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1. ZÁKLADNÁ INFORMÁCIA O ČINNOSTI ÚSTAVU
1.1

Poslanie, predmet činnosti a organizačná štruktúra ústavu

Lesnícky výskumný ústav Zvolen (ďalej LVÚ, resp. ústav) existuje na území Slovenska
od roku 1898, kedy zriadil uhorský minister pôdohospodárstva Ústrednú výskumnú lesnícku
stanicu v Banskej Štiavnici. Po viacerých organizačných zmenách sa v roku 1964 ústredie
lesníckeho výskumu presťahovalo do Zvolena, kde má sídlo dodnes. V roku 1974
rozhodnutím vtedajšieho Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR sa ústav stal
príspevkovou organizáciou. Od roku 1992 je LVÚ Zvolen odvetvovým vedeckovýskumným
pracoviskom pre lesníctvo s pôsobnosťou na celom území Slovenska, podliehajúcim
Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
Podľa platnej zriaďovacej listiny č. 2633/1995-100 je základným poslaním ústavu
získavať nové vedecké poznatky o lesných ekosystémoch a ich obhospodarovaní. Za tým
účelom ústav vykonáva vlastný výskum a vývoj, ako aj zabezpečuje realizáciu nových
poznatkov v praxi, rieši úlohy štátneho a medzinárodného programu lesníckeho výskumu,
rezortné, medzirezortné a podnikové úlohy.
Predmet činnosti:
1. Ústav vykonáva výskum a vývoj vo všetkých oblastiach lesníctva a ostatných odvetviach
pri riešení problematík súvisiacich s prírodným prostredím a ľudskou činnosťou v ňom.
2.

Ústav za účelom realizácie vyriešených výskumných úloh, plnenia požiadaviek
vlastníkov a užívateľov lesa, príp. i iných subjektov vypracúva ekologické, ochranárske,
strojové, stavebné, melioračné, informatizačné a prognostické projekty.

3.

V okruhu svojej pôsobnosti vykonáva znaleckú, posudkovú, expertíznu, gestorskú,
poradenskú, vzdelávaciu, knižničnú, informačnú, edičnú a propagačnú činnosť.

4.

Vyvíja, kusovo vyrába, montuje prototypy a funkčné vzory špecifických strojov
a zariadení, zabezpečuje ich overovanie a skúšobníctvo.

5.

Vykonáva funkciu koordinačného pracoviska pre výskumné a vývojové úlohy v lesnom
hospodárstve a konzultačného pracoviska pre výchovnovzdelávacie inštitúcie vo sfére
svojej pôsobnosti.

6.

Vykonáva monitoring zdravotného stavu lesov, realizáciu programu zalesňovania
poľnohospodársky nevyužiteľných nelesných pôd, normotvornú činnosť, odvetvové
služby na úseku vedecko-technických informácií a iné.

7.

Je oprávnený vykonávať podnikateľskú a obchodnú činnosť v súlade s legislatívnymi
úpravami platnými pre činnosť príspevkových organizácií.

8.

Zúčastňuje sa na práci rezortných a štátnych poradných orgánov a medzinárodných
lesníckych výskumných organizácií.

9.

Spolupracuje pri plnení svojich úloh s vedeckými pracoviskami rezortu Ministerstva
pôdohospodárstva SR a príbuzných rezortov, Slovenskej akadémie vied, univerzitami,
inými odbornými a špecializovanými ústavmi, vedeckými a ostatnými odbornými
inštitúciami doma i v zahraničí.

10. Vykonáva činnosti v oblasti lesníckej ochranárskej služby a semenárskej a šľachtiteľskej
kontroly, ktoré sú súčasťou výkonu štátnej správy.
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Po organizačnej zmene v roku 2003 má LVÚ Zvolen novú organizačnú štruktúru
so 4-mi výskumnými odbormi, 4-mi externými pracoviskami a zjednodušeným systémom
personálneho a odborného riadenia výskumu.
Organizačná schéma a systém personálneho riadenia Lesníckeho výskumného
ústavu vo Zvolene je na 2. strane obálky správy o činnosti a systém odborného riadenia
výskumu na 3. strane obálky.
1.2

Hlavné úlohy zabezpečované ústavom

Počas roka 2004 ústav napĺňal
a zabezpečovania nasledovných skupín úloh:
Charakter
úloh

svoje

poslanie

Skupiny úloh

vedecké programy
vedecko-technické projekty a projekty
Výskumné APVT
úlohy
úlohy zabezpečované v rámci zmluvných
účelových činností
medzinárodné projekty
nevýskumné úlohy na zabezpečovanie
výkonu štátnych funkcií a úlohy súvisiace
s medzinárodnými záväzkami a vstupom
Nevýskumné SR do EÚ riešené a zabezpečované
úlohy
v rámci zmluvných účelových činností
ostatné úlohy a činnosti zabezpečované
v rámci osobitných zmlúv

prostredníctvom

riešenia

Podiel na úlohách
ústavu (v %)

9,2
4,4
21,6
1,3
17,9

45,6

Vzhľadom k nízkemu podielu riešenia úloh v prvých dvoch skupinách, bola aj
v hodnotenom období roku 2004 (podobne ako v predchádzajúcom roku) hlavnou výskumnou
činnosťou na ústave výskumná úloha „Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy
Slovenska“.
Úloha vyplynula z vládou prerokovaného materiálu „Návrh adaptačných opatrení
v pôdohospodárstve SR na klimatickú zmenu“ vypracovaného rezortom MP SR a podľa
schválenej dokumentácie z úvodnej oponentúry, ktorá sa konala v novembri 2003, by jej
financovanie malo byť zabezpečované z rozpočtovej kapitoly MP SR v rámci bežného
transferu z podprogramu „Výskum a vývoj“. V tejto súvislosti treba zdôrazniť fakt, že pre rok
2004 bol v zmluve uzavretej medzi MP SR a LVÚ Zvolen na riešenie tejto úlohy vyčlenený
objem 13 500 tis. Sk, čo je o 10 500 tis. Sk menej ako bolo na rok 2004 plánované.
1.3

Najdôležitejšie zorganizované podujatia
Najdôležitejšie podujatia zorganizované LVÚ Zvolen:
„CONFOREST“, medzinárodný otvárací workshop EFI Projektového centra zameraného
na konverziu nepôvodných smrečín v Európe; 18.–20. 2. 2004, Zvolen, 38 účastníkov.
„Aktuálne problémy v oblasti lesného škôlkárstva a semenárstva 2004“ – medzinárodný
seminár; 17.–18. 3. 2004, Liptovský Hrádok, 160 účastníkov.
Súhrnný lesnícky účet SR – celoslovenský odborný seminár; 30. 3. 2004, Zvolen,
22 účastníkov.
Podpora inovácií a podnikania v lesníctve – odborný seminár; 31. 3. 2004, Zvolen,
34 účastníkov.
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„Aktuálne problémy v ochrane lesa 2004“ – celoslovenský seminár; 15.–16. 4. 2004,
Banská Štiavnica, 194 účastníkov.
„Lesnícky deň“ Slovenské lesníctvo – súčasnosť a budúcnosť; 21. 4. 2004, Zvolen,
260 účastníkov.
„Manažment obhospodarovania topoľa šľachteného a marketing s drevom“ – odborný
pracovný seminár s medzinárodnou účasťou; 12. 5. 2004, Palárikovo, 115 účastníkov.
Návrh nového lesného zákona a zákona o poľovníctve, projekt reštrukturalizácie
a transformácie Lesov SR, š. p., Banská Bystrica; 18. 5. 2004, Zvolen, 350 účastníkov.
„Možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie
v rámci lesného hospodárstva“. Workshop s medzinárodnou účasťou; 2. 6. 2004, Zvolen,
15 účastníkov.
Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov (priority lesníckej vedy a výskumu) –
Agrofórum, OL SAPV; 22. 8. 2004, Nitra, 30 účastníkov.
Uplatnenie legislatívy v oblasti lesného reprodukčného materiálu. Seminár k novým
zákonným predpisom pre producentov reprodukčného materiálu a užívateľov LPF,
1. 12. 2004, Zvolen, 190 účastníkov.
1.4

Strednodobý výhľad organizácie

Ďalší rozvoj Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen bude determinovaný pokračujúcim
integračným procesom rezortnej VVZ, vstupom Slovenska do európskeho integračného
priestoru a ďalším vývojom systému národného financovania vedy a techniky, ktorý
významne ovplyvní predpokladané prijatie nového „Zákona o organizácii štátnej podpory
výskumu a vývoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ v roku 2005. Poznatky
z európskych krajín jednoznačne hovoria o tendencii integrácie do väčších národných aj
medzinárodných výskumných centier. Ukazuje sa, že vo výhľade najbližších rokov bude
pre ďalšiu orientáciu nášho ústavu kľúčovou aktivitou členstvo a činnosť v Európskom
lesníckom ústave, ktorý, po jeho internacionalizácii, sa stane dôležitým koordinačným
centrom európskeho lesníckeho výskumu.
LVÚ Zvolen sa v budúcnosti bude vo väčšej miere orientovať na širší ekologicky
a environmentálne orientovaný lesnícky výskum na úrovni aplikovaného a sčasti aj
základného výskumu. V tejto súvislosti predpokladáme už v najbližších rokoch výraznejšie
zapojenie LVÚ Zvolen aj do výskumných a monitorovacích aktivít rezortu životného
prostredia. Nosný odvetvový výskumný program ústavu musí byť zabezpečený predovšetkým
zapojením sa do systému štátnych programov s cieľom zabezpečiť v r. 2006, resp. 2007
vytvorenie samostatného štátneho programu (podprogramu) pre lesníctvo so zameraním na
trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov.
V oblasti marketingových aktivít ústavu dôjde k postupnému vyprofilovaniu kľúčových
oblastí spolupráce s vonkajším prostredím s dôrazom na využívanie európskych finančných
zdrojov pre subjekty v oblasti lesníctva, rozvoja vidieka a vybraných environmentálnych
aktivít. Ďalšou dôležitou marketingovou aktivitou aj v strednodobom výhľade zostáva
spolupráca s lesníckou prevádzkou, predovšetkým s veľkými subjektami (Lesy SR, š. p.,
mestské a cirkevné lesy a pod.) ako aj s veľkými priemyselnými podnikmi s dosahom
na životné prostredie a lesy (U. S. Steel, Slovalco, SCP a pod.). Novým momentom rozvoja
marketingových aktivít bude snaha o prienik do oblasti poskytovania špecializovaných
služieb v rámci celého európskeho integračného priestoru.
V oblasti medzinárodnej spolupráce bude ústav naďalej rozvíjať spoluprácu
s kľúčovými medzinárodnými inštitúciami (EFI, FAO, UN ECE, UN FF, UN FCCC, UN
CBD, JRC a pod.). Intenzívnejšie sa pristúpi k priamej účasti ústavu v medzinárodných
(predovšetkým európskych) projektoch a sieťových prepojeniach. Bude sa pokračovať
v aktivitách zameraných na vytvorenie „Regionálneho programového centra EFI“ vo Zvolene.
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V oblasti personálneho rozvoja sa aktivity sústredia na stabilizáciu počtu pracovníkov
na úrovni 120-130 zamestnancov a skvalitňovanie vekovej a vzdelanostnej štruktúry.
Do najbližších rokov bude našou snahou vo väčšej miere zabezpečovať v spolupráci
s pracoviskami VŠ externú formu doktorandského štúdia na našom ústave.
Naďalej budeme prehlbovať spoluprácu predovšetkým s TU Zvolen a ÚEL SAV Zvolen
s cieľom v najbližších rokoch vytvárať spoločné výskumné a edukačné projekty
zabezpečujúce aj dostatočnú mobilitu pracovníkov týchto inštitúcií.

2. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ČINNOSTI ÚSTAVU
Údaje o personálnom zabezpečení činnosti ústavu sú uvedené v tabuľkách 1-9.
Aktuálny stav počtu a štruktúry pracovníkov v jednotlivých kategóriách k 31. 12. 2004
v porovnaní s rokmi 2002 a 2003 je uvedený v tabuľkách 1-4. Možno konštatovať, že naďalej
pokračoval trend znižovania počtu pracovníkov z predošlých rokov, čo je zrejmé aj
z nasledovného grafu:
400

Kategória pracovníkov

Počet pracovníkov

350

Nevýskumní
Technici
Vedecko-výskumní

300
250
200
150
100
50

20 04

20 03

20 02

20 01

20 00

19 99

19 98

19 97

19 96

19 95

19 94

19 93

19 92

19 91

19 90

0

Personálne obsadenie a štruktúra pracovníkov ústavu
Tabuľka 1

Kategória pracovníkov
Pracovníci spolu
z toho:
A. Výskumníci
B. Technici a ekvivalentný personál
C. Pomocný personál
Pracovníci výskumu a vývoja spolu
(A+B+C)
D. Režijný personál

6

k 31. 12. 2002
176

Evidenčný stav
k 31. 12. 2003
138

k 31. 12. 2004
127

78

75

68

45
33

34
19

30
18

156

128

116

20

10
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Počty a štruktúra výskumníkov (kategória A)
Tabuľka 2

Kategória výskumníkov
Výskumníci spolu
Z výskumníkov:
a) vedeckí pracovníci spolu
VKS I - DrSc.
v
VKS I - CSc., PhD., Dr.
tom: VKS IIa
VKS IIb
b) vedecko-technickí pracovníci
spolu
VTKS I
v
VTKS II
tom:
VTKS III
c) ostatní výskumníci s VŠ
kvalifikáciou
Vysokoškolskí profesori
Vysokoškolskí docenti
Členovia SAPV
Doktorandi

k 31. 12. 2002
78

Evidenčný stav
k 31. 12. 2003
75

k 31. 12. 2004
68

43

38

36

1
3
20
19

1
2
15
17

1
2
15
18

4

2

2

2
2

1
1

1
1

31

35

30

7
6
20

6
6
20

1
5
6
18

Počty a štruktúra technického a ekvivalentného personálu (kategória B)
Tabuľka 3

Kategória technického a
ekvivalentného personálu
Technici a ekvivalentný personál
spolu
z toho:
Technici vo výskume s VŠ
kvalifikáciou
Technici vo výskume ostatní
Ekvivalentný personál s VŠ
kvalifikáciou
Ekvivalentný personál ostatný

k 31. 12. 2002

Evidenčný stav
k 31. 12. 2003

k 31. 12. 2004

45

34

30

2

-

-

29

30

27

2

-

-

12

4

3
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Počty a štruktúra pomocného personálu (kategória C)
Tabuľka 4

Kategória a rozloženie
pomocného personálu
Pomocný personál spolu
a) manažéri a admin. personál spolu
úsek riaditeľa (vedenia)
vedeckovýskumný úsek
v tom:
hospodársko-technický úsek
účelové zariadenia
b) robotnícke profesie spolu
úsek riaditeľa (vedenia)
vedeckovýskumný úsek
v tom:
hospodársko - technický úsek
účelové zariadenia
Z pomocného personálu pracovníci
s VŠ kvalifikáciou

k 31. 12. 2002
33
16
4
1
10
1
17
17
-

Evidenčný stav
k 31. 12. 2003
19
15
4
11
4
3
1
-

4

k 31. 12. 2004
18
15
4
11
3
2
1
-

6

6

Prehľad o vedeckej výchove a zvyšovaní kvalifikácie pracovníkov
Tabuľka 5

Počet pracovníkov vo vedeckej výchove (doktorandi)
Počet pracovníkov, ktorí získali:
vedeckú hodnosť PhD., resp. CSc.
vedeckú hodnosť DrSc.
vedecko-pedagogickú hodnosť doc.
vedecko-pedagogickú hodnosť prof.
Počet pracovníkov, ktorí boli preradení:
z VKS IIb do VKS IIa
z VKS IIa do VKS I
do VTKS III
z VTKS III do VTKS II
z VTKS II do VTKS I
Počet pracovníkov, ktorí získali vedeckú, resp. vedeckopedagogickú hodnosť (aj h. c.) v zahraničí

2003

2004

20
1
1
2
2
-

21
3
2
1
0
-

-

-

Poznámky:
Počet doktorandov v priebehu roku 2004 bol 21
- Ing. Vladimírovi Šebeňovi – 26. 2. 2004 bola udelená vedecko-akademická hodnosť PhD.,
- Ing. Richardovi Hnilicovi – 16. 3. 2004 bola udelená vedecko-akademická hodnosť PhD.,
- dvaja doktorandi v priebehu roka 2004 ukončili pracovný pomer.
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Štruktúra využitia pracovných kapacít ústavu v roku 2004
Tabuľka 6

Charakter činnosti
Výskum spolu
Základný
z toho:
Aplikovaný
Experimentálny vývoj
Poradenstvo
Výchova a vzdelávanie
Riadenie a správa
Obslužné činnosti
Podnikateľské činnosti
Činnosti vyžiadané orgánmi ústr. štátnej správy
Činnosti vo vedeckých a profesných organizáciách
Činnosti z delegovaných poverení v medzinárodných
organizáciách
Ostatné činnosti
Dovolenky, sviatky, celodenné náhrady mzdy
Spolu

Kapacita
FTE
%
35,7

27,5

2,1
33,6
1,6
4,1
0,1
16,4
22,1
0
22,7
0

1,6
25,9
1,2
3,2
0,1
12,6
17,0
0
17,5
0

1,0

0,8

5,5
20,7
129,9

4,2
15,9
100,0

Prehľad o platových pomeroch výskumníkov (kategória A) v roku 2004
Tabuľka 7

Kvalifikačný
stupeň

VKS I - DrSc.
VKS I - CSc., PhD.
VKS IIa
VKS IIb
VTKS I
VTKS II
VTKS III
Inžinierski pracovníci

Počet
pracovníkov
k 31. 12. 2004
1
2
15
18
0
1
1
30

Priemerný
mesačný
základný plat
december 2004
20 331
21 110
21 187
20 895
19 630
19 630
15 240

Priemerný
Priemerný
mesačný základný mesačný plat za
plat s príplatkami celý uplynulý rok
december 2004 vrátane príplatkov
a odmien
(bez odmien)
(Sk)
25 335
31 933
21 110
23 096
24 750
27 107
23 519
23 984
21 380
23 443
20 430
21 176
16 864
17 938
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Prehľad o zaradení pracovníkov do platových tried v roku 2004
Tabuľka 8

Platová
trieda

Počet
pracovníkov
k 31. 12. 2004

Priemerný mesačný
základný plat
december 2004

1

5

7 676

Priemerný mesačný plat za celý
rok 2004 vrátane príplatkov
a odmien
(Sk)
10 910

2

2

7 930

8 789

3

1

8 260

10 024

4

4

8 730

11 936

5

2

9 430

13 232

6

2

8 790

11 999

7

27

10 100

12 826

8

8

11 046

14 929

9

8

12 293

15 963

10

23

16 318

18 728

11

17

17 045

20 997

12

22

19 363

24 276

13

6

22 462

31 586

10

Prehľad o pohybe pracovníkov v roku 2004
Prijatí pracovníci
Kategória pracovníkov

Spolu

Uvoľnení pracovníci
Dôvod ukončenia pracovného pomeru

z toho:
konkurzom

Spolu

Dôchodok

Výpoveď
Výpoveď
organizácie pracovníka

Iný

A - Výskumníci

8

-

17

3

-

-

14

vedeckí pracovníci
z
toho vedecko-technickí pracovníci
:
inžinierski pracovníci

7

-

13

3

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

1

-

4

-

-

-

4

B - Technický a ekvivalentný personál

-

-

3

-

-

-

3

C - Pomocný personál

1

1

2

-

-

-

2

D - Režijný personál

4

-

1

-

-

-

1

13

1

23

3

-

-

20

Pracovníci spolu (A+B+C+D)
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Tabuľka 9
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3. HOSPODÁRENIE V ROKU 2004 A MAJETOK ÚSTAVU K 31. 12. 2004
Lesnícky výskumný ústav Zvolen mal na rok 2004 plánovaný rozpočet 64 mil. Sk, ktorý
bol na základe zmlúv kontrahovaných v priebehu roka navýšený na 90 mil. Sk. Navýšenie
bolo ovplyvnené najmä zmluvou s MP SR na realizáciu monitoringu lesných požiarov a
chemického ošetrenie lesných porastov v objeme 28,9 mil. Sk, realizáciou hospodárskych
zmlúv nad predpokladaný objem a zvýšenou aktivitou pri získavaní zahraničných kontraktov.
Skutočný rozpočet na strane výdavkov bol 98,5 mil. Sk, čo predstavuje nárast o 8,9 %
a na strane príjmov 100,5 mil. Sk, t. z. nárast 11,7 %. Celkový hospodársky výsledok bol
2 111 tis. Sk. Z celkového objemu 98 048 tis. Sk výdavkov bolo 10 920 tis. Sk použité
na kapitálové výdavky, s prioritou technického a technologického rozvoja.
Hospodárenie ústavu bolo zamerané na likvidáciu, resp. zníženie hospodárskej straty
z roku 2003 vo výške 2 374 tis. Sk. Okrem zabezpečenia zvýšeného objemu prác boli preto
realizované aj organizačné a personálne opatrenia na zefektívnenie chodu našej organizácie.
Pohľadávky ústavu za rok 2004 boli vo výške 2 360 tis. Sk, čo predstavuje zvýšenie
oproti roku 2003 o 629 tis. Sk. Väčšinou ide o dlhodobé pohľadávky, ktoré sú v štádiu
riešenia v zmysle platnej legislatívy. Záväzky LVÚ po dobe splatnosti boli 6 tis. Sk. Ide
o zásadné zníženie oproti roku 2003, kedy záväzky boli 804 tis. Sk.
Vyhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu v r. 2004 je v tabuľke 10 a
rozbor hospodárenia ústavu je spracovaný v prehľadových tabuľkách č. 11 až 14 a stav
majetku ústavu k 31. 12. 2004 v tabuľke 15 a prehľad o kapitálových výdajoch ústavu
v tabuľke 16.
Vyhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v r. 2004
Tabuľka 10

Ukazovateľ
Bežný transfer (641 001) celkom
z toho:
program 05002
program 06K0N – 167 CZE, SR+CH7
program 06K0H - APVT 20, 27
program 050 – zvýšenie platových taríf
program 07N0105
program 07N0105 – bežné výdavky
v rámci transferu - záväzné limity
limit na reprezentačné výdavky
Kapitálové výdavky (721 001)
program 07N0105

12

Pôvodný
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť
všetko v Sk

27 200 000

35 210 000

35 210 000

27 200 000

27 200 000
107 000
1 566 000
337 000
10 000 000
-4 000 000

27 200 000
107 000
1 566 000
337 000
6 000 000

15 000

15 000

15 000

4 000 000

4 000 000

Tabuľka 11

Plán
Položka*
VTP – 2741
BT APVT – 27 –
013702
BT APVT – 27 –
031702
BT program 06K0N
BT program 07N0105
BT – kontrakty
BT – úprava platov
Medzinárodné projekty
Služby a poradenstvo
Kooperácie
Ostatné vlastné výnosy
Ostatné
**
*

Skutočnosť

Štruktúra výnosov v tis. Sk
Ostatná
Bežný
Podnikateľská
hlavná
transfer
činnosť
činnosť

Celkom

ŠR

Celkom

ŠR

VTP

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

600

600

600

600

600

966

966

966

966

966

107
6 000
27 200
337
2 000
9 290
8 000
28 000
6 000
90 000

107
6 000
27 200
337

107
6 000
27 200
337
1 439
9 230
7 316
29 861
6 683
91 239

107
6 000
27 200
337

107
6 000
27 200
337

36 710

Ostatné

1 439
9 230
7 316
29 861
36 710

1 500

35 210

47 846

6 683
6 683

Názvy a čísla: VTP, účelových a referenčných úloh, ostatných výnosových položiek (poradenstvo, projektové a inžinierske služby, ostatné
služby a kooperácie)
** Sumár všetkých položiek
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Prehľad o výnosoch ústavu v roku 2004
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Rozbor výnosov za rok 2004
Tabuľka 12

Položka

tis. Sk

Výnosy celkom – hlavná činnosť

91 239

tržby za VTP

1 500

bežný transfer

35 210

z toho:

tržby z kooperácií

7 316

tržby za zahraničné objednávky

1 439

tržby za poradenské a ostatné služby

9 230

tržby za výrobky (zvieratá) vrátane zmeny stavu zásob
úroky
tržby z predaja majetku
ostatné výnosy za hlavnú činnosť

40
4 667
31 837

Výnosy celkom – podnikateľská činnosť (špecifikovať podľa hlavných druhov)

z toho:

Výnosy celkom za hlavnú a podnikateľskú činnosť

14

91 239

Tabuľka 13

Položka*
VTP – 2741
Bežný transfer APVT – 27 – 013702
Bežný transfer APVT – 27 – 013702
BT program 06K0N
BT program 07N0105
Bežný transfer – kontrakty
Bežný transfer – mzdy
Medzinárodné projekty
Služby a poradenstvo
Kooperácie
Ostatné
**
*
**

Plán
celkom
1 800
600
966
107
6 000
27 200
337
2 000
990
8 000
42 000
90 000

Skutočnosť
celkom
1 800
600
967
107
6 000
27 227
337
1 096
345
8 021
42 628
89 128

Priamy
materiál
32
0
56
43
151
1 578
163
22
564
14 868
17 477

Štruktúra nákladov v tis. Sk
Priame
Ostatné priame Režijné náklady
mzdy
náklady
spolu
590
234
944
186
117
297
268
215
428
2
59
3
1 113
2 956
1 780
7 975
4 913
12 761
114
40
183
246
293
394
8
303
12
2 371
1 293
3 793
15 244
2 833
9 683
28 117
13 256
30 278

Názvy a čísla: VTP, účelových a referenčných úloh, ostatných výnosových položiek (podľa prehľadu o výnosoch)
Sumár všetkých položiek
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Prehľad o nákladoch ústavu v roku 2004
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Rozbor nákladov ústavu za rok 2004 a hospodársky výsledok
Tabuľka 14

Položka

89 128

Náklady celkom
Spotrebovaný nákup

17 477

v tom:

14 762

spotrebovaný materiál

27 059

Služby

v tom:

oprava a údržba

1 099

cestovné

1 862

výdaje na kooperáciu

1 100

výdaje na reprezentáciu
v tom:

ostatné služby
mzdové
v tom:

14
22 984
40 158

Osobné náklady

28 117

sociálne poistenie

9 895

sociálne náklady

2 146

Dane a poplatky

1 121

Odpisy vrátane odpisov predaného majetku

1 598

Ostatné náklady

1 715

Výnosy celkom

91 239

Náklady celkom

89 128

Hospodársky výsledok + -

16
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Prehľad o stave majetku ústavu k 31. 12. 2004
Tabuľka 15

Položka
Dlhodobý hmotný majetok spolu (v obstarávacej cene)

z toho:

194 650

pozemky

14 730

budovy, haly a stavby

79 925

stroje, prístroje a zariadenia

73 491

dopravné prostriedky

23 084

iný hmotný majetok

3 420

Dlhodobý nehmotný majetok spolu
software
z toho:

tis. Sk

7 643
7 643

oceniteľné práva
iný nehmotný majetok

Nedokončené hmotné investície

2 892

Poskytnuté preddavky
Obežné aktíva spolu
zásoby
pohľadávky
z toho:

finančný majetok v hotovosti a na účtoch
výrobky a zvieratá
prechodné účty aktív

27 303
983
4 244
21 824
4
248
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Kapitálové výdaje v roku 2004
Tabuľka 16

Ukazovateľ

Zdroje v tis. Sk

Výdaje
celkom

štátny rozpočet

8 855

4 000

vlastné

Pozemky
Stavebné investície
Strojové investície
dopravné prostriedky*

3 423

4 855
3 423

inventár
v tom:

ostatné zariadenia
výpočtová technika

4 552

4 000

552

880

880

2 621

2 621

2 621

2 621

laboratórne zariadenia
Nehmotné investície
software

v tom:

Kapitálové výdaje spolu

11 476

*Špecifikácia najvýznamnejších položiek (v tis. Sk):
Terénny automobil Mitsubishi
802,7
Terénny automobil Mitsubishi
996,0
Terénny automobil Mitsubishi
996,0
Nadstavba na terénne auto
78,7
Škoda Octavia
549,6

18
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4. ZHODNOTENIE VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI ÚSTAVU
4.1

Významné výsledky výskumu, vývoja a ich realizácie

Národná inventarizácia a monitoring lesov Slovenska
Vypracoval sa projekt nového systému Národnej inventarizácie a monitoringu lesov
Slovenska (NIML SR), ktorý je koncipovaný v súlade s najnovšími domácimi i zahraničnými
vedeckými poznatkami a praktickými skúsenosťami. Jeho súčasťou je metodika terénneho
zberu údajov pre NIML SR, vydaná vo forme pracovných postupov.
Realizácia prvého cyklu NIML SR v rokoch 2005–2006 na pravidelnej sieti
inventarizačných a monitorovacích plôch (4x4 km), ktorú gestoruje LVÚ Zvolen v spolupráci
s Lesoprojektom, vytvorí základ pre dlhodobé a trvalé sledovanie stavu lesov a jeho zmien
na celom území Slovenska opakovaným zisťovaním vo zvolených časových intervaloch stále
tými istými metodickými postupmi. Slovensko tak získa komplexný súbor informácií o stave
lesov a ich vývoji na celoštátnej a regionálnej úrovni, ktorý bude využiteľný pre ústredné a
regionálne orgány MP SR, MH SR a MŽP SR, najmä na usmerňovanie štátnej politiku
v oblasti lesníctva, drevospracujúceho priemyslu a životného prostredia.
Získané informácie o stave lesov Slovenska umožnia najmä:
• hodnotiť dosahovanie strategických cieľov lesného hospodárstva, najmä zachovanie lesa
ako trvalo obnoviteľného prírodného zdroja a uplatňovanie princípov prírode blízkeho
obhospodarovania pri jeho obnove a výchove,
• hodnotiť základné kritériá a ukazovatele lesného hospodárstva, najmä produkčné a
mimoprodukčné funkcie lesa, zdravotný stav a vitalitu lesných porastov, stav a bilanciu
zásob uhlíka, ekologickú stabilitu a biologickú diverzitu lesných ekosystémov,
• poznať skutočný stav a vývoj zásob dreva v lesoch SR a regulovať ich racionálne
využívanie podľa princípov trvalo udržateľného rozvoja,
• využívať údaje na dlhodobú kontrolu dôsledkov štátnej lesníckej politiky a podpornej
(dotačnej) politiky štátu na stav lesov,
• hodnotiť plnenie záväzkov vyplývajúcich z participácie SR na medzinárodných
dohovoroch a programoch EÚ.
Národné kritériá a ukazovatele trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
Na základe záväzkov SR z ministerských konferencií o ochrane lesov v Európe sa
vypracoval návrh Národných kritérií a ukazovateľov trvalo udržateľného obhospodarovania
lesov Slovenskej republiky. Vypracoval sa tak, aby vystihoval národné špecifiká v súlade
s hlavnými paneurópskymi zámermi, umožňoval periodické hodnotenie dosiahnutého
pokroku, vypracovanie medzinárodných správ o stave lesov a medzinárodnú porovnateľnosť.
Taktiež sa identifikovali tie ukazovatele, ktorých stav na základe u nás používaných postupov,
nevieme zistiť alebo dostatočne presne vyjadriť. V rámci riešenia úlohy sa tiež vyhodnotil
súčasný stav a vývoj lesníctva Slovenska podľa navrhnutých národných kritérií a
ukazovateľov.
Hodnotenie lesných zdrojov SR (FRA) 2005
Národná správa obsahuje výsledky hodnotenia lesných zdrojov Slovenska
vyhotoveného na základe požiadavky Lesníckej komisie FAO. Hodnotenie je vypracované
v požadovanej štruktúre definovanej FAO v 15 tabuľkových zostavách, ktoré poskytujú údaje
o stave a vývoji výmery lesov, ich vlastníctve, funkciách lesov, ich prirodzenosti, zásobách
dreva, biomasy, uhlíka v lesných ekosystémoch, poškodení lesov s dosahom na ich zdravotný
stav a vitalitu, diverzite lesných drevín, štruktúre zásoby dreva na pni, ťažbe dreva a hodnote
vyťaženého dreva, množstve a hodnote nedrevných lesných produktov, ako aj zamestnanosti
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v lesníctve. V správe prezentované údaje sa použijú na globálne hodnotenie lesných zdrojov,
zabezpečované FAO.
Výhľadová prognóza vývoja zdrojov drevnej hmoty v SR pre celulózopapierenský
priemysel
Vypracovala sa výhľadová prognóza vývoja domácich zdrojov vlákninového dreva,
jeho ťažby a využitia v SR podľa krajov a drevín do roku 2020. Je spracovaná podľa
optimálnej sortimentácie s uprednostňovaním cennejších sortimentov. Pri predikcii cenovej a
obchodnej politiky vlákninového dreva sa vychádzalo z doterajšieho vývoja jeho cien
na domácom, ale aj porovnateľnom zahraničnom trhu.
Súhrnný lesnícky ekonomický účet SR
V rámci riešenia úlohy sa vytvoril časový rad hodnotenia lesného hospodárstva SR
za roky 1997 až 2003. Referenčné obdobie sa hodnotí v bežných a stálych cenách k roku
1997. Lesné hospodárstvo SR sa tu hodnotí prostredníctvom účtu produkcie, dôchodkov,
podnikateľského zisku a kapitálových účtov.
Podpora zdravia pri prácach v lesnom hospodárstve
Vypracovali sa analýzy súčasného stavu práceneschopnosti v dôsledku chorobnosti a
úrazovosti pracovníkov v štátnych a neštátnych lesoch a zdokumentoval sa subjektívny
zdravotný stav pracovníkov lesného hospodárstva. Spracovala sa analýza hlavných rizikových
faktorov ovplyvňujúcich zdravotný stav pracovníkov lesného hospodárstva. Navrhli sa
doporučenia na zmenu legislatívy v oblasti prevencie na ochranu zdravia a bezpečnosť
pri práci. V rámci prevencie sa navrhol systém doplnku už súčasne existujúceho
vzdelávacieho systému lesného hospodárstva k BOZP a starostlivosti o zdravie pracovníkov
lesného hospodárstva na úrovni stredných odborných škôl, učilíšť a vysokej školy.
Zalesnenie ako alternatíva diverzifikácie, resp. zmeny spôsobu využívania
poľnohospodárskej pôdy
Návrh metodiky vrátane algoritmov oceňovania lesných pozemkov a lesných porastov
do vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
Ukončenie riešenia projektu APVT-20-013702 „Výskum inovácií v lesníctve a ich vplyvu
na rozvoj vidieka“
Vyhodnotili sa výsledky 2-ročného výskumu inovácií a nových foriem podnikania
v lesnom hospodárstve, ich aktérov, podporných a obmedzujúcich faktorov. Zdokumentovalo
a vyhodnotilo sa 7 modelových inovačných projektov. Na základe výsledkov analýzy
správania sa podnikateľských subjektov, inštitucionálnych kapacít a skúseností s realizáciou
inovačných projektov sa navrhli nástroje na zlepšenie súčasného stavu: zefektívnenie systému
podpory podnikania v LH, posilnenie účinnosti štátnej lesníckej politiky, zlepšenie právnych
nástrojov a využitie podporných fondov neštátnymi lesníckymi subjektami. Výsledky riešenia
projektu sa prostredníctvom 5 pôvodných prác, 1 odborného seminára a 14 odborných
príspevkov, článkov a správ, a tiež internetovej stránky www.fris.sk sprístupnili vedeckej
komunite, odbornej verejnosti, inštitúciám a jednotlivcom, ktorí sa podieľajú na tvorbe politík
a rozhodovaní. Výsledky výskumu koordinovaného prostredníctvom Regionálneho
Projektového centra sa zhrnuli do spoločnej knižnej publikácie Európskeho lesníckeho
ústavu.
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4.2

Zhodnotenie riešenia vedeckých programov

Názov projektu:
Účtovné číslo projektu:
Plánovaná doba riešenia:
Koordinačné pracovisko:
Čiastková úloha:
Zodpovedný riešiteľ ČÚ:

Prebiehajúca klimatická zmena a jej dopady na rozvoj
spoločnosti
4101
2004 – 2005
Hydromeliorácie, š. p. Bratislava
ČÚ 02 – Dôsledky klimatickej zmeny na lesy a lesné
ekosystémy a adaptačné opatrenia zahrňujúce pestovateľské
princípy obhospodarovania lesov.
doc. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.

Náklady na riešenie v tis. Sk
Celkom
z
toho:

štátny príspevok
v tom: kooperácie
vlastné zdroje
iné zdroje

Za celú dobu riešenia
plán
skutočnosť
1 570
641
1 300
551
270

90

V r. 2004
plán
skutočnosť
641
641
551
551
90

90

3. 5. 2004 bola podpísaná zmluva o podielovom financovaní riešenia úloh výskumu a
vývoja. 13. 5. 2004 sa konala porada riešiteľov projektu, kde sa dohodlo referenčné obdobie
pre klimatické scenáre. Upresňovali sa ciele a navrhovali sa regióny, v ktorých by mal
výskum prebiehať. Pripravovali sa podklady k prezentácii doterajších poznatkov riešenia úloh
týkajúcich sa klimatickej zmeny, navrhovaných metodických postupov a očakávaných
výsledkov riešenia. Pre modelové podhorské oblasti sa hľadali možnosti zabezpečenia
a získania požadovaných klimatických údajov cez SHMÚ prostredníctvom koordinátora celej
úlohy. Postupne sa vytvárala databáza údajov a hľadali sa možnosti jej doplnenia z iných
inštitúcií a projektov riešených v minulosti. V súvislosti s ekologickou katastrofou
vo Vysokých Tatrách došlo k zmene študovanej pilotnej lokality.
Napriek tomu, že riešenie problematiky začalo až v druhom polroku 2004, podarilo sa
nám intenzívne rozbehnúť práce na konkretizácii predpokladaných zmien klímy na základe
scenárov na území Slovenska a v jednotlivých regiónoch – územných celkoch k zvoleným
časovým horizontom.
Analyzované boli výsledky dlhodobých meraní teplôt a zrážok zo 612 staníc na území
Slovenska. V rámci sledovania klimatickej zmeny sa spracovávajú klimatické modely
vzťahujúce sa k jednotlivým rokom, od roku 1961 do roku 2003.
Začalo sa kvantifikáciou dôsledkov klimatickej zmeny na lesné porasty so zameraním
na najdôležitejšie hospodárske dreviny. Pracovalo sa na kritériách, sústreďovaní a analýzach
podkladov pre výber modelových území a lokalít.
Rozpracovaný bol model ekologickej stability lesných ekosystémov z hľadiska
možných dopadov a kvantifikácie dôsledkov klimatickej zmeny na lesné porasty
v jednotlivých časových horizontoch.
Vzhľadom na extrémne prejavy klimatickej zmeny v modelovom území Vysokých
Tatier boli pripravené prvé základné materiály pre kvantifikáciu dôsledkov klimatickej zmeny
na lesné porasty a pripravené rámcové údaje využité aj pre prípravu projektu revitalizácie
lesných ekosystémov na území Vysokých Tatier postihnutom vetrovou kalamitou.
V rámci riešenia problematiky zakladania (obnovy) lesa na lesných a nelesných pôdach
sme sa zamerali na vypracovanie podrobnej metodiky, výber modelových území, hodnotenie
podmienok pre prirodzenú obnovu v modelových územiach, rekognoskáciu starších
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pokusných plôch, na ktorých sa sledovali a vyhodnocovali všetky prvky umelej obnovy lesa,
z hľadiska výberu sadbového materiálu, technológií zalesňovania (spon a počet sadeníc
na hektár, formy zmiešania, priestorového usporiadania výsadieb) s ohľadom na klimatické
zmeny a z hľadiska ochrany a ošetrovania kultúr.
Popri rozpracovaní klasifikačného systému ekologickej stability lesných ekosystémov
a jeho využití pre návrh adaptačných opatrení v lesnom hospodárstve, sme sa zamerali
na získavanie a spracúvanie základných vstupných údajov pre návrh konkrétnych
adaptačných a revitalizačných opatrení na modelovom území. Konkrétne parciálne opatrenia a
princípy boli analyzované a pripravované pre aplikáciu v modelovom území Vysokých Tatier.
Názov projektu:
Účtovné číslo projektu:
Plánovaná doba riešenia:
Koordinačné pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ ČÚ:

Energetické zdroje na produkčne nevyužívaných trvalých
trávnych porastoch
4201
2004
VÚTPHP Banská Bystrica
Ing. Milan Oravec, CSc.

Náklady na riešenie v tis. Sk
Celkom
z
toho:

štátny príspevok
v tom: kooperácie
vlastné zdroje
iné zdroje

Za celú dobu riešenia
plán
skutočnosť
210,1
264,3
210,1
210,1

V r. 2004
plán
skutočnosť
210,1
254,3
210,1
210,1

44,2

44,2

Vykonali sa terénne merania na vybraných máloproduktívnych plochách PD Očová,
Smrečany, Liptovská Teplička. Zabezpečili sa skúšky spaľovania metlice v špeciálnom
spaľovacom zariadení PD Jacovce. Vyhodnotili sa výsledky meraní, stanovila sa súčasná
zásoba dendromasy podľa jednotlivých drevín, ich lokalizácie, ročný prírastok dendromasy
a energetický potenciál. Navrhli sa rámcové technologické postupy ťažby a energetického
využitia dendromasy s ekonomickým vyhodnotením a návrhom ďalšieho postupu.
Vypracovala sa správa o riešení úlohy v roku 2004.
Názov projektu:

Ekologizácia a ekonomická racionalizácia primárnej
živočíšnej produkcie
Účtovné číslo projektu:
4301
Plánovaná doba riešenia: 2003 – 2005
Koordinačné pracovisko: Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra
Etapa:
ČÚ 06 VE 03 – Stabilizácia populácií raticovej zveri
zlepšovaním biotopu
Zodpovedný riešiteľ etapy: doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
Náklady na riešenie v tis. Sk
Celkom
z
toho:
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štátny príspevok
v tom: kooperácie
vlastné zdroje
iné zdroje

Za celú dobu riešenia
plán
skutočnosť
4 022,7
2 585,4
3 900,0
2 496,2
122,7

89,2

V r. 2004
Plán
skutočnosť
1 235,6
1 235,6
1 196,2
1 196,2
39,4

39,4
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Skompletizovali sa poznatky o prirodzenej úživnosti lesných biotopov pre jednotlivé
druhy raticovej zveri. Vypracoval sa prehľad ich úživnosti (akosťových tried v zmysle
vyhlášky MP SR č. 91/1977 Z. z) podľa „ekologickej mriežky“ (vegetačných stupňov,
edaficko-trofických radov a skupín lesných typov) na Slovensku. Charakterizovali sa
vlastnosti lesných porastov ktoré najviac ovplyvňujú úživnosť biotopov. Zhodnotila sa
úživnosť jestvujúcich (súčasných) trvalých trávnych porastov a poľnohospodárskych kultúr
v rámci poľovných revírov.
Pokračovalo sa v experimentoch zvyšovania úživnosti poľovných revírov pre jednotlivé
druhy raticovej zveri. Išlo najmä o obhospodarovanie trvalých trávnych porastov a políčok.
Pokusy sa realizovali vo vytypovaných územiach (pre jeleniu zver – poľovná oblasť Poľana
a pre srnčiu zver – poľovná oblasť Javorie). Hodnotila sa úživnosť založených trvalých
trávnych porastov bezorbovou technológiou v spolupráci s VÚTPaHP Banská Bystrica.
Výsledky sa porovnali s trvalými trávnymi porastami obhospodarovanými inými
technológiami (len kosenie, mulčovanie, prihnojovanie pôvodných porastov, atď.), resp.
neobhospodarovanými. Osobitná pozornosť sa venovala zhodnoteniu pokusov na zvyšovanie
úživnosti poľovných revírov v zimnom období – pestovanie kultúr na políčkach, ktoré môže
zver konzumovať v prirodzenom stave.
Pokračovalo sa v pokusoch s prikrmovaním raticovej zveri. Najmä s granulovaným
krmivom vyrobeným podľa receptúry LVÚ Zvolen (OZ Kriváň, zvernica Trnavy – jelenia
zver a VÚŽV Nitra, výskumné zariadenie – srnčia zver). Hodnotili sa rozličné spôsoby
podávania krmív a ich kombinácia. Vypracovali sa kritériá na stanovenie stupňov ohrozenia
lesných porastov prežúvavou zverou. Navrhol sa metodický postup na zladenie chovu
raticovej zveri s obhospodarovaním lesa (zatriedenie lesných porastov do stupňov ohrozenia,
zistenie koncentrácie zveri a kŕmnych zariadení, návrh na nové rozmiestnenie kŕmnych
zariadení mimo ohrozených porastov, usmernenie ťažby dreva počas zimného obdobia
do neohrozených porastov, zabezpečenie riadneho prikrmovania zveri v nanovo situovaných
kŕmnych zariadeniach). Testovali sa novovyvinuté repelenty, ktoré by mali slúžiť ako
doplnkové pri realizácii komplexných opatrení na zladenie obhospodarovania lesa a chovu
zveri.
Zhrnuli sa doterajšie a novozískané poznatky do návrhu poľovníckych a lesníckych
opatrení na zníženie škôd raticovou zverou na lesných porastoch.
Názov projektu:

Ekologická a ekonomická racionalizácia primárnej rastlinnej
produkcie
Účtovné číslo projektu:
4501 - 4503
Plánovaná doba riešenia: 2003 – 2005
Koordinačné pracovisko: Výskumný ústav rastlinnej výroby, Piešťany
Etapa:
ČÚ 02 VE 09 – Zalesnenie ako alternatíva diverzifikácie, resp.
zmeny spôsobu využívania poľnohospodárskej pôdy
Zodpovedný riešiteľ etapy: Ing. Jozef Tutka, CSc.
Náklady na riešenie v tis. Sk
Celkom
z
toho:

štátny príspevok
v tom: kooperácie
vlastné zdroje
iné zdroje

Za celú dobu riešenia
plán
skutočnosť
7 391
4 391,6
7 165
4 253,3
226

138,3

V r. 2004
plán
skutočnosť
2 328,3
2 328,3
2 253,3
2 253,3
75

75
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Za obdobie od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 sa v rámci vecných subetáp 01-03, vecnej
etapy (VE 09) „Zalesnenie ako alternatíva diverzifikácie, resp. zmeny spôsobu využívania
poľnohospodárskej pôdy“ realizovali tieto výskumné činnosti a aktivity:
• Zhodnotila sa alternatíva kvantifikácie potenciálu produkčnej funkcie agroekosystémov
na základe východiskovej hodnoty poľnohospodárskych pozemkov (ornej a ostatnej
pôdy),v zmysle vyhlášky MS SR č. 86/2002 Z. z. a jej neskoršej novely. Analyzovali sa
možnosti úpravy sadzieb potenciálnej hodnoty produkčnej funkcie poľnohospodárskych
pozemkov z dôvodov vydania vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku. Za porovnateľnú veličinu produkčnej funkcie lesných ekosystémov sa
stanovil čistý ročný marginálny výnos rubnej ťažby a úhrnný ročný ťažbový výnos
výchovných ťažieb za rubnú dobu. Navrhol sa algoritmus aktualizácie skôr odvodených
sadzieb výnosov. Posudzovalo sa uplatnenie koeficienta polohovej diferenciácie
z vyhlášky č. 492/2004 Z. z pre úpravu sadzieb výnosov. Pokračovala analýza algoritmov
hodnotenia užitočnosti verejnoprospešných funkcií lesa – ekologickej a ekonomickej
školy a alternatívy stanovenia hodnoty globálneho efektu užitočnosti. Zhromažďovali
a študovali sa niektoré prístupy a princípy hodnotenia verejnoprospešných funkcií
poľnohospodárskej pôdy, resp. poľnohospodárskych ekosystémov. Navrhli sa vybraté
indikátory a postupy zisťovania údajov o sociálnej funkcii ekosystémov v krajine
a algoritmus tvorby rozhodovacích kritérií. Analyzovali sa možné zdroje podporných
systémov EÚ a SR pre alternatívu lesníckeho a poľnohospodárskeho obhospodarovania
pozemkov. Zhromažďovali sa informácie o prínose lesa pre optimálnu štruktúru krajiny.
Pripravila sa finančná a ekonomická časť referátu na odborný seminár s medzinárodnou
účasťou, zaoberajúci sa alternatívnym využívaním poľnohospodárskych pôd výsadbami
topoľa šľachteného. Vypracovali sa podklady do správy pre priebežnú oponentúru
čiastkovej úlohy.
• Realizovalo sa kancelárske a laboratórne spracovanie vzoriek poľnohospodárskych
plodín (obilnín, tráv a slnečnice) odobratých v roku 2003 v teréne horských
a podhorských oblastí a v pahorkatinách. Merali sa relevantné znaky produkcie biomasy
a semien a ich hmotnosť po vysušení na vzduchu. Po separácii (vymlátení) semien
z klasov a vysušení v sušičke sa zisťovala hmotnosť ATRO-masy. Vykonal sa overovací
výpočet závislosti znakov závisle a nezávisle premenných. Navrhol a vyskúšal sa systém
automatizovaného uloženia údajov terénnych a laboratórnych meraní. Uskutočnil sa
výber oblastí na základe lesníckych a poľnohospodárskych kritérií, v ktorých sa
uskutočnil prieskum plôch pre založenie terénnych pokusov v roku 2004. Vykonala sa
rekognoskácia aktuálneho umiestnenia poľnohospodárskych plodín v záujmových
oblastiach terénnych pokusov. V čase zberovej zrelosti sa realizoval terénny odber
a meranie dohodnutých znakov a veličín stanovíšť viac ako 300 vzoriek prírodných
a kultúrnych výsevov tráv na 35 transektoch horských a podhorských lokalít a okolo 950
vzoriek ozimných a jarných obilnín, na viac ako 70 transektoch, v oblasti nížin
a pahorkatín. Po vysušení na vzduchu sa laboratórne spracovala väčšina terénnych
vzoriek, separovaním jednotlivých častí plodín a ich meraním a vážením. Na viac ako 90
transektoch sa zisťovala okamžitá vlhkosť poľnohospodárskej pôdy pomocou digitálneho
prístroja a čiastočne aj gravimetrickou metódou, za účelom stanovenia vplyvu lesa na jej
hodnoty, ako aj jej vplyvu na úrodu plodín. Realizovala sa prvá etapa vyhodnotenia
údajov okamžitej vlhkosti vzhľadom na vzdialenosť od okraja lesa. Vypracovali sa
podklady do správy čiastkovej úlohy pre priebežnú oponentúru.
• Uskutočnila sa prehliadka pokusov založených na poľnohospodárskych pozemkoch.
Pokračovala mikropropagácia topoľov a overovanie technológie množenia metódou
in vitro dvoch druhov vŕb a hybridov topoľov, vrátane ich ošetrovania. U vŕb sa
nedosiahla viacvrcholová kultúra napriek uplatneniu viacerých spôsobov sterilizácie
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kontaminovaných púčikov. Ukazuje sa potreba overovania nových sterilizačných
roztokov. Zaškôlkovalo sa 150 sadeníc topoľa a 50 sadeníc agáta z in vitro množenia.
Odobrali sa rezky jednotlivých klonov vŕb a topoľov na zakorenenie a získanie
reprodukčného materiálu a na založenie nových pokusov. Založila sa PP, zalesnením lúky
drevinou smrek, s variantami aplikácie a bez aplikácie hydrogélu a biomasy lesnej pôdy
na sadenice a do jamiek, pred výsadbou. Zhodnotila sa ujatosť, výškový rast a zdravotný
stav jedincov na ploche. Založila sa PP Trebišov (vŕby, euroamerické topole a topoľ
biely) na sledovanie rastu, vývoja a produkcie rýchlorastúcich mäkkých listnáčov,
plantážnickým spôsobom s veľmi krátkou rubnou dobou. Zhodnotila sa ujatosť
a zdravotný stav jedincov na ploche, skúmali sa príčiny zhoršeného stavu a odumierania
kultúry. Uskutočnili sa biometrické merania vybratých znakov na 2 PP založených
na poľnohospodárskych plochách zalesnených z titulu posilnenia ekologickej stability
krajiny (vodohospodárska oblasť), na 2 PP založených na spustnutých pôdach. Na 9-tich
PP sa hodnotila produkčná schopnosť a zdravotný stav rýchlorastúcich drevín. Zhodnotil
sa vývoj a stabilita smrekových porastov s rôznym režimom výchovy na pokusnej ploche
Vrch Dobroč 2. Rozpracovali sa metódy optimalizácie drevinového zloženia lesných
porastov na základe faktorov stanovišťa a metódy hodnotenia stability lesných porastov.
Začalo ich overovanie na PP Vrch Dobroč 2. Založili a vyhodnotili sa pokusy
na testovanie mrazuvzdornosti sadbového materiálu vybraných lesných drevín a na vplyv
hydroabsorbentov na ujatosť a prežívanie lesných kultúr. Vytypovali sa dreviny resp.
klony vhodné na zakladanie energetických porastov a začalo sa s ich overovaním.
Predbežne sa stanovili základné produkčné a technické podmienky pre zakladanie
a obhospodarovanie energetických porastov a zhodnotili sa doteraz používané
technológie prípravy pôdy a zakladania energetických porastov. Zisťovali a organizačne
sa zabezpečovali s držiteľmi pozemkov plochy na založenie nových pokusov.
Zhromaždili a spracovali sa hospodársko-úpravnícke a ekonomické informácie pre referát
na odborný seminár o možnostiach zabezpečenia biomasy na báze rýchlorastúcich drevín
pre kombinát KAPA Štúrovo a ABN Žarnovica. Pripravili sa podklady do správy
pre priebežnú oponentúru čiastkovej úlohy.
Názov projektu:
Účtovné číslo projektu:
Plánovaná doba riešenia:
Koordinačné pracovisko:
Čiastková úloha:
Zodpovedný riešiteľ ČÚ:

Rozvoj vidieka a zmeny v potravinových vertikálach
v kontexte integrácie SR do EÚ
4504
2003 – 2005
Výskumný
ústav
ekonomiky
poľnohospodárstva
a potravinárstva Bratislava
Vplyv integrácie SR na socioekonomické podmienky lesníctva
Ing. Viera Petrášová, CSc.

Náklady na riešenie v tis. Sk
Celkom
štátny príspevok
z
v tom: kooperácie
toho:
vlastné zdroje
iné zdroje

Za celú dobu riešenia
plán
skutočnosť
1 100
441,9
1 100
438,1
3,8

V r. 2004
plán
skutočnosť
215,1
218,7
215,1
215,1
3,6

Vypracoval sa metodický postup pre riešenie úlohy v roku 2004. Obhájil sa metodický
postup riešenia úlohy a výsledky za rok 2003. Spracovalo sa 250 dotazníkov sociálnej situácie
technicko-hospodárskych zamestnancov LH. Získali sa podklady pre komparáciu metód
oceňovania verejnoprospešných funkcií lesa. Spracovali sa odborné materiály od nás
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a zo zahraničia pre čiastkovú záverečnú správu s realizačným výstupom oceňovanie
verejnoprospešných funkcií lesa. Vypracoval sa metodický postup tvorby predikcie zmien
situácie v lesníctve po vstupe do EÚ. Vypracovala a úspešne sa zoponovala záverečná správa
za etapu Analýza metodických prístupov oceňovania verejnoprospešných funkcií lesov u nás
a v zahraničí. Spracovali sa podklady zo zahraničnej literatúry ku problematike identifikácie
rizík rozvoja lesníctva v rámci vidieckeho rozvoja. Zostavil sa dotazník identifikácie bariér
lesníctva v podpornej politike EÚ v rokoch 2007-2013. Spracovala sa správa o riešení úlohy
v roku 2004.
Názov projektu:

Spracovanie nadbytočnej drevnej suroviny najnižšej kvality
v celulózopapierenských výrobných kapacitách na nové
produkty
Účtovné číslo projektu:
4601
Plánovaná doba riešenia: 2003 – 2004
Koordinačné pracovisko: Výskumný ústav papiera a celulózy a. s., Bratislava
Etapa:
E 03 – Výhľadová prognóza vývoja zdrojov drevnej hmoty
v SR pre celulózopapierenský priemysel
Zodpovedný riešiteľ etapy: Ing. Martin Moravčík, CSc.
Náklady na riešenie v tis. Sk
Celkom
z
toho:

štátny príspevok
v tom: kooperácie
vlastné zdroje
iné zdroje

Za celú dobu riešenia
plán
skutočnosť
599,0
620,0
599,0
599,0
21,0

V r. 2004
plán
skutočnosť
336,0
355,6
336,0
336,0
19,6

Odvodili sa výhľadové etáty ťažby dreva v závislosti od druhu použitých decenálnych
ťažbových percent v 3 alternatívnych riešeniach, t. j. decenálne ťažbové percentá z plánovanej
ťažby v platných LHP, ťažbové percentá podľa vyhlášky o hospodárskej úprave lesov a podľa
odhadnutej skutočnej ťažby vo vekových stupňoch. Výhľadové etáty sa vypracovali na roky
2004 až 2020 pre 8 krajov, celú SR, lesy v užívaní štátnych a neštátnych subjektov, kategórie
lesov hospodárskych, ochranných a osobitného určenia, podľa druhu ťažby obnovná,
výchovná do 50 rokov a nad 50 rokov a celková, ako aj podľa vybraných drevín a skupín
drevín (ihličnaté a listnaté). Zhodnotil sa doterajší vývoj domácej produkcie vlákninového
dreva a vypracovala sa výhľadová prognóza potenciálnych zdrojov vlákninových sortimentov
v členení pre tri akostné triedy výrezov (V, VI, a III/1), deväť skupín hospodársky
významných drevín (smrek, jedľa; borovica, smrekovec; buk; hrab; dub, cer, agát; topoľ,
vŕba; breza; ostatné listnaté tvrdé; ostatné listnaté mäkké, ale aj pre ihličnaté spolu, listnaté
spolu a všetky dreviny spolu), osem krajov a celú SR na kalendárne roky (2005, 2010, 2015,
2020). Výhľadová prognóza sa v zmysle zmluvy odovzdala zadávateľovi v termíne
do 31. mája 2004. V rámci etapy predikcia cenovej a obchodnej politiky vlákninového dreva
sa spracoval časový rad vývoja jeho cien v SR za roky 1989-2003, v Rakúsku a v ČR za roky
2001-2003 ako aj podklady pre obchodnú politiku. Časové rady sa podrobne analyzovali
a na ich podklade sa vypracovala predikcia cenovej a obchodnej politiky pre sortimenty
vlákninového dreva. Vypracovala sa záverečná správa riešenia úlohy, ktorá sa v zmluvne
dohodnutom termíne (do 31. októbra) predložila koordinačnému pracovisku VUPC a. s.
Bratislava.
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Názov projektu:

Modifikácia úžitkových vlastností drevných materiálov
a rozšírenie oblasti ich použitia
Účtovné číslo projektu:
4602
Plánovaná doba riešenia: 2003 – 2005
Koordinačné pracovisko: Výskumný ústav papiera a celulózy a. s., úsek Slovenský
drevársky výskumný ústav
Etapa:
Výskum produkčného potenciálu lesov SR
Zodpovedný riešiteľ etapy: doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc.
Náklady na riešenie v tis. Sk
Celkom
z
toho:

štátny príspevok
v tom: kooperácie
vlastné zdroje
iné zdroje

Za celú dobu riešenia
plán
skutočnosť
2 042
1 266,5
1 630
1 030,0
412

236,5

V r. 2004
plán
skutočnosť
672,0
695,8
504,0
504,0
168

191,8

Vypracovala a odovzdala sa správa za riešenú etapu koordinačnému pracovisku
na priebežnú oponentúru úlohy vedy a výskumu za rok 2003. Pokračovalo sa v riešení etapy
spracovávaním podkladov pre sortimentáciu etátov ťažby dreva podľa hospodársky
významných drevín a krajov SR. Analyzovala sa prognóza ťažby dreva a vypočítala
odhadovaná štruktúra sortimentov do roku 2020. Parciálne výsledky výskumu sa odovzdali
koordinačnému pracovisku. Spracovali sa grafické podklady pre analýzu produkčného
potenciálu lesov SR. Spracovávali sa tabuľkové a grafické prehľady o výhľadovej štruktúre
sortimentov do roku 2020 a pripravovali ďalšie podklady do správy za vecnú etapu.
Vypracovala a odovzdala sa správa pre kontrolný deň etapy. Uskutočnil sa kontrolný deň
etapy na koordinačnom pracovisku VÚPC Bratislava.
4.3

Zhodnotenie riešenia vedecko–technických projektov

Názov projektu:
Účtovné číslo projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Plánovaná doba riešenia:
Koordinačné pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:

Podpora zdravia pri prácach v lesnom hospodárstve
1720
VTP - 2741
2002 – 2004
Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Ing. Viera Petrášová, CSc.

Náklady na riešenie v tis. Sk
Celkom
z
toho:

štátny príspevok
v tom: kooperácie
vlastné zdroje
iné zdroje

Za celú dobu riešenia
plán
skutočnosť
5 200,0
5200,4
4 300,0
4300,0
420,0
120,0
900,0
900,4

V r. 2004
plán
skutočnosť
1 800,0
1 800,0
1 500,0
1 500,0
50,0
300,0
300,0

Spracovali sa závery ku problematike úrazovosti a chorôb z prác v LH, dokončilo sa
spracovanie dotazníkov ku subjektívnym názorom respondentov pracujúcich v lesnom
hospodárstve o svojom zdravotnom stave a vypracovala sa mapa PN za okresy SR.
K problematike legislatívy a praktickej aplikácie súčasného právneho stavu BOZP a ochrany
zdravia pracujúcich prebiehajú konzultácie s inšpektormi práce o súčasných problémoch
pri aplikácii systému BOZP a zdravotníckej starostlivosti. V rámci riešenia sa uskutočňujú
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práce na harmonizácii navrhovanej novej vyhlášky ku BOZP v LH ku Acquis. Vypracoval sa
návrh na zaradenie BOZP pri výkone jednotlivých prác v LH do výučby odborných
a všeobecnovzdelávacích predmetov na SLŠ a LF TU Zvolen. Uskutočnila sa analýza
ekonomických dopadov prijatia nových legislatívnych predpisov v oblasti PN zamestnancov
neštátnych lesných podnikov na príklade hospodárenia censualistov v Rajci a uskutočnil sa
zber empirického materiálu k obdobnej analýze pre modelové územie OZ Žilina. Pripravila sa
štúdia dopadov zákona 330/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a medzinárodného
dohovoru ILO na práce v podmienkach LH. Pripravil sa návrh projektu vzdelávania SZČO
v ťažbových činnostiach a zamestnankýň v pestovných činnostiach vzhľadom ku BOZP.
Vypracoval sa návrh projektu ku konferencii v roku 2004 pre túto problematiku. Spracoval sa
empirický materiál ku ekonomike PN v roku 2004 na základe nových legislatívnych
postupov. Vypracovali sa návrhy učebných osnov predmetu Ergonómia a bezpečnosť
pri práci v lesnom hospodárstve. spracovali sa legislatívne úpravy návrhu novej vyhlášky ku
BOZP v LH. Vypracovali sa návrhy pre príručky v oblasti starostlivosti o zdravie pracujúcich
v LH a príručky k BOZP v ťažbovej činnosti. Napísala sa záverečná správa vedeckotechnického projektu.
Názov projektu:
Účtovné číslo projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Plánovaná doba riešenia:
Koordinačné pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:

Výskum inovácií v lesníctve a ich vplyvu na rozvoj vidieka
1901
APVT – 20 - 013702
2002 – 2004
Lesnícky výskumný ústav, Zvolen
Ing. Roman Longauer, CSc.

Náklady na riešenie v tis. Sk
Celkom
z
toho:

štátny príspevok
v tom: kooperácie
vlastné zdroje
iné zdroje

Za celú dobu riešenia
plán
skutočnosť
1 500,0
1 446,9
1 500,0
1 446,0
120,0
120,0
0,9

V r. 2004
plán
skutočnosť
600,0
600,0
600,0
600,0
20,0
40,0

V druhom a záverečnom roku riešenia sa v nadväznosti na prieskumy v r. 2003
zabezpečil upresňujúci prieskum inovácií a inovačného správania sa štátnych a neštátnych
podnikateľských subjektov LH SR a Odborných lesných hospodárov. Okrem informácií
o podnikateľských činnostiach poskytol informácie o inštitucionálnej podpore
podnikateľských a inovačných projektov, jej efektívnosti a nedostatkoch. V spoluriešiteľstve
s LF TU Zvolen sa ukončila dokumentácia realizovaných inovačných projektov, vrátane
hodnotenia ich podporných a brzdiacich faktorov. Spracovala sa rešerš zahraničných
publikácií o inovovaní a nových formách podnikania v LH. Získaný empirický a literárny
materiál sa vyhodnotil za účasti celého riešiteľského kolektívu. Zanalyzovali sa doterajšie
prístupy k podnikaniu v lesnom hospodárstve. Porovnaním výsledkov hodnotenia
realizovaných projektov s anketovými prieskumami a interview v etape 1, prístupmi
k problematike na Slovensku a v zahraničí sa identifikovali možné koncepty a navrhli nástroje
na podporu inovácií a podnikania v lesnom hospodárstve SR. Vypracovali sa čiastkové
záverečné správy:
- Inovačný potenciál - správa z prípadových štúdií o inováciách v LH SR (LF TU Zvolen) a
- Výskum inovácii v lesníctve a ich vplyvu na rozvoj vidieka.
Vytvorila sa internetová báza údajov na podporu realizácie inovácií, sprístupňujúca
výsledky riešenia projektu APVT a Regionálneho projektového centra Európskeho lesníckeho
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ústavu INNOFORCE v rokoch 2000-2004, ktorá by mohla slúžiť aj ako platforma
pre výmenu informácií v súvisiacich oblastiach u nás a v zahraničí aj po jeho ukončení
(internetová adresa http://www.fris.sk >>> Inovácie a podnikanie v lesníctve). Informáciu
o existencii internetovej stránky sme uverejnili v odbornom časopise Les.
Usporiadal sa celoštátny odborný seminár „Podpora podnikania a inovácií
v lesníctve“(31. 3. 2004) vrátane vydania zborníka. V súlade s metodikou sa zabezpečil výber
zahraničných prípadových štúdií a príprava internetového informačného bloku pre inovácie
a podporu podnikania v lesníctve.
Prikročilo sa k zverejňovaniu výsledkov riešenia projektu. Pripravil sa 1 odborný článok
pre časopis Les , 1 odborná monografia v edícii Lesnícke štúdie, 1 pôvodná vedecká práca
v Lesníckom časopise, 1 poster na konferencii INNOFORCE a účasť COST-E30.
V spolupráci s Lesníckou fakultou TU Zvolen sa pripravil článok prijatý v medzinárodnom
CC časopise Journal of Forest Sector Policy and Economics.
Kolektív riešiteľov sa zapojil do vypracovania súhrnnej správy RPC EFI INNOFORCE
“Innovation and Entrepreneurship in Forestry in Central Europe”. Bude publikovaná
v tematickej sérii EFI Research Report v r. 2005.
Zástupca riešiteľského kolektívu sa zúčastnil Medzinárodnej vedeckej konferencii RPC
EFI INNOFORCE 2000-2004, spojenej s úvodným stretnutím INNOFORCE 2005-2008 a
Zasadnutím COST E30 “Rural production and urban consumption” na Universität für
Bodenkultur vo Viedni 21. - 23. apríla 2004.
Riešenie projektu sa ukončilo vypracovaním záverečnej správy, hlásenia o priebehu
riešenia a vyúčtovania projektu podľa usmernenia zadávateľa.
Názov projektu:
Účtovné číslo projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Plánovaná doba riešenia:
Koordinačné pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ:

Výskum zásob a bilančných zmien uhlíka v horskej krajine
1902
APVT – 27 - 037702
2004 – 2006
Lesnícky výskumný ústav Zvolen
doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD.

Náklady na riešenie v tis. Sk
Celkom
z
toho:

štátny príspevok
v tom: kooperácie
vlastné zdroje
iné zdroje

Za celú dobu riešenia
plán
skutočnosť
3 708,0
966,5
3 708,0
966,0
0,5

V r. 2004
plán
skutočnosť
966,0
966,5
966,0
966,0
0,5

V priebehu roka 2004 sa realizovali práce na riešení etáp E 01 a E 02 v modelovom
území Poľany. Urobil sa základný literárny prehľad k danej problematike a začalo sa
s prípravou podkladov pre spracovanie výsledkov v prostredí geografických informačných
systémov (platforma Arc). Vybrali sa modelové lesné porasty a poľnohospodárske segmenty
krajiny, kde sa pripravuje odber vzoriek pôdy a nadzemnej biomasy pre analýzy obsahu
uhlíka. V etape E 03 sa identifikovali základné ľudské aktivity v modelovom území
a v nadväznosti na E 04 sa pripravil podrobnejší metodický postup riešenia.
Zabezpečili sa podklady (mapy pôdnych typov, podklady o aktuálnom využívaní
krajiny/land cover) pre celoplošnú kvantifikáciu a hodnotenie zásob uhlíka v pôde a čiastočne
aj v biomase pre oblasť Poľany.
Na modelovom území Vrch Dobroč boli identifikované lokality, kde boli pred cca 30
až 40 rokmi zalesnené poľnohospodárske pôdy. Na tomto území sa odobrali pomocou vrtákov
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pôdne vzorky do hĺbky 100 cm (prípadne až 120 cm), spolu na 6 odberných lokalitách, vždy
v štyroch opakovaniach. Súčasťou boli aj vzorky pokryvného humusu, resp. organických
zvyškov na povrchu pôdy. Jednotlivé lokality reprezentovali segmenty, kde je v súčasnosti
bukový porast, smrekový porast, lúka a orná pôda. Z odobratých vzoriek sa zatiaľ realizovali
laboratórne analýzy obsahu uhlíka a kľúčových pôdnych parametrov (celkový dusík, pH).
Odbery vzoriek budú pokračovať pre podrobnejšie hodnotenie kombinácií využívania pôdy
v minulosti a v súčasnosti, pričom aj na už vybratých odberových miestach sa doplnia údaje,
ktoré je možné získať iba v pôdnych sondách (objemová hmotnosť, podiel pôdneho skeletu) a
ktoré sú nutné pre kalkuláciu zásob uhlíka v pôde.
Priebežne sme hodnotili variabilitu obsahu uhlíka v jednotlivých hĺbkach pôdy a
variabilitu zásob uhlíka v celej uvažovanej zóne pedosféry (pri odhadovanej objemovej
hmotnosti a podiele skeletu) ako podklad pre interpretáciu zistených rozdielov ako aj
pre následné hodnotenie možností detekcie sekvestrácie uhlíka v pôde.
Urobila sa identifikácia nelesného využívania krajiny v modelovom území vrátane
mapových podkladov verifikovaných na základe terénnych pochôdzok. Hlavný dôraz sa
venoval najmä lúčnym a trávnatým biotopom s ohľadom na ľudské aktivity v krajine (pasenie
dobytka, kosenie, hnojenie a pod.). Vytypovali sa lokality, kde sa vykoná inventarizačný
výskum s odberom vzoriek.
Začalo sa s inventarizáciou zásob uhlíka v biomase lesných ekosystémov na podklade
inventarizačných údajov z lesných hospodárskych plánov a ich verifikácia v teréne pre Lesný
hospodársky celok Poľana. Pre jednotlivé časti (najmä stromovej) biomasy sa odobrali vzorky
na obsah uhlíka a dusíka, ktoré sa laboratórne analyzovali.
Postup prác na riešení E 01-E 04 sa zabezpečil v súlade s časovým harmonogramom,
tak ako bol navrhnutý a v priebehu roku 2004 sa splnili všetky schválené zámery v rámci
jednotlivých etáp, vrátane zabezpečovania časového harmonogramu.
Názov projektu:

Štúdium biológie, metód masového chovu a rádiosenzitivity
vrtivky mediteránnej a mníšky veľkohlavej
Účtovné číslo projektu:
4302
Evidenčné číslo projektu: APVT – 51 - 042702
Plánovaná doba riešenia: 2004 – 2006
Koordinačné pracovisko: Entomologický ústav SAV
Čiastková úloha:
Štúdium biológie, metód masového chovu a rádiosenzitivity
mníšky veľkohlavej
Zodpovedný riešiteľ ČÚ: Ing. Milan Zúbrik, PhD.
Náklady na riešenie v tis. Sk
Celkom
z
toho:

štátny príspevok
v tom: kooperácie
vlastné zdroje
iné zdroje

Za celú dobu riešenia
plán
skutočnosť
900,0
301,2
900,0
300,0
1,2

V r. 2004
plán
skutočnosť
300,0
301,2
300,0
300,0
1,2

Začalo sa s riešením projektu v laboratórnych aj terénnych podmienkach. Na účely
laboratórnych chovov sme použili vaječné znášky z laboratórneho chovu mníšky veľkohlavej
z pracoviska USDA – APHIS Methods Development Centre in Otis, MA (U.S.A.). Vaječné
znášky boli pred experimentmi skladované 120 dní pri teplote ±7°C aby sa navodila umelá
diapauza. Niekoľko málo dní pred liahnutím boli vajíčka mníšky veľkohlavej ožiarené gama
radiáciou (dávkou 10, 50 a 100 Gy). Húsenice, ktoré sa liahli boli umiestnené na prirodzenú
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potravu. Ako potrava sa používali listy štyroch druhov dubov (dub letný, dub zimný, dub
cerový a dub plstnatý). Chov prebiehal v plastikových kelímkoch (100 ml) pri teplote 21 °C
v laboratórnych podmienkach. V každej variante a drevine celkom 50 húseníc. Húsenice boli
v jedno až dvojdňových intervaloch kontrolované a bola im vymieňaná potrava. Sledovali sa
vývojové charakteristiky škodcu, ako napr. váha, mortalita, rýchlosť vývoja a pod. Výsledky
boli spracované do podoby záverečnej správy za prvý rok riešenia. Ukázalo sa, že gama
radiácia má zásadný vplyv na vývojové charakteristiky cieľového hmyzu, pričom typ dreviny
zásadne neovplyvňuje jej pôsobenie. Všeobecne bola laboratórna populácia škodcu odolnejšia
na cere a dube zimnom. Uvedené preferencie sú známe a očakávané pre populáciu škodcu
v stredoeurópskom regióne. Pripravilo sa vecné a finančné odúčtovanie úlohy a vypracovala
sa metodika pre rok 2004.
4.4

Zhodnotenie riešenia medzinárodných programov a projektov

Názov projektu:
Účtovné číslo projektu:
Plánovaná doba riešenia:
Koordinačné pracovisko:
Zodp. riešiteľ na LVÚ:

Natura 2000 – pomoc pri implementačnom procese
8101
2004
ViSKon Ltd., Dánsko, Daphne
Ing. Jozef Vladovič, PhD.

V rámci riešenia projektu sme zorganizovali alebo sme sa zúčastnili celkom na 16-tich
stretnutiach WG A (pracovnej skupiny pre lesné biotopy). Zúčastnili sme sa na Expert
meeting on Favourable Conservation Status (FCS) (SUZA, Bratislava; 20.–21. január 2004)
a na školení mapovateľov lesných biotopov (Nitra – Koliňany; 25.–26. máj 2004) a na Expert
meeting on Favourable Conservation Status (FCS) (SUZA, Bratislava; 15.–16. jún 2004
a 15.–16. november 2004). Pripravili sme prezentáciu na tému: Priaznivý stav lesných
biotopov a ich ochrany. Definovali sa metodologické východiská a rámce na posudzovanie
priaznivého stavu lesných biotopov a priaznivého stavu ochrany. Pracovalo sa na zosúladení
prístupov s pracovnou skupinou B pre nelesné biotopy. V rámci riešenia sa upresnil a
zosúladil systém kritérií a indikátorov FCS so zameraním na ich bližšie špecifikovanie
pre konkrétne lesné biotopy a upresnila sa forma tlačiva na opis priaznivého stavu lesných
biotopov na základe vzorového spracovania vybraných biotopov. Spracovala sa terminológia
FCS pre lesné biotopy. Podieľali sme sa na výbere a optimalizácii metódy hodnotenia FCS
lesných biotopov. Vypracovali sa materiály: Definície indikátorov FCS – lesné biotopy;
Súčasný stav ochrany lesných biotopov Natura 2000. Spracoval sa základný prehľad možných
zdrojov informácií a poznatkových báz; GIS vrstvy a databázy jednotiek priestorového
rozdelenia lesov, digitalizované typologické mapy prevedené na biotopové, model terénu,
satelitné a letecké snímky DPZ, GIS vrstvy drevinového zloženia a defoliácie, poznatkové
bázy pôvodného a prirodzeného drevinového zloženia, ekologickej stability, stupňov
prirodzenosti, informácie o pralesoch a prírodných lesoch Slovenska, poznatkové bázy
z riešenia vedecko–technických projektov a ďalšie. Sústredili sme sa na vybrané lesné
biotopy, modelové územia a lokality. Riešitelia LVÚ Zvolen spracovali hodnotenie
priaznivého stavu 7 lesných biotopov a návrh pre odhad hodnotenia súčasného stavu lesných
biotopov Slovenska z dostupných existujúcich informačných zdrojov (v spolupráci so ŠOP
SR a Lesoprojektom). V spolupráci so zúčastnenými inštitúciami a členmi expertnej
pracovnej skupiny WG A sa spracovali a odovzdali koordinátorke projektu Ing. Guzyovej
(Daphne) príslušné kapitoly do záverečnej správy projektu, zaoberajúce sa súčasným stavom
ochrany lesných biotopov Natura 2000, výskytom a rozšírením lesných biotopov Natura 2000
na Slovensku a v navrhnutých územiach európskeho významu, zhodnotením existujúceho
stavu ochrany lesných biotopov Natura 2000, lesných druhov rastlín vzhľadom na ich
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rozšírenie, druhové zloženie, štruktúru, reprezentatívnosť, štatút ochrany, trendy a ohrozenie a
právnymi normami pre ochranu lesných biotopov SR, vrátane medzinárodných záväzkov.
Názov projektu:
Účtovné číslo projektu:
Plánovaná doba riešenia:
Koordinačné pracovisko:
Zodp. riešiteľ na LVÚ:
·
·
·
·
·
·

Výskum aplikácie hydrogélov STOCKOSORB v škôlkárskej
výrobe a pri umelej obnove lesa
8201
2003 – 2006
STOCKHAUSEN Krefeld, NSR
Ing. Milan Sarvaš, PhD.

V roku 2004 sa v rámci riešenia úlohy realizovali nasledovné činnosti:
Vizuálne hodnotenie stavu výsadieb založených v roku 2003.
Založenie pokusu na testovanie aplikácie hydrogélu pri dopestovávaní krytokorenného
sadbového materiálu smreka.
Biometrické hodnotenie založených pokusných plôch po druhej vegetačnej perióde.
Hodnotenie aplikácie hydrogélu pri dopestovávaní krytokorenného sadbového materiálu
založenom na jar 2004.
Štatistické spracovanie získaných údajov.
Vypracovávanie predbežnej správy.

Názov projektu:
Číslo projektu:
Plánovaná doba riešenia:
Koordinačné pracovisko:
Zodp. riešiteľ na LVÚ:

Vývoj ekologických metód boja s lesnými
založenými na SIT
8352
2003 –- 2006
International Atomic Energy Agency Viedeň
doc. Ing. Július Novotný, CSc.

škodcami

Väčšina experimentov na projekte prebehla v prvom polroku. Imága lykožrúta
smrekového (Ips typographus) použité v pokuse boli zozbierané z feromónových lapačov
inštalovaných na tento účel začiatkom rojenia. Zo vzoriek boli vytriedené samce, ktoré boli
potom ožiarené rôznymi dávkami žiarenia. Ožarovanie bolo realizované na Slovenskom
metrologickom ústave v Bratislave. Použili sa dávky 5, 10, a 20 Gy. Zdrojom radiácie bol
Cobalt. Ožiarené samce boli spolu s neožiarenými samicami vypustené do insektárií
umiestnených v klimatizovanej miestnosti. Po vypustení sa chrobáky zavŕtali do pripravených
klátov a začali zakladať novú generáciu. Vyhodnocoval sa počet snubných komôrok,
množstvo materských chodieb, počet larválnych chodieb a sledoval sa vývoj kukiel a nových
imág. Tieto údaje sa porovnávali podľa dávok ožiarenia. Koncom roka sa spracovala správa,
ktorá zosumarizovala výsledky a stanovila ciele pre nasledujúce obdobie riešenia. Následne
bola správa obhájená na IAEA a boli pridelené finančné prostriedky na rok 2005.
Názov projektu:
Účtovné číslo projektu:
Plánovaná doba riešenia:
Koordinačné pracovisko:
Zodp. riešiteľ na LVÚ:

Entomopatogény významných motýlích škodcov lesa
8353
2002 – 2004
Univerzita Illinois, USA
doc. Ing. Július Novotný, CSc.

Pre novú výskumnú sezónu v rámci tohto projektu bol spracovaný časový a priestorový
rozvrh terénnych a laboratórnych experimentov. Stanovili sa dve lokality (Krupina
a Plášťovce) pre pokračovanie zisťovania distribúcie mikrosporidiálnej infekcie v teréne
(aplikácie z r. 2003) a jedna lokalita (Čifáre) pre veľkoplošnú experimentálnu aplikáciu
N. lymantriae. Uskutočnili sa terénne experimenty s pozemnou ULV aplikáciou
mikrosporídie Nosema sp. na lokalitách Krupina a Plášťovce a zisťoval sa vplyv
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mikrosporídie na necieľové druhy húseníc motýľov. Vykonala sa prvá letecká experimentálna
ULV aplikácia mikrosporídie Nosema lymantriae proti húseniciam mníšky veľkohlavej
(Lymantria dispar) v oblasti Čifár a skúmal sa účinok tejto aplikácie na cieľové a necieľové
druhy Lepidoptera. V laboratóriách LVÚ sa vykonal výskum zdravotného stavu cieľových
a necieľových druhov húseníc odobratých v štandardizovaných vzorkách zo všetkých
mikrosporidiálnych experimentov a stanovila sa prezencia a frekvencia patogénov. Celý
výskum zabezpečoval medzinárodný výskumný tím (Slovensko-USA-Bulharsko-Česká
republika). Výsledky v roku 2004 neboli štatisticky signifikantné. Dôvodom bola nízka
koncentrácia prípravku použitá v terénnych experimentoch a veľmi nevhodné počasie na jar
2004. Z tohto dôvodu výskumný tím rozhodol o vykonaní doplňujúcich testov v roku 2005.
Koncom roka sa pripravila presná metodika a časový harmonogram prác pre jar 2004.
Čiastkové výsledky projektu boli prezentované na prestížnom podujatí Interagency Research
Forum v meste Annapolis v USA (formou posteru / prezentovala Dr. Lee Solter z univerzity
v Illinois).
Názov projektu:
Číslo projektu:
Plánovaná doba riešenia:
Koordinačné pracovisko:
Zodp. riešiteľ na LVÚ:

Microsporidická transmisia v populácii mníšky veľkohlavej
8356
2004 – 2005
BOKU Univerzita Viedeň
Ing. Milan Zúbrik, PhD.

V prvom polroku 2004 bol uzavretý kontrakt na projekt financovaný Univerzitou
Viedeň (BOKU Wien). Spolupracujúcim pracoviskom je USDA Hamden a Illinois (USA).
Koncom apríla a začiatkom mája sa realizovali experimenty, ktoré boli zamerané na zistenie
schopnosti patogéna mníšky veľkohlavej prežiť v terénnych podmienkach a byť schopný
aktívne sa rozširovať v populácii škodcu. V súčasnosti prebieha determinácia patogénov
na kooperujúcom pracovisku BOKU Viedeň. Výsledku ukázali, že vo väčšine prípadov došlo
k očakávanému prenosu infekcie z infikovaných na neinfikované jedince. Koncom roku 2004
sa pripravila metodika pokračovania experimentov v roku 2005 a zabezpečilo sa finančné
krytie.
Názov projektu:
Účtovné číslo projektu:
Plánovaná doba riešenia:
Koordinačné pracovisko:
Zodp. riešiteľ na LVÚ:

Rozvoj ekologických metód boja s hmyzími škodcami lesa
založených na využití SIT a parazitoidov (modelový hmyz –
mníška veľkohlavá)
8357
1999 – 2004
International Atomic Energy Agency, Viedeň
Ing. Milan Zúbrik, PhD.

Koordinačným pracoviskom projektu je International Atomic Energy Agency Viedeň.
Podstatná časť experimentov na projekte bola uskutočnená v I. polroku 2004. Viedli sa
opakovane laboratórne chovy F1 lariev mníšky veľkohlavej L. dispar pochádzajúcich
od rodičov ožarovaných dávkou 20, 30, 80, a 100 Gy. Zisťovala sa dĺžka trvania jednotlivých
instarov, mortalita a váha kukiel. V teréne sa vysadili F1 vaječné znášky (30 a 100 Gy) plus
dve kontroly (jedna pochádzajúca z čistého laboratórneho chovu a jedna pochádzajúca
z prírody). V III. štvrťroku prebehlo spracovanie výsledkov a pripravuje sa záverečná správa
projektu, ktorá bola odovzdaná na IAEA, kde prebehlo schvaľovacie konanie. V máji 2005 sa
očakáva koordinačná porada k projektu v sídle IAEA vo Viedni, kde sa bude diskutovať
o ďalšom pokračovaní v riešení.
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Názov projektu:
Účtovné číslo projektu:
Plánovaná doba riešenia:
Koordinačné pracovisko:
Riešiteľ:

Úloha predátorov v populačnej dynamike mníšky veľkohlavej
v Strednej Európe
8359
2004 – 2005
BOKU Univerzita Viedeň
Ing. Milan Zúbrik, PhD.

Na konci III. štvrťroku sa vykonala kontrola početnosti vaječných znášok
na experimentálnych plochách. Početnosť škodcu sa monitorovala feromónovými lapačmi,
ktoré boli inštalované na 12 výskumných plochách. Lapače boli už aj zozbierané a práve sa
vyhodnocuje početnosť odchytených samcov. V jesenných mesiacoch prebehne ešte kontrola
vaječných znášok. V IV. štvrťroku sa odovzdala záverečná správa a zatiaľ neboli získané
finančné zdroje na pokračovanie výskumu v roku 2005, preto bude riešenie tohto projektu
pozastavené.
Názov projektu:
Účtovné číslo projektu:
Plánovaná doba riešenia:
Koordinačné pracovisko:
Zodp. riešiteľ na LVÚ:
·
·
·
4.5

Zmluva o konzultačnej spolupráci
8943
2004
Wieser Consults
Ing. Milan Sarvaš, PhD.

V roku 2004 sa v rámci úlohy realizovali nasledovné činnosti:
Odborný workshop v oblasti možností čerpania finančných prostriedkov
zo štrukturálnych fondov EÚ a prezentácie firmy Klade Holz (Rakúsko).
Odborná exkurzia pre lesnícku prax v Rakúsku spojená s praktickými ukážkami
najmodernejších postov v ťažbe a približovaní dreva.
Rokovania s firmou Foria o výskumných aktivitách v oblasti ťažbovo-dopravných
technológií.
Zhodnotenie riešenia úloh výskumno-vývojového zamerania v rámci zmluvných
účelových činností

Úlohy 4.5.1 až 4.5.6 boli financované podľa zmluvy o poskytnutí účelových
prostriedkov v rámci bežného transferu. Všetky výsledky riešenia boli spracované formou
záverečných správ a protokolárne odovzdané na MP SR, Sekciu lesnícku.
4.5.1 Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy Slovenska
Účtovné číslo úlohy:
6000 - 6040
Zodpovedný riešiteľ:
doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD.
Gestor za MP SR-SL:
Ing. Dušan Seifert
Doba riešenia:
1. 1. 2004 - 31. 12. 2004
Plánované nákl. na rok 2004 (tis. Sk): 13 500,0

Skutočné náklady (tis. Sk): 13 500,0

ČÚ 01 – DÔSLEDKY KLIMATICKEJ ZMENY NA LESNÉ EKOSYSTÉMY
V rámci riešenia čiastkovej úlohy 01 sa pracovalo na podrobnej metodike riešenia
úlohy. Súčasťou riešenia úlohy bolo aj štúdium literatúry a analýza vhodnosti použitia
dostupných softvérových prostriedkov pre riešenie úlohy.
Pre tvorbu klimatických modelov boli vypracované dva súbory klimatických údajov a
digitálny výškový model územia SR.
Prvý súbor obsahuje údaje o dlhodobých teplotných priemeroch a zrážkových úhrnoch
za obdobie 1961-1980 po jednotlivých mesiacoch. Celkovo bolo k dispozícií 172 meracích
staníc teplôt a 552 meracích staníc zrážok.
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Druhý súbor obsahuje údaje za jednotlivé roky (špecifikované vyššie). Celkovo sú
dostupné údaje za roky 1961–2003, s priemerným počtom 80 staníc za jednu časovú úroveň.
Digitálny výškový model bol vytvorený zo základných máp v mierke 1:50 000 s veľkosťou
bunky 30 m. Pre hodnotenie reálneho rozsahu uvedených klimatických ukazovateľov
pre jednotlivé dreviny v rámci SR bola použitá klasifikovaná satelitná snímka z LANDSAT 5
s priestorovým rozlíšením 30 m.
V rámci riešenia bola vykonaná numerická aj priestorová validácia vstupných údajov
a boli odstránené nekonzistentné merania, odvodené boli deskriptívne štatistické
charakteristiky všetkých zdrojových údajov (všetky ukazovatele za jednotlivé roky, resp.
mesiace v prípade dlhodobých priemerov a úhrnov), bol vyhodnotený charakter a intenzita
závislosti medzi nadmorskou výškou a jednotlivými klimatickými ukazovateľmi. Metódou
krigingu s externým driftom boli vytvorené príslušné klimatické modely.
Pracovalo sa na kritériách, sústreďovaní a analýzach podkladov pre výber modelových
území (MÚ) a lokalít (ML). Sústredili sme sa na oblasť Volovských vrchov, pričom sme
spolupracovali s Lesoprojektom pobočka Košice (MÚ pre spoločenstvá so smrekom
a bukom) a na oblasti Štiavnických vrchov a Krupinská planina v spolupráci so Štátnou
ochranou prírody, s Lesoprojektom vo Zvolene a s lesnou prevádzkou (LOZ Krupina, LOZ
Levice) (spoločenstvá s dubom a bukom). Najnižšie a najjužnejšie položené dubiny boli
identifikované v spolupráci s LS Štúrovo. Vykonali sme ich čiastočnú terénnu rekognoskáciu.
Ďalej sa bude pokračovať vo výbere v oblasti Nízkych Tatier, Veporských vrchov a Poľany
(MÚ pre spoločenstvá s drevinami smrek a buk) a v upresňovaní modelových lokalít
pre drevinu dub v menovaných aj ďalších oblastiach. V tejto časti riešenia je snaha o územné
zosúladenie s lokalizáciou navrhovaných území Európskeho významu (NATURA 2000).
Vstúpili sme do jednania s Lesoprojektom Zvolen (Lesnícke informačné centrum, LIC)
ohľadne spolupráce pri výbere MÚ, ML a sprostredkovania údajov. Pozornosť sa sústredila
na inventarizáciu existujúcich GIS vrstiev a analyzovali sa východiská pre zabezpečenie
ďalších GIS vrstiev, potrebných pre vecné riešenie etapy.
Zabezpečil sa výber archívnych fytozápisov z lokalít 1. až 4. lvs (slt CQ, FQ, QF, Fp
a Ft) až pre overenie možností fytoindikácie klimatických zmien cez podrobné štatistické
hodnotenia fytocenóz z hľadiska nárokov na teplo a vlhkosť. Na časti lokalít (najmä v južnej
časti Krupinskej planiny) sa vykonali opakované hodnotenia fytocenóz (fytozápisy).
Začali sa merania vlhkosti pôdy na transekte predbežne vybratom v širšej modelovej
oblasti (LO 27). Pre získanie experimentálnych údajov o priebehu vlhkostných pomerov sa
začali v základnej perióde 2 resp. 4 týždne merania obsahu vody v pôde v odobratých
vzorkách z plôch na výškovom transekte (2.–4. lvs).
Pokračovala synchronizácia a datovanie kriviek radiálnych prírastkov smreka
a borovice. Pre smrek sú k dispozícii prírastky z 31 a pre borovicu zo 17 výskumných plôch.
Všetky plochy sa lokalizovali podľa lesných závodov, lesných hospodárskych celkov
a porastov. Po úprave ďalšieho riešenia etapy sa v III. štvrťroku začal zbierať empirický
materiál z dubových porastov. Z 8 dubových porastov v blízkom okolí klimatickej stanice
Sliač sa odobrali sondy radiálnych prírastkov. V každom poraste z 25-30 stromov. Všetky
prírastky sa zmerali na digitálnom poziciometri, vykonala sa ich synchronizácia a datovanie.
Okrem toho sa pripravoval a overoval aj postup ich zhodnocovania.
Pracovalo sa na špecifikácii objednávky technológie Field-Map, na spracovaní
a príprave možností využitia technológie Field-Map v oblasti monitorovania a zisťovania
stavu ekosystémov. Spracovávali a vyhodnocovali sa údaje s cieľom preukázať vplyv
klimatickej zmeny na druhovú bohatosť bylinnej fytocenózy horských lesov Beskýd.
Pokračovala aktualizácia informačnej databázy pre potreby analýzy semenných zdrojov
a intenzity ich plodivosti, vyhodnotila sa úroda v zberovej sezóne 2003-2004 a začalo sa
so spracovaním starších údajov z databáz LSK. Spracovávali sa klimatické charakteristiky
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lokalít pôvodu jednotlivých proveniencií TVP smreka, jedle, smrekovca opadavého
a borovice lesnej ako podkladový materiál pre vyhodnotenie adaptačných schopností
hlavných lesných drevín k zmene stanovištných a klimatických podmienok. Dopĺňala sa
databáza pre TVP smreka, bolo urobené dendrometrické meranie a vyhodnotenie smrekovca
opadavého na TVP Sv. Anton.
V roku 2004 sme v spolupráci s Lesoprojektom zabezpečili z územia lesných oblastí
(LO) 27 Štiavnické vrchy, Javorie, Pliešovská kotlina, Pohronský Inovec, Vtáčnik,
Kremnické vrchy (vrátane 08 Žiarska kotlina), LO 09 Krupinská planina, Ostrôžky, LO 10
Juhoslovenská kotlina, LO 11 Cerová vrchovina, základné GIS vrstvy vrátane pripojených
databáz atribútov:
- GIS vrstvy vektorizovaných typologických a pedologických máp vrátane pripojenej
databázy atribútov,
- GIS vrstvu JPRL s pripojenými vybranými údajmi o JPRL podľa štruktúry položiek vety
údajov ako ich vedie LIC Lesoprojektu: ID JPRL (GIS JPRL), lesná oblasť (OB1, OB2,
OB3), označenie JPRL (DC, CP, PS, ET), kategória lesa (KL), písmeno kategórie lesa (PK),
lesné typy (LT1, PLT1, LT2, PLT2, LT3, PLT3), LVS, číslo hospodárskeho súboru (ZHS),
HSLT, porastový typ (PT, PTOLD), tvar lesa (TL1, TL2), suma plôch etáží (PLC), výmera
etáže (VYM), vek (VEK), zakmenenie (ZK), rastový stupeň (RS), počet drevín (PD),
expozícia (EX), stupeň ekologickej stability (SES), stupeň prirodzenosti, pásmo ohrozenia
(PO), stupeň ohrozenia, stupeň ochrany prírody (SOP), druh chráneného územia (DCHU),
všetky vyskytujúce sa dreviny (DR), ich zastúpenie (ZS), bonita (BON), stredná výška
a hrúbka (VYS, HR), zásoba na ha a celková (Z1H, HC), fenotyp a fenotypové zatriedenie
(FEN, FEZ), ležanina (LEZ), druh a rozsah poškodenia (SCx, RSCx), poškodenie imisiami
(IM2, IM34).
Tieto údaje budú ďalej podrobne analyzované na regionálnej a lokálnej úrovni
v prostredí GIS, najmä v závislosti na modeli terénu, klimatických a stanovištných údajoch
pripravovaných v rámci riešenia z podkladov a poznatkov v nadväznosti na riešenie E 01–01,
E 01–02 a SE 01–03–01. V nadväznosti na priebežné výsledky zo spracovania údajov
regionálneho charakteru, počítame v ďalšom priebehu riešenia (v r. 2005 a 2006) zabezpečiť
oblastné údaje v rovnakej alebo podobnej štruktúre z lesných oblastí Nízke Tatry, Poľana,
Volovské vrchy (príp. tiež Vysoké Tatry a Podtatranská kotlina a ďalšie) v závislosti
od finančných a kapacitných možností.
Sústava kritérií a indikátorov sa odvodzuje z podkladov a poznatkov v nadväznosti
na riešenie E 01–01, E 01–02 a SE 01–03–01. Výskum sme sústredili na uplatnenie
kombinácie metód pozemných a dištančných, t. j. zisťovania na výskumných
a monitorovacích plochách a celoplošného výskumu s uplatnením metód GIS a DPZ
(leteckého aj satelitného) a tematického mapovania s využitím technológie Field-Map.
Výskumné objekty a plochy sa priebežne zakladajú ako reprezentatívne z hľadiska
vytýčeného cieľa etapy, t. j. reprezentujú vybrané štrukturálne a stanovištné typy, na báze
ktorých bude možné odvodiť, testovať a prezentovať funkčnosť navrhovaného systému
kritérií a indikátorov.
Pri odvodení sústavy kritérií, ukazovateľov a indikátorov sa priebežne zohľadňujú
možnosti ich uplatnenia na viacerých hierarchických úrovniach s ohľadom na ich praktické
využívanie: stanovištne–ekologicky rámcovo homogénna (typologická) jednotka►modelová
lokalita►modelové územie►modelová lesná oblasť (územne ucelený región)►národná
úroveň. Významné sú dve úrovne: a) lokalitná, b) národná úroveň.
Predbežne vychádzame zo syntézy na úrovni dvoch základných skupín ukazovateľov:
Skupina stanovištných ukazovateľov (v úzkej väzbe na E 01–02) a skupina
ukazovateľov štruktúry lesných ekosystémov s dôrazom na drevinovú zložku lesných
ekosystémov (edifikátory) a vystihnutie ich druhovej, priestorovej a vekovej štruktúry.
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Pri konštrukcii základných kritérií a indikátorov sa budeme v maximálnej miere snažiť
o ich kompatibilitu (resp. priblíženie) so systémom hodnotenia stavu biotopov a ich ochrany
v zmysle Natury 2000, kde národný tím expertov pracovnej skupiny pre lesné ekosystémy
navrhol štruktúru základných kritérií a indikátorov.
Spracoval sa prehľad o výskyte introdukovaných drevín, zrealizovali sa biometrické
merania výskumných plôch Pribeta 2 a Čankov Ceriny. Získali a vytriedili sa archívne
informácie o Lesníckom arboréte v Kysihýbli od roku jeho založenia (1900), priebežne sa
pracovalo na vytváraní informačných databáz z historických údajov dendrologických zbierok
arboréta pre potreby ďalších analýz storočného adaptačného procesu s poukázaním
na vhodnosť využitia jednotlivých introdukovaných drevín pre súčasné klimatické pomery.
Zabezpečil sa pokusný materiál, ktorý bol rozdelený na tri časti (A - bez predsejbovej
prípravy, B - s predsejbovou prípravou 6 týždňov, C - s predsejbovou prípravou 12 týždňov).
Koncom februára sa uskutočnil výsev smreka do Jiffy tabliet a sadbovačov Lännen. Následne
boli sadbovače vystavené 24 hod., 16 hod. a normálnej dĺžke fotoperiódy. V týždenných
intervaloch sa zisťovalo klíčenie a následný výškový rast jednotlivých semenáčikov. Od 8. 4.
2004 sa začala v týždňových intervaloch aplikácia hnojiva na list v dvoch koncentráciách.
V rámci vybraného súboru stabilizovaných starších plôch sa hodnotil adaptačný proces
zakladaných porastov a na základe výsledkov sa výskum sústreďuje na znižovanie
negatívnych dôsledkov novozakladaných kultúr.
V troch lokalitách Kysuce (OZ Čadca), Záhorie (OZ Šaštín) a Kováčovské kopce (OZ
Palárikovo) sa umelo založili experimentálne výsadby borovice, smrekovca, buka a duba.
Pri technológiách umelej obnovy lesa a zalesňovania sa využili na prípravu pôdy hydrogély
a biopreparáty na viazanie dusíka, udržiavanie vody v priestore koreňového systému.
Kontinuálne sa vyhodnocuje adaptačný proces výsadieb s aplikáciou hydrogélov, hnojív
a biopreparátov (umelá obnova lesa). Stabilizovali sa pokusné plochy z prirodzeného
zmladenia duba na ktorých sa aplikoval produkt Bactofil B (v rámci prirodzenej obnovy lesa).
Rekognoskovali sa staršie výskumné plochy v zmiešaných (sm-jd-bk) a nezmiešaných
(db) porastoch modelových drevín a stanovili sa fytotechnické postupy. Na 2 TVP sa vykonali
základné biometrické merania. Začalo sa so spracovaním údajov do databáz
z rekognoskovaných starších výskumných plôch zameraných na sledovanie výchovy
v dubových porastoch.
Založili sa dve pokusné plochy (PP) na ošetrovanie kultúr po umelej obnove v rámci
rekonštrukcií (Mestské lesy Zvolen). Rozpracoval sa predbežný návrh obnovného zloženia
porastov podľa stanovištných jednotiek na základe pôvodného drevinového zloženia,
doterajších návrhov obnovného zloženia a zvýšenia priemernej teploty v jednotlivých lvs 0 až
cca 2 oC.
Založili sa 2 PP na podsadby s prevahou duba cerového (v hlúčikoch podsadený jaseň
s dubom), a dve PP na sledovanie vývoja mladých zmiešaných porastov lipy a duba z umelej
obnovy v obvode LS Čifáre (OZ Levice).
Analyzovali sa doteraz publikované poznatky o vplyve zmien druhového zloženia
a sortimentovej štruktúry lesov na nákladovosť, produktivitu práce, ekonomickú efektívnosť
a ekologickú prijateľnosť technologických postupov, ktoré sa využijú na stanovenie kritérií,
podľa ktorých sa budú optimalizovať technologické postupy.
Vypracoval sa návrh modelových typov porastov, v ktorých sa vykoná hodnotenie
vplyvu klimatickej zmeny na technologické postupy zakladania, pestovania a rekonštrukcie
lesov. V návrhu sú zaradené intenzívne porasty topoľov a vŕb s krátkou obnovnou dobou
a výmladkové lesy duba s hrabom a agáta s prevažujúcou produkciou energetickej biomasy,
nížinné vysokokmenné lesy duba, buka a porasty buka so smrekom a cennými listnáčmi v 4.
a 5. lvs a vysokohorské lesy.
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Sústreďovali sa údaje o nákladoch a výnosoch technologických postupov používaných
pri zakladaní, obhospodarovaní a rekonštrukcii porastov v súčasnosti, vo vzťahu
k drevinovému zloženiu a štruktúre porastov a produkovanej biomasy.
Riešenie jednotlivých etáp čiastkovej úlohy 01 v roku 2004 prebiehalo v súlade
s časovým harmonogramom. Po štúdiu literatúry zaoberajúcou sa danou problematikou, ktorej
cieľom bolo vybratie vhodných technológií pre zber terénnych údajov a možností ich
vyhodnotenia boli posúdené jednotlivé možné varianty a bola vybratá optimálna varianta
pre riešenie danej problematiky. Pre zber terénnych údajov bola zakúpená technológia FieldMap firmy IFER, ktorá bola úspešne overená pri národnej inventarizácii lesov Českej
republiky. Táto technológia umožňuje mapovať bodové, čiarové a plošné objekty
na vybratých lokalitách alebo v záujmových územiach. Zbierané informácie sú ukladané
v priestorovej aj v atribútovej databáze a je možné s nimi pracovať v lokálnom alebo
globálnom súradnicovom systéme.
ČÚ 02 - MONITOROVANIE BILANČNÝCH ZMIEN UHLÍKA V LESNÝCH EKOSYSTÉMOCH
Všetky práce na ČÚ 02 Monitorovanie bilančných zmien uhlíka v lesných
ekosystémoch prebiehali v súlade s časovým a vecným harmonogramom riešenia podľa
schválenej rámcovej metodiky.
V rámci kvantifikácie uhlíkových zásob a ich časových zmien v biomase a pôde lesných
ekosystémov bolo vykonané zhromaždenie, preštudovanie a analýza literárnych prameňov
týkajúcich sa biomasy vybraných drevín a spôsobu výpočtu biomasy všeobecne. Boli
posúdené možnosti využitia dvoch základných alternatív výpočtu biomasy: 1. pomocou
alometrických rovníc, 2. pomocou BEFs (biomass expansion factors). Z dostupných
literárnych podkladov boli získané hodnoty obsahu uhlíka v dreve jednotlivých drevín
a zistená objemová hmotnosť dreva vybraných druhov. Bol preštudovaný spôsob výpočtu
biomasy na úrovni stromu, resp. menšieho modelového územia a na národnej úrovni,
pomocou údajov získaných z národnej inventarizácie lesov (v SR údaje z PIL).
Vzhľadom na aktuálny stav poznatkov bola v experimentálnej časti riešenia zameraná
pozornosť na porasty 1. vekovej triedy. Vypracovala sa podrobná metodika zisťovania zásob
biomasy v mladých porastoch do veku 20 rokov a bola navrhnutá schéma výberu pokusných
plôch. Boli zamerané 2 pokusné plochy v dubových porastoch vo veku 5 až 10 rokov,
a odobraté, spracované a vyhodnotené vzorky na kvantifikáciu dendromasy aj nedrevnatej
fytomasy (rúbaňovej vegetácie) pre celkovú kvantifikáciu a dynamiku zásob uhlíka v lesných
ekosystémoch. Celkovo bolo vybraných 6 dubových pokusných plôch na ktorých boli
odobraté vzorky biomasy. Plochy v mladých porastoch vo veku 2-12 rokov boli vybraté
so zámerom získať chýbajúce údaje o porastoch I. vekového stupňa. Vzorníky z týchto plôch
boli zmerané a roztriedené do frakcií (kmeň, konáre a listy). Bola zmeraná hrúbka kôry
na stanovenie podielu kôry a dreva. Vzorníky na plochách vyššieho veku boli merané
a vážené po sekciách. Súčasne s odberom vzoriek dendromasy prebiehal aj odber vzoriek
fytomasy a meranie množstva opadu a mŕtveho dreva na ploche.
V rámci riešenia subetapy 02-01-02 boli spracované literárne údaje a vlastné údaje
o zásobách uhlíka v pôde do databáz, ktoré slúžia ako podkladová informačná báza
pre odvodenie vzťahov vybratými parametrami stanovišťa (pôdny typ, pôdne vlastnosti, reliéf
a pod.) a zásobami uhlíka v pôde. Pre posúdenie priestorovej variability, overenie dizajnu
odberu vzoriek, ako aj pre podrobné hodnotenie zásob pôdneho uhlíka sa odobrali vzorky pôd
zo série sond v 5-, resp. 20-centimetrových hĺbkových intervaloch.
Pre metodické otázky stanovenia uhlíka v rastlinných materiáloch a v pôde sa popri
štúdiu literárnych zdrojov (rôzne metodiky stanovenia uhlíka v pôdach a biologickom
materiáli) vykonali opakované analýzy archivovaných vzoriek, a to vzoriek Medzinárodného
laboratórneho testu WEPAL a vzoriek z monitorovacích plôch, ktoré reprezentujú materiál
z pokrývkového humusu aj minerálnej pôdy z dvoch rôznych hĺbok 0-10 cm a 10-20 cm.
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Vzorky reprezentujú diferencované materiály z hľadiska kľúčových vlastností pôd (zrnitosť,
reakcia), najmä však z hľadiska metodiky stanovenia uhlíka (obsah humusu, obsah
karbonátov). Overovali sa tiež technické nastavenia na prístroji FLASH EA 1112
pri analytickom stanovení (doba nástreku kyslíka a pod.) z hľadiska presnosti a
opakovateľnosti stanovenia. Hodnotené metódy potvrdili porovnateľnú a postačujúcu
presnosť stanovenia.
V rámci riešenia bola preštudovaná nová metodická príručka medzinárodnej metodiky
IPCC bilancovania emisií skleníkových plynov v sektore lesného hospodárstva a využívania
krajiny (IPCC GPG for LULUCF, 2003). Tento dokument je výsledkom práce niekoľkých
expertných skupín a je základným východiskom pre vypracovanie národnej metodiky
stanovovania uhlíkových zásob a ich bilancovania. Analýza tohto dokumentu, ktorá bola
súčasťou riešenia úlohy v roku 2004, a jeho transformácia na podmienky Slovenska je
dôležitou a nevyhnutnou súčasťou riešenia problematiky uhlíkových zásob a ich bilancií.
V rámci tvorby podkladových databáz a dostupných databáz potrebných
pre bilancovanie emisií GHGs boli získané podklady z permanentných inventarizácií lesov a
aktualizované údaje o zásobách a prírastkoch drevnej hmoty stanovené na základe nových
rastových tabuliek. Boli vypočítané bežné prírastky pre jednotlivé dreviny Slovenska
a z lesohospodárskej evidencie boli získané aj údaje o ťažbách. Okrem toho boli spracované
priestorové informácie pre tvorbu údajových vrstiev GIS, údajové zdroje informačného
spektra z mapovania krajiny (land cover mapping), mapovania lesov prostriedkami DPZ
a evidencie požiarov.
Pri riešení návrhu systému monitorovania bilančných zmien skleníkových plynov
v sektore lesného hospodárstva bola spracovaná podrobná metodika riešenia, uskutočnila sa
analýza literárnych zdrojov, údajovej, experimentálnej a technickej bázy pre hodnotenie
uhlíkových zásob v lesných ekosystémoch Slovenska z hľadiska dostupnosti, vhodnosti
pre riešenie problematiky a variability monitorovaných veličín. Spracovala sa špecifikácia
komponentov pre technológiu Field Map, navrhnutej pre zber terénnych informácií
a inventarizáciu. Bol vybratý softvérový produkt EMDS, ako technický prostriedok
pre realizáciu systému bilancovania uhlíkových zásob a skleníkových plynov, ktorý je aj
systémom pre podporu rozhodovania. Údajové zdroje budú vstupovať vo forme GIS vrstiev
spravovaných v prostredí ArcGIS, v rámci ktorého pracuje aj systém EMDS ako nadstavba.
Vykonala sa analýza a tvorba štruktúry súčasných postupov systému bilancovania v prostredí
CDP, ktorý je súčasťou EMDS. Okrem uvedeného sa vykonal prieskum dostupnosti možných
údajových vrstiev – Land Cover, kozmické snímky, letecké snímky. Začali sa práce na tvorbe
systému bilancovania uhlíka v prostredí EMDS.
V rámci riešenia bola vypracovaná štúdia, ktorá vytvorila východiskové podklady
pre optimalizáciu metód na zisťovanie stavu a monitorovanie zmien zásoby uhlíka v lesných
ekosystémoch SR, s osobitným zreteľom na využitie už existujúcich zdrojov údajov
v kombinácii s priamym výberovým zisťovaním potrebných vstupných veličín. V štúdii sa
analyzujú tieto čiastkové problémy:
• rozoberajú sa rôzne biometrické koncepty stanovenia zásoby uhlíka v lesnom
ekosystéme, ktoré predpokladajú zistenie biomasy jednotlivých zložiek stromu a porastu
v objemových i v hmotnostných (váhových) jednotkách a ich následný prevod na zásobu
uhlíka pomocou empirických koeficientov alebo regresných rovníc,
• formulujú sa požiadavky na vstupné veličiny pre takéto modelové riešenie,
• hodnotia sa všetky v súčasnosti dostupné informačné zdroje vstupných údajov (výsledky
hospodársko-úpravníckeho zisťovania stavu lesa, Eko-prieskumu, monitorovania lesa
v sieti 16x16 km a 4x4 km, výstupy z výskumov na regionálnej i celoštátnej úrovni)
a posudzuje sa ich vhodnosť použitia na daný účel,
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•

kvantifikuje sa variabilita hlavných stromových a porastových veličín v lesoch SR, ktorá
je základom pre voľbu vhodného výberového dizajnu pre terestrické i snímkové
zisťovanie vstupných údajov (z hľadiska jeho rozsahu, očakávanej presnosti
i hospodárnosti),
• odvodzujú sa základné charakteristiky kvality - vypovedacej hodnoty vstupných aj
výstupných informácií (chyby z merania, chyby z reprezentácie a bias – systematické
vychýlenie) pre všetky uvažované veličiny v biometrických modeloch, ktoré budú slúžiť
ako objektívne a rozhodujúce kritériom jednak pre voľbu vhodnej metódy zisťovania
podľa vopred zadaných požiadaviek, jednak pre posúdenie konečných výsledkov,
• sumarizujú sa možnosti použitia disponibilných údajov o stave lesa SR pre potrebu
bilancie zásob uhlíka v lesných ekosystémoch, uvádzajú sa tri skupiny veličín: ktoré
možno prevziať, ktoré treba podľa potreby preveriť alebo spresniť a ktoré doteraz úplne
chýbajú a treba ich získať priamym zisťovaním.
Výsledky tejto časti riešenia sú spracované tak, aby boli dobre využiteľné aj v ostatných
etapách výskumnej úlohy.
ČÚ 03 STRATÉGIA

OCHRANY LESA PROTI
V PODMIENKACH KLIMATICKEJ ZMENY

KOMPLEXU

ŠKODLIVÝCH

ČINITEĽOV

Zisťovali sa informácie o riešení problematiky doma a v zahraničí. V nadväznosti na to,
ako aj závery úvodnej oponentúry sa vypracoval rámcový pracovný program riešenia do roku
2007. Ďalej sa zostavila podrobná metodika riešenia, ktorá sa prekonzultovala a zladila
s ostatnými etapami čiastkovej úlohy resp. celej úlohy. Nadviazali sa kontakty so Slovenským
hydrometeorologickým ústavom Bratislava (získavanie informácií o výskyte a smerov vetrov
nebezpečných pre les podľa meteorologických staníc). Obdobným spôsobom sa získavali
dostupné experimentálne a literárne údaje potrebné na kvantifikovanie vplyvu sucha na lesné
dreviny a ich ekosystémy. Zhrnuli sa podklady na prehodnotenie lesných depozičných typov.
Spracovala sa rešerš o cudzorodých látkach (makro a mikroelementov) v asimilačných
orgánoch lesných drevín. Zhodnotila sa situácia v poškodzovaní lesných porastov
antropogénnymi a abiotickými škodlivými činiteľmi v roku 2003. Celkove možno povedať,
že lesné porasty najviac ohrozuje vietor, kde je náhodná ťažba 1 392 tis. m3. rok-1 (0,762
m3.ha-1.rok-1), potom sucho 109 tis. m3. rok-1 (0,059 m3. ha-1.rok-1), ďalej námraza 95 tis.
m3.rok-1 (0,052 m3.ha-1.rok-1), neznáme činitele 61 tis. m3. rok-1 (0,033 m3.ha-1.rok-1)
a nakoniec sneh 48 tis. m3 (0,026 m3. ha-1.rok-1). Výsledky budú slúžiť ako jeden z podkladov
na zostavenie (diferenciáciu) preventívnych pestovnoochranných opatrení na zníženie
ohrozenia lesných porastov uvedenými škodlivými činiteľmi.
O uvedené informácie sa doplnila databáza dlhodobých sledovaní. Prehliadla sa časť
porastov (ich reakcia) na poškodenie, resp. výsledky ich obnovy po ľadovici v roku 2001.
Pokračovalo sa v získavaní experimentálnych a literárnych údajov potrebných
na kvantifikáciu vplyvu sucha na lesné dreviny a ich ekosystémy. Doplnili sa informácie
o lesných depozičných typoch a cudzorodých látkach (makro a mikroelementov)
v asimilačných orgánoch lesných drevín. Sústredili sa podklady o poškodzovaní lesných
porastov antropogénnymi a abiotickými škodlivými činiteľmi podľa okresov (roky 1995–
2003).
Pre výskum hmyzích škodcov sa založili terénne pokusy na sledovanie vývoja lykožrúta
smrekového pomocou klasických lapákov na troch lokalitách v rôznych nadmorských
výškach (Prvá lokalita sa nachádza pri obci Baková Jama, druhá na Červenej Studni a tretia
na Poľane). Terénne pokusy sa 1. 7. adjustovali na letné rojenie lykožrútov, pokračovalo sa
v odoberaní vzoriek z lapačov a vyhodnocovali sa terénne experimenty. Dňa 9. 9. 2004 sa
ukončili terénne pokusy s feromónovými lapačmi a spracovali sa všetky vzorky z nich.
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V laboratóriu pokračoval experiment, ktorý má overiť reakciu mníšky veľkohlavej
na rozličné teplotné zaťaženie na 5 rozličných domácich druhoch dubov. Na každej drevine
(dub letný, dub zimný, dub cerový, dub plstnatý a dub balkánsky) sa v laboratóriu chová
50 húseníc škodcu pri troch rozličných teplotách 21, 29 a 31 °C. Merali sa základné
charakteristiky ako je dĺžka vývoja húseníc, váha, mortalita a pod. Zisťoval sa počet vajíčok
v znáškach. Experiment bude pokračovať druhou časťou a to je chov následnej generácie
na umelom živnom médiu na dokreslenie vplyvu dreviny a teploty na fyziologické
charakteristiky škodcu. Simulovali sme klimatické zmeny zvyšovaním teploty, pri ktorej sa
vykonávali laboratórne experimenty, aby sme overili správanie húseníc na teplotne
ovplyvnených potravných zdrojoch. V pokusoch najlepšie obstáli dub cerový, dub zimný
a letný. Pomerne prekvapujúco dosť nejednoznačne pôsobil na vývoj škodcu dub balkánsky.
Dub plstnatý sa ukázal ako absolútne nevhodný potravný zdroj pri zvýšených teplotách.
V experimentoch s týmto druhom sa mortalita blížila k 100 % pri teplote 31 ºC:25 ºC. Nízky
obsah vody v listoch sa ukázal ako značná nevýhoda pri zvýšených teplotách. V budúcnosti sa
predpokladá zistenie obsahu sušiny a korelovanie uvedených údajov s vývojovými
charakteristikami.
Vplyv hubových patogénov sa skúmal v terénnych, skleníkových a laboratórnych
podmienkach. V teréne sa hodnotila metodika jarnej inokulácie smrečín a dubín podpňovkou
smrekovou a koreňovkou vrstevnatou. Vybrala sa lokalita na Kysuciach (OZ Čadca, LS
Oščadnica), kde sa nainfikovali čerstvé smrekové pne biopreparátom Pg Suspension
s mykoparaziticoku hubou Phlebiopsis gigantea. V laboratóriu sa hodnotila metodika
pestovania čistých kultúr podpňoviek pre správne meranie rýchlosti rastu mycélia. Z tohto
dôvodu sa do živnej pôdy pridávajú kúsky smrekového resp. dubového dreva, aby sa tým
zlepšil rast mycélia. Taktiež sa zistili problémy so sterilizáciou týchto smrekových výrezov
v autokláve a preto sa upravuje metodika ich sterilizácie. Minimálny čas potrebný
na dostatočné sterilizovanie je 45 min. pri teplote 105°C a tlaku 120 kPa. Získali sa prvé údaje
o raste mycélia pri teplote 24°C. V ďalšom priebehu laboratórnych prác sa bude zvyšovať
resp. znižovať teplota prostredia pre rast mycélia podpňovky. V skleníku sa vyhodnotil
infekčný pokus. Výsledkom je úprava metodiky infekcie smrekových sadeníc. Je potrebné
infikovať nie vo vegetačnom období, prípadne zvýšiť stres sadeníc napr. suchom. Dokončilo
sa tohoročné sledovanie zdravotného stavu dubových porastov na 9 TVP.
Urobil sa výber porastov a škôlkárskych stredísk, kde sa vykonávajú pozorovania
výskytu a šírenia sa vybraných druhov burín. Vybrali a zabezpečili sa herbicídne prípravky,
ktoré budú predmetom testovania ich biologickej účinnosti v rôznych klimatických
podmienkach. Skontroloval sa vývoj zaburinenia v ŠS Kmeťová a Drakšiar, aplikoval sa
herbicíd Galigan na škôlkovaný smrek, jedľu, buk a na výsevy borovice sosny. Prehliadli sa
staršie kalamitné holiny (Počúvadlo, Devičany, Osrblie, Duchonka). Realizovala sa väčšina
terénnych experimentov a začalo sa s vyhodnocovaním výsledkov.
V rámci kontinuálneho sledovania troch telemetricky označených jedincov jelenej zveri
v modelovom území Chránená poľovná oblasť Poľana sa získali nové informácie o sezónnych
migráciách a využívaní mikrohabitátov v nadväznosti na poškodzovanie lesných porastov.
Okrem jarných migrácií a identifikovania letných stanovíšť sa tiež zdokumentovali rujové
migrácie označených jeleňov. Ozrejmil sa vplyv prikrmovania na pohyb jelenej zveri.
Intenzívne a sústavné prikrmovanie aj počas vegetačného obdobia neovplyvnilo migračné
správanie zveri. Údaje získané v teréne, lokácie, popis mikrohabitátov využívaných zverou
a informácie o aktuálnom počasí v priebehu meraní sa editovali do databázy za účelom
ďalšieho spracovania metódou GIS.
Vyhodnotili sa 4 z 21 párových plôch z oblasti Poľany založené v roku 1991 za účelom
výskumu vplyvu prežúvavej zveri na druhovú skladbu lesných spoločenstiev. Z doterajších
poznatkov vyplýva, že jelenia zver znižuje podiel menej zastúpených drevín (jd, jh, jm, bh,
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jd) v lesných spoločenstvách, čím ovplyvňuje vývoj druhovej skladby lesov Poľany
v prospech smreka a buka. Prežúvavá zver svojou činnosťou narúša plynulosť zabezpečenia
obnovy mladých lesných porastov do veku 7 rokov.
Skompletizovali sa nové informácie o využívaní GPS vysielačov v prepojení na systém
GSM pre výskum časovo – priestorovej aktivity zveri a zvážili možnosti využitia tejto novej
technológie v riešení subetapy.
Riešenie subetapy „Vytvorenie predikčných modelov ohrozenia lesa zverou metódou
GIS“ vychádza z dát získaných v SE 03-04-01. Získali sa ortofotomapy z územia Poľany,
ktoré sú jednou z vrstiev potrebnou pre GIS analýzy. Zakúpila sa nová verzia GIS programu
ArcView 8, ktorý sa využije pre analyzovanie telemetrických údajov.
ČÚ 04

OPATRENÍ
VYPLÝVAJÚCICH
Z PODPISU
ROZPRACOVANIE
PROTOKOLU PRE ODVETVIE LESNÉHO HOSPODÁRSTVA

KJÓTSKEHO

Spracovala sa podrobná metodika riešenia ČÚ podľa jednotlivých etáp a subetáp.
Vo všetkých etapách ČÚ 04 sa pre potreby správy za riešenie úlohy v roku 2004 vypracoval
odpočet vykonaných úloh a rámcový prehľad dosiahnutých výsledkov.
V E 04-01 sa založila databáza informácií o stave zakomponovania problematiky
klimatickej zmeny v lesopolitických a súvisiacich domácich, zahraničných a medzinárodných
dokumentoch, ktorá sa bude priebežne dopĺňať. Zozbierali sa tiež rôzne dokumenty
o obchode s emisiami, publikácie o ochrane klímy, obehu uhlíka, vzťahu lesa ku klimatickej
zmene, stratégiách a koncepciách zmierňovania klimatickej zmeny a otepľovania
prostredníctvom lesníctva a poľnohospodárstva. Pokračovalo sa v analýze týchto
dokumentov. Pre vypracovanie systému mitigačných opatrení sa zanalyzovali doterajšie
poznatky v oblasti zásad, metód a postupov obhospodarovania lesov v zmenených
podmienkach. Identifikovali sa nástroje lesníckej politiky využívané predovšetkým vo vzťahu
ku klimatickej zmene.
Analyzoval sa súčasný stav uplatňovania opatrení súvisiacich s elimináciou negatívnych
dopadov klimatickej zmeny na lesné ekosystémy (adaptačné a nápravné opatrenia s dôrazom
na prírode blízke obhospodarovanie, lesy v imisných oblastiach, premeny nevhodného
drevinového zloženia). Zhromažďovali sa literárne poznatky, týkajúce sa špecifických
prejavov klimatickej zmeny na lesy (odumieranie a naopak rozširovanie až invázne šírenie
niektorých drevín) v jednotlivých vývojových štádiách.
V E 04-02 sa spracovala štúdia Cost-Benefit analýzy pre projekty, ktorá je jedným
z nástrojov pri hodnotení projektov a ich porovnávaní medzi sebou. Vykonal sa rozbor
inštitucionálneho rámca a postupov tvorby lesníckych projektov v Českej republike. Sú
rozpracované kapitoly o lesníckych projektoch a trvalo udržateľnom využití lesných zdrojov,
udržaní tokov a úžitkov z lesníckych projektov, charakteristike lesníckych projektov. Časť sa
zaoberá tiež lesníctvom a udržateľnosťou životného prostredia. Pokračovalo zhromažďovanie
a spracovanie faktografických informácií o ekonomických a finančných modeloch projektov
a metódach, technikách a postupoch stanovenia fyzických, hodnotových a relatívnych údajov
vstupov a výstupov. Začalo sa s analýzou ekonomického procesu vyhodnocovania projektov
na všeobecnej úrovni.
Na základe vykonaných analýz sa spracovala rámcová štúdia poskytujúca prehľad
o vývoji a súčasnom stave inštitucionálneho a legislatívneho rámca na tvorbu, realizáciu,
financovanie a hodnotenie lesníckych projektov (LP), charaktere LP z hľadiska ich
medzisektorových vzťahov, ako aj o analýze postupov a nástrojov uplatňovaných
pri finančnom, ekonomickom a sociálnom hodnotení LP.
V E 04-03 sa zbierajú a analyzujú údaje potrebné na vyhodnotenie kvalitatívnych zmien
palivovej biomasy. Vykonalo sa hodnotenie 15 vzoriek viacerých drevín. Podľa dostupných
údajov sa špecifikoval celkový, využiteľný a využívaný potenciál palivovej drevnej biomasy
v SR. Výsledky kvantifikácie potenciálu boli poskytnuté MP SR. Zozbierali a vyhodnotili sa
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údaje potrebné pre komplexné hodnotenie rozmerovej úpravy štiepkovaním mäkkých
listnáčov a údaje pre hodnotenie modelového prípadu výroby energie z biomasy v centrálnom
zdroji tepla z hľadiska množstva, časového priebehu a nákladovosti výroby energie. Vykonala
sa analýza modelu výroby tepelnej energie spaľovaním mäkkých listnáčov z hľadiska
technicko-ekonomických parametrov. Rozpracované je hodnotenie ekologických parametrov.
Prebieha hodnotenie možností prípravy realizácie modelového riešenia.
Na základe vykonaných prác sa spracovala rámcová štúdia poskytujúca prehľad
o sledovaných parametroch biomasy drevín topoľ, vŕba a hrab (kvalita biomasy
v preschnutom stave, štruktúra zloženia biomasy, chemické zloženie biomasy a pod.),
aktualizovaných zdrojoch suroviny (teoretický potenciál lesnej dendromasy využiteľnej
na energetické účely, ročný využiteľný potenciál, hlavné faktory ovplyvňujúce využiteľnosť
potenciálu a pod.), investičných a prevádzkových nákladoch tepelných zdrojov pri použití
navrhovanej štruktúry palivovej dendromasy, ako aj o ročnej redukcii emisii CO2 podľa
výkonu tepelného zdroja.
V E 04-04 sa riešenie zameralo na zisťovanie faktografických zdrojov informácií
na analýzu teoreticko-metodických otázok ekonomiky produkcie skleníkových plynov
v podmienkach obhospodarovania lesných ekosystémov. Identifikovali sa extenzívne
a intenzívne faktory viazania a distribúcie uhlíka v lesných ekosystémoch a ich vplyv
na finančnú a ekonomickú stránku funkcií lesa. Začalo sa zhromažďovanie údajov o tvorbe
a distribúcii uhlíka v nadväzujúcich ekosystémoch a technosystémoch. Pokračovalo sa
v zisťovaní ukazovateľov pre metódy vhodné na ekonomické hodnotenie mitigačných
opatrení v podmienkach lesného hospodárstva. Analyzovali sa mitigačné opatrenia a tieto sa
systematicky usporiadali z hľadiska drevinového zloženia a z hľadiska technologických
postupov zakladania, obhospodarovania a obnovy lesných porastov. Začalo sa so zberom
vstupných údajov pre jednotlivé mitigačné opatrenia. Spracoval sa prehľad legislatívnych
noriem EÚ v slovenskej verzii k problematike obchodu s uhlíkom. Získali sa podklady
ku komparácii ekonomických a politických nástrojov SR a EÚ v rezortoch hospodárstva
a životného prostredia k súčasnej situácii v lesnom hospodárstve. Zanalyzovali sa používané
metodické postupy na usmerňovanie úrovne kolobehu uhlíka v závislosti od jeho ceny
na trhu. Spracovala sa komparácia súčasných legislatívnych noriem SR v oblasti ochrany
ovzdušia vo väzbe na novoprijatý zákon o obchodovaní s emisnými kvótami v SR a zákon
o Environmentálnom fonde. Zanalyzovala sa situácia vstupu podnikateľov v lesnom
hospodárstve do obchodu s emisnými kvótami alebo vstupu do programov znižovania emisií.
Na základe vykonaných analytických prác sa spracovala rámcová štúdia poskytujúca prehľad
o súčasnom stave politických, legislatívnych a ekonomických aspektoch obchodu s emisnými
kvótami na národnej, regionálnej a globálnej úrovni, ako aj o riešení tejto problematiky
v rámci lesníckeho sektora.
4.5.2 Kontinuita výskumu na trvalých výskumných plochách a výskumných objektoch
Účtovné číslo úlohy:
6921
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Gestor za MP SR-SL:
Ing. Eduard Greppel
Doba riešenia:
1. 1. 2004 - 31. 12. 2004
Plánované náklady na rok 2004 (tis. Sk): 700,0

Skutočné náklady (tis. Sk): 700,0

Vzhľadom k tomu, že zmluva o poskytnutí účelových prostriedkov štátneho rozpočtu
v roku 2004 v rámci bežného transferu bola zo strany ministra podpísaná až koncom marca
2004, a v predtým podpísanom kontrakte sa táto úloha nevyskytovala, s jej riešením sa začalo
až v II. štvrťroku:
•
upravili sa pokyny pre zakladanie, obhospodarovanie a evidenciu výskumných plôch
(vypracované v roku 1999) a pripravili sa na schválenie vo vedení LVÚ,
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•
•

•

•

•
•

•
•

•

začala sa kategorizácia evidovaných VP a VO podľa významu a ich vedeckej hodnoty
a spolu s ňou aj prehodnotenie dlhodobých výskumných zámerov na VP a VO,
v rámci pokračovania dlhodobých kontinuálnych meraní na TVP zameraných na výskum
výchovy porastov sa vykonali kompletné biometrické merania, klasifikácia stromov
a v prípade potreby aj ťažbový zásah a obnova číslovania na TVP Novačany (db), TVP
Hrable (sm-jd-bk), TVP Semetéš (sm) a TVP Vrch Dobroč (sm), TVP Biely Váh –
Luksová (sm),
v rámci výskumu produkcie lesov sa opakovane zmeralo 6 TVP smreka a jedle.
Na plochách sa okrem meraní hrúbok a výšok stromov zhodnotila aj kvalita kmeňov
a defoliácia korún, vyznačil sa prebierkový zásah a obnovilo číslovanie stromov,
na 4 TVP (jd) – LHC Gelnica, LHC Stará Voda sa vykonali opakované biometrické
merania s 21 až 23-ročným odstupom, na 2 TVP (jd) – LHC Gelnica a 1 TVP (dg) – LHC
Veľká Stráž sa vykonala ich rekognoskácia,
na dvoch TVP (bk) - Jalná a Štagiar sa vykonalo hodnotenie defoliácie podľa metodiky
medzinárodného monitoringu,
technológiou Field-Map, ktorú LVÚ Zvolen zakúpil v máji 2004, boli kompletne
zamerané plochy intenzívneho monitoringu – VP Grónik a VP Tatranská Lomnica
„Štart“,
začalo sa so spracovaním prvotných údajov do databáz z 9 TVP (db) a 1 TVP (bo),
na aplikačnom serveri LVÚ Zvolen sa pripravila a spustila do skúšobnej prevádzky
intranetová GIS aplikácia, ktorá umožňuje riešiteľom na LVÚ Zvolen interaktívne
zobrazovanie lokalizácie vybraných VP a VO na území Slovenska a prístup ku všetkým
základným údajom,
vypracovala sa správa o riešení úlohy v roku 2004, ktorá obsahuje aj zhodnotenie
výsledkov získaných na vybraných TVP v rámci ich dlhodobého sledovania (30-ročný
výskum na TVP Hrable a 15-ročný výskum na TVP Biely Váh – Luksová).

4.5.3 Zachovanie genetických zdrojov a biodiverzity lesných drevín
Účtovné číslo úlohy:
6251
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Roman Longauer, CSc.
Gestor za MP SR-SL:
Ing. Ján Hoffmann, CSc.
Doba riešenia:
1. 1. 2004 – 31. 12. 2004
Plánované náklady na rok 2004 (tis. Sk): 600,0

Skutočné náklady (tis. Sk): 600,0

Vyhodnotili sa pokusné plochy - provenienčné pokusy a testy potomstiev - s drevinami,
pri ktorých chýbajú poznatky o ich genetickej diverzite: agátom bielym, jaseňom štíhlym
a úzkolistým, dubom zimným a dubom letným.
V rámci udržovacieho šľachtenia sa na overovacích výsadbách vyhodnotil rast a
zdravotný stav klonov topoľov vysadených na piatich testovacích plochách.
Vyhodnotila sa štruktúra, počet a rozloha uznaných porastov lesných drevín pre zber
semena a génových základní podľa semenárskych oblastí a s ohľadom na legislatívu
schválenú v r. 2004 pre jednotlivé dreviny a kategórie zdrojov sa vypracovali tabuľkové
a mapové podklady. Vypracoval sa návrh koncepcie optimalizácie siete primárnych
reprodukčných zdrojov lesných drevín.
V rámci udržiavacieho šľachtenia topoľov sekcií Aigeiros a Tacamahaca sa vykonala
inventarizácia a identifikácia vŕbových a topoľových hláv, čistenie topoľových a vŕbových
hláv, pestovanie topoľových a vŕbových prútov, výroba topoľových a vŕbových odrezkov
a ich uskladnenie. Získalo sa 10 nových klonov včelárskych vŕb a vŕb vhodných
na biologickú ochranu brehov z VS Uherské Hradište (ČR).
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V rámci optimalizácie množenia a vytvorenia klonovej banky topoľov Leuce in vitro sa
zabezpečili udržiavacie práce v banke pletivových kultúr a dopestovalo cca 600
aklimatizovaných regenerantov v škôlke VS Gabčíkovo a skleníku LVÚ.
Na účely výskumu klimatickej adaptability a záchrany genofondu domácich taxónov
duba sa na BZ Gabčíkovo zabezpečuje dopestovanie 20 proveniencií 7 autochtónnych
taxónov dubov z územia Slovenska.
V rámci programu EUFORGEN sa pre upresnenie areálov cenných listnáčov v Európe
vyhľadali a koordinačnému pracovisku poskytli údaje o rozšírení brekyne, oskoruše, javora
mliečneho a hrušky divej na Slovensku.
4.5.4 Medzinárodná spolupráca a integrácia do EÚ
Účtovné číslo úlohy:
6931
Zodpovedný riešiteľ:
doc. Ing. Július Novotný, CSc.
Gestor za MP SR-SL:
Ing. Alexander Čarný
Doba riešenia:
1. 1. 2004 - 31. 12. 2004
Plánované náklady na rok 2004 (tis. Sk): 1 100,0

Skutočné náklady (tis. Sk):1 100,2

V I. až III. štvrťroku 2004 sa v rámci zmluvnej účelovej činnosti „Medzinárodná
spolupráca a integrácia do EÚ“ zabezpečovali úlohy vyplývajúce pre slovenské lesníctvo
z členstva SR v Európskej únii, úlohy vyplývajúce z členstva SR a LVÚ v medzinárodných
lesníckych organizáciách (UNFF, FAO, ECE, EFI, IUFRO a pod.), ako aj úlohy súvisiace
s plnením bilaterálnych medzinárodných záväzkov SLMP SR.
Z konkrétnych úloh k ťažiskovým patrili:
Príprava podkladov na rokovania a účasť na rokovaniach súvisiacich s členstvom
Slovenska v EÚ, zameraných na LH predovšetkým rokovaní FLEGT a iných pracovných
skupín resp. iniciatív zameraných na lesníctvo.
•
Príprava Národného programu Forest Focus a zabezpečenie úloh súvisiacich s realizáciou
projektu Forest Focus v roku 2004 a príprava pre rok 2005.
•
Účasť na rokovaniach a zabezpečenie úloh vyplývajúcich z týchto rokovaní v rámci
UNFF, FAO, FAO/ECE, OECD a IUFRO, predovšetkým plnenie úloh (reportov)
vyplývajúcich pre MP SR (SL MP SR) z rokovaní UNFF a FAO, plnenie úloh
vyplývajúcich zo záverov Drevárskeho výboru FAO-EHK, kooperácia s ISTA, aktivity
súvisiace s pracovnými skupinami (WG) IUFRO a pod.
•
Vypracovanie podkladových dokumentov pre rokovanie Národných expertov Konferencií
ministrov o ochrane lesov v Európe (MCPFE Varšava). Permanentné zabezpečovanie
komunikácie medzi Riadiacim výborom MCPFE a národným koordinátorom konferencií
za Slovensko. Spracovanie požadovaných národných informácií pre MCPFE (dotazníky
a krátke reporty).
•
Spracovávanie podkladových dokumentov k procesu prístupu SR k internacionalizácii
EFI a podkladových dokumentov pre rokovanie 11. výročnej konferencie EFI.
•
Aktívna účasť slovenských expertov v činnosti EFI projektových centier CONFOREST
a INNOFOR. Príprava a realizácia workshopu k EFI Projektovému centru „Conforest“
v rámci Kick-of meetingu Zvolen.
•
Príprava návrhu na vytvorenie Projektového centra EFI so sídlom na LVÚ Zvolen,
zameraného na „Vplyv globálnej zmeny klímy na lesné ekosystémy“.
•
Spracovanie podkladových dokumentov pre medzinárodné rokovania SL MP SR
(Slovensko-Poľsko, Slovensko–UNU, Slovensko-Čína a pod.).
•
Spracovanie základných rámcov návrhu lesníckej pomoci Iraku, Indie, vybraným
krajinám v Južnej Amerike, Srbsku a Čiernej Hore.
•
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•

•
•

Spracovanie podkladových dokumentov pre prípravu memoranda o porozumenie medzi
Slovenskom a OSN pre založenie OSN Výskumného centra vo Zvolene (iniciatíva TU
Zvolen a LVÚ Zvolen). Vypracovanie obsahovej štruktúry, časového harmonogramu a
finančného rámca pre prípravu Štúdie vhodnosti (Feasibility study) pre vznik OSN
Univerzity na Slovensku, zameranej na ekológiu, lesníctvo a poľnohospodárstvo.
Zabezpečenie úloh súvisiacich s návštevou zahraničných delegácií ktoré navštívili SL MP
SR (delegácie z Poľska, Srbska a Čiernej Hory, Japonska a pod.).
Príprava a realizácia stretnutia riaditeľov lesníckych výskumných ústavov Višegrádskej 4
na Slovensku (LVÚ Zvolen) a uzavretie Memoranda o spolupráci (výmena informácií,
vyhľadávanie spoločne zaujímavých projektov, vytváranie spoločných výskumných
kolektívov a pod.) medzi výskumnými ústavmi LVÚ Zvolen, ERTI Budapešť, IBL
Varšava a VÚLHM Jílovište Strnady.

4.5.5 Projekty pre zabezpečovanie úloh MP SR
Účtovné číslo úlohy:
6903
Zodpovedný riešiteľ:
doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD.
Gestor za MP SR-SL:
Ing. Pavel Toma
Doba riešenia:
1. 1. 2004 - 31. 12. 2004
Plánované náklady na rok 2004 (tis. Sk): 500,0

Skutočné náklady (tis. Sk): 500,0

V hodnotenom období sa pripravoval návrh vládneho nariadenia o určovaní znakov,
klasifikácii a meraní surového dreva (implementácia smernice č. 68/89/EHS o klasifikácii
surového dreva do praxe LH na Slovensku). Vypracovala sa internetová stránka SR pre FAO,
obsahujúca náležitosti súvisiace s národným lesníckym programom. Pracovalo sa
na kvantifikácii čiastky ujmy v CHÚ a územiach NATURY 2000. Pripravovali sa materiály
na rokovanie FAO/ECE Working Party. Vypracovali sa pripomienky a úpravy k výnosu MP
SR o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva
a lesného hospodárstva. Vypracovanie požiadaviek pre MP SR – Protimonopolného úradu SR
o štruktúre dodávok sortimentov v roku 2003, požadované listom č. 3417/PMÚ SR/2004
z 21. 6. 2004 a vypracovanie schém podpory lesného hospodárstva, požadované listom
č. 630/2004 z 29. 6. 2004. Vypracovali sa pripomienky k implementačnej správe o lesníckej
stratégii EÚ vyžiadané Európskou komisiou DG AGRI. K návrhu nového zákona o lesoch sa
vypracovala doložka zlučiteľnosti s legislatívou EÚ, tézy vykonávacích predpisov a znenie
ustanovení zákona na vydanie vykonávacích predpisov na jeho vykonanie.
Vypracovala sa národná správa o produkcii a obchode s lesnými produktmi a dotazník
Drevárskeho výboru na vypracovanie štatistických prehľadov pre krajiny a región Európskej
hospodárskej komisie.
Pripravilo sa niekoľko podkladov a stanovísk k problematike vzniknutej veternej
kalamity v oblasti Vysokých Tatier a na ostatnom území SR. Vypracovali sa podklady
do materiálu prerokovávaného vo vláde SR.
4.5.6 Národná inventarizácia lesov SR
Účtovné číslo úlohy:
2920
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Gestor za MP SR-SL:
Dr. Ing. Ján Ďurský, CSc.
Doba riešenia:
1. 7. 2004 - 31. 1. 2006
Plánované náklady na rok 2004 (tis. Sk): 4 000,0

Skutočné náklady (tis. Sk): 4 000,0

Riešenie úlohy vyplynulo z materiálu č. 3473/2004-710 „Návrh na vykonanie
veľkoplošnej inventarizácie lesov SR v rokoch 2004-2005“, ktorý bol prerokovaný
a schválený na 23. porade vedenia MP SR dňa 1. 7. 2004 a z následného poverenia
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generálneho riaditeľa sekcie lesníckej MP SR zo dňa 12. 7. 2004. Okamžite po obdržaní
poverenia sa začali na LVÚ Zvolen realizovať práce na zabezpečenie Národnej inventarizácie
lesov (NIL) SR. Plánované náklady a ich čerpanie k 30. 9. 2004 neuvádzame vzhľadom
k tomu, že nebola zatiaľ podpísaná zo strany MP SR zmluva o poskytnutí prostriedkov na rok
2004 (jej návrh bol na SL MP SR postúpený listom č. 1119/2004 dňa 31. 8. 2004 spolu
s koncepčným materiálom „Projekt NIL SR 2004-2005 (2006)“).
Z vecného hľadiska sa v roku 2004 vykonali na projekte NIL SR nasledovné práce:
•
Analýza úlohy v zmysle zadania Ministerstva pôdohospodárstva SR – Sekcie lesníckej
(rozhodnutie č. 3473/2004-710 zo dňa 1. 7. 2004), kalkulácia jej vecného, časového
a organizačného zabezpečenia.
•
Štúdium systémov, metodík a pracovných postupov používaných v súčasnosti pri
celoštátnych (národných) inventarizáciách lesa v lesnícky vyspelých krajinách strednej
Európy (Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko, Česká republika), ako aj zámerov
pripravovaných pre túto problematiku s cieľom harmonizácie prác v rámci EÚ.
•
Odborné konzultácie k čiastkovým problémom NIL SR so širším okruhom špecialistov
z LVÚ Zvolen, TU Zvolen a Lesoprojekt Zvolen.
•
Vypracovanie koncepčného materiálu „Projekt NIL SR 2004-2005 (2006)“ ako prvej
pracovnej verzie v rozsahu 24 strán, ktorý obsahuje všetky potrebné náležitosti
pre posúdenie celkového zámeru i praktického vykonania inventarizácie všetkých lesov
SR na celoštátnej i regionálnej úrovni:
- Ciele a potreba NIL, jej základná koncepcia.
- Výberový dizajn – sieť, hustota a druhy inventarizačných plôch, technológia zberu
údajov.
- Definícia lesa pre potreby NIL.
- Informačné spektrum – súbor zisťovaných a odvodených údajov, koncipované je ako
veľmi široké, integrované a otvorené, zamerané na všetky zložky lesného ekosystému
(produkciu dreva, pestovný, zdravotný a kvalitový stav porastov, obnovu lesa,
ekológiu, biodiverzitu, akumuláciu zásob uhlíka, dopravnú a technologickú
sprístupnenosť lesa a i.).
- Štruktúra výstupných zostáv, biometrické modely spracovania údajov a spôsoby
prezentácie výsledkov inventarizácie.
- Organizácia, riadenie a kontrola prác NIL.
- Časový a vecný harmonogram vykonania NIL.
•
Prezentácia a prerokovanie projektu NIL na 1. zasadnutí Riadiaceho výboru pre NIL
•
SR na MP SR (dňa 31. augusta 2004) za účasti všetkých zainteresovaných rezortov
•
(MP-SL, MH, MŽP, ŠOP) s kladným výsledkom.
•
Prezentácia projektu spojená s odbornou diskusiou na pracovnom aktíve LVÚ za účasti
všetkých inštitúcií, s ktorými sa potencionálne počíta so spoluprácou na realizácii NIL.
•
Praktické overovanie navrhnutej metodiky NIL a niektorých alternatívnych riešení
v rôznych porastových podmienkach v teréne.
•
Vypracovanie záverečnej správy o výsledkoch riešenia projektu „Národnej inventarizácie
Lesov SR“ v roku 2004, ktorej súčasťou sú 3 samostatné prílohy:
- projekt nového systému Národnej inventarizácie lesov Slovenska (NIL SR),
- analýza využiteľnosti trvalých monitorovacích plôch siete čiastkového
monitorovacieho systému „lesné ekosystémy“ (4x4 km) založenej Lesoprojektom
Zvolen v rokoch 1992-1993 a možnosti využitia získaných poznatkov pre vytvorenie
systému NIL SR (vypracovanú v kooperácii s Lesoprojektom),
- metodika terénneho zberu údajov pre NIL SR vo forme pracovných postupov.
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5. ZHODNOTENIE REALIZAČNEJ ČINNOSTI
5.1

Hmotné realizačné výstupy
Hmotné realizačné výstupy sa v priebehu roka 2004 nerealizovali.

5.2

Nehmotné realizačné výstupy
Nehmotné realizačné výstupy sú uvedené v tabuľke 17.

5.3

Účasť na tvorbe legislatívnych noriem

Zabezpečovali sa práce v rámci pracovnej skupiny pri príprave návrhu zákona o lesoch:
paragrafové znenie návrhu zákona, vypracovanie dôvodovej správy, spracovanie výsledkov
pripomienkového konania v rámci sekcií a odborov MP SR. Návrh zákona sa prerokoval
vo vedení MP SR a predložil sa na medzirezortné pripomienkové konanie. Vypracovala sa
doložka zlučiteľnosti s právom EÚ k dôvodovej správe. V rámci prezentácie návrhov zákonov
o lesoch a poľovníctve a projektu transformácie štátnych lesov 18. mája 2004 vo Zvolene
LVÚ zabezpečil prezentáciu časti návrhu zákona o lesoch. Spracovali sa pripomienky
k novele Návrhu zákona o rastlinolekárskej starostlivosti.
Vypracoval sa návrh téz vyhlášok k novému zákonu o poľovníctve. Tieto budú tvoriť
súčasť (prílohu) k zákonu, ktorý sa predkladá do legislatívneho procesu.
5.4

Technická normalizácia v odvetví lesného hospodárstva

Vypracoval sa návrh úloh technickej normalizácie na rok 2004, ktorý sa predložil Sekcii
lesníckej MP SR na schválenie. V zmysle záverov Technickej komisie 6 – Lesníctvo sa
upravili konečné návrhy noriem STN 48 0055 a STN 48 0056. Vypracovalo sa konečné
znenie návrhu STN 48 0058. Slovenskému ústavu technickej normalizácie (SÚTN) sa
odovzdali na realizáciu návrhy STN 48 0055, STN 48 0056, STN 48 0057 a STN 48 0058.
Vypracovalo sa konečné znenie Odporučených pravidiel na triedenie dreva v Slovenskej
republike, v ktorom sa zohľadnili posledné úpravy STN 48 0055 a STN 48 0056. Vypracoval
sa návrh Nariadenia vlády SR k realizácii Smernice 68/089/EHS z 23. 1. 1968 (OJ L 032
zo 6. 2. 1968) o aproximácii zákonov členských štátov týkajúci sa klasifikácie surového
dreva.
Na stretnutí zástupcov drevospracujúcich firiem, štátneho a neštátneho lesníckeho
sektora, LVÚ a MP SR dňa 3. 6. 2004 sa prerokovalo tretie znenie návrhu Nariadenia vlády
SR. Na základe záverov stretnutia sa vypracovalo štvrté znenie návrhu nariadenia, ktoré sa
dňa 25. 6. 2004 odoslalo na MP SR - Sekciu lesnícku.
V zmysle požiadaviek SÚTN sa vykonali autorské korektúry noriem STN 48 0055,
STN 48 0056, STN 48 0057 a STN 48 0058 pred ich zadaním do tlače.
Vypracovala a na SÚTN sa odoslala námietka voči zrušeniu STN 48 0009: 1975
Tabuľky objemu guľatiny bez kôry podľa stredovej hrúbky meranej v kôre.
Vypracovali sa pripomienky k prvému návrhu STN 83 7010 Ochrana prírody.
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (riešiteľ REC Bratislava).
Vypracoval sa návrh Strategického vyhlásenia TK 6 a po prerokovaní v komisii sa
postúpil na SÚTN.
V rámci odsúhlaseného plánu technickej normalizácie na rok 2004 sa pristúpilo k revízii
starších STN, vypracovali sa návrhy úprav STN 48 0051, STN 48 0203, STN 48 0204, STN
48 0205, STN 48 1211, STN 48 2702, STN 48 2711, STN 48 2712, STN 48 2713, STN 48
2714, STN 48 2715, STN 48 2718, STN 48 2723 a STN 48 2732.
Dňa 10. 11. 2004 sa na LVÚ Zvolen uskutočnilo zasadnutie Technickej komisie č. 6 –
Lesníctvo.
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Prehľad o odovzdaných a zavedených nehmotných realizačných výstupoch
Predpokladané účinky za dobu životnosti
Charakteristika, resp. parametre výstupu
Realizátori a užívatelia
Doterajšie prínosy/účinky z realizácie
2
3
4
Určenie nákladov na vykonanie plánovaných ZVP v Jalovci – PS
Úhrada majetkovej ujmy z dôvodu zákonného
výchovných ťažieb v neprístupných ochranných lesoch a Urbariát PS obce Trstené obmedzenia,
vo vlastníctve pozemkových spoločenstiev Jalovec
368 824,- Sk
a Trstené.
Výpočet škody z neoprávneného využívania lesného Lesy SR, š. p., Banská Vymáhanie škôd na lesnom majetku,
majetku štátu.
Bystrica, OZ Rožňava
8 758 600,- Sk
Škody spôsobené imisiami na lesných porastoch OZ Lesy SR, š. p., Banská Vymáhanie škôd od znečisťovateľov,
Čadca za rok 2000.
Bystrica, OZ Čadca
2 246 409,- Sk
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Výpočet
náhrady
za
obmedzenie
bežného Lesný komposesorát PS
obhospodarovania vyplývajúceho zo zákazov a iných v Partizánskej Ľupči
podmienok ochrany prírody a krajiny na lesných
pozemkoch lesného komposesorátu pozemkového
spoločenstva v Partizánskej Ľupči.
Metódy
zisťovania
(merania) Hodnota lesného majetku v katastrálnom území Litava. JUDr. J. Chabada, správca
lesných škôd pre praktické potreby
konkurznej podstaty
pri uplatňovaní náhrady škody r.
1991
Metódy
zisťovania
(merania) Výpočet majetkovej ujmy za obmedzenie bežného Mesto Spišská Belá
lesných škôd pre praktické potreby obhospodarovania vyplývajúceho zo zákazov a iných
pri uplatňovaní náhrady škody r. podmienok ochrany prírody a krajiny na lesných
1991
pozemkoch Lesov mesta Spišská Belá.
Metódy
zisťovania
(merania) Výpočet odvodov za vyňatie lesného pozemku JUDr. K. Malovcová,
lesných škôd pre praktické potreby z lesného majetku pre zastavanú plochu rekreačnej Malá Ves
pri uplatňovaní náhrady škody r. chatky v k. ú. Kokava nad Rimavicou.
1991
Metódy
zisťovania
(merania) Výpočet majetkovej ujmy za obmedzenie bežného Mesto Dobšiná
lesných škôd pre praktické potreby obhospodarovania vyplývajúceho zo zákazov a iných
pri uplatňovaní náhrady škody r. podmienok ochrany prírody a krajiny na lesných
1991
pozemkoch mesta Dobšiná.

Úhrada majetkovej ujmy z dôvodu zákonného
obmedzenia,
4 254 124,- Sk
Určenie hodnoty lesného majetku,
79 976,- Sk
Úhrada majetkovej ujmy z dôvodu zákonného
obmedzenia,
6 902 366,- Sk
Úhrada odvodov za vyňatie pozemkov z LPF,
10 309,- Sk
Úhrada majetkovej ujmy z dôvodu zákonného
obmedzenia,
200 484,- Sk
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Tabuľka 17
Signatúra a názov výstupu
Rok odovzdania/zavedenia
1
Metódy
zisťovania
(merania)
lesných škôd pre praktické potreby
pri uplatňovaní náhrady škody r.
1991
Metódy
zisťovania
(merania)
lesných škôd pre praktické potreby
pri uplatňovaní náhrady škody r.
1991
Metódy
zisťovania
(merania)
lesných škôd pre praktické potreby
pri uplatňovaní náhrady škody r.
1991
Metódy
zisťovania
(merania)
lesných škôd pre praktické potreby
pri uplatňovaní náhrady škody r.
1991
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1. pokračovanie tab. 17

Metódy zisťovania (merania) lesných
škôd pre praktické potreby pri
uplatňovaní náhrady škody r. 1991
Metódy zisťovania (merania) lesných
škôd pre praktické potreby pri
uplatňovaní náhrady škody r. 1991
Metódy zisťovania (merania) lesných
škôd pre praktické potreby pri
uplatňovaní náhrady škody r. 1991
Metódy zisťovania (merania) lesných
škôd pre praktické potreby pri
uplatňovaní náhrady škody r. 1991
Metódy zisťovania (merania) lesných
škôd pre praktické potreby pri
uplatňovaní náhrady škody r. 1991
Metódy zisťovania (merania) lesných
škôd pre praktické potreby pri
uplatňovaní náhrady škody r. 1991
Metódy zisťovania (merania) lesných
škôd pre praktické potreby pri
uplatňovaní náhrady škody r. 1991
Metódy zisťovania (merania) lesných
škôd pre praktické potreby pri
uplatňovaní náhrady škody r. 1991
Metódy zisťovania (merania) lesných
škôd pre praktické potreby pri
uplatňovaní náhrady škody r. 1991
Metódy zisťovania (merania) lesných
škôd pre praktické potreby pri
uplatňovaní náhrady škody r. 1991

Výpočet odvodu za dočasné vyňatie lesného pozemku
z LPF v k. ú. Kremnica a Krahule.
Overenie znaleckého posudku Ing. Jozefa Vlčáka,
Rožňava.
Ocenenie sortimentov vyťaženého dreva ponechaného
pri
pni
z plánovaných
výchovných
ťažieb
v neprístupných porastoch ochranných lesov vo
vlastníctve Urbariátu – pozemkové spoločenstvo obce
Trstené.
Výpočet odvodov za trvalé vyňatie lesného pozemku
z LPF v k. ú. Beluj podľa geometrického plánu
č. 130/04.
Výpočet odvodov za trvalé vyňatie lesného pozemku
z LPF v k. ú. Beluj podľa geometrického plánu
č. 34789138-21/2001.
Výpočet odvodov za trvalé vyňatie lesného pozemku
z LPF v k. ú. Prenčov podľa geometrického plánu
č. 90/04.
Výpočet odvodov za trvalé vyňatie lesného pozemku
z LPF v k. ú. Svätý Anton podľa geometrického plánu
č. 89/04.
Výpočet odvodov za trvalé vyňatie lesného pozemku
z LPF v k. ú. Banská Štiavnica podľa geometrického
plánu č. 92/04.
Výpočet odvodov za trvalé vyňatie lesného pozemku
z LPF v k. ú. Ľuboreč podľa geometrického plánu
č. 75/04.
Výpočet odvodov za trvalé vyňatie lesného pozemku
z LPF v k. ú. Želovce podľa geometrického plánu
č. 76/04.

3
Slovenský
vodohospodársky podnik
š. p. Banská
Štiavnica,
OZ Banská Bystrica
COIMEX INVEST a. s.,
Banská Bystrica

4
Úhrada škody za výrub porastov,
579 757,- Sk

Úhrada odvodov za vyňatie pozemkov
z LPF,
94 686,- Sk
Lesy SR, š. p. Banská Vymáhanie škôd na lesnom majetku,
Bystrica
1 829 391,- Sk
Urbariát
Trstené

–

PS

obce Úhrada
majetkovej
zákonného obmedzenia,
412 916,- Sk

Lesy SR, š. p. Banská Úhrada odvodov za
Bystrica, OZ Krupina
z LPF,
28 680,- Sk
Lesy SR, š. p. Banská Úhrada odvodov za
Bystrica, OZ Krupina
z LPF,
3 897,- Sk
Lesy SR, š. p. Banská Úhrada odvodov za
Bystrica, OZ Krupina
z LPF,
13 685,- Sk
Lesy SR, š. p. Banská Úhrada odvodov za
Bystrica, OZ Krupina
z LPF,
11 735,- Sk
Lesy SR, š. p. Banská Úhrada odvodov za
Bystrica, OZ Krupina
z LPF,
911,- Sk
Lesy SR, š. p. Banská Úhrada odvodov za
Bystrica, OZ Krupina
z LPF,
183 755,- Sk
Lesy SR, š. p. Banská Úhrada odvodov za
Bystrica, OZ Krupina
z LPF,
159 169,- Sk

ujmy

z dôvodu

vyňatie

pozemkov

vyňatie

pozemkov

vyňatie

pozemkov

vyňatie

pozemkov

vyňatie

pozemkov

vyňatie

pozemkov

vyňatie

pozemkov
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1
2
Metódy zisťovania (merania) lesných Výpočet ceny drevnej hmoty brehových porastov
škôd pre praktické potreby pri z dôvodu výrubu pre výstavbu rýchlostnej cesty „R1“
uplatňovaní náhrady škody r. 1991
Rudno nad Hronom – Žarnovica.

2. pokračovanie tab. 17
2
Výpočet odvodov za trvalé vyňatie lesného pozemku
z LPF v k. ú. Sebechleby podľa geometrického plánu
č. 114/04.
Výpočet odvodov za trvalé vyňatie lesného pozemku
z LPF v k. ú. Prenčov podľa geometrického plánu
č. 113/04.
Vo veci vyšetrovania trestného činu krádeže určiť druh
predloženej dreviny, jej objem, kvalitu, aktuálnu
hodnotu a označenie surového dreva.
Stanovenie výšky náhrad za trvalé vyňatie lesného
pozemku z lesného pôdneho fondu v katastrálnom
území Budča.
Určenie rozsahu a intenzity imisného poškodenia
tuzemskými znečisťovateľmi na lesných porastoch Lesy
SR, š. p. v užívaní OZ Žilina za rok 2002.
Určenie hodnoty odcudzených jeleních zhodov, ako
podklad pre trestné stíhanie za trestný čin krádeže, KR
PZ KUJP v Banskej Bystrici.

3
4
Lesy SR, š. p. Banská Úhrada odvodov za vyňatie pozemkov
Bystrica, OZ Krupina
z LPF,
11 290,- Sk
Lesy SR, š. p. Banská Úhrada odvodov za vyňatie pozemkov
Bystrica, OZ Krupina
z LPF,
2 225,- Sk
OR PZ Zvolen, ÚjaKP Vymáhanie škôd na lesnom majetku,
Zvolen
397 609,- Sk
ZVSLaP
Pozemkové Úhrada odvodov za vyňatie pozemkov
spoločenstvo Budča
z LPF,
89 795,- Sk
Lesy SR, š. p. Banská Vymáhanie škôd od znečisťovateľov,
Bystrica, OZ Žilina
1 735 245,- Sk
KR PZ, KUJP v Banskej Vymáhanie škôd na lesnom majetku,
Bystrici
17 000,- Sk
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1
Metódy zisťovania (merania) lesných
škôd pre praktické potreby pri
uplatňovaní náhrady škody r. 1991
Metódy zisťovania (merania) lesných
škôd pre praktické potreby pri
uplatňovaní náhrady škody r. 1991
Metódy zisťovania (merania) lesných
škôd pre praktické potreby pri
uplatňovaní náhrady škody r. 1991
Metódy zisťovania (merania) lesných
škôd pre praktické potreby pri
uplatňovaní náhrady škody r. 1991
Metódy zisťovania (merania) lesných
škôd pre praktické potreby pri
uplatňovaní náhrady škody r. 1991
Metódy zisťovania (merania) lesných
škôd pre praktické potreby pri
uplatňovaní náhrady škody r. 1991
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5.5

Programy, projekty, prognózy, expertízy, štúdie, stanoviská, posudky a podobné
koncepčné materiály

5.5.1 Poľovnícka štatistika Poľov (MP SR) 12–01
Účtovné číslo úlohy:
2101
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Peter Kaštier
Gestor za MP SR-SL:
Ing. Igor Olajec
Doba riešenia:
15. 2. 2004 - 15. 4. 2004
Plánované náklady na rok 2004 (tis. Sk): 220,0
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skutočné náklady (tis. Sk): 225,7

Riešenie úlohy bolo v I. polroku ukončené, pričom sa zabezpečili nasledovné činnosti:
Vyžiadanie výkazov Poľov (MP SR) 12-01
Vypracovanie zoznamov poľovných revírov v evidencii LVÚ podľa jednotlivých okresov
Zaslanie zoznamov revírov spolu s usmernením ku kontrole štatistických výkazov Poľov
(MP SR) 12-01 na jednotlivé obvodné lesné úrady
Evidencia a kontrola došlých štatistických výkazov z jednotlivých OLÚ
Kontrola úplnosti a logickej správnosti uvádzaných údajov vo výkazoch Poľov (MP SR)
12-01
Kontrola a aktualizácia usporiadania poľovných revírov podľa okresov a poľovných
oblastí
Napĺňanie databázy editovaním údajov z výkazov Poľov (MP SR) 12-01
Spracovanie (editovanie) výkazov Poľov (MP SR) 12-01
Kontrola naeditovaných údajov
Vypracovanie sumárov okresných, krajských a celoslovenského
Vyhodnotenie výsledkov
Vydanie Poľovníckej štatistickej ročenky SR 2003 v počte 15 ks
Nahranie okresných a krajských sumárov na CD nosiče a diskety
Odovzdanie poľovníckej štatistiky na MP SR (Záznam o odovzdaní a prevzatí práce
bez pripomienok zo dňa 19. 4. 2004)

5.5.2 Koncepčné práce pre MP SR (okrem rozpísaných úloh – kap. 5.5.3 až 5.5.9)
Účtovné číslo úlohy:
6420
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Gestor za MP SR-SL:
Ing. Alexander Čarný
Doba riešenia:
1. 1. 2004 - 31. 12. 2004
Plánované náklady na rok 2004 (tis. Sk): 70,0

Skutočné náklady (tis. Sk): 221,1

V súvislosti so zabezpečovaním koncepčných prác pre MP SR v zmysle zmluvy
uzavretej medzi MP SR a LVÚ Zvolen je potrebné upozorniť na nasledovné skutočnosti:
•
Plánované finančné prostriedky na zabezpečenie koncepčných prác pre MP SR boli
stanovené v prílohe zmluvy o poskytnutí účelových prostriedkov v celkovej výške 2 mil.
Sk a LVÚ Zvolen priebežne zabezpečoval plnenie úloh podľa pokynov zo sekcie.
•
Následne bola zo strany MP SR stanovená štruktúra zabezpečovania jednotlivých
čiastkových úloh (v zmysle listu č. 3169/2004-710 zo 7. 6. 2004 a listu č. 3169/2004-710
z 1. 6. 2004) aj s rozpisom výšky finančných prostriedkov na ich riešenie.
•
V zmysle rozpisu z MP SR boli jednotlivým úlohám na LVÚ pridelené osobitné účtovné
čísla a pôvodné účtovné číslo ostalo na ostatné (písomne uvedenými listami
nešpecifikované) úlohy.
•
Na všetky nerozpísané práce pre MP SR ostalo po odpočítaní prostriedkov na rozpísané
úlohy iba 70 tis. Sk, pričom počas celého roka 2004 boli podľa pokynov zo Sekcie
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lesníckej zabezpečené úlohy za 221,1 tis (z toho za vyše 190 tis. Sk ešte pred rozpísaním
úloh). Z tohto dôvodu viaceré z rozpísaných úloh museli byť zabezpečené za menší
objem finančných prostriedkov – tak ako uvádza nasledovná tabuľka.
Úloha

Číslo

Príprava zákona o lesoch, účasť v pracovnej skupine
NATURA 2000, príprava dotazníkov FAO, UN ECE,
EUROSTAT, ITTO, atď. – úlohy neboli písomne
zadané
Zelená správa
Príprava Súhrnného lesníckeho ekonomického účtu
Príprava Národného lesníckeho programu
Vypracovanie správy za rok 2002, 3, 4 o implementácii
IPF/IFF
Rozpracovanie záverov Celosvetovej konferencie
o TUR
v Johannesburgu
(2002),
Ministerskej
konferencie o ochrane lesov v Európe (Viedeň 2003)
a XII. Svetového lesníckeho kongresu v Quebecu
(2003)
Záverečné úpravy zákona o lesnom reprodukčnom
materiáli
Príprava Národného programu Forest Focus
Spolu

6420

5.5.3 Zelená správa
Účtovné číslo úlohy:
Zodpovedný riešiteľ:
Gestor za MP SR-SL:
Doba riešenia:

Plán

Skutočnosť
(tisíc Sk)
70
221,1

6421
6422
6423
6424

600
200
280
200

587,6
202,1
223,9
185,9

6425

150

67,0

6426

300

298,3

6427

200
2 000

214,5
2 000,4

6421
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Ing. Alexander Čarný
1. 1. 2004 - 31. 12. 2004

Plánované náklady na rok 2004 (tis. Sk): 600,0

Skutočné náklady (tis. Sk): 587,6

Vypracoval sa návrh Správy o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike – Zelenej
správy 2004 a jej súhrn. Na základe pripomienok Sekcie lesníckej MP SR sa návrh upravil
a predložil do vedenia MP SR. Po medzirezortnom pripomienkovom konaní sa do návrhu
zelenej správy zapracovali všetky akceptovateľné pripomienky. V októbri 2004 bol návrh
zelenej správy prerokovaný v NR SR, ktorá ju zobrala na vedomie. Po jej prerokovaní v NR
SR sa zadala do tlače.
5.5.4 Súhrnný lesnícky účet
Účtovné číslo úlohy:
6422
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Gestor za MP SR-SL:
Ing. Alexander Čarný
Doba riešenia:
1. 1. 2004 - 31. 12. 2004
Plánované náklady na rok 2004 (tis. Sk): 200,0

Skutočné náklady (tis. Sk): 202,1

Spracoval sa účet produkcie, účet tvorby dôchodkov, účet podnikového zisku
a kapitálové účty za rok 2003. Vypracovala sa Správa o riešení Ekonomického lesníckeho
účtu za SR. Táto bola v decembri 2004 prerokovaná a odsúhlasená vo vedení MP SR.
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5.5.5 Príprava Národného lesníckeho programu SR
Účtovné číslo úlohy:
6423
Zodpovedný riešiteľ:
doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD.
Gestor za MP SR-SL:
Ing. Alexander Čarný
Doba riešenia:
1. 1. 2004 - 31. 12. 2004
Plánované náklady na rok 2004 (tis. Sk): 280,0

Skutočné náklady (tis. Sk): 223,9

Pripravil sa základný úvodný materiál pre prípravu Národného lesníckeho programu,
ktorý bol zaslaný členom pracovnej skupiny pre prípravu NLP. Dňa 7. 9. 2004 sa zišla
pracovná skupina na svojom prvom zasadnutí, kde sa dohodol časový rámec a úlohy
pre prípravu NLP do konca roku 2004. Rozdiskutovali sa základné tematické okruhy, ktoré by
NLP mal pokrývať a na základe tejto diskusie sa vypracovala rámcová osnova. Národného
lesníckeho programu. Vypracovala sa prierezová analýza národných a medzinárodných
dokumentov vo vzťahu k NLP (Koncepčné materiály v rámci SR, Ministerské konferencie
o ochrane lesov Európy, Závery Svetového lesníckeho kongresu v Quebecku, materiály UN
FF, UN CBD, UN FCCC, UN FF, UN ECE a pod.). Vypracovalo sa prvé znenie NLP, ktoré
sa postúpi na širšiu lesnícku diskusiu začiatkom roku 2005.
5.5.6 Vypracovanie správy o implementácii IPF/IFF za rok 2002, 2003 a 2004
Účtovné číslo úlohy:
6424
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Gestor za MP SR-SL:
Ing. Alexander Čarný
Doba riešenia:
1. 1. 2004 - 31. 12. 2004
Plánované náklady na rok 2004 (tis. Sk): 200,0

Skutočné náklady (tis. Sk): 185,9

V zmysle zadania, konzultácií s gestorom za MP SR SL a podľa smernice
na vyhotovenie ročných národných správ na schôdze Fóra OSN o lesoch sa vypracovali
národné správy na 3., 4. a 5. schôdzu. Národné správy boli v stanovenom termíne
do 30. septembra 2004 zaslané gestorovi úlohy za SL MP SR. V správach sa vyhodnotila
implementácia úloh vyplývajúcich z Návrhov pre činnosť IPF/IFF (IPF – medzivládny panel
o lesoch, IFF – medzivládne fórum o lesoch) na Slovensku za obdobie ostatných piatich
rokov.
5.5.7

Rozpracovanie záverov Celosvetovej konferencie o TUR v Johanesburgu,
Ministerskej konferencie o ochrane lesov v Európe (Viedeň 2003) a XII. Svetového
lesníckeho kongresu v Quebecku (2003)
Účtovné číslo úlohy:
6425
Zodpovedný riešiteľ:
doc. Ing. Július Novotný, CSc.
Gestor za MP SR-SL:
Ing. Alexander Čarný
Doba riešenia:
1. 1. 2004 - 31. 12. 2004
Plánované náklady na rok 2004 (tis. Sk): 150,0

Skutočné náklady (tis. Sk): 67,0

Sústredili sa ťažiskové dokumenty z uvedených celosvetových a európskych podujatí Celosvetovej konferencie o TUR v Johanesburgu, Ministerskej konferencie o ochrane lesov
v Európe (Viedeň 2003) a XII. Svetového lesníckeho kongresu v Quebecu (2003). Vytriedili
sa informácie potrebné pre rozhodovanie o tom, ktoré závery sa majú implementovať
na národnej úrovni a aké úlohy z tohoto hľadiska vyplývajú pre Slovensko a jeho lesnícku
administratívu. Vypracoval sa prehľadný súhrn záverov z uvedených troch rozhodujúcich
konferencií v slovenskom jazyku a spracoval sa preklad rozhodujúcich príloh (rezolúcií)
z konferencií. Následne boli definované odporúčania pre implementáciu záverov všetkých
troch konferencií v podmienkach Slovenska.
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5.5.8

Uplatnenie Zákona o lesnom reprodukčnom materiáli a súvisiacej legislatívy EÚ
v podmienkach SR
Účtovné číslo úlohy:
6426
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Roman Longauer, CSc.
Gestor za MP SR-SL:
Ing. Alexander Čarný
Doba riešenia:
1. 1. 2004 - 31. 12. 2004
Plánované náklady na rok 2004 (tis. Sk): 300,0

Skutočné náklady (tis. Sk): 298,3

Zabezpečili sa záverečné úpravy Zákona o lesnom reprodukčnom materiáli, ktorý bol
NR SR prijatý v marci 2005. Zabezpečila sa pomoc MP SR pri dopracovaní návrhu
vykonávacej vyhlášky k Zákonu o lesnom reprodukčnom materiáli v ďalšom legislatívnom
procese (vnútrorezortné, medzirezortné a verejné pripomienkovanie). Vyhláška bola prijatá
v septembri 2004.
Na základe výzvy Európskej komisie sa vypracovali Tabuľky zhody medzi Smernicou
Rady ES 1999/105/ES o obchode s lesným reprodukčným materiálom a na ňu nadväzujúcimi
vyhláškami EK s legislatívou SR, t. j. zákonom NR SR č. 217/2004 Z. z. o lesnom
reprodukčnom materiáli a návrhom jeho vykonávacej vyhlášky.
V spolupráci s ÚKSUP sa vypracovali 3 stanoviská za SR pre Stály výbor EK (DG
SANCO) pre množiteľský materiál o oficiálne stanovisko k plneniu požiadaviek ES v SR
pre Spolkové ministerstvo ochrany spotrebiteľov, potravinárstva a poľnohospodárstva SRN.
Na internetovej stránke LVÚ, ako oficiálneho orgánu podľa zákona 217/2004 a
smernice Rady 1999/105/ES sa v jazyku anglickom a slovenskom zverejnili súvisiace právne
predpisy, mapy semenárskych oblastí lesných drevín a Národný zoznam uznaných zdrojov
a informácia o kontrolnom systéme pre lesný reprodukčný materiál.
Pre MP SR sa vypracovala hodnotiaca správa spolupráce s OECD. Zástupca LVÚ sa
zúčastnil zasadnutia zástupcov národných autorít Schémy OECD pre lesný reprodukčný
materiál vo Viedni 9.-12. mája. V samostatnom bode prezentoval uplatnenie uvedenej schémy
v SR. Pre potreby Sekretariátu OECD pre poľnohospodársku legislatívu a schémy sa
spracovali štatistické prehľady o obchodovanom lesnom reprodukčnom materiáli.
Spracovali sa elektronické verzie Implementačných dokumentov Schémy OECD
pre lesný reprodukčný materiál, ktoré OECD vydalo ako oficiálnu publikáciu
AGR/CA/F(2004)6.
Vypracovali sa podklady do Metodického postupu a Schémy poskytovania štátnej
pomoci na podporu ochrany a využívania lesných reprodukčných zdrojov podľa § 13 ods. 1,
písm. a) Výnosu MP SR z 13. 4. 2004 č. 806/2004 – 100 o podrobnostiach o poskytovaní
podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva.
Zabezpečili sa podklady do návrhu Návrh Schémy pomoci na uplatnenie § 13 odseku 1
a) Výnosu 806/2004-100 Opatrenia zamerané na ochranu lesných porastov proti biotickým
škodcom v lese a na skladoch, zber a uchovávanie ohrozeného genofondu lesných drevín
a na protipovodňové a protierózne opatrenia na lesných pozemkoch.
Zabezpečila sa prezentácia SR na stretnutí Orgánov kontroly lesného reprodukčného
materiálu a štátnej správy Nemecka, Rakúska, Poľska, Českej republiky a Slovenska
“Kooperationsmöglichkeiten bei der Umsetzung der Richtlinie 1999/105/EG des rates über
den Verkehr mit Forstlichen Vermehrungsgut“ (29.-30. 6. 2004) a pravidelnom stretnutí
„Forum Genetik-Wald–Forstwirtschaft 2004“ (20.-22. septembra 2004).
Vypracoval sa návrh projektu infraštruktúrnej podpory systému pre zabezpečenie
kvality lesného reprodukčného materiálu z Prechodného fondu EÚ pre SR. Návrh bol
po posúdení a prerokovaní na Stretnutí zástupcov Európskej komisie a Ministerstva
pôdohospodárstva 14. decembra 2004 prijatý na realizáciu.
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5.5.9 Príprava Národného programu Forest Focus
Účtovné číslo úlohy:
6427
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
Gestor za MP SR-SL:
Ing. Alexander Čarný
Doba riešenia:
1. 1. 2004 - 31. 12. 2004
Plánované náklady na rok 2004 (tis. Sk): 200,0

Skutočné náklady (tis. Sk): 214,5

Nariadením (ES) č. 2152/2003 Európskeho parlamentu a Rady zo 17. novembra 2003
týkajúceho sa monitorovania lesov a environmentálnych interakcií v spoločenstve
“Regulation (EC) No 2152/2003 of the European Parliament and the Council of 17 November
2003 concerning monitoring of forests and environmental interactions in the Community
(Forest Focus)“ sa členským štátom ukladá implementovať príslušné monitorovacie
a hodnotiace aktivity formou národných programov. Vstupom Slovenska do EÚ pre nás
vyplýva povinnosť implementovať danú schému na národnej úrovni. LVÚ Zvolen (ako
inštitúcia poverená MP SR) pripravil národný program na rok 2004, pripravuje národný
program na roky 2005-2006 a realizuje vecnú stránku implementácie.
Vzhľadom na meškanie vykonávacích predpisov (najmä z dôvodov harmonizácie
s legislatívou EÚ týkajúcou sa rozpočtových pravidiel) a vzhľadom na určité nejasnosti
v príprave vlastných manuálov, resp. prevzatia manuálov ICP Forests, sa pripravili alternatívy
riešenia na rôznu štruktúru prieskumov a na rôzne úrovne rozpočtu národného programu.
Prebehli viaceré rokovania k časti programu týkajúcej sa lesných požiarov (na domácej
úrovni). Zúčastnili sme sa viacerých rokovaní v Bruseli na DG Environment Európskej
komisie, kde zástupcovia EK informovali zástupcov členských štátov o stave vykonávacej
legislatívy, o kritériách pre posudzovanie národných programov, najmä štúdií a projektov
v rámci nich, a o predbežnej štruktúre pridelených finančných prostriedkov. Pre Európsku
komisiu sa zabezpečili požadované informácie a dokumenty súvisiace s poverením LVÚ
a zmluvou medzi Európskou komisiou a LVÚ.
K požadovanému termínu (1. november 2004) sa zaslal vypracovaný národný program
Forest Focus na DG Environment v štruktúre jednotlivých monitorovacích aktivít, pričom
však ďalej pokračovali práce na príprave projektu BioSoil ako ťažiskového celoeurópskeho
projektu v rámci „C“- aktivít v zmysle nariadenia Forest Focus (t. j. demonštračných
projektov a štúdií rozvíjajúcich základnú štruktúru prieskumov o prvky pre hodnotenie
biodiverzity, pôd, uhlíka a klimatickej zmeny). Tento projekt sa pripraví do konca januára,
pričom sa následne zašle doplnený národný program.
5.5.10 Kritériá a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
Účtovné číslo úlohy:
6402
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Gestor za MP SR-SL:
Ing. Alexander Čarný
Doba riešenia:
1. 1. 2004 - 31. 12. 2004
Plánované náklady na rok 2004 (tis. Sk): 200,0

Skutočné náklady (tis. Sk): 226,8

Vypracoval sa návrh národných kritérií a ukazovateľov na hodnotenie trvalo
udržateľného hospodárenia v lesoch Slovenska. Podľa zadania úlohy sa vypracoval
na základe Zdokonalených celoeurópskych ukazovateľov v znení prijatom na stretnutí
MCPFE na úrovni expertov v októbri 2002. Návrh bol v zmysle úloh Sekcie lesníckej
predložený do vedenia MP SR. Ďalej sa identifikovali ukazovatele, ktorých stav, na základe
u nás používaných postupov, nevieme zistiť alebo dostatočne presne vyjadriť. V rámci
riešenia úlohy sa tiež vyhodnotil súčasný stav a vývoj lesníctva Slovenska podľa navrhnutých
národných kritérií a ukazovateľov.
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5.5.11 Iné projekty
Vypracovali sa 3 projekty s medzinárodným dosahom:
•
Project REGATA (2003-2005). Theme N-06-4-1036-2001/2004 „Neutron Physics –
Fundamental and Applied Research. „Slovenský hlinikárenský priemysel a okolie, rok
2003-2004“; SLOVALCO a. s., Žiar nad Hronom.
•
„NEUSIEDLER SCP Ružomberok a okolie do 15 km“ v rokoch 2002-2004. Cieľom
práce je zavedenie systému trvalého monitorovania environmentálnej záťaže a tuhých
spádov v okolí ako aj posúdenie vplyvu zmenenej technológie; NEUSIEDLER SCP, a. s.
•
Hodnotenie lesných porastov na Bani Nástup pre Severočeské Doly a. s. Chomutov.
Vypracoval sa 1 projekt s celoslovenským dosahom:
•
Využiteľný potenciál palivovej dendromasy v SR a bariéry využitia; SL MP SR
Bratislava.
Vypracovalo sa 5 projektov s regionálnym dosahom:
•
Vykonávací projekt na prípravu, výber, hodnotenie, kontrolu a financovanie projektov
programu odstraňovania škôd na lesných ekosystémoch; OZ Námestovo.
•
Skríning podkôrneho hmyzu, ekonomické a ekologické dopady nespracovania kalamity
v TANAPe; ŠL TANAP-u.
•
Biologický projekt semenného sadu OZ Smolenice SUCHÁNKA pre drevinu Čerešňa
vtáčia – Prunus avium, OZ Smolenice.
•
Biologický projekt semenného sadu OZ Šaštín – Stráže ŠAJDÍKOVE HUMENCE
pre drevinu Čerešňa vtáčia – Prunus avium, OZ Šaštín.
•
Kvantifikácia využiteľného potenciálu biomasy, Biopol s. r. o. Rožňava.
5.5.12 Programy
Vypracoval sa 1 program s celoslovenským dosahom:
•
Program výroby palivovej biomasy v podniku Lesy SR š. p. Banská Bystrica.
5.5.13 Expertízy, štúdie, stanoviská, posudky
Vypracovalo sa 5 expertíz s medzinárodným dosahom:
•
Zhodnotenie sadbového materiálu brezy, borovice čiernej a agáta dopestovaného
technológiou Lännen Plantek-F s ohľadom na jeho morfologickú kvalitu po prvej
vegetačnej perióde a založenie pokusnej plochy s dopestovaným krytokorenným
sadbovým materiálom technológiou Lännen Plantek – F; OZ Semenoles.
•
Ukazovatele chovu zajaca poľného na Slovensku za rok 2003 za účelom spracovania
surveillance tularémie; Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava.
•
Vykonanie terénnych testov účinnosti vývojových prípravkov radu Ecolure na podkôrny
hmyz a ich vyhodnotenie – správa o pokusoch, Fytofarm spol. s r. o.
•
Chemický rozbor pilín, Department of Environmental Resource Management, University
College Dublin.
•
FAO TCP Projekt technickej spolupráce „Asistencia pri vypracovaní národného
lesníckeho programu v Lotyšsku“.
Vypracovalo sa 13 expertíz s celoslovenským dosahom:
•
Porovnanie adaptačného procesu krytokorenných (Jiffy – 7 Forestry) a voľnokorenných
výsadieb a vplyv hnojív (Agroblen, Osmocote) v prvých rokoch po výsadbe; Engo s. r. o.
Trnava.
•
Objektivizovanie noriem spotreby PHM pre lesnícke mechanizačné prostriedky; Lesy
SR, š. p. B. Bystrica.
•
Zabezpečenie chemických analýz obsahu uhlíka (C) a dusíka (N) v biomase tráv, v pôde
a v zrážkovej vode (iba N); ÚKE SAV Bratislava.
•
Terénne skúšky biologickej účinnosti vývojových repelentov radu REPELAN proti
vytĺkaniu zverou; Fytofarm s. r. o. Bratislava.
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CELSTAR - expertízne stanovisko; Agro Aliance s. r. o. Kanianka; 22. 9. 2004.
Registrácia prípravku ROPSIN 500 SC - stanovisko; BRASKO, spol. s r. o.; 22. 9. 2004.
KAPUT - expertízne stanovisko; Agro Aliance s. r. o. Kanianka; 22. 9. 2004.
Organizácia a vyhodnotenie leteckého obranného zásahu proti mníške veľkohlavej
v r. 2004; MP SR SL Bratislava a Lesy SR, š. p. Banská Bystrica.
•
Riziko premnoženia mníšky veľkohlavej. Pre MP SR, Bratislava, KLÚ, OLÚ.
•
Plantáže vianočných stromčekov – expertíza. Pre Lesy SR, š. p., Banská Bystrica
a OZ Šaštín-Stráže.
•
Vypracovanie noriem spotreby PHM pre dopravný mechanizačný prostriedok – nakladač
KOMATSU WA 115 PT, Lesy SR š. p., GR, Banská Bystrica.
•
Vypracovanie noriem spotreby PHM pre dopravný mechanizačný prostriedok – TATRA
815 280R 25 28 270 kW, Lesy SR š. p.
•
Analýza obsahu ťažkých kovov v asimilačných orgánoch a dreve. Prírodovedecká fakulta
UK Bratislava.
Vypracovalo sa 13 expertíz s regionálnym dosahom:
•
Vyhodnotenie stavu pôdneho prostredia na lokalite Mochovce a rámcový návrh opatrení;
OZ Levice.
•
Vyhodnotenie obsahu dusíka v biomase; TU Zvolen.
•
Vyhodnotenie výsledkov analýz pôdnych vzoriek; Lesy SR, OZ Topoľčianky; apríl 2004.
•
Chemický rozbor asimilačných orgánov; ÚKSUP, pobočka Zvolen; máj 2004.
•
Chemický rozbor asimilačných orgánov, PIAPS, poľnohospodárska, inžinierska
a poradenská služba; Žilina.
•
Vyhodnotenie analýz pôd a kôrových substrátov; OZ Beňuš.
•
Analýzy odpadových vôd; PPS Group, a. s. Detva.
•
Determinácia huby a nápravné opatrenia; Vojenská zotavovňa Tatranské Zruby.
•
Zhodnotenie zdravotného stavu porastov v k. ú. Malacky; Creative s. r. o., Pezinok.
•
Vyhodnotenie chemických analýz pôd a asimilačných orgánov z ŠC Kmeťová;
OZ Slovenská Ľupča.
•
Zdravotný stav lesov v oblasti Holice, podklady k stavebnému konaniu pre povolenie
stavby cesty; KÚŽP Žilina a OZ Liptovský Hrádok.
•
Vyhodnotenie chemických analýz pôd a asimilačných orgánov pre ŠS Kmeťová, Lesy SR
š. p., OZ Slovenská Ľupča.
•
Spracovanie podkladov ku vymedzeniu výmery lesných porastov LHC Čierňavy, LHC
Hubová, LHC Ľubochňa, OS Liptovský Mikuláš, 10. 9. 2004.
•
•
•
•

Vypracovali sa 3 štúdie s medzinárodným dosahom:
Štúdia uplatňovaných zahraničných postupov a predpisov na oceňovanie a vymáhanie
náhrad za poškodzovanie lesných porastov zverou; Lesy SR, š. p. B. Bystrica.
•
Výskum optimalizácie aplikácie hnojiva RED SUPERBA, prípravku CUKROVITAL K
400 pri dopestovávaní krytokorenného sadbového materiálu dreviny smrek. Testovanie
vhodnosti použitia gélového zakoreňovacieho prípravku typu AGV pre dreviny;
Agrovita s. r. o. Ivanka pri Dunaji.
•
Porovnanie adaptačného procesu krytokorenných (Jiffy 7 Forestry) a voľnokorenných
výsadieb a vplyv hnojív (Agroblen , Osmocote
) v prvých rokoch po výsadbe.
(OBJEDNÁVATEĽ: ENGO s. r. o., TRNAVA).
Vypracovali sa 4 štúdie s celoslovenským dosahom:
•
Ochrana SMC pred pôsobením vošiek a hubových patogénov; SL MP SR, KLÚ, OLÚ
a dotknuté subjekty.
•
Opatrenia proti mníške veľkohlavej v lesoch SR; SL MP SR Bratislava.
•
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Ochrana SMC pred pôsobením vošiek a hubových patogénov; SL MP SR, KLÚ, OLÚ
a dotknuté subjekty.
•
Opatrenia proti mníške veľkohlavej v lesoch SR; SL MP SR Bratislava.
Vypracovalo sa 7 štúdií s regionálnym dosahom:
•
Overovanie aplikácie vododržných materiálov použitých pri umelej obnove lesa
v pôsobnosti; VLM Malacky.
•
Overovanie rôznych typov hnojív a vododržných materiálov pri umelej obnove
na viatych pieskoch Záhoria; OZ Šaštín.
•
Overovanie účinnosti vododržných materiálov a pomaly rozpustného hnojiva pri umelej
obnove lesa a škôlkárskej výrobe v lokalite OZ Krupina.
•
Overovanie účinnosti rôznych typov hnojív a vododržných materiálov pri umelej obnove
a v škôlkárskych technológiách v pôsobnosti OZ Beňuš.
•
Overovanie účinnosti rôznych typov hnojív a vododržných materiálov pri umelej obnove
v pôsobnosti LM Spišská Nová Ves.
•
Vyhodnotenie realizácie ozdravných opatrení v Čadečke a Oščadnici. Pre OZ Čadca.
•
Environmentálna záťaž lesných porastov v okolí ENO Zemianske Kostoľany do roku
2004.
•

Vypracovali sa 2 stanoviská s medzinárodným dosahom:
•
Dovoz Chalcopraxu a Pheropraxu A; MP SR, Hlavný rastlinolekár SR, Bratislava;
16. 1. 2004.
•
Stanovisko k uplatneniu náhrad škôd z exhalácií za rok 1999 na lesných porastoch
OZ Čadca, v spore s Třineckými železárny, a. s., OS Frýdek – Místek, ČR, 6. 5. 2004.
Vypracovalo sa 9 stanovísk s celoslovenským dosahom:
•
Pripomienkové konanie k novele vyhlášky; MP SR, odbor legislatívy; 3. 6. 2004.
•
Pripomienkovanie Vyhlášky MS SR č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch; 10.–12. 7. 2004.
•
Pripomienkovanie Vyhlášky MS SR č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov
a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov; 15.–18. 7. 2004.
•
Pripomienkovanie Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku; 15.–21. 7. 2004.
•
Stanovisko k projektu č. 1 reštrukturalizácie Lesov SR, š. p. pre komisiu št. taj. MP SR;
10.–15. 8. 2004.
•
Návrh usmernenia k používaniu pesticídov - stanovisko; MP SR Bratislava; 10. 9. 2004.
•
Stanovisko k návrhu výnosu o používaní pesticídov; MP SR Bratislava; 20. 9. 2004.
•
Stratégia spracovania kalamity v TANAPe v roku 2005; MP SR, Bratislava; TANAP; 11.
10. 2004.
•
Stanovisko k návrhu metodického pokynu na vyhotovenie, obstarávanie, schvaľovanie,
vyhodnotenie, finančné zabezpečenie a realizáciu programov starostlivosti o chránenú
krajinnú oblasť a národný park, vypracovaného ŠOP SR; MŽP SR.
Vypracovalo sa 43 stanovísk s regionálnym dosahom:
•
Posúdenie vplyvu stavby elektrického vedenia 2x110 kV, Kysucké Nové Mesto – Čadca
na lesnom majetku Urbariátu pozemkové spoločenstvo Kysucké Nové Mesto;
ENERGICO, s. r. o., Bratislava.
•
Spracovanie kalamity - stanovisko LOS; ŠL TANAP-u; 23. 12. 2003.
•
Ponechanie dreva pri pni - stanovisko; PS lesomajiteľov Kvačany; LHC Radatice;
23. 1. 2004.
•
Ponechanie dreva pri pni - stanovisko; OZ Prešov; LS Spišské Podhradie; 17. 2. 2004.
•
Ponechanie dreva pri pni - stanovisko; OZ Prešov; LS Sabinov, LHC Sabinov;
17. 3. 2004.
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Stanovisko k leteckej aplikácii proti podkôrnikom; KÚ Prešov; UKPS Osturňa;
21. 4. 2004.
Letecké ošetrenie proti mníške veľkohlavej; KÚŽP Nitra; 2. 5. 2004.
Ošetrenia dreva na kalamitisku letecky - stanovisko LOS; UKPS Osturňa; 4. 5. 2004.
Stanovisko k rozsahu a intenzite poškodenia lesných porastov TANAP-u s odhadom
možných rizík vzniku kalamít podkôrneho hmyzu, ekonomických a ďalších dôsledkov;
ŠL TANAP; 10. 5. 2004.
Obhliadka kalamitiska, návrh ďalšieho postupu; UKPS Osturňa; 21. 5. 2004.
Posúdenie vhodnosti ponechania vybraných porastov na autoreguláciu (časti NPR
Belianske Tatry a PR Pálenica); MP Spišská Belá, s. r. o.; 24. 5. 2004.
Stanovisko k vypracovanému znaleckému posudku č. 9/1997 o lesných porastoch
zasiahnutých imisiami, OS Dolný Kubín; 24. 5. 2004.
Likvidácia preschnutých smrekov; Mesto Myjava; Pavlače v k. ú. Turá Lúka; 27. 5. 2004.
Ponechanie dreva pri pni - stanovisko; OZ Žarnovica; LS Žarnovica; 28. 5. 2004.
Ponechanie dreva pri pni - stanovisko; OZ Vranov; LHC Turcovce; 2. 6. 2004.
Ponechanie dreva pri pni - stanovisko; OZ Vranov; LHC Nižná Jablonka, Snina;
2. 6. 2004.
Ponechanie dreva pri pni - stanovisko; OZ Vranov; LHC Medzilaborce; 2. 6. 2004.
Výrub stromov v lokalite Rovné; Prezídium PZ; LS Malužiná; 20. 6. 2004.
Stanovisko k odborným vyjadreniam doc. Ing. K. Kalúza, CSc. z 20. 4. 2004, Lesy SR,
š. p. OZ Prievidza; 21. 6. 2004.
Krádeže dreva - stanovisko; WWF Int. DCP, B. Bystrica; 13. 7. 2004.
Vyjadrenie k starostlivosti o zdravotný stav lesov; Pro Populo s. r. o., Poprad; 5. 8. 2004.
Vyjadrenie k starostlivosti o zdravotný stav lesov; PS Ľandy; 9. 8. 2004.
Vyjadrenie k starostlivosti o zdravotný stav lesov; Urbár PS Slovenská Ves; 9. 8. 2004.
Vyjadrenie k starostlivosti o zdravotný stav lesov; Urbárska spoločnosť PS Výborná;
9. 8. 2004.
Vyjadrenie k starostlivosti o zdravotný stav lesov; ECZ a. v. Slovenská Ves; 9. 8. 2004.
Vyjadrenie k starostlivosti o zdravotný stav lesov; RkFÚ Slovenská Ves; 9. 8. 2004.
Stanovisko ku kalamitnej situácii v smrečinách; VLM Kežmarok; 10. 8. 2004.
Odborné stanovisko ku vymedzeniu výmery lesných porastov LHC Čierňava, LHC
Hubová, LHC Ľubochňa, OS Liptovský Mikuláš; 10. 8. 2004.
Ponechanie dreva pri pni - stanovisko; Bratislavské regionálne ochranárske združenie;
24. 8. 2004.
Posúdenie zdravotného stavu porastov; OZ Palárikovo; LS Sládkovičovo; 27. 8. 2004.
Ponechanie dreva pri pni; Lesná a pasienková spoločnosť Krná; 17. 9. 2004.
Ponechanie dreva pri pni; Školské lesy Prešov-Cemjata; 21. 9. 2004.
Premnoženie podkôrnikov; NPR Mokriny; ŠL TANAP-u; 21. 9. 2004.
Stanovisko ku odbornej expertíze o škodách spôsobených imisiami na lesných porastoch
OLZ Ružomberok za rok 1997, OS Žilina; 6. 10. 2004.
Stanovisko ku škodám spôsobených imisiami na lesných porastoch. Lesy SR, š. p., OZ
Liptovský Hrádok, OS Žilina; 7. 10. 2004.
Ponechanie dreva pri pni; Lesy mesta Brezno; LUC Mestské lesy Brezno - Čertovica;
13. 10. 2004.
Stanovisko na odpor Martinskej teplárenskej, a. s. k znaleckému posudku č. 1/2003 –
imisné poškodzovanie lesov, Lesy SR š. p., OZ Prievidza; 19. 10. 2004.
Stanovisko k znaleckému posudku č. 4/2004 PZU v Nitre, Lesy SR š. p., OZ Prievidza;
19. 10. 2004.
Stanovisko ku škodám na lesných porastoch spôsobených imisiami, OS Žilina; 11. 11.
2004.
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Stanovisko k odborným vyjadreniam SOIL – AIR z 23. 1. 2004, Lesy SR š. p., OZ
Prievidza; 15. 11. 2004.
Stanovisko k odborným vyjadreniam znalca doc. Ing. K. Kalúza, CSc. z 23. 1. 2004, Lesy
SR š. p., OZ Prievidza; 15. 11. 2004.
Stanovisko k námietkam ZSNP, a. s. Žiar nad Hronom na podanie znaleckého posudku,
OS Žiar nad Hronom; 22. 11. 2004.
Vyjadrenie k efektívnosti škôlkárskej výroby v pôsobnosti lesov mesta Levoča, s. r. o.

Vypracoval sa 1 posudok s medzinárodným dosahom:
Stav a vývoj rekultivovaných plôch v EMO Mochovce; Euro-building, a. s. Bratislava;
30. 11. 2004.
Vypracovalo sa 5 posudkov s regionálnym dosahom:
•
Certifikácia – hospodárenie hodnotených subjektov; LS Predajná; OZ Slovenská Ľupča;
Lesy SR, š. p., GR, B. Bystrica; 16. 1. 2004.
•
Zdravotný stav porastov v lokalite Holica; LHC Čierny Váh; OZ Liptovský Hrádok;
23. 3. 2004.
•
Stav a vývoj rekultivovaných plôch v EMO Mochovce; OZ Levice; 10. 12. 2004.
•
Usmerňovanie realizácie LHP a opatrení uložených na ochranu lesov a zvyšovanie
stability lesných ekosystémov v porastoch LHC Lutila, JPRL 46, 47, 50, OLH Ing. Ľ.
Kicko.
•
Dodržanie všeobecne záväzných predpisov OBP pri ťažbe dreva a vyznačovaní ťažby
v kalamitných porastoch, LHC Lutila, JPRL 46, 47, 50, OLH Ing. Ľ. Kicko.
•

5.5.14 Projekty na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ
Vypracovali sa 3 projekty:
•
Konzultačná a poradenská činnosť pri vypracovaní projektu ozdravných opatrení
pre Lesy mesta Levoča, s. r. o. na obdobie 2004–2007.
•
Vypracovanie projektu ozdravných opatrení pre lokalitu Príslop; Lesné družstvo
Slavošovce.
•
Vypracovanie projektu lesohospodárskych opatrení v lesoch obhospodarovaných
Mestskými lesmi Banská Štiavnica, spol. s. r. o.
5.6

Monitoring, akreditačná, skúšobná a kontrolná činnosť

Na základe platnej legislatívy LVÚ Zvolen vykonával aj v roku 2004 monitoring
zdravotného stavu lesov, semenársku kontrolu, lesnícku ochranársku službu a monitoring
lesných ekosystémov v oblasti vplyvu VD Gabčíkovo. Zabezpečovanie týchto činností bolo
v roku 2004 nepriaznivo ovplyvnené znížením ich finančného krytia o 2 000 tis. Sk oproti
roku 2003 (na úroveň 80 % z roku 2003) a nevyhnutne sa tým prejavilo aj na rozsahu ich
zabezpečovania. Výsledky boli odpočtované formou záverečných správ a protokolárne
odovzdané na MP SR.
5.6.1 Čiastkový monitorovací systém LESY (ČMS Lesy)
Účtovné číslo úlohy:
6601 - 6613
Zodpovedný riešiteľ:
Dr. Ing. Tomáš Bucha, Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
Gestor za MP SR-SL:
Ing. Juraj Balkovič
Doba riešenia:
1. 1. 2004 - 31. 12. 2004
Plánované náklady na rok 2004 (tis. Sk): 2 900,0

Skutočné náklady (tis. Sk): 2 519,2

Počas riešenia ČMS Lesy pokračovali aktivity zabezpečujúce kooperáciu v rámci
európskeho programu ICP Forests (účasť na 20th Task Force Meetingu vo Vaxjo
a na pracovných stretnutiach expertných panelov pre depozíciu, pôdu a vizuálne poškodenie
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ozónom), ako aj kooperáciu v rámci Informačného systému o životnom prostredí SR (ISŽP
SR). Vypracovala sa správa o vyhodnotení realizácie Projektu ČMS Lesy na základe
Koncepcie dobudovania komplexného monitorovacieho a informačného systému o životnom
prostredí.
V zmysle záväzkov z hľadiska informovania verejnosti a kooperovanej prezentácie
výsledkov ISŽP SR bola na domovskej stránke Strediska ČMS Lesy sprístupnená správa
z monitoringu 2003 „Zdravotný stav lesov Slovenska“.
http://www.fris.sk/CmsLesy/zav_spr.htm.
Vykonal sa 18. monitorovací cyklus hodnotenia defoliácie, stavu korún a poškodenia
stromov v národnej sieti paneurópskeho programu monitoringu I. úrovne na 112 TMP.
Vykonali sa tiež hodnotenia zdravotného stavu (defoliácie a poškodenia) na všetkých
plochách intenzívneho monitoringu. Na plochách intenzívneho monitoringu bolo podľa novej
metodiky podrobne zhodnotené poškodenie kmeňov a korún stromov pracovníkmi Lesníckej
ochranárskej služby.
Priebežne sa zabezpečuje údržba monitorovacích plôch I. a II. úrovne.
Na plochách druhej úrovne monitoringu sa zabezpečovali príslušné odbery vzoriek,
merania a hodnotenia podľa cieľov riešenia a zadania ČMS Lesy. Na 7 TMP sa
v dvojtýždňových intervaloch realizovali odbery zrážkových vôd a na 3 TMP odbery
lyzimetrických vôd a ich následné laboratórne analýzy.
Na 4 TMP intenzívneho monitoringu so zastúpením listnatých drevín boli odobraté
vzorky v auguste a začiatkom septembra, na plochách so zastúpením ihličnanov sa realizovali
odbery v období vegetačného pokoja.
Na stabilizovaných plôškach v rámci TMP pre podrobnú analýzu vývoja fytocenóz sa
zabezpečili opakované fytozápisy. V rámci prípravy údajov pre hodnotenie biodiverzity sa
zamerali a overili potrebné parametre pre hodnotenie štruktúry porastov a overili sa tiež
možnosti zahrnutia epifytických machov a lišajníkov do hodnotenia (metodika Forest Biota
nad rámec manuálu ICP Forests).
Na TMP Čifáre sa odoberali vzorky pôd pre hodnotenie vlhkostného režimu.
Na 4 TMP pokračoval zber vzoriek opadu, uskutočnila sa kontrola a oprava
poškodených opadomerov. Pokračovalo triedenie a analýza opadu z odberov
predchádzajúceho roka a z aktuálnych odberov.
Na 2 TMP pokračuje kontinuálne meranie ozónu. Uskutočnila sa tiež kalibrácia
ozónových analyzátorov. Na asimilačnom aparáte smreka z TMP a LESS na lokalite
Hukavský grúň sa uskutočnilo vizuálne hodnotenie poškodenia ozónom.
V rámci fenologického hodnotenia sa spracovávali podklady z pozorovaní získaných
na jeseň predchádzajúcho roka a v jarných mesiacoch tohto roku.
Podľa implementačných pravidiel na európskej úrovni sa zaslali údaje koordinačnému
pracovisku (PCC Hamburg). Pripravil sa príspevok do jubilejnej správy ICP Forests.
Na základe snímok Landsat sa vykonalo celoplošné spracovanie zmien zdravotného
stavu lesov - porovnanie stavu v rokoch 1990-2002.
Výsledky získané v roku 2004 (v prípade parametroch kontinuálne meraných a
hodnotených za celý rok išlo o výsledky z roku 2003) sa spracovali vo forme záverečnej
správy.
5.6.2 Lesnícka semenárska kontrola (LSK)
Účtovné číslo úlohy:
6151
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Miriam Sušková
Gestor za MP SR-SL:
Ing. Ján Hoffmann, CSc.
Doba riešenia:
1. 1. 2004 - 31. 12. 2004
Plánované náklady na rok 2004 (tis. Sk): 2 500,0
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V rámci lesníckej semenárskej kontroly sa v roku 2004 uskutočnilo:
Schvaľovanie semenných zdrojov, vystavovanie uznávacích listov a ich zasielanie
okresným úradom – uznané porasty – 1383 JPRL (538 evidenčných kódov), z toho 580
nových, doposiaľ neuznaných porastov, identifikované zdroje – 77 JPRL (67
evidenčných kódov, z toho 2 pre rok 2005), génové základne – 18.
Rozpracované zriaďovacie doklady pre génové základne 7.
Fenotypové hodnotenie výberových stromov – výber a popis nových výberových stromov
– 19 ks bresta horského, 10 ks borovice lesnej (v spolupráci so ŠkL Prešov – Cemjata),
50 ks čerešne vtáčej. Vystavenie uznávacích listov pre 51 ks VS smreka obyčajného, SO
5, ktoré boli vyselektované a popísané v roku 2003. Vykonala sa selekcia VS duba – 24
ks, lipy 5 ks, borovice lesnej 3 ks.
Vypracovanie a zaslanie požiadaviek na uznávanie a obhospodarovanie semenných
zdrojov v LHC so začiatkom obnovy LHP v r. 2004–34 LHC. Rokovanie s KÚ Banská
Bystrica, Lesoprojektom Zvolen za účelom zosúladenia termínov pri zasielaní podkladov
pri uznávaní a schvaľovaní semenných zdrojov – 4 pracovné stretnutia.
Účasť na pracovných stretnutiach zvolaných KÚ pred základnými pochôdzkami – 11
LHC.
Účasť na základných pochôdzkach – 1 LHC.
Účasť na záverečných pochôdzkach – 4 LHC.
Prerokovanie pokynov k hospodárskym opatreniam – 8 LHC.
Pracovná porada pracovníkov SLSK vrátane regionálnych inšpektorov, kde boli
spracované a rozdelené čiastkové databázy producentov a reprodukčného materiálu podľa
územnej pôsobnosti jednotlivých pracovísk.
Zabezpečili sa exkurzie pre študentov Stredného odborného učilišťa lesníckeho
v Tvrdošíne – 27. 2. 2004 – 2 x 18 študentov a Strednej lesníckej školy v Liptovskom
Hrádku – 25. 11. 2004 – 2 x 15 študentov.
Zorganizoval sa seminár „Aktuálne problémy v oblasti lesného semenárstva a škôlkárstva
2004“ – 160 účastníkov.
Účasť a prednesenie príspevku na pracovnom stretnutí v Karsdorfe (Sasko, NSR),
ktorého cieľom bolo prerokovanie koordinácie jednotlivých orgánov štátnej odbornej
kontroly pri uplatňovaní Smernice 1999/105/ES o obchode s lesným reprodukčným
materiálom (zúčastnili sa zástupcovia Poľska, Česka, Slovenska, Rakúska, spolkových
krajín NSR a predstavitelia spolkového ministerstva).
Účasť a prednesenie príspevkov na pracovnom seminári so škôlkárskou tematikou – 14.–
15. 10. 2004 v Lesnici – 50 účastníkov.
Spoluúčasť pri organizácii a prednesenie príspevkov na seminári k aplikácii zákona
č. 217/2004 Z. z. a vyhlášky č. 571/2004 Z. z. – 1. 12. 2004 vo Zvolene – 190 účastníkov.
Zabezpečenie školenia pracovníkov štátnej správy LH (KLÚ Žilina, OLÚ Ružomberok,
OLÚ Martin) k aplikácii zákona č. 217/2004 Z. z. a vyhlášky č. 571/2004 Z. z. – 6. 12.
2004 v Ružomberku – 12 účastníkov.
Vedenie ústrednej evidencie, jej aktualizácia, dopĺňanie a spracovanie podkladov
pre informovanie štátnej správy. Semenárska kontrola eviduje k 31. 12. 2004 11 670
uznaných porastov, 4 243 výberových stromov, 84 semenných sadov, 140 semenných
porastov, 110 génových základní a 630 identifikovaných zdrojov.
Na základe hlásenia o zmenách v stave semenných zdrojov bola vykonaná aktualizácia
u 88 užívateľov uznaných porastov a u 14 užívateľov výberových stromov. Do databázy
uznaných porastov bolo na základe zaslaných chýbajúcich uznávacích listov doplnených
20 uznaných porastov. Do archívu bolo vyradených 1 647 uznaných porastov (z nich bolo
1 081 porastov opätovne uznaných pre zber semien) a 14 výberových stromov. V zmysle
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§ 9, ods. 2, vyhlášky 64/2001 Z. z. bolo pripravené oznámenie o zmenách v uznaných
semenných zdrojoch k 31. 12. 2003 pre 70 bývalých okresných úradov.
Vypracovali sa stanoviská k pripomienkam k návrhu zákona o lesnom reprodukčnom
materiáli a pripravila sa definitívna verzia na rokovanie NR SR.
Pokračovalo sa v úpravách návrhu vykonávacej vyhlášky k schválenému zákonu
o lesnom reprodukčnom materiáli. Definitívny návrh sa predložil do Komisie
legislatívnej rady vlády SR. Po zapracovaní pripomienok Komisie sa pripravila
definitívna verzia pre uverejnenie v Zbierke zákonov.
Vypracovanie podkladov do dotazníka OECD – dotazník o množstve semena uvádzaného
do obehu za obdobie júl 2002 – jún 2003.
Vypracovanie podkladov pre harmonogram činností SK na II. polrok 2004.
Od 1. 7. 2004 sa vždy k 10. v nasledujúcom mesiaci spracováva v zmysle listu MP SR
č. 3301/2004-720/476 mesačný tabuľkový prehľad činností realizovaných SK Liptovský
Hrádok v zmysle § 29 zákona č. 217/2004 Z. z.
Inšpektori Lesníckej semenárskej kontroly úspešne absolvovali skúšky odbornej
spôsobilosti pre prácu s LRM v zmysle zákona č. 217/2004 Z. z.
Registrácie semena – v rámci hlásenia o skladovanom množstve bolo skontrolovaných
a zaevidovaných 1 466 oddielov semena, v rámci registrácie semena bolo
skontrolovaných a zaregistrovaných 777 registrácií semena (32 žiadostí o registráciu bolo
vzhľadom na nesplnenie ustanovení vyhlášky 64/2001 Z. z. vrátených žiadateľom),
v rámci evidencie listov o pôvode bolo skontrolovaných a zaevidovaných 570 listov
o pôvode semena alebo semennej suroviny (25 listov o pôvode bolo vzhľadom
na nesplnenie ustanovení vyhlášky 64/2001 Z. z. vrátených na opravu užívateľom).
Po vyhodnotení registrácie sadeníc k 31. 8. 2003 bolo zo 184 došlých žiadostí
o registráciu vrátených pre rôzne nedostatky 95 žiadostí. Na základe opráv, ktoré
producenti zaslali na lesnícku semenársku kontrolu bolo prehodnotených
a zaregistrovaných 91 žiadostí o registráciu. K 31. 12. 2004 ostávajú nevybavené ešte
4 žiadosti o registráciu sadeníc.
V mesiaci september sa začalo so spracovaním žiadostí o registráciu sadeníc
k 31. 8. 2004. K 31. 12. 2004 bolo na SK doručených 183 žiadostí o registráciu. 103
žiadostí bolo pre rôzne nedostatky vrátené žiadateľom. Po odstránení nedostatkov bolo
61 žiadostí dodatočne spracovaných a materiál bol zaregistrovaný. U 42 žiadateľov ešte
nedostatky neboli odstránené a materiál ostáva nezaregistrovaný.
SK eviduje k 31. 12. 2004 424 držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre prácu
s lesným reprodukčným materiálom, z toho je podľa dosiaľ zaslaných žiadostí
o registráciu sadeníc 160 producentov reprodukčného materiálu (57 držiteľov osvedčenia
pre fyzické osoby, 17 držiteľov osvedčenia pre fyzické osoby prostredníctvom inej
fyzickej osoby, 86 držiteľov osvedčenia pre právnické osoby). 21 producentov je zatiaľ
bez osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
Kontrola dodržiavania zásad obhospodarovania semenných zdrojov, kontrola
evidenčných kariet uznaných zdrojov, kontrola nakladania so semenáčikmi
z prirodzeného zmladenia, kontrola dodržovania provenienčných zásad, zásad prenosu
lesného reprodukčného materiálu a kontrola kariet pôvodu obnovovaných lesných
porastov – 72 subjektov, kontrola produkcie a evidencie semenáčikov a sadeníc v lesných
škôlkach a obchodovania s LRM – 188 subjektov, kontrola semenných porastov – 1
subjekt, kontrola semenných sadov – 15 semenných sadov.
Účasť na správnom konaní pri riešení porušenia povinností pri dodržiavaní platných
právnych predpisov v oblasti obchodovania s LRM – 1 subjekt.
Na základe výsledkov kontrolnej činnosti boli spracované podnety s oznámením
o porušovaní povinností pre príslušné obvodné lesné úrady. Porušovanie povinností
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v oblasti obchodovania s lesným reprodukčným materiálom – 3 podnety, porušovanie
zásad prenosu reprodukčného materiálu – 12 podnetov, porušovanie zásad prenosu
reprodukčného materiálu a zalesňovanie nezaregistrovaným materiálom – 4 podnety, zber
semena bez ohlásenia na SK z porastov neuznaných pre zber semien – 1 podnet.
Na základe výsledkov kontrolnej činnosti v r. 2004 bude na začiatku r. 2005 spracované
ešte ďalších 34 podnetov pre príslušné obvodné lesné úrady.
Kontrola zberov semennej suroviny – 36 zberov, spracovanie a zaevidovanie 458 hlásení
o plánovanom zbere.
Odber vzoriek – 326 oddielov, plombovanie – 712 oddielov.
Ústredná kontrola kvality semien lesných drevín – stanovenie klíčivosti 343 oddielov,
stanovenie čistoty 291 oddielov, stanovenie životnosti 117 oddielov, stanovenie obsahu
vody 80 oddielov, stanovenie dĺžky predsejbovej prípravy 38 oddielov, skúška rezom
7 oddielov.
Na skladovanie pre Semennú banku bolo pripravené 11 oddielov semien z úrody
2003/2004. Boli navážené vzorky z jednotlivých stromov, navážené a zmiešané semená
do základnej a pracovnej zásoby. Vykonali sa kvalitatívne skúšky vzoriek všetkých
19 oddielov uskladnených v „novej“ banke semien.
Vystavilo sa 49 potvrdení o pôvode reprodukčného materiálu lesných drevín, z toho
1 zahraničné a vypracovalo sa 9 súhlasov na vývoz a 3 súhlasy na dovoz reprodukčného
materiálu lesných drevín. Po účinnosti zákona č. 217/2004 Z. z. (1. 5. 2004) sa v zmysle
§ 14, ods. 5 vystavilo 425 potvrdení o pôvode sadbového materiálu a 110 potvrdení
o pôvode semennej suroviny a semena.

5.6.3 Lesnícka ochranárska služba (LOS)
Účtovné číslo úlohy:
6351
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Juraj Varínsky, CSc.
Gestor za MP SR-SL:
Ing. Juraj Balkovič
Doba riešenia:
1. 1. 2004 - 31. 12. 2004
Plánované náklady na rok 2004 (tis. Sk): 3 000,0

Skutočné náklady (tis. Sk): 3 000,0

Spracovali sa hlásenia L 116 o výskyte škodlivých činiteľov za rok 2003. Hlásenia
predložilo 2 926 subjektov z výmery 1 739 tis. ha porastovej pôdy. Po kontrole sa údaje zadali
do databáz. Vyhodnotili sa a pripravila sa textová časť, tabuľkové a grafické podklady
do Elaborátu o výskyte škodlivých činiteľov. Elaborát (ISBN 80-88853-69-9) bol rozposlaný
orgánom štátnej správy, lesníckym inštitúciám, školám, štátnym a neštátnym subjektom.
Pripravil sa program seminára „Aktuálne problémy v ochrane lesa 2004“ a zadal
do tlače zborník referátov k semináru (ISBN 80-88853-68-0). Na seminári sa zúčastnilo 194
odborníkov, včítane vrcholných predstaviteľov rezortu. Pripravil a predniesol sa referát
o zdravotnom stave lesov SR a výskyte škodlivých činiteľov v roku 2003 na českom
ochranárskom seminári. Pre vlastníkov a užívateľov neštátnych lesov v ČR sa pripravila
informácia o činnosti LOS, zdravotnom stave lesov Slovenska a manažmente zveri.
Vyhodnotil sa monitoring výskytu lykožrúta severského v roku 2003. Výsledky
monitoringu a usmernenie pre jeho vykonávanie v roku 2004 sa poskytli Sekcii lesníckej MP
SR, dotknutým úradom štátnej správy a subjektom zapojeným do monitoringu. Analyzovali
a vyhodnotili sa odchyty z lapačov inštalovaných subjektami, výsledky sa spracovali
do súhrnnej správy za rok 2004 s odporúčaním pre rozšírenie monitoringu v roku 2005
na ďalšie 4 okresy žilinského kraja.
Uskutočnili sa komisionálne rokovania a poskytli písomné stanoviská k ohrozeniu
zdravotného stavu lesov v TANAPe po vetrovej a následnej podkôrnikovej kalamite. Vykonal
sa skríning výskytu podkôrnikov, spracovala štúdia ekonomických a ekologických dopadov
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nespracovania kalamity. Vykonali sa kontroly vývoja podkôrnikovej kalamity v najviac
postihnutých oblastiach.
Mimoriadna pozornosť sa venovala výskytu podkôrnych škodcov a realizácii
preventívnych a obranných opatrení proti nim (Kysuce, Orava, Považská Bystrica, Vysoké
a Nízke Tatry, Spiš, Gemer, Horehronie, Poľana). Chladnejší a na zrážky bohatý priebeh
počasia čiastočne stlmil ich rozvoj. V III. štvrťroku sa pod gesciou Sekcie lesníckej MP SR
v najviac ohrozených oblastiach vykonali terénne pochôdzky pre monitorovanie aktuálnej
situácie.
Okamžite po vetrovej smršti z 19. 11. sa pracovníci LOS zapojili do organizovania
záchranných prác a spracovania plánu odstraňovania následkov kalamity. Podieľajú sa
na práci komisií a vypracovaní projektu ochrany lesných ekosystémov (minimalizácia rizík
následnej podkôrnikovej kalamity, ochrana okolitých stojacich lesných porastov) a projektu
rekonštrukcie, revitalizácie a obnovy zničených lesných porastov.
V spolupráci s MŽP SR a ŠOP sa zorganizoval odborný seminár „Kalamity
v chránených územiach“ s cieľom optimalizovať spôsob riešenia eliminácie následkov
kalamít v chránených územiach pri súčasnom zachovaní ich poslania z hľadiska ochrany
prírody.
V spolupráci s orgánmi štátnej správy, OZ Čadca a neštátnymi vlastníkmi lesov
v regióne sa prerokovávala problematika hynutia smrečín na Kysuciach, plánu a realizácie
ozdravných opatrení v roku 2004. Problémy ohrozenia smrečín sa riešili tiež v Tatrách (OZ
Liptovský Hrádok) a Spišskej Magure (VLM Kežmarok, ŠL Tanapu, neštátni vlastníci).
Vyhodnotil sa stav populácie mníšky veľkohlavej v dubinách. Upozornili sa orgány
štátnej správy a subjekty na nebezpečie kalamity. Organizačne sa zabezpečila realizácia
leteckých obranných zásahov na výmere 8 298 ha. Použili sa prípravky Biobit XL, Dimilin 48
SC a Nomolt 15 SC. Vykonala sa kontrola účinnosti leteckých aplikácií na všetkých
ošetrených plochách. Zrealizoval sa feromónový monitoring populačnej hustoty mníšky
veľkohlavej v gradačných centrách. Zároveň sa vykonala kontrola znášok Turčekovou
metódou. Predpokladá sa že rok 2005 bude rokom vrcholenia gradácie. V spolupráci
s Lesníckou sekciou, Lesmi SR, š. p. a so štátnou správou sa zorganizovalo zmapovanie
situácie v ohrozených okresoch podľa príslušných obvodných lesných úradov. Vypracovala sa
situačná správa pre Sekciu lesnícku MP SR a navrhol plán obranných opatrení pre budúci rok,
ktorý predpokladá potrebu leteckého ošetrenia na ploche viac ako 17 tis. ha. Pre ošetrenie sa
navrhli ekologicky nezávadné prípravky Biobit XL, Dimilin 48 SC a Nomolt 15 SC (Rimon
10 EC).
Analyzoval sa zhoršený zdravotný stav borovicových porastov (predovšetkým borovice
čiernej) na celom území Slovenska. Diagnostikovala sa príčina ochorenia, navrhli postupy
ďalšieho obhospodarovania porastov podľa intenzity ochorenia.
Sledoval sa výskyt ďalších biotických škodcov (chrústy, piadivky, obaľovače,
rúrkovček smrekovcový, piliarka smrekovcová, atď.) a hubových ochorení (podpňovka,
sypavky, hrdze, atď.), navrhovali opatrenia na elimináciu ich škodlivého pôsobenia.
Podľa požiadaviek vlastníkov sa diagnostikovali príčiny poškodenia drevín v porastoch
a škôlkach, navrhovali ochranné a obranné opatrenia na elimináciu ich pôsobenia (137 akcií),
vydávali stanoviská a posudky k žiadostiam o ponechanie drevnej hmoty pri pni,
k rozhodovaniu orgánov štátnej správy LH a ŽP (46 stanovísk).
Uskutočnilo sa 24 hromadných podujatí (školení, seminárov, inštruktáží, porád atď.)
na ktorých pracovníci LOS pripravili inštruktáže pre vlastníkov a užívateľov lesov (tiež
pre fytoinšpektorov ÚKSÚPu) o metódach ochrany pred jednotlivými škodcami, prezentovali
najnovšie výsledky výskumu, informovali o aktuálnej situácii v zdravotnom stave lesov
a navrhovali opatrenia na zlepšenie jeho stavu.
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Pracovníci LOS za zúčastnili a aktívne vystúpili na piatich medzinárodných podujatiach
(Škodliví činitelé v lesích Česka; „Trojstretnutie LOS“ Česka, Poľska a Slovenska; IUFRO
konferencia „Biotic Damage in Forests“ v Maďarsku; medzinárodná konferencia
„Phytophthora spp. in Nurseries and Forest Stands“ v Poľsku a medzinárodná konferencia
„GIS and Databases in Forest Protection“ v Poľsku). Ing. Milan Zúbrik, PhD. sa stal členom
lesníckeho panelu medzinárodnej organizácie EPPO.
Uskutočnilo sa 5 zasadnutí komisie pre skúšanie a registráciu prípravkov na ochranu
rastlín, ktorej členom je aj zástupca LOS. Testovala sa biologická účinnosť prípravkov
pre použitie v lese, podľa výsledkov testov sa navrhla ich registrácia.
Spracovali sa štatistické výkazy Les (MP SR) 10-01 „Ročný výkaz o zdravotnom stave
lesov“, podklady do „Zelenej správy“, pripomienkovali návrhy novely zákona
o rastlinolekárskej starostlivosti a vykonávacieho výnosu MP SR, návrhy usmernenia
a novely výnosu o používaní prípravkov na ochranu rastlín. Pre Sekciu lesnícku sa spracovala
„Situačná správa o zdravotnom stave lesa k 31. 8. 2004 orientovaná na najvážnejšie problémy
(hynutie smrečín, chradnutie borovice, premnoženie mníšky veľkohlavej v dubinách).
5.6.4

Monitoring lesných ekosystémov v roku 2004 pre potreby plnenia medzivládnej
dohody z 19. 4. 1995
Účtovné číslo úlohy:
7258
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Vladimír Bajcar
Objednávateľ:
MP SR
Oprávnený zástupca
vo veciach technických:
Konzultačná skupina PODZEMNÁ VODA spol. s r. o.
Doba riešenia:
1. 1. 2004 - 31. 12. 2004
Plánované náklady na rok 2004 (tis. Sk): 1 124,8
•

•

•
•
•

•
•
•
•

Skutočné náklady (tis. Sk): 1 124,8

V roku 2004 sa v rámci riešenia úlohy vykonali nasledovné práce:
Pred začiatkom vegetačného obdobia boli na vybraných TMP (L3, L5, L6, L8, L10, L12)
namontované obvodové prírastkomery a od 1. 4. 2004 do 30. 9. 2004 sa v týždenných
intervaloch meral obvodový prírastok.
Na všetkých TMP, ktorých vyhodnocovanie je predmetom zmluvy s MP SR, sa sledovala
hladina podzemnej vody podľa stanoveného rozvrhu, t. j. v mesiacoch január, február,
november a december v dvojtýždenných intervaloch, v ostatných mesiacoch týždenne.
Z Ústavu hydrológie SAV boli v súlade s uzavretou zmluvou na subdodávku prác získané
údaje o pôdnej vlhkosti k 15. 12. 2004.
Na všetkých plochách sa vykonalo v jarnom a letnom období hodnotenie bylinného krytu
(jarný a letný aspekt).
Na transektoch 1 a 2 sa pravidelne merala hladina podzemnej vody. Toto meranie sa
vykonávalo zároveň s meraním hladiny podzemnej vody na TMP, v rovnakom rozsahu
z hľadiska počtu meraní.
Na všetkých TMP bol v júni a druhý krát v auguste hodnotený zdravotný stav
jestvujúcich hodnotených stromov (stromov s číslom).
Na všetkých TMP boli po skončení vegetačného obdobia v rozsahu stanovenom zmluvou
vykonané biometrické merania jestvujúcich hodnotených stromov.
Na všetkých TMP sa priebežne vykonávala údržba kosením a podľa potreby obnova
označenia a očíslovania stromov.
Bola vypracovaná hodnotiaca správa.
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5.6.5 Monitorovanie prírodného prostredia v oblasti vplyvu VD Gabčíkovo
Účtovné číslo úlohy:
7271
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Vladimír Bajcar
Objednávateľ:
Konzultačná skupina PODZEMNÁ VODA spol. s r. o.
Doba riešenia:
1. 1. 2004 - 31. 12. 2004
Plánované náklady na rok 2004 (tis. Sk): 269,2

Skutočné náklady (tis. Sk): 269,2

V rámci monitorigu prírodného prostredia v oblasti vplyvu VD Gabčíkovo sa v r. 2004
vykonali nasledovné práce:
• Na všetkých TMP ktorých vyhodnocovanie je predmetom zmluvy s KSPV sa sledovala
hladina podzemnej vody podľa stanoveného rozvrhu, t. j. v mesiacoch január, február,
november a december v dvojtýždenných intervaloch, v ostatných mesiacoch týždenne.
• Z Ústavu hydrológie SAV boli získané údaje o pôdnej vlhkosti k 15. 12. 2004.
• Na všetkých plochách sa vykonalo v jarnom a letnom období hodnotenie bylinného krytu
(jarný a letný aspekt).
• Na všetkých TMP bol prvýkrát v júni a druhýkrát v auguste hodnotený zdravotný stav
jestvujúcich hodnotených stromov (stromov s číslom).
• Na všetkých TMP boli po skončení vegetačného obdobia v rozsahu stanovenom zmluvou
vykonané biometrické merania jestvujúcich hodnotených stromov.
• Na všetkých TMP sa priebežne vykonávala údržba kosením a podľa potreby obnova
označenia a očíslovania stromov.
5.7

Činnosť v odborných a profesných orgánoch

Prehľad o počtoch zamestnancov LVÚ činných v odborných a profesných orgánoch
udáva nasledovná tabuľka:
Členstvo v odborných a profesných orgánoch
Rezortné a odvetvové komisie
Poradné orgány vlády, ministerstiev a orgánov ŠS
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
Vedecké spoločnosti pri SAV
Iné odborné a profesné orgány

Počet pracovníkov ústavu
4
3
24
10
9

Menovitý zoznam je uvedený v kapitolách 5.7.1-5.7.4.
5.7.1 Činnosť v orgánoch a komisiách organizácií ústrednej štátnej správy
Národná rada SR
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc. – člen Lesníckej komisie Výboru Národnej rady SR pre
pôdohospodárstvo
doc. Ing. Július Novotný, CSc. – člen Lesníckej komisie Výboru Národnej rady SR pre
pôdohospodárstvo
Ministerstvo školstva SR
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc. – člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie za oblasť
poľnohospodárstvo a lesníctvo
Ministerstvo životného prostredia SR
doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc. – člen slovenskej komisie dohovoru o biologickej diverzite
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Komisia pre povoľovanie a registráciu pesticídov pri MP SR
Ing. Juraj Varínsky, CSc. – člen komisie
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Národná komisia ochrany rastlín pri MP SR
doc. Ing. Július Novotný, CSc. – člen redakčnej rady
Redakčná rada časopisu Les zriadená Sekciou lesníckou MP SR
doc. Ing. Július Novotný, CSc. – člen redakčnej rady
Komisia pre overovanie odbornej a technickej spôsobilosti na vyhotovenie LHP
doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc. – člen komisie
Komisia pre spracovanie návrhu zákona o lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva
Ing. Martin Moravčík, CSc. – člen komisie
Komisia národného certifikačného systému lesov SR
Ing. Martin Moravčík, CSc. – člen komisie
Komisia pre práce s reprodukčným materiálom
Ing. Juraj Varínsky, CSc.
Komisia pre overovanie odbornej a technickej spôsobilosti OLH
Ing. Juraj Varínsky, CSc.
Iné
Slovenská lesnícka a drevárska rada (poradný orgán ministra hospodárstva a ministra
pôdohospodárstva)
doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc.
Slovenský úrad technickej normalizácie
Technická normalizačná komisia č. 6 – Lesníctvo:
Ing. Marián Radocha, CSc. – tajomník komisie
Technická normalizačná komisia č. 21 – Akustika a vibrácie:
Ing. Marián Radocha, CSc. – člen komisie
Technická normalizačná komisia č. 25 – Poľnohospodárske a lesné stroje:
Ing. Marián Radocha, CSc. – člen komisie
5.7.2 Činnosť v orgánoch profesných a záujmových združení, zväzov a podobných
organizácií
Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri
SAV:
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc., Ing. Marián Radocha, CSc., doc. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.,
Ing. Július Ďurkovič, CSc., Dr. Ing. Bohdan Konôpka, Ing. Milan Lalkovič, Ing. Roman
Longauer, CSc., Ing. Martin Moravčík, CSc., Ing. Juraj Prékop, Ing. Jozef Tutka, CSc. členovia
Slovenská bioklimatologická spoločnosť
doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD. – člen výboru
doc. Ing. Vladimír Čaboun, CSc. – člen
Slovenská meteorologická spoločnosť
doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD. – člen výboru
Slovenská ekologická spoločnosť
doc. Ing. Vladimír Čaboun, CSc. – člen
Slovenská asociácia pre krajinnú ekológiu pri PF UK Bratislava
doc. Ing. Vladimír Čaboun, CSc. – člen
Vedecká rada korešpondenčnej akadémie Š-KA Ostrava
doc. Ing. Vladimír Čaboun, CSc. – člen
Slovenská lesnícka komora
Ing. Juraj Prékop – člen
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Slovenská lesnícka spoločnosť ZSVTS
Ing. Juraj Prékop – člen
Medzinárodný výbor EFOL
Ing. Juraj Prékop – člen
5.7.3 Činnosť v orgánoch ostatných organizácií s pôsobnosťou v pôdohospodárstve
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
doc. Ing. Július Novotný, CSc. – člen predsedníctva SAPV
Členovia SAPV
doc. Ing. Pavel Hell, CSc.
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc.
Ing. Jozef Tutka, CSc.
Ing. Juraj Varínsky, CSc.
prof. Ing. Štefan Šmelko, DrSc.
Odbor lesníctva
Predseda:
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
Tajomník:
Ing. Marián Radocha, CSc.
Členovia:
Dr. Ing. Tomáš Bucha
Ing. Július Ďurkovič, CSc.
doc. Ing. Pavel Hell, CSc.
Ing. Martin Moravčík, CSc.
doc. Ing. Július Novotný, CSc.
doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc.
Ing. Miroslav Stanovský, CSc.
Ing. Juraj Varínsky, CSc.
Ing. Jozef Tutka, CSc.
Ing. Roman Longauer, CSc.
Ing. Igor Štefančík, CSc.
Ing. Jozef Vladovič, PhD.
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
Sekcia ekologická
Predseda:
doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD.
Členovia:
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
Ing. Tibor Priwitzer, PhD.
Sekcia biodiverzity lesných ekosystémov
Členovia:
Ing. Roman Longauer, CSc.
Sekcia integrovanej ochrany lesa
Predseda:
doc. Ing. Július Novotný, CSc.
Členovia:
Dr. Ing. Tomáš Bucha
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
Dr. Ing. Bohdan Konôpka
Ing. Marek Turčáni, PhD.
Ing. Juraj Varínsky, CSc.
Ing. Jozef Vladovič, PhD.
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
Sekcia trvale udržateľného obhospodarovania lesov
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Predseda:
Členovia:

Ing. Martin Moravčík, CSc.
doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc.
Ing. Martin Kamenský, CSc.
Ing. Jozef Vladovič, CSc.
Ing. Igor Štefančík, CSc.

Sekcia environmentálnej techniky a technológie
Členovia:
Ing. Marián Radocha, CSc.
Ing. Miroslav Stanovský, CSc.
Sekcia lesníckej ekonomiky a politiky
Predseda:
Ing. Július Ďurkovič, CSc.
Členovia:
Ing. Viera Petrášová, CSc.
Ing. Jozef Tutka, CSc.
Sekcia trvalo udržateľného manažmentu zveri
Predseda:
doc. Ing. Pavel Hell, CSc.
Členovia:
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
Odbor pôdoznalectva a ochrany pôdy SAPV
Ing. Pavel Pavlenda, CSc.
P-SAPV – Komisia pre edičnú a propagačnú činnosť
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
5.7.4

Iné

Poradný zbor Štátnej ochrany prírody SR pre ochranu lesných ekosystémov
Ing. Martin Kamenský,CSc.
Vedecká rada LF TU Zvolen
doc. Ing. Július Novotný, CSc.
Komisia pre štátne skúšky z predmetu Lesné dopravníctvo
Ing. Miroslav Stanovský, CSc. – člen
Ing. Marián Radocha, CSc. – člen
Komisia pre obhajobu PhD. v odbore Ekonomika a management prírodných zdrojov La DF,
MZLU Brno
Ing. Jozef Tutka, CSc.
Vedecká rada Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra pre chov drobných hospodárskych
zvierat
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc. – člen sekcie
Doktorandské štúdium vo vednom odbore 41-08-9 na LF TU Zvolen
doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc.
Doktorandské štúdium vo vednom odbore 434 Všeobecná ekológia na Fakulte ekológie
a environmentalistiky TU Zvolen
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
Doktorandské štúdium vo vednom odbore 41-97-9 Ochrana rastlín na SPU Nitra, LF TU
Zvolen
doc. Ing. Július Novotný, CSc. – podpredseda komisie
Komisia pre udeľovanie vedeckých hodností PhD., v odbore fyziológie a ekofyziológie plodín
a drevín VŠP Nitra
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doc. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.
Komisia Predsedníctva SAV pre vedeckú výchovu, vzdelávanie a posudzovanie vedeckej
kvalifikácie
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
Komisia na vykonávanie skúšok odborného lesného hospodára pre skupinu predmetov
ochrana lesov a lesotechnických meliorácií
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
Rada programowa (Advisory board Lesne Prace Badawcze) Instytut Badawczy Lesnictva
Warszawa
doc. Ing. Jozef Tutka, CSc. – člen
Expertná rada výskumného projektu MZE č. QF 3233 – Vyjadření spločenské efektívnosti,
existence a využívaní funkcí lesa v penežní forme v ČR
Ing. Jozef Tutka, CSc.
Vedecká rada Výzkumnéhjo ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jílovište-Strnady
doc. Ing. Július Novotný, CSc. – člen
5.8

Zhodnotenie ostatných realizačných činností

5.8.1 Ozdravné opatrenia Kysuce
Účtovné číslo úlohy:
2302
Zodpovedný riešiteľ:
doc. Ing. Július Novotný, CSc.
Gestor za MP SR-SL:
Ing. Pavel Toma
Doba riešenia:
1. 1. 2004 - 31. 12. 2004
Plánované nákl. na rok 2004 (tis. Sk): 11 637,0

Skutočné náklady (tis. Sk): 11 637,0

V zmysle záverov z celoslovenskej porady zúčastnených strán (November 2003 Zvolen)
zameranej na hynutie smrečín na Slovensku a nutnosti ich revitalizácie sa začal v roku 2004
realizovať experiment zameraný na ozdravné opatrenia (revitalizácia a ochrana lesa)
v modelovej oblasti Kysuce. Pre tento experiment bol spracovaný Pilotný projekt „Ozdravné
opatrenia v smrečinách na Kysuciach“ a začalo sa s jeho realizáciou v experimentálnom
území Čadečka. Na lokalite sa odobrali pôdne vzorky, vykonala sa ich analýza a na jej
základe sa definovalo zloženie revitalizačného hnojiva, tak aby toto zabezpečilo potrebné
živiny a mikroelementy, ale aj ovplyvnilo aciditu pôdy. Súčasne sa definovalo, že vzhľadom
na zraniteľnosť experimentálneho územia, hnojivá musia mať ekologický charakter. Preto
boli využité špeciálne pripravené hnojivá Rokosan (s obsahom požadovaných komponentov
v stanovených množstvách), ktoré majú najvyšší ekologický štandard na Slovensku vzhľadom
na biologické komponenty využívané pre ich prípravu. Experimentálna aplikácia
revitalizačného hnojenia sa uskutočnila letecky na výmere 120 ha. Následne sa odobrali
vzorky hnojiva na analýzu a založili sa kontrolné body na sledovanie hlavných parametrov
revitalizácie – vplyv na drevinu (odber asimilačných orgánov), vplyv na pôdu (odber pôdnych
vzoriek v časových intervaloch), vplyv na vitalitu porastov (stav podkôrneho hmyzu a jeho
populačná dynamika v experimentálnom území, stav hubových infekcií najmä podpňovky
a vplyv revitalizačného opatrenia na jej agresivitu). V priebehu letných a jesenných mesiacov
sa sledoval celkový vývoj porastov a vyhodnocovali získané údaje s cieľom zaznamenať
rozhodujúce informácie nutné pre vyhodnotenie vplyvu revitalizačných opatrení na smrekové
porasty. Spracovala sa záverečná hodnotiaca správa sústreďujúca všetky rozhodujúce
informácie o prvých vplyvoch revitalizačných a ozdravných opatrení v experimentálnom
území.
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5.8.2 Letecká aplikácia biologických preparátov
Účtovné číslo úlohy:
2303
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
Gestor za MP SR-SL:
Ing. Pavel Toma
Doba riešenia:
1. 1. 2004 – 31. 12. 2004
Plánované nákl. na rok 2004 (tis. Sk): 11 800,0

Skutočné náklady (tis. Sk): 11 800,0

Úloha bola zabezpečená a realizovaná v II. štvrťroku 2004. V III. a IV. štvrťroku sa
v spolupráci s Lesníckou sekciou MP SR pripravil materiál, ktorý sumarizoval doterajší
postup a navrhol opatrenia pre rok 2005. Vzhľadom na veľkú výmeru napadnutých porastov
požiadala LOS Banská Štiavnica Lesnícku sekciu MP SR (listom č. 269-310/2004 zo dňa
8. 10. 2004) aby listom informovala jednotlivé obvodné lesné úrady a aby tie vo svojej
kompetencii vykonali zistenie početnosti škodcu. Na výzvu LOS a LS MP SR reagovali
a hlásenie včas zaslali všetky oslovené OLÚ. Informácie o výskyte mníšky veľkohlavej boli
ďalej čerpané z terénnych pochôdzok inšpektorov LOS a z permanentného monitoringu
mníšky veľkohlavej vykonávanom na 12. monitorovacích plochách. Celkove je na Slovensku
v rôznom stupni napadnutia 17 014,58 ha porastov, pričom cca 26 % (4 490,72 ha) je
napadnutých silno (početnosť škodcu kolíše na úrovni 2-4 znášky na strom) a 74 %
(12 523,86 ha) je napadnutých veľmi silno s početnosťou až do 30 znášok na strom. Najväčšia
výmera porastov je evidovaná u subjektu Lesy SR š. p., celkom 13 085,43 ha. VLM Pliešovce
majú napadnutých 288,78 ha a súkromní vlastníci 3 640,37 ha. Pripravil sa návrh opatrení
pre rok 2005 počítajúci s leteckou aplikáciu chemických a čiastočne (na územiach s vyšším
stupňom ochrany) biologických prípravkov.
5.8.3

Program efektívneho zvládnutia kalamity zo dňa 19. 11. 2004 vo Vysokých Tatrách
LVÚ Zvolen sa aktívne zapojil do prác súvisiacich s následkami veternej smršte, ktorá
dňa 19. novembra 2004 najvýznamnejšie poškodila lesné porasty na území Tatranského
národného parku, kde v priebehu veľmi krátkeho času bolo rozvrátených viac ako 12 tisíc ha
lesných porastov. Bezprostredne po kalamite bola ministrom pôdohospodárstva SR zriadená
pracovná komisia vytvorená zo zástupcov Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen,
Lesoprojektu Zvolen, Technickej univerzity Zvolen, Sekcie lesníckej MP SR, Štátnych lesov
TANAP a Štátnej ochrany prírody - Správa TANAP, ktorá formulovala program efektívneho
zvládnutia kalamity. Komisia definovala rozhodujúce úlohy, ktoré nakoniec vyústili
do štyroch realizačných projektov. Prvý je zameraný na spracovanie kalamity, druhý
na revitalizáciu lesných ekosystémov, tretí na problematiku ochrany lesa a štvrtý
na protipožiarnu ochranu. Na ich vypracovanie budú v roku 2005 z rozpočtu MP SR
vyčlenené účelové finančné prostriedky a gestorovaním projektov bol ministrom
pôdohospodárstva poverený Lesnícky výskumný ústav Zvolen. Všetky práce, ktoré LVÚ
Zvolen zabezpečoval v roku 2004 boli kryté z vlastných zdrojov.
5.8.4 Sčítanie veľkých šeliem v SR
Účtovné číslo úlohy:
7315
Zodpovedný riešiteľ:
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
Objednávateľ:
Štátna ochrana prírody
Doba riešenia:
1. 9. 2004 – 31. 12. 2004
Plánované nákl. na rok 2004 (tis. Sk): 230,0

Skutočné náklady (tis. Sk): 126,1

Vypracovala sa metodika, prekonzultovala so zainteresovanými inštitúciami.
Uskutočnili sa inštruktáže, kde sa rozdali všetky pomôcky na realizáciu akcie. Akcia sa
nezrealizovala pretože nenapadal sneh. (Realizácia akcie sa preložila na rok 2005).
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5.8.5 AQA (Analytical Quality Assurance)
Účtovné číslo úlohy:
6410
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Jana Ďurkovičová
Gestor za MP SR-SL:
Ing. Juraj Balkovič
Doba riešenia:
1. 1. 2004 - 31. 12. 2004
Plánované náklady na rok 2004 (tis. Sk): 200,0

Skutočné náklady (tis. Sk): 200,0

V I. až III. štvrťroku 2004 pokračovala interná kontrola kvality v Centrálnom lesníckom
laboratóriu OEBLE LVÚ podľa zavedeného systému zameraného na kontrolu dodržovania
platných metód merania, používania CRM, kontroly Shewartovými diagramami, správnosti
evidencie vzoriek a manipulácie s nimi, správnosti vypracovávania a vedenia protokolov
výsledkov pre jednotlivé objednávky. Začalo sa so zavádzaním programu Effi Validation 3.0,
ktorý slúži na kontrolu kvality prác v laboratóriu. Program Effi bol vyvinutý s cieľom splniť
požiadavky skúšobných a kalibračných laboratórií akreditovaných podľa EN ISO/IEC 17025.
Softvér je určený na plánovanie a vyhodnocovanie validácií chemických a mikrobiologických
metód, na vytváranie a vyhodnocovanie regulačných diagramov, na odhadovanie neistôt
analytických výsledkov, na vytváranie a používanie kalibračných modelov, na vedenie
elektronických záznamov laboratórií atď. V súčasnosti sú pomocou Effi spracované regulačné
diagramy pre CRM 1575, ktoré slúžia na kontrolu kvality analytických výsledkov
asimilačných orgánov a pre CRM SPSW2, ktorými sa hodnotia výsledky merania vôd.
Jedna pracovníčka laboratória sa zúčastnila seminára „Trendy a novinky v iónovej
chromatografii a súvisiacich analytických technikách firmy DIONEX“, ktorý poriadala firma
AMEDIS 26. 2. 2004 v Bratislave.
Jedna pracovníčka sa zúčastnila seminára k vyhodnoteniu MPS 2003 na VÚVH
v Bratislave 29. 1. 2004. Pracovníci VÚVH hodnotili úroveň analytických výsledkov
v jednotlivých oblastiach medzilaboratórnych testov. Ing. Prídalová z MPŽP informovala
o finančnej podpore projektov na akreditáciu národných referenčných laboratórií pre ochranu
vôd, odpadové hospodárstvo, ovzdušie, palivá a environmentálne riziká.
CLL OEBLE aj v roku 2004 pokračuje v kontrole kvality práce tzv. treťou osobou
účasťou na medzilaboratórnych porovnávacích testoch poriadaných národnými ako aj
medzinárodnými referenčnými laboratóriami (organizáciami). Bol zaplatený ročný poplatok
za medzilaboratórny test WEPAL na rok 2004 a poplatok za medzilaboratórne testy MPS
3/2004 a MPS 4/2004, ktoré poriada VÚVH Bratislava. Účasť laboratória na týchto skúškach
umožňuje porovnanie výsledkov práce laboratória s výsledkami iných laboratórií podobného
zamerania nielen na Slovensku, ale aj v rámci celej Európy.
26. 4. 2004 boli pracovníčky laboratória zaškolené firmou AXA, Liptovský Mikuláš
v oblasti plnenia požiadaviek normy STN 17 025 na spôsobilosť skúšobných a kalibračných
laboratórií. Zároveň bolo uskutočnené prvotné predbežné posúdenie pracoviska
s vyhodnotením potrieb pre proces prípravy na akreditáciu Tieto požiadavky sú spracované
v „Správe z interného auditu IA 04/01 LVÚ Zvolen“.
5. 5. 2004 sa jedna pracovníčka zúčastnila seminára „EFFI VALIDATION 3.0 –
softvérové riešenie pre akreditované laboratóriá“, ktoré zorganizovala firma VITA CENTER
v Pardubiciach.
V týždni od 10.-14. 5. 2004 Slovenská spektroskopická spoločnosť a Katedra
analytickej chémie PF UK usporiadala v Bratislave Kurz atómovej spektroskopie a prípravy
vzoriek pre AAS a AES ICP, ktorého sa zúčastnila jedna pracovníčka laboratória. Kurz bol
zameraný na úzko špecializované problémy v atómovej spektroskopii a praktickým
aplikáciám v AAS a AES. Určitý časový priestor bol venovaný rozkladným systémom
rôznych vzoriek pre AAS a AES a tiež štatistickému spracovaniu a metrologickej
charakterizácii výsledkov.
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V mesiaci októbri SMÚ poriadal odborný kurz na tému Metrologické zabezpečenie
a vybavenie kalibračných a skúšobných laboratórií v zmysle normy STN EN ISO/IEC 17025,
ktorý absolvovala jedna pracovníčka laboratória v dňoch 19.-20. 10. 2004 v Bratislave.
Dve pracovníčky sa zúčastnili prezentačného seminára firmy PRAGOLAB, ktorý sa
konal 23.-24. 10. 2004 v Piešťanoch.
V I. štvrťroku 2004 boli v laboratóriu OLP spracované vzorky z laboratórnych testov
• WEPAL 2004.1:
−
IPE programme – rastlinný materiál 4 vzorky, 64 analýz
−
ISE programme – pôdny materiál
l4 vzoriek, 76 analýz
• WEPAL 2004.2: boli zatiaľ len čiastočne spracované niektoré analýzy pôd (Mehlich III
a pripravené mineralizáty a digeráty vzoriek)
−
Úspešnosť testu WEPAL 2003.4, ktorý bol spracovaný v IV. štvrťroku 2003 bola:
v IPE programme 96,1 %
ISE programme 93,3 %
• MPS – ŠAA – 3/2004 ,,Špeciálna anorganická analýza“, v ktorom sa testovala vzorka
na kontrolu meraní analytov Al, Cd, Cr, Cu, Hg, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn. Z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov boli na kontrolu odoslané len výsledky pre sedem
prvkov. Týmto testom laboratórium získalo „Osvedčenie o správnosti výsledkov pre
chróm, kadmium, meď, nikel, olovo, ortuť a zinok.
V II. štvrťroku 2004 boli v laboratóriu OEBLE spracované vzorky z laboratórnych testov
• WEPAL 2004.2:
−
IPE programme – rastlinný materiál 4 vzorky, 64 analýz
–
ISE programme – pôdny materiál
4 vzorky, 76 analýz
–
Úspešnosť testu WEPAL 2004.1, ktorý bol spracovaný v I. polroku 2004 bola:
v IPE programme 96,8 %
ISE programme 89,5 %
• MPS – PV – 4/2004 „Základný fyzikálno-chemický rozbor podzemných vôd“, v ktorom
bolo testovaných 12 fyzikálno-chemických parametrov v jednej prirodzenej a v jednej
modelovej vzorke. Týmto testom laboratórium získalo „Osvedčenie o správnosti
výsledkov pre parametre – pH, vodivosť, vápnik, horčík, draslík, sodík, hliník, mangán,
chloridy, sírany.
• CoEPT 1/2004 „Proficiency test“, v ktorom sa stanovovalo 10 parametrov v jednej
prírodnej a v jednej referenčnej vodnej vzorke.
V III. štvrťroku 2004 boli v laboratóriu OEBLE spracované vzorky z laboratórnych testov
• WEPAL 2004.3:
−
IPE programme – rastlinný materiál 4 vzorky, 64 analýz
–
ISE programme – pôdny materiál
4 vzorky, 68 analýz
–
Úspešnosť testu WEPAL 2004.2, ktorý bol spracovaný v II. štvrťroku 2004 bola:
v IPE programme 88,7 %
ISE programme 85,5 %
• ICP Forest – v III. štvrťroku v rámci 7. medzinárodného porovnávacieho testu 2004/2005
boli do laboratória prijaté 4 vzorky asimilačných orgánov. Vzorky boli čiastočne
spracované a zanalyzované.
V IV. štvrťroku 2004 boli v laboratóriu OEBLE spracované vzorky z laboratórnych testov
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WEPAL 2004.4:
−
IPE programme – rastlinný materiál 4 vzorky, 64 analýz
–
ISE programme – pôdny materiál
4 vzorky, 68 analýz
–
Úspešnosť testu WEPAL 2004.3, ktorý bol spracovaný v III. štvrťroku 2004 bola:
v IPE programme 96,9%
ISE programme 80,0%
ICP Forest – v IV. štvrťroku - boli vzorky kompletne analyzované a odoslané.
MPS – ŠAA – 10/2004 ,,Špeciálna anorganická analýza“, v ktorom sa testovala vzorka
na kontrolu meraní analytov Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn. Z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov boli na kontrolu odoslané len výsledky pre šesť prvkov.
MPS – PV – 10/2004 „Základný chemický rozbor povrchových vôd“, v ktorom bolo
testovaných 11 fyzikálno-chemických parametrov v jednej prirodzenej a v jednej
modelovej vzorke. Vyhodnotenie testov MPS – ŠAA – 10/2004 a MPS – PV – 10/2004
sme zatiaľ nedostali.

6. ZHODNOTENIE PORADENSKEJ ČINNOSTI
Poradenstvo sa realizovalo v nasledovných hlavných formách aktivít:
A – projekty
Za hodnotené obdobie boli vypracované 3 projeky:
•
Monitoring lykožrúta severského (Ips duplicatus) na severozápade Slovenska. Pre KLÚ
Žilina, KLÚ Trenčín a dotknuté Subjekty.
•
Návrh projektu výskumu pre APVT č. 270 36 304. Spracované dňa 10.-27. 5. 2004.
•
Realizačný projekt aplikácie organominerálnych hnojív. Pre Lesy SR, š. p. a OZ Čadca.
B – dni techniky a dni lesa
Za hodnotené obdobie bolo zrealizovaných 15 dní:
•
Semenárska kontrola – odborné exkurzie: 27. 2. 2004, Liptovský Hrádok, 2x18 študentov
SOU-Lesnícke, Tvrdošín.
•
Orientácia v neznámom teréne – celoslovenská súťaž lesníkov; 31. 5. 2004, Kúpeľný
park Kováčová, 45 účastníkov.
•
Účelové činnosti v rámci školských lesov a chov poľovnej zveri v obore – odborná
exkurzia na VŠLP TU Zvolen; 31. 5. 2004, 45 účastníkov.
•
Orientácia v neznámych lesných porastoch – celoslovenská súťaž lesníkov; 1. 6. 2004,
Kúpeľný les Sliač, 45 účastníkov.
•
AGROKOMPLEX 2004 – 31. Medzinárodný poľnohospodársky a potravinársky veľtrh;
19.–24. 8. 2004, Nitra.
•
LIGNUMEXPO LES 2004 – 7. ročník odbornej lesníckej výstavy. Prezentácia výsledkov
LVÚ Zvolen, marketing, ponuka činností a služieb LVÚ Zvolen; špeciálne poradenstvo,
21.–24. 9. 2004, Nitra.
C – hromadné podujatia
Za hodnotené obdobie bolo zabezpečených 39 podujatí:
•
Riešenie vetrovej a podkôrnikovej kalamity v TANAP-e – pracovný seminár; 5. 2. 2004,
Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 17 účastníkov.
•
Aktuálne problémy v oblasti lesného škôlkárstva a semenárstva 2004 – medzinárodný
seminár; 17. 3.–18. 3. 2004, Liptovský Hrádok, 160 účastníkov.
•
Metódy integrovanej ochrany lesov a činnosť LOS – inštruktáž; 24. 3. 2004, Stredisko
LOS, 27 študentov TU Zvolen.
•
Súhrnný lesnícky účet SR – celoslovenský odborný seminár; 30. 3. 2004, Zvolen,
22 účastníkov.
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Škodliví činitelé v lesích Česka – medzinárodný seminár; 31. 3. 2004, VÚLH Jílovište –
Strnady, 120 účastníkov.
Podpora inovácií a podnikania v lesníctve – odborný seminár; 31. 3. 2004, Zvolen,
34 účastníkov.
Problémy ochrany lesa na Kysuciach - porada OLH a užívateľov lesa; 6. 4. 2004, OLÚ
Čadca, 22 účastníkov.
Aktuálne problémy v ochrane lesa 2004 – seminár s medzinárodnou účasťou; 15.-16. 4.
2004, Banská Štiavnica, 194 účastníkov.
Seminár o produkcii a využití dreva z topoľových porastov, Lesy SR š. p. Banská
Bystrica,LVÚ Zvolen, 16. 4. 2004, Palárikovo.
„Lesnícky deň“ Slovenské lesníctvo – súčasnosť a budúcnosť; 21. 4. 2004, Zvolen,
260 účastníkov.
Ochrana lesa - školenie fytoinšpektorov; 22. 4. 2004, ÚKSÚP Zvolen, 27 účastníkov.
Ochrana lesa - školenie fytoinšpektorov; 26. 4. 2004, ÚKSÚP Bratislava, 32 účastníkov.
Ochrana lesa - školenie fytoinšpektorov; 28. 4. 2004, ÚKSÚP Košice, 21 účastníkov.
Ochrana proti podkôrnemu hmyzu – inštruktáž pre pracovníkov VLM; 29. 4. 2004,
Kežmarok, 28 účastníkov.
Zdravotný stav lesov v regióne - pracovné stretnutie OLH a subjektov; 6. 5. 2004, OLÚ
Gelnica, 45 účastníkov.
Manažment obhospodarovania šľachtených topoľov a marketing s drevom – pracovný
seminár; 12. 5. 2004, OZ Palárikovo, 115 účastníkov.
Návrh nového lesného zákona a zákona o poľovníctve, projekt reštrukturalizácie
a transformácie Lesov SR, š. p., Banská Bystrica; 18. 5. 2004 Zvolen, 350 účastníkov.
Kalamity v chránených územiach – seminár; 1. 6. 2004, ŠOP Banská Bystrica,
40 účastníkov.
„Možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie
v rámci lesného hospodárstva“. Workshop s medzinárodnou účasťou; 2. 6. 2004, Zvolen,
15 účastníkov.
Problémy ochrany lesa na Orave - podkôrniky, zver, žltnutie smrečín – inštruktáž
pre OLH a vlastníkov lesa; 15. 6. 2004, OLÚ Dolný Kubín, 30 účastníkov.
10 rokov obhospodarovania lesov Spišského biskupstva – pracovný seminár; 16. 6. 2004,
Spišské Podhradie, 32 účastníkov.
Optimalizácia využívania repelentov – pracovná inštruktáž; 22. 6. 2004, OZ Revúca,
22 účastníkov.
Problémy ochrany lesov a poľovníctva na Slovensku – seminár pre hostí z ČR;
23. 6. 2004, Banská Štiavnica, 45 účastníkov.
Kooperationsmöglichkeiten bei der Umsetzung der Richtlinie 1999/105/EG des rates
über den Verkehr mit Forstlichen Vermehrungsgut“; stretnutie Orgánov kontroly lesného
reprodukčného materiálu a štátnej správy Nemecka, Rakúska, Poľska, Českej Republiky
a Slovenska k uplatneniu Smernice Rady 1999/105/E o obchode s lesným reprodukčným
materiálom. Saské krajinské prezídium pre lesy; 29.-30. 6. 2004.
Ochrana smrečín proti podkôrnikom - školenie pre Združenie obecných lesov SR,
Zvolen; 19. 8. 2004, Mlynky, 40 účastníkov.
Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov (priority lesníckej vedy a výskumu) –
Agrofórum; 22. 8. 2004, Nitra, OL SAPV, 30 účastníkov.
Hynutie smrečín na Kysuciach, vývoj situácie a návrh opatrení – pracovná porada;
30. 8. 2004, OLÚ Čadca, 14 účastníkov.
Zdravotný stav lesov na Spiši - pracovné stretnutie OLH, vlastníkov a užívateľov lesa;
7. 9. 2004, OLÚ Spišská Nová Ves, 67 účastníkov.
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Kalamitný výskyt mníšky veľkohlavej na LHC Lučenec – komisionálne rokovanie;
9. 9. 2004, KLÚ Banská Bystrica, 12 účastníkov.
„Hlavní úkoly pěstování lesů na počátku 21.století“ – Medzinárodná vedecká konferencia
Ústavu zakladania pestovania lesa MZLU v Brne, ŠLP LDF MZLU Křtiny;
14.-16. 9. 2004, 40 účastníkov.
Seminár o energetickom využití lesnej biomasy, Lesy SR š. p. Banská Bystrica, LVÚ
Zvolen, 16. 9. 2004 Gabčíkovo, 150 účastníkov.
Seminár „Les naša budúcnosť“ – pre subjekty Zamaguria, LOS Agro Spišská Nová Ves,
Lesnica, 14.–15. 10. 2004, 38 účastníkov.
“Ovplyvňuje les poľnohospodársku krajinu!?” – príspevok v rámci seminára svetového
dňa potravín (Biodiverzita pre potravinovú bezpečnosť) 15. 10. 2004.
Používanie prípravkov na ochranu rastlín v lesoch – pre Lesy SR, š. p. Banská Bystrica
a VLM SR, š. p. Pliešovce, Krpáčovo, 11.-12. 11. 2004, 84 účastníkov.
Seminár o energetickom využití lesnej biomasy, Lesy SR š. p. Banská Bystrica, LVÚ
Zvolen, Košice, 12. 11. 2004, 150 účastníkov.
Odborná konferencia „Krajinné štruktúry a mimolesná vegetácia Zvolenskej kotliny“, LF
TU Zvolen, LVÚ Zvolen, 12. 11. 2004, 70 účastníkov.
Seminár - hynutie smrečín (podkôrny hmyz a hubové ochorenia - pre ZVNL Oravy,
Tvrdošín, 16. 11. 2004, 30 účastníkov.
Uplatnenie legislatívy v oblasti lesného reprodukčného materiálu. Seminár
pre producentov reprodukčného materiálu a užívateľov LPF, 1. 12. 2004, Zvolen,
190 účastníkov.
Uplatnenie legislatívy v oblasti lesného reprodukčného materiálu. Školenie pracovníkov
štátnej správy, KLU Žilina, OLU Ružomberok, OLU Martin, 6. 12. 2004, Ružomberok,
12 účastníkov.

D – individuálne poradenstvo
Za hodnotené obdobie bolo zabezpečených 153 akcií individuálneho poradenstva:
•
Hynutie SM - podkôrny hmyz, opatrenia; Urbariát Plagány a spol., Horné Ozorovce;
27. 12. 2003.
•
Hynutie SM - podkôrny hmyz, opatrenia; Urbariát, PS Bobot-Lehota; 27. 12. 2003.
•
Vyšetrenie vzoriek BOČ; OZ Smolenice; LS Chtelnica; 8. 1. 2004.
•
SM kultúra - lykožrút lesklý, opatrenia; OZ Slovenská Ľupča; LS Staré Hory; 8. 1. 2004.
•
Poškodenie SMC a BOČ, opatrenia; Urbárskopozemkové spoločenstvo Mýto pod
Ďumbierom; 14. 1. 2004.
•
Vplyv exhalátov z magnezitových závodov SMZ a. s. Jelšava na škody na lesných
porastoch OZ Revúca; Okresný súd Revúca; 22. 1. 2004.
•
Vyšetrenie vzoriek BOČ a BOS; OZ Smolenice; LS Dechtice; 27. 1. 2004.
•
Mníška veľkohlavá - hlásenie; Tibor Nátafalussy, Košice; 2. 2. 2004.
•
Poškodenie borovicových porastov - diagnostika; OZ Trenčín; 2. 2. 2004.
•
Gerbera - diagnostika príčin hynutia; Agro CS Slovakia, a. s., Lučenec; 5. 2. 2004.
•
Vyšetrenie vzoriek substrátu na prítomnosť húb; Agro CS Slovakia, a. s., Lučenec;
5. 2. 2004.
•
Premnoženie a likvidácia mníšky veľkohlavej; Obec Nový Ruskov; 18. 2. 2004.
•
Premnoženie mníšky veľkohlavej, zdravotný stav porastov BOČ a BOS; OZ Smolenice;
2. 3. 2004.
•
Diagnostika poškodenia SMC; Urbariátne lesy a PS Lúčka; 5. 3. 2004.
•
Opatrenia proti podkôrnemu hmyzu; OZ Rožňava; LS Betliar; 22. 3. 2004.
•
Poškodenie zverou a návrh opatrení; Pro Populo, s. r. o.; SL Hranovnica; 29. 3. 2004.
•
Diagnostika poškodenia BOČ; Gelnické lesy s. r. o., Gelnica; 31. 3. 2004.
•
Napadnutie porastov mníškou veľkohlavou - opatrenia; Urbárska LS Cajla; 1. 4. 2004.
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Napadnutie porastov mníškou veľkohlavou - opatrenia; OZ Smolenice; LS Pezinok;
1. 4. 2004.
Posúdenie zdravotného stavu SM porastov; LESORG s. r. o. Horné Motešice; 5. 4. 2004.
Ošetrovanie poranení Pellacol-om - kontrola; ŠL Banská Štiavnica; Banský Studenec;
5. 4. 2004.
Monitoring ID v roku 2004 - pokyny; Urbár Kokava; 7. 4. 2004.
Výskyt mníšky veľkohlavej v pôsobnosti OLÚ; OLÚ Senica; Okres Senica; 19. 4. 2004.
Ošetrovanie BOS fungicídom; Lesy mesta Spišská Nová Ves s. r. o.; Polesie Novoveská
Huta; 20. 4. 2004.
Opatrenia proti podkôrnemu hmyzu; OZ Rožňava; LS Ľadová, LHC Mlynky;
21. 4. 2004.
Vyšetrenie zdravotného stavu sekvojovca mamutieho; ITOC, s. r. o. Bratislava;
28. 4. 2004.
Ošetrovanie SM fungicídom Aliette 80 WP proti podpňovke; ML Banská Štiavnica;
4. 5. 2004.
Poškodenie TP výsadieb; AGRO servis, Chomutov; pásy Březno; 5. 5. 2004.
Premnoženie mníšky veľkohlavej - koordinácia opatrení; KLÚ Nitra; 10. 5. 2004.
Odumieranie BOČ; Správa ML Trenčín; Lesopark Brezina; 12. 5. 2004.
Premnoženie mníšky veľkohlavej - koordinácia opatrení; KLÚ Trnava; 12. 5. 2004.
Semenáčiky BOS - diagnostika poškodenia; OZ Vranov; ŠS Podčičva; 12. 5. 2004.
Poškodenie SM podkôrnym a drevokazným hmyzom; Lesné družstvo Slavošovce;
13. 5. 2004.
Zdravotný stav smrečín - opatrenia; Lesy PS, Čierna Lehota; LHC Štítnik; 13. 5. 2004.
Výskyt mníšky veľkohlavej; OZ Smolenice; LS Moravany; 14. 5. 2004.
Hynutie BOČ; OZ Šaštín Stráže; LS Holíč, LS Myjava; 17. 5. 2004.
Opatrenia proti podkôrnikom v SM porastoch; OZ Považská Bystrica; LO Lednica;
20. 5. 2004.
Opatrenia proti podkôrnemu hmyzu; OZ Liptovský Hrádok; LS Benkov; 20. 5. 2004.
Odumieranie smrekov; Urbariát Myslava, Košice Myslava; 24. 5. 2004.
Ošetrovanie BOS fungicídom Aliette 80 WP proti podpňovke; Lesy mesta Spišská Nová
Ves s. r. o.; Polesie Novoveská Huta; 24. 5. 2004.
Výskyt rúrkovčeka smrekovcového v porastoch; OZ Kriváň; LS Kyslinky; 25. 5. 2004.
Poradenstvo pri postupe predsejbovej prípravy; OZ Prešov; 25. 5. 2004.
Premnoženie piliarky smrekovcovej; VLM Kežmarok; LHC Ľubica; 26. 5. 2004.
Škody zverou - návrh obranných opatrení; OZ Revúca; LS Muráň; 26. 5. 2004.
Revízia chráneného stromu Bojnická lipa; OÚŽP Prievidza; 27. 5. 2004.
Vyšetrenie vzoriek BOS, BK; OZ Rožňava; ŠS Čermošná; 28. 5. 2004.
Poškodenie semenáčikov BOS; OZ Vranov; 28. 5. 2004.
Vyšetrenie zdravotného stavu sadeníc SM a BK; ŠS Šajdíkove Humence; 28. 5. 2004.
Poškodenie SMC diagnostika, opatrenia; Urbárne spoločenstvo Žakarovce; 31. 5. 2004.
Kontrola zdravotného stavu porastov; OZ Palárikovo; LS Komárno, LS Gabčíkovo;
4. 6. 2004.
Premnoženie listožravého hmyzu; OZ Prešov; LS Sabinov, LO Fintice; 7. 6. 2004.
Premnoženie mníšky veľkohlavej - koordinácia opatrení; KLÚ Trenčín; 7. 6. 2004.
Poškodenie semenáčikov JD; TANAP; Škôlka Cabalovka; 7. 6. 2004.
Chradnutie smrečín - terénne šetrenie; Mestské lesy Košice; LS Kojšov, LS Opátka;
7. 6. 2004.
Ronenie živice na šiškách SMC; VšLP Zvolen; Semenný sad Lukavice-Stráňa;
8. 6. 2004.
Kontrola účinnosti opatrení proti mníške veľkohlavej; OZ Levice; 10. 6. 2004.
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Kontrola účinnosti opatrení proti mníške veľkohlavej; OZ Palárikovo; 10. 6. 2004.
Kontrola účinnosti opatrení proti mníške veľkohlavej; OZ Topoľčianky; 11. 6. 2004.
Diagnostika poškodenia SM lesa; ZIVL Skalité; 11. 6. 2004.
Kvantifikácia využiteľného potenciálu biomasy – Gemerské regionálne združenie
vlastníkov neštátnych lesov; Rožňava; 13. 6. 2004.
Poškodenie SM - podkôrniky, opatrenia; Spoločenstvo bývalých urbarialistov Turzovka;
14. 6. 2004.
Zistenie škodcu na drevine smrek; Vanga M., Zvolen; 15. 6. 2004.
Kontrola účinnosti opatrení proti mníške veľkohlavej; Sorpus, s. r. o.; 16. 6. 2004.
Kontrola účinnosti opatrení proti mníške veľkohlavej; Woodsia, s. r. o; 16. 6. 2004.
Kontrola vzoriek chrústov; OZ Revúca; 16. 6. 2004.
Kontrola účinnosti opatrení proti mníške veľkohlavej; Obecný úrad V. Zálužie;
17. 6. 2004.
Determinácia škodcu na drevine LP; DIW Service s. r. o., Košice; 17. 6. 2004.
Kontrola účinnosti opatrení proti mníške veľkohlavej; OZ Smolenice; 18. 6. 2004.
Kontrola účinnosti opatrení proti mníške veľkohlavej; US Cajla; 18. 6. 2004.
Kontrola účinnosti opatrení proti mníške veľkohlavej; ZSUL Senec; 18. 6. 2004.
Poškodenie smrečín - opatrenia ; OZ Námestovo; LS Oravská Polhora; 21. 6. 2004.
Obhliadka zdravotného stavu porastov BOČ; OZ Trenčín; LO Draplák; 21. 6. 2004.
Premnoženie listožravcov; AP ANDREAS Košice; LUC Byster, LUC Biskupské lesy;
21. 6. 2004.
Zdravotný stav dubín, chradnutie SM mladín a usychanie BOČ; Lesy Jasov spol. s r. o.;
21. 6. 2004.
Kontrola zdravotného stavu sadeníc LP a ČV; OZ Slovenská Ľupča; ŠS Kmeťová;
22. 6. 2004.
Poškodenie kultúr mrazom; Lesy mesta Spišská Nová Ves s. r. o.; 23. 6. 2004.
Determinácia pôvodcu poškodenia BOS; Ing. Valkyová, MP SR; 24. 6. 2004.
Kontrola zdravotného stavu porastov BK, OZ Kriváň; 24. 6. 2004.
Kontrola zdravotného stavu porastov JD; OZ Kriváň; 24. 6. 2004.
Determinácia pôvodcu poškodenia BO; Agrofrukt, s. r. o., Čierna Voda; 25. 6. 2004.
Poškodenie BK, JV v kultúrach; OZ Trenčín; 25. 6. 2004.
Poškodenie sadeníc BK; Flóra, Púchov; 25. 6. 2004.
Odumieranie SM; OZ Topoľčianky; LS Hrušov (Černákov kút); 28. 6. 2004.
Poškodenie porastov mrazom; Lesy mesta Spišská Nová Ves; Polesie Novoveská Huta;
1. 7. 2004.
Zdravotný stav porastov SMC; Urbárne spoločenstvo PS Žakarovce; 1. 7. 2004.
Vyšetrenie vzoriek semenáčikov BK; OZ Semenoles Liptovský Hrádok; ŠS Jochy;
1. 7. 2004.
Hynutie semenáčikov JD; ŠL TANAPu; OO Tatranská Lomnica; 1. 7. 2004.
Kontrola zdravotného stavu porastov; ŠL TANAPu; OO Oravice; 2. 7. 2004.
Príčiny poškodenia smrečín; Združenie individuálnych vlastníkov lesov Skalité;
12. 7. 2004.
Poškodenie drevokazom slzivým; Vojenská zotavovňa Tatranské Zruby; 12. 7. 2004.
Poškodenie JD a BOS; Mestské lesy Košice; LŠ Bujanov; 12. 7. 2004.
Zhodnotenie zdravotného stavu porastov BOČ; Mestské lesy Krupina; 15. 7. 2004.
Zdravotný stav porastov BK; Lesný majetok SK, Hrádok nad Váhom; 15. 7. 2004.
Poškodenie porastov SM; Lesy mesta Brezno; 19. 7. 2004.
Poškodenie SMC; OZ Kriváň; LS Málinec; 19. 7. 2004.
Kontrola plantáže vianočných stromčekov; E. Živčák, Mníšek nad Popradom; 19. 7.
2004.

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI LESNÍCKEHO VÝSKUMNÉHO ÚSTAVU ZVOLEN V ROKU 2004

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vyšetrenie zdravotného stavu semenáčikov DB; ŠS Šajdíkove Humence; 20. 7. 2004.
Zdravotný stav SM porastov; ŠL TANAPu; OO Tatranská Javorina; 21. 7. 2004.
Zhodnotenie zdravotného stavu porastov; Creative s. r. o., Pezinok; 23. 7. 2004.
Zdravotný stav SM porastov; VLM Kežmarok; LS Podolínec, LS Tichý Potok;
27. 7. 2004.
Poškodenie sadeníc BK a JVH; OZ Beňuš; ŠS Drakšiar; 29. 7. 2004.
Poškodenie výsadieb BK v oblasti "Lúčiek"; Pro Populo s. r. o.; 29. 7. 2004.
Boj proti podkôrnikom; Urbariát Kysucké Nové Mesto; 30. 7. 2004.
Kontrola porastov; ŠL TANAPu; OO Javorina, Podspády a Kežmarské Žľaby; 30. 7.
2004.
Ochrana kultúr JD proti zveri; ML Považská Bystrica; 2. 8. 2004.
Ochrana kultúr JD proti zveri; Urbárska obec, PS Prečín; 2. 8. 2004.
Spracovanie vetrovej kalamity a vývoj podkôrnikov; Pro Populo; SL Hranovnica;
4. 8. 2004.
Zdravotný stav SMC v semennom sade Včelín; LS Hačava; 4. 8. 2004.
Spracovanie vetrovej kalamity a vývoj podkôrnikov; Pro Populo; SL Spišské Bystré;
5. 8. 2004.
Poškodenie lesa zverou a návrh opatrení; ŠLP TU Zvolen; 6. 8. 2004.
Determinácia poškodenia SMC v Malej Čause; ÚKSÚP; 9. 8. 2004.
Použitie vybraných herbicídov v lesných škôlkach; Lesy mesta Levoča; 9. 8. 2004.
Vyšetrenie sadbového materiálu; OZ Rožňava; ŠS Čermošná; 10. 8. 2004.
Poškodenie semenáčikov SMC; Pro Populo Poprad; SL Spišské Podhradie; 10. 8. 2004.
Vyšetrenie zdravotného stavu semenáčikov SM; Dušan Vajda, Nededza; 10. 8. 2004.
Determinácia poškodenia na brusnici čučoriedkovej; CHKO Horná Orava; 12. 8. 2004.
Poškodenie výsadieb BK a JVH; OZ Trenčín; 16. 8. 2004.
Vyšetrenie vzoriek pletivových kultúr a konárikov BT; OZ Prešov; ŠS Šariš; 17. 8. 2004.
Zistenie škodcu na zaslaných vzorkách; Ing. P. Šedík; 18. 8. 2004.
Zistenie škodcu na zaslaných vzorkách vetvičiek; UPS Predmier; 25. 8. 2004.
Hynutie brestov; Správa TANAPu; oblasť Liptova; 6. 9. 2004.
Diagnostika poškodenia BOČ a JV; OZ Krupina; LS Nová Ves; 14. 9. 2004.
Vyšetrenie vzoriek semenáčikov BK; OZ Semenoles; ŠS Jochy; 21. 9. 2004.
Novelizácia NV č. 184/2002; ŠOP B. Bystrica.
Stanovisko k ZP úhrady náhrady za obmedzenie obhospodarovania lesa podľa zákona
č. 543/2002 Z. z.; ŠOP B. Bystrica.
Monitoring lykožrúta severského; Urbárska obec PS Lysá pod Makytou; 30. 9. 2004.
Poškodenie BK porastov nekrózami; OZ Sobrance; 30. 9. 2004.
Chradnutie porastov BOS; Správa NP Slovenský raj; NPR Tri kopce a Vernárska
tiesňava; 5. 10. 2004.
Poškodenie BK porastov nekrózami; OZ Rožňava; 5. 10. 2004.
Hynutie smrečín; ŠL TANAPu; OO Zverovska; 6. 10. 2004.
Kontrolný deň rekultivovaných plôch v areáli EMO Mochovce; 7. 10. 2004.
Zdravotný stav porastov; OZ Palárikovo; LS Sládkovičovo, LHC Šamorín; 7. 10. 2004.
Poškodenie sadbového materiálu; Mestské lesy Dobšiná; Lesná škôlka Hámor; 11. 10.
2004.
Príčiny poškodenia lesných drevín; OZ Krupina; LS Nová Ves; 26. 10. 2004.
Optimalizácia vykonávania vyvetvovania topolín; OZ Palárikovo; 28. 10. 2004.
Identifikácia poškodenia sadeníc; OZ Prievidza, LŠ Remata; 29. 10. 2004.
Determinácia lariev hmyzu zo substrátu; Agro CS Slovakia, a. s.; 9. 11. 2004.
Rozbor vzoriek substrátov a hynúcich rastlín; Agro CS Slovakia, a. s. Lučenec; 10. 11.
2004.
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Chradnutie JS mladín - príčiny ; Mestské lesy Košice; LS Malá Lodina; 30 .11. 2004.
Chradnutie výsadieb na LO Bajdel; OZ Palárikovo; LS Sládkovičovo; 2. 12. 2004.
Boj s podkôrnikmi - financie; UKPS Osturňa; 3. 12. 2004.
Chradnutie sadeníc SM – diagnostika príčin; OZ Revúca; 3. 12. 2004.
Determinácia húb na kôre, ružiach, tráve; ERBE Michalovce; 7. 12. 2004.
Znalcom podľa požiadavky (telefonicky) k novej vyhláške o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku – 20 hodín.

E – tlačoviny
Zabezpečilo sa vydanie 9 rôznych foriem tlačovín pre potreby špeciálneho poradenstva:
•
Marketingová ponuka LVÚ Zvolen.
•
Sadenice, jar 2004 – listovka.
•
Aktuálne problémy lesného škôlkárstva a semenárstva 2004, zborník abstraktov
z medzinárodného seminára.
•
Podpora inovácií a podnikania v lesníctve, zborník referátov z odborného seminára.
•
Aktuálne problémy v ochrane lesa 2004, zborník referátov zo seminára.
•
Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2003 a ich prognóza na rok 2004,
účelový elaborát.
•
Premnoženie mníšky veľkohlavej, podklady pre tlačovú správu SITA.
•
Odborné lesnícke publikácie – listovka.
•
Sadenice, jeseň 2004 – listovka.
F - koordinácie projektov ozdravných opatrení
V rámci posudzovania projektov ozdravných opatrení sa vypracovalo 12 stanovísk
(posudkov), a to pre:
•
Urbárske spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Žakarovce
•
Urbárske pozemkové spoločenstvo Pavľany
•
Mestské lesy a majetky, s. r. o. Spišské Vlachy
•
Mestské lesy Levoča
•
Lesy mesta Krompachy
•
Lesy SR, š. p., OZ Čadca
•
Lesné družstvo Slavošovce
•
Mestské lesy Spišská Nová Ves
•
Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Lieskovany
•
Pozemkové spoločenstvo Hrišovce
•
Urbárske pozemkové spoločenstvo Žilina – Trnové, p. s.
•
Ing. Viktora Dulinu
G – práce a preklady objednané SL MP SR
Vypracovalo sa 8 prác:
•
Ročný výkaz o zdravotnom stave lesov - štatistické hlásenie.
•
Pripomienkové konanie k novele vyhlášky; MP SR, odbor legislatívy; 3. 6. 2004.
•
Návrh zákona o rastlinolekárskej starostlivosti - novela; MP SR, odbor legislatívy;
3. 6. 2004.
•
Situačná správa o zdravotnom stave lesa k 31. 8. 2004; 12. 9. 2004.
•
Vypracovanie podkladov, návrh Metodického postupu a Schémy poskytovania štátnej
pomoci na podporu ochrany a využívania lesných reprodukčných zdrojov podľa § 13 ods.
1, písm. a) Výnosu MP SR z 13. 4. 2004 č. 806/2004 – 100 o podrobnostiach
o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného
hospodárstva.
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Návrh novej metodiky, sadzieb, koeficientov a pomocných tabuliek pre oceňovanie
lesných pozemkov, lesných porastov a lesného majetku do Vyhlášky MS SR č. 492/2004
Z. z. a jej príloh č. 14 a č. 15 o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 1.-20. 7. 2004.
Rozporové konanie k vyhláškam MS SR č. 490/2004 Z. z., č. 491/2004 Z. z., č. 492/200
Z. z. – príprava podkladov, 15.-19. 8. 2004.
Vypracovanie podkladov za lesníctvo a poľovníctvo do národohospodárskych účtov
za rok 2002 a časť 2001 pre ŠÚ SR, 10.-25. 4. 2004.
Príprava podkladov do Štatistickej ročenky LH za časť ekonomika LH za rok 2003
(zostáva ešte dopracovať podklady 1 tabuľky), 20.-25. 9. 2004.

7. ZHODNOTENIE EDIČNEJ A PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
7.1

Edičná činnosť

V roku 2004 boli vydané nasledovné publikácie:
Knižné publikácie
1. Minďáš, J., Škvarenina, J.: Lesy Slovenska a globálne klimatické zmeny. Zvolen,
EFRA, LVÚ, 129 strán, 1. vydanie, tlač: Vydavateľstvo TU vo Zvolene, ISBN 80–
228–1209–9.
•
Vedecké práce uverejnené v recenzovaných časopisoch a publikáciách
1. Lesnícky časopis – Forestry Journal č. 1/2001. Zvolen, LVÚ, 113 strán, 1. vydanie,
tlač: SAP Bratislava, ISSN 0323–1046.
2. Folia venatoria 33/2003. Zostavovateľ: HELL, P. a kol. Zvolen, LVÚ, 238 strán, 1.
vydanie, tlač: DTP&PrePress: KURIÉR plus REKLAMA, s. r. o., Spišská Nová Ves.
ISBN 80–88853–62–1.
3. Lesnícky časopis – Forestry Journal č. 2/2001. Zvolen, LVÚ, 103 strán, 1. vydanie,
tlač: SAP Bratislava, ISSN 0323–1046.
4. Lesnícky časopis – Forestry Journal č. 1/2002. Zvolen, LVÚ, 88 strán, 1. vydanie,
tlač: SAP Bratislava, ISSN 0323–1046.
5. Lesnícky časopis – Forestry Journal č. 2/2002. Zvolen, LVÚ, 73 strán, 1. vydanie,
tlač: SAP Bratislava, ISSN 0323–1046.
6. Lesnícky časopis – Forestry Journal č. 1/2003. Zvolen, LVÚ, 104 strán, 1. vydanie,
tlač: SAP Bratislava, ISSN 0323–1046.
7. Lesnícky časopis – Forestry Journal č. 2/2003. Zvolen, LVÚ, 129 strán, 1. vydanie,
tlač: SAP Bratislava, ISSN 0323–1046.
8. Lacko, M.: Lesníctvo a rozvoj vidieka. (Odborná lesnícka aktualita č. 1/2004).
Zvolen, LVÚ, tlač: Lesoprojekt Zvolen, 47 strán, 1. vydanie, ISBN 80–88853–70–2.
9. Hell, P., Konôpka, J. a kol.: Trvalo udržateľné poľovnícke obhospodarovanie zveri
v rámci poľovných oblastí a lokalít. (Odborná lesnícka aktualita č. 2/2004). Zvolen,
LVÚ, tlač: Lesoprojekt Zvolen, 28 strán, 1. vydanie, ISBN 80–88853–76–1.
•
Odborné práce publikované v nerecenzovaných zborníkoch
1. Aktuálne problémy lesného škôlkárstva a semenárstva 2004. (Zborník abstraktov
z medzinárodného seminára, ktorý sa konal 17.–18. marca 2004 v Liptovskom Hrádku).
Zostavovatelia: SUŠKOVÁ, M., SARVAŠ, M. Zvolen, LVÚ, tlač: Fax&Copy Zvolen, 40
strán, 1. vydanie. ISBN 80–88853–66–4.
2. Aktuálne problémy lesného škôlkárstva a semenárstva 2004. (Zborník príspevkov
z medzinárodného seminára, ktorý sa konal 17.–18. marca 2004 v Liptovskom Hrádku).
CD ROM. Zostavovatelia: SUŠKOVÁ, M., SARVAŠ, M. Zvolen, LVÚ, ISBN 80–88853–
67–2.
•

83

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI LESNÍCKEHO VÝSKUMNÉHO ÚSTAVU ZVOLEN V ROKU 2004

3. Close to nature forestry. (Zborník príspevkov zo seminára FAO 14.–19. 11. 2003).
Zostavovateľ: NOVOTNÝ, J. Zvolen, LVÚ, 178 strán, 1. vydanie, tlač: ÚVVPLH Zvolen.
ISBN 80–88853–65–6.
4. Aktuálne problémy v ochrane lesa 2004. (Zborník referátov z celoslovenského
seminára, ktorý sa konal 15.–16. 4. 2004 v Banskej Štiavnici). Zostavovateľ:
VARÍNSKY, J. Zvolen, LVÚ, tlač: Lesoprojekt Zvolen, 184 strán, 1. vydanie. ISBN 80–
88853–62–1.
5. Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2003 a ich prognóza na rok
2004. (Účelový elaborát). Zostavovateľ: VARÍNSKY, J. a kol. Zvolen, LVÚ, tlač:
Lesoprojekt Zvolen, 117 strán, 1. vydanie. ISBN 80–88853–69–9.
6. Súhrnný lesnícky účet Slovenskej republiky. (Zborník referátov z odborného
seminára). Zostavovatelia: ĎURKOVIČ, J., TUTKA, J., ŽIAKOVÁ, M., GREGUŠKA, B.
Zvolen, LVÚ, tlač: Lesoprojekt Zvolen, 52 strán, 1. vydanie. ISBN 80–88853–74–5.
7. Hynutie smrečín – príčiny, dôsledky, riešenia. (Zborník z pracovného stretnutia na
tému súčasného zdravotného stavu smrekových porastov, príčin ich hynutia a možností
riešenia vzniknutej situácie, ktoré sa konalo 21. novembra 2003). Zostavovateľ:
ZÚBRIK, M. Zvolen, LVÚ, tlač: Lesoprojekt Zvolen, 52 strán, 1. vydanie. ISBN 80–
88853–73–7.
•
Iné publikácie
1. Marketingová ponuka výsledkov výskumu v LVÚ Zvolen. 15 strán.
2. Propagačné materiály:
• Lesy na Slovensku. Zvolen, LVÚ, tlač: EM Design, 16 strán, 1. vydanie. ISBN 80–
88853–71–0.
• Forests in Slovakia 2004. Zvolen, LVÚ, tlač: EM Design, 16 strán, 1. vydanie. ISBN
80–88853–72–9.
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7.2

Publikačná činnosť pracovníkov ústavu

Prehľad o publikačnej činnosti pracovníkov ústavu v roku 2004 je prehľadne
spracovaný v tabuľke 18. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2003 stúpol počet publikácií
v kategóriách A, B, C, D, ako aj Impact factor ústavu zo 5,870 na 8,657.
Tabuľka 18

Počet publikácií Počet strán
A. Vedecké práce publikované vo vedeckých časopisoch
v tom: v karentovaných časopisoch domácich
v karentovaných časopisoch zahraničných
v nekarentovaných časopisoch domácich
v nekarentovaných časopisoch zahraničných
Spolu
B. Odborné práce publikované v recenzovaných odb. čas.
v tom: v domácich časopisoch
v zahraničných časopisoch
Spolu
C. Vedecké práce publikované v zborníkoch konferencií
v tom: recenzované zborníky z domácich konferencií
ostatné zborníky z domácich konferencií
recenzované zborníky z medzinárodných konferencií
ostatné zborníky z medzinárodných konferencií
Spolu
D. Ostatné vedecké a odborné práce
v tom: vedecké monografie publikované v zahraničí
vedecké monografie publikované doma
odborné knižné publikácie publikované v zahraničí
odborné knižné publikácie publikované doma
učebnice knižné
učebné texty a skriptá
Spolu
E. Odborné články publikované v dennej tlači
F. Odborné periodiká vydávané OPVV
Výskumné správy
v tom: správy etapové
správy čiastkových úloh
správy úloh a projektov
Spolu
Vedecké koncepcie, projekty a programy
v tom: na celoštátnej úrovni
na regionálnej úrovni
ostatné
Spolu

18,40
3,15
33,61
6,83
61,99
94,75
5,00
99,75
14,58
38,00
34,75
24,75
112,08
0,66
1,00
1,50
15,75
0
1,00
19,91
2,50
2,00

72
180
69
1 953
0
180
2 454

19,00
12,00
10,00
41,00
6,25
1,00
1,00
8,25

Impact factor ústavu: 8,657
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8. PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ A VEDECKÁ VÝCHOVA
Pedagogická činnosť a činnosť pracovníkov LVÚ Zvolen pri výchove nových
vedeckých pracovníkov je sumarizovaná v tabuľke 19.
Tabuľka 19

UMB
Banská
Bystrica

MZLU
Brno ČR

ÚVVPLVH
Zvolen

VÚŽV
Nitra

VÚLHM
Jíloviště
Strnady
ČR

SPOLU

Iné organizácie

SPU
Nitra

Univerzita

8

-

-

-

4

-

-

12

169

-

-

-

90

-

-

259

10

-

4

-

-

-

-

14

7

-

3

-

-

-

-

10

13

1

-

-

-

-

-

14

doktorandov –
absolventov

2

1

-

-

-

-

-

3

členov vedeckých rád

2

-

-

-

-

1

1

4

1

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

1

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TU
Zvolen

Počet

prednášateľov
vyučovacích hodín
vedených diplomantov
diplomantov –
absolventov
vedených doktorandov

členov v komisiách pre
štátne záverečné skúšky
členov v komisiách pre
obhaj. PhD.
členov v komisiách pre
obhaj. DrSc.
členov v habilitač.
komisiách

Menný zoznam pracovníkov ústavu, ktorí v roku 2004 vykonávali pedagogickú činnosť
a vedeckú výchovu:
doc. Ing. Pavel Hell, CSc.
• vyučovanie študijného predmetu – Biológia zveri, Technická univerzita Zvolen;
• gestor študijného predmetu – Špeciálny chov zveri, Manažment poľovníctva, Poľovnícke
veterinárstvo, Technická univerzita Zvolen.
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
• člen vedeckej rady: - VÚŽV Nitra;
• vyučovanie študijného predmetu – Základy lesníctva, Ochrana drevín a ich spoločenstiev,
Technická univerzita Zvolen.
Ing. Roman Leontovyč
• školiteľ pre získanie osvedčenia „Odborného lesného hospodára“ – Ochrana lesa, Ústav
pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného, vodného hospodárstva SR, Zvolen.
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doc. Ing. Július Novotný, CSc.
• člen vedeckej rady: - Technická univerzita Zvolen,
- VÚLHM Jíloviště – Strnady, Česká republika;
• člen komisie pre štátne záverečné skúšky – Ochrana lesa, Technická univerzita Zvolen;
• člen komisie pre obhajobu PhD. – Ochrana rastlín, Technická univerzita Zvolen;
• vyučovanie študijného predmetu – Ochrana rastlín, Technická univerzita Zvolen.
doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc.
• člen komisie pre obhajobu PhD. – Hospodárska úprava lesov, Technická univerzita
Zvolen.
Ing. Viera Petrášová, CSc.
• vyučovanie študijného predmetu – Sociológia a psychológia, Technická univerzita
Zvolen.
Ing. Tibor Priwitzer, PhD.
• vyučovanie študijného predmetu – Patofyziológia lesných drevín, Technická univerzita
Zvolen.
Ing. Miroslav Stanovský, CSc.
• člen komisie pre štátne záverečné skúšky – Ťažba dreva a mechanizačné prostriedky
lesnícke, Technická univerzita Zvolen;
• vyučovanie študijného predmetu – Poľovníctvo, Technická univerzita Zvolen.
Ing. Jozef Tutka, CSc.
• člen v komisii pre obhajobu PhD. – Ekonomika a manažment prírodných zdrojov, MZLU
Brno, Česká republika;
• vyučovanie študijného predmetu – Oceňovanie lesov, Technická univerzita Zvolen;
• vyučovanie študijného predmetu – Oceňovanie lesov, Ústav pre výchovu a vzdelávanie
pracovníkov lesného, vodného hospodárstva SR, Zvolen.
Ing. Jozef Vladovič, PhD.
• vyučovanie študijného predmetu – Ekológia lesa, Technická univerzita Zvolen.
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
• vyučovanie študijného predmetu – Biotechnológie v lesníctve, Technická univerzita
Zvolen;
• školiteľ pre získanie osvedčenia „Odborného lesného hospodára“ – Ochrana lesa, Ústav
pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného, vodného hospodárstva SR, Zvolen;
• školiteľ pre získanie osvedčenia „Odborná spôsobilosť na zber, spracovanie, skladovanie
a pestovanie lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzanie do obehu“ – Škodcovia
semenáčikov, sadeníc a semien lesných drevín, Ústav pre výchovu a vzdelávanie
pracovníkov lesného, vodného hospodárstva SR, Zvolen.
Zoznam zamestnancov LVÚ vo vedeckej výchove uvádza tabuľka 20.
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Tabuľka 20

15-21-9
ekológia

Ing. Alžbeta
Lengyelová

15-21-9
ekológia

Ing. Valéria
Longauerová

41-97-9
ochrana rastlín

Ing. Jozef
Vakula

41-97-9
ochrana rastlín

Ing. Marián
Slamka

41-15-9
technika a
mechanizácia
poľnohosp. a les.
výroby
41-97-9
ochrana rastlín

Ing. Peter
Kaštier
Ing. Miroslav
Kovalčík
Ing. Mária
Poljovková
RNDr. Slávka
Tóthová
Ing. Dagmar
Bednárová
Mgr. Gabriela
Debnárová

Vedný odbor

62-03-9
odvetvové a
prierezové
ekonomiky
41-08-9
hospodárska
úprava lesov
15-21-9
ekológia
41-07-9
pestovanie lesa

Téma DP

Univerzita

Školiteľ

Konzultant

Doba
štúdia

Vykonané
skúšky

Ekológia a manažment Bonasa
bonasia v modelovom území BR
CHKO Poľana
Ekológia a rozšírenie vybraných
introdukovaných drevín v
lesných ekosystémoch SR a ich
impakt na klimatické zmeny
Aktivizácia drevokazných
druhov húb v smrekových
porastoch poškodených imisiami
Moderné metódy v boji s
lykožrútom severským (Ips
duplicatus)
Racionalizácia výchovných
ťažieb s využitím
viacoperačných strojov

TU Zvolen

doc. Ing. Rudolf
Kropil, CSc.

1.10.2004
30.9.2009

TU Zvolen

doc. Ing. Tibor
Benčať, CSc.

1.10.2004
30.9.2009

TU Zvolen

doc. Ing. Milan
Kodrík, CSc.

1.10.2004
30.9.2009

TU Zvolen

doc. Ing. Július
Novotný, CSc.

1.10.2004
30.9.2009

TU Zvolen

prof. Ing. Tibor
Lukáč, PhD.

Ing. Igor
Štefančík, CSc.

1.10.2003
30.9.2008

Zimné prikrmovanie jelenej
zveri ako súčasť opatrení na
zmiernenie škôd na lese
Metódy analýz ekonomickej
efektívnosti pri produkcii dreva

TU Zvolen

doc. Ing. Pavel Hell,
CSc.

doc. Ing. Jozef
Konôpka, CSc.

1.10.2002
30.9.2007

NJ-13.5.2003

TU Zvolen

Ing. Július Ďurkovič,
CSc.

1.10.2002
30.9.2007

NJ-20.5.2003

Integrovaný monitoring a
inventarizácia lesov SR

TU Zvolen

prof. Ing. Ľubomír
Scheer, CSc.
Dr. habil. Ing. Ján
Ďurský, CSc.
doc. Ing. Juraj Gregor,
CSc.
doc. Ing. Ľubica
Šmelková, CSc.

Dr. Ing. Tomáš
Bucha

1.10.2002
30.9.2007

AJ-10.6.2003

Dr. Ing. Viliam
Pichler

1.10.2001
30.9.2006
1.10.2000
30.9.2005

AJ-31.5.2002
Diz.sk.-23.11.04
NJ-1.6.2001
Metod.ved.pr.-6.9.01

1.10.1999
30.9.2004

AJ-25.5.2000
Metod.ved.pr.-25.5.00
Diz.sk.-23.4.2003

Ekologické dôsledky aplikácie
drevného popola do pôdy
Analýza štruktúry uznaných
porastov v SR z hľadiska ich
plodnosti a využitia pre
reprodukciu lesných drevín
41-39-9
Analýza biorytmu životnosti
fyziológia semien semien počas dlhodobého
lesných drevín
skladovania

TU Zvolen
TU Zvolen

TU Zvolen

doc. Ing. Ľubica
Šmelková, CSc.

Poznámka
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Meno a
priezvisko
doktoranda
Ing. Jozef
Bučko

pokračovanie tab. 20

Ing. Eva
Machanská
Ing. Marian
Pacalaj

62-03-9
odvetvové a
prierezové
ekonomiky
41-39-9
lesnícka fytológia

Teoretické základy tvorby
lesníckej politiky

TU Zvolen

Postupy na zachovanie
TU Zvolen
genetických zdrojov in situ
smreka obyčajného a jedle bielej
v 6. a 7. lvs
41-39-9
Šľachtiteľské aspekty
TU Zvolen
lesnícka fytológia hybridizácie v rámci druhu
Pinus nigra

Ing. Július Ďurkovič,
CSc.

1.9.1998
31.8.2003

Metod.ved.pr.4.6.1999
NJ-16.6.1999

prerušenie
1.8.01-31.7.04

NJ-4.6.1999
Metod.ved.pr.28.7.1999
Diz.sk.-15.3.2002
AJ-22.6.1999
Metod.ved.pr.16.2.2000
Diz.sk.-15.3.2002
Metod.ved.pr.31.5.1999
AJ-25.6.1999
Diz.sk.-16.10.2001
Metod.ved.pr.4.5.1999
AJ-25.6.1999
Diz.sk.-27.3.2003
RJ-6.2.1997
Metod.ved.pr.1.4.1997
Diz.sk.-11.4.2000
Metod.ved.pr.
26.2.1997
AJ-19.2.1997
Diz.sk.-1.2.2000

prerušenie
15.10.0015.10.02

doc. Ing. Dušan
Gömöry, CSc.

Ing. Roman
Longauer, CSc.

1.9.1998
31.8.2003

doc. Ing. Dušan
Gömöry, CSc.

Ing. Ján Lipták,
CSc.

1.9.1998
31.8.2003

Ing. Hana
Pavlendová

15-21-9
ekológia

Vplyv ozónu na vybrané lesné
TU Zvolen
dreviny v oblasti horských lesov
Slovenska

Ing. Blanka
Maňkovská, DrSc.

Ing. Miriam
Sušková

41-39-9
genetika lesných
drevín

Testy potomstiev smrekovca
opadavého zo semenných sadov
a uznaných porastov

TU Zvolen

prof. Ing. Ladislav
Paule, PhD.

Ing. Vladimír
Bajcar

41-07-9
pestovanie lesa
genetika a
šľachtenie
41-07-9
ochrana rastlín
lesnícka
fytopatológia

Výskum morfologickej
premenlivosti dubov v oblasti
Žitného ostrova, ako príspevok
ku kritériám ich selekcie
Tracheomykózne ochorenia
listnatých drevín

TU Zvolen

Ing. Ladislav Varga,
CSc.

1.10.1996
30.9.2001

TU Zvolen

Ing. Karol Vaník,
CSc. (zomrel)
doc. Ing. Július
Novotný, CSc.

1.10.1996
30.9.2001

Ing. Roman
Leontovyč

1.9.1998
31.8.2003
Ing. Ján Lipták,
CSc.

1.9.1998
31.8.2003

prerušenie
24.12.0231.12.04

prerušenie
2.6.03-15.7.04
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Ing. Jana
Lehocká
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9. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A ZAHRANIČNÉ STYKY
LVÚ Zvolen mal v roku 2004 rozsiahle aktivity zamerané na medzinárodnú spoluprácu
a zahraničné styky. Činnosť ústavu a jeho pracovníkov v oblasti medzinárodnej spolupráce
a zahraničných stykov je vyhodnotená v nižšie uvedených podkapitolách a dokumentovaná
údajmi zostavenými do tabuliek.
9.1

Medzinárodná spolupráca

Hlavným zámerom ústavu v medzinárodnej spolupráci je internacionalizácia vedecko
výskumných a expertíznych aktivít ústavu. K najpodstatnejším aktivitám v tejto oblasti patrili:
- Permanentná negociačná a expertná činnosť medzi SR a EÚ v oblasti prístupových
rokovaní za oblasť lesníctvo a od mája 2005 aj pomoc SLMP SR pri plnení úloh členskej
krajiny EÚ v oblasti lesníctva.
- Aktívna partricipácia na činnosti Európskeho lesníckeho ústavu.
- Príprava podmienok pre vznik Výskumno-vzdelávacieho centra OSN zameraného na
ekológiu, lesníctvo a poľnohospodarstvo na Slovensku.
- Priprava Regionálneho výskumného centra EFI na Slovensku a v Maďarsku.
- Aktívna účasť na činnosti EFI regionálnych výskumných centier v Nemecku
(CONFOREST) a v Rakúsku (INOFORC).
- Aktívne vyhľadávanie možností zapojenia sa do projektov EÚ v rámci Interreg, Life
a 6FP.
- Iniciovanie medzinárodných projektov veľkého rozsahu najmä pre oblasť zalesňovania
a trvalo udržateľného obhospodarovania lesa v krajinách ako Čína, Argentína, India
a pod.
Pre posilnenie medzinárodnej prestíže a získanie silnejších pozícií lesníckeho výskumu
v stredoeurópskom vedecko-výskumnom priestore v oblasti lesníctva, sa z iniciatívy LVÚ
založilo Višegrádske združenie lesníckych výskumných ústavov, ktoré podpísali
memorandum o spolupráci.
LVÚ sa intenzívne zapojilo aj do formovania silného celoeurópskeho zoskupenia
Národných lesníckych výskumných ústavov (NFRI´s), ktoré vzniklo z iniciatívy EFI,
a Lesníckych výskumných ústavov vo Freiburgu a vo Viedni. V roku 2004 sa uskutočnili dve
zasadnutia riaditeľov NFRI´s. Toto zoskupenie si predsavzalo presadzovať záujmy
aplikovanej lesníckej vedy a výskumu v celoeurópskom kontexte. Súčasné zoskupenie
vystupuje ako reprezentant aplikovaného lesníckeho výskumu pri rokovaniach s EÚ
zameraných na Rámcové programy výskumu EÚ a na koncepčné zámery lesníckeho výskumu
v Európe. Zoskupenie vytvorilo pre plnenie svojich cieľov šesťčlenný výkonný tím (Task
Force) ktorého členom je aj zástupca LVÚ Zvolen.
Ústav, resp. jeho poprední odborníci sú členmi aj celosvetových, alebo medzinárodných
profesných organizácií ako je, EFI, IUFRO, FAO, UN ECE, COST, CBD, UNFF a podobne.

90

9.2

Prehľad o zahraničných pobytoch pracovníkov ústavu
Účel zahraničného pobytu

1.
2.

Stáže a študijné pobyty
Pracovné cesty z titulu členstva v medzinárodných
organizáciách
3. Pracovné cesty z titulu plnenia spoločného programu
4. Účasť na vedeckom-odbornom podujatí vyžiadaná
organizátorom
5. Účasť na vedeckom-odbornom podujatí vyslanie
ústavom
6. Prednáškové pobyty vyžiadané zahraničnou stranou
7. Expertízne pobyty vyžiadané zahraničnou stranou
8. Odborné exkurzie, výstavy, informatívne pobyty
9. Komerčné účely (aj v spolupráci s podnikateľskými
organizáciami)
10. Iné účely
Spolu
9.3

Počet
pracovníkov
3
41

Počet
človekodní
398
123

32
2

65
26

51

153

6
-

12

29
164

117
894

Prehľad o smerovaní zahraničných pobytov pracovného pomeru
Krajina

Belgicko
Česko
Čína
Maďarsko
Nemecko
Rakúsko
Rusko
Poľsko
Slovinsko
Švajčiarsko
Taliansko
Veľká Británia
USA
Grécko
Švédsko
Írsko
Holandsko
Fínsko
Dánsko
Francúzsko
Lotyšsko
Čile
Bulharsko
India
Spolu

Počet
pracovníkov
12
58
1
8
7
41
1
13
1
4
3
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
164

Počet
človekodní
37
148
7
23
36
166
24
79
3
15
280
12
6
3
6
5
3
7
3
4
5
9
4
9
894
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9.4

Prehľad o pobytoch zahraničných pracovníkov na ústave
Účel zahraničného pobytu

1.Stáže a študijné pobyty
2.Pracovné cesty z titulu členstva v medzinárodných
organizáciách
3.Pracovné cesty z titulu plnenia spoločného
programu
4.Účasť na vedeckom-odbornom podujatí vyžiadaná
organizátorom
5.Účasť na vedeckom-odbornom podujatí-vyslanie
ústavom
6.Prednáškové pobyty vyžiadané zahraničnou
stranou
7.Expertízne pobyty vyžiadané zahraničnou stranou
8.Odborné exkurzie, výstavy, informatívne pobyty
9.Komerčné
účely
(aj
v spolupráci
s podnikateľskými organizáciami)
10. Iné účely
Spolu

9.5

Počet
človekodní
60
-

5

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13
20

43
118

Prehľad o vysielajúcich krajinách zahraničných hostí
Krajina

Česko
Čína
Nemecko
Srbsko
Írsko
Spolu
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Počet
pracovníkov
2
-

Počet
pracovníkov
7
3
4
4
2
20

Počet
človekodní
35
3
16
4
60
118

Prehľad zahraničných ciest

Uskutočnilo sa 116 zahraničných pracovných ciest a bolo vyslaných 164 pracovníkov. Lesnícky výskumný ústav navštívilo 13
zahraničných hostí z Česka, Nemecka, Írska.

Ing. Martin Moravčík, CSc.

BELGICKO
Európska komisia Prerokovanie návrhu implementačnej správy Lesníckej
Brusel
stratégie EÚ

30.1.2004

MP SR

Závery
Úloha č. 1: Spripomienkovať návrh implementačnej správy EÚ k lesníckej stratégii, ktorá bude členom SFC a Kontaktnej skupiny SFC
rozoslaná po 15. až 30. marci 2004.
Úloha č. 2: Zúčastniť sa diskusie k návrhu implementačnej správy v Stálom lesníckom výbore v predbežnom termíne uprostred apríla 2004.
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.

Európska komisia Účasť na pracovnom stretnutí pre prípravu národných
Brusel
programov Forest Focus

9.-10.3.2004

6606,
MP SR

Závery
Úloha č. 1: Vypracovať pracovnú verziu národného programu na prerokovanie na úrovni LVÚ a SL MP SR. Zabezpečí: účastník ZPC, termín:
31.3.2004.
Úloha č. 2: Pripraviť organizačné a finančné zabezpečenie pre realizáciu národného programu Forest Focus. Zabezpečí: MP SR SL, termín:
16.4.2004.
Úloha č. 3: Vypracovať národný program Forest Focus. Zabezpečí: účastník ZPC, termín: 16.4.2004.
Úloha č. 4: Na úrovni rezortu schváliť, potvrdiť a zaslať Európskej komisii národný program Forest Focus. Zabezpečí: SL MP SR, termín:
26.4.2004.
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.

Európska komisia 81. schôdza Stáleho lesníckeho výboru, prerokovanie
Brusel
Commission Regulation pre Forest Focus

31.3.2004

6931

Závery
Úloha č. 1: Poveriť LVÚ funkciou oprávneného orgánu (kompetentnej autority) pre výkon nariadenia Forest Focus a pripraviť finančné
zabezpečenie pre realizáciu národného programu Forest Focus. Zabezpečí: SL MP SR, termín: 26.4.2004.
Úloha č. 2: Vypracovať národný program Forest Focus a zaslať Európskej komisii. Zabezpečí: LVÚ v kooperácii s MP SR SL, termín:
26.4.2004.
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Cost office Brusel Účasť na 1. stretnutí riadiaceho výboru COST Akcie E43 27.-29.6.2004
Harmonizácia národných inventarizácií lesov v Európe –
Metódy pre zjednotené vykazovanie údajov

6040

Závery
Úloha č. 1: Nominovať 2 členov do všetkých troch pracovných skupín Akcie. Zabezpečí: zástupca SR v riadiacom výbore, termín: 31.7.2004 –
splnené.
Úloha č. 2: Zabezpečovať aktívnu účasť SR a úlohy vyplývajúce z aktivít pracovných skupín v rámci COST E43. Zabezpečí: zástupca SR
v riadiacom výbore a členovia pracovných skupín, termín: nepretržite počas trvania Akcie.
Európska komisia Účasť na pracovnom stretnutí – prerokovanie národných 28.-29.7. 004
6427,
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
Brusel
programov Forest Focus
MP SR
Ing. Alexander Čarný
(MP SR)
Závery
Vypracovať návrh národného programu Forest Focus na roky 2005-2006 a prerokovať na úrovni LVÚ a SL MP SR, aby bolo možné jeho
oficiálne zaslanie Európskej komisii k 1.11.2004. Zabezpečí: LVÚ Zvolen v spolupráci s kooperujúcimi inštitúciami a SL MP SR, termín:
10.10.2004.
doc. Ing. Július Novotný, CSc.

DG Research
Brusel

Účasť na rokovaní pracovnej skupiny NFRI k príprave 7.
rámcového programu pre vedu - časť lesníctvo.
Rokovanie na Slovenskom veľvyslanectve na tému
Príprava lesnícky a ekologicky orientovaných projektov
na úrovni EÚ

20.-23.9.2004

6931

Závery
Spracovať koncepčný dokument „Stratégia národných lesníckych výskumných ústavov v Európe pri príprave 7. rámcového programu pre
vedu“.
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Ing. Martin Moravčík, CSc.

doc. Ing. Vladimír Čaboun,
CSc.

Gembloux

COST ACTION E43 – Harmonisation of National
Inventories in Europe: Techniques for Common
Reporting

20.-24.10.2004

6010

Závery
Úloha č. 1: Vypracovanie a predloženie projektu ENFIN-II: Demonstration and evaluation of different options for a co-ordinated European
level forest monitoring systém using Level I and National Forest Inventories. Zabezpečí: V. Čaboun, termín: 31.10.2004.
Úloha č. 2: Vypracovanie a poskytnutie „Information on forest biodiversity assessment in the NFI: Slovakia“. Zabezpečí: V. Čaboun, termín:
15.11.2004.
Účasť na porade riaditeľov lesníckych výskumných
11.-13.11.2004 6931
doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, DG Research
Brusel
ústavov v Európe s predstaviteľmi EÚ - Generálne
PhD.
riaditeľstvo pre výskum
doc. Ing. Július Novotný, CSc.
Závery
Prerokovanie a schválenie prvej verzie dokumentu „Stratégia národných lesníckych výskumných ústavov v Európe pri príprave 7. rámcového
programu EÚ pre vedu“.
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7.10.2004
6427
doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, Európska komisia Účasť na pracovnom stretnutí – rokovanie k zmluvám
DG Environment o národných programoch Forest Focus
PhD.
Brusel
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
Závery
Dopracovať návrh národného programu Forest Focus na rok 2005-2006 vrátane navrhovaných demonštračných projektov na prerokovanie na
úrovni LVÚ a SL MP SR, aby bolo možné jeho oficiálne zaslanie Európskej komisii k 1.11.2004. Zabezpečí: LVÚ v spolupráci
s kooperujúcimi inštitúciami a SL MP SR, termín: 20.10.2004.
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Forest Soil
Coordinating
Centre of ICP
Forests Brusel

12th Forest Soil Expert Panel Meeting – ICP Forests

27.-30.11.2004

6611

Závery
Úloha č. 1: Zabezpečiť doplnenie Národného programu Forest Focus o podrobné údaje spracované FSCC k projektu BioSoil a zaslať ho
Európskej komisii, DG Env. Zabezpečí: LVÚ Zvolen, termín: 31.1.2005.
Úloha č. 2: Realizovať prípravné práce a prvú fázu projektu BioSoil v roku 2005. Zabezpečí: Stredisko ČMS Lesy LVÚ Zvolen, termín:
31.12.2005.
Úloha č. 3: Zabezpečiť financovanie projektu BioSoil nad rámec aktivít ČMS Lesy ako demonštračného projektu Forest Focus. Zabezpečí: MP
SR, LVÚ Zvolen, termín: podľa pravidiel tvorby rozpočtu.

Ing. Zuzana Sarvašová

Lesnícka
univerzita Sofia

BULHARSKO
Druhé stretnutie EFI PC Innoforce

25.-28.10.2004

6931

Závery
Úloha č. 1: Vypracovať „mini“ prípadové štúdie k úlohe 2.2 – rekreačné služby. Zabezpečí: Z. Sarvašová, termín: 31.12.2004.
Úloha č. 2: Monitorovať prípady podnikania a zavádzania inovácií vhodné pre použitie v „best practise“ databáze. Zabezpečí: kolektív
riešiteľov, termín: priebežne.
Úloha č. 3: Vyhodnotiť dotazník UNECE. Zabezpečí: kolektív riešiteľov v spolupráci s TU, termín: po obdržaní materiálov z PC Viedeň.
Úloha č. 4: Zbierať údaje o špeciálnych vzdelávacích programoch a inštitúciách v lesníckom a príbuzných sektoroch. Zabezpečí: kolektív
riešiteľov, termín: do ďalšieho pracovného stretnutia (apríl - máj 2005).

Ing. Roman Leontovyč

ČESKO
VÚLHM Jílovište- Zasadanie oponentskej rady VP Zdravotní stav dubu
Strnady
v ČR a jeho ohrožení houbovými a hmyzími škůdci

13.-15.1.2004

6030

Závery
Informácie získané počas rokovania na VÚLHM Jílovište-Strnady budú využité pri riešení ČP Stratégia ochrany lesa proti komplexu
škodlivých činiteľov v podmienkach klimatickej zmeny. Zabezpečí: účastník ZPC, termín: priebežne.
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Ing. Pavel Pavlenda, PhD.

Ing. Elena Foffová, CSc.

Účasť na kontrolnom dni výskumného projektu ako člen
OR

13.1.2004

6030

ČZU Praha

Oponentské rokovanie k výročnej správe výskumného
projektu

22.-23.1.2004

4501, 6903

Závery
Účel bol splnený.
Ing. Jozef Tutka, CSc.

Závery
Využiť priebežné formulované poznatky a faktografické informácie o princípoch a metodológii hodnotenia a oceňovania verejnoprospešných
funkcií lesov pri riešení výskumnej problematiky pre VÚRV Piešťany a pri návrhoch výskumných projektov. Zabezpečí: účastník ZPC, termín:
počas doby riešenia vecnej etapy VE-09, ČÚ 02 pre VÚRV Piešťany.
Účasť na medzinárodnom seminári k problematike
17.-19.2.2004
1902
doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, VŠZ-LF Praha
lesných požiarov
PhD.
Závery
Aplikovať získané poznatky zo seminára pri implementácii Smernice Forest Focus a v činnosti Lesníckej ochranárskej služby. Zabezpečí:
účastník ZPC, termín: priebežne.
Rokovanie o možnej spolupráci pri príprave projektov
doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, Ústav ekológie
krajiny ČAV Brno cez-hraničnej spolupráce a programov EÚ
PhD.
Ing. Tibor Priwitzer, PhD.
Milan Konôpka
Závery
Pripraviť podmienky na spoločné meranie. Zabezpečí: T. Priwitzer, termín: 31.5.2004.
doc. Ing. Július Novotný, CSc.
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.

Stredoeurópsky
Účasť a prednesenie referátu na Vedeckom fóre so
ústav
ekológie zameraním na internacionalizáciu výskumu poľovníctva
zveri Židlochovice v Strednej Európe

Závery
Pokračovať v spolupráci so SEUEL a začať s prípravou spoločného projektu pre 6.RPEU.

9.3.2004

1902

11.3.2004

4301
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VÚLHM-VS
Uherské Hradište

VÚLHM-Ústav
aplikovanej
ekológie ČZU
Kostelec
n/Černými lesy

Porada s pracovníkmi LOS z ČR a Poľska. Účasť na
seminári Škodliví činitelé v lesích Česka a prednesenie
referátu

30.-31.3.2004

6351

26.3.2004

6931

Závery
Využiť poznatky získané počas pracovnej cesty pri riešení úlohy ÚČ 6351 Lesnícka ochranárska služba.
doc. Ing. Július Novotný, CSc.

VÚLHM-VS
Uherské Hradište

Účasť na zasadnutí Vedeckej rady VÚLHM ako
zahraničný člen VR

Závery
Informovať vedenie LVÚ o výsledkoch činnosti VÚLHM Jílovište Strnady za r. 2003 a zámer vo vede a výskume na r. 2004.
Účasť na prezentácii programu Zelená Čína v rámci 8.
31.3.2004
doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, Výstavište Brno
Lesníckej a poľovníckej výstavy Brno
PhD.
doc. Ing. Július Novotný, CSc.
Závery
Zintenzívnenie spolupráce s vedecko-výskumnými pracoviskami v ČR pri príprave projektov zalesňovania v Číne.
Ing. Jozef Tutka, CSc.
Ing. Viera Petrášová, CSc.
Ing. Július Ďurkovič, CSc.
Závery
Úloha splnená.

EK OLH ČAZV
Luhačovice

Účasť na rokovaní Ekonomickej komisie OLH ČAZV

20.-21.4.2004

Ing. Milan Oravec, CSc.

Severočeské doly
Chomutov

Rokovanie o uzavretí zmluvy o dielo Vývoj a hodnotenie 22.-23.4.2004
lesných porastov na rekultivovaných plochách po ťažbe
uhlia

6931

4501, 4504

6040

Závery
Vypracovať návrh zmluvy o dielo – Vývoj a hodnotenie lesných porastov na bani Nástup. Zabezpečí: účastník ZPC, termín: 30.6.2004 –
splnené.

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI LESNÍCKEHO VÝSKUMNÉHO ÚSTAVU ZVOLEN V ROKU 2004

98

Ing. Roman Leontovyč
Ing. Milan Zúbrik, PhD.

Ing. Roman Leontovyč

Terénne práce, rokovanie

3.-4.5.2004

7367

Effi Chem.
Pardubice

Školenie k programu Effi Validation 3. pre laboratóriá
akreditované podľa ISO 17025

5.5.2004

6410

Experimentálne
pracovisko Biely
Kríž AV ČR

Realizácia výskumného projektu v rámci výskumného
programu MERCI

10.-16.5.
14.-20.6.
26.7.-1.8.2004

1902

Závery
Účel cesty bol splnený.
Ing. Jana Ďurkovičová
Závery
Účel bol splnený.
Ing. Tibor Priwitzer, PhD.

Závery
Uplatniť poznatky získané v rámci výskumného programu MERCI pri riešení výskumných úloh na LVÚ. Zabezpečí: T. Priwitzer, termín:
priebežne.
Ing. Milan Sarvaš, PhD.

Závery
Účel ZPC bol splnený.

VÚLHM Opočno

Účasť na seminári Možnosti použití sadebního materiálu 3.-4.6.2004
z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa
s prezentáciou príspevku: Odolnosť na mráz – podstatný
faktor úspešnosti pestovania krytokorenného sadbového
materiálu

8201
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Severočeské doly
Chomutov
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VÚLHM-VS
Opočno

Príspevok na medzinárodný seminár Poznatky s použitím
krytokorenného sadbového materiálu z intenzívnych
technológií pri obnove lesa

3.-4.6.2004

7208

Závery
Úloha č. 1: Prezentovať získané informácie pracovníkom LVÚ. Zabezpečí: A. Tučeková, M. Sarvaš, termín: 31.7.2004 – splnené.
Úloha č. 2: Pripraviť podkladový materiál pre rokovanie so zástupcami lesníckej praxe a firiem zaoberajúcimi sa dodávaním služieb a tovarov
pre škôlkársku výrobu s ohľadom ponuky LVÚ na komerčné výskumné aktivity. Zabezpečí: M. Sarvaš, termín:31.8.2004.
Úloha č. 3: Uskutočniť rokovania s vybranými zástupcami lesníckej praxe a firiem zaoberajúcimi sa dodávaním služieb a tovarov pre
škôlkársku výrobu s ohľadom ponuky LVÚ na komerčné výskumné aktivity. Zabezpečí: M. Sarvaš, termín: 31.10.2004.
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
doc. Ing.
Vladimír Čaboun, CSc.
Ing. Ján Merganič, PhD.
Ivan Pôbiš

Institut of Forest
Ecosystem
Research (IFER)
Jílové u Prahy,
Svoboda nad
Úpou, Harachov,
KRNAP

Školenie pre veľkoplošnú inventarizáciu a využitie
prístroja Field-Map, vyžiadaná prednáška a účasť na
konferencii

16.-17.6.2004

6921

Závery
Poskytnutie klasifikačného systému ekologickej stability lesných ekosystémov. Zabezpečí: V. Čaboun, termín: 30.6.2004.
Účasť na workshope GTOS/TCO/FAO/JRC
21.-25.6.2004
1902
doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, Ministerstvo
zemědelství
Harmonisation of Terrestrial Carbon Measurements in
PhD.
Praha
CEE countris
Závery
Úloha č. 1: Vypracovať dotazník a informáciu v angličtine a v elektronickej podobe odoslať G. Matteuccimu. Zabezpečí: J. Minďáš, termín:
5.7.2004.
Úloha č 2: Implementovať získané poznatky v rámci riešenia úloh Výskum bilancie a zásob uhlíka v horskej krajine a Vplyv globálnej
klimatickej zmeny na lesy Slovenska. Zabezpečí: J. Minďáš, termín: priebežne.
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Ing. Anna Tučeková, PhD.

Ľuboš Ivanič
Závery
Účel bol splnený.

Odvoz materiálu

30.6.2004

8359

Pracovné stretnutie s vedením š. p. Lesy ČR
5.-6.8.2004
9911
doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, Židlochovice
PhD.
Závery
Zabezpečovať pravidelnú komunikáciu s vedením Lesov ČR, za účelom možnej participácie LVÚ Zvolen na ich projektoch. Zabezpečí: J.
Minďáš, termín: priebežne.
Ing. Milan Oravec, CSc.

Severočeské doly Plnenie zmluvy o dielo – produkcia a využitie biomasy na 23.-24.8.2004
Chomutov
rekultivovaných plochách po banskej činnosti

4201

Závery
Špecifikovanie údajov potrebných k plneniu predmetu zmluvy, ktoré zabezpečí objednávateľ. Zabezpečí: M. Oravec, termín: 30.10.2004 –
splnené.
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VÚLHM - VS
Rokovanie ohľadne spoločného česko–nemecko–
25.-26.6.2004
6931
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Opočno
slovenského výskumného projektu
doc. Ing. Vladimír Čaboun,
CSc.
Závery
Úloha č. 1: Pripravovať údaje a získavať základné poznatky o ekologickej valencii hlavných lesných drevín v stredoeurópskom priestore ako
podklad pre optimalizáciu druhového zloženia (vrátane ekotypu a proveniencie) ako základu pre budúce adaptačné opatrenie lesného
hospodárstva na očakávané zmeny klímy a ďalšie antropogénne vplyvy. Zabezpečí: V. Čaboun, J. Jankovič, termín: 31.12.2004 a priebežne.
Úloha č. 2: Hľadať možnosti pre financovanie spoločného česko-nemecko-slovenského výskumného projektu v ďalších rokoch. Zabezpečí: V.
Čaboun, J. Jankovič, termín: 31.12.2004 a priebežne.

VÚLHM Uherské Účasť na stretnutí pracovníkov lesníckych ochranárskych 22.-23.9.2004
Hradište,
služieb ČR, PR a SR
Židlochovice,
Frýdek Místek

6351

Závery
Účel cesty bol splnený a získané poznatky sa využijú pri riešení úlohy 6351 Lesnícka ochranárska služba, VTP Globálna klimatická zmena
a Development of ecological methods of forest insect pest control, based of SIT.
Ing. Jozef Tutka, CSc.

MZLU Brno

Účasť na obhajobe dizertačnej práce a konzultácia
14.-15.9.2004
problematiky oceňovania verejnoprospešných funkcií lesa
pre ČÚ 02 VE 09

4501

Závery
Úloha č. 1: Získané poznatky o princípoch a metodológii, hodnotenie a oceňovanie verejnoprospešných funkcií lesov a poľnohospodárskych
ekosystémov využiť pri riešení výskumnej problematiky pre VÚRC Piešťany a pri návrhoch výskumných projektov. Zabezpečí: J. Tutka,
termín: v rokoch riešenia predmetnej problematiky, resp. navrhovania APVT alebo VTP.
Úloha č. 2: Vypracovať príspevok na medzinárodný seminár Lectures in Valuation of Goods and Damages. Zabezpečí: J. Tutka, termín:
22.10.2004.
VÚLHM Kouty
Pracovné stretnutie slovenského a českého tímu pre
2.-3.9.2004
2103
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
(Ledeč nad
monitoring zdravotného stavu lesov
Ing. Tibor Priwitzer, PhD.
Sázavou)
Ing. Jozef Pajtík
doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš,
PhD.
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
Ing. Jana Ďurkovičová
Milan Konôpka
Závery
Účel cesty bol splnený, poznatky získané na pracovnom stretnutí budú využité pri implementácii nariadenia Forest Focus a pri skvalitnení
jednotlivých prieskumov v rámci monitoringu lesa. Z rokovaní nevyplynuli špecifické záväzné úlohy.
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Ing. Roman Leontovyč
Ing. Andrej Kunca, PhD.
Ing. Jozef Vakula

Ing. Roman Leontovyč

AGRO servis
Chomutov

Vykonanie hodnotenia zdravotného a kondičného stavu
výsadieb na ochrannom lesnom páse Březno

7.-9.10.2004

8351

Závery:
Účel cesty bol splnený, získané poznatky využiť pri ďalšom riešení problematiky ochrany topolín voči hubovým patogénom. Zabezpečí: R.
Leontovyč, termín: priebežne.
Ing. Anna Tučeková, PhD.

Firma Štreit
Bruntál

Účasť na rokovaní a praktických ukážkach nových
progresívnych technológií v umelej obnove lesa

18.10.2004

7208

Závery
Spolupráca pri zakladaní výskumných plôch v jarnom období a následne počas celého vegetačného obdobia na rôznych stanovištiach.
Ing. Milan Oravec, CSc.

Severočeské doly Plnenie predmetu zmluvy – terénne meranie
Chomutov

7.-10.11.2004

7228

9.-10.11.2004

2302

Závery
Odovzdanie správy za riešenie zmluvy o dielo. Zabezpečí: M. Oravec, termín: 15.12.2004 – splnené.
Ing. Matúš Sirota
Ing. Rastislav Raši, PhD.

Národné
Účasť na medzinárodnom seminári
kontaktné miesto
INTERREG
CADSES Brno

Závery
Účel cesty bol splnený, poznatky budú využívané pri vypracovávaní a implementácii projektov a na zlepšenie informovanosti pracovníkov
LVÚ v tejto oblasti.
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ŠLP Křtiny –
Účasť na 5. česko-slovenskom stretnutí pracovníkov
14.-16.9.2004
6931
Ing. Igor Štefančík, CSc.
MZLU Brno
z problematiky pestovania lesa a prednes referátov
Ing. Anna Tučeková, PhD.
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Ing. Martin Kamenský, CSc.
Závery
Hľadanie možností spolupráce pri tvorbe a navrhovaní vedeckých projektov v budúcnosti. Zabezpečí: I. Štefančík, termín: priebežne.

LF Praha

doc. Ing. Július Novotný, CSc.

Ministerstvo
lesov - Lesnícky
výbor Peking,
Šanghaj

Účasť na rokovaniach so zástupcami LF Praha, účasť na
oponentskom konaní

ČÍNA
Člen delegácie podpredsedu vlády SR a ministra
hospodárstva – vedúci expertného tímu pre program
„Zelená Čína“

30.11.2004

8.-14.5.2004

8353

Závery:
Príprava podkladov pre rokovanie o kontraktoch zalesňovania v Číne v provinciách vnútorné Mongolsko a Ningxia.

Ing. Martin Moravčík, CSc.

Santiago de Čile

ČILE
8. Valné zhromaždenie Rady Pan-Európskeho systému
certifikácie lesov

27.10.4.11.2004

Pozývajúca
organizácia

Závery
Úloha č. 1: Zabezpečiť úlohy vyplývajúce zo schvaľovacieho procesu systému certifikácie lesov Slovenska (SCLS), ktorý začala Rada PEFC
po doručení technických dokumentov SCLS v októbri 2004 do ústredia PEFC v Luxemburgu. Zabezpečí: predseda ZCLS, termín: v súlade
s postupom schvaľovacieho procesu.
Úloha č. 2: Oboznámiť členov ZCLS so závermi Valného zhromaždenia PEFC. Zabezpečí: predseda ZCLS, termín: do III/2005.
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doc. Ing. Vladimír Čaboun,
CSc.
Ing. Tibor Priwitzer, PhD.
Závery
Účel ZPC bol splnený.

Forest and
Landscape
Danmark
Horsholm

8.-10.9.2004

6040

Závery
Úloha č. 1: Vypracovať správu o súčasnom stave inventarizácie lesov na Slovensku. Zabezpečí: M. Moravčík, termín: 1.10.2004 – splnené.
Úloha č. 2: Zabezpečovať aktívnu účasť SR a úlohy vyplývajúce z činnosti pracovných skupín v rámci COST E43. Zabezpečí: zástupca SR
v riadiacom výbore a členovia pracovných skupín, termín: nepretržite počas trvania Akcie.

Ing. Milan Oravec, CSc.

Finnish Forest
Academy
Helsinki

FÍNSKO
Účasť na workshope FOREST ACADEMY FINLAND 3

14.-17.9.2004

6931

Závery
Informovať o získaných poznatkoch a aplikovať ich vo výskumnej činnosti. Zabezpečí: M. Oravec, termín: 30.9.2005.
Ing. Milan Oravec, CSc.

EteläPohjanmaan
Liito, Seinäjoki,
Thermopolis
Technology
center Lapna

Rokovanie o spolupráci v oblasti energetického
využívania biomasy

3.-5.11.2004

6931

Závery
Úloha č. 1: Zabezpečiť financovanie spolupráce z fínskych zdrojov. Zabezpečí: Jari Hanta-aho, Thermopolis Technology Center, termín:
15.2.2005.
Úloha č. 2: Preveriť možnosti financovania spolupráce zo slovenských zdrojov. Zabezpečí: J. Ďurský, MP SR, termín: 15.2.2005.
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Ing. Martin Moravčík, CSc.

DÁNSKO
1. stretnutie riadiaceho výboru COST činnosti E43
Harmonizácia národných inventarizácií v Európe
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Kongresové
centrum Nice

26.-29.9.2004

1902

Závery
Prerokovať možnosť zapojenia sa pracovníkov LVÚ do pracovných skupín akcie COST 725. Zabezpečí: J. Minďáš, termín: do konca roka
2004.

GRÉCKO
Účasť na 17 th Task Force Meeting of the UNECE ICP
Vegetation

10.-13.2.2004
8340, 7306
Ing. Blanka Maňkovská, DrSc. Technological
Educational
Institiute (ICP)
Kalamata
Závery
Úloha č. 1: Získané poznatky využívať pri expertízach pri určovaní pôvodcov škôd na lesných porastoch. Zabezpečí: účastníčka ZPC, termín:
priebežne.
Úloha č. 2: Výsledky elementovej záťaže machov na Slovensku spracovať formou spoločnej publikácie v karentovanom časopise. Zabezpečí:
účastníčka ZPC, termín: II. Q. 2004.
Úloha č. 3: Uskutočniť zbery vzoriek machov pri spoločnej hranici s ČR v spolupráci s Dr. I. Sucharom, CSc., koordinátorom českej účasti
v ICP Vegetation. Zabezpečí: účastníčka ZPC, termín: IV. Q. 2004.

RNDr. Slávka Tóthová

Den Bosch
provincia North
Brabant

HOLANDSKO
Prípravné stretnutie k projektu INTEREG. Trvaloudržateľné využitie uzavretých skládok odpadov

1.-3.9.2004

Závery
Zaslanie potvrdenia o spolufinancovaní projektu koordinátorovi. Zabezpečí: S. Tóthová, M. Poljovková, termín: 1.10.2004.

6931
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Ing. Tibor Priwitzer, PhD.

FRANCÚZSKO
Účasť na pracovnom zasadnutí COST Akcia 725 a účasť
na konferencii Európskej meteorologickej spoločnosti

21.-30.8.2004

6010

Závery
Úloha č. 1: Vypracovať a poslať článok Tree allelopathic Interactions with in middle Europe Forests tak, aby ho bolo možné publikovať
v Special Issue of Allelopathy Journal 15 (2) Apríl 2005. Zabezpečí: V. Čaboun, termín: 15.12.2004 – splnené.
Úloha č. 2: Vypracovať a poslať článok Soil sickness in fruit and forestry trees tak, aby ho bolo možné publikovať v Special Issue of
Allelopathy Journal 15 (2) April 2005. Zabezpečí: V. Čaboun, termín: 15.12.2004 – splnené.
Úloha č. 3: Zabezpečovať spoluprácu v oblasti alelopatie medzi SR a členmi Ázijskej alelopatickej spoločnosti. Zabezpečí: V. Čaboun, termín:
dlhodobo-trvalo.
Úloha č. 4: Spracovanie a zaslanie metodík výskumu alelopatie drevín. Zabezpečí: V. Čaboun, termín: do konca roku 2005.
Úloha č. 5: Realizácia návštevy prof. S. S. Narwal, Organizing Secretary of IV International Allelopathy Conference-International Allelopathy
Foundation, Haryana Agricultural University, Hisar-India na Slovensku v roku 2005, za účelom dohody formy konkrétnej spolupráce na poli
výskumu a publikačnej činnosti a postupe pri získavaní informácií zameraných na možnosť podania spoločných medzinárodných grantov
a projektov. Zabezpečí: V. Čaboun, termín: 30.10.2005.

Ing. Tibor Priwitzer, PhD.

University
College Dublin

ÍRSKO
Účasť na záverečnom zasadnutí akcie COST E21
Contribution of Forest and Forestry to the Mitigation of
Greenhouse Effects

Závery
Získané poznatky sa budú priebežne uplatňovať pri riešení výskumných úloh.

6.-10.10.2004

1902
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doc. Ing. Vladimír Čaboun,
CSc.

INDIA
College of
Aktívna účasť na IV. Medzinárodnej alelopatickej
Agriculture, CCS konferencii Allelopathy in Sustainable Terrestrial and
Haryana
Aquatic Ecosystems
Agricultural
University Hisar
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IC EFOL
Ventspils

7950

Závery
Účel cesty bol splnený, boli podané informácie o štátnych lesoch Lotyšska, GR v Rige, uskutočnila sa pracovná porada Výkonného výboru IC
EFOL a organizačného výboru 12. ročníka EFOL. Zabezpečiť účasť na 12. ročníku EFOL v Lotyšsku - Ventspils v roku 2005.

Ing. Štefan Neštický

ERTI Budapešť

MAĎARSKO
Vytvorenie spoločného projektu v rámci programu
INTERREC III.A

1.-2.4.2004

6931

13.-15.9.2004

6931

Závery
Účel ZPC bol splnený.
Ing. Roman Svitok, CSc.

Zamárdi

Účasť na workshope FAO Assistance to Private Forestry
Sector in Central and Eastern Europe“ a prezentácia
aktivít

Závery
Úloha č. 1: Prednáška pre súkromný sektor na tému používania EÚ noriem na výrobu sortimentov dreva. Zabezpečí: R. Svitok, termín: III.IV.2005.
Úloha č. 2: Pomoc pri vypracovávaní návrhov na TCP projekt. Zabezpečí: R. Svitok, termín: 2004-2005.
Milan Konôpka
Závery
Účel cesty bol splnený.

Letisko Budapešť Odvoz účastníka ZPC

22. a 27.5.2004 6601

Ing. Juraj Prékop

Szilvásvárade

29.6.-3.7.2004

Účasť na 11. EFOL – European Forester´s Orienteering
Championship

Závery
Účel cesty bol splnený, 9 členné družstvo získalo spolu 9 medailí.

7950, 7949
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Ing. Juraj Prékop

LOTYŠSKO
Pracovné rokovanie predstavenstva International Comittee 7.-11.10.2004
EFOL

Marián Rabatin

Letisko
Budapešť

Odvoz účastníka ZPC

3. a 5.11.2004

6613

10.-12.2.2004

6020

Závery
Účel cesty bol splnený.

Ing. Tibor Priwitzer, PhD.

Univerzita
Bayreuth

NEMECKO
Účasť na pracovnom seminári, prerokovanie možnosti
spolupráce a zapojenia sa do európskych výskumných
aktivít

Závery
Pripraviť program pracovnej cesty prof. Tenhunena. Zabezpečí: účastník ZPC v spolupráci s vedúcim OEBLE a námestníkom pre zahraničnú
spoluprácu, termín: 31.8.2004.
Ing. Miriam Sušková
Ing. Elena Foffová, CSc.
Ing. Dagmar Bednárová

Landesforstpräsidium Účasť na pracovnom stretnutí pre kooperáciu pri
Graupa Rabenau
uplatňovaní Smernice 1999/105/ES a prednesenie
referátu o situácii v SR v oblasti lesného
reprodukčného materiálu

28.-30.6.2004

6151

Závery
Úloha č. 1: Zabezpečiť informovanie úradných orgánov v iných členských štátoch o expedícii lesného reprodukčného materiálu zo Slovenska
v rámci obchodnej výmeny v súlade s nariadením Komisie 1598/2002/ES. Zabezpečí: M. Sušková, termín: trvale.
Úloha č. 2: Preveriť možnosť usporiadať v roku 2005 stretnutie kontrolných orgánov pre lesný reprodukčný materiál na Slovensku
a informovať o výsledku účastníkov stretnutia. Zabezpečí: M. Sušková, termín: 1.12.2004.
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ERTI Budapešť, Účasť na konferencii IUFRO, pracovnej skupiny WP
12.-16.9.2004
4302
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
Mátrafured
7.03.10 a prednesenie referátov
Ing. Andrej Kunca, PhD.
Závery
Využiť poznatky získané počas pracovnej cesty pri riešení úlohy ÚČ č. 6351 Lesnícka ochranárska služba a VTP Globálna klimatická zmena č.
6030. Zabezpečí: M. Zúbrik, A. Kunca, termín: priebežne.

Bayerisches Amt
für forstliche
Saat-und
Pflanzenzucht
Teisendorf (ASP)
Teisendrof

Účasť na konferencii Forum Genetik-WaldForstwirtschaft 2004“ na tému výsledky genetických
pokusov na výskumných plochách a laboratórnych štúdií
a ich využitie v praxi, prednesenie referátu a prezentácia
posteru

19.-23.9.2004

6426

Závery
Odoslať telefonicky vyžiadané témy návrhov spolupráce s ASP Teisendorf Ing. Sámekovi na MP SR. Zabezpečí: E. Foffová, termín: 27.9.2004
– splnené.
doc. RNDr. Ing.
Jozef Minďáš, PhD.

Berlín

Účasť v expertnej skupine pre revíziu národnej
26.9.-2.10.2004 6000
inventarizácie skleníkových plynov v rámci dohovoru UN
FCCC

Závery
Skúsenosti získané z tohto pobytu budú využité pri riešení výskumnej úlohy Vplyv globálnej klimatickej zmeny na lesy Slovenska a projektu
APVT Výskum bilancie a zásob uhlíka v horskej krajine ako aj pri realizácii záväzkov Dohovoru UNFCCC v SR.
prof. Ing. Štefan Šmelko,
DrSc.

Georg-August
Universität
Goettingen

Účasť na medzinárodnej konferencii, konzultácie so
špecialistami k problematike projektu NIL SR

5.-9.10.2004

2920

Závery
Úloha č. 1: Poznatky z konzultácií k problematike NIL SR využiť vo výslednom koncipovaní metodiky inventarizácie. Zabezpečí: Š. Šmelko,
termín: priebežne.
Úloha č. 2: Pre nasledujúcu konferenciu GGRS v roku 2006 zabezpečiť kontakt s organizátormi a aktívnu účasť špecialistu z LVÚ Zvolen.
Zabezpečí: OEBLE, termín: r. 2006.
Ing. Milan Sarvaš, PhD.

Institute for
Forest Growth
Freiburg

Účasť na medzinárodnej konferencii Drought 2003

16.-19.11.2004

8943

Závery
Prezentovať získané informácie (zborník abstraktov, kópie posterov) pracovníkom LVÚ. Zabezpečí: M. Sarvaš, termín: 15.12.2004.
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Ing. Elena Foffová, CSc.

IBL Varšava

Ing. Pavel Pavlenda, PhD.

IBL Varšava

Kurz pre ICP Forest Training School WRB Soil
Classification System

12.-18.1.2004

6010

18.-24.1.2004

6010

Závery
Využiť získané skúsenosti pri klasifikácii pôd v riešených projektoch, najmä v rámci monitoringu pôd. Zabezpečí: účastník ZPC, termín:
priebežne.
doc. Ing. Vladimír Čaboun,
CSc.

Institute of Soil Účasť na II. Európskom alelopatickom sympóziu
Science and
Plant Cultivation
Pulawy

2.-5.6.2004

6010

Závery
Úloha č. 1: Vypracovať a poslať článok Results of allelopaty research in Slovak forest ecosystems organizátorom, aby mohol byť publikovaný
v materiáloch z konferencie. Zabezpečí: V. Čaboun, termín: 30.6.2004 – splnené.
Úloha č. 2: Vypracovať a poslať postery Importance of allelopaty in nurse garden a Allelopathy understanding and its position in ecology
intractions organizátorom, aby mohol byť publikovaný v materiáloch z konferencie. Zabezpečí: V. Čaboun, termín: 30.6.2004 – splnené.
doc. Ing. Július Novotný, CSc.

IBL Varšava

Zasadnutie centra Excelencie EÚ pri IBL za
medzinárodnej účasti – časť ochrana lesa, prednesenie
referátu

1.-5.3.2004

6931

111

Závery
Úloha č. 1: Informovať odbor OL a MZ o výsledkoch cesty. Zabezpečí: účastník ZPC, termín: 15.3.2004.
Úloha č. 2: Zabezpečiť podklady pre prípravu a vypracovanie spoločného medzinárodného projektu z oblasti ochrany lesa. Zabezpečí: účastník
ZPC v spolupráci s odborom OL a MZ, termín: apríl 2004.
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Ing. Jana Ďurkovičová
Ing. Dana Kyslá
Závery
Účel bol splnený.

POĽSKO
Školenie pre zástupcov laboratórií jednotlivých inštitúcií,
ktoré sú zapojené do ICP Forest

IBL Varšava

Účasť na medzinárodnom workshope Stav hospodárskej
8.-12.3.2004
úpravy lesov a zmeny po politickej a ekonomickej
transformácii v strednej Európe s prezentovaním národnej
správy

6040

Závery
Účel cesty bol splnený. Plný text národných aj tematických správ bol publikovaný vo forme zborníka i na CD. Obsahujú zaujímavý zdroj
informácií pre analýzu podmienok lesníctva a hospodársko-úpravníckeho plánovania v regióne strednej a východnej Európy a môžu slúžiť ako
podkladový materiál pri inováciách systémov HÚL.
Ing. Zuzana Sarvašová

IBL Varšava

Študijný pobyt - projekt EFI – Zhodnotenie financovania
lesníctva v Európe

19.7.-27.8.2004 6931

IBL Varšava

Účasť na medzinárodnej konferencii Phytophthora spp. in 24.-27.10.2004
nurseries and forest stands, prednesenie referátu Výskyt
Phytophthora spp. na drevinách na Slovensku

Závery
Účel cesty bol splnený.
Ing. Andrej Kunca, PhD.
Ing. Roman Leontovyč

7367

Závery
Účel cesty bol splnený, poznatky budú využité pri riešení úlohy Lesnícka ochranárska služba a Globálna klimatická zmena.
Účasť na Konferencii ministrov o ochrane lesa
doc. Ing. Július Novotný, CSc. IBL Varšava
Závery
Spolupracovať s IBL Varšava pri realizácii projektu „PROFOREST“ financovaného v rámci 5RP EU
Ing. Ján Merganič
Závery
Účel cesty bol splnený.

Liceum
Ogólnoksztalca
Jablonka

Účasť na medzinárodnej odbornej konferencii

13.-15.10.2004

MP SR

22.-23.10.2004

2920
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Ing. Martin Moravčík, CSc.

Ing. Milan Sarvaš, PhD.

Účasť na medzinárodnej konferencii Drought 2003
16.-19.11.2004
a prezentácia príspevku: Vplyv sucha na umelú obnovu na
Slovensku v roku 2003 a možnosti zvyšovania adaptability
rastlín po výsadbe v strednej Európe

8943

Závery
Prezentovať získané informácie pracovníkom LVÚ. Zabezpečí: M. Sarvaš, termín: 15.12.2004.

Ing. Vladimír Šebeň

RAKÚSKO
Odvoz účastníka ZPC na letisko

30.1.2004

Letisko
Schwechat

Odvoz účastníka ZPC na letisko

5.2.2004

9912

Letisko
Schwechat

Odvoz účastníka ZPC na letisko

10.3.2004

6601

Letisko
Schwechat

Závery
Účel cesty bol splnený.
Jozef Malatinec
Závery:
Účel cesty bol splnený.
Tibor Trangoš
Závery:
Účel cesty bol splnený.
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Lesnícka fakulta
Freiburg

Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Ing. Milan Sarvaš, PhD.

Wiesner
Consulting
Viedeň

Rokovanie s rakúskym partnerom Wiesner Consulting,
účasť na odbornom seminári Slovensko hviezda medzi
pristupujúcimi krajinami

14.-15.4.2004

9943

Závery
Úloha č. 1: Zabezpečiť pracovné stretnutie zástupcov firmy Klade, Wieser Consulting a vybraných majiteľov a užívateľov lesa v oblasti
prípravy projektov pre štrukturálne fondy. Zabezpečí: M. Sarvaš, termín: 2.6.2004.
Úloha č. 2: Rokovanie medzi LVÚ a JAHN Development&Consulting ohľadom pilotného projektu na využívanie biomasy. Zabezpečí: M.
Oravec, termín: 4.6.2004.
Ing. Tibor Priwitzer, PhD.

Institut of Botany Účasť na pracovnom stretnutí riešiteľov medzinárodného
Innsbruck
výskumného projektu CARBOMONT (EVK2-CT2001)

14.-17.4.2004

Závery
Pokračovanie meraní pôdnej respirácie, spracovanie a vyhodnotenie výsledkov. Zabezpečí: účastník ZPC, termín: 31.12.2004.

1902
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Bundesministerium Rokovanie o projekte INTERREG 3C k téme socio7.4.2004
4504
Ing. Viera Petrášová, CSc.
für Land-und
ekonomická situácia vidieka vo väzbe na LH
Ing. Katarína Sládeková
Forstwirschaft
Ing. Miroslav Kovalčík
Osterreich, Viedeň
Martin Mádel
Závery
Úloha č. 1: Zapracovať získané odborné poznatky do riešenia úlohy Rozvoj vidieka a zmeny v potravinových vertikáloch v kontexte integrácie
SR do EÚ v tom úloha pre lesné hospodárstvo Vplyv integrácie na socioekonomické podmienky lesníctva. Zabezpečí: V. Petrášová, termín
30.6.2004.
Úloha č. 2: Vypracovať tézy a základnú informáciu o budúcom projekte pre partnerské zahraničné výskumné ústavy. Zabezpečí: V. Petrášová,
termín: 10.6.2004.
Úloha č. 3: Pripraviť tézy a podklady pre projekt Interreg III.C v spolupráci s rakúskymi odborníkmi. Zabezpečí: V. Petrášová, termín:
30.6.2004.
Úloha č. 4: Sledovať priebeh riešenia a spolupracovať ako „observer“ v rámci projektu „Network Mountain Forest“. Zabezpečí: M. Kovalčík,
termín: 5/04.

Ing. Zuzana Sarvašová

BOKU Viedeň

21.-23.4.2004

1901

Závery
Úloha č. 1: Zaslať vstupy do Pracovného plánu k ďalšej etape Projektového centra na roky 2004-2008. Zabezpečia: riešitelia úlohy, termín
15.5.2004.
Úloha č. 2: Zaslať pripomienky k časovému plánu jednotlivých úloh do 15.6.2004. Zabezpečia: riešitelia úlohy.
Úloha č. 3: Poskytovať podklady pre webovú stránku Innoforce. Zabezpečia: riešitelia úlohy, termín: priebežne.
Úloha č. 4: Publikovať výsledky výskumu. Zabezpečia: riešitelia úlohy, termín: priebežne.
Ing. Tibor Priwitzer, PhD.

Universita
Innsbruck

Účasť na pracovnom stretnutí riešiteľov projektu
CARBOMINT

14.-17.4.2004

1902

Závery
Pokračovanie meraní pôdnej respirácie, spracovanie a vyhodnotenie výsledkov. Zabezpečí: T. Priwitzer, termín: 31.12.2004.
Ing. Roman Longauer, CSc.

OECD Rakúsky
spolkový úrad
a výskumné
centrum pre lesy
Viedeň

Účasť na zasadnutí zástupcov národných autorít Schémy
OECD pre kontrolu lesného reprodukčného materiálu

9.5.2004

6931
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Závery
Úloha č. 1: Zverejnenie Implementačného dokumentu SR Schémy OECD pre lesný reprodukčný materiál a Národného zoznamu uznaných
zdrojov reprodukčného materiálu na internetových stránkach LVÚ. Zabezpečenie informovanosti partnerských orgánov členských štátov
OECD o ich zverejnení. Zabezpečí: R. Longauer, termín: jún 2004.
Úloha č. 2: Zabezpečenie dokumentácie a označenia a) zdrojov reprodukčného materiálu vegetatívneho pôvodu, b) semenných sadov, ktoré
požadovuje Schéma OECD a Smernica Rady 1999/105/ES, príloha IV a V a Zákon NR SR č. 217/2004 Z. z. príloha 3 a 4. Zabezpečí: LVÚÚtvar semenárskej kontroly, termín: 31.7.2004, 31.11.2004.
Úloha č. 3: Spracovanie informácií o zdrojoch a množstvách certifikovaného lesného reprodukčného materiálu a ich poskytnutie Sekretariátu
OECD:
a) súhrnný prehľad národného zoznamu uznaných zdrojov podľa typov zdrojov, drevín a ich semenárskych oblastí, b) prehľad o množstvách
certifikovaného reprodukčného materiálu v SR 2002-2003. Zabezpečí: R. Longauer, termín: 10.6.2004, 31.8.2004.
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Účasť na konferencii Towards a sustainable forest sectro
in Europe: Fostering innovation and entrepreneurship
kick-off meeting

Ing. Milan Zúbrik, PhD.

Osterreichische Účasť na konferencii Evaluation and Registration of Plant 27.-28.5.2004
Agentur
für Protection Products in Central Europe
Gesundheit und
Ernährungssicher
heit GmbH

6351

Závery
Úloha č. 1: Informovať o výsledkoch konferencie pracovníkov LOS. Zabezpečí: účastník ZPC, termín: priebežne.
Úloha č. 2: Sledovať priebežne nové legislatívne predpisy v oblasti procesu povoľovania prípravkov pre ochranu rastlín v EÚ. Zabezpečí:
účastník ZPV, termín: priebežne.
Ing. Miroslav Kovalčík

St. Michael im Účasť na stretnutí „Kick-off meetingu“ projektu Network
Lungau
Mountain, výmena skúseností pre riešenie úlohy 4504,
prerokovanie návrhu projektu INTERREG III.C

1.-3.6.2004

4504

Závery
Úloha č. 1: Zapracovať získané odborné poznatky zo služobnej cesty do riešenia úlohy Rozvoj vidieka a zmeny v potravinových vertikálach
v kontexte integrácie SR do EÚ v tom úloha pre LH Vplyv integrácie na socioekonomické podmienky lesníctva. Zabezpečí: V. Petrášová,
termín: 30.6.2004.
Úloha č. 2: Pripraviť podklady pre potencionálnych partnerov v rámci projektu Interreg III.C. Zabezpečí: V. Petrášová, termín: 30.6.2004.
Úloha č. 3: Zapracovať pripomienky rakúskych partnerov do návrhu projektu INTERREG III.C. Zabezpečí: V. Petrášová, termín 31.8.2004.
Úloha č. 4: Pripraviť podklady pre ďalšie stretnutie v rámci projektu Network Mountain Forest. Zabezpečí: M. Kovalčík, termín 10.10.2004.
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Účasť na Task Force Meeting a CCE Workshop pre
23.-28.5.2004
6931
doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, UNECE
CLRTAP Viedeň mapovanie kritických záťaží v Európe
PhD.
Závery
Transformovať získané poznatky v rámci činnosti ČMS Lesy a hodnotenia vplyvu znečistenia ovzdušia na lesné ekosystémy. Zabezpečí:
účastník ZPC, termín: priebežne.

Ing. Roman Logauer, CSc.

BMLFUW
Viedeň

Účasť na prípravnom stretnutí FRANET polyfunkčné
využitie lesa a zalesnených plôch v horských oblastiach

2.7.2004

6931

Závery
Úloha č. 1: Potvrdiť účasť oprávnených partnerov, určiť kontaktnú osobu a dať vedieť, či máme záujem o vedenie niektorej z pracovných
skupín. Zabezpečí: LVÚ, SL, termín: 15.7.2004.
Úloha č. 2:Poslať popis výskumného programu – jeho obsah, ročný rozpočet, počet projektov a postup, podľa ktorého sa projekty vyberajú.
Zabezpečí: kontaktná osoba nominovaná SL, termín: 31.7.2004.
Úloha č. 3: vyplniť formuláre. Zabezpečí: kontaktná osoba nominovaná SL, termín 31.8.2004.
Firma Holz
Rokovanie o spolupráci s firmou Holz Klade v oblasti
21.-23.7.2004
7403, 8943
Ing. Marián Radocha, CSc.
zavádzania
moderných
technológií
ťažby
a
približovania
Klade
Wolfsberg
Ing. Milan Sarvaš, PhD.
dreva
Ing. Milan Lalkovič
Závery
Úloha č. 1: Informovať o poznatkoch z exkurzie slovenskú lesnícku verejnosť formou článku v odbornom lesníckom periodiku. Zabezpečí: M.
Radocha, termín: 30.9.2004.
Úloha č. 2: Pripraviť pre Oddelenie marketingu a služieb návrh činností, ktoré môže LVÚ ponúknuť firme HOLZ KLADE formou zmlúv
o dielo. Zabezpečí: M. Radocha, termín: 30.9.2005.
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Porada riešiteľov NFRI
5.-6.7.2004
6931
doc. RNDr. Ing. Jozef Mindáš, Viedeň
PhD.
doc. Ing. Július Novotný, CSc.
Závery
Vypracovanie celoeurópskej analýzy vedecko-výskumných aktivít Národných lesníckych výskumných ústavov a spracovanie Koncepcie
komunikácie NLVU s DG Research.
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Büro für
Wildtiermanage ment
und Ökologieforschung Viedeň

Príprava projektu 1.4 Programm 6.3.V.

31.8.2004

6931

Závery
Úloha č. 1: Pripraviť návrh námetov na VTP za LVÚ Zvolen a predložiť ho na rokovanie zástupcov inštitúcií v októbri t. r. Zabezpečí: J.
Konôpka, termín: 30.9.2004.
Úloha č. 2: Zúčastniť sa rokovania zainteresovaných inštitúcií o námetoch a zameraní VTP, ktoré sa uskutoční v októbri t. r. na Slovensku.
Presadiť tu zámery LVÚ Zvolen zahrnutých v návrhu VTP. Zabezpečí: J. Konôpka, termín: určí zástupca Stredoeurópskeho inštitútu pre
ekológiu zveri.
Ing. Miroslav Kovalčík

Universität für
Bodenkultur
Viedeň

Účasť na štipendijnom pobyte na tému Metódy analýzy
ekonomickej efektívnosti a možnosti využitia „Analýza
dátových obalov v lesnom hospodárstve pri hodnotení
ekonomickej efektívnosti

1.10.200428.2.2005

1720,
4504, 6040

Závery
Študijný pobyt bude zhodnotený po ukončení v roku 2005.
Ing. Ján Merganič

Universität für
Bodenkultur
Viedeň

Odborná konzultácia, prieskum a získanie odbornej
literatúry

7.10.2004

2920

Innsbruck

Účasť na záverečnom pracovnom stretnutí riešiteľov
medzinárodného projektu CARBOMONT

24.-27.10.2004

1902

Závery:
Účel cesty bol splnený.
Ing. Tibor Priwitzer, PhD.

Závery
Spracovať a vyhodnotiť výsledky získané pri riešení projektu a pripraviť podklady na vypracovanie záverečnej správy. Zabezpečí: T. Priwitzer,
termín: do konca roka 2004.
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doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
Ing. Peter Kaštier

Letisko
Schwechat

Odvoz účastníka ZPC

25.
a 28.10.2004

6931

Klagenfurt-Gurk

Oboznámenie sa s problematikou tvorby a realizácie
projektov ekologického obhospodarovania krajiny na
úrovni obecných a cirkevných lesov

26.-29.10.2004

4501, 6040

Závery
Účel cesty bol splnený.
Ing. Jozef Tutka, CSc.

Závery
Získané informácie a poznatky využiť pri riešení výskumnej problematiky pre VÚRV Piešťany, pri navrhovaní výskumných projektov
a vypracovaní projektov v rámci SOP poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Zabezpečí: J. Tutka, termín: počas doby riešenia vecnej etapy VE09, ČU 02 pre VÚRV Piešťany a navrhovania výskumných projektov.
Ing. Roman Longauer, CSc.
Ing. Alexander Halák
Závery
Účel cesty splnený.

Viedeň

Doprava materiálu pre slovenskú plochu medzinárodného
provenienčného pokusu s jedľou bielou

doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.

Buro für
Wildtiermanagement
und
Ökologieforschung
Viedeň

Výskumné fórum – príprava projektu 1.4, program
6.3.V.

25.10. a
2.11.2004

6426

5.11.2004

6931

Závery
Úloha č. 1: Predbežne prerokovať námety na výskum v oblasti poľovníctva so Správou národného parku Nízke Tatry. Zabezpečí: J. Konôpka,
termín: 31.12.2004.
Úloha č. 2: Na ďalšom zasadnutí Výskumného fóra konkretizovať zámery poľovníckeho výskumu vrátane návrhov na zabezpečenie,
organizovanie vedeckých a odborných podujatí edičnej a publikačnej činnosti. Zabezpečí: J. Konôpka, termín: 31.12.2004.
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Jozef Malatinec

120

Ing. Milan Sarvaš, PhD.

Rokovanie

26.11.2004

9943

Závery
Zabezpečiť pracovné stretnutie zástupcov firmy Foria-Obf a námestníka pre medzinárodnú kooperáciu. Zabezpečí: M. Sarvaš, termín:
3.12.2004.
Jozef Malatinec
Závery
Účel cesty bol splnený.

Letisko Viedeň

Odvoz účastníka ZPC

19.11.2004

9912

Jozef Malatinec
Účel cesty bol splnený.

Letisko Viedeň

Odvoz účastníka ZPC

30.11.2004

6611

RNDr. Tomáš Hlásny, PhD.

Vienna
International
Centre Viedeň

Účasť na pracovnom stretnutí OSN/US o problematike
Globálnych navigačných satelitných systémov

12.-17.12.2004 2920

Závery
Účel cesty bol splnený, prínosom bolo najmä oboznámenie sa s vývojom a aktuálnym dianím v oblasti Globálnych satelitných navigačných
systémov.

Ing.
Blanka Maňkovská, DrSc.

JINR Dubna

RUSKO
Účasť na 12-th medzinárodnom seminári Neutron
24.5.-9.6.2004
Spectrschopy, Nuclear Structure, Related Topics a plnenie
VTS na roky 2003-2005 (projekt Regata)

7338, 7306

Závery
Úloha č. 1: Získané poznatky využiť pri riešení úloh LVÚ v súvislosti s environmentálnou záťažou lesných ekosystémov. Zabezpečí:
účastníčka ZPC, termín: priebežne.
Úloha č. 2: Zhodnotiť koncentrácie 37 elementov v 86 slovenských vzorkách machov, určiť ich limitné hodnoty a spracovať text do
pripravovanej spoločnej publikácie. Zabezpečí: účastníčka ZPC, termín: priebežne.
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Firma Foria
Viedeň

Ljubljana
Účasť na 7 th Meeting of the Expert Panel on Deposition 7.-9.11.2004
6613
RNDr. Slávka Tóthová
Závery
Úloha č. 1: Získané poznatky využiť pri riešení úloh LVÚ v súvislosti s environmentálnou záťažou lesných ekosystémov. Zabezpečí:
účastníčka ZPC, termín: priebežne.
Úloha č. 2: Zhodnotiť koncentrácie 37 elementov v 86 slovenských vzorkách machov, určiť ich limitné hodnoty a spracovať text do
pripravovanej spoločnej publikácie. Zabezpečí: účastníčka ZPC, termín: priebežne.

Ing. Pavel Pavlenda, PhD.

ŠVÉDSKO
Swedish National Účasť na „20“ Task Force Meeting of the ICP Forests
Board of
Forestry, Vaxjo

22.-27.5.2004

6601

Závery
Úloha č. 1: Využiť poznatky pri riešení problematiky monitorovania lesov (najmä ČMS Lesy). Zabezpečí: účastník ZPC, termín: priebežne.
Úloha č. 2: Využiť pri vypracovaní Národného programu Forest Focus na roky 2005 až 2006. Zabezpečí: účastník ZPC, termín: október 2004.

SPOJENÉ KRAĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE
University of
Účasť na 11. výročnej konferencii EFI, na vedeckej
Wales Bangor konferencii a na zasadnutí PCEFI Conforest

2.-7.9.2004
6931
doc. Ing. Július Novotný, CSc.
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Závery
Zabezpečiť úlohy vyplývajúce LVÚ z členstva v EFI a zabezpečiť podklady pre žiadosť CONFOREST EFI PC o akreditácii do aktivít COST.
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SLOVINSKO

EHK OSN
Ženeva

ŠVAJČIARSKO
Účasť na 26. zasadnutí Spoločnej pracovnej skupiny
FAO/EHK pre lesnícku ekonomiku a štatistiku

11.-18.3.2004

MP SR

Závery
Úloha č. 1: Informovať MP SR SL o výsledkoch a priebehu 26.zasadania Spoločnej pracovnej skupiny FAO/ECE pre lesnícku ekonomiku
a štatistiku. Zabezpečí: M. Gecovič, termín: apríl 2004.
Úloha č. 2: Na základe informácie účastníka ZPC spolupracovať so SL MP SR, LVÚ a TU Zvolen na vytváraní podmienok a plnení
požiadaviek Integrovaného plánu práce TC ECE/FFC FAO na roky 2004-2008. Zabezpečí: M. Gecovič, termín: priebežne.
Úloha č. 3: Podieľať sa na plnení úloh vyplývajúcich pre odvetvie lesníctva z 26. zasadania Spoločnej pracovnej skupiny FAO/ECE pre
lesnícku ekonomiku a štatistiku. Zabezpečí: M. Gecovič, termín: do najbližšieho termínu zasadnutia v roku 2005.
Ing. Martin Moravčík, CSc.

UN ECE
Ženeva

Účasť na spoločnom workshope UN ECE/FAO
o ilegálnych ťažbách a obchode s produktmi ilegálnych
ťažieb v UN ECE regióne

15.-18.9.2004

6931

Závery
Úloha č. 1: Zúčastniť sa na Spoločnej schôdzi Drevárskeho výboru UN ECE a Európskej lesníckej komisie FAO, na ktorej bude jedným
z bodov rokovania tiež problematika ilegálnych ťažieb a obchodu s ilegálne ťaženým drevom v UN ECE regióne. Zabezpečí: M. Moravčík,
termín: 5.-9.10.2004.
Úloha č. 2: Zabezpečiť v SR plnenie úloh vyplývajúcich z Akčného plánu pre FLEGT zamerané na rozvoj dvojstrannej a mnohostrannej
spolupráce v boji proti obchodu s ilegálne ťaženým drevom, ako aj uplatnenie odporúčaní medzinárodných organizácií v lesníckej politike,
príslušnej legislatíve a činnosti správnych orgánov. Úloha by sa mala zabezpečovať v rámci Lesníckej sekcie MP SR.
WSL Chiasso
Účasť na 5. interkalibračnom kurze na hodnotenie
15.-18.8.2004 6613
Ing. Tibor Priwitzer, PhD.
viditeľného poškodenia ozónom
Závery
Uskutočniť hodnotenie vizuálneho poškodenia drevín a bylín ozónom na vybratých TMP úrovne II. Zabezpečí: účastník ZPC, termín: VIII.
a IX. 2004 a II. 2005.
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Ing. Miroslav Gecovič, CSc.

UN ECE
Ženeva

Spoločná schôdza Drevárskeho výboru UN ECE
a Európskej lesníckej komisie FAO

4.-9.10.2004

MP SR

Závery
Úloha č. 1: Zabezpečovať úlohy vyplývajúce pre SR z Integrovaného programu práce Drevárskeho výboru. Zabezpečí: OZV MP SR, SL MP
SR, LVÚ Zvolen, termín: priebežne.
Úloha č. 2: Zabezpečiť účasť na: rokovaní Spoločnej UN ECE/FAO pracovnej skupiny pre lesnícku ekonomiku a štatistiku, - rokovaní
k politickým záverom a možnostiam vyplývajúcim z Európskych výhľadových štúdií lesníckeho sektora vypracovaných v rokoch 2000-2004
v rámci EFSOS-u, - úvodnom stretnutí teamu špecialistov na monitoring lesných zdrojov pre trvalo udržateľné hospodárenie v UN ECE
regióne, - 63. schôdzi Drevárskeho výboru UN ECE. Zabezpečí: OZV MP SR, LVÚ Zvolen, termín: v termínoch konania uvedených podujatí.

Dr. Ing. Tomáš Bucha

JRC Ispra

TALIANSKO
Študijný pobyt – realizovať činnosť v zmysle zamerania
programu EÚ Podpora jednotného európskeho priestoru,
vybudovať kontakty, vykonávať úlohy zadané JRC Ispra

15.3.200415.3.2005

štipendium

1.-5.12.2004

6010

Závery
Študijný pobyt bude vyhodnotený po jeho ukončení v r. 2005.
doc. Ing. Vladimír Čaboun,
CSc.
Ing. Tibor Priwitzer, PhD.

European
Science
Foundation
COST Office
Florencia

Účasť na pracovnom zasadnutí COST E43 Harmonisation
of National Inventories in Europe

Závery
Príprava materiálov a podkladov pre indikátory biodiverzity lesných ekosystémov používaných v rámci národnej inventarizácie lesov SR ako
podklad pre zjednotenie indikátorov biodiverzity v rámci členských krajín COST E43. Zabezpečí: V. Čaboun, termín: 30. 4. 2005.
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Ing. Martin Moravčík, CSc.
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Seattle, USDA
Forest Service

USA
Účasť na mítingu špecialistov na prácu s verejnosťou
(public relations-PR) v lesníckych vedách

5.-10.2.2004

9912

Závery
Zaslať príspevok do pripravovaného manuálu, ďalšie úlohy súvisia s dopracovaním príspevku o úspešnej story v PR po predchádzajúcom
posúdení. Úloha splnená.
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Ing. Katarína Sládeková
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10. ZHODNOTENIE

SPOLUPRÁCE S ORGÁNMI ÚSTREDNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY,
VEDECKÝMI
A
ODBORNÝMI
INŠTITÚCIAMI
A ORGANIZÁCIAMI
S CELOŠTÁTNOU PÔSOBNOSŤOU

LVÚ Zvolen ako príspevková organizácia zriadená Ministerstvom hospodárstva SR
zabezpečuje predovšetkým úlohy zadané MP SR najmä v oblasti lesného hospodárstva
v súlade s hlavnými úlohami MP SR. Pre potreby špecializovanej štátnej správy na úseku
lesného hospodárstva a poľovníctva sa vypracovávajú odborné stanoviská a podklady pre ich
rozhodovanie. Spolupráca s Ministerstvom životného prostredia a jemu podriadenými
organizáciami (SAŽP, ŠOP) sa v roku 2004 orientovala predovšetkým na problematiku
implementácie NATURY 2000, dôsledky veternej kalamity z novembra 2004 ako aj na
organizovanie spoločných odborných aktivít. Pracovníci ústavu sa podieľali na príprave
a konzultáciách
vedených
Ministerstvom
hospodárstva
SR
k vypracovaniu
„Národohospodárskej stratégie SR“ v oblasti lesného hospodárstva. S Ministerstvom
spravodlivosti SR spolupracuje ústav v oblasti znaleckého posudzovania ako „Znalecký
ústav“ v oblasti oceňovania lesov a lesného hospodárstva.
Tradične dobrá je spolupráca s príbuzne zameranými vedeckými inštitúciami, či už ide
o ústavy rezortnej VVZ alebo Technickou univerzitou vo Zvolene, či Ústavom ekológie lesa
SAV. Ide predovšetkým o participáciu na spoločných vedeckých projektoch a spoločné
organizovanie vedeckých a odborných podujatí.

Vo Zvolene, dňa 18. 03. 2005

doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD.
riaditeľ ústavu
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