane,
práve výchova v najmladších štádiách je dôležitá najmä z aspektu budovania stability porastov a ich
odolnosti voči nepriaznivým abiotickým a biotickým škodlivým činiteľom.
Aktivita 4.3: Výskum dlhodobej produkcie lesných drevín a ich porastov
Systém obhospodarovania (pestovania) lesa pre ktorý sa rozhoduje vlastník, resp.
obhospodarovateľ vychádza z potenciálu lesného ekosystému v danej lokalite a optimalizácie
požiadaviek na produkciu dreva (prípadne nedrevných produktov) a plnenie ďalších mimoprodukčných
funkcií. Odbornú bázu pri tom tvoria poznatky z dlhodobého výskumu produkcie lesných drevín a ich
porastov. Aktivitou nadviažeme na doterajšiu experimentálnu databázu z opakovaných meraní
trvalých výskumných plôch a na doterajšie výsledky výskumu pri tvorbe rastových a produkčných
modelov, optimalizácii rubných dôb, ťažbových percent a etátov ťažby dreva, ktoré sa v minulosti
tvorili najmä pre nezmiešané rovnoveké porasty. Riešenie sa rozšíri aj na produkciu drevín
v zmiešaných, štrukturálne bohatých a rôznovekých porastoch, ako aj v lignikultúrach a agrolesníckych
systémoch. Výskumný zámer bude slúžiť na podporu výskumu v nasledovných oblastiach:


Výskum produkcie čistých a zmiešaných porastov hospodársky významných drevín.



Výskum produkcie lesných drevín na nelesných pozemkoch, v lignikultúrach a v agrolesníckych
systémoch.



Vypracovanie modelov obhospodarovania drevín rastúcich mimo les, vrátane bilancie produkcie,
energetických bilancií, prevádzkových nákladov a ďalších parametrov.

A4 Realizačné výstupy
Realizačné výstupy (počty za 5 rokov):
Publikácie
Každoročne bude publikovaných minimálne 15 odborných a vedeckých prác v domácich
a zahraničných časopisoch súvisiacich s cieľmi výskumného zámeru (min. 75 prác po dobu riešenia). Po
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dobu riešenia budú publikované minimálne dve vedecké monografie alebo šesť kapitol vo vedeckých
monografiách. Okrem publikačných výstupov zameraných na vedeckú komunitu budú publikované
popularizačné práce sprístupňujúce výsledky výskumu lesníckej praxi. Z prostriedkov Výskumného
zámeru bude podporované publikovanie prác v periodiku Lesnícky časopis – Forestry Journal, ktorý
predstavuje najvýznamnejšie médium pre uverejňovanie prác domáceho lesníckeho výskumu
vydávané NLC-LVÚ.
Semináre/konferencie
Pre podporu prenosu výsledkov výskumu do praxe budú každoročne organizované nasledujúce
semináre a konferencie. Z prostriedkov Výskumného zámeru bude príležitostne podporená
organizácia ďalších významných neperiodických podujatí.
-

Medzinárodná konferencia o aktuálnych problémoch v ochrane lesa pre vlastníkov
a užívateľov lesa a štátnu správu. Na seminári sa budú prezentovať nové informácie o výskyte
poškodenia v lesoch, výskyte a intenzite pôsobenia škodcov a nových metódach prevencie,
monitoringu, kontroly a obrany. 5 x po dobu riešenia úlohy

-

Konferencia „Aktuálne otázky ekonomiky lesného hospodárstva“ pre vlastníkov a užívateľov
lesa a štátnu správu. Konferencia je organizovaná každoročne a prinesie informácie o trendoch
vývoja lesníckeho sektora doplnené o najnovšie výsledky výskumu a vývoja v danej oblasti. 5 x
po dobu riešenia úlohy

-

Medzinárodná konferencia o aktuálnych problémoch v zakladaní a pestovaní lesa. Podujatie je
určené vlastníkom a užívateľom lesa, odborným lesným hospodárom, držiteľom osvedčení o
odbornej spôsobilosti na prácu s lesným reprodukčným materiálom, vedeckovýskumným
pracovníkom a doktorandom, pracovníkom štátnej správy, a lesníckych inštitúcií. Cieľom je
poskytnúť aktuálne informácie z oblasti zakladania, pestovania a produkcie lesa a ponúknuť
priestor pre odbornú diskusiu. 5 x po dobu riešenia úlohy

-

Každoročné stretnutia pracovníkov českých a slovenských akademických a výskumných
pracovísk s cieľom výmeny najnovších poznatkov z oblasti pestovania lesa. 5 x po dobu riešenia
úlohy

-

NLC-LVÚ bude pokračovať v tradícii organizovania seminárov, kde riešitelia projektov
prezentujú čiastkové výsledky jednotlivých riešených projektov. Podujatia sú určené pre
odbornú verejnosť, kde formou diskusie sa očakáva spätná väzba na postup riešenia projektu.

Expertízy/ stanoviská
Každoročne sa vypracujú expertízy a stanoviská k problematike integrovanej ochrany lesa. Ročne sa
vykoná viac ako 50 kontrol výskytu škodlivých organizmov, vypracujú sa návrhy priamych obranných
opatrení, vykoná sa monitoring inváznych organizmov a pripravia sa stanoviská k legislatívnym
požiadavkám zriaďovateľa najmä v súvislosti s implementáciou právnych noriem platných v EU.
Každoročne sa vykonajú kontroly subjektov pracujúcich s lesným reprodukčným materiálom a skúšky
kvality osiva lesných drevín v akreditovanom semenárskom laboratóriu v rozsahu požadovanom
prevádzkou.
Nové projekty
Obdobne ako počas riešenia úlohy Výskumného zámeru pre roky 2010-2014 sa riešiteľský kolektív
bude aktívne uchádzať o projekty vo všetkých agentúrach, ktorých výzvy budú korešpondovať s cieľmi
výskumného zámeru a potenciálom riešiteľského kolektívu. Pôjde najmä o výzvy agentúr Ministerstva
školstva vedy, výskumu a športu SR ASFEU a APVV, výzvy Európskej únie v rámci HORIZON 2020 a pod.
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S ohľadom na nejasnú situáciu s jednotlivými výzvami na obdobie 2015-2019 tento ukazovateľ nie je
možné kvantifikovať. Zámerom je získať dodatočné finančné zdroje pre vykrytie potrieb ústavu.
Školenia:
Každoročne sa uskutočnia národné školenia pre harmonizáciu terénnych hodnotení zdravotného stavu
lesov a podľa možností aj medzinárodné školenia v rámci programu ICP Forests.
Propagácia:
Riešiteľský kolektív bude o výsledkoch získaných v rámci projektu informovať na svojej internetovej
stránke www.nlc.sk a www.forestportal.sk, zorganizuje odborné domáce a medzinárodné semináre a
bude publikovať výsledky výskumu vo vedeckých a odborných periodikách.
Intenzívnu propagačnú činnosť bude vykonávať stredisko Lesníckej ochranárskej služby. Do každého
stanoviska s problematikou ochrany lesa sa budú vkladať informačné letáky uľahčujúce identifikáciu
a kontrolu škodcov ako aj obranu proti nim. Na internetovej stránke www.los.sk ,
https://www.facebook.com/losbstiavnica a www.nlcsk.org\stales majú majitelia a vlastníci lesa
možnosť získavať aktuálne informácie z oblasti integrovanej ochrany lesa.
Na propagáciu výsledkov výskumu bude intenzívne využívaný odborný lesnícky časopis Les &
letokruhy, ktorý má dosah na viac 15 000 vlastníkov a majiteľov lesa.

A5 Hlavní odberatelia výsledkov výskumu








Vlastníci a obhospodarovatelia lesov (štátny a neštátny sektor)
Podnikateľské subjekty v lesníctve
Orgány štátnej správy na úseku LH a ochrany prírody a krajiny všetkých stupňov
Nevýskumné, vývojové a realizačné organizačné zložky NLC
Medzinárodné výskumné konzorciá v rámci projektov vedy, výskumu a vývoja
Ostatní záujemcovia
Subjekty spadajúce pod drevársky, chemický a energetický priemysel

B) Spôsobilosť na riešenie výskumného zámeru
B1 Personálne predpoklady
Menný zoznam kmeňových zamestnancov organizácie, ktorí sa budú podieľať na riešení výskumného
zámeru, vrátane ich pracovného zaradenia:
Por.
Titul

Meno

Priezvisko

Vedecká

Pracovné zaradenie

hodnosť

číslo
1.

Ing.

Lucia

Ambrušová

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

2.

Mgr.

Ivan

Barka

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
v oblasti pestovania lesov a lesníckych
technológií

PhD.

koordinovanie, metodické usmerňovanie a
plnenie úloh kontroly lesného reprodukčného
materiálu

3.

4.

Ing.

Ing.

Martin

Dagmar

Bartko

Bednárová
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5.

Ľubica

Bešinová

vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
knihovník

6.

Ing.

Katarína

Bortelová

7.

Ing.

Michal

Bošeľa

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

Bradovková

regionálny inšpektor lesníckej semenárskej
kontroly

Dr. Ing. Tomáš

Bucha

riaditeľ, vedeckovýskumné práce a ich
zabezpečovanie

Ing.

Jozef

Capuliak

Ondrej

Csóka

8.

Ing.

9.
10.
11.

Vlasta

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
remeselník vo výskume

12.

prof. Ing.

Vladimír

Čaboun

CSc.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

13.

JUDr.
Mgr.

Zuzana

Dobšinská

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

14.

Ing.

Marcel

Dubec

15.

Ing.

Slavomír

Finďo

16.
17.

18.

Ing.

Ing.

19.

Ľuboš

Frič

Juraj

Galko

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
a programátor III
CSc.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
programátor a vedecko-technické práce a ich
zabezpečovanie

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
a plnenie úloh lesníckej ochranárskej služby

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
v oblasti ochrany lesa a manažmentu zveri
a plnenie úloh lesníckej ochranárskej služby

Andrej

Gubka

Ľubica

Hanušková

vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
odborný referent

20.

Ing.

Eva

Havlíková

21.

doc.
RNDr.

Tomáš

Hlásny

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

22.

Ing.

Jaroslav

Jankovič

CSc.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

23.

Mgr.

Matúš

Kajba

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

Kaštier

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
a plnenie úloh LOS

CSc.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
a tvorba koncepcií pre LH

24.

Ing.

Peter

25.

doc.
Ing.

Jozef

Konôpka

26.

Bc.

Milan

Konôpka

vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
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27.

doc. Dr.
Ing.

Bohdan

Konôpka

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

28.

Ing.

Ingríd

Kriššáková

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

29.

Bc.

Alena

Krištofčíková

vedecko-technické práce a ich
zabezpečovanie, účtovník III.

30.

Bc.

Ružena

Kršiaková

analytik, operátor AMA, AAS, ICP - AES
vedúca laboratória, manažér kvality, metrológ
a operátor AAS, ISCO-AES

31.

Ing.

Danica

Krupová

32.

Ing.

Ladislav

Kulla

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
a plnenie úloh lesníckej ochranárskej služby

33.

Ing.

Andrej

Kunca

34.

Ing.

Dana

Kyslá

samostatný chemik - analytik, operátor IC
Dionex, AMA, UV VIS

Anna

Ľalíkova

analytik, operátor CNS

Roman

Leontovyč

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
a plnenie úloh lesníckej ochranárskej služby

Miroslav

Lipnický

35.
36.

Ing.

37.

PhD.

vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie

38.

Ing.

Roman

Longauer

CSc.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

39.

Ing.

Valéria

Longauerová

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

40.

Dana

Lunterová

vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
a informatické a knižničné zabezpečovanie
výskumnej činnosti
odborný referent

41.

Ing.

Zuzana

Mackov

42.

Ing.

František

Máliš

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

PhD.

vedecko-technické práce a ich
zabezpečovanie,vedecko-výskumné práce a
ich zabezpečovanie, zabezpečovanie úloh LOS

43.

Ing.

Miriam

Maľová

44.

Ing.

Mariana

Mániková

45.

Ing.

Julián

Mecko

46.

Milan

Meňuš

vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie

47.

Radoslav

Nigríni

vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie

Nikolov

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
v oblasti ochrany lesa a plnenie úloh lesníckej
ochranárskej služby

48.

Ing.

Christo

odborný referent
CSc.

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
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49.

Ing.

Radoslav

Opiňár

50.

Ing.

Milan

Oravec

CSc.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

51.

Ing.

Marian

Pacalaj

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
a plnenie úloh lesníckej semenárskej kontroly

52.

Ing.

Jozef

Pajtík

53.

Ing.

Pavel

Pavlenda

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

54.

Ing.

Hana

Pavlendová

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

55.

doc.
Ing.

Rudolf

Petráš

CSc.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

56.

doc. Ing.

Viera

Petrášová

CSc.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

Anna

Pôbišová

57.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie

58.

Ing.

Tibor

Priwitzer

59.

Ing.

Lucia

Psotná

odborný referent

Marian

Rabatin

vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie

60.

PhD.

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

61.

Ing.

Rastislav

Raši

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

62.

Ing.

Slavomír

Rell

63.

Dipl.
Gerhard
Forstw. Jörg

Rößiger

64.

Ing.

Ivan

Sačkov

PhD.

vedeckotechnické práce a ich zabezpečovanie

65.

Ing.

Zuzana

Sarvašová

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

66.

Ing.

Matej

Schwarz

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
Dr. rer.
silv.
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

67.

Ing.

Zuzana

Sitková

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
v oblasti ekológie a biodiverzity lesných
ekosystémov

68.

Ing.

Marián

Slamka

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

Beata

Slaná

vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie

Miroslava

Slivková

samostatný odborný referent

Viera

Smutná

referent projektovej agendy
vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
v oblasti pestovania lesa a lesníckych
technológií

69.
70.

Ing.

71.

72.

Ing.

Slavomír

Strmeň

73.

doc. Ing.

Katarína

Střelcová

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
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74.

Ing.

75.
76.

doc. Ing.

77.

Vladimír

Šebeň

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

Renáta

Šníderová

Igor

Štefančík

Ján

Šulko

vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
vedeckovýskumné práce a zabezpečovanie
činnosti akreditovaného semenárskeho
laboratória a kontroly lesného reprodukčného
materiálu

vedecko-technické práce a ich zabezpečovanie
CSc.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

78.

Ing.

Elena

Takáčová

79.

RNDr.

Slávka

Tóthová

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

80.

Ing.

Anna

Túčeková

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

81.

Ing.

Jozef

Vakula

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie
a plnenie úloh lesníckej ochranárskej služby

82.

Mgr.

Lucia

Veselovská

83.

Ing.

Jozef

Vladovič

84.

Ing.

Anna

Vodálová

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

85.

Mgr.

Milan

Zemko

vedeckotechnické práce a ich zabezpečovanie

Zúbrik

vedecko-výskumné práce a ich
zabezpečovanie v oblasti ochrany lesa a
plnenie úloh lesníckej ochranárskej služby

86.

Ing.

Milan

odborný referent
PhD.

PhD.

vedeckovýskumné práce a ich zabezpečovanie

Údaje kvalifikačnej štruktúre riešiteľského kolektívu:
Kategória pracovníkov výskumu a vývoja

Evidenčný stav
k 31. 08. 2014

Výskumníci

58

Z toho:
a) vedeckí zamestnanci spolu

49

VKS I – DrSc.

-

VKS I – CSc., PhD., Dr.

1

v tom:
VKS IIa

14

VKS IIb

34

b) vedecko-technickí zamestnanci spolu

-

v tom:

-

VTKS I
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VTKS II

-

VTKS III

-

c) ostatní výskumníci s VŠ kvalifikáciou
Technický a ekvivalentný personál

9
18

Z toho s VŠ kvalifikáciou

-

Pomocný personál

13

Údaje o vekovej štruktúre riešiteľského kolektívu:
Vek

spolu

z toho ženy

do 25

0

0

25 – 34

20

8

35 – 44

18

7

45 – 54

33

12

55 – 64

14

7

65 a viac

1

0

Spolu

86

34

B2 Odborné predpoklady
Zoznam 10 najvýznamnejších publikácií pracovníkov organizácie vzťahujúce sa k problematike
výskumného zámeru za posledných päť rokov
1. Bošeľa, M., Máliš, F., Kulla, L., Šebeň, V., Deckmyn, G., 2013: Ecologically based height growth
model and derived raster maps of Norway spruce site index in the Western Carpathians. European
Journal of Forest Research. 132, 5-6, 691-705.
2. Hlásny, T., Barcza, Z., Fabrika, M., Balázs, B., Churkina, G., Pajtík, J., Sedmák, R.,Turčáni, M. 2011.
Climate change impacts on growth and carbon balance of forests in Central Europe. Climate
Research 47: 219-236.
3. Hlásny, T., Barcza, Z., Barka, I., Merganičová, K., Sedmák, R., Kern, A., Pajtík, J., Balázs, B.,
Fabrika, M., Churkina, G. 2014a. Future carbon cycle in mountain spruce forests of Central
Europe: Modelling framework and ecological inferences. Forest Ecology and Management 328:
55-68
4. Hlásny, T., Mátyás, Cs., Seidl, R., Kulla, L., Merganičová, K., Trombik, J., Dobor, L., Barcza, Z.,
Konôpka, B. 2014b. Climate change increases the drought risk in Central European forests: What
are the options for adaptation? Lesnícky časopis – Forestry Journal 60: 5:18.
5. Konôpka, B., Lukac, M. 2013. Moderate drought alters biomass and depth distribution of fine roots
in Norway spruce. Forest Pathology 43: 115-123.
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Holz Nordhein-Westfalen. 201 s.
7. Sarvašová, Z., Šálka, J., Dobšinská, Z. 2013. Mechanism of cross-sectoral coordination between
nature protection and forestry in the Natura 2000 formulation process in Slovakia. Journal of
Environmental Management127: S65-S72.
8. Vakula, J., Sitková, Z., Galko, J., Gubka, A:, Zúbrik, M., Kunca, A., Rell, S. 2014. Impact of
irrigation on the gallery parameters of spruce bark beetle (Ips typographus L., Coleoptera:
Curculionidae, Scolytinae). Forestry Journal 60: 61-67.
9. Zúbrik, M., Barta, M., Pilarska, D., Goertz, D., Úradník, M., Galko, J., Vakula, J., Gubka, A., Rell,
S., Kunca, A. 2014. First record of Entomophaga maimaiga (Entomophthorales:
Entomophthoraceae) in Slovakia. Biocontrol Science and Technology 24: 710-714.
10. Zúbrik, M., Kunca A., Csoka, G. (eds) 2013: Insects and Diseases damaging trees and shrubs of
Europe. Napedition Paris, 535 s.

Zoznam 10 najvýznamnejších projektov pracovníkov organizácie vzťahujúce sa k problematike
výskumného zámeru za posledných päť rokov
1. Projekt 7. Rámcového programu Európskej únie ARANGE (Advanced Multifunctional Forest
Management in European Mountain Ranges), 2012-2015, Celkový rozpočet: 2 991 077 Eur,
Rozpočet: NLC 156 615 Eur
2. Inovatívne metódy inventarizácie a monitoringu lužných lesov Dunaja s využitím 3-D technológií
diaľkového prieskumu Zeme – HUSK/1101/1.2.1/0141 (INMEIN) – Operačný program cezhraničnej
spolupráce HU - SR 2007 – 2013, Celkový rozpočet: 515 201 Eur, Rozpočet NLC: 316 806 Eur
3. Výskum efektívneho využívania environmentálneho, ekonomického a sociálneho potenciálu lesov
na Slovensku II, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2013-2015, Rámcový
rozpočet: 500 000 Eur
4. Centrum biologických metód ochrany lesa, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Európske štrukturálne fondy, 2009-2012, Celkový rozpočet: 1 284 000 Eur
5. Progresívne technológie ochrany lesných drevín juvenilných rastových štádií, Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR – Európske štrukturálne fondy, 2010-2013, Celkový rozpočet:
856 000 Eur
6. Centrum excelentnosti pre podporu rozhodovania v lese a krajine (CEGIS), Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR – Európske štrukturálne fondy, 2011-2014, Celkový rozpočet:
1 424 000 Eur
7. Biologické metódy regulácie populačnej dynamiky hmyzu premnožujúceho sa na smreku a duboch
(BIOCOM), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Agentúra pre podporu vedy a
výskumu (APVV), 2011-2014, Celkový rozpočet: 248 973 Eur
8. Výskum dynamiky hrúbkového prírastku a rastu stromov v zmiešaných smrekovo-jedľovobukových porastoch Západných Karpát, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
Agentúra pre podporu vedy a výskumu (APVV), 2011-2014, Celkový rozpočet: 249 651 Eur
9. FutMon – Ďalší rozvoj a implementácia monitoringu lesov na úrovni EÚ, Medzinárodný projekt
v rámci nástroja LIFE+, Rozpočet NLC: 820 000 Eur
10.Optimalizácia postupov rekonštrukcií odumierajúcich smrečín na zmiešaný cieľový les,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Agentúra pre podporu vedy a výskumu (APVV),
2012-2015, Celkový rozpočet: 249 909 Eur
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Vzťah problematiky výskumného zámeru k výskumnému zameraniu organizácie a doterajší podiel
organizácie na riešení problematiky výskumného zámeru na národnej a medzinárodnej úrovni,
zmluvná spolupráca, projekty a pod.
Výskumný zámer je materiál určujúci výskumné zameranie organizácie. Predložený výskumný zámer
v tomto ohľade nadväzuje na Výskumný zámer platný v období 2010-2014 (Posilňovanie
environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti lesníctva), čím sú vytvorené podmienky na
zabezpečenie kontinuity riešenia kľúčových výskumných úloh a plnenie medzinárodných záväzkov
súvisiacich s vedeckými aktivitami v oblasti lesníctva.
Predložený výskumný zámer vytvára predpoklady pre aktívnu a plnohodnotnú účasť pracovníkov NLC
vo významných medzinárodných organizáciách ako sú EFI, FAO, UN ECE, UN FF, UN FCCC, UN CBD, JRC,
MCPFE, TBFRA a iné, ako aj v aktivitách s lesníckym zameraním v rámci akcií COST. Výsledky výskumu
získané v rámci riešenia cieľov a aktivít sformulovaných vo Výskumnom zámery zároveň vytvoria
predpoklady pre plnohodnotnú účasť pracovníkov organizácie v národných výboroch a komisiách
zameraných na problematiku lesného hospodárstva, životného prostredia a pod.
Výskumný zámer vytvára predpoklady pre zapájanie sa pracovníkov NLC do projektov Európskej únie
v rámci výziev HORIZON 2020, ako aj do národných projektov financovaných napríklad agentúrami
Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR.
Vzťah problematiky predloženého Výskumného zámeru k výskumnému zameraniu organizácie je
charakterizovaná nasledovnými kľúčovými projektmi, ktoré sa v NLC v posledných piatich rokoch riešili:
Vybrané domáce projekty korešpondujúce so zameraním Výskumného zámeru riešené za posledných
5 rokov:
P.č.

Názov projektu

2.

Financovanie

Doba riešenia

Rozpočet

Výskum
efektívneho
využívania MPRV SR
environmentálneho, ekonomického a sociálneho
potenciálu lesov na Slovensku II

2013-2015

ca. 500 000
€

Centrum
excelentnosti
pre
rozhodovania v lese a krajine (CEGIS)

2013-2015

1.4 mil. €

Výskum vplyvu neštátneho vlastníctva lesov na APVV
politiky súvisiace s lesníctvom (VYNALES)

2012-2015

250 000 €

Výskum potenciálu lesnej dendromasy na APVV
energetické využitie

2013-2017

250 000 €

Výskum dynamiky hrúbkového prírastku a rastu APVV
stromov v zmiešaných smrekovo-jedľovobukových porastoch Západných Karpát

2011-2014

250 000 €

Inovatívne metódy hospodárskej úpravy prírode APVV
blízkych lesov (FORESTMAN)

2013-2017

250 000 €

Príprava 2. cyklu národnej inventarizácie a MPRV SR
monitoringu lesov SR

2013

15 000 €

podporu ASFEU
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Vybrané medzinárodné projekty korešpondujúce so zameraním Výskumného zámeru riešené za
posledných 5 rokov:
P.č.

Názov projektu

1.
2.

Financovanie

Doba
riešenia

Rozpočet

Advanced Multifunctional Forest Management 7. RP EÚ
in European Mountain Ranges (ARANGE)

2012-2015

300 000 €

Developing Research and Innovation

7. RP EÚ

2010-2012

300 000 €

3.

Forest
clusters
development
and 7. RP EÚ
implementation measures of a 6-reagion
strategic joint action plan for knowledge based
regional innovation (IN2WOOD)

2010-2012

100 000 €

4.

Sustainable Networks for the Energetic Use of SEE TCP
Lignocellulosic Biomass in South East Europe
(FOROPA)

2012-2014

101 000 €

Environment in five European Regions in the
field of Sustainable Use of Biomass Resources
(BIOCLUS)

Vybrané hospodárske zmluvy korešpondujúce so zameraním Výskumného
posledných 5 rokov:
P.č.

Názov hospodárskej zmluvy

1.

Doba
riešenia

Rozpočet

Údaje o lesných ekosystémoch Slovenska pre VÚEPP
ukazovatele hodnotenia programu rozvoja Bratislava
viedieka SR 2007–2013

2010-2015

59 000 €

2.

Optimalizácia produkcie drevnej biomasy

Lesy SR, š.p.

2009-2010

40 000 €

3.

Intenzifikácia pestovania osiky

Lesy SR, š.p.

2009-2010

40 000 €

4.

Monitoring
vápnenia

2011-2013

20 000 €

5.

Vypracovanie metodík pre monitoring lesných ŠOP SR
biotopov európskeho významu

2013

18 000 €

leteckého

Financovanie

zámeru riešené za

prihnojovania

a Rokosan, s.r.o

B3 Infraštruktúra organizácie
NLC-LVÚ Zvolen disponuje priestorovým, prístrojovým a technickým vybavením, ktoré v plnej
miere umožňuje zabezpečiť naplnenie cieľov Výskumného zámeru. Existujúca infraštruktúra bude
v rokoch 2015 – 2019 dobudovávaná z väčšieho množstva zdrojov, vrátane projektov Operačného
programu Výskum a inovácie, investičného fondu organizácie a pod. Z dostupnej infraštruktúry
uvádzame nasledovné položky, ktoré priamo korešpondujú so zameraním Výskumného zámeru:
-

Centrálne lesnícke laboratóriá predstavujú špecializované pracovisko pre chemické analýzy
vzoriek zložiek lesných ekosystémov: vody, pôdy, pokrývkového humusu, rastlinných
materiálov (drevo, kôra, listy), kalov, sedimentov a vybraté fyzikálne analýzy materiálov. K
prístrojovému vybaveniu patrí absorpčný spektrometer AAS Thermo ICE 3000 a atómový
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emisný analyzátor ICP-OES 725 Radial na zisťovanie obsahu minerálnych prvkov v pôde, vode
a biomase; iónový chromatograf 1000 na stanovenie aniónov vo vodných vzorkách; N/C/S
FLASH 1112 elementary na meranie obsahu prvkov C, N a S v pôde a biomase; spektrometer
SPECTROQUANT PHARO 300 na meranie koncentrácií vybraných iónov vo vodách a pod.
Získavané v priebehu dlhšieho obdobia a financované z väčšieho počtu zdrojov.
-

Komplexná infraštruktúra pre zber údajov teréne. Patrí sem prístrojové vybavenie
monitorovacích plôch II. úrovne (meteorologické stanice, zariadenia na zber vzoriek a na
meracie a záznam dát) a iné monitorovacie plochy, výskumné objekty a výskumnodemonštračné objekty. Získavané v priebehu dlhšieho obdobia a financované z väčšieho počtu
zdrojov.

-

Laboratóriá pre výskum v oblasti integrovanej ochrany lesa. Laboratórium pozostáva
z priestorov v hlavnej budove ústavu vo Zvolene s výmerou cca 30 m2 a zo špeciálnych
laboratórií pre chov hmyzích a hubových škodcov lesa, umiestnených na Stredisku lesníckej
ochranárskej služby v Banskej Štiavnici s výmerou cca 600 m2. V laboratóriách sa nachádza 6
mikroskopov a binokulárnych lúp, z toho 3 vybavené digitálnymi snímačmi obrazu, 8
klimatizačných skríň s možnosťou nastavenia teploty, vlhkosti a svetla, 3 boxov pre sterilné
prostredie, 4 klimatizovaných miestností pre chov hmyzu, automatizovaným zariadením
s regulovaním zrážok pre poloprevádzkové pokusy obsahujúcim 12 chovných boxov a ďalším
prístrojovým vybavením. Zariadenie laboratória umožňuje v plnej miere naplniť špecifické ciele
výskumného zámeru v oblasti integrovanej ochrany lesa. Vybudované v rámci projektu
Operačného programu MŠ SR Výskum a vývoj poskytnutého zo štrukturálnych fondov EÚ
s názvom „Centrum excelentnosti biologických metód ochrany lesa“.

-

Strednoformátová kamera a skener LEICO pre letecké snímkovanie a letecké laserové
skenovanie. Obstarané prostredníctvom Švajčiarskeho finančného mechanizmu v roku 2013.

-

Superpočítač SGI Altix UV2000 využívaný na simulácie dopadov zmeny klímy na les
a optimalizáciu manažmentu lesa; Získaný v rámci projektu CEGIS financovanom Agentúrou
Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR (ASFEU); Cena: 125,000 Eur

-

Väčší počet inštalácií programov GIS a DPZ využívaných na tvorbu a správu lesníckych
geografických databáz, realizáciu komplexných priestorových a analýz a modelovania;
Získavané v priebehu dlhšieho obdobia a financované z väčšieho počtu zdrojov; Približná cena:
110 000 Eur

-

Technológia FieldMap: terénne stanice pre komplexný zber dendrometrických údajov
s automatizovaným priestorovým ukladaním. Obstarané pre Národnú inventarizáciu
a monitoring lesov v rokoch 2005-2006 (projekt financovaný zo štátneho rozpočtu).

-

Semenárske laboratórium a skleník so systémom automatického zavlažovania umiestnený na
streche budovy LVÚ; Semenárske laboratórium disponuje kompletnou infraštruktúrou
(chladiaci box na skladovanie semien, laboratórne priestory a klíčebňa na vykonávanie skúšok
kvality semien) akreditovanou podľa ISTA.

-

Biologická základňa Veľká stráž predstavuje potenciál pre rozvojové aktivity NLC plánované vo
výskumnom zámere. Základňa vyžaduje značné prostriedky na modernizáciu. Predpokladané
zdroje financovania sú Štrukturálne fondy EÚ a európske projekty (napr. schéma TEAMING)

-

Skleníky a produkčné plochy na Výskumnej stanici Juh v Gabčíkove. Plánuje sa modernizácia
z projektových zdrojov – rekonštrukcia skleníkov a obnova drobnej mechanizácie, tak aby areál
v plnej miere umožňoval plniť ciele výskumného zámeru v oblasti výskumu genofondu,
adaptability a produkcie lesných drevín.
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Zoznam skratiek
APVV – Agentúra na podporu výskumu a vývoja
ASFEU – Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR
CBD – Convention on Biological diversity
COST – European Cooperation in Science and Technology
DPZ – Diaľkový prieskum Zeme
EC – European Commission
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EFI – European Forest Institute
EP – Európsky parlament
EPPO – European Plant Protection Organization
FAO – Food and Agriculture Organization
FTP – Forest-based Sector Technology Platform
GIS – Geografické informáčné systémy
ICP Forests – International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution
Effects on Forests
ISTA – International Seed Testing Association
IUFRO – International Union Of Forest Research Organizations
JRC – Joint Research Centre of European Commission
LH – Lesné hospodárstvo
LOS – Lesnícka ochranárska služba
MCPFE – Ministerial Conference on Protection of Forest in Europe (Forest Europe)
MPRV SR – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
NLC – Národné lesnícke centrum
NLC-LVÚ – Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav
NLP – Národný lesnícky program Slovenskej republiky
RIS 3 – Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 – Research Innovation and
Smart Specialisation Strategy)
SEE TCP – South East Europe Transnational Cooperation Programme
ŠOP SR – Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
TBFRA – Temporate and Boreal Forest Resources Assessment
UN ECE – United Nations Economic Commission for Europe
UN FCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change
UN FF – United Nations – Forum on Forests
VZ – Výskumný zámer
7. RP EÚ – 7. Rámcový program Európskej Únie
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č. 9:
Medzinárodná spolupráca a úlohy vyplývajúce z členstva v medzinárodných organizáciách

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Ingrid Kriššáková

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Eva Hušťáková

Legislatívny rámec:
Úloha vyplýva z členstva SR v rôznych medzinárodných organizáciách, inštitúciách, zoskupeniach,
agendách ako napríklad UNFF (United Nation Forum on Forest) FAO (Food and Agriculture
Organization of the United Nations), EHK OSN (Európska hospodárska komisia OSN) OECD
(Organisation for Economic Co-operation and Development), EUFORGEN (European Forest Genetic
Resources Programme ), EFI (Eurropean Forest Institute), IUFRO (International Unionof Forest
Research Organizations), SCAR (Standing Committee on Agricultural Research of the European
Commision,) China + 16 CEEC.

Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru
v rámci MPRV SR:
Podľa § 45 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, informačný systém
lesného hospodárstva zabezpečuje právnická osoba zriadená MPRV SR (Národné lesnícke centrum),
ktorá je správcom informačného systému a informačnej banky údajov. Podľa zriaďovacej listiny č.
3155/2018-250 z 28.09.2019, Národné lesnícke centrum zabezpečuje tvorbu a spravovanie
informačného systému v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a drevospracujúceho priemyslu, je
správcom informačného systému lesného hospodárstva a poľovníctva, poskytuje informácie z IS LH
a aktualizuje databázy IS LH.

Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.

Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
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a) riešením úlohy sa prispeje k plneniu medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky

b)

c)
d)
e)

f)

g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)

a zabezpečeniu prezentovania pozícií Slovenskej republiky v medzinárodnom dialógu
o lesníckej politike,
národná správa o produkcii drevných a nedrevných produktov v lesnom hospodárstve
a drevospracujúcom priemysle a obchode s nimi. Vyplnené dotazníky JFSQ a TC1 a 2 a národné
správy pre EUROSTAT a EHK OSN. Národná správa a dotazník o stave plnenia kvantitatívnych
a kvalitatívnych ukazovateľov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov; podklad na
národnej úrovni pre vypracovanie Správy o stave európskych lesov (SoEF) pre ministerskú
konferenciu o ochrane lesov v Európe, podklad pre dobrovoľnú národnú správu UNFF o plnení
Strategického plánu OSN pre lesy 2017-2030.
národná správa pre Globálne hodnotenie lesných genetických zdrojov FAO,
aktívna účasť na výročnej konferencii EFI a na pracovných zasadnutiach SCAR,
zabezpečenie úloh Pracovnej skupiny pre lesný reprodukčný materiál (PS LRM) Stáleho výboru
EK pre množiteľský materiál v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve:
 oficiálnych pozícií SR pre MPRV SR na rokovania PS pre LRM (predpoklad 5x),
 zabezpečenie účasti na rokovaniach PS a zástupcov Oficiálnych orgánov členských štátov
pre LRM (2 ZC MP RVSR),
 technických úloh súvisiacich s prebiehajúcou revíziou legislatívy EÚ pre množiteľský
materiál, pre Program spoločenstva na ochranu genetických zdrojov v poľnohospodárstve
AgriGenRes,
a súvisiacich
ustanovení
pripravovaných
predpisov
Spoločnej
poľnohospodárskej politiky. Zverejnenie povinných informácií po zmene národnej
legislatívy a poskytnutie údajov pre partnerské oficiálne orgány pre LRM,
zabezpečenie úloh v rámci Schémy OECD pre certifikáciu lesného reprodukčného materiálu v
medzinárodnom obchode: údajov o certifikácii LRM a jeho zdrojoch (2 výstupy), účasť na
zasadnutí národných zástupcov Schémy OECD (1 ZC MPRV SR),
splnenie úloh vyplývajúcich z členstva v Európskom programe pre lesné genetické zdroje
EUFORGEN:
 aktualizácia údajov za SR v Európskom informačnom systéme o lesných genetických
zdrojoch EUFGIS,
 účasť na zasadnutí pracovnej skupiny (1x) a riadiaceho výboru (1x),
zabezpečenie publicity informovaním o plnení medzinárodných úloh, ich výsledkoch
a prínosoch v odbornej tlači,
koordinácia Národnej podpornej skupiny SR Lesníckej Technologickej Platformy EU (NSG FTP),
účasť na zasadnutiach AC FTP,
pripomienkovanie dokumentov, pracovných programov, účasť na verejných konzultáciách
H2020, FP9
zabezpečenie pokrytia členských príspevkov SR v relevantných medzinárodných organizáciách
(EFI, IUFRO),
aktívna účasť na pracovných stretnutiach organizovaných Lesníckou Technologickou
platformou s cieľom spoločnej účasti v projektových konzorciách,
aktívna účasť na strategicky významných medzinárodných fórach v zastúpení SR a výboroch
SCAR
rozširovanie dlhodobej spolupráce s Čínou
 koordinácia pracovnej skupiny Forest wood machinery and equipment v rámci siete
"China + 16 CEEC" zabezpečované koordinačným pracovným teamom NLC-LVÚ.
 rozšírenie existujúcej spolupráce s CAF Beijing a podpora mobilít CN – SK PhD
študentov a mladých vedeckých pracovníkov.
príprava podkladov pre zasadnutia medzivládnych komisií, zabezpečenie úloh vyplývajúcich
z memoránd o spolupráci
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Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
a) doba riešenia úlohy: 01.01.2019 - 31.12.2019,
b) zastupovanie Slovenskej republiky v medzinárodných lesníckych procesoch, organizáciách a
ich komisiách, výboroch a pracovných skupinách,
c) implementácia záverov z medzinárodného dialógu o lesníckej politike v podmienkach
Slovenska a priestore EÚ,
d) vypracovanie medzinárodných dotazníkov, formulárov a národných správ:
 EHK OSN a EUROSTAT: Súbor dotazníkov JFSQ, TC1 a TC2 a národná správa o produkcii
drevných a nedrevných produktov, v lesnom hospodárstve a drevospracujúcom
priemysle, obchode s nimi,
 FAO: periodická (5-ročná) národná správa a dotazník ku globálnemu hodnoteniu lesných
zdrojov – FRA 2016 (http://www.fao.org/forestry/fra/76871/en/),
 EHK OSN: Národná správa a dotazník o stave plnenia kvantitatívnych a kvalitatívnych
ukazovateľov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov; podklad na národnej úrovni
pre vypracovanie Správy o stave európskych lesov (SoEF) pre ministerskú konferenciu
o ochrane lesov v Európe,
 UNFF: Dobrovoľná národná správa o plnení Strategického plánu OSN pre lesy 2017-2030 v
zmysle rezolúcie UNFF 13/1 a rozhodnutia Hospodárskej a sociálnej rady OSN (ECOSOC)
2018/42 (http://undocs.org/E%20/CN.18/2018/4)
e) FAO Celosvetové hodnotenie lesných genetických zdrojov – vypracovanie národnej správy
z poverenia MPRV SR (http://www.fao.org/forestry/fgr/64582/en/).
f) zabezpečenie úloh, súvisiacich s členstvom SR v EÚ, OECD a medzivládnom programe
EUFORGEN – zastupovanie SR a koordinácia z poverenia MPRV SR:
 pracovná skupina pre lesný reprodukčný materiál (PS pre LRM) Stáleho výboru EK pre
množiteľský materiál v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve,
 schéma OECD pre certifikáciu lesného reprodukčného materiálu v medzinárodnom
obchode,
 Európsky program pre lesné genetické zdroje EUFORGEN,
g) koordinácia pracovnej skupiny IUFRO 7.01.04 Impact of Air Pollution and Climate Change on
Forest Ecosystems – Genetic Aspects,
h) zastupovanie Slovenskej Republiky v Management Committee FP 1202 Strengthening
Conservation: A Key Issue for Adaptation of Marginal/Peripheral Populations of Forest Trees
to Climate Change in Europe (MAP-FGR),
i) zabezpečenie úloh súvisiacich s členstvom SR v SCAR, aktívna účasť na pracovných rokovaniach
SCAR
j) zabezpečenie úloh súvisiacich s koordináciou Národnej podpornej skupiny Lesníckej
technologickej platformy (NSG FTP), účasť na pracovných rokovaniach AC FTP
k) pripomienkovanie dokumentov, pracovných programov, účasť na verejných konzultáciach
Horizon Europe
l) Koordinácia pracovnej skupiny "China + 16 CEEC" v kontexte Annex 3) Basic rules and principles
on conduct of operation in working groups under the Coordination Mechanism for
Cooperation in Forestry between China and the CEE Countries for the period 2017/2018,
zadefinovaných cieľov Pracovnej skupiny (New Business Opportunities) a “Biennial programme
of activities” (2017/2018)
 Aktívna spolupráca s členmi pracovnej skupiny, zabezpečenie plynulej priebežnej
komunikácie (e-mail, Skype, telefonicky), priebežné rozširovanie spolupracujúcej
siete
 Organizácia pracovných zasadnutí pracovnej skupiny na báze indikovaných potrieb
a harmonizovaných termínov členov skupiny, vypracovanie zápisníc z pracovných
zasadnutí, priebežná diseminácia
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Aktívna spolupráca s členom “Liaison Group of the Coordination Mechanism in
Forestry between China and CEE Countries« za SR, J. Doczym
Aktívna spolupráca s Executive Coordinating body (ECB), s Liaison Group (LG)
založených akčným plánom pre spoluprácu v rámci Koordinačného mechanizmu
pre spoluprácu v lesníctve a sieťou aktérov formátu “China + 16 CEEC”
Príprava spoločných projektových zámerov s čínskymi partnermi, využitie
relevantných výziev na podanie spoločných projektov, transfer vedomostí, »best
practices«, »success stories«, organizácia spoločného benchmarkingového
workshopu expertov, využitie relevantných európskych schém, mobilitných
programov a platformy Dragon-STAR Plus pre podporu Európskeho a čínskeho
výskumu
Príprava spoločných článkov (CE Forestry Journal)
Prijatie 2 čínskych PhD študentov alebo mladých vedeckých pracovníkov
Aktualizácia aktivít pracovnej skupiny na webstránke www.chinaceecforestry.org

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Hlavným cieľom nevýskumnej úlohy je zabezpečovanie určených úloh rezortu pôdohospodárstva, časť
lesné hospodárstvo v oblasti medzinárodných aktivít a medzinárodnej spolupráce s osobitným
zameraním na úlohy vyplývajúce z členstva v Európskej únii a úloh viazaných k ťažiskovým
medzinárodným inštitúciám, či aktivitám ako sú EFI, IUFRO, FAO, EHK OSN, OECD, UNFF, Európska
komisia, GFRA, EUROSTAT, COST, EUFORGEN, Lesnícka Technologická Platforma, SCAR a rozvoj
transeurópskej spolupráce s Čínou.

Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Sekcia lesného hospodárstva
a spracovania dreva a Odbor zahraničnej koordinácie, Ministerstvo životného prostredia SR,
b) štátne organizácie a neštátne lesnícke subjekty,
c) majitelia a obhospodarovatelia lesa a producenti lesného reprodukčného materiálu,
d) sekretariát lesníckej a drevárskej sekcie EHK OSN, FAO, sekcie UNFCCC.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).

Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03 „Výskum a odborná pomoc pre
udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné
hospodárstvo“.

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
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Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2019 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2020 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 40 000,Podrobná kalkulácia nákladov na realizáciu úlohy č. 9 (priame náklady):

P.č.

Spolufinancovanie

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

1

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)

2

Mzdové náklady

3

(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

3 000

0

3 000

25 000

0

25 000

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
NÚP

8 750

0

8 750

4

Ostatné priame náklady

3 250

0

3 250

5

Nepriame (režijné) náklady celkom

0

0

0

6

Celkové náklady (r. 01 až 05 )

40 000

0

40 000

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č. 10:
Koncepčné práce pre MPRV SR

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Peter Kicko

Legislatívny rámec:
Schválený plán úloh na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa sekcie lesného hospodárstva
a spracovania dreva MPRV SR.

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru
v rámci MPRV SR:
Národné lesnícke centrum je príspevková organizácia, ktorú zriadilo MPRV SR na základe § 21 ods. 8
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na zabezpečenie úloh v zmysle zriaďovacej listiny.

Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.

Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Zabezpečenie koncepčných prác pre MPRV SR, ktoré budú realizované na základe samostatných
(čiastkových) zadaní s charakteristikou a kalkuláciou nákladov úloh.

Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
1.1.2019 – 31.12.2019

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Hlavným cieľom je zabezpečovanie úloh vyplývajúcich zo záverov porád vedenia MPRV SR, uznesení
vlády SR, Národného lesníckeho programu SR a Národného programu využitia potenciálu dreva SR a ich
akčných plánov, vládnych a rezortných legislatívnych úloh, úloh vyplývajúcich z medzinárodných
záväzkov a ďalších úloh, ktoré je potrebné riešiť operatívne v priebehu roka 2019.

Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:




Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
ostatné subjekty vyšpecifikované v čiastkových protokoloch.

Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).

Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03 „Výskum a odborná pomoc pre
udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné
hospodárstvo“.

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2019 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2020 v zmysle
uznesenia Vlády SR č. 1189/2001.

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 269 365,-

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 10 (priame náklady):

P.č.

Spolufinancovanie

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

1

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)

2

Mzdové náklady

3

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok NÚP

4

Ostatné priame náklady

5

Nepriame (režijné) náklady celkom

6

Celkové náklady (r. 01 až 05 )

(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

5 000

0

5 000

190 000

0

190 000

66 350

0

66 350

8 015

0

8 015

0

0

0

269 365

0

269 365

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č. 11:
Vypracovanie a publikácia Správy o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2018

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum: Lesnícky výskumný ústav Zvolen 60 %, Úsek námestníka generálneho
riaditeľa pre ekonomiku 20 %, Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen 20 %

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Martin Moravčík, CSc.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Judita Višvaderová
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Legislatívny rámec:
Úloha nevýskumného charakteru vyplývajúca z § 5 ods. 3 písm. d) zákona č. 280/2017 Z. z.
o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č.
292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru
v rámci MPRV SR:
Národné lesnícke centrum disponuje technickým vybavením a potrebnými informáciami (informačný
systém a časové rady) na riešenie tejto úlohy.

Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.

Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Vypracovanie a publikácia Správy o lesnom hospodárstve v SR za rok 2018 v slovenskom a anglickom
jazyku.

Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
Vypracovanie Správy o lesnom hospodárstve SR za rok 2018 (Zelenej správy) v termíne v súlade
s materiálom „Návrh harmonogramu prípravy a osnovy Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve
v SR za rok 2018 a Správy o lesnom hospodárstve v SR za rok 2018“ schváleným na porade vedenia
ministra.

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Informovanie odbornej a laickej verejnosti o základných údajoch o lesnom hospodárstve v SR za rok
2018.

Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:





Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Štátna správa
Odborné lesnícke a s lesníctvom súvisiace organizácie
Verejnosť

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“


Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene, Ústredná knižnica SAV

Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).

Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03 „Výskum a odborná pomoc pre
udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné
hospodárstvo“.

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
V rámci riešenia úlohy sa vypracuje Správa o lesnom hospodárstve v SR za rok 2018 – Zelená správa
v termíne a v súlade s materiálom „Návrh harmonogramu prípravy a osnovy Správy o poľnohospodárstve
a potravinárstve v SR za rok 2018 a Správy o lesnom hospodárstve v SR za rok 2018“ schváleným na
porade vedenia ministra.

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 25 000,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 11 (priame náklady):

P.č.

Kalkulačná položka

1

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)

2

Mzdové náklady

3

Spolufinancovanie

Štátny
rozpočet
(EUR)

(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

100

0

100

12 370

0

12 370

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
NÚP

4 330

0

4 330

4

Ostatné priame náklady

8 200

0

8 200

5

Nepriame (režijné) náklady celkom

0

0

0

6

Celkové náklady (r. 01 až 05 )

25 000

0

25 000

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č. 12:
Inventarizácia emisií skleníkových plynov v rámci sektoru LULUCF, časť lesníctvo
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Tibor Priwitzer, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Eva Hušťáková

Legislatívny rámec:
Úloha vyplýva jednak z povinností SR voči Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy a dodatku
z Dauha ku Kjótskemu protokolu na roky 2013 až 2020 ako aj z rozhodnutia EP a Rady EÚ č. 529/2013
o pravidlách započítavania pre emisie a záchyty skleníkových plynov vyplývajúce z činností súvisiacich
s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom a o informáciách
týkajúcich sa opatrení súvisiacich s týmito činnosťami. Úloha priamo plní nariadenie EP a Rady EÚ č.
525/2013 o monitorovaní a reportovaní emisií skleníkových plynov a jeho vykonávacieho nariadenia č.
749/2014. Úloha vyplýva tiež z nového nariadenia (EÚ) 2018/841 k LULUCF súvisiaceho s úpravou
započítavania emisií skleníkových plynov po roku 2020 v súlade s Parížskou dohodou (Nariadenie o
začlenení emisií a pohlcovania skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a
z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa mení
nariadenie (EÚ) č. 525/2013 a rozhodnutie č. 529/2013/EÚ) – Nariadenie LULUCF.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru
v rámci MPRV SR:
Podľa § 45 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, informačný systém
lesného hospodárstva zabezpečuje právnická osoba zriadená MPRV SR (Národné lesnícke centrum),
ktorá je správcom informačného systému a informačnej banky údajov. Podľa zriaďovacej listiny
č. 3155/2018-250 z 28.09.2019, Národné lesnícke centrum zabezpečuje tvorbu a spravovanie
informačného systému v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva a drevospracujúceho priemyslu, je
správcom informačného systému lesného hospodárstva a poľovníctva, poskytuje informácie z IS LH
a aktualizuje databázy IS LH.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verené obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka);
Sektorová správa o stave a zmenách uhlíkových zásob a emisiách/záchytoch emisií skleníkových plynov
v sektore LULUCF, časť „Lesy a zmeny z a do lesov, lesný manažment a spracovanie výrobkov z dreva“
za rok 2018 s informáciami o účtoch emisií a záchytov vyplývajúca z činností zameraných na lesníctvo,
uvedených v článku 3 ods. 1, 2 a 3 rozhodnutia, ktorými sú: zalesňovanie, obnova lesa, odlesňovanie,
obhospodarovanie lesov a produkty z lesa. Revízia národného lesohospodárskeho plánu započítavania
a prípadná korekcia lesnej referenčnej úrovne podľa čl. 8 nového nariadenia EÚ k LULUCF a jeho
predloženie na Európsku Komisiu.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
01.01.2019 - 31.12.2019, úloha pokračuje do 31.12.2024.
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Jednotlivé časti výstupov sa budú spracovávať a reportovať na základe plánu QA/QC, ktorý bude
aktualizovaný a schválený vždy k 15. februáru daného roku v spolupráci s NIS SR. Viac informácií v
časovom a vecnom harmonograme. Revízia Národného lesohospodárskeho plánu započítavania
a prípadná korekcia lesnej referenčnej úrovne podľa čl. 8 nového nariadenia EÚ k LULUCF bude
realizovaná do konca roka 2019.
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe - ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
I.
V spolupráci s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR vypracovať „Land-Use maticu
(LUM)". Zosúladiť LUM naprieč všetkými kategóriami krajiny v spolupráci s ostatnými riešiteľmi
úloh v rámci NPPC
II.
Spolupracovať pri plnení článku 10, odsek 4 rozhodnutia 529/2013
III.
Kvantifikovať emisie a záchyty skleníkových plynov (GHG) a ich medziročné zmeny v sektore
LULUCF časť „Lesy a zmeny z a do lesov a spracovanie výrobkov z dreva“ pre rok 2018 podľa
metodiky IPCC pod rámcovým dohovorom OSN o zmene klímy. Úloha nadväzuje na úlohy v
sektore poľnohospodárstvo a využívanie krajiny zadané v rámci NPPC
IV.
Za každé obdobie započítavania od 1. januára 2013 do 31. decembra 2020 uvedené v prílohe l
rozhodnutia EP a Rady č. 529/2013/EÚ a dodatku ku Kjótskemu protokolu vypracovať a viesť
účty, v ktorých sa presne zaznamenajú všetky emisie a záchyty vyplývajúce z činností na ich
území, ktoré patria do týchto kategórií:
a) zalesňovanie,
b) obnova lesa,
c) odlesňovanie,
d) obhospodarovanie lesov,
e) produkty z dreva
V.
Priebežne spolupracovať s revíznym tímom pri revízii odpočtov za predošlé roky (2013-2017),
čo je úloha vyplývajúca z medzinárodných dokumentov
VI.
Aktualizovať projekcie emisií/záchytov GHG za sektor LULUCF časť „Lesy a zmeny z a do lesov
a spracovanie výrobkov z dreva za roky 2015, 2020, 2025, 2030a 2035 s referenčným rokom
2016 a implementovanie politík a opatrení v sektore. Súčasťou bude aj správa s popisom
metodiky, politík a opatrení a tabuľky s údajmi projekcií emisií.
VII.
Technické posúdenie národného lesohospodárskeho plánu započítavania Komisiou, podľa čl.
8, odseku 6 Nariadenia LULUCF. V prípade potreby na základe technického odporúčania bude
realizovaná technická revízia lesnej referenčnej úrovne (FRL).
Riešenie úlohy vyplýva z potreby plnenia záväzkov Slovenskej republiky vo vzťahu ku UNFCCC
(www.unfccc.int) - SR je zmluvná strana Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a dodatku z Dauha
ku Kjótskemu protokolu, ako aj záväzkov SR ako člena Európskej únie. Zásoby uhlíka ako kvantitatívny
ukazovateľ a bilancia uhlíka ako kvalitatívny ukazovateľ sú považované za indikátory trvalo
udržateľného obhospodarovania lesov a zlepšujú uhlíkovú bilanciu Slovenska.
V rámci úlohy sa zrealizujú aj tuzemské pracovne cesty na koordinačné stretnutia hradené z rozpočtu
úlohy a zahraničné pracovné cesty organizované v rámci spolupráce s Európskou komisiou, hradené
čiastočne, alebo úplne pozývajúcou stranou, alebo organizáciou, z iniciatívy ktorej sa účasť na podujatí
bude realizovať. Zahraničné pracovné cesty budú zabezpečené aj z úlohy kontraktu: „Medzinárodná
spolupráca a úlohy vyplývajúce z členstva v medzinárodných organizáciách“.
Súčasťou úlohy je aj účasť na pracovných stretnutiach, workshopoch a kontrolných dňoch podľa
požiadaviek koordinátora Národného inventarizačného systému SR (NIS SHMÚ) a aktívna účasť na
procese obhajoby výsledkov ako aj spolupráca s medzinárodným expertným tímom v rámci revízie pod

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
rozhodnutím 406/2009028 a revízie pod Rámcovým dohovorom OSN o zmene klímy a dodatkom z
Dauha ku Kjótskemu protokolu.
Technické posúdenie národného lesohospodárskeho plánu započívania a jeho nevyhnutné úpravy na
základe odporúčaní Komisie EÚ vyplýva z čl. 8, odseku 6 nariadenia 2018/841 k LULUCF. V rámci
technického posúdenia sa predpokladá aktívna spolupráca riešiteľov s revíznym tímom,
v nevyhnutných prípadoch aj osobné stretnutia s členmi revízneho tímu (zahraničné, prípadne
tuzemské pracovné cesty).
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
b) Ministerstvo životného prostredia SR,
c) Národný inventarizačný systém SR (NIS SHMU),
d) Európska Únia, sekretariát UNFCCC.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03 „Výskum a odborná pomoc pre
udržateľné lesné hospodárstvo", prvok 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné
hospodárstvo“.
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Úloha sa plní priebežne počas celého roku, pre potreby EÚ počas január – marec 2019 a pre potreby
UNFCCC apríl - november 2019. Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh
kontraktu, vo výročnej správe činnosti NLC za rok 2019 a pri preberacom konaní v rámci verejného
odpočtu v roku 2020 v zmysle uznesenia Vlády SR č.1189/2001. Predbežné výsledky budú odovzdané
koordinátorovi NIS SHMÚ najneskôr do 31. októbra 2019 a konečné výsledky do 30. novembra 2019.
Technické posúdenie národného lesohospodárskeho plánu započítavania expertným tímom
menovaným Komisiou bude realizované počas I. polroka 2019. V prípade potreby, na základe
technického odporúčania, bude realizovaná technická revízia lesnej referenčnej úrovne v priebehu II.
polroka 2019 a revidovaná hodnota lesnej referenčnej úrovne predložená Komisii do 31. 12. 2019.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 36 357,Podrobná kalkulácia nákladov na realizáciu úlohy č. 12 (priame náklady):
P.č.

Kalkulačná položka

1
2

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
NÚP
Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom
Celkové náklady (r. 01 až 05 )

3
4
5
6

Štátny
rozpočet
(EUR)

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

450
23 709

0
0

450
23 709

8 298
3 900
0
36 357

0
0
0
0

8 298
3 900
0
36 357

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č. 13:
Systém Európskych lesníckych účtov (EFA)

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Miroslav Kovalčík, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Michal Hušťák

Legislatívny rámec:
Stála úloha nevýskumného charakteru vyplývajúca z § 5 ods. 3 písm. e) zákona č. 280/2007 Z. z.
o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona
č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru
v rámci MPRV SR:
Národné lesnícke centrum disponuje potrebnými údajmi a ich časovou radou na riešenie tejto úlohy.

Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.

Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Správa o riešení systému európskych lesníckych účtov za SR v roku 2019. Dosiahnuté výsledky sa
každoročne poskytujú Štatistickému úradu Slovenskej republiky pre zostavovanie Národných účtov za
Slovenskú republiku a zasielajú sa do Eurostatu. Súhrnné účty sú vypracované podľa metodiky
Eurostatu - Európske účty pre lesy (European Forest Accounts - EFA).

Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
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Zber vstupných údajov zo štatistických výkazov pre potreby Európskych lesníckych účtov za rok
2018 (do 31.5.2019)
Overenie správností údajov výberového súboru za neštátny sektor (do 30.6.2019),
Overenie správností údajov výberového súboru za podnikateľský sektor (do 30.6.2019)
Prepočet údajov výberového súboru na celý rozsah neštátneho sektora (do 31.7.2019)
Prepočet údajov výberového súboru na celý rozsah podnikateľského sektora (do 31.7.2019)
Zapracovanie úpravy metodiky EFA podľa požiadaviek EUROSTAT-u (do 31.8.2019)
Zostavenie jednotlivých účtov podľa metodiky Európskych lesníckych účtov za rok 2018 (do
27.11.2019)
Vypracovanie a odovzdanie Správy o riešení systému integrovaných environmentálnych
a ekonomických účtov pre lesy v roku 2019 (do 29.11.2019)
Poskytnutie výsledkov Európskych lesníckych účtov Štatistickému úradu SR do národného
účtovníctva (po schválení vo vedení MPRV SR)
Zaslanie výsledkov Európskych lesníckych účtov do Eurostatu (po schválení na porade vedenia
MPRV SR)

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Európske lesnícke účty poskytujú rámec pre lesnícke súhrnné účtovníctvo ako satelitného konta
národného účtovníctva. Tento systém má 6 hlavných účtov, ktoré sú rozdelené do troch oblastí:






Aktíva
 Fyzická a hodnotová bilancia lesnej pôdy
 Fyzická a hodnotová bilancia surového dreva
Hospodárenie
 Agregované finančné a ekonomické údaje lesného hospodárstva
 Produkcia lesného hospodárstva
 Hodnotová produkcia a spotreba surového dreva
Materiálové toky
 Fyzická produkcia a spotreba surového dreva

Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:




Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Štatistický úrad SR
Eurostat

Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).

Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03 „Výskum a odborná pomoc pre
udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné
hospodárstvo“.

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2019 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2020 v zmysle
uznesenia Vlády SR č. 1189/2001.

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 10 000,-

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 13 (priame náklady):

P.č.

Spolufinancovanie

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

1

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)

2

(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

200

0

200

Mzdové náklady

7 110

0

7 110

3

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
NÚP

2 490

0

2 490

4

Ostatné priame náklady

200

0

200

5

Nepriame (režijné) náklady celkom

0

0

0

6

Celkové náklady (r. 01 až 05 )

10 000

0

10 000

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

Charakteristika a kalkulácia nákladov úlohy
Názov úlohy č. 14:
Monitoring lesov – Čiastkový monitorovací systém Lesy

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
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Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Henrich Klescht

Legislatívny rámec:
Riešenie úlohy na národnej úrovni vyplýva z § 55 ods. 1 písm. j) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení
neskorších predpisov, z uznesenia vlády SR č. 449/1992, č. 620/1993 a č. 7/2000, Akčného plánu NLP
SR na obdobie rokov 2015-2020 a ďalších dokumentov, súvisiacich s ČMS Lesy.
Na medzinárodnej úrovni vyplýva z Konvencie o diaľkovom cezhraničnom znečistení ovzdušia, ďalej
má oporu najmä v Akčnom pláne pre lesy EÚ (Forest action plan EU – FAP), v opatrení č. 8, v dlhodobom
medzinárodnom programe monitoringu lesov ICP Forests, v požiadavkách SFM Forest Europe a ďalších
dokumentoch.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru
v rámci MPRV SR:
Národné lesnícke centrum disponuje technickým vybavením a potrebnými informáciami (informačný
systém a časové rady) na riešenie tejto úlohy.

Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.

Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
a) aktualizované databázy jednotlivých vlastností, parametrov a indikátorov stavu a vývoja lesných
ekosystémov z plôch I. úrovne a redukovaného počtu plôch II. úrovne monitoringu lesov Slovenska
s dôrazom najmä na kritériá a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (C&I SFM),
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
Väčšina konkrétnych úloh sa zabezpečuje priebežne počas doby riešenia, teda 01.01.2019 31.12.2019, časť úloh závisí od harmonogramu aktivít ICP Forests.
m) priebežné zabezpečenie spolupráce v rámci programu ICP Forests vrátane prípravy a zasielania
dát,
n) aktívna účasť na rokovaniach vybratých expertných a pracovných skupín a na rokovaní Task Force
Meetingu,
o) koordinácia ČMS Lesy a spolupráca v rámci IS ŽP SR,
p) priebežná realizácia kontinuálnych a pravidelných meraní, prieskumov a hodnotení na 3 TMP II.
úrovne (radiálny prírastok, listové analýzy, depozícia, pôdny roztok, prízemná vegetácia, kvalita
ovzdušia, meteorológia, opad, fenológia), realizácia jednorazových hodnotení (defoliácia,
prírastok) na 7 TMP II. úrovne,
q) zaslanie údajov programovému centru ICP Forests,
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r) hodnotenie defoliácie a súvisiacich veličín na plochách I. úrovne monitoringu (júl – august 2018)
a spracovanie výsledkov,
s) doplnenie stromov a obnova značenia na existujúcich plochách a doplnenie technického vybavenia
plôch,
t) aktualizovanie postupu spracovania údajov z plôch I. úrovne,
u) vyhodnotenie výsledkov intenzívneho monitoringu (II. úrovne) za rok 2018,
v) v zmysle normy ISO STN 17025 vykonávanie kontroly dodržiavania zavedeného systému kvality
a zabezpečenie kalibrácie meradiel, resp. profylaktiky prístrojov v Centrálnom lesníckom
laboratóriu (ďalej len „ CLL“), účasť v medzilaboratórnych testoch, používanie referenčných
materiálov na vyhodnocovanie trendov meraní pomocou regulačných diagramov. odpočtová
správa pre MPRV SR.
w) publikovanie výsledkov monitoringu lesov v rôznych formách (príspevky v zborníkoch, články,
odpočtová správa)
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
a) nevýskumná, stála úloha,
b) v metodickom súlade s dlhodobým medzinárodným programom monitoringu lesov ICP Forests
a koncepciou ČMS Lesy získavať aktuálne informácie o stave lesných ekosystémov a jeho zložiek
na trvalých monitorovacích plochách (TMP) I. úrovne a redukovanom počte TMP II. úrovne
monitoringu,
c) obnovené monitorovacie plochy,
d) zaslanie údajov programovému centru ICP Forests,
e) nové výsledky I. a II. úrovne monitoringu lesov,
f) zabezpečenie činnosti Strediska ČMS Lesy, koordinácie prác na národnej úrovni,
g) realizované postupy pre zabezpečenie kvality meraní v CLL v súvislosti so stanoveniami vo vzorkách
pre monitoring lesov.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
a)
b)
c)
d)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
Ministerstvo životného prostredia SR,
Európska komisia / JRC,
Programové koordinačné centrum ICP Forests,

Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).

Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03 „Výskum a odborná pomoc pre
udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné
hospodárstvo“.

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
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Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2019 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2020 v zmysle
uznesenia vlády SR č. 1189/2001.

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 100 000,-

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 14 (priame náklady):

P.č.

Spolufinancovanie

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)

10 400

0

10 400

2

Mzdové náklady

53 800

0

53 800

3

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
NÚP

18 830

0

18 830

4

Ostatné priame náklady

16 970

0

16 970

5

Nepriame (režijné) náklady celkom

0

0

0

6

Celkové náklady (r. 01 až 05 )

100 000

0

100 000

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č. 15:
Lesnícka ochranárska služba

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Andrej Kunca, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Pavel Toma
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Legislatívny rámec:




§ 29 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,
§ 5 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti,
spoločné usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva životného prostredia
SR na realizáciu opatrení podľa § 28 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov (č. MP SR 1586/2008-100 z 28. marca 2008).

Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru
v rámci MPRV SR:
Orgánom štátnej odbornej kontroly ochrany lesa je v zmysle § 29 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch
v znení neskorších predpisov právnická osoba zriadená ministerstvom (NLC).Táto vykonáva kontrolu
plnenia povinností pri ochrane lesa, účinnosť opatrení vykonaných podľa zákona o lesoch a kontrolu
zdravotného stavu lesa. Je subjektom disponujúcim dostatočným technickým, personálnym
a organizačným zabezpečením na realizáciu tejto úlohy.

Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.

Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
a) kontrola plnenia povinností pri ochrane lesa, účinnosti opatrení vykonávaných podľa zákona
o lesoch a kontrola zdravotného stavu lesov,
b) analýza výsledkov z hlásení o výskyte škodlivých činiteľov za rok 2018, o spotrebe prípravkov
a vydanie elaborátu o výskyte škodlivých činiteľov a prognóze pre rok 2019,
c) skúšky biologickej účinnosti prípravkov na ochranu lesa a návrhy na ich autorizáciu,
d) kontrola a monitoring lesov poškodených pôsobením škodlivých činiteľov v lesoch, inváznych
a karanténnych škodcov lesných drevín,
e) spolupráca s orgánmi štátnej správy pri riešení problematiky ochrany lesa,
f) medzinárodná spolupráca inšpektorov a špecialistov LOS,
g) návrhy na ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri ochrane lesa
h) monitoring výskytu škodlivých činiteľov [§ 29 ods. 2 písm. a) zákona],
i) signalizačné správy [§ 29 ods. 2 písm. b) zákona],
j) posudzovanie projektov ozdravných opatrení na hospodárenie v lesoch pod vplyvom imisií [§ 29
ods. 2 písm. e) zákona],
k) posudzovanie projektov na vykonanie opatrení na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov
z chránených území [§ 29 ods. 2 písm. g) zákona].

Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
Doba riešenia úlohy: 01.01.2019 - 31.12.2019
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x) spracovanie elaborátu ”Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2018 a ich
prognóza na rok 2019“,
T: 31.12.2019
y) kontrola a monitorovanie výskytu kalamitných, inváznych a karanténnych škodcov. Spolupráca
s orgánmi štátnej správy pri riešení problémov ochrany lesov a navrhovaní obranných
a ochranných opatrení, kontrola ich realizácie a hodnotenie účinnosti,
T: priebežne
z) spolupráca lesníckych ochranárskych služieb v krajinách EÚ, aktívna účasť na práci EPPO, COST,
IUFRO, EFI, implementácia predpisov EÚ do národného systému ochrany lesa, T: priebežne
aa) skúšanie biologickej účinnosti a návrhy na autorizáciu prípravkov na ochranu lesa
a pomocných prípravkov,
T: priebežne
bb) vykonanie expertízy návrhu opatrení na ochranu lesa a stanoviska ŠOP v zmysle spoločného
usmernenia MPRV SR a MŽP SR na realizáciu opatrení podľa § 28 ods. 3 zákona o lesoch
a návrh odporúčaní na úpravu a doplnenie návrhu opatrení na ochranu lesa,
T: v zmysle
usmernenia
cc) automatizácia administratívy k poradenstvu zo štátnej pomoci a zber údajov o spotrebe
pesticídov cez webové databázové aplikácie,
T: priebežne

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
h) nevýskumná, stála úloha,
i) naplnenie úloh a poslania Lesníckej ochranárskej služby (ďalej len „LOS“) vyplývajúcich zo
štatútu, zo zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, zo zákona č.
405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, Nariadenia EÚ č. 1615/89, Smernice Rady EÚ
č. 97/57/EC a záverov a uznesení Lesníckeho panelu EPPO,
j) zabezpečenie kontrolnej, prognostickej a expertíznej činnosti z problematiky ochrany lesa pre
sekciu lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR a orgány štátnej správy LH, riešenie
praktických problémov ochrany lesa na Slovensku,
k) plnenie úloh LOS vyplývajúcich zo Spoločného usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva SR
a Ministerstva životného prostredia SR na realizáciu opatrení podľa § 28 ods. 3 zákona č.
326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (č. MP SR 1586/2008-100 z 28. marca
2008),
l) vypracovanie stanovísk, posudkov, návrhov opatrení a poradenstvo pre orgány štátnej správy
LH, autorizácia prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov pre použitie v lese
a sumarizácia ich ročnej spotreby.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
b) orgány štátnej správy lesného hospodárstva.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Financovaním sa zabezpečia aj aktivity problematiky monitoringu inváznych druhov zabezpečovaného
riešiteľom v spolupráci s Ústredným, kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym
v Bratislave.
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Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03 „Výskum a odborná pomoc pre
udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné
hospodárstvo“.

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2019 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2020 v zmysle
uznesenia vlády SR č.1189/2001.

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 120 000,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 15 (priame náklady):

P.č.

Kalkulačná položka

Spolufinancovanie

Štátny
rozpočet
(EUR)

(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)

28 000

0

28 000

2

Mzdové náklady

40 000

0

40 000

3

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
NÚP

14 080

0

14 080

4

Ostatné priame náklady

37 920

0

37 920

5

Nepriame (režijné) náklady celkom

0

0

0

6

Celkové náklady (r. 01 až 05 )

120 000

0

120 000

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č. 16:
Kontrola lesného reprodukčného materiálu

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Dagmar Bednárová, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Jana Petrášová

Legislatívny rámec:
Zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov a vyhláška č.
501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho
uvádzaní na trh v znení neskorších predpisov.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru
v rámci MPRV SR:
Národné lesnícke centrum disponuje technickým vybavením a potrebnými informáciami na riešenie
tejto úlohy.

Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.

Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):

a) uznávacie listy pre zdroje lesného reprodukčného materiálu všetkých kategórií spĺňajúcich
požiadavky na uznanie,

b) doplnenie uznaných zdrojov lesného reprodukčného materiálu na základe podnetov tak, aby

c)
d)
e)
f)
g)

sa dosiahla požadovaná štruktúra podľa druhov lesných drevín, semenárskych oblastí
a vegetačných stupňov,
národný register zdrojov reprodukčného materiálu lesných drevín,
databáza listov o pôvode vystavených príslušnými okresnými úradmi,
evidencia škôlok a prevádzkových zariadení,
ročné prehľady o produkcii lesného reprodukčného materiálu,
listy o pôvode lesného reprodukčného materiálu, ktorý je predmetom obchodnej výmeny
alebo vývozu a listov o pôvode pre oddiely, ktoré vznikli zlúčením alebo delením oddielov,
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h) súhlasy na použitie lesného reprodukčného materiálu z obchodnej výmeny alebo dovozu na
obnovu lesa a zalesňovanie,
i) súhlasy na použitie lesného reprodukčného materiálu o dva lesné vegetačné stupne nahor, ako
je výškový pôvod zdroja lesného reprodukčného materiálu,
j) národné a medzinárodné certifikáty o kvalite osiva lesných drevín,
k) záznamy z vykonaných dozorov nad produkciou a uvádzaním lesného reprodukčného
materiálu na trh s uvedením opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri:
a) spracovaní, evidencii a skladovaní semena a semennej suroviny,
b) produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh,
c) použití lesného reprodukčného materiálu na obnovu lesa a zalesňovanie,
l) podnety príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva pri zistení porušovania
všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti produkcie lesného reprodukčného
materiálu a jeho uvádzaní na trh,
m) preverenie realizácie opatrení uložených na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou
lesného reprodukčného materiálu,
n)

spracovanie záverečnej správy, ktorá podrobne zhodnotí stav a obhospodarovanie uznaných
zdrojov lesného reprodukčného materiálu, výsledky z kontrolnej činnosti, údaje z oznámení o
produkcii lesného reprodukčného materiálu, výsledky rozborov kvality semien lesných drevín,

o)

spravovanie banky semien lesných drevín (§ 24 ods. 2 písm. n) zákona o LRM.

Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
dd) doba riešenia úlohy: 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019,
ee) vedenie národného registra zdrojov lesného reprodukčného materiálu, jeho aktualizácia,
dopĺňanie. Spolupráca s oficiálnymi orgánmi členských krajín EÚ v oblasti lesného
reprodukčného materiálu podľa nariadení EK,
T: do 31. 12. 2019
ff) predkladanie návrhov na uznanie zdrojov lesného reprodukčného materiálu a návrhov na
zánik uznania zdrojov lesného reprodukčného materiálu, vyhotovovanie uznávacích listov a ich
zasielanie okresným úradom, správcom zdroja a osobám, ktoré mali na uznaní zdroja záujem
a podali podnet na uznanie. Vypracovanie požiadaviek pre vyhotovovateľov PSL na ochranu
genetických zdrojov lesných drevín,
T: do 31. 12. 2019
gg) spracovanie oznámení o produkcii lesného reprodukčného materiálu, vedenie evidencie
škôlok a prevádzkových zariadení a spracovanie oznámení o skladovanom zostatku semena
a osiva,
T: do 31. 12. 2019
hh) dozor nad produkciou a uvádzaním lesného reprodukčného materiálu na trh (kontrola stavu a
obhospodarovania uznaných zdrojov lesného reprodukčného materiálu, kontrola ich
evidencie, kontrola produkcie lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzania na trh,
kontrola evidencie lesného reprodukčného materiálu, kontrola dodržovania zásad
horizontálneho a vertikálneho prenosu lesného reprodukčného materiálu a kontrola kariet
pôvodu obnovovaných lesných porastov),
T: do 31. 12. 2019
ii) vedenie databázy listov o pôvode vystavených príslušnými okresnými úradmi,
T: do 31. 12. 2019
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jj) vydávanie listov o pôvode lesného reprodukčného materiálu v zmysle § 15 ods. 3 (obchodná
výmena a vývoz) a § 12 ods. 2, 3 (zlučovanie a delenie oddielov) zákona o LRM a vedenie
evidencie listov o pôvode,
T: do 31. 12. 2019
kk) vydávanie súhlasov na použitie lesného reprodukčného materiálu z obchodnej výmeny, resp.
dovozu na umelú obnovu lesa a zalesňovanie. Spracovanie evidencie súvisiacej s obchodnou
výmenou lesného reprodukčného materiálu v rámci členských krajín EÚ,
T: do 31. 12. 2019
ll) vydávanie súhlasov na zalesňovanie lesným reprodukčným materiálom o dva lesné vegetačné
stupne nahor ako je výškový pôvod zdroja lesného reprodukčného materiálu,
T: do 31. 12. 2019
mm)
p
oradenstvo pre štátnu správu v oblasti produkcie lesného reprodukčného materiálu a jeho
uvádzaní na trh.
T: do 31. 12. 2019
nn) zabezpečenie revitalizácie banky semien lesných drevín prostredníctvom revízie kvality
uskladnených oddielov osiva v banke semien lesných drevín a doplnenie nových oddielov
v zmysle metodického pokynu pre prevádzku a využívanie banky semien lesných drevín, podľa
možností finančného krytia úlohy.
T: do 31. 12. 2019
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
m) nevýskumná, stála úloha,
n) zabezpečiť úlohy vyplývajúce pre Národné lesnícke centrum z:
 zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení zákona č. 49/2011 Z. z.
(ďalej len „zákon o LRM“) a novely zákona č. 73/2013 Z. z.,
 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 501/2010 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na
trh a novely vyhlášky č. 118/2013 Z. z.,
 medzinárodných pravidiel ISTA pre testovanie semien lesných drevín,
 nariadenia Komisie (EK) č. 1597/2002 zo 6. septembra 2002: Podrobné pravidlá
o uplatnení Smernice Rady 1999/105/ES vo vzťahu k formátu Národného zoznamu zdrojov
lesného reprodukčného materiálu,
 nariadenia Komisie (EK) č. 1598/2002 zo 6. septembra 2002: Podrobné pravidlá
o uplatnení Smernice Rady 1999/105/ES vo vzťahu k poskytovaniu vzájomnej úradnej
podpory oficiálnych orgánov,
 nariadenia Komisie (EK) č. 1602/2002 z 9. septembra 2002: Podrobné pravidlá o uplatnení
Smernice Rady 1999/105/ES vo vzťahu k možnosti zakázať dodávku lesného
reprodukčného materiálu konečnému odberateľovi,
 nariadenia Komisie (EK) č. 2301/2002 z 20. decembra 2002: Podrobné pravidlá o uplatnení
Smernice Rady 1999/105/ES vo vzťahu k definícii malých oddielov semena,
 priamych úloh zadaných Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekciou
lesného hospodárstva a spracovania dreva.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:



MPRV SR
štátna správa na úseku lesného hospodárstva.

Spôsob financovania objednanej úlohy:
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Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).

Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03 „Výskum a odborná pomoc pre
udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné
hospodárstvo“.

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2019 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2020 v zmysle
uznesenia vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (€): 110 000,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 16 (priame náklady):

P.č.

Kalkulačná položka

Spolufinancovanie

Štátny
rozpočet
(EUR)

(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)

17 600

0

17 600

2

Mzdové náklady

64 372

0

64 372

3

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
NÚP

23 978

0

23 978

4

Ostatné priame náklady

4 050

0

4 050

5

Nepriame (režijné) náklady celkom

0

0

0

6

Celkové náklady (r. 01 až 05 )

110 000

0

110 000

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č. 17:
Lesná pedagogika a podpora práce s verejnosťou

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav lesného poradenstva a vzdelávania Zvolen

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Dana Chlpošová

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Jana Petrášová

Legislatívny rámec:
Riešením úlohy sa zabezpečí plnenie úloh vyplývajúcich z Národného lesníckeho programu SR
a Akčného plánu NLP SR. Riešením úlohy sa ďalej zabezpečí implementácia „Koncepcie lesnej
pedagogiky ako súčasti environmentálnej výchovy na Slovensku“, schválenej vedením ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka č.2824/2011-710.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru
v rámci MPRV SR:
Národné lesnícke centrum disponuje technickým vybavením a potrebnými informáciami na riešenie
tejto úlohy.

Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.

Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):







organizačné a programové zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania lesných pedagógov; vedenie
kompletnej pedagogickej dokumentácie lesných pedagógov a absolventov jednotlivých kurzov;
zabezpečenie poradenskej a konzultačnej činnosti pre lesných pedagógov;
príprava didaktických pomôcok a vzdelávacích materiálov pre lesných pedagógov;
organizačné, technické, programové a personálne zabezpečenie akcií zameraných na prezentáciu
trvalo udržateľného lesného hospodárstva; spolupráca s lesníckymi inštitúciami pri organizácii
regionálnych podujatí na propagáciu lesníctva a zabezpečenie aktivít lesnej pedagogiky na týchto
podujatiach;
komunikácia a spolupráca so školami a školskými zariadeniam pri príprave didaktických a
vzdelávacích materiálov s témou lesa pre školy;
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zastupovanie Slovenskej republiky v pracovnej podskupine FCN pre lesnú pedagogiku: Forest
Communication Network - Subgroup-Forest Pedagogics (FCN-SFP); účasť na príprave spoločnej
európskej stratégie lesnej pedagogiky; aktívne prispievanie k obsahu internetovej stránky
pracovnej skupiny www.forestpedagogics.eu;
zabezpečenie činnosti a organizovanie pracovných zasadnutí riadiacej skupiny pre koordináciu
aktivít lesných pedagógov z lesníckych inštitúcií;
propagácia lesnej pedagogiky na národnej i medzinárodnej úrovni; príprava tlačových správ a
článkov o aktivitách a podujatiach lesnej pedagogiky v lesníckych časopisoch, printových a
elektronických médiách; vydávanie Spravodajcu o lesnej pedagogike;
zabezpečenie prevádzky a aktualizácie webového portálu www.lesnapedagogika.sk; propagácia LP
prostredníctvom sociálnych médií facebook.com/lesnapedagogika
vytvorenie pracovnej skupiny pre jednotný a koordinovaný postup pri presadzovaní spoločných
záujmov v oblasti lesnej pedagogiky

Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
01/2019 -12/2019

T: do 31. 12. 2019

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Zabezpečenie úloh spojených s koordináciou a metodickým riadením lesnej pedagogiky a ďalších úloh
na základe požiadaviek MPRV SR – sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva. Zabezpečenie
úloh spojených s implementáciou Národného lesníckeho programu SR - priority 18, podľa ktorej je
jednou z priorít v lesníctve, pre najbližšie obdobie, potreba podporovať environmentálne vzdelávanie
a systematickú prácu s verejnosťou s cieľom dosiahnutia pozitívnej zmeny v chápaní významu lesného
hospodárstva u verejnosti. Riešenie úlohy je v súlade s prioritami Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva
SR na roky 2013 - 2020 , časť 4.3.1 Práca s verejnosťou a lesná pedagogika.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:


MPRV SR

Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).

Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 08V „Udržateľné lesné hospodárstvo“, podprogram 08V03 „Výskum a odborná pomoc pre
udržateľné lesné hospodárstvo“, prvok 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné
hospodárstvo“.

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
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Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2019 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2020 v zmysle
uznesenia vlády SR č.1189/2001.

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 50 000,-

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 17 (priame náklady):

P.č.

Spolufinancovanie

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

1

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)

2

(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

900

0

900

Mzdové náklady

35 000

0

35 000

3

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
NÚP

12 250

0

12 250

4

Ostatné priame náklady

1 850

0

1 850

5

Nepriame (režijné) náklady celkom

0

0

0

6

Celkové náklady (r. 01 až 05 )

50 000

0

50 000

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh

Názov úlohy č.18:
Zabezpečenie skúšok odbornej spôsobilosti v lesnom hospodárstve

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Peter Balogh, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Jana Petrášová

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
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Legislatívny rámec:
Riešením úlohy sa zabezpečí plnenie úloh vyplývajúcich z § 47 a § 42 zákona č. 326/2005 Z. z., zákona
č. 138/2010 Z. z. a vykonávacích predpisov k týmto zákonom.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru
v rámci MPRV SR:
Národné lesnícke centrum disponuje technickým vybavením a potrebnými informáciami na riešenie
tejto úlohy.

Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC. Bežný transfer z programového prvku 0900102 „Vzdelávanie“.

Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
-

technické a organizačné zabezpečenie skúšok odbornej spôsobilosti hospodárov (podľa počtu
prihlásených uchádzačov/akcia),

-

technické a organizačné zabezpečenie skúšok odbornej spôsobilosti na vyhotovenie programu
starostlivosti o lesy a overenia technickej spôsobilosti na vyhotovovanie programov starostlivosti
o lesy (podľa počtu prihlásených uchádzačov/akcia),

-

technické a organizačné zabezpečenie skúšok odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným
reprodukčným materiálom (podľa počtu prihlásených uchádzačov/akcia).

Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
01/2019 -12/2019

T: do 31. 12. 2019

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Zabezpečenie úloh spojených s overovaním odborných spôsobilostí v lesnom hospodárstve v zmysle
zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky MP SR č. 441/2006 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného
hospodárskeho plánu a o vydávaní a odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti a technickej
spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu, vyhlášky MP SR č. 451/2006 Z. z. o
odbornom lesnom hospodárovi, zákona č.138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení
zákona č. 49/2011 Z. z., vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 501/2010 Z.
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na
trh a pokynov sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR.
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Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).

Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 090 „Tvorba, regulácia a implementácia politík“, podprogram 09001 „Podpora programov“,
prvok 0900102 „Vzdelávanie“.

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2019 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2020 v zmysle
uznesenia vlády SR č.1189/2001.

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 14 815,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 18 (priame náklady):

P.č.

Kalkulačná položka

Spolufinancovanie

Štátny
rozpočet
(EUR)

(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)

1 285

0

1 285

2

Mzdové náklady

4 489

0

4 489

3

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
NÚP

1 571

0

1 571

4

Ostatné priame náklady

7 470

0

7 470

5

Nepriame (režijné) náklady celkom

0

0

0

6

Celkové náklady (r. 01 až 05 )

14 815

0

14 815

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č. 19:
Plnenie úloh INSPIRE/NIPI

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Ján Poláčik

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Peter Hudec, PhD.

Legislatívny rámec:
Napĺňanie povinností plynúcich zo zákona č. 3/2010 Z. z. o Národnej infraštruktúre pre priestorové
informácie ako transpozície Smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007,
ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE).
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru
v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na riešenie
úlohy.

Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.

Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
 Výsledkom riešenia úlohy budú údajové GIS vrstvy v správe Národného lesníckeho centra - Ústavu
lesných zdrojov a informatiky (ďalej len „NLC - ÚLZI“) v súlade s požiadavkami INSPIRE:
- aktualizovaná vrstva spevnených lesných ciest na území programov starostlivosti o les (ďalej len
„PSL“) s rokom začiatku platnosti (ďalej len „RZP“) 2020,
- spracovaná vrstva vodných tokov a vodných plôch v rozsahu aktualizácie na území PSL s RZP
2020.
 Aktuálne a relevantné metaúdajové záznamy pre vytvorené údajové sady a série údajových sád na
úrovni stanovenej podrobnosti.
 Zabezpečenie úloh INSPIRE.
 Vypublikované služby: vrstva ortofotomozaík použitých pri vyhotovení PSL pre RZP 2020.
 Vytvorenie geoprocesných služieb pri spracovaní údajov leteckého snímkovania a laserového
skenovania a ich aplikačnom využití.
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komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):

 Vytvorenie údajových vrstiev spevnených lesných ciest a vodných tokov využiteľných v GIS
z údajových vrstiev PSL v správe NLC – ÚLZI:
- Vrstva spevnených lesných ciest:
- oprava topológie po fotogrametrickej aktualizácii v rozsahu aktuálneho územia vyhotovenia
PSL s RZP 2020,
- rozsah: územie vyhotovenia PSL s RZP 2020.
T: 31. 12. 2019
- Vrstva vodných tokov a vodných plôch:
- oprava topológie po fotogrametrickej aktualizácii v rozsahu aktuálneho územia vyhotovenia
PSL s RZP 2020,
- oprava nespojitosti línií s využitím analýz rastra dostupných DMR,
- rozsah: územie vyhotovenia PSL s RZP 2020.
T: 31. 12. 2019
 Tvorba a aktualizácia metaúdajových záznamov pre vytvorené údajové sady, série údajových sád
a služieb, ktoré vytvára a spravuje NLC v Registri priestorových informácií.
T: priebežne
 Zabezpečenie úloh v súlade s Analyticko – koncepčnou štúdiou INSPIRE pre naplnenie povinností
INSPIRE v rezorte MPRV SR.
T: 31. 12. 2019
 Zabezpečenie činnosti zástupcov NLC v rámci Expertnej skupiny národnej infraštruktúry
pre priestorové informácie.
T: 31. 12. 2019

 Vytvorenie špecifických vrstiev a ich publikovanie pre potreby MPRV SR a právnických osôb v jeho
pôsobnosti:
- vrstva ortofotomozaík z leteckých snímok použitých pri vyhotovení PSL pre RZP 2020,
- vrstva WMTS ortofotomozaík z leteckých snímok použitých pri vyhotovení PSL pre RZP 2020.
T: 31. 12. 2019

 Vytvorenie geoprocesných služieb pri spracovaní údajov leteckého snímkovania a laserového
skenovania a ich aplikačnom využití.
T: 31. 12. 2019

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
 Vytvorenie a konsolidácia tematických vrstiev lesnej cestnej siete a vodných tokov spravovaných v
informačnom systéme lesného hospodárstva (IS LH) tak, aby boli využiteľné pre rôzne priestorové
analýzy v GIS a boli vzájomne prepojiteľné s ďalšími informačnými systémami štátu.

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
 Aktualizácia metaúdajových záznamov o priestorových údajoch a službách, vrátane zabezpečenia
ďalších úloh v súvislosti so Smernicou INSPIRE a Zákonom o národnej infraštruktúre pre priestorové
informácie (NIPI).
 Vytvorenie špecifických vrstiev z údajov IS LH a ich publikovanie pre potreby MPRV SR a právnických
osôb v jeho pôsobnosti.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 MPRV SR.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).

Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:



Program 090 „Tvorba, regulácia a implementácia politík“, podprogram 09004 „Pôdohospodársky
informačný systém“, prvok 0900401 „Informatizácia MP SR“ vo výške finančných prostriedkov
17 382 eur.
Program 0EK „Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu“, podprogram 0EK0K
„Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR“, prvok 0EK0K07 „Geografické informačné systémy“ vo výške finančných
prostriedkov 20 000 eur.

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2019 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2020 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 37 382,-

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 19 (priame náklady):

P.č.

Kalkulačná položka

Štátny
rozpočet
(EUR)

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)

20 100

0

20 100

2

Mzdové náklady

12 088

0

12 088

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
3

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
NÚP

4

Ostatné priame náklady

5

Nepriame (režijné) náklady celkom

6

Celkové náklady (r. 01 až 05 )

4 231

0

4 231

963

0

963

0

0

0

37 382

0

37 382

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Služobný úrad – Útvar informačných a komunikačných technológií MPRV SR
Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č. 20:
Digitálne ortofotomozaiky

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Ján Bakoš

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Peter Hudec, PhD.

Legislatívny rámec:
Napĺňanie povinností plynúcich z uzatvorenej Dohody medzi MPRV SR a Úradom geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky o spolupráci pri výkone verejných úloh v oblasti priestorových údajov
a tvorby národnej infraštruktúry pre priestorové informácie č. 107/2017 - 220/MPRV SR.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru
v rámci MPRV SR:
MPRV SR nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na riešenie
úlohy.

Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.

Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
Podklady pre letecké meračské snímkovanie a/alebo laserové skenovanie za účelom spracovania
digitálnych ortofotomozaiok v klade ŠMO5 v rozsahu 16 157 km2 s minimálnym rozlíšením 0,25 m
východnej časti územia SR.
Digitálne ortofotomozaiky v klade ŠMO5 v rozsahu 5 450 km2 s minimálnym rozlíšením 0,25 m
východnej časti územia SR z leteckého snímania územia vykonaného vo vegetačnom období v roku
2019.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):

 Vypracovanie podkladov pre letecké meračské snímkovanie a/alebo laserové skenovanie (ďalej len
„letecké snímanie územia“):
- návrh rozdelenia vymedzeného územia na jednotlivé bloky za účelom efektívneho zabezpečenia
leteckého snímania územia,
- vyhotovenie plánov leteckého snímania územia v súlade s technickými požiadavkami na letecké
meračské snímky (LMS) a/alebo LIDAR-ové dáta,
- vyhotovenie podkladov pre povolenia na letecké snímanie územia na MO SR podľa § 64 zákona
č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
T: 15. 04. 2019


Zabezpečenie leteckého snímania územia:
- letecké snímanie územia sa vykoná iba za priaznivých poveternostných podmienok a pri
dodržaní určených technických podmienok, vrátane pozdĺžneho prekrytu 60% medzi
jednotlivými LMS v rade a priečneho prekrytu 30% medzi snímkovými radami. Každá lokalita
musí byť stereoskopicky pokrytá,
- zabezpečenie posúdenia všetkých nadobudnutých údajov leteckého snímania územia a určenie
stupňa ich utajenia zodpovednou osobou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v zmysle
zákona č. 215/2004 o ochrane utajovaných skutočností a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
T: 01.04. - 30. 10. 2019

 Zhustenie bodového poľa – zameranie vlícovacích bodov pre analytickú aerotrianguláciu LMS
a georeferencovanie mračna bodov z leteckého skenera.
T: 30. 10. 2019

 Tvorba fotogrametrických projektov.
T: 30. 10. 2019
 Spracovanie ortofotomozaík:
- založenie projektu pre ortorektifikáciu,
- ortorektifikácia LMS,
- úprava jasu a kontrastu rektifikovaných LMS,
- farebné vyrovnanie blokov ortofotomozaík,
- tvorba a úprava spojovacích línií pre mozaikovanie,
- mozaikovanie LMS do mapových listov v klade ŠMO 5,
- kontrola vytvorených ortofotomozaík v klade mapových listov,

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
- úprava formátu, obrazových pyramíd a obrazových dlaždíc vytvorených ortofotomozaík v klade
mapových listov pre optimálne použitie v geografických informačných systémoch,
- katalogizácia ortofotomozaík.
T: 31. 12. 2019

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Realizácia úlohy je súčasťou procesu koordinácie a spojenia aktivít jednotlivých zainteresovaných
rezortov (MPRV SR a ÚGKK SR) formou medzirezortnej horizontálnej spolupráce s cieľom efektívneho
výkonu verejnej moci. Výsledkom je spracovanie získaných údajov leteckého meračského snímkovania
vlastnými kapacitami prostredníctvom svojich rezortných organizácií do výsledných ortofoto
produktov. Tieto produkty budú poskytované ostatným organizáciám verejnej správy v zmysle zákona
č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie, čím sa vytvorí priestor na ich
opakované využívanie a odstráni sa duplicitné zabezpečovanie tých istých údajov v rámci verejnej
správy.

Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:



MPRV SR,
Orgány štátnej správy LH.

Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).

Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:



Program 090 „Tvorba, regulácia a implementácia politík“, podprogram 09004 „Pôdohospodársky
informačný systém“, prvok 0900401 „Informatizácia MP SR“ vo výške finančných prostriedkov
20 000 eur.
Program 0EK „Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu“, podprogram 0EK0K
„Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR“, prvok 0EK0K07 „Geografické informačné systémy“ vo výške finančných
prostriedkov 110 000 eur

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2019 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2020 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 130 000,-

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č.20 (priame náklady):

P.č.

Kalkulačná položka

1

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)

2

Štátny
rozpočet
(EUR)

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

6 000

0

6 000

Mzdové náklady

88 406

0

88 406

3

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
NÚP

30 942

4

Ostatné priame náklady

5

Nepriame (režijné) náklady celkom

6

Celkové náklady (r. 01 až 05 )

0

30 942

4 652

0

4 652

0

0

0

130 000

0

130 000

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Služobný úrad – Útvar informačných a komunikačných technológií MPRV SR

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č.21:
Správa informačného systému rezortnej štatistiky
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Emília Rizmanová

Pracovník zodpovedný za zadávateľa: Ing. Alexander Čarný
Legislatívny rámec:
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, vyhláška Štatistického úradu
Slovenskej republiky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní
na roky 2018 až 2020, § 45 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného
útvaru v rámci MPRV SR:
V zmysle zákona o lesoch a zriaďovacej listiny Národné lesnícke centrum zabezpečuje rezortné
štatistické zisťovanie v oblasti lesného hospodárstva, spracovania dreva a poľovníctva:
 štvrťročný výkaz:
Les (MPRV SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve
 ročné výkazy:

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
Les (MPRV SR) 5-01 Ročný výkaz o lesnom hospodárstve
Sad (MPRV SR) 11-01 Ročný výkaz o dodávkach sejbového a sadbového materiálu lesných drevín
Poľov (MPRV SR) 12-01 Ročný výkaz o revíri a stavoch zveri za poľovnícku sezónu
Drevo (MPRV SR) 1-01 Ročný výkaz o spracovaní dreva a produkcii výrobkov z dreva
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Správa IS rezortnej štatistiky. Výstupné zostavy s údajmi spracovaných rezortných štatistických výkazov
v stanovených agregáciách údajov, publikácia trhových informácií na webe. Poľovnícka štatistická
ročenka SR.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia
jednotlivých etáp realizácie úlohy):


Správa informačného systému rezortnej štatistiky (IS RŠ)
T: priebežne



Zabezpečenie tlače rezortných štatistických výkazov a metodických vysvetliviek k ich vyplneniu pre
stanovený okruh spravodajských jednotiek, distribúcia rezortných štatistických výkazov a smerníc
spravodajským jednotkám.
T: ročne



Zabezpečenie zberu, spracovania, vyhodnocovania zisťovaných štatistických údajov z výkazov:
štvrťročný výkaz:
Les (MPRV SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve
ročné výkazy:
Les (MPRV SR) 5-01 Ročný výkaz o lesnom hospodárstve
Sad (MPRV SR) 11-01 Ročný výkaz o dodávkach sejbového a sadbového materiálu lesných drevín
Poľov (MPRV SR) 12-01 Ročný výkaz o revíri a stavoch zveri za poľovnícku sezónu
Drevo (MPRV SR) 1-01 Ročný výkaz o spracovaní dreva a produkcii výrobkov z dreva
T: štvrťročne, ročne



Poskytovanie realizačných výstupov z rezortnej štatistiky vo forme tlačových zostáv a súborov
pre potreby sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR (podklady do „Zelenej
správy“) a Štatistického úradu SR.
T: podľa požiadaviek



Aktualizácia siete spravodajských jednotiek pre poskytovanie štatistických údajov zo všetkých
štatistických zisťovaní schválených Štatistickou radou pre rok 2019.
T: priebežne



Vypracovanie a odovzdanie Poľovníckej štatistickej ročenky SR na MPRV SR – sekciu lesného
hospodárstva a spracovania dreva.
T: 15. 05. 2019



Zber, spracovanie, vyhodnocovanie a publikácia trhových informácií – ceny lesných komodít
na Slovensku a vo vybraných štátoch EÚ.
T: štvrťročne, ročne

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
 Realizácia štátnych štatistických zisťovaní organizovaných a vykonávaných MPRV SR v oblasti
lesníctva a spracovania dreva a vytvorenie podkladov pre informačný systém rezortnej štatistiky,
Štatistickú ročenku Slovenskej republiky, iné publikácie vydávané Štatistickým úradom Slovenskej
republiky a Správu o stave lesného hospodárstva v Slovenskej republike.
 Realizácia štátnych štatistických zisťovaní organizovaných a vykonávaných MPRV SR v oblasti
poľovníctva a vypracovanie Poľovníckej ročenky Slovenskej republiky.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 MPRV SR
 štátna správa lesného hospodárstva
 Štatistický úrad SR
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 090 „Tvorba, regulácia a implementácia politík“, podprogram 09005 „Štatistický informačný
systém“, prvok 0900501 „Štatistické zisťovanie“.

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2019 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2020 v zmysle
uznesenia Vlády SR č. 1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 24 013,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 21 (priame náklady):
P.č.

Kalkulačná položka

1
2

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
NÚP
Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom
Celkové náklady (r. 01 až 05 )

3
4
5
6

Štátny
rozpočet
(EUR)

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1 500
16 000

0
0

1 500
16 000

5 600

0

5 600

913
0
24 013

0
0
0

913
0
24 013

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
Názov úlohy č. 22:
Iniciatíva BIOEAST – koordinácia makroregionálnej pracovnej skupiny a harmonizácia činnosti
s kľúčovými európskymi platformami v oblasti lesníctva
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Dr. Ing. Tomáš Bucha, riaditeľ NLC - LVÚ

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Dr. Ing. Jozef Turok
Ing. Monika Deneva

Legislatívny rámec:
 BIOEAST - Central and Eastern European initiative for knowledge-based agriculture, aquaculture
and forestry in the bioeconomy (www.bioeast.eu)
 AGENDA 2030 pre udržateľný rozvoj: Návrh postupu vnútroštátnej implementácie Agendy 2030,
ktorý Vláda SR schválila 24. júla 2017 a Koncepcia implementácie Agendy 2030 v medzinárodnom
prostredí, ktorú vláda SR schválila Uznesením vlády SR č. 5 z 11. januára 2017
 Stratégia biohospodárstva EÚ, 13.2. 2012. (Strategy "Innovating for Sustainable Growth: A
Bioeconomy for Europe"):
https://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/cep.eu/Analysen/COM_2012_60_Biooekonomie/SW
D_2012__11_-_Biooekonomie.pdf . Revidovaná stratégia biohospodárstva z 11.10. 2018:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0673
 Makroregionálne rozvojové stratégie - stratégia pre podunajskú oblasť v rámci európskych
štrukturálnych a investičných fondov.
 Stratégia výskumu inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3), ktorú schválila
vláda SR na svojom rokovaní dňa 13.11.2013 uznesením č. 665/2013 a Doména Zdravé potraviny
a životné
prostredie,
(https://www.opvai.sk/media/98931/zdrave-potraviny_a_zivotneprostredie.pdf) v rámci Implementačného plánu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú
špecializáciu Slovenskej republiky (IP RIS3)
 Národný program využitia potenciálu dreva a jeho akčný plán: Uznesenie Vlády SR č. 492 z 21.8.
2013
 Akčný plán Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky na obdobie rokov 2015 – 2020.
Uznesenie vlády SR č. 697/2015 zo 16. 12. 2015
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru
v rámci MPRV SR:
NLC disponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na riešenie úlohy.

Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Výstupom riešenia bude:
− Funkčná platforma BIOEAST na úrovni participujúcich krajín iniciatívy v oblasti lesníctva –BIOEAST
FORESTRY WORKING GROUP (BFWG) - 1 spoločná platforma / 11 participujúcich krajín
− Integrácia a harmonizácia národných podkladov BFWG pre spoločnú strategickú výskumnoinovačnú agendu (SRIA) partnerských krajín platformy Bioeast – 1 analyticko-syntetická správa:
− Zahrnutie a integrácia BFWG výstupov do európskych strategických aktivít a dokumentov:
- Forestry Technology Platform (FTP)– Strategic Research Agenda (aktualizácia na základe Vision
2040)
- Standing Commitee of Agriculture Research – (SCAR) nový mandát a Terms of Reference
- European Forest Institute (EFI) – harmonizácia aktivít s regionálnou kanceláriou Viedeň
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):

Doba riešenia úlohy: 01.03.2019 - 31.12.2019
oo) Pripomienkovanie dokumentov BIOEAST, vypracovanie a distribúcia pravidelných správ
koordinátora BFWG
T : priebežne
pp) Organizácia pracovného stretnutia BFWG - Praha
T: Apríl 2019
qq) Integrácia a harmonizácia národných prioritných oblastí a tém krajín BIOEAST
v oblasti lesníctva pre prípravu spoločnej SRIA
T: Október 2019
rr) Zastupovanie BIOEAST koordinátorom BFWG na vybraných podujatiach FTP, SCAR a EFI
T: priebežne
ss) Koncepčná podpora MPRV SR v rámci realizácie aktivít BIOEAST a pri implementácii
výstupov z BIOEAST do národných strategických materiálov napr. RIS3SK
T: priebežne

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):

Zdôvodnenie potreby riešenia a prínos: Spolupráca SK v rámci iniciatívy BIOEAST je príkladom
systémového prístupu pri definovaní a presadzovaní súčasných a budúcich priorít krajín V4 a ostatných
krajín BIOEAST na úrovni EÚ v oblasti lesného hospodárstva a biohospodárstva. Úloha nadväzuje na
dosiahnuté výsledky v procese budovania platformy BFWG v roku 2018, z ktorých najvýznamnejšie
boli:
a) Zosieťovanie relevantných inštitúcií participujúcich krajín BIOEAST
b) Etablovanie platformy BIOEAST pre oblasť lesníctva na úrovni ministerstiev a výskumných
organizácií
c) Zmapovanie strategickej výskumnej agendy lesnícko-drevárskeho sektore (LDS)
d) Definovanie prioritných oblastí a tém BIOEAST za oblasť lesníctva na národnej úrovni a úrovni krajín
participujúcich v iniciatíve BIOEAST
e) Vypracovanie podkladov v rámci H2020 CSA výzvy RUR-18-2019: Support to the BIOEAST initiative:
boosting knowledge and innovation-based bioeconomies.

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“

Prínosom riešenia úlohy je postupné systematické presadzovanie agendy a záujmov krajín BIOEAST
v európskom výskumnom a inovačnom priestore prostredníctvom BFWG – makro-regionálnej
pracovnej skupiny pre lesníctvo v koordinácii MPRV SR a NLC. Koordinácia BFWG posilňuje
konkurencieschopnosť a pozíciu slovenského lesnícko-drevárskeho komplexu na národnej úrovni,
v krajinách BIOEAST a EÚ.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
c)
d)
e)
f)
g)
h)

MPRV SR
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Partnerské inštitúcie platformy BIOEAST
Stále zastúpenie SR pri EÚ
Relevantné výskumné a vzdelávacie inštitúcie
Lesnícko-drevársky podnikateľský sektor

Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).

Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 090 „Tvorba, regulácia a implementácia politík“, podprogram 09003 „Poznatková podpora
tvorby politík“, prvok 0900302 „Koordinácia vedeckovýskumnej činnosti“

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úlohy, vo výročnej správe o činnosti
NLC za rok 2019. Výstupy riešenia úlohy budú zverejnené na webovej stránke NLC pre potreby
kľúčových užívateľov.

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 13 500,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 22 (priame náklady):

P.č.

Štátny
rozpočet
(EUR)

Kalkulačná položka

Spolufinancovanie

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

(EUR)

1

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)

1 000

0

1 000

2

Mzdové náklady

4 800

0

4 800

3

Náklady na zdravotné
a príspevok NÚP

1 680

0

1 680

a

sociálne

poistenie

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
4

Ostatné priame náklady

5

Nepriame (režijné) náklady celkom

6

Celkové náklady (r. 01 až 05 )

853

0

853

0

0

0

8 333

0

8 333

Riešiteľský tím:
Dr. Ing. Tomáš Bucha - vedúci tímu
Ing. Ingrid Kriššáková - BioEast komunikácia
Ing. Milan Oravec, CSc. - expert na biomasu
Ing. Martina Šterbová, PhD. - expert pre governanciu
Ing. Zuzana Sarvašová, PhD. - expert pre governanciu a regionálnu spoluprácu

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia analýz, výkazníctva a projektov
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh

Názov úlohy č. 23:
Zabezpečenie Komunikačnej stratégie NLC

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum, Útvar generálneho riaditeľa, Odbor komunikácie a marketingu

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. et Ing. Ján Lichý, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Mgr. Vladimír Machalík

Legislatívny rámec:
Smernica MPRV SR, ktorou sa upravuje jednotný a koordinovaný postup v oblasti mediálnej politiky
rezortu a komunikácia rezortu s verejnosťou č. 1320/2017-120

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru
v rámci MPRV SR:
NLC disponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na riešenie úlohy.

Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.

Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich zo schválenej komunikačnej stratégie NLC. Vytvorenie,
sprevádzkovanie a systematická komunikácia vo vlastných komunikačných kanáloch, zabezpečovanie
komunikácie s médiami, novinármi, odbornou a laickou verejnosťou.

Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):

























Tlačové správy
priebežne
Tlačové konferencie
priebežne
Články a vyjadrenia poskytnuté médiám
priebežne
Aktualizácia facebookového profilu a webovej stránky
priebežne
Pridané videá na webovú stránku
min. 3 ročne
Zabezpečenie účasti na lesníckych podujatiach
priebežne
Účasť na výstavách Agrokomplex
do 30. 9. 2019
Aktualizácia presskitu
1 x ročne
Raňajky s novinármi
min 4 x ročne
Príprava návrhu redizajnu vnútorných a vonkajších priestorov NLC
do 31. 12. 2019
Workshop o komunikácii pre zamestnancov NLC
min. 1 x ročne
Workshop o etikete a protokole pre pracovníkov NLC
1 x ročne
Príprava balíka reklamných a propagačných predmetov
priebežne
Vydanie reprezentatívnej „Zlatej knihy slovenského lesníctva“
do 31. 12. 2019
Spracovanie Lexikónu 100 základných lesníckych pojmov
do 31. 12. 2019
Návrh a vydanie lesníckeho kalendára na rok 2020
do 31. 12. 2019
Aktívna participácia a súčinnosť pri presadzovaní učenia o lese na školách priebežne
Koordinácia a zabezpečenie činnosti lesníckeho mediálneho tímu
priebežne
Koordinácia projektu „PodRybou“ - revitalizácia územia spojeného s aktívnou propagáciou
rekreačného využívania lesov v mestskom prostredí (kooperácia LESY SR, š. p., Mesto Banská
Bystrica)
priebežne
Pravidelná aktualizácia a dopĺňanie Forestportálu
priebežne
Zabezpečenie činnosti NLC rámci členstva "Forest Communicators Network"
priebežne
Súčinnosť pri spracovaní komunikačnej stratégie MPRV SR
priebežne

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):


Budovanie komplexného imidžu NLC ako nezávislej, efektívne riadenej transparentnej, odbornej
a progresívnej organizácie.
Zvýšenie povedomia o lesnom hospodárstve a NLC v očiach verejnosti.
Pozitívna a proaktívna propagácia profesionálneho lesníckeho sektora.




Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).

Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 090 „Tvorba, regulácia a implementácia politík“, podprogram 09001 „Podpora programov“,
prvok 0900106 „Propagácia rezortu“.

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2019 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2020 v zmysle
uznesenia Vlády SR č. 1189/2001.

Pridelené finančné zdroje (EUR): 29 630,-

Celková predpokladaná potreba finančných zdrojov (EUR): 80 350,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 23 (priame náklady):

P.č.

Kalkulačná položka

1

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)

2

Mzdové náklady

3

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
NÚP

Štátny
rozpočet
(EUR)

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1 630

0

1 630

20 000

0

20 000

7 000

0

7 000

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“
4

Ostatné priame náklady

5

Nepriame (režijné) náklady celkom

6

Celkové náklady (r. 01 až 05 )

1 000

0

1 000

0

0

0

29 630

0

29 630

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Odbor komunikácie a marketingu

Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č. 24:
Inštitucionálne financovanie NLC

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum

Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Michal Hušťák

Legislatívny rámec:






Zriaďovacia listina NLC č. 3155/2018-250 zo dňa 26.09.2018
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o rozpočtových pravidlách);
Zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok schvaľovaný Národnou radou SR;
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov;
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.

Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Výstupom úlohy budú správy, odborné publikácie, realizačné výstupy, konferencie a odborné semináre
z riešených odborných úloh .

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“

Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
1.1.2019 – 31.12.2019

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
S ohľadom na to, že NLC pozostáva zo 4 ústavov, je nevyhnuté zabezpečovať aj manažment
ekonomickej a hospodárskej činnosti NLC ako aj všetky podporné činnosti a správu budov.

Cieľom úlohy je :










Vykonávať poradenskú činnosť v oblasti ekonomického a finančného riadenia súvisiacich s
domácimi a medzinárodnými projektmi a grantmi, ako aj projektov v rámci štrukturálnych fondov
EÚ.
Zabezpečiť vedenie účtovnej a daňovej agendy NLC v zmysle platných právnych predpisov.
Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti personálneho, právneho, kontrolného riadenia NLC.
Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti BOZP a OPP.
Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti hospodárskej správy budov NLC a správy majetku štátu.
Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti verejného obstarávania.
Zabezpečenie prevádzky centrálneho informačného systému a informačných systémov na
pracoviskách NLC.
Zabezpečenie prevádzky budovy T.G. Masaryka 22 a budovy Sokolská 2 Zvolen.

Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:



Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
orgány štátnej správy LH

Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).

Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR.



08V0202 „Rozvoj hospodárskej úpravy lesa“:
564 062,- EUR
08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“
628 567,- EUR
(inštitucionálne financovanie 266 252,- EUR; mzdová valorizácia zamestnancov 253 315,- EUR; 13.
plat zamestnancov 109 000,- EUR)






0900102 „Vzdelávanie“:
0900401 „Informatizácia MP SR“:
0900501 „Štatistické zisťovanie“:
0EK0K07 „Geografické informačné systémy“:

5 185,- EUR
7 476,- EUR
8 405,- EUR
34 370,- EUR

Príloha k úlohe č. 8: „Výskum, inovácie a podpora konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna forma“



0900106 „Propagácia rezortu“:
0900302 „Koordinácia vedeckovýskumnej činnosti“:

10 370,- EUR
1 667,- EUR

Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2019 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2020 v zmysle
uznesenia Vlády SR č. 1189/2001.

Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 1 260 102,-

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 24 (nepriame náklady):

P.č.

Kalkulačná položka

Spolufinancovanie

Štátny
rozpočet
(EUR)

(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

1

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)

0

0

0

2

Mzdové náklady

0

0

0

3

Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
NÚP

0

0

0

4

Ostatné priame náklady

0

0

0

5

Nepriame (režijné) náklady celkom

1 260 102

0

1 260 102

6

Celkové náklady (r. 01 až 05 )

1 260 102

0

1 260 102

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

