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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.
V rámci Národného lesníckeho centra (NLC), ktorého súčasťou sa LVÚ Zvolen stáva
od 1. 1. 2006 (viac v kapitole 1.4) bude naďalej pôsobiť ako samostatná organizačná jednotka
s prioritnou orientáciou na oblasť vedy a výskumu.
1.2

Hlavné úlohy zabezpečované ústavom

Počas roka 2005 ústav napĺňal
a zabezpečovania nasledovných skupín úloh:

Charakter úloh

svoje

poslanie

prostredníctvom

Skupiny úloh

vedecké programy
projekty podporené APVV
úlohy zabezpečované v rámci Kontraktu medzi MP SR
Výskumné úlohy
a LVÚ Zvolen
medzinárodné projekty
projekty SOP
nevýskumné úlohy zabezpečované v rámci Kontraktu
Nevýskumné medzi MP SR a LVÚ Zvolen
úlohy
ostatné úlohy a činnosti zabezpečované v rámci osobitných
zmlúv
1.3
•
•
•
•
•
•
•
•
•

riešenia

Podiel na
úlohách
ústavu (v %)

7,1
16,2
21,5
1,3
4,6
39,7
9,6

Najdôležitejšie zorganizované podujatia
Najdôležitejšie podujatia zorganizované LVÚ Zvolen v roku 2005:
Lesy v Tatrách po veternej kalamite – ako ďalej? Seminár, 18. 1. 2005; TU Zvolen,
250 účastníkov.
Riešenie kalamitnej situácie na Slovensku – medzinárodné pracovné stretnutie
pre neštátny sektor, 25. 1. 2005; Zvolen, 18 účastníkov.
Stretnutie misie Un–FAO s reprezentantmi ŠOP a zástupcami NGO na Slovensku,
27. 1. 2005; Zvolen.
Aktuálne problémy v oblasti lesného škôlkarstva a semenárstva 2005 – medzinárodný
seminár, 2.-3. 3. 2005; Liptovský Hrádok, 145 účastníkov.
Dôsledky veternej kalamity v chránených územiach – možnosti riešenia. 8. 3. 2005; TU
Zvolen, 220 účastníkov.
Aktuálne problémy v ochrane lesa 2005. Seminár s medzinárodnou účasťou,
28.-29. 4. 2005; Banská Štiavnica, 189 účastníkov.
Smernice Rady 1999/105/ES o obchode s lesným reprodukčným materiálom –
medzinárodný seminár orgánov štátneho dozoru pre lesný reprodukčný materiál,
24.-26. 5. 2005; Liptovský Ján, 47 účastníkov.
Lesy a ľudia – výstava, Galéria NR SR – Hrad, 28. 6.–15. 7. 2005, Bratislava.
Lesy a lesníctvo ako súčasť životného prostredia, seminár Agrofóra, 21. 8. 2005, Nitra.
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•
•
•
•

1.4

Certifikácia neštátnych lesov v podmienkach Slovenska – prenos poznatkov z okolitých
krajín, seminár, 22. 9. 2005, Zvolen, 73 účastníkov.
Dvojstranné slovensko-české stretnutie expertov pre monitoring lesa – NOMEKO;
22-23. 9. 2005; Liptovský Ján; 18 účastníkov.
Medzinárodná vedecká konferencia Klimatická zmena – lesné ekosystémy a krajina;
19.-22. 10. 2005; Sielnica; Zvolen; 74 účastníkov.
Kalamita v Tatrách – srdcom a rozumom, otvorenie výstavy 19. 11. 2005, ako
sprievodnej akcie Konferencia Vysoké Tatry 2005, organizovanej Úradom vlády SR;
150 účastníkov.
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 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. Na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva vzniká k 1. 1. 2006
Národné lesnícke centrum (NLC) formou zlúčenia Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen,
Lesoprojektu Zvolen a Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného
hospodárstva. Lesnícky výskumný ústav Zvolen bude naďalej pôsobiť ako samostatná
organizačná jednotka v rámci NLC s prioritnou orientáciou na oblasť vedy a 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 (resp. podprogramu) pre lesníctvo so zameraním
na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov.
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.
V oblasti personálneho rozvoja sa aktivity sústredia na stabilizáciu počtu pracovníkov
na úrovni 80-90 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.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.
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2. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ČINNOSTI ÚSTAVU
Údaje o personálnom zabezpečení činnosti ústavu sú uvedené v tabuľkách 1-9.
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

Evidenčný stav
k 31. 12. 2003
k 31. 12. 2004
138
127

k 31. 12. 2005
145

75

68

75

34
19

30
18

35
23

128

116

133

10

11

12

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

Evidenčný stav
k 31. 12.
2003
75

k 31. 12. 2004

k 31. 12. 2005

68

75

38

36

37

1
2
15
17

1
2
15
18

2
1
17
17

2

2

2

1
1

1
1

1
1

35

30

36

6
6
20

1
5
6
18

3
4
7
19
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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. 2003

Evidenčný stav
k 31. 12. 2004

k 31. 12. 2005

34

30

35

-

-

-

30

27

31

-

-

-

4

3

4

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
v tom: úsek
hospodársko-technický úsek
účelové zariadenia

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

Z pomocného personálu pracovníci s VŠ
kvalifikáciou

7

k 31. 12. 2004 k 31. 12. 2005
18
15
4
11
3
-

23
18
4
14
5
-

3

2

4

1
-

1
-

1
-

6

6
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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

2004

2005

21
3
2
1
0
-

19
2
1
1
1
1
-

-

-

Štruktúra využitia pracovných kapacít ústavu v roku 2005
Tabuľka 6

Kapacita
FTE
%

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

45,3

34,2

10,4
34,9
0,6
1,6
0,7
13,7
19,9
1,0
22,6
0

7,8
26,4
0,5
1,2
0,5
10,4
15,1
0,8
17,1
0

0,4

0,3

5,0
21,2
132,0

3,8
16,1
100

Poznámka: Za rok 2005 vykazuje LVÚ Zvolen celkom 133,7 FTE. Rozdiel 1,7 FTE predstavuje
chorobnosť zamestnancov LVÚ Zvolen.
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Prehľad o platových pomeroch výskumníkov (kategória A) v roku 2005
Tabuľka 7

Kvalifikačný
stupeň

Počet
pracovníkov
k 31. 12. 2005

Priemerný
mesačný
základný plat
december 2005

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

2
1
17
17
0
1
1
36

17 310
14 232
22 854
20 530
20 610
20 610
16 166

Priemerný
Priemerný
mesačný základný mesačný plat za
plat s príplatkami celý uplynulý rok
december 2005 vrátane príplatkov
a odmien
(bez odmien)
(Sk)
22 062
34 238
14 232
28 349
27 261
31 889
24 558
29 727
23 110
24 800
23 010
22 887
18 241
20 642

Prehľad o zaradení pracovníkov do platových tried v roku 2005
Tabuľka 8

Platová
trieda

Počet
pracovníkov
k 31. 12. 2005

Priemerný mesačný
základný plat
december 2005

1

7

8 885

2

2

9 917

9 451

3

2

8 537

8 596

4

4

9 170

14 264

5

2

9 900

15 328

6

2

9 380

14 969

7

31

11 130

14 716

8

9

11 433

17 254

9

9

13 043

17 713

10

23

16 226

21 201

11

17

17 300

22 642

12

26

20 445

28 549

13

11

23 082

34 660

9

Priemerný mesačný plat za celý
rok 2005 vrátane príplatkov
a odmien
(Sk)
10 759
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Prehľad o pohybe pracovníkov v roku 2005
Tabuľka 9

Prijatí pracovníci
Kategória pracovníkov

Uvoľnení pracovníci
Dôvod ukončenia pracovného pomeru

Spolu

z toho:
konkurzom

13

-

-

-

-

-

-

vedeckí pracovníci

7

-

5

-

-

1

4

vedecko-technickí pracovníci

5

-

2

-

1

-

1

inžinierski pracovníci

1

1

-

-

-

B - Technický a ekvivalentný personál

1

-

-

-

-

-

-

C - Pomocný personál

2

-

1

-

-

-

1

D - Režijný personál

7

-

4

-

1

-

3

23

1

12

-

2

1

9

A - Výskumníci
z toho:

Pracovníci spolu (A+B+C+D)

10

Spolu

Dôchodok

Výpoveď
Výpoveď
organizácie pracovníka

Iný

-
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3. HOSPODÁRENIE V ROKU 2005 A MAJETOK ÚSTAVU K 31. 12. 2005
Lesnícky výskumný ústav Zvolen mal na rok 2005 plánovaný rozpočet 67,6 mil. Sk,
ktorý bol na základe zmlúv kontrahovaných v priebehu roka navýšený na 106,9 mil. Sk.
Navýšenie bolo ovplyvnené najmä zmluvou s MP SR na realizáciu monitoringu lesných
požiarov a chemické ošetrenie lesných porastov a vypracovanie projektov na odstraňovanie
následkov veternej kalamity v objeme 39,3 mil. Sk, realizáciou hospodárskych zmlúv
nad predpokladaný objem a zvýšenou aktivitou pri získavaní zahraničných kontraktov.
Skutočný rozpočet na strane výdavkov bol 122,5 mil. Sk, čo predstavuje nárast o 24,4 %
a na strane príjmov 122,7 mil. Sk, t. z. nárast o 22,1 %. Celkový hospodársky výsledok bol
279 tis. Sk. Kapitálové výdavky spolu boli 7 514 tis. Sk, z toho zo štátneho rozpočtu vo výške
1 275 tis. Sk a boli použité najmä na technický a technologický rozvoj organizácie.
Pohľadávky ústavu po lehote splatnosti k 31. 12. 2005 boli vo výške 3 207 tis. Sk, čo
predstavuje zvýšenie oproti roku 2004 o 847 tis. Sk. Väčšinou ide o dlhodobé pohľadávky,
ktoré sú v štádiu riešenia v zmysle platnej legislatívy. Záväzky LVÚ po dobe splatnosti boli
k 31. 12. 2005 124 tis. Sk. Ide o zvýšenie spôsobené administratívnymi chybami v dokladoch.
Vyhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu v r. 2005 je v tabuľke 10 a
rozbor hospodárenia ústavu je spracovaný v prehľadových tabuľkách č. 11 až 14 a stav
majetku ústavu k 31. 12. 2005 v tabuľke 15 a prehľad o kapitálových výdajoch ústavu
v tabuľke 16.
Vyhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v r. 2005
Tabuľka 10

Ukazovateľ
Bežný transfer (641 001) celkom
z toho:
program 05002
program 06K0N – 167 CZE, SR+CH7
program 06K0H – APVV 20, 27
program 050 – zvýšenie platových taríf
program 07N0106
program 0500301
program 0500401
program 0500404
v rámci transferu - záväzné limity
limit na reprezentačné výdavky
Kapitálové výdavky (721 001)
program 05002

11

Pôvodný
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť
všetko v Sk

34 000 000

95 570 000

93 086 325

34 000 000

39 500 000
90 000
12 952 000
758 000
39 340 000
2 500 000
200 000
230 000

39 500 000
90 000
12 843 557
758 000
39 340 000
236 064
88 704
230 000

15 000

15 000

14 835

1 500 000

1 274 915
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Prehľad o výnosoch ústavu v roku 2005
Tabuľka 11

Plán
Položka*

Celkom

BT – kontrakty
39 500
Bežný transfer – mzdy
758
BT program 06K0H
12 952
BT program 06K0N
90
BT program 07N0106 39 340
BT program 0500301
2 500
BT program 0500401
200
BT program 0500404
230
APVV
739
Úlohy ES
4 000
Medzinárodné
1 000
projekty
Kooperácie
5 000
Ostatné
609
**
106 918

Skutočnosť
ŠR

39 500
758
12 952
90
39 340
2 500
200
230

95 570

Celkom
39 500
758
12 843
90
39 340
236
89
230
739
4 103

ŠR
39 500
758
12 843
90
39 340
236
89
230

VTP

Štruktúra výnosov v tis. Sk
Ostatná
Bežný
Podnikateľská
hlavná
transfer
činnosť
činnosť
39 500
758
12 843
90
39 340
236
89
230
739
4 103

1 094

1 094

5 993
17 733
122 748

5 993
14 438
26 367

93 086

*

93 086

Ostatné

3 295
3 295

Názvy a čísla: VTP, účelových a referenčných úloh, ostatných výnosových položiek (poradenstvo, projektové a inžinierske služby, ostatné
služby a kooperácie)
** Sumár všetkých položiek

12
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Rozbor výnosov za rok 2005
Tabuľka 12

Položka

tis. Sk

Výnosy celkom – hlavná činnosť

122 748

bežný transfer

93 086

z toho:

tržby z kooperácií

5 993

tržby za zahraničné objednávky

1 094

tržby za poradenské a ostatné služby

13 408

tržby za výrobky (zvieratá) vrátane zmeny stavu zásob
úroky
tržby z predaja majetku

1 047

ostatné výnosy za hlavnú činnosť

8 120

Výnosy celkom – podnikateľská činnosť (špecifikovať podľa hlavných druhov)

z toho:

Výnosy celkom za hlavnú a podnikateľskú činnosť

13

122 748
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Prehľad o nákladoch ústavu v roku 2005
Tabuľka 13

Položka*
Bežný transfer – kontrakty
Bežný transfer – mzdy
BT program 06K0H
BT program 06K0N
BT program 07N0106
BT program 0500301
BT program 0500401
BT program 0500404
APVV
Úlohy ES
Medzinárodné projekty
Kooperácie
Ostatné
**
*
**

Plán
celkom
39 500
758
12 952
90
39 340
2 500
200
230
739
4 000
1 000
5 000
609
106 918

Skutočnosť
celkom

Priamy
materiál
3 023

39 500
758
15 286
90
39 340
236
89
230
1 142
4 669
1 341
7 174
12 614
122 469

799
5
16 177

4
666
176
238
511
1 108
22 707

Štruktúra nákladov v tis. Sk
Priame
Ostatné priame Režijné náklady
mzdy
náklady
spolu
10 714
8 621
17 142
257
90
411
4 080
3 880
6 527
85
4 178
12 300
6 685
80
28
128
30
11
48
76
28
122
139
114
223
1 293
1 132
2 068
191
606
306
2 085
1 242
3 336
1 981
6 731
2 794
25 104
34 868
39 790

Názvy a čísla: VTP, účelových a referenčných úloh, ostatných výnosových položiek (podľa prehľadu o výnosoch)
Sumár všetkých položiek
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Rozbor nákladov ústavu za rok 2005 a hospodársky výsledok
Tabuľka 14

Položka

tis. Sk
122 469

Náklady celkom
Spotrebovaný nákup

28 112

v tom:

25 753

spotrebovaný materiál

29 346

Služby

v tom:

oprava a údržba

2 056

cestovné

3 890

výdaje na kooperáciu

9 277

výdaje na reprezentáciu
v tom:

ostatné služby

14 108
47 239

Osobné náklady
v tom:

15

mzdové

33 958

sociálne poistenie

11 939

sociálne náklady

1 342
760

Dane a poplatky
Odpisy vrátane odpisov predaného majetku

11 658
5 354

Ostatné náklady
Výnosy celkom

122 748

Náklady celkom

122 469
279

Hospodársky výsledok + -

15
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Prehľad o stave majetku ústavu k 31. 12. 2005
Tabuľka 15

Položka

tis. Sk

Dlhodobý hmotný majetok spolu (v obstarávacej cene)

z toho:

pozemky

14 502

budovy, haly a stavby

79 147

stroje, prístroje a zariadenia

67 237

dopravné prostriedky

24 181

iný hmotný majetok

2 974
9 209

Dlhodobý nehmotný majetok spolu
software
z toho:

188 041

9 209

oceniteľné práva
iný nehmotný majetok

Nedokončené hmotné investície

631

Nedokončené nehmotné investície

152

Poskytnuté preddavky
37 023

Obežné aktíva spolu
zásoby

z toho:

945

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

5 828
27 915
13
2 322
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Kapitálové výdaje v roku 2005
Tabuľka 16

Ukazovateľ

Výdaje
celkom

Zdroje v tis. Sk
štátny rozpočet

vlastné

Pozemky
Stavebné investície

2 111

Strojové investície

4 475

dopravné prostriedky*

2 111
800

3 675

1 500

1 500

118

118

inventár
v tom:

ostatné zariadenia
výpočtová technika
laboratórne zariadenia

Nehmotné investície
software

1 996

381

1 615

861

419

442

928

475

453

928

475

453

v tom:

Kapitálové výdaje spolu

7 514

*Špecifikácia najvýznamnejších položiek (v tis. Sk):
Dacia Logan
294.Citroen Berlingo
433.Suzuki
773.-

17

1 275

6 239

ostatné*
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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, ktorá bola vydaná vo forme pracovných postupov.
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, ktorý vystihuje národné špecifiká v súlade s hlavnými
paneurópskymi zámermi, umožňuje periodické hodnotenie dosiahnutého pokroku,
vypracovanie medzinárodných správ o stave lesov a medzinárodnú porovnateľnosť. 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
Vypracovala sa národná správa, ktorá 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 v lesníctve.
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
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.
18
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Identifikácia a kvantifikácia vplyvu lesných spoločenstiev na rastlinnú produkciu
poľnohospodárstva vo vybratých výrobno-produkčných oblastiach a krajinu.
Modely zakladania a obhospodarovania drevinových agroekosystémov a lesných
ekosystémov.
Návrh technologických postupov (projektov) zakladania alternatívnych produkčných
porastov a ochranných výsadieb drevín v poľnohospodárskej krajine.
Ukončenie riešenia projektu APVV-20-013702 „Výskum inovácií v lesníctve a ich vplyvu
na rozvoj vidieka“
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.
Vypracovanie realizačných projektov na odstraňovanie následkov veternej kalamity
z 19. 11. 2004
LVÚ Zvolen gestoroval vypracovanie sa nasledovných realizačných projektov:
• Projektu spracovania dreva po kalamite (spracovateľ TU Zvolen)
• Projekt protipožiarnej ochrany lesa na území Vysokých Tatier po veternej kalamite
(spracovateľ TU Zvolen)
• Projekt ochrany lesných porastov na území Vysokých Tatier postihnutom veternou
kalamitou 19. 11. 2004 (spracovateľ LVÚ Zvolen)
• Projekt revitalizácie lesných spoločenstiev na území Vysokých Tatier postihnutom
veternou kalamitou 19. 11. 2004 (spracovateľ LVÚ Zvolen)
Vypracovanie dvojfázovej metódy na hromadné určovanie objemu dreva na odvoznom
prostriedku a jej poloprevádzkové overenie
Na podnet Sekcie lesníckej MP SR a na požiadanie š. p. Lesy SR Banská Bystrica a ŠL
TANAP-u Tatranská Lomnica sa vypracovali dve štúdie zamerané na aktuálnu problematiku
určovania objemu dreva zo spracovanej veternej kalamity v roku 2004. Navrhuje sa v nich
pre tento účel nová metóda tzv. dvojfázového zisťovania založená na predbežnom odhade
objemu dreva na odvoznom prostriedku a na jeho nadväzujúcom spresnení pomocou malého
počtu kontrolných meraní.
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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
1 290,7
1 300
1 300,0
270

-9,3

V r. 2005
plán
skutočnosť
929,0
649,7
749,0
749,0
180,0

-99,3

Pokračovalo sa na konkretizácii predpokladaných zmien klímy na základe scenárov
na území Slovenska a v jednotlivých regiónoch – územných celkoch k zvoleným časovým
horizontom.
Využitím modelu drevinového zloženia Slovenska odvodeného zo satelitných snímok
boli určené reálne teplotné a vlhkostné amplitúdy jednotlivých drevín.
Spracoval sa predpokladaný vplyv očakávanej zmeny klímy na jednotlivé dreviny
z hľadiska optimálnych podmienok výskytu drevín a ich výskytu mimo areálu s optimálnymi
klimatickými podmienkami.
Spracovali sa údaje pre model dĺžky vegetačnej sezóny v jednotlivých častiach
Slovenska vychádzajúci z uvedených klimatických modelov.
Na základe scenárov vypracovaných doc. Lapinom sa vytvárajú prediktívne modely
globálnej zmeny klímy do roku 2100, predbežne s krokom 5 rokov.
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 pre prípravu projektu revitalizácie lesných
ekosystémov na území Vysokých Tatier postihnutom veternou kalamitou.
Z hľadiska pripravovaného návrhu funkčného usporiadania územia postihnutého
veternou kalamitou a revitalizácie lesných spoločenstiev s dôrazom na zabezpečenie
ekologickej stability a plnenie funkcií lesa bol vypracovaný základný materiál: Metodický
postup pre vymedzenie ekologicko–funkčných priestorov pre „Projekt revitalizácie lesných
ekosystémov na území Vysokých Tatier postihnutom veternou kalamitou dňa 19. 11. 2004“.
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.
Pokračovali práce na optimalizácii návrhov druhovej, vekovej a priestorovej štruktúry
porastov vzhľadom k ekologickým podmienkam.
Zabezpečovali sa podklady pre jednotlivé GIS vrstvy z hľadiska ekologicko–funkčného
členenia územia a pre návrh konkrétnych revitalizačných a zalesňovacích projektov.
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Pracovalo sa na posúdení a hodnotení infiltračných vlastností prostredia v širších
súvislostiach vo vzťahu k dopadu na rozvoj spoločnosti regiónu.
Porovnávali sa výsledky vplyvu vegetačných pomerov a predpoveď odtoku počas
jarného obdobia simuláciou vodnej hodnoty snehu a výpočtom objemu vody v snehovej
pokrývke, pomocou priestorovo distribuovaného modelu WaSim, spracovaného kolektívom
Ústavu hydrológie SAV v Liptovskom Mikuláši.
Bola vypracovaná čiastková záverečná správa pre priebežnú oponentúru, ktorá úspešne
prebehla 3. novembra 2005 v Bratislave. Vypracovaná bola Čiastková záverečná správa:
Čaboun a kol.: „Prebiehajúca klimatická zmena a jej dopady na rozvoj spoločnosti Čiastková úloha 02: Dôsledky klimatickej zmeny na lesy a adaptačné opatrenia zahrňujúce
pestovateľské princípy obhospodarovania lesov“ s celkovým počtom 135 str. Vypracované
a dodané boli podklady do súhrnnej záverečnej správy: Takáč, J., Lapin, M., Špánik, F.,
Čaboun, V., Šiška, B., Valšíková, M., Šilhár, S., Chudý, J., Sobocká, J., 2005: „Prebiehajúca
klimatická zmena a jej dopady na rozvoj spoločnosti“ Záverečná správa úlohy štátneho
programu výskumu a vývoja. Hydromeliorácie, š. p. Bratislava, december, 2005, 96 str.
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:

štátny príspevok
v tom: kooperácie
vlastné zdroje
iné zdroje

Za celú dobu riešenia
plán
skutočnosť
4 022,7
3 663,7
3 900,0
3 588,6
122,7

75,1

V r. 2005
plán
skutočnosť
1 126,5
1 078,3
1 092,5
1 092,4
34,0

-14,1

Pokračovalo sa v prikrmovaní raticovej zveri granulovaným krmivom vyrobeným podľa
receptúry LVÚ Zvolen (OZ Kriváň, zvernica Trnavy – jelenia zver; PO Javorie – srnčia zver).
Vykonali sa rozbory vzoriek z trvalých trávnych porastov a poľnohospodárskych kultúr
založených v predchádzajúcich rokoch na zlepšenie biotopu raticovej zveri. Vypracoval sa
návrh na poloprevádzkové overovanie a zavádzanie výsledkov výskumu zlepšovania biotopu
populácií raticovej zveri vo zverniciach Lesov SR, š. p. Banská Bystrica. Prehliadli sa
výskumné plochy založené v predchádzajúcich rokoch. Navrhol sa odber vzoriek na rozbory.
Vypracovala sa osnova záverečnej správy. Predbežné výsledky výskumu sa demonštrovali
na seminári: 40 rokov Chránenej poľovnej oblasti Poľana a celosvetovej výstavy Poľovníctvo
a príroda Nitra 2005. Zhromažďovali sa podklady do záverečnej správy. Začalo sa s jej
vypracúvaním. V IV. štvrťroku sa skompletizovala záverečná správa. Prebehla záverečná
oponentúra etapy, čiastkovej úlohy a celého projektu. Týmto sa riešenie projektu ukončilo.
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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
7 085,3
7 165
6 593,6
226

491,7

V r. 2005
plán
skutočnosť
2 428,3
2 693,7
2 340,3
2 340,3
88,0

353,4

Za obdobie od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 sa v rámci subetáp 01-03, vecnej etapy
(VE 09) „Zalesnenie ako alternatíva diverzifikácie, resp. zmeny spôsobu využívania
poľnohospodárskej pôdy“ realizovali terénne merania za rok 2005 a spracovali výsledky
priebežného riešenia od roku 2003. Realizovalo sa oponentské konanie k výsledkom riešenia
za roky 2003-2004 a vypracovali podklady pre súhrnnú správu pre kontrolný deň štátnej
úlohy V a V v roku 2005 a materiály záverečných správ subetáp a vecnej etapy 09.
Uskutočnila sa oponentúra záverečných správ vecných etáp, čiastkových úloh a štátnej úlohy
V a V. Na jednotlivých subetapách sa realizovali tieto výskumné činnosti a aktivity:
• Vykonala sa konečná úprava možných alternatív kvantifikácie produkčnej funkcie
pozemkov z hľadiska poľnohospodárskych a lesných ekosystémov. Navrhol sa
alternatívny postup hodnotenia užitočnosti verejnoprospešných (mimoprodukčných)
funkcií lesa a agroekosystémov. Odvodila sa hodnota univerzálnej pozitívnej externality
lesnej a poľnohospodárskej výroby. Navrhli sa indikátory sociálnej funkcie ekosystémov
v krajine a stanovili sa ich celoslovenské hodnoty a veličiny pre dve konkrétne katastrálne
územia. Analyzovali a zhodnotili sa možnosti podpory alternatív lesníckeho
a poľnohospodárskeho využívania pozemkov z rozpočtu SR a fondov EÚ. Navrhol
a odskúšal sa algoritmus finančnej analýzy projektu pre alternatívne využívanie
poľnohospodárskych pozemkov. Realizovali sa finálne výpočty, analýzy a testovania
získaných výsledkov a vypracovala sa záverečná správa subetapy riešenia vrátane
relevantných realizačných výstupov.
• Ukončilo sa spracovanie vzoriek poľnohospodárskych plodín (obilnín, tráv) odobratých
v roku 2004 v jednotlivých poľnohospodárskych oblastiach a ich zaznamenávanie
do databázy údajov. Realizovala sa rekognoskácia terénu pre zisťovania úrody v roku
2005 a automatizované meranie vlhkosti pôdy na plochách obsadených
poľnohospodárskymi plodinami, v čase vrcholiacej vegetačnej doby. Realizoval sa odber
vzoriek biomasy tráv a obilnín v záujmových oblastiach terénnych pokusov v roku 2005.
Vykonala sa alternatívna skrátená fáza interiérového merania a hodnotenia vzoriek z roku
2005. Ukončilo sa matematicko–štatistické vyhodnocovanie faktorov a znakov vzoriek za
roky 2003-2005. Navrhla sa relevantná metodika na kvantifikáciu krajinno–ekologickej
funkcie lesa a stanovenie ekologickej stability a kvality krajiny, ktorá sa overila na dvoch
modelových územiach. Vypracovala sa záverečná správa subetapy a užívateľmi
akceptované realizačné výstupy riešenia.
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•

Ukončilo sa získavanie exaktných údajov z retrospektívneho hodnotenia starších
pokusných plôch (PP) LVÚ Zvolen, založených v minulosti na nelesných, spustnutých,
bielych a poľnohospodársky nevyužívaných plochách za účelom výskumu zalesňovania.
Nahrali sa údaje jesenných biometrických meraní (r. 2004) z trvalých výskumných plôch
(VP):
- biela plocha – VP Tlstý vrch (dub, borovica čierna, borovica sosna, lipa)
- poľnohospodársky nevyužitá plocha – VP Vrch Dobroč (smrek, jedľa, smrekovec,
buk)
- nelesná plocha – VP Tužina (smrek, buk)
- delimitovaná plocha – Žarnovec nad Burím a Frontom (smrek, smrekovec, dub,
borovica, jaseň a javor)
- spustnuté pôdy – VP Hontianske Nemce (borovica sosna, dub cerový, dub plstnatý,
jaseň kvetnatý, ruža species, agát biely, lipa malolistá).
Tabelárne sa spracovali štatisticky vyhodnotené namerané údaje znakov všetkých
hodnotených VP a PP. Zavŕšili sa možné terénne biometrické a klasifikačné práce na PP za
vegetačné obdobie roku 2005. Vyhodnotilo sa overovanie a testovanie klonu topoľa z in vitro
množenia – vysadeného vo februári. Vykonala sa kontrola prežívania vysadených jedincov
na VP Jasienka. Zhodnotilo sa overovanie vplyvu hnojív na proces adaptácie topoľových
sadeníc z podmienok in vitro na podmienky in vivo a ukončilo sa spracovanie technológie
množenia osiky, topoľa sivého a ich hybridov.
Spracovali sa exaktné údaje terénnych prác na starších i novozaložených PP.
Vykonala sa analýza fyziologického stavu dopestovaného sadbového materiálu
vybraných modelových drevín agáta bieleho, borovice čiernej a brezy bradavičnatej
na mrazuvzdornosť nadzemnej časti v štádiu dopestovania - pred výsadbou.
• Spracoval sa materiál do podkladovej správy VE 09 pre kontrolný deň štátnej úlohy
výskumu a vývoja a vypracovala sa záverečná správa a relevantné realizačné výstupy
z riešenia subetapy.
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 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
1 002,2
1 100
959,9
42,3

V r. 2005
plán
skutočnosť
397,5
560,3
397,5
521,8
38,5

V rámci riešenia úlohy sa vypracovala správa o riešení pre priebežnú oponentúru
so zameraním na oceňovanie verejnoprospešných funkcií lesa. Spracovala sa analýza
dotazníka pre výberový súbor pracovníkov lesného hospodárstva zameraného na základné
socioekonomické podmienky života v horských oblastiach. Vypracovala sa záverečná správa
úlohy Komparatívna analýza špecifických sociálnych problémov horských oblastí u nás
a v zahraničí. Pripravili sa vstupné údaje pre prieskum bariér implementácie Spoločnej
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poľnohospodárskej politiky v lesníctve. Spracoval sa dotazník identifikácie bariér a
príležitostí implementácie podpornej politiky a nástrojov riadenia v lesníctve SR.
Vypracovala sa výskumná správa za etapu socioekonomických kritérií rozvoja lesníctva
v podmienkach novej podpornej politiky. Zoponovala sa výskumná správa za úlohu
Komparatívna analýza špecifických sociálnych problémov horských oblastí u nás
a v zahraničí. Vypracovala sa súhrnna správa za výskumnú úlohu a spracovali sa podklady
pre syntetickú správu.
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
1 914,7
1 888,8
1 534,7
1 534,7
380

354,1

V r. 2005
plán
skutočnosť
672,3
622,0
504,2
504,3
168,1

117,7

Uskutočnila sa priebežná oponentúra celého projektu, ktorého súčasťou bola aj
výhľadová prognóza produkcie sortimentov surového dreva. Pripravovali sa podklady
pre riešenie etapy Návrh zásadných opatrení na optimálnu a efektívnu produkciu drevnej
suroviny. V rámci jej riešenia sa vypracovala osnova základných častí pre ktoré sa
spracovávali existujúce poznatky a číselné podklady. Vypracovali sa parciálne analýzy
ku kategorizácii lesov a sprístupneniu lesných porastov lesnou dopravnou sieťou. Hodnotila
sa intenzita výchovných ťažieb podľa skutočných, plánovaných a modelových ťažbových
percent. Hľadali a zdôvodňovali sa príčiny ich rozdielov a vykalkulovali sa aj prípadné
dôsledky vo výške výchovných ťažieb dreva v SR. Pre produkciu dreva rýchlorastúcich
drevín a priemyselných plantáží sa pripravili podklady ku kvantifikácii ich plošného
zastúpenia, produkcie a rubnej zrelosti. K zalesňovaniu poľnohospodársky nevhodných
a nevyužívaných pozemkov sa pripravili podklady k ich kategorizácii. Zo všetkých podkladov
sa vypracoval návrh zásadných opatrení na optimálnu a efektívnu produkciu drevnej suroviny
a odovzdal koordinačnému pracovisku vo forme písomnej správy. Uskutočnil sa aj kontrolný
deň výsledkov riešenia etapy a celého projektu za rok 2005. Pre koordinačné pracovisko sa
vypracovali aj písomné podklady do súhrnnej správy za celú etapu a roky riešenia 2003-2005.
Všetky ciele a požadované výsledky riešenia etapy sa splnili.
Názov projektu:
Účtovné číslo projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Plánovaná doba riešenia:
Koordinačné pracovisko:
Čiastková úloha:
Zodpovedný riešiteľ ČÚ:

Potraviny – kvalita a bezpečnosť
4303
2004 ŠP 26 028 0C 05
2004 – 2006
Biocentrum Modra
Fytopesticídy pre biologickú ochranu lesa
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
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Náklady na riešenie v tis. Sk
Celkom
z
toho:

štátny príspevok
v tom: kooperácie
vlastné zdroje
iné zdroje

Za celú dobu riešenia
plán
skutočnosť
4 331,9
2 169,5
1 791,6
1 791,6

V r. 2005
plán
skutočnosť
2 340,0
530,2

2 540,3

2 340,0

377,9

530,2

Vecná etapa „Fytopesticídy pre integrovanú ochranu lesa“ bola ako v roku 2004 tak
v roku 2005 zameraná na tri ťažiskové oblasti ochrany lesa proti biotickým škodcom, ktoré
vyžadujú nahradenie chemických pesticídov prírodnými, ekologicky akceptovateľnými
preparátmi na báze fytoproduktov. Ide o oblasť boja s hmyzími škodcami, biologického boja
s hubovými ochoreniami lesných drevín a o ochranu lesných porastov proti poškodzovaniu
veľkými stavovcami (lesnou zverou).
V oblasti boja s hmyzími druhmi škodcov sa overila schopnosť vodných výluhov
siedmych vybraných rastlín pôsobiť na vývoj húseníc škodcu. Následne sa vykonala selekcia
vybraných komponentov výluhu orecha Juglans regia (ten limitoval vývoj škodcu v najväčšej
miere) a overila sa ich toxicita voči cieľovému organizmu (modelový druh mníška veľkohlavá
Lymantria dispar L.). Triesloviny sa prejavili ako jeho najúčinnejšia zložka. Experimenty
budú pokračovať v oblasti stabilizácie produktu a terénnymi experimentmi. V časti
fytopatogénne organizmy sa testovalo 12 kmeňov antagonistickej huby Trichoderma spp.
proti 18 rôznym kmeňom patogénnych húb. V roku 2005 prebehli poľné pokusy s dvomi
najnádejnejšími kmeňmi húb rodu Trichoderma v ktorých sa overila ich účinnosť na rast
semenáčikov troch druhov lesných drevín. V roku 2006 sa rozšíria poľné pokusy a vykoná
stabilizácia čistých kultúr v sérii laboratórnych pokusov.
V časti boja proti lesnej zveri sa otestovali 3 receptúry vyrobené z čisto prírodných
produktov v ochrane sadeníc lesných drevín proti zveri. Použili sa unikátne komponenty ako
kapsaicín a pod vyselektovaný a stabilizovaný v rámci tohto projektu. Roku 2005 sa pokusy
vyhodnotili a odporučili sa po modifikácii dvoch najnádejnejších produktov pokusy
opakovať. Výsledky v roku 2005 boli pozitívne a je predpoklad, že v tejto časti budú dva
produkty zaradené v spolupráci s realizátormi do registrácie.
4.3

Zhodnotenie riešenia projektov APVV

Názov projektu:

Výskum bukových lesných ekosystémov z hľadiska pôdnych
pomerov a biodiverzity
Účtovné číslo projektu:
1101
Evidenčné číslo projektu: APVV–27–006404
Plánovaná doba riešenia: 2005 – 2007
Koordinačné pracovisko: Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Zodpovedný riešiteľ etapy: Ing. Pavel Pavlenda, 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
1 585,0
466,9
1 189,0
348,0
396,0

118,9
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V r. 2005
plán
skutočnosť
464,0
466,9
348,0
348,0
116,0

118,9
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V rámci prípravných prác sa zabezpečilo spracovanie upravených návrhov projektu
podľa pokynov APVV a podkladov pre zmluvu.
Uskutočnil sa výber modelových bukových porastov pre riešenie úlohy a stanovil sa
metodický postup zisťovania porastových charakteristík vo vybraných lokalitách. V rámci
terénnych prác sa vykonalo kompletné biometrické meranie (zisťovanie porastových
charakteristík) na jednej TVP. Analyzovali sa alternatívy postupov pre terénne a laboratórne
práce, aby sa efektívne a signifikantne overili pracovné hypotézy projektu.
Realizovala sa tiež časť terénnych prác súvisiacich s pôdnymi vlastnosťami na jednej
z výskumných plôch.
Názov projektu:

Reakcia diverzity lesných fytocenóz na zmenu edaficko–
klimatických podmienok Slovenska
Účtovné číslo projektu:
1102
Evidenčné číslo projektu: APVV–27–009304
Plánovaná doba riešenia: 2005 – 2007
Koordinačné pracovisko: Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Zodpovedný riešiteľ etapy: Ing. Jozef Vladovič, 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
21 255,0
6 316,6
15 941,0
4 764,0
5 314,0

1 552,6

V r. 2005
plán
skutočnosť
6 316,0
6 316,6
4 764,0
4 764,0
1 552,0

1 552,6

Vypracovali sa pracovné postupy terénnych prác obnovy typologických
reprezentatívnych plôch (TRP). Uskutočnilo sa 11 koordinačných a metodických stretnutí.
Prebehlo školenie pracovníkov pre terénne práce v r. 2005 všetkých zainteresovaných
subjektov (LVÚ Zvolen, FORIM, Lesoprojekt Zvolen, TU Zvolene). So spoluriešiteľskými
subjektami sa vypracovali osobitné zmluvy, ktoré boli zaslané APVV. Zabezpečilo sa
školenie pre pedologické práce a školenia pre prácu s technológiou Field-Map a GPS
(2. úroveň TRP). Vypracovali sa softvérové riešenia pre editáciu pôvodných aj aktuálnych
terénnych záznamov TRP a projekt pre záznam údajov druhej úrovne s uplatnením
technológie Field-Map. V spolupráci so spoluriešiteľskými subjektami bolo v roku 2005
celkovo v teréne lokalizovaných a obnovených 797 TRP v 26 lesných oblastiach (LO) z toho
729 TRP 1. úrovne a 69 TRP 2. (podrobnejšej) úrovne. Obnovené TRP sú lokalizované
v nasledovných lesných oblastiach LO 47, 34, 10, 25, 37, 39, 01, 11, 27, 33, 35, 45, 43, 46,
38, 17, 41, 18, 07, 09, 42, 44, 19, 36, 06, 22. Vyhotovila sa GIS vrstva lokalizovaných TRP
v rámci prípravy s analýzou ich využiteľnosti pre projekt a samostatná GIS vrstva lokalizácie
v teréne obnovených TRP s pripojenými databázami. Prebieha sa etapa editácie a kontroly
záznamov TRP. Vyhotovila sa pracovná pomôcka pre stanovenie pokryvnosti lesných
fytocenóz. Priebežne sa vyhotovuje fotodokumentácia vybraných TRP. Priebežne sa
odoberali a dodávali do laboratória LVÚ pôdne vzorky. Celkovo bolo v roku 2005 odobratých
910 pôdnych vzoriek na 255 vzorkových TRP v 21 lesných oblastiach z čoho bolo ku koncu
roku analyzovaných 618 vzoriek. Pri laboratórnych analýzach sa prednostne spracovávali
vzorky z TRP 2. (podrobnejšej) úrovne, vzhľadom na ich významnosť pre ďalšie práce
na projekte. Všetky vzorky sú archivované. Prebieha spracovanie vybraného informačného
spektra z odoberaných vzoriek z pedologického a dendrometrického šetrenia a započalo sa
s priebežným vyhodnocovaním výsledkov. Vykonali sa námatkové kontroly vykonaných prác
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a prevzali sa správy o vecnom a finančnom plnení zmlúv od kooperujúcich partnerov. Pracuje
sa na ročnej správe o postupe prác na projekte.
Názov projektu:

Výskum vodnej bilancie lesných ekosystémov s ohľadom
na očakávané klimatické zmeny
Účtovné číslo projektu:
1103
Evidenčné číslo projektu: APVV–27–023304
Plánovaná doba riešenia: 2005 – 2007
Koordinačné pracovisko: Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Zodpovedný riešiteľ etapy: 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
3 837,0
1 247,8
1 919,0
619,0
1 918,0

628,8

V r. 2005
plán
skutočnosť
1 237,0
1 247,8
619,0
619,0
618,0

628,8

Väčšina času v I. polroku bola venovaná formálnym úpravám projektu a celej agende,
ktorú bolo potrebné vybaviť z hľadiska zníženia finančných prostriedkov na 50 %.
Pre potreby inventarizácie stavu a plošnej distribúcie vegetácie povodia rieky Kysuca sa
na báze satelitných snímok družice LANDSAT vytvorila GIS-ovská vrstva drevinového
zloženia v rozlíšení 30x30 m. Táto vrstva je v prostredí ArcInfo využiteľná pre ďalšie
aplikácie.
Za účelom hodnotenia kvantitatívneho vplyvu lesných porastov v povodí rieky Kysuca
sme na lokalite Grónik pokračovali v meraní atmosférických a podkorunových zrážok a
sledovaní lyzimetrických vôd v profile 0-50 cm. Tieto zložky vodnej bilancie lesného porastu
sú sledované po kvantitatívnej aj kvalitatívnej stránke od mája roku 2000.
Rozpracovali sme hodnotiaci systém vplyvu lesa na kvantitatívne a kvalitatívne
charakteristiky zrážkových a odtokových vôd s využitím existujúcej experimentálnej a
poznatkovej bázy údajov z lesných porastov SR.
Pokračovalo sa v získavaní a spracovávaní domácich i zahraničných údajov o vodnej
bilancii lesných ekosystémov s ohľadom na očakávané klimatické zmeny. Pokračovalo sa
s vytváraním poznatkovej a experimentálnej databázy sledovania vodnej bilancie lesných
ekosystémov Slovenska.
Pokračovalo sa na konkretizácii predpokladaných zmien klímy na základe scenárov
na území Slovenska a v jednotlivých regiónoch – územných celkoch k zvoleným časovým
horizontom. Spracovali sa údaje pre model dĺžky vegetačnej sezóny v jednotlivých častiach
Slovenska vychádzajúci z uvedených klimatických modelov.
Hľadali sa ďalšie možnosti spolupráce s ďalšími odborníkmi a inštitúciami pre podporu
riešenia problematiky.
Zhodnotené boli merania za rok 2005 a porovnali sa s výsledkami meraní
z predchádzajúcich rokov. Získané priebežné výsledky boli prezentované na domácej i
medzinárodnej konferencii (Hydrologické dni a Hydrologie malého povodí 2005). Pripravený
a odovzdaný na publikovanie bol príspevok do Vodohospodárskeho časopisu Čaboun, V.:
Hydrologické aspekty lesníckeho výskumu v malých povodiach (modelové povodie Kysuce
a Lomnistého potoka).
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Názov projektu:
Účtovné číslo projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Plánovaná doba riešenia:
Koordinačné pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ etapy:

Modely kvalitovej a hodnotovej produkcie topoľových klonov
1201
APVV–27–000504
2005 – 2007
Lesnícky výskumný ústav Zvolen
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
2 970,0
1 334,9
2 970,0
1 100,0
234,9

V r. 2005
plán
skutočnosť
1 100,0
1 334,9
1 100,0
1 100,0
234,9

Spracovali sa podklady zo STN 48 0056 pre sortimentáciu topoľového dreva
a organizovali sa terénne práce pre získavanie empirického materiálu. Začali sa realizovať
terénne merania stromových vzorníkov, z ktorých sa bude vyhodnocovať podiel akostných
a hrúbkových tried výrezov. V oblasti Trebišova, Levíc a Palárikova sa zmeralo spolu
1 272 stromov, z čoho je 821 pre klon I-214 a 451 stromov pre klon Robusta. Okrem toho sa
v topoľových oblastiach vybrali ďalšie porasty pre merania v roku 2006. Všetky plánované
práce na riešení projektu sa splnili.
Názov projektu:

Výskum vplyvu výchovy na vývoj smrekovo–jedľovo–
bukových porastov
Účtovné číslo projektu:
1202
Evidenčné číslo projektu: APVV–27–001104
Plánovaná doba riešenia: 2005 – 2007
Koordinačné pracovisko: Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Zodpovedný riešiteľ etapy: Ing. Igor Štefančík, 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
2 500,0
905,9
2 500,0
900,0
5,9

V r. 2005
plán
skutočnosť
900,0
905,9
900,0
900,0
5,9

V marci 2005 sa podpísala zmluva o riešení projektu s APVV na obdobie rokov
2005-2007. Zhromaždila sa literatúra týkajúca zmiešaných ihličnato–listnatých porastov
a vytvorila sa literárna rešerš. Vykonal sa výber modelových území na riešenie danej
problematiky a začalo sa s prípravou metodiky na zisťovanie podkladových údajov.
V rámci vybraných modelových území (Nízke Tatry, Veľká Fatra, Volovské vrchy) sa
uskutočnila rekognoskácia starších trvalých výskumných plôch založených v minulosti a
začalo sa so zberom všetkých dostupných podkladových a biometrických údajov.
Začalo sa s vytváraním databáz zistených biometrických údajov zo 17 trvalých
výskumných plôch a ich následným spracovaním.
Z databáz biometrických údajov všetkých plôch sa vypočítalo zastúpenie jednotlivých
druhov drevín v percentách (podľa kruhovej základne) a tiež relatívne výškové postavenie,
tzn. zastúpenie jednotlivých drevín v stromových triedach na každej TVP. Týmto spôsobom
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sa získali údaje za obdobie 30 rokov. Zistený stav sa porovnal s údajmi získanými pri založení
plôch. Porovnaním stavu na začiatku výskumu so stavom pri poslednom meraní sme zistili
rozdiely v zastúpení jednotlivých drevín a porastovej štruktúry, ktoré sú spôsobené vplyvom
výchovy na plochách, kde sa uskutočnili ťažbové zásahy.
Názov projektu:
Účtovné číslo projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Plánovaná doba riešenia:
Koordinačné pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ etapy:

Vplyv energetického využitia biomasy na životné prostredie
1203
APVV–27–030404
2005 – 2007
Lesnícky výskumný ústav Zvolen
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
1 570,0
596,7
1 570,0
470,0

V r. 2005
plán
skutočnosť
470,0
596,7
470,0
470,0

126,7

126,7

Spresnila sa metodika a postup riešenia projektu v roku 2005. Zozbierali sa údaje
o ekologických vlastnostiach palivovej biomasy z mäkkých listnáčov. Priebežne sa zbierajú
a vyhodnocujú parametre palivovej dendromasy drevín – topoľ, vŕba, agát a buk. Pokračuje sa
v zbere a vyhodnocovaní parametrov palivovej dendromasy uvedených drevín doplnených
o smrek. Pripravili a vykonali sa merania výroby tepla z palivovej dendromasy vo forme
palivového dreva v kotli s výkonom 60 kW, pričom sa sledovala produkcia emesií
a energetické parametre.
Názov projektu:

Diagnóza a súčasný výskyt karanténnych húb z rodu
Mycosphaerella (Scirrhia) na ihličí borovíc na Slovensku
Účtovné číslo projektu:
1211
Evidenčné číslo projektu: APVV–27–023204
Plánovaná doba riešenia: 2005 – 2007
Koordinačné pracovisko: Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Zodpovedný riešiteľ etapy: Ing. Elena Foffová, 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
900,0
357,1
675,0
263,0
225,0

94,1

V r. 2005
plán
skutočnosť
350,0
357,1
263,0
263,0
87,0

94,1

Upravili sa kalkulácie nákladov podľa usmernení APVV a LVÚ a došlo k podpísaniu
zmluvy o riešení projektu. V máji sa začali zbierať vzorky ihličia borovíc z rôznych lokalít
pre identifikáciu a mapovanie výskytu húb z rodu Mycosphaerella na území Slovenska.
Súbežne sa získavajú informácie o výskyte, biológii, prípadne o testovaných a aplikovaných
metódach ochrany v susedných štátoch. Pokračovalo sa v zbere vzoriek ihličia v teréne,
predovšetkým z borovice horskej (Nízke a Vysoké Tatry) a z borovice čiernej (Južné
a Východné Slovensko). Na zozbieraných vzorkách sa overuje predbežná identifikácia húb
podľa mikroskopických znakov. Takto spracované vzorky sa archivujú v herbári.
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Názov projektu:
Účtovné číslo projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Plánovaná doba riešenia:
Koordinačné pracovisko:
Zodpovedný riešiteľ etapy:

Kvantifikácia biomasy lesných porastov I. vekového stupňa
1301
APVV–27–023504
2005 – 2007
Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Ing. Bohdan Konôpka, 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
2 692,0
993,0
2 692,0
993,0

V r. 2005
plán
skutočnosť
993,0
993,0
993,0
993,0

Riešila sa biomasa a expanzné faktory duba. Analyzovalo sa sedem výskumných plôch,
konkrétne šesť mladín I. vekového stupňa a jeden holorub. Mladiny sa vybrali tak, aby
reprezentovali rôzne vývojové fázy duba vo veku do 10 rokov. Zisťovala sa nadzemná
a podzemná biomasa dubov, bylín a krov. Pre duby sa definovali tieto zložky: nadzemná časť
kmeňa, konáre, listy, podzemná časť kmeňa, hrubé korene (hrúbka nad 2 mm) a jemné korene
(hrúbka do 2 mm). Taktiež sa kvantifikoval opad a ležanina. Priamo v teréne sa vážili kmene
dubov po metrových sekciách a merali ich hrúbky. Na rozšírenom súbore (kruhových
skusných plochách) sa zmerali základné taxačné charakteristiky dubov. Odobrali sa vzorky
všetkých horeuvedených komponentov. Vzorky podzemných častí sa získali dvomi
metódami, t. j. exkavačnou a pôdnymi vývrtmi. Vzorky sa v laboratóriu vysušili
na konštantnú hmotnosť. Z nazbieraných údajov sa začali konštruovať expanzné faktory,
ktoré vyjadrujú hmotnosť sušiny jednotlivých komponentov duba ako funkcie objemu kmeňa.
Dokončil sa výskum expanzných faktorov duba, ako aj biomasy všetkých komponentov
dubového ekosystému. Išlo hlavne o laboratórne spracovanie vzoriek (separácia, meranie,
sušenie a váženie), ako aj uloženie údajov a priebežné analýzy. Započalo sa s výskumom
smrečín. Pre tento účel sa vybralo šesť smrekových mladín a jeden holorub. Postupovalo sa
rovnakou metodikou ako pri dube. Komplexné šetrenia sa zatiaľ vykonali na dvoch
výskumných plochách.
V poslednom štvrťroku 2005 sa vykonali prevažne laboratórne práce a vkladanie
nameraných údajov do databáz. Každá vzorka (strom) sa rozdelil na jednotlivé komponenty:
kmeň, vetvy, ihlice, podzemná časť kmeňa, korene. Manuálne sa merali hrúbky kmienkov
po sekciách a celková dĺžka kmienkov. Zisťovala sa hrúbka koreňového kŕčka. Ďalej sa každý
z komponentov vysušil na konštantnú hmotnosť a odvážil. Vyseparovali sa jemné korene
z pôdnych vývrtov a zistila sa ich konštantná hmotnosť. Údaje sa priebežne vyhodnocovali.
Pritom sa zisťovali vzťahy medzi parametrami jednotlivých častí stromov. Začalo sa
s vypracovaním indexu BEF (biomass expansion factor). Tento slúži na vyjadrenie biomasy
jednotlivých komponentov stromu pomocou objemu kmeňa. Taktiež sa sušili a vážili ostatné
zložky biomasy, konkrétne opad a ležanina. Tieto sa vyjadrili na priestorovú jednotku
porastu.
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
APVV – 27 - 037702
2004 – 2006
Lesnícky výskumný ústav Zvolen
doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD.
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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
2 277,1
3 708,0
2 277,1

V r. 2005
plán
skutočnosť
1 419,0
1 310,6
1 419,0
1 310,6

Riešenie projektu pokračovalo v zmysle metodiky. Dokončovali sa analytické práce
v laboratóriách na vzorkách odobratých na jeseň minulého roku a zároveň sa tieto výsledky
spracovávali štruktúrovane podľa lokalít a charakteru vzoriek. Pokračovali práce
na priestorových analýzach (GIS), editovali sa jednotlivé údaje do geodatabáz. Urobil sa
výber lokalít pre odbery vzoriek vo vegetačnom období. Začal sa realizovať stratifikovaný
odber pôdnych vzoriek a biomasy v modelovom území podľa porastových typov, jednotiek
priestorového rozdelenia lesa a pôdnych typov. Pokračoval výber vhodných lokalít
pre kvantifikáciu zmien uhlíkových zásob v dôsledku zmeny vo využívaní krajiny.
V modelovej oblasti Poľany sa začal realizovať terénny zber údajov o celkovej biomase,
podľa jednotlivých jednotiek priestorového rozdelenia lesa, metódou skusných výberových
plôch. Na týchto plochách sa paralelne odoberajú pôdne vzorky pre analýzu obsahu
a stanovenia zásob uhlíka. Výsledky sa priebežne editujú do pripravených geodatabáz.
Priebežne sa vyhodnocujú zásoby uhlíka pre stratifikované skusné plochy a stanovila sa miera
ich štatistickej reprezentatívnosti.
Názov projektu:

Výskum základných ekologických aspektov prirodzenej
autovegetatívnej obnovy smreka na hornej hranici lesa
Účtovné číslo projektu:
1921
Evidenčné číslo projektu: APVV–27–029404
Plánovaná doba riešenia: 2005 – 2007
Koordinačné pracovisko: Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Zodpovedný riešiteľ etapy: Ing. Jaroslav Jankovič, 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
3 040,0
1 611,2
3 040,0
1 118,0
10,7

V r. 2005
plán
skutočnosť
958,0
968,7
958,0
958,0
10,7

V marci bola podpísaná zmluva o riešení projektu s APVV na obdobie rokov
2005-2007. Následne sa spresnila metodika a postup riešenia projektu v roku 2005.
V rámci mapovania výskytu spontánneho zakoreňovania vetiev smreka v oblasti
hornej hranice lesa (daľej HHL) sa realizovala I. etapa mapovania na podkladoch digitálnych
ortofotomáp v rozlíšení 1 m. Mapovanie a vylíšenie jednotlivých polygónov v roku 2005 sa
uskutočnilo v dvoch pohoriach – v Tatrách (Západné, Vysoké a Belianske) a vo Veľkej Fatre.
V rámci výskumu ekofyziologických a genetických aspektov autovegetatívnej obnovy
smreka na hornej hranici lesa riešenia tejto etapy sa vypracovala a overila metodika
porovnania ekofyziologických vlastností smrekov vyznačujúcich sa spontánnym
autovegetatívnym rozmnožovaním a jedincov, ktorým táto schopnosť chýba. Ďalej sa
vypracovala a v teréne overila metodika analýzy dedičnej predispozície spontánneho
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autovegetatívneho rozmnožovania smreka na hornej hranici lesa pomocou genetických
markérov.
S najväčšou intenzitou sa pracovalo na zakladaní pokusov s rôznymi spôsobmi
stimulácie zakoreňovania vetiev smreka. Vykonal sa výber modelových území, vypracovala
sa podrobná metodika pre zakladanie pokusov a na 4 lokalitách (Smrekovica - Veľká Fatra,
Predná Poľana – Poľana, Veľký bok a Lenivá – Nízke Tatry) sa založilo 100 sérií (25 sérií
po 5 vetiev na každej lokalite) pokusov. Na dvoch lokalitách (Smrekovica a Predná Poľana)
sa zamerali pozície stromov a pokusných vetiev technológiou Field-Map.
Vypracovala sa priebežná správa o riešení projektu.
Názov projektu:

Výskum odolnosti krytokorenného sadbového materiálu
lesných drevín na sucho
Účtovné číslo projektu:
1943
Evidenčné číslo projektu: APVV–27–010004
Plánovaná doba riešenia: 2005 – 2007
Koordinačné pracovisko: Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Zodpovedný riešiteľ etapy: Ing. Milan Sarvaš, 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
3 582,0
1 611,2
2 683,0
1 118,0
899,0

493,2

V r. 2005
plán
skutočnosť
1 525,0
1 611,2
1 118,0
1 118,0
407,0

493,2

V I. štvrťroku sa založili pokusy s výsevmi smreka do sadbovačov Lännen a Jiffy.
V týždenných intervaloch sa sledovala klíčivosť v závislosti od rôznej dĺžky fotoperiódy
a použitia rôznych dávok hydrogélu STOCKOSROB MICRO do sadbovačov Lännen.
Založili sa pokusy s aplikáciou rôznych druhov fungicídov pri dopestovávaní krytokorenného
sadbového materiálu smreka.
V II. štvrťroku sa uskutočnil výsev buka do sadbovačov Lännen a Jiffy. V týždňových
intervaloch sa hodnotila rastová dynamika semenáčikov v závislosti od typu sadbovača,
fotoperiódy a aplikácie hydrogélu.
V III. štvrťroku sa uskutočnilo pestovanie krytokorenných semenáčikov buka a smreka.
V mesačných intervaloch sa zisťoval výškový rast semenáčikov a pravidelne sa monitoroval
zdravotný stav.
V IV. štvrťroku sa hodnotili morfologické a fyziologické parametre dopestovaných
krytokorenných semenáčikov smreka. Pri hodnotení nadzemnej časti sa zisťovala výška a
priemer koreňového kŕčka. Ďalej sa zisťovali parametre koreňového systému (podiel jemných
koreňov a deformácie koreňového systému). Z fyziologických parametrov sa zisťoval stav
živín v koreňovom systéme a asimilačných orgánoch (smrek). Pozornosť sa sústredila
na mrazuvzdornosť nadzemnej časti a koreňového systému, ktorá sa určovala pomocou troch
metód.
Názov projektu:
Účtovné číslo projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Plánovaná doba riešenia:
Koordinačné pracovisko:

Štúdium biológie, metód masového chovu a rádiosenzitivity
vrtivky mediteránnej a mníšky veľkohlavej
4302
APVV – 51 - 042702
2004 – 2006
Entomologický ústav SAV
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Čiastková úloha:
Zodpovedný riešiteľ ČÚ:

Štúdium biológie, metód masového chovu a rádiosenzitivity
mníšky veľkohlavej
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
804,2
575,6
804,2
552,1

V r. 2005
plán
skutočnosť
252,1
274,4
252,1
252,1

23,5

22,3

V roku 2005 sa pripravili laboratórne experimenty – chov laboratórnych húseníc mníšky
veľkohlavej, ktoré pochádzajú 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 potravu. Ako potrava sa používajú 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 bolo
celkom 50 húseníc. Experiment sa začal začiatkom mája 2005. K projektu bol za účasti
Dr. Kozánka v máji 2005 zvolaný kontrolný deň. Na ňom sa doladila metodika a konštatovalo
sa, že riešenie projektu prebieha bez vážnejších problémov. Experimenty boli ukončené
koncom augusta a momentálne prebieha analýza dát.
4.4

Zhodnotenie riešenia projektov Sektorového operačného programu

Názov projektu:
Účtovné číslo projektu:
Plánovaná doba riešenia:
Koordinačné pracovisko:
Riešiteľ:

Doplnkovým vzdelávaním BOZP robotníckych
k vyššej kvalite ľudských zdrojov v Lesníctve
3401
2005 – 2006
Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Ing. Viera Petrášová, CSc.

Plánované náklady na rok 2005 (tis. Sk): 2 933,5

profesií

Skutočné náklady za rok 2005 (tis. Sk): 843,9

Riešenie na úlohe sa zameralo na prípravu učebných materiálov pre výučbu, postup
poradenstva a na výber vhodných terénnych lokalít pre školenia. Spracovali sa obrázkové
podklady a texty ku pracovným manuálom. Spracovali sa manuály prvej pomoci. Uskutočnil
sa prieskum záujmu o školenia vo vybraných cieľových regiónoch. Vypracovali sa zoznamy
frekventantov vo výberových súboroch. Pripravili sa metodické postupy pre pilotný projekt
výučby.
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Názov projektu:
Účtovné číslo projektu:
Plánovaná doba riešenia:
Koordinačné pracovisko:
Riešiteľ:

Cesty ku posilneniu sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí
na trhu práce v lesníctve
3402
2005 – 2006
Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Ing. Viera Petrášová, CSc.

Plánované náklady na rok 2005 (tis. Sk): 2 228,5

Skutočné náklady za rok 2005 (tis. Sk): 1 887,0

Riešenie sa zameralo na rozbor problematiky odstránenia bariér v procesoch sociálnej
inklúzie a rozboru problematiky ukazovateľov kvality života a indexu chudoby u nás
a v zahraničí. Spracovali sa základné ukazovatele sociálnych trendov v SR za obdobie rokov
2000–2004. Pripravili sa modelové postupy pre tvorbu základných učebných osnov
pre jednoduché činnosti v pestovných prácach uskutočnila sa analýza súčasných postupov.
Zorganizovali sa 2 workshopy. Národný workshop v Rožňave bol zameraný na vytváranie
partnerstiev sociálnej inklúzie na regionálnej úrovni. Medzinárodný workshop vo Zvolene bol
zameraný na problematiku rovnosti príležitostí a lesníctva. Uskutočnil sa spolu s rokovaním
tímu experetov FAO a UNECE pre problematiku „gender and forestry“. V rámci riešenia
úlohy sa získali podklady zo zahraničia ku problematike merania chudoby a štandardné
dotazníky pre prístup na trh práce. Spracovali sa návrhy otázok dotazníka pre stanovenie
Laekenských kritérií (pre meranie chudoby). Spracovali sa podklady možností využitia
podporných programov v SR pre ženy s cieľom zvýšiť ich prístup na trh práce. Vypracoval sa
dotazník pre určenie špecifických podmienok sociálno-ekonomických ukazovateľov
pôdohospodárstva pre stanovenie terciárnych Laekenských kritérií. Vypracovali sa kritériá
pre výber obcí v súlade s prieskumami ŠÚ SR. Zabezpečila sa spolupráca pri zbere
dotazníkov, ich spracovaní a vyhodnotení v rámci pôdohospodárstva cez pracovníkov PU
v Nitre. Dotazníky boli vydistribuované do domácností a vypĺňajú sa cestou osobného
interview.
Názov projektu:
Účtovné číslo projektu:
Plánovaná doba riešenia:
Koordinačné pracovisko:
Riešiteľ:

Rodovým
výskumom
k rovnosti
v zamestnateľnosti
v podmienkach horských vidieckych oblastí Slovenska
3403
2005 – 2007
Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Ing. Viera Petrášová, CSc.

Plánované náklady na rok 2005 (tis. Sk): 2 571,8

Skutočné náklady za rok 2005 (tis. Sk): 1 469,8

V úlohe bola ukončená akcia 1, ktorá bola zameraná na uzatvorenie medzinárodnej
zmluvy o spolupráci a národných partnerstiev. Na národnej úrovni sú partnermi na projekte
Úrady práce a sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene a v Banskej Štiavnici. Na medzinárodnej
úrovni boli uzavreté dve partnerstvá so zameraním na zamestnanosť vidieka a nový obraz
ženy vidieka (TCA 2) a nový obraz ženy vidieka (TCA 1). V rámci riešenia sa uskutočnili dve
medzinárodné stretnutia spojené s prezentáciou projektu a vidieckej politiky SR. Spracovali
sa návrhy pre vstupné interview tvorby obrazu vidieckej ženy pre TCA 1. Pre národný projekt
sa spracovali dotazníky postojov zamestnancov ku gendrovej problematike. Pre TCA 1 sa
vypracoval návrh dotazníka – Nové sociálne podoby vidieckych žien. Dotazník sa spracoval
v slovenskom a anglickom jazyku, overil sa na výberovom súbore v okresoch Detva a Košice
vidiek a výsledky sa prezentovali na rokovaní riadiaceho výboru v Turíne - Taliansko.
Názov projektu:
Účtovné číslo projektu:

Vzdelávanie personálu lesníckej prvovýroby pre súčinnosť
so znalcami oceňovania škôd zverou v lese
3301
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Plánovaná doba riešenia:
Koordinačné pracovisko:
Riešiteľ:

2005 – 2006
Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Ing. Slavomír Finďo, CSc.

Plánované náklady na rok 2005 (tis. Sk): 700,0

Skutočné náklady za rok 2005 (tis. Sk): 348,0

V zmysle harmonogramu realizácie projektu pre rok 2005, vykonávali sa práce
na aktivite č. 1: „Aktualizácia metodického postupu pre výpočet škôd zverou na lesných
porastoch a vypracovanie metodickej príručky“ Jedná sa o študijný materiál pre odborných
lesných hospodárov a ďalších pracovníkov lesníckej prvovýroby. Metodický postup bude
vydaný formou knižnej publikácie a bude zhrňovať aj problematiku prevencie a asanácie škôd
spôsobovaných zverou na lese. Metodický postup výpočtu škôd zverou na lesných porastoch
je v súčasnosti zastaralý, preto bolo potrebné aktualizovať vstupné hodnoty pre výpočet.
To vyžadovalo rozsiahlu kompletizáciu dátových súborov, ktorá zahrňovala analýzu
podkladov pre ceny dreva, analýzu algoritmov pre modely nákladov ťažbovej činnosti
a tvorbu modelov pre náklady ťažbovej činnosti. Aktuálne údaje o cenách dreva, ťažbových
nákladoch a nákladoch na približovanie dreva, ktoré sú potrebné pre výpočet priemerných
hodnotových prírastkov, poskytli Lesy SR š. p. Banská Bystrica. Vlastné modelovanie
a úprava algoritmov výpočtu nákladov ťažbovej činnosti sa realizovali na LVÚ vo Zvolene.
Vypočítané hodnotové prírastky sú vstupnými údajmi pre ocenenie škôd zverou na lesných
porastoch. Podľa predbežných výsledkov bude ocenenie škôd zverou na väčšine
hospodárskych drevín výrazne vyššie, ako v súčasnosti platnom postupe oceňovania.
U drevín, kde ceny dreva stagnujú alebo len mierne rastú (borovica), budú hodnotové
prírastky na úrovni platného metodického postupu.
Metodická príručka, okrem metodiky oceňovania poškodenia lesa zverou, bude
obsahovať aj informácie o postupoch a preventívnych metódach ochrany lesa proti zveri.
Vypracoval sa obsah študijného materiálu a vecná náplň jednotlivých kapitol. K niektorým
kapitolám sa vypracovala textová časť. Pracovalo sa na tvorbe grafickej časti študijného
materiálu, skompletizoval sa fotografický materiál a začalo sa so skenovaním obrázkov
a diapozitívov. Spracovali sa údaje o histórii škôd zverou, rozšírení a početnosti jednotlivých
druhov raticovej zveri škodiacej v lese. Pripravovali sa perokresby a grafické počítačové
výstupy.
Vzhľadom na skutočnosť, že predpokladaný termín začatia realizácie projektu sa oproti
pôvodnému posunul, v roku 2005 došlo k nedočerpaniu finančných prostriedkov v hodnote
302 302,- Sk. O presune týchto finančných prostriedkov do roku 2006 sme informovali listom
RZ 5833/2005 z dňa 22. 12. 2005. V nadväznosti na uvedený presun finančných prostriedkov
sme zaslali aj aktualizovaný harmonogram činností pre rok 2006.
4.5

Zhodnotenie riešenia medzinárodných programov a projektov

Názov projektu:
Účtovné číslo projektu:
Plánovaná doba riešenia:
Koordinačné pracovisko:
Riešiteľ:

Natura 2000 – pomoc pri implementačnom procese
8101
2004 – 2005
ViSKon Ltd., Daphne, ŠOP
Ing. Jozef Vladovič, PhD.

Finalizovali sa jednotlivé kapitoly a časti projektu za ktoré zodpovedal,
alebo na ktorých participoval LVÚ Zvolen zamerané najmä na metodické časti hodnotenia
priaznivého stavu lesných biotopov, vytvorenie systému kritérií a indikátorov na hodnotenie
priaznivého stavu a hodnotiace tabuľky vybraných lesných biotopov. Tieto sa priebežne
odovzdávali hlavnej koordinátorke projektu Ing. Guziovej (Daphne, ŠOP). Boli odovzdané
záverečné súbory, materiály a čistopis riešenia, na ktorých participoval LVÚ Zvolen. Projekt
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bol týmto ukončený. Výsledky sú publikované v publikácii: Polák, Saxa (eds.): Priaznivý stav
biotopov a druhov európskeho významu. ŠOP SR, Banská Bystrica 2005, 736 s.
Názov projektu:
Účtovné číslo projektu:
Plánovaná doba riešenia:
Koordinačné pracovisko:
Riešiteľ:

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

V mesiaci marec sa uskutočnilo presadenie jednoročných krytokorenných semenáčikov
smreka do RCK. Do substrátu použitého na presadenie semenáčikov sa aplikovali rôzne
dávky hydrogélu STOCKOSORB MICRO. V týždňových intervaloch sa zisťoval stupeň
pučania terminálnych púčikov semenáčikov smreka.
Vyhodnotila sa rastová dynamika koreňového systému krytokorenného sadbového
materiálu buka v závislosti od aplikácie rôznych dávok hydrogélu.
V III. štvrťroku sa uskutočnilo pestovanie krytokorenných semenáčikov buka a smreka
a sledoval sa jeho rast v závislosti od aplikácie hydrogélu.
V IV. štvrťroku sa uskutočnilo zisťovanie vplyvu aplikácie hydrogélu na morfologické
a fyziologické parametre koreňového systému (mrazuvzdornosť a biometrické parametre).
Uskutočnilo sa hodnotenie rastu založenej pokusnej plochy borovice lesnej (3 roky
po výsadbe) v závislosti od aplikácie hydrogélu.
Názov projektu:
Číslo projektu:
Plánovaná doba riešenia:
Koordinačné pracovisko:
Riešiteľ:

Vývoj ekologických metód boja s lesnými škodcami
založenými na SIT (modelový druh Ips typographus L.)
8352
2003 –- 2006
International Atomic Energy Agency Viedeň
prof. Ing. Július Novotný, CSc.

Spracovali sa sumárne výsledky za rok 2005 a zostavili sa do podoby ročnej správy
pre IAEA. V zmysle schválenej metodiky pre rok 2005 sa pripravil plán laboratórnych
a terénnych experimentov a vypracovala sa podrobná metodika pre experimenty s ožarovaním
podkôrnikov kobaltovým žiaričom. Zozbieral sa biologický materiál v teréne (podkôrny
hmyz), ožiaril sa kobaltovým žiaričom a skúmali sa biologické procesy ožiareného hmyzu
v laboratórnych podmienkach (prežívanie, fertilita, rozmnožovacia schopnosť). Koncom roka
2005 bola schválená predbežná správa orgánmi IAEA a predpokladá sa finančné krytie
projektu aj v roku 2006.
Názov projektu:
Účtovné číslo projektu:
Plánovaná doba riešenia:
Koordinačné pracovisko:
Riešiteľ:

Entomopatogény významných motýlích škodcov lesa
8353
2002 – 20054
Univerzita Illinois, USA
prof. Ing. Július Novotný, CSc.

V zmysle dohody so zahraničným koordinátorom sa pokračovalo vo výskume aj
v roku 2005. Cieľom bolo overiť posledné výsledky pri použití vyšších dávok mikrosporídií.
Výsledky z roku 2004 sa totiž po spracovaní ukázali ako štatisticky málo preukazné. Na trvalé
pokusné plochy sa vyložili vaječné znášky mníšky veľkohlavej z čistých laboratórnych
chovov ako iniciálny biologický materiál pre jarnú aplikáciu mikrosporídií. Vykonali sa
aplikácie mikrosporídií v troch rôznych dávkach vyšších ako tomu bolo doteraz a následne sa
skúmala ich účinnosť na cieľový druh (mníška veľkohlavá) a na necieľové druhy listožravého
hmyzu. Vykonalo sa päť opakovaných zberov húseníc dubových defoliátorov v troch
experimentálnych územiach. Následne sa všetky húsenice determinovali podľa rodov
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a druhov a všetky jedince sa vyšetrili na prítomnosť entomopatogénov s osobitným
zameraním na prezenciu a intenzitu infekcií spôsobených mikorsporídiami. Porovnávala sa
prezencia a premorenie hostiteľského druhu a ostatných listožravých druhov húseníc motýľov
mikrosporídiami a zisťovala sa špecificita patogéna (mikrosporídie) pri jeho rôznych dávkach.
Spracoval sa prehľad dosiahnutých výsledkov a odovzdal sa zadávateľovi.
Názov projektu:
Číslo projektu:
Plánovaná doba riešenia:
Koordinačné pracovisko:
Riešiteľ:

Microsporidická transmisia v populácii mníšky veľkohlavej
8356
2004 – 2006
BOKU Univerzita Viedeň, Viedeň
Ing. Milan Zúbrik, PhD.

Pripravili sa terénne experimenty, ktoré prebiehali v máji 2005. V špeciálnych
chovných boxoch umiestnených v dubových porastoch v okolí Levíc boli umiestnené
spoločne infikované a neinfikované húsenice mníšky veľkohlavej. Na ich infekciu sa použije
špecifická mikrosporídia vhodná len na infekciu húseníc škodcu. Chov húseníc zabezpečila
univerzita BOKU Viedeň. Založenia experimentu sa zúčastnili aj pracovníci uvedenej
univerzity ako aj pracovníci USDA z USA (Dr. Vince D´Amigo a Dr. Lee Solter). Kontrola
priebehu experimentu v júli preukázala vysokú kontamináciu prostredia nezisteným
patogénom. Z tohto dôvodu bol experiment zastavený a presunutý na iné miesto (lesný porast
vzdialený asi 10 km severne od pôvodnej lokality). Tu experiment úspešne prebehol. Zber
húseníc zabezpečili dvaja pracovníci LVÚ a traja pracovníci univerzity z Viedni. Momentálne
prebieha v laboratóriách univerzity BOKU vo Viedni analýza materiálu. Výsledky budú
známe v zimných mesiacoch a na ich základe sa rozhodne o pokračovaní projektu aj v ďalších
rokoch.
Názov projektu:
Účtovné číslo projektu:
Plánovaná doba riešenia:
Koordinačné pracovisko:
Riešiteľ:

Rozvoj ekologických metód boja s hmyzími škodcami lesa
založených na využití SIT a parazitoidov (modelový hmyz –
mníška veľkohlavá)
8357
1999 – 2005
International Atomic Energy Agency, Viedeň
Ing. Milan Zúbrik, PhD.

V roku 2005 sa spracovával experimentálny materiál a analyzovali sa výsledky. Konalo
sa pracovné stretnutie vo Viedni v sídle IAEA, kde sa rozhodlo o realizácii doplňujúcich
testov v roku 2005. Tie prebehli v laboratóriách Strediska LOS v Banskej Štiavnici. 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.
Názov projektu:
Účtovné číslo projektu:
Plánovaná doba riešenia:
Riešiteľ:

Trvaloudržateľné využívanie uzatvorených skládok odpadov
(Sustainable use of former or abandoned landfills)
8150
2005 – 2007
RNDr. Slávka Tóthová

Medzinárodný projekt bol schválený v rámci podpory INTERREG IIIC pre obdobie
2005-2007 ako sieťový projekt - Network. Na projekte sa zúčastňuje 22 partnerov z 12 štátov
Európskej Únie. Lídrom projektu je Provincia North Brabant z Holandska. Zo Slovenska je
partnerom projektu Lesnícky výskumý ústav, ktorý ponúkol do plánovanej výmeny
skúseností príklady lesníckych rekultivácií povrchu skládok odpadov.
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Cieľom európskej siete SUFALNET je zozbierať poznatky a skúsenosti dostupné v
štátoch EÚ o využívaní a starostlivosti o uzatvorené skládky odpadov. Líder projektu,
Provincia North Brabant patrí v Holandsku k vedúcim autoritám vo využívaní uzatvorených
skládok odpadov. Od roku 2001 aktívne podporuje nové iniciatívy a hľadá nové možnosti
pre využitie rozsiahlych plôch na povrchu uzavretých skládok odpadov. Uzatvorené skládky,
ktoré sa často nachádzajú v blízkosti miest alebo dedín, môžu predstavovať určité riziko
pre životné prostredie a zdravie obyvateľov. Uvedené lokality sa môžu stať alternatívou
pre výstavbu nových priemyselných zón, fariem, športovísk, alebo prírodných parkov,
s úžitkom pre ďalší rozvoj celého regiónu. Mnoho, najmä starších opustených skládok
v Európe, však môže predstavovať zvýšené riziko a je nevyhnutné venovať pozornosť
monitoringu a výskumu vplyvov takýchto skládok na okolité životné prostredie. Najmä
z dôvodov ochrany prostredia a možných negatívnych vplyvov je nevyhnutný výskum
a monitoring rizík na týchto lokalitách.
SUFALNET pôsobí ako centrum pre výmenu skúseností v oblasti monitoringu,
revitalizácie a ďalšieho využitia rozsiahlych území uzatvorených skládok odpadov. Tento cieľ
je napĺňaný prostredníctvom pravidelných workshopov a exkurzií.
V roku 2005 sa zástupcovia LVÚ zúčastnili na dvoch pracovných stretnutiach. V júni
2005 v Holandsku v Mierlo, kde bol prezentovaný poster „Uzavreté skládky odpadov
na Slovensku“ a v októbri 2005 vo Vilnjuse v Litve. Boli vypracované 3 rozsiahle dotazníky,
o monitorovaní, starostlivosti a následnom využívaní uzavretých skládok odpadov
v Slovenskej rebublike.
V priebehu roku 2005 boli vypracované a koordinátorovi projektu v Holandsku
odovzdané požadované správy o plnení úloh a finančná správa potvrdená národným
auditorom (MH SR).
Odborná i laická verejnosť na Slovensku bola informovaná o našich skúsenostiach
získaných v rámci projektu SUFALNET na medzinárodnej konferencii ODPADY 2005
v novembri 2005 v Spišskej Novej Vsi. Za nesmierne dôležitú možno považovať skutočnosť,
že modelové stratégie a doporučenia budú odovzdané na záverečnom seminári v roku 2007
v Bruseli zástupcom Európskej Komisie, ako podklady pre ďalšie strategické rozhodovanie
v oblasti využívania uzatvorených skládok odpadov v EÚ.
Projekt má vlastnú internetovú stránku, kde sú priebežne zverejňované všetky
vypracované dokumenty a prezentácie (www.sufalnet.net).
4.6

Zhodnotenie riešenia úloh výskumno-vývojového zamerania v rámci zmluvných
účelových činností

Úlohy 4.6.1 až 4.6.4 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.
4.6.1 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 náklady na rok 2005 (tis. Sk): 15 000,0

Skutočné náklady za rok 2005 (tis. Sk): 15 000,2

ČÚ 01 – DÔSLEDKY KLIMATICKEJ ZMENY NA LESNÉ EKOSYSTÉMY
Pracovalo sa na transformácii regionálnych scenárov zmien klímy do zmien
bioklimatických podmienok v GIS vrstvách. Pokračovalo sa vo vyhodnocovaní stavu,
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dynamiky vývoja a prognózy teplotných a zrážkových amplitúd pre reálny a predpokladaný
výskyt základných druhov drevín Slovenska.
Pripravovali sa podklady pre modelové územia a lokality troch základných drevín (dub,
buk, smrek) – pokračovalo sa v príprave na získavanie údajov a pre výber modelových území,
modelových lokalít; zisťovali sa možnosti pre zabezpečovanie podkladov a materiálov
historického prieskumu z vybraných modelových lokalít.
Kým v I. polroku sme sa sústredili na výber, zakladanie a meranie trvalých výskumných
plôch – TVP s dôrazom na lesné ekosystémy s prevahou dubov a buka lesného v úzkej
previazanosti s riešením APVV Reakcia diverzity lesných fytocenóz na zmenu edaficko–
klimatických podmienok Slovenska, v III. štvrťroku boli tieto plochy zakladané. TVP sme
sústredili do oblasti Štiavnických vrchov, Krupinskej planiny, Juhoslovenskej kotliny
a Vtáčnika. V spolupráci s Lesoprojektom sme vypracovali požiadavku na databázové
informácie a GIS vrstvy z územia lesných oblastí Poľana, Nízke Tatry, Veporské a Stolické
vrchy, Burda, Zvolenská kotlina. Pripravovali sa podkladové materiály pre plošné tematické
mapovanie modelovej lokality Kojatín.
Spracúvali sa dielčie výsledky pre zistenie dynamiky klimatických a prírastkových
zmien v rastovom procese za účelom odvodenia modelov vplyvu klimatických faktorov
na radiálne prírastky duba pre základné spracovanie prírastkových kriviek.
Pokračovalo štatistické spracovanie letokruhových radov stromových vzorníkov
zo 7 dubových porastov, ktoré sa odobrali v roku 2004 v blízkom okolí klimatickej stanice
Sliač. Pre letokruhové rady sa vypočítali kĺzavé priemery šírky letokruhov a podľa nich aj
prírastkové indexy. Dátové súbory sa pripravili pre podrobnú korelačnú analýzu závislosti
radiálnych prírastkových indexov od základných klimatických faktorov. Na ŠLP TU Zvolen
sa odobrali letokruhové sondy stromových vzorníkov z dvoch porastov smreka a jedného
porastu duba.
S cieľom vyhodnotiť reálnu adaptačnú schopnosť lesných drevín k zmene klimatických
a stanovištných podmienok sa vyhodnotili výsledky meraní provenienčných pokusov a
spracovali súvisiace údaje získané pomocou genetických markérov: Pri smreku sa
vyhodnotila klimatická adaptabilita 49 proveniencií na 3 plochách pokusu IUFRO 1964–65
v nadmorských výškach 400, 950 a 1 300 m n. m. Pri dube sa vyhodnotil provenienčný pokus
založený v r. 1976 na LS Tríbeč s 25 provenienciami duba zimného a 10 provenienciami duba
letného. Na medzinárodnom pokuse IUFRO so smrekovcom Podbanské 1944 a Podbanské
1958 sa vykonala rekognoskácia škôd po víchrici v novembri 2004 a prikročilo k terénnemu
meraniu.
Pre hodnotenie klimatickej adaptability introdukovaných drevín sa v Lesníckom
arboréte Kysihýbel pri Banskej Štiavnici zmeral výškový a hrúbkový rast, produkcia
a zdravotný stav drevín II. oddelenia a časti III. oddelenia arboréta vo veku 100-105 rokov.
V semennom sade borovice čiernej Čereš s najväčším počtom zastúpených výberových
stromov v SR sa použitím izoenzýmových analýz preverili genotypy vrúbľovancov a
vyhodnotili vybrané pozorovania fenológie, kvitnutia a plodenia za r. 2000 až 2004.
Na hodnotenie priebehu a dopadov klimatickej zmeny na lesné dreviny sa zabezpečili
fenologické pozorovania v Medzinárodnej fenologickej záhrade Kysihýbel, vykonávané
v časovom rade od r. 1964.
Zabezpečovali sa metodiky a prepojenie aktivít v jednotlivých projektoch za účelom
časovej a priestorovej koordinácie pre získavanie empirického materiálu, resp. aplikácie
systému získavania údajov a tvorenia informačnej databázy stavu a vývoja lesných
ekosystémov pomocou bodových – trvalých výskumných plôch (TVP) a plošných metód
zahrňujúcich tri základné dreviny (dub, buk, smrek).
Založili sa experimenty s osivom smreka obyčajného na výskum možností zvýšenia
energie klíčenia dlhodobo skladovaných semien pôsobením namáčania semien.

39

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI LESNÍCKEHO VÝSKUMNÉHO ÚSTAVU ZVOLEN V ROKU 2005

Zakladali sa experimentálne pokusy na ochranu koreňového systému proti presýchaniu
dopestovaného krytokorenného sadbového materiálu smreka a buka v lesnej škôlke.
Zahájilo sa mapovanie stavu prirodzeného zmladenia a podmienok pre zmladenie
na modelových územiach.
Doplnili sa nové experimenty (umelá obnova a podsadby voľnokorenným sadbovým
materiálom drevín smrek, buk, dub – Kysuce, Záhorie) s aplikáciou prípravkov podporujúcich
ujatosť, príp. následný adaptačný proces (preparáty s pôdnymi baktériami).
Priebežne sa vyhodnocovali účinky sucha na novozakladané kultúry (hlavne vplyv
na vlásočnicový koreňový systém) s aplikáciou hydroabsorbentov (OZ Krupina,
OZ Palárikovo, OZ Beňuš).
Spracovávali sa biometrické merania výsadieb smreka, buka a duba po 1. a 2.
vegetačnom období (Záhorie, Kysuce, Burda) v meniacich sa klimatických (teplotných
a vlahových) podmienkach.
Vykonala sa rekognoskácia pestovného stavu porastov v 5 modelových územiach
pre dub (VP Želovce, Kojatín, Ladzany, Sitno, Žibritov).
Pokračovalo sa v základných biometrických meraniach vo vybraných génových
základniach z hľadiska simulovania rôznych obnovných postupov s ohľadom
na predpokladanú klimatickú zmenu.
Vykonalo sa hodnotenie prežívania a rastu jednotlivých drevín (dz, bo, bk, sc, sm, dg,
jh) na plochách po priamych prevodoch máloproduktívnych lesov v obvode OZ Trenčín,
LS Kočovce a LS Opatová.
Pokračovalo sa v terénnych meraniach výkonnosti a škôd pri technologických
postupoch, ktoré sa používajú pri pestovaní lesov v súčasnosti s cieľom stanovenia vplyvu
stanovištných podmienok, drevinového zloženia a štruktúry lesných porastov na produktivitu
a ekologickú vhodnosť technológií.
Napriek tomu, že niektoré problematiky nie sú riešené v pôvodne predpokladanej hĺbke,
teda pôvodne predpokladanej detailnosti, šírka problematiky je zachovaná.
Vypracované a odovzdané boli podklady do správy za rok 2005.
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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.
V rámci riešenia sa zhodnocovali odborné a výskumné publikácie z nášho územia,
na základe ktorých sa vypracoval rámcový prehľad o množstve nadzemnej a podzemnej
biomasy bylinného podrastu podľa najrozšírenejších lesných spoločenstiev.
Pokračovalo sa v spracovávaní a vyhodnocovaní vzorníkov odobratých v dubových
mladinách na 6 výskumných plochách v predchádzajúcom roku. Vzorníky boli rozseparované
na kmeň, vetvičky a lístie, bol vypočítaný alebo odmeraný objem kmeňa a hmotnosť sušiny
jednotlivých frakcií. Z údajov boli vypočítané regresné rovnice, ktoré vyjadrujú závislosť
množstva sušiny jednotlivých zložiek biomasy (kmeň, vetvičky, lístie) od ľahko merateľných
vstupných údajov (d0 – hrúbka koreňového krčku, d1,3 – hrúbka kmeňa, h – výška kmeňa).
Pre každú plochu boli vypočítané expanzné faktory – BEFs (biomass expansion factors),
ktoré konvertujú objem kmeňa priamo na suchú hmotnosť zložky biomasy (listy, vetvy,
kmeň, mŕtve vetvy, kôra, peň, hrubé korene, jemné korienky alebo celý strom). Všetky
uvedené údaje budú slúžiť ako doplňujúce k už známym údajom získaným z rastových
tabuliek a literatúry o dospelých jedincoch a porastoch. Na každej ploche bolo zmerané
a vypočítané množstvo mŕtveho dreva. Boli založené ďalšie 2 výskumné plochy (1 v dubovej
mladine, 1 na holine po ťažbe dubového porastu, ktorá sa uskutočnila na jar 2005) na ktorých
boli vykonané kompletné merania biomasy a odobratý opad. V II. štvrťroku boli merania
doplnené o zisťovanie podielu podzemnej biomasy na všetkých 8 výskumných plochách,
ktoré boli založené v priebehu rokov 2004 a 2005. V III. štvrťroku sa pokračovalo
v spracovávaní biomasy odobranej z dubových výskumných plôch založených v mladinách,
v tvorbe BEFov a regresných rovníc. S využitím rastových tabuliek boli odvodené BEFy
pre konáre v dospelých dubových porastoch. Okrem toho boli založené ďalšie 4 výskumné
plochy v smrekových mladinách. Pri ich zakladaní sa postupovalo podľa rovnakej metodiky
ako v prípade duba a s rovnakým cieľom, t. j. získať chýbajúce údaje o biomase mladín
a vypočítať BEFy, resp. regresné rovnice.
Na doplnenie experimentálnej bázy pre kvantifikáciu zásob uhlíka v lesných pôdach sa
pokračovalo v spracovávaní vzoriek pokryvného humusu a vzoriek pôd odobratých zo siete
Národnej inventarizácie lesov Slovenska. Študovali sa tiež aktuálne oficiálne dokumenty EÚ
súvisiace s kvantifikáciou uhlíka a ich zmien v pôdach.
Súčasťou riešenia bolo tiež spresňovanie informácií o zásobách uhlíka v pôde
na základe existujúcich a nových báz údajov s využitím stratifikácie (triedenie podľa
kvalitatívnych znakov, napr. o drevine, pôdnom type, stanovišti) a s využitím poznatkov
o vzťahoch medzi zásobami uhlíka v pôde a kvantitatívnymi znakmi (klimatické údaje,
nadmorská výška a pod.).
Pokračovali práce súvisiace s overovaním postupov laboratórnych analýz pre stanovenie
organického uhlíka. Vo vzorkách pôd analyzovaných v roku 2004 sa v I. polroku 2005
stanovil organický uhlík oxidimetrickou metódou a to v každej vzorke v piatich
opakovaniach. V súčasnosti sa namerané hodnoty štatisticky vyhodnocujú a spracúva sa
validácia metódy programom Effi – Validation. Pre výber optimálnej metódy stanovenia
uhlíka suchým spaľovaním vo vzorkách biomasy boli vybrané vzorky duba a zmesi bylín.
V súčasnosti prebieha analýza týchto organických vzoriek, pri ktorých sa stanovuje obsah
celkového uhlíka prístrojom FLASH EA 1112 pri nástreku kyslíka 5 sekúnd a 10 sekúnd.
Analyzovali sa možnosti vzájomného prepojenia a interpretácie nových informačných
báz o kvantite a štruktúre biomasy, ako aj o zásobách uhlíka v hodnotených bilančných
kategóriách a zložkách lesných ekosystémov, najmä z národnej inventarizácie lesa.
Pokračovali práce na vypracovávaní národnej metodiky potrebnej pre bilancovanie zásob
uhlíka v jednotlivých bilančných kategóriách pre sektor lesníctva a využívania krajiny.
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Pripravovali a spracovávali sa podklady pre klasifikáciu a kvantifikáciu kategórií využívania
krajiny na podkladoch z tzv. „land cover“ máp pre dva selektované časové horizonty (rok
1990 a 2000).
Uskutočnili sa dve pracovné porady všetkých riešiteľov úlohy, na ktorých boli
odprezentované doteraz získané výsledky a prediskutované úlohy, ktoré budú predmetom
riešenia v nasledujúcom období. Riešenie úlohy bude zamerané na nasledovné okruhy
problémov:
Kvantifikácia nadzemnej a podzemnej biomasy a zásob uhlíka v biomase a pôde
vo vybratých modelových ekosystémoch.
Tvorba národnej metodiky bilancovania emisií skleníkových plynov v sektore lesného
hospodárstva a využívania krajiny.
Spracovávanie dostupných údajových zdrojov pre systém monitorovania bilančných
zmien skleníkových plynov v sektore lesného hospodárstva.
Výsledkom riešenia pre rok 2005 je plánované rozšírenie a skvalitnenie experimentálnej
a poznatkovej bázy pre bilancovanie zásob uhlíka v lesných ekosystémoch.
ČÚ 03 STRATÉGIA

OCHRANY LESA PROTI
V PODMIENKACH KLIMATICKEJ ZMENY

KOMPLEXU

ŠKODLIVÝCH

ČINITEĽOV

V apríli sa realizovalo pracovné stretnutie zvolané vedúcim projektu k uvedenej
problematike. Bolo konštatované, že riešenie pokračuje zatiaľ bez problémov.
Pre analýzu veterných, snehových a námrazových ťažieb sa využili elaboráty LOS
o výskyte škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska (Varínsky a kol., 1997–2004). Zohľadnili
sa dreviny: smrek obyčajný, borovica sosna, jedľa obyčajná, buk obyčajný, duby, hrab
obyčajný a ostatné dreviny spolu. Výstupom bol percentuálny podiel kalamitného dreva
hlavných drevín na celkovom objeme náhodných ťažieb spôsobených osobitne vetrom,
snehom a námrazou. Ďalej sa zhodnotila intenzita poškodenia uvedených drevín (m3 na ha
porastovej plochy a jeden rok). Veterné kalamity sú najčastejšie v strednej a severnej časti
Slovenska. Ide prevažne o stredne vysoké a vysoké pohoria, ako aj ich podhorské oblasti
a úzke doliny. Lokalizácia veterných náhodných ťažieb sa neviaže len na určitý charakter
terénu, prípadne stanovištné podmienky, ale aj na drevinové zloženie porastov, konkrétne
na smrečiny. Avšak pri porovnávaní priestorového rozloženia veterných kalamít rokov
1996-2004 a predošlých decénií sa zistilo, že pribúdajú v bývalých marginálnych oblastiach
ich pôvodného vysokého výskytu. Ide napríklad o lesné oblasti s prevahou buka (Trenčiansky
kraj, resp. juh Banskobystrického kraja).. V rámci rozsiahlych terénnych meraní sa pozornosť
venovala koreňovým systémom smrekovca opadavého, borovice sosny a najmä smreka
obyčajného. Záujmové územie tvorili kalamitné plochy v TANAP-e. Zhodnotila sa hrúbková
štruktúra a hĺbková distribúcia koreňov. Ďalej sa zisťoval vplyv pôdnych pomerov na
morfologické vlastnosti koreňových systémov. Rámcovo sa zhodnotili medzidruhové rozdiely
vzhľadom na ukotvenie drevín.
- Izolovali sa patogénne huby Armillaria ostoyae a Heterobasidion annosum do čistej
kultúry.
- V laboratóriu sa merala rýchlosť rastu mycélií pri teplotách prostredia 24 °C, 26 °C
a 30 °C.
- V laboratóriu sa ďalej merala rýchlosť rastu mycélií pod vplyvom fungicídu Aliette 80 WP
pri koncentráciách 0,01 % až 2 %.
- V terénnych podmienkach sa infikovali stromy smreka v okolí Banskej Štiavnice
mycéliom čistej kultúry Armillaria ostoyae a v okolí Podzámčoka mycéliom
Heterobasidion annosum v 4 ročných obdobiach.
Terénne pokusy na sledovanie vývoja lykožrúta smrekového (Ips typographus)
pomocou klasických lapákov boli založené na troch lokalitách. Prvá lokalita sa nachádza
pri obci Baková Jama (340 m n. m.), druhá na Červenej Studni (650 m n. m.) a tretia
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na Poľane (1 100 m n. m.). Na každej z troch lokalít sa založili po tri klasické lapáky a bol
na nich sledovaný vývoj podkôrnika. Plochy sa nachádzajú v rôznych nadmorských výškach,
čo má za následok rozdiely vo vývoji lykožrúta spôsobené odlišnými klimatickými
podmienkami. Každý z troch kmeňov bol umiestnený na rôznom stanovišti.
V dvoch pokusoch išlo jednak o otestovanie upraveného dizajnu tubusového odparníka
so šraubovacím uzáverom (variant 04), ktorý by umožňoval jeho recykláciu a jednak
o overenie možnosti celosezónnej účinnosti odparníkov IT–PC - a PCIT-Ecolure TUBUS.
Prvý pokus sa zameral na komparáciu odparníka IT-Ecolure TUBUS 04 s variantom 03
(so zataveným uzáverom zásobníka) a so zahraničným štandardom Pheroprax A. Za tým
účelom sa na lokalite Horná Bzová nainštalovali štyri trojice lapačov Ecotrap, v ktorých sa
použili 3 uvedené druhy odparníkov a počas celého trvania pokusu (20 týždňov) sa
nevymieňali, ani nedopĺňali. V druhom pokuse sa komparovala účinnosť a najmä overovala
celosezónnosť odparníkov PC - a PCIT-Ecolure TUBUS variant 04, so šraubovacím
uzáverom zásobníka, a to tiež v štyroch dvojiciach lapačov Ecotrap počas 135 dní sezóny
2004. Odbery sa robili v 2-týždňových intervaloch (prvý bol skrátený).
Overil sa vplyv hostiteľskej dreviny na vitalitu, fertilitu, mortalitu a rýchlosť vývoja
modelového druhu listožravého hmyzu v podmienkach ovplyvnených rozličným spôsobom
klimatickými zmenami.
- Experimenty sa realizovali na VS Banská Štiavnica.
- Na jar roku 2004 sa založil laboratórny chov mníšky veľkohlavej.
- Použili sa vajíčka z čistého kontinuálneho laboratórneho chovu škodcu (USA, OTIS).
- Húsenice škodcu sa chovali v chovných valcoch na listoch z piatich rozličných druhov
duba (dub letný, dub zimný, dub cerový, dub balkánsky a dub plstnatý).
- Odber listov sa vykonal na jednej lokalite – arborétum Kysihýbeľ. Potrava sa menila cca
2 x týždenne. Húsenice sa chovali v spoločných chovných zariadeniach v počte 5 ks
na jeden kelímok a v počte 50 ks v jednej variante pri bežných laboratórnych
podmienkach. Zisťovali sa vývojové charakteristiky, mortalita, natalita atď.
Pokračovalo sa vo výskume vplyvu klimatických prvkov a iných ekologických faktorov
na potravné správanie a etologické prejavy zveri a v retrospektívnej analýze poškodenia lesa
a faktorov naň pôsobiacich.
Údaje o správaní zveri sa získavajú kontinuálnym telemetrickým monitorovaním jelenej
zveri s využitím GPS, ako podporného systému pre spresnenie terénnych meraní.
V doterajšom riešení sme aplikovali klasickú VHF terestrickú metódu, ktorá spočíva
v označení jedincov jelenej zveri krátkovlnnou vysielačkou a následnom monitorovaní jej
pohybu podľa harmonogramu terénnych prác. Vlastná lokalizácia vyhľadaného jedinca zveri
sa robila trianguláciou, t. j. určením smerníka prichádzajúceho signálu od zvieraťa z troch
rozličných pozícií. Stanovište merača sa určilo pomocou prenosného satelitného navigátora
GPS Garmin Vista. Priesečník smerníkov (stred vzniknutého trojuholníka) na mape udával
polohu – lokáciu – zvieraťa. Výsledným údajom merania sú súradnice UTM polohy zvieraťa
x, y, z, odčítané z vojenskej mapy 1:25 000. Ku každej lokácii sa viažu ďalšie informácie ako
napr. čas, aktuálne klimatické pomery (rýchlosť vetra, výška a kvalita snehovej pokrývky,
zrážky, teplota atď.), druh aktivity zvieraťa, rušivé vplyvy. Výrobcami krátkovlnných
vysielačiek inštalovaných v obojkoch boli firmy Advanced Telemetry Systems (USA)
a Telonics (USA). Zvieratá sa odchytávajú do stabilných odchytových zariadení alebo sa
imobilizujú na návnade narkotickou strelou.
Rádiotelemetrické merania z dvoch vybraných modelových území sa využijú
pre riešenie vplyvu klimatických charakteristík na ekológiu jelenej zveri a jej vzťahu
k lesným drevinám. Prvé územie sa nachádza v centrálnej časti Nízkych Tatier a dosahuje
výmeru 26 868 ha. Údaje z tohto územia sa získali v dvoch výskumných projektoch v rokoch
1995–2002 (Varínsky a kol. 1999, Novotný a kol. 2002).
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Od roku 2004 sa realizuje telemetrický výskum jelenej zveri v CHPO Poľana, ktorý
pokračuje aj v roku 2005 (územie cca 24 000 ha). V zimnom období 2005 sa odchytilo
5 jedincov jelenej zveri, takže celkovo sa telemetria od marca do septembra realizovala
na 8 jedincoch zveri (3 z predchádzajúceho roku). Keďže zima 2005 sa vyznačovala
nadpriemernou dĺžkou obdobia so snehovou pokrývkou, ako aj jej nadpriemernou výškou,
telemetriou sa získali nové poznatky o potravnom a priestorovom správaní jelenej zveri
v mimoriadnych snehových podmienkach. V rámci prípravy GIS vrstiev pre analýzu
telemetrických dát sa započalo vektorizovanie ortofotomáp s cieľom vygenerovania
súčasného stavu vegetácie a biotopov Poľany. Pre účely posúdenia dlhodobého vplyvu veľkej
bylinožravej zveri na obnovu lesa sa vykonali opätovné merania drevinovej vegetácie
na párových (oplotených a neoplotených) plochách založených v rokoch 1991 a 1992.
Doteraz sa vyhodnotilo 6 párových plôch. V mesiacoch marec a máj sa uskutočnili
prezentácie pre pracovníkov Lesov SR š. p. Banská Bystrica za účelom ich informovania
o priebehu prác na etape E 03.
ČÚ 04

ROZPRACOVANIE OPATRENÍ VYPLÝVAJÚCICH Z PODPISU
PROTOKOLU PRE ODVETVIE LESNÉHO HOSPODÁRSTVA

KJÓTSKEHO

Dopracovali sa podklady do správy o výsledkoch riešenia za rok 2004 a navrhol sa
postup, rámcová a podrobná metodika riešenia vecných problematík jednotlivých subetáp
v roku 2005.
Zabezpečilo sa usporiadanie databázy dokumentov súvisiacich s klimatickou zmenou
a obchodom s uhlíkom v elektronickej forme, pokračuje sa v jej priebežnom dopĺňaní.
Analýza dokumentov sa zamerala hlavne na Medzivládny panel o klimatickej zmene (IPCC).
V súčasnosti sa analyzujú dokumenty vypracované v roku 2004, najmä Tematická hodnotiaca
správa MŽP SR o potrebách rozvoja kapacít pre Rámcový dohovor OSN o zmene klímy, ako
aj „Kapitola 11 Lesnícky sektor“ a „Stratégia SR plnenia záväzkov KP“. Vykonal sa rozbor
doterajšieho členenia mitigačných adaptačných opatrení a navrhol sa rámcový systém
opatrení na znižovanie skleníkových plynov, a to podľa ich pôsobnosti, úrovne
implementácie, doby trvania, typu uplatňovaných nástrojov, stavu implementácie a cieľa,
na ktorý sa zameriavajú. Navrhlo sa členenie lesníckych opatrení do troch základných skupín:
opatrenia na uskladnenie, zachovanie a nahradenie uhlíka. Navrhli sa postupy realizácie
lesníckych opatrení prostredníctvom: 1) uplatňovania právnych predpisov, 2) hospodárskych
opatrení LHP a programov starostlivosti, resp. záchrany a 3) lesníckych projektov.
Začali sa práce na systéme metód hodnotenia efektívnosti projektov a návrhu metód
vhodných na ich hodnotenie. Analyzovali sa alternatívne metódy hodnotenia ku Cost Benefit
analýze. Identifikovali sa hlavné vstupy a výstupy pre analýzu ekonomickej a finančnej
efektívnosti. Na výnosovú stránku projektov sa použila veličina hodnoty produkcie biomasy,
resp. zmena jej hodnoty v dôsledku aplikácie opatrenia. Zhromažďovali sa informácie
o socioekonomickej významnosti a možnostiach viazania skleníkových plynov
a technické, ekonomické údaje a ukazovatele projektov.
Pokračovalo sa s analýzou obsahu a foriem lesníckych projektov v rámci CDM.
Analyzovali sa jednotlivé druhy projektov v rámci klimatických zmien (projekty
na zachovanie uhlíka, projekty na uskladnenie uhlíka a projekty na nahradenie uhlíka).
Vypracoval sa metodický postup hodnotenia ekonomickej a finančnej efektívnosti lesníckych
projektov a jednotlivých ukazovateľov Cost Benefit analýzy. Praktické analýzy v troch
variantoch (administratívne náklady vo výške 20 % z celkových priamych nákladov, vo výške
priemerných nákladov, a bez finančnej podpory zo štrukturálnych fondov) sa vykonali
na vybranom príklade lesníckych projektov pre zalesňovanie poľnohospodárskych pôd.
Na základe CCB štandardov pre hodnotenie zalesňovacích projektov sa analyzovala
možnosť ich využitia pre metodiku hodnotenia zalesňovacích projektov na Slovensku.
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Urobila sa analýza možných environmentálnych a socio-ekonomických dopadov. Vykonal sa
predbežný zber údajov v oblasti projektov ozdravných opatrení.
Zbierali sa vzorky palivovej dendromasy vybraných drevín a priebežne sa vykonávali
analýzy ich chemických a energetických vlastností. Odobrali sa vzorky popola po spaľovaní
dendromasy (v Novej Dubnici) a vykonali sa chemické rozbory. Vypracovala sa metodika
zisťovania produkčných možností agáta so zameraním na bilanciu skleníkových plynov
vo vybraných energetických porastoch. Vykonali a vyhodnotili sa merania produkcie
dendromasy v rôznych stanovištných podmienkach. Vykonali sa merania produkčnej
možnosti topoľových porastov so zameraním na produkciu palivovej dendromasy pri rubnom
veku 12 a 25 rokov v podmeinkach OLZ Palárikovo. Analyzovali sa najnovšie právne normy
súvisiace s obmedzovaním produkcie skleníkových plynov. Vypracovala sa štúdia
realizovateľnosti náhrady zemného plynu dendromasou v podmienkach komunálnej sféry.
Začal sa zber údajov potrebných na hodnotenie technických postupov modifikácie vlastností
palivovej dendromasy.
Vypracovala sa rámcová kvantifikácia vplyvu klimatických zmien na ročný výnos
obnovnej a výchovnej ťažby pre alternatívne scenáre zloženia drevín. Posúdila sa možnosť
kvantifikácie vplyvu klimatických zmien na základe výšky náhodných ťažieb. Odvodila sa
rámcová hodnota dobropisu CO2 ako pozitívnej externality lesnej výroby.
Vykonala sa rámcová finančná kvantifikácia nepriameho a priameho plyvu CO2
na proces a úžitky lesnej výroby. Nepriamy vplyv sa vymedzil cestou zmeny CPP čistého
výnosu združeného porastu na možných scenároch zastúpenia drevín v roku 2100,
generovaných klimatickými zmenami. Priamy vplyv sa vyjadril pomocou regresných
závislosti nákladov vybraných výkonov lesnej výroby a hospodárskeho výsledku od %
náhodnej ťažby.
Ekonomická kvantifikácia CO2 sa vykonala ako pozitívna externalita lesnej výroby
a procesu spracovania dreva viazaním uhlíka v zásobách lesných porastov, v lesnej pôde
a vo výrobkoch z dreva. Kvantifikovala sa veličina ročného dobropisu CO2 v lesných
ekosystémoch SR a stanovili sa predbežné množstva sušiny dreva v prírastkoch, resp.
dlhodobo užívaných výrobkoch z dreva.
Doplňovala sa databáza informácií o nákladoch mitigačných opatrení z vypracovaných
a realizovaných projektov ozdravných opatrení a zalesňovania nelesných pozemkov
a zo „Zelených správ“ lesníctva SR. Vymedzili sa ďalšie alternatívne postupy riešenia.
Zanalyzovali a zhodnotili sa formálne aktivity a dokumenty o klimatických zmenách
a vývoji procesu, legislatívnych a ekonomických nástrojov problematiky obchodovania
s emisiami vo svete, v EÚ a SR. Posúdil sa podiel ročného dobropisu viazania CO2 v lesníctve
a ročná emisná kvóta podnikov hospodárstva SR. Za relevantne pre ďalší vývoj v tejto oblasti
v SR možno považovať špecifické národné systémy obchodovania so skleníkovými plynmi
v USA a Dánsku. Vypracoval sa príspevok o ekonomických aspektoch klimatických zmien
v lesníctve na medzinárodnú vedeckú konferenciu Klimatické zmeny - lesné ekosystémy
a krajina.
Vypracovali sa podklady do Správy za úlohu Vplyv globálnej klimatickej zmeny
na lesy Slovenska riešenú v roku 2005 v rámci kontraktu, ktorý bol uzavretý medzi MP SR
a LVÚ Zvolen.
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4.6.2 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. 2005 – 31. 12. 2005
Plánované náklady na rok 2005 (tis. Sk): 700,0

Skutočné náklady za rok 2005 (tis. Sk): 716,8

Pri riešení úlohy v roku 2005 boli vypracované novelizované „Pokyny pre zakladanie,
obhospodarovanie a evidenciu výskumných plôch na LVÚ Zvolen“ v súlade so znením
nového zákona o lesoch č. 326/2005. Prílohou pokynov sú nasledovné formuláre:
•
Protokol o založení trvalej (dočasnej) výskumnej plochy,
•
Základné informácie o trvalej (dočasnej) výskumnej ploche,
•
Protokol o založení krátkodobej výskumnej plochy.
Pri terénnych prácach sa vykonali biometrické merania na provenienčných IUFRO
plochách smrekovca, ktoré boli poškodené veternou kalamitou v Tatrách (19. 11. 2004),
opakované biometrické merania na TVP zameraných na výskum prebierok a výskum
produkcie. Zabezpečila sa taktiež kontinuita výskumu na 2 medzinárodných provenienčných
plochách smreka, pričom bol vyhodnotený doterajší rast sledovaných proveniencií.
V rámci výskumu vnútroekosystémových vzťahov na výskumno-demonštračnom
objekte Poľana – Hukavský grúň boli spracované čiastkové výsledky.
Vypracovala sa správa za úlohu, v ktorej sa stručne popisuje aktuálny stav
v kategorizácii TVP, zámery do najbližších rokov a stav budovania geodatabázy o TVP a jej
sprístupňovania pre všetkých riešiteľov výskumných projektov na LVÚ Zvolen.
4.6.3 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 2005 (tis. Sk): 600,0

Skutočné náklady za rok 2005 (tis. Sk): 600,3

Vypracoval sa Súhrn národného zoznamu uznaných zdrojov lesného reprodukčného
materiálu pre potreby Schémy OECD pre lesný reprodukčný materiál. Doplnil, upravil
a na internetovej stránke LVÚ www.fris.sk sa zverejnil úplný anglický preklad legislatívy SR
v oblasti lesného reprodukčného materiálu. Aktualizovala sa slovenská verzia internetových
stránok, vrátane príloh vyhlášky s formulármi na stiahnutie pre praktické použitie.
Vyhodnotili sa výsledky terénnych meraní porovnávacích výsadieb topoľov, jaseňa,
agáta a duba letného realizovaných v závere predošlého roka.
S predpismi EÚ sa zosúladil Národný zoznam uznaných zdrojov lesného reprodukčného
materiálu kategórie Kvalifikovaný (sem. sady, výberové stromy, doporučené klony) a
Testovaný (klony tp).
Vypracoval sa návrh Národného programu ochrany lesných genetických zdrojov, ktorý
bol schválený vedením MP.
Zabezpečila sa príprava a opakované úpravy návrhu projektu „Podpora národného
kontrolného systému pre lesný reprodukčný materiál v SR“ z Prechodného fondu EÚ v súlade
s požiadavkami EK. Projekt bol EK prijatý a s rozpočtom 205 tis. € sa bude realizovať
v r. 2006. Projekt sa bude skladať z 2 častí – technickej asistencie a obstarania infraštruktúry.
V mesiaci november a december sa pripravili prvé verzie technických špecifikácií pre obe
časti projektu.
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Pre rokovania Stáleho výboru EÚ pre množiteľský materiál 18. 2., 15. 4., 3. 6.
a 4. 10. 2005 sa vypracovali písomné stanoviská za SR, týkajúce sa regulácie použitia
reprodukčného materiálu získaného a rozpestovaného pred vstupom do EÚ a kontroly
reprodukčného materiálu na nelesnícke účely. Na ten istý účel sa vypracovali stanoviská
k 4 rozhodnutiam EK, týkajúcim sa lesného reprodukčného materiálu a jeho zdrojov.
V spolupráci so SL a SMZ MP SR sa zabezpečilo pripojenie sa SR k III. etape
Európskeho programu pre lesné genetické zdroje EUFORGEN. Vypracovalo sa tiež
stanovisko k návrhu „Kritérií a požiadaviek na objekty pre ochranu génových zdrojov
cenných listnáčov v Európe“.
Zabezpečila sa pestovná starostlivosť - orezali a vyčistili sa matečnice klonov (vŕbové,
čiastočne aj topoľové) na Biologickej základni LVÚ Gabčíkovo. Odobrali sa odrezky a z nich
dopestovali sadenice na obnovu matečníc na VS Gabčíkovo. Podľa stavu ku koncu septembra
2005 je to 33 klonov topoľov, ktoré sa podarilo namnožiť zo slabo zastúpených klonov
topoľov a vŕb v starej matečnici. Z VÚLHM VS Uherské Hradiště sa získal a rozpestoval
reprodukčný materiál (odrezky) na obnovu kmeňovej matečnice topoľov uznaných v SR.
Na BZ Gabčíkovo sa preškôlkovalo 300 in vitro namnožených jedincov 4 klonov topoľa
bieleho a 2 VS agáta. Pokračovalo in vitro množenie 4 klonov topoľov pre domácu potrebu a
výmenu s Institutom za topolarstvo Novi Sad v rámci Medzivládnej dohody o vedecko–
technickej spolupráci medzi vládou SR a Srbska a Čiernej hory. V spolupráci s Lesmi SR sa
na OZ Palárikovo – LS Kamenica nad Hronom založila pokusná plocha pre overenie spôsobu
výsadby a rastu domácich klonov topoľa bieleho a sivého.
Na OZ Bardejov, LS Hertník bol založený medzinárodný provenienčný pokus IUFRO
s jedľou bielou.
Zmerali sa trvalé výskumné plochy topoľa bieleho, topoľa čierneho, agáta, jaseňa
a vykonalo sa prvé meranie 15 proveniencií 4 druhov dubov pestovaných pre založenie
provenienčného pokusu.
Vyhodnotila sa štruktúra uznaných porastov IIA a GZ podľa drevín, ich semenárskych
oblastí a výškových zón SR a vypracovalo sa rámcové usmernenie pre ochranu genofondu
lesných drevín in situ.
Kolektív riešiteľov vypracoval a publikoval 4 prierezové referáty o harmonizácii
súvisiacej legislatívy, výsledkoch výskumu a jeho aplikácii v praxi: pre celoštátny seminár
Aktuálne problémy lesného škôlkarstva a semenárstva 2005, medzinárodnú konferenciu
„Ochrana a využitie lesných genetických zdrojov v Poľsku – stav a perspektívy (pozvanie),
pracovné stretnutie zástupcov semenárskych kontrol 11 štátov „Možnosti spolupráce
pri implementácii Smernice 1999/105/ES o obchode s lesným reprodukčným materiálom
v Liptovskom Jáne a zborník „Forum Genetic-Wald-Forstwirtschaft“ AFSP Teisendorf,
Nemecko.
Vypracoval sa štatút Lesníckeho arboréta v Kysihýbli pri Banskej Štiavnici,
po konzultáciách so ŠOP-SCHKO Štiavnické vrchy sa predložil na schválenie vedeniu LVÚ.
4.6.4 Rekonštrukcie nepôvodných lesných spoločenstiev ohrozených zmenou prírodných
podmienok na ekologicky stabilnejšie ekosystémy
Účtovné číslo úlohy:
6310 – 6313
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Marek Turčáni, PhD.
Gestor za MP SR SL:
Ing. Ján Marcinek
Doba riešenia:
1. 6. 2005 – 31. 12. 2008
Plánované náklady na rok 2005 (tis. Sk): 5 500,0

Skutočné náklady za rok 2005 (tis. Sk): 5 500,0

V máji sa zostavili tímy pre riešenie projektu a pripravila sa dokumentácia pre úvodnú
oponentúru, ktorá sa uskutočnila 1. júna 2005 bez vážnejších pripomienok oponentov a
gestora. Skompletizovala sa dokumentácia z úvodnej oponentúry a celý materiál sa pripravil
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na odovzdanie na MP SR. V júni sa intenzívne pracovalo na príprave metodiky
veľkoplošného zberu dát na Kysuciach. Zabezpečili sa potrebné informácie na úrovni vrstiev
GIS a navrhla sa schéma výberu tréningových pozemných plôch pre porovnanie získaných
údajov s údajmi z DPZ. Pripravil sa návrh presunu časti pridelených finančných prostriedkov
do kapitálových položiek vzhľadom na potrebu nákupu prístrojového a softvérového
vybavenia. Na získanie informácií o priestorovej distribúcii hynúcich smrečín na Lesnom
závode Čadca riešitelia výskumnej úlohy absolvovali niekoľko rokovaní a terénnych
pochôdzok, ktorých účelom bol výber stacionárnej pokusnej plochy slúžiacemu na získavanie
podrobných údajov o mechanizme hynutia smrečín na úrovni stromu a porastu. Začalo sa
so zberom dát pre dopadové štúdie rekonštrukcií nepôvodných smrečín.
V júli-septembri prebiehal intenzívny zber údajov v teréne. Na Kysuciach sme
stabilizovali 200 tréningových plôch potrebných pre porovnanie pozemných údajov
so satelitnými scénami. Na všetkých tréningových plochách sa zmerali parametre prostredia
a charakterizoval sa zdravotný stav. Údaje sa spracovali a vložili do databázových súborov.
Pripravujú sa GIS-ové vrstvy parametrov prostredia (zrážky, teploty ...). Z dostupných údajov
sa zosumarizoval proces hynutia smrečín na Kysuciach po jednotlivých JPRL a pripravuje sa
GIS-ová vrstva zameraná na časový priebeh hynutia v dôsledku pôsobenia podkôrneho
hmyzu a húb v období 2001-2005. Vybrali sa a označili stromy na odoberanie genetického
materiálu a listových analýz. V rôznych regiónoch Kysúc sa približne na 200 smrekoch
zrealizoval prieskum druhového spektra a početnosti podkôrnych škodcov. Takisto sa
odobrali vzorky na výskum podzemnej biomasy zo stromov stabilizovaných za účelom
odberu genetického materiálu.
Počas októbra–novembra sme vzhľadom na priaznivé počasie pokračovali v zbere
terénnych dát a materiálu. Takisto sme pokračovali v zakladaní pokusov, ktoré sa budú
hodnotiť počas ďalších rokov. Založili sa terénne pokusy s vápnením pôdy s presne
definovanými podmienkami (pred pokusom sa previedol odber pôdy a asimilačných orgánov,
aby bolo možné presne zhodnotiť efekt vápnenia). Dokončilo sa odoberanie vzoriek
asimilačných orgánov pre genetické analýzy a laboratórne analýzy obsahu základných živín
ako aj záťažových prvkov. Vzorky asimilačných orgánov sa vysušili, pomleli a pripravili
na mineralizáciu. Časť vzoriek sa spracovala analytickými laboratórnymi metódami.
Vytriedili a pripravili sa na ďalšie spracovanie vzorky koreňových sústav. Začalo sa
so zadávaním získaných terénnych údajov do databáz, v niektorých prípadoch sme pristúpili
ku prvotným analýzam dát. Previedli sme spracovanie pozemnou fotogrametriou získaných
časových radov snímok priebehu hynutia smrekových porastov na Kysuciach a vykonali sme
prvotnú analýzu časovej a priestorovej distribúcie tohto fenoménu na vybratých plochách.
Dopracovali sa a analyzovali prvotné údaje o procesoch fotosyntézy v postihnutých porastoch
na Kysuciach. Analyzovali sa údaje získané v rámci merania úlohy vodného stresu v procese
hynutia smrekových porastov. Do databáz sa zadali údaje o početnosti jednotlivých
podkôrnych škodcov na Kysuciach a začali sme s ich analýzou.
V rámci ČÚ 01 sa pristúpilo ku tvorbe prvotných klimatických modelov, modelov Ph
a odklonu priestorovej distribúcie smreka od jeho optima na Kysuciach. Pri tvorbe modelov
sa využili aj možnosti neurónových sietí, ktoré poskytli predbežné výsledky. Na základe
satelitných snímok sa zhodnotila priestorová distribúcia úbytku smrekových porastov podľa
LUC na Kysuciach a definovali sa pravdepodobné dôvody týchto zmien. Na základe údajov
z lesohospodárskej evidencie sme analyzovali pravdepodobnosti zničenia porastov
v predmetnom území jednotlivými škodlivými činiteľmi ktoré boli v údajoch k dispozícii.
V rámci ČÚ 03 sme spracovali základnú informáciu o lesoch na Kysuciach využitím databázy
Lesoprojektu. Spracovali sa dáta získané terénnymi meraniami a vložili sa do informačného
systému projektu. Vykonalo sa zhodnotenie individuálnych pokusov (možnosti využívania
obaľovaných sadeníc), ktoré prebiehali v letnom a jesennom období. Prebehlo predbežné
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zhromažďovanie údajov na hodnotenie vhodnosti technologických postupov a vykonala sa
primárna ekonomická analýza hospodárenia v postihnutých porastoch. Pripravili sa dotazníky
na získavanie ďalších údajov v nasledujúcom období.
Počas decembra sa na základe doteraz spracovaných údajov pripravila a skompilovala
záverečná správa za prvý rok riešenia projektu.

5. ZHODNOTENIE REALIZAČNEJ ČINNOSTI
5.1

Hmotné realizačné výstupy

Výroba reprodukčného materiálu drevín vhodných pre melioračné a ochranné výsadby
na pozemkoch s nepriaznivým stavom pôd, pozemkov ohrozených eróziou a pre brehové
porasty vodných tokov a nádrží (20 000 ks ročne).
Zalesnenie demonštračných plôch na poľnohospodárskych pozemkoch komerčne
vhodnou vegetáciou na výmere 3 ha.
5.2

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

5.3

Účasť na tvorbe legislatívnych noriem

• Príprava podkladov na stanovenie výšky škody v TANAP-e na účely podpory z Fondu
solidarity EÚ.
• Vypracovanie podkladov do Štatistickej ročenky pre ŠÚ SR.
• Vypracovanie vzorového výpočtu na hodnotenie verejnoprospešných úžitkov lesa
na základe záverov porady vedenia MP SR.
• Vypracovanie analýzy lesných zákonov vybraných krajín EÚ v oblasti využívania lesov
verejnosťou a práva vstupu do lesa.
• Vypracovanie podkladov pre národné účty hospodárstva SR.
• Vypracovanie pripomienok k národohospodárskej stratégii vypracovanej MH SR.
• Vypracovanie stanoviska k pripomienkam odborov MP SR k materiálu „Národné kritériá
a ukazovatele trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch“ predkladanému do vedenia
MP SR.
• Účasť na audite Slovenského systému certifikácie lesov vykonaného firmou Yakko Poyry
Management Consulting (JPMC) Fieled Visit Slovakia v apríli 2005.
• Vypracovanie materiálu o možnostiach vytvorenia rezerv finančných zdrojov z ťažby
dreva na pestovnú činnosť v zmysle platných zákonov (zákon o dani) a vypracovanie
modelov obhospodarovania lesov v bežných a zmenených podmienkach.
• Pripomienky k návrhu nariadenia vlády SR o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu
náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania a o spôsobe výpočtu náhrady.
• Zabezpečenie účasti a súvisiacich úloh na rokovaniach Stáleho lesníckeho výboru (EK
Brusel); Tímu špecialistov pre monitoring lesných zdrojov (EHK OSN Ženeva); Prípravnej
konferencie krajín Európy a severnej Ázie pre vytvorenie opatrení na dodržiavanie
zákonnosti pri ťažbe dreva a obchode s nim (Moskva) a Ministerskej konferencie
v Petrohrade; Drevárskeho výboru EHK (EHK OSN Ženeva).
• Spracovanie návrhu zonácie (vrátane grafického) neštátnych lesov TANAP-u.
• Vypracovanie podkladov za Slovensko pre potreby FAO do tematickej doplnkovej štúdie
k Hodnoteniu lesných zdrojov 2005 „Globálne hodnotenie umelo založených lesov“.
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5.4

Technická normalizácia v odvetví lesného hospodárstva

Vypracoval sa návrh úloh technickej normalizácie na rok 2005, ktorý sa predložil Sekcii
lesníckej MP SR na schválenie. Na zasadaní Technickej komisie 6 – Lesníctvo (TK 6) sa
odsúhlasili úlohy:
- Zapracovanie opatrení Nariadenia vlády SR č. 86/2005 k realizácii Smernice 68/089/EHS
z 23. 1. 1968 (OJ L 032 zo 6. 2. 1968) o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcej sa
klasifikácie surového dreva: Prepracovanie Doporučených pravidiel na triedenie dreva
na Slovensku, Prepracovanie STN 48 0055 Kvalitatívne triedenie ihličnatej guľatiny a
Prepracovanie STN 48 0056 Kvalitatívne triedenie listnatej guľatiny.
- Vypracovanie novej STN 48 0030 Viacoperačné technológie v LH.
- Dopracovanie STN 48 2410 Pestovanie lesov. Zalesňovanie a starostlivosť o kultúry
a mladiny – riešiteľ Združenie obecných lesov SR.
- Vypracovanie novej STN „Zahrádzanie bystrín – riešiteľ prof. Jakubis, TU Zvolen.
- Revízie STN: STN 48 0202 Guľatina. Priemyslové druhy drevín. Názvoslovie – zrušenie
normy, STN 48 2211 Pestovanie lesov. Semenáčiky a sadenice lesných drevín, STN
48 2716 Ochrana lesa. Ochrana semenáčikov a sadeníc v lesných škôlkach.
- Organizačné zabezpečovanie činnosti technickej komisie TK 6.
V nadväznosti na prepracovanie Doporučených pravidiel na triedenie dreva, STN
48 0055 a STN 48 0056 sa uskutočnili rokovania s rozhodujúcimi odberateľmi ihličnatého
a listnatého dreva a zapracovali sa nevyhnutné zmeny. Uskutočnila sa pracovná porada
k revízii STN 48 2211. Dňa 15. 3. 2005 sa uskutočnilo zasadanie TK 6.
V zmysle záverov TK 6 sa vypracoval návrh zmluvy na zabezpečenie lesníckej
technickej normalizácie v roku 2005, ktorý sa predložil MP SR – Sekcii lesníckej
na schválenie. Vypracoval sa návrh a so Slovenským ústavom technickej normalizácie sa
podpísala zmluva o tvorbe novej STN 48 0030 a o revízii STN 48 0202, STN 48 2211
a STN 48 2716. Podľa predpisov Európskeho normalizačného inštitútu (CEN) sa pre uvedené
STN vypracovali notifikačné listy a odoslali sa na odsúhlasenie do centra CEN v Bruseli.
Vypracoval sa návrh zmeny STN 48 0202, ktorý sa postúpil SÚTN na realizáciu.
Vypracovala sa revízia STN 48 0055, STN 48 0056, STN 48 2211 a STN 48 2716. Uvedené
normy sa postúpili zainteresovaným účastníkom na pripomienkové konanie. V spolupráci
s Katedrou lesnej ťažby a mechanizácie LF TU Zvolen sa spracovala vecná štruktúra
a členenie STN 48 0030 a pristúpilo sa k vypracovaniu návrhu normy.
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Prehľad o odovzdaných a zavedených nehmotných realizačných výstupoch
Tabuľka 17
Signatúra a názov výstupu
Charakteristika, resp. parametre výstupu
Rok odovzdania/zavedenia
1
2
ŠPVaV 06-03
Návrh zásad optimalizácie manažmentu a zlepšovanie
Optimalizácia manažmentu
biotopu jelenej zveri v jeleních poľovných oblastiach
a zlepšovania biotopu raticovej zveri a revíroch Slovenska.

Realizátori a užívatelia
3
MP SR Bratislava

ŠPVaV 06-03
Návrh zásad optimalizácie manažmentu a zlepšovanie
Optimalizácia manažmentu
biotopu srnčej zveri v srnčích poľovných oblastiach
a zlepšovania biotopu raticovej zveri a revíroch Slovenska.

MP SR Bratislava

ŠPVaV 06-03
Návrh zásad optimalizácie manažmentu a zlepšovanie
Optimalizácia manažmentu
biotopu diviačej zveri v jeleních a srnčích poľovných
a zlepšovania biotopu raticovej zveri oblastiach a revíroch Slovenska.

MP SR Bratislava

Modifikácia úžitkových vlastností
drevných materiálov a rozšírenie
oblasti ich použitia

Analýza produkčného potenciálu SR.

Modifikácia úžitkových vlastností
drevných materiálov a rozšírenie
oblasti ich použitia

Výhľadová produkcia sortimentov surového dreva
do r. 2020.

Modifikácia úžitkových vlastností
drevných materiálov a rozšírenie
oblasti ich použitia

Návrh zásadných opatrení na optimálnu a efektívnu
produkciu drevnej suroviny.

Výskumný ústav papiera
a celulózy a. s., úsek
Slovenský drevársky
výskumný ústav
Výskumný ústav papiera
a celulózy a. s., úsek
Slovenský drevársky
výskumný ústav
Výskumný ústav papiera
a celulózy a. s., úsek
Slovenský drevársky
výskumný ústav
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Predpokladané účinky za dobu životnosti
Doterajšie prínosy/účinky z realizácie
4
Zachovanie a ochrana biodiverzity
ekosystémov a trvalo udržateľné
obhospodarovanie raticovej zveri.
6 733 333,- Sk
Zachovanie a ochrana biodiverzity
ekosystémov a trvalo udržateľné
obhospodarovanie raticovej zveri.
6 733 333,- Sk
Zachovanie a ochrana biodiverzity
ekosystémov a trvalo udržateľné
obhospodarovanie raticovej zveri.
6 733 333,- Sk
Výsledok je podkladom pre koncepciu
rozvoja spracovania dreva v SR.
Výsledok je podkladom pre koncepciu
rozvoja spracovania dreva v SR.
Výsledok je podkladom pre koncepciu
rozvoja spracovania dreva v SR.
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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. 2005 - 15. 4. 2005
Plánované náklady na rok 2005 (tis. Sk): 230,0

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skutočné náklady za rok 2005 (tis. Sk): 230,1

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 2004 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 26. 4. 2005)

5.5.2 Koncepčné práce pre MP SR
V rámci kontraktu o poskytnutí účelových prostriedkov zo ŠR boli na koncepčné práce
pre MP SR v roku 2005 vyčlenené prostriedky vo výške 2 500,0 tis. Sk na vypracovanie
Zelenej správy, Súhrnného lesníckeho účtu a Národného lesníckeho programu. Odpočet
vykonaných prác je urobený pre každú úlohu osobitne:
5.5.3 Zelená správa
Účtovné číslo úlohy:
Zodpovedný riešiteľ:
Gestor za MP SR SL:
Doba riešenia:

6421
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Ing. Katarína Šimová, Ing. Pavol László
1. 1. 2005 – 31. 12. 2005

Plánované náklady na rok 2005 (tis. Sk): 1 200,0

Skutočné náklady za rok 2005 (tis. Sk): 1 444,0

Vypracoval sa návrh osnovy a harmonogram prípravy správy o lesnom hospodárstve
v Slovenskej republike (Zelenej správy) 2005, ktorý bol schválený v porade vedenia MP SR.
Vypracovali sa požiadavky na predloženie podkladov do zelenej správy od organizácií LH,
SL MP SR, lesníckych škôl a od súvisiacich ministerstiev MŽP SR a MH SR. V II. štvrťroku
sa vypracoval návrh Zelenej správy 2005, ktorý bol schválený vo vedení MP SR predložený
na medzirezortné pripomienkové konanie a prerokovaný vo vláde SR a NR SR. V III. a IV.
štvrťroku LVÚ Zvolen vykonal grafickú úpravu dokumentu. Jeho tlač v náklade
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800 výtlačkov vykonala fa EM Design, Zvolen v mesiacoch november a december 2005.
V rámci riešenia úlohy LVÚ Zvolen vypracoval tiež informačnú skladačku „Lesy Slovenska
2005“ v slovenskej i anglickej verzii v celkovom náklade 500 ks (tlač: fa EM Design)
a Zelenú správu 2005 na CD nosičoch v náklade 200 ks. Uvedené materiály boli
v požadovaných termínoch odovzdané príslušnému gestorovi na MP SR.
5.5.4 Súhrnný lesnícky účet
Účtovné číslo úlohy:
6422
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Gestor za MP SR SL:
Ing. Boris Greguška, Ing. Pavol László
Doba riešenia:
1. 1. 2005 – 31. 12. 2005
Plánované náklady na rok 2005 (tis. Sk): 400,0

Skutočné nákladyza rok 2005 (tis. Sk): 335,5

Vykonal sa zber vstupných údajov technického a finančného charakteru za rok 2004,
pre štátny a neštátny sektor zo štatistických výkazov a podkladov permanentnej inventarizácie
lesov. Vykonalo sa overenie správnosti údajov výberového súboru za neštátny sektor a ich
prepočet pre celý neštátny sektor. V zmysle úloh porady vedenia MP SR dňa 30. júna 2005
LVÚ Zvolen zorganizoval seminár k problematike súhrnného lesníckeho ekonomického účtu
s názvom „Aktuálne otázky ekonomiky SR“. Zabezpečilo sa vydanie zborníka referátov
z tohto odborného seminára.
Spracovali sa jednotlivé účty (účet produkcie, účet tvorby dôchodkov, účet
podnikového zisku a kapitálové účty) za rok 2004, a to v bežných cenách a v stálych cenách
k bázickému roku 1997. Vypracovala sa správa o riešení Ekonomického lesníckeho účtu
za SR.
5.5.5 Národný lesnícky program SR
Účtovné číslo úlohy:
6423
Zodpovedný riešiteľ:
doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD.
Gestor za MP SR SL:
Ing. Alexander Čarný, Ing. Pavol László
Doba riešenia:
1. 1. 2005 – 31. 12. 2005
Plánované náklady na rok 2005 (tis. Sk): 900,0

Skutočné náklady za rok 2005 (tis. Sk): 720,7

Prebehlo stretnutie pracovnej skupiny, ktorá analyzovala pripomienky jednotlivých
členov pracovnej skupiny a precizoval sa konečný text NLP SR. Vypracovalo sa konečné
znenie celého NLP SR a začalo sa prvé kolo verejného pripomienkovania tohto návrhu, kde
sa oslovili všetky rozhodujúce lesnícke subjekty s cieľom zjednotenia lesníckej platformy ako
východiska pre medzirezortné a všeobecné pripomienkové konanie. Na základe pripomienok
na kontrolnom dni sa vypracovala nová 2. verzia NLP podľa dohodnutej štruktúry
a vypracoval sa návrh na zriadenie medzirezortnej komisie ako ďalší krok medzirezortnej
diskusie k NLP. Pripravili sa podklady pre rokovanie medzirezortnej komisie a spracovala sa
inovovaná štruktúra textovej časti NLP. Spracovali sa podklady pre prípravu propagačných
materiálov pre širšiu informovanosť verejnosti.
Dňa 8. 12. 2005 na 31. porade vedenia MP SR sa prerokoval Národný lesnícky
program, ktorý na základe vznesených pripomienok bol dopracovaný a zaslaný
na medzirezortné pripomienkové konanie.
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5.5.6 Úlohy vyplývajúce zo záverov vedenia MP SR a SL MP SR
Účtovné číslo úlohy:
6903
Zodpovedný riešiteľ:
doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD.
Gestor za MP SR SL:
Ing. Pavel Toma, Ing. Pavol László
Doba riešenia:
1. 1. 2005 – 31. 12. 2005
Plánované náklady na rok 2005 (tis. Sk): 700,0

Skutočné náklady za rok 2005 (tis. Sk): 701,0

V rámci plnenia tejto úlohy sa realizovali nasledovné úlohy v zmysle zadania:
• Koordinácia prác súvisiacich so zabezpečením realizácie Národnej inventarizácie a
monitoringu lesov SR v roku 2005.
• Príprava podkladov na stanovenie výšky škody v TANAP-e na účely podpory z Fondu
solidarity EÚ.
• Vypracovanie podkladov do Štatistickej ročenky pre ŠÚ SR.
• Vypracovanie vzorového výpočtu na hodnotenie verejnoprospešných úžitkov lesa
na základe záverov porady vedenia MP SR.
• Vypracovanie analýzy lesných zákonov vybraných krajín EÚ v oblasti využívania lesov
verejnosťou a práva vstupu do lesa.
• Vypracovanie podkladov pre národné účty hospodárstva SR.
• Dopracovanie návrhu projektu FAO pre neštátny sektor na základe prijatých záverov
zo stretnutia zástupcov FAO a MP SR.
• Vypracovanie podkladov pre hodnotenie efektov produkčných a mimoprodukčných
funkcií lesov v TANAP-e, na základe požiadavky MP SR.
• Vypracovanie pripomienok k národohospodárskej stratégii vypracovanej MH SR.
• Vypracovanie stanoviska k pripomienkam odborov MP SR k materiálu „Národné kritériá
a ukazovatele trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch“ predkladanému do vedenia
MP SR.
• Účasť na audite Slovenského systému certifikácie lesov vykonaného firmou Yakko Poyry
Management Consulting (JPMC) Fieled Visit Slovakia v apríli 2005.
• Vypracovanie materiálu o možnostiach vytvorenia rezerv finančných zdrojov z ťažby
dreva na pestovnú činnosť v zmysle platných zákonov (zákon o dani) a vypracovanie
modelov obhospodarovania lesov v bežných a zmenených podmienkach.
• Pripomienky k návrhu nariadenia vlády SR o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu
náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania a o spôsobe výpočtu náhrady.
• Zabezpečenie účasti a súvisiacich úloh na rokovaniach Stáleho lesníckeho výboru
(EK Brusel); Tímu špecialistov pre monitoring lesných zdrojov (EHK OSN Ženeva);
Prípravnej konferencie krajín Európy a severnej Ázie pre vytvorenie opatrení
na dodržiavanie zákonnosti pri ťažbe dreva a obchode s nim (Moskva) a Ministerskej
konferencie v Petrohrade; Drevárskeho výboru EHK (EHK OSN Ženeva).
• Spracovanie návrhu zonácie (vrátane grafického) neštátnych lesov TANAP-u.
• Vypracovanie podkladov za Slovensko pre potreby FAO do tematickej doplnkovej štúdie
k Hodnoteniu lesných zdrojov 2005 „Globálne hodnotenie umelo založených lesov“.
5.5.7 Letecké ošetrenie porastov proti mníške veľkohlvaej
Účtovné číslo úlohy:
6302
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
Gestor za MP SR-SL:
Ing. Pavol Toma
Doba riešenia:
1. 1. 2005- 1. 12. 2005
Plánované náklady na rok 2005 (tis. Sk): 19 300,0
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V novembri 2004 Lesnícka ochranárska služba požiadala LS MP SR aby listom oslovila
Obvodné lesné úrady a požiadala ich o zaslanie informácie o stave škodcu. Celkove bolo
na základe zisťovania LOS a hlásení OLH na Slovensku výskytom škodcu ohrozených
17 015 ha porastov, pričom cca 26 % (4 491 ha) bolo napadnutých silno (početnosť škodcu
kolíše na úrovni 2-4 znášky na strom) a 74 % (12 524 ha) bolo napadnutých veľmi silno
s početnosťou až do 30 znášok na strom. Najväčšia výmera porastov bola evidovaná
u subjektu Lesy SR š. p., celkom 13 085 ha, súkromné spoločenstvá a vlastníci mali
napadnutých 3 640 ha. Pre zásah boli vytypované prednostne dubové porasty, neošetrené proti
škodcovi v roku 2004.
Vzhľadom na veľkú výmeru napadnutých porastov sa s obranným zásahom rátalo
v roku 2005 prednostne tam, kde sa početnosť škodcu pohybovala priemerne na úrovni
2 a viac znášok na 1 kmeň. Zásah zabezpečoval Lesnícky výskumný ústav. Realizáciu
leteckých opatrení pre štátne aj neštátne lesy vykonala rovnako ako v roku 2004 firma Aero
Slovakia Nitra, chémiu dodala firma Polnochem Bratislava, obslužné práce zaistila firma
Lesy SR š. p. a kontrolu účinnosti zabezpečila LOS Banská Štiavnica.
Celú akciu finančne podporila Lesnícka sekcia Ministerstva pôdohospodárstva SR
Bratislava čiastkou 19 300 tis. Sk. Finančne sa na akcii ďalej podieľali Lesy SR š. p. čiastkou
3 000 tis. Sk (čiastočne formou priameho finančného príspevku a čiastočne formou
poskytnutia obsluhy pri zásahoch).
V roku 2005 sa ošetrenie realizovalo na 15 995 ha. Použili sa dva prípravky Nomolt
15 SC a Biobit XL, ktoré boli aplikované letecky z časti ULV technológiou a z časti použitím
klasických trysiek.
Koncom roka 2005 sa vykonali kontroly početnosti škodcu a koordinovali sa aktivity
na zabezpečenie ochrany porastov v roku 2006.
5.5.8 Projekty
Vypracovali sa 2 projekty s medzinárodným dosahom:
• Národný program ochrany lesných genetických zdrojov.
• Posilnenie vnútroštátneho kontrolného systému pre lesný reprodukčný materiál.
Vypracovali sa 3 projekty s celoslovenským dosahom:
• Projekt ochrany lesných porastov na území Vysokých Tatier postihnutých veternou
kalamitou 19. 11. 2004.
• Projekt revitalizácie lesných porastov na území Vysokých Tatier postihnutých veternou
kalamitou 19. 11. 2004.
• Odborné podklady k projektu „Prevádzkové zásady pestovania lesa na princípe
trvaloudržateľného rozvoja.
Vypracovali sa 4 projekty s regionálnym dosahom:
• Projekt zalesňovania a ďalšieho obhospodarovania zalesnenej pôdy v lokalite Vavrišovský
Háj – Danišovo, parcela č. 765/7.
• Realizačný projekt zalesňovania nelesnej plochy v k. ú. Jamník, Vavrišovský Háj –
Chrastie, parcela č. 765/8.
• Vypracovanie projektovej dokumentácie ozdravných opatrení lesa – revitalizačné hnojenie
lesných porastov v lokalite LS Sklené. VLM SR š. p. Pliešovce.
• Projekt biologicko-technických opatrení pre JPRL tvoriace územie lesníckeho skanzenu
vo Vydrovskej doline na LUC Lesy Čierny Balog.
5.5.9 Expertízy
Vypracovalo sa 7 expertíz s medzinárodným dosahom:
• Testovanie biologickej účinnosti prípravku TRIUMF proti vzniku nekrotického ochorenia
kôry drevín cez mechanické poškodenia kôry Agrochemix Bratislava.

55

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI LESNÍCKEHO VÝSKUMNÉHO ÚSTAVU ZVOLEN V ROKU 2005

• Analýza odpadov vo vzorkách drevného popola – suroviny pre výrobu kompostov. Mondi
Business Paper SCP, a. s. Ružomberok.
• Mondi Business Paper, SCP Ružomberok a okolie do 15 km. Rok 2004–2005.
• Terénne testovanie inovovaného feromónového prípravku CHALCOPRAX AMPULA.
• Výsledky terénneho testovania vývojových feromónových prípravkov radu ECOLURE
v r. 2005.
• Testovanie účinnosti fungicídneho prípravku Aliette 80 NP proti hubám z rodu Armillaria.
• Registračné skúšky prípravku CLINIC®.
Vypracovalo sa 16 expertíz s celoslovenským dosahom:
• Vypracovali sa Normy spotreby PHM pre lesný kolesový traktor LKT 81 T EKO.
Lesy SR š. p., GR Banská Bystrica.
• Vypracovali sa Normy spotreby PHM pre rýpadlo nakladač KOMATSU WB 97 S-2.
Lesy SR š. p., GR Banská Bystrica.
• Vypracovali sa Normy spotreby PHM pre nákladný automobil TATRA 815 290R 25 28
300 kW (EURO III.). Lesy SR š. p., GR Banská Bystrica.
• Vypracovali sa Normy spotreby PHM pre nakladač čelný VOLVO L 45. Lesy SR š. p.,
GR Banská Bystrica.
• Vypracovali sa Normy spotreby PHM pre nakladač čelný VOLVO L 50B. Lesy SR š. p.,
GR Banská Bystrica.
• Vypracovala sa objektivizácia noriem spotreby PHM pre VKS Dunaj 6T. Lesy SR š. p.,
GR Banská Bystrica.
• Vypracovala sa objektivizácia noriem spotreby PHM pre nákladný automobil TATRA 815
P 26/208 6x6.2 – nosič kontajnerov. Lesy SR š. p., GR Banská Bystrica.
• Rozbor kvality semien lesných drevín. Lesy SR š. p., OZ Semenoles.
• Chemická analýza vzoriek pôd. ÚEL SAV Zvolen.
• Stanovenie draslíka vo vzorkách dreva. TU Zvolen.
• Chemická analýza pilín. TU Zvolen.
• Chemická analýza vzoriek povrchových vôd. TU Zvolen.
• Chemický rozbor usadenín a inkrustov v technologickej sieti spracovania celulózy.
Univerzitná vedecko-technická spoločnosť UVTS-TU Zvolen.
• Vypracovali sa pravidlá na sortimentáciu dreva.
• Vypracovanie normy na sortimentáciu ihličnatého dreva STN 48 0055.
• Vypracovanie normy na sortimentáciu listnatého dreva STN 48 0056.
Vypracovalo sa 19 expertíz s regionálnym dosahom:
• Chemická analýza pôd. LM Brezno s. r. o.
• Rozbor kvality semien lesných drevín – klíčivosti a čistoty smrekovca. ŠL TANAP,
Tatranská Lomnica.
• Rozbor kvality semena buka lesného – rozbor životnosti a čistoty. Lesy SR š. p.,
OZ Kriváň.
• Rozbor čistoty a klíčivosti semena smreka obyčajného. M. Schestág, Krpeľany.
• Rozbor kvality semien lesných drevín. SILVESTRIS, Chvojnica.
• Certifikácia lesov – podkladová správa o ochrane lesov a používaní pesticídov
u OZ Trenčín a OZ Považská Bystrica. Lesy SR š. p.
• Kontrola zdravotného stavu porastov. Záznam z komisionálnej previerky. Urbariát
Kysucké Nové Mesto.
• Rozbor kvality semien lesných drevín. Vladimír Foff, Liptovský Hrádok.
• Rozbor kvality semien lesných drevín. ABIES – Ing. Ján Ivanič, Banská Štiavnica.
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• Výskyt imisných škôd na lesných porastoch za rok 2000. Okresný súd Ružomberok,
18. 4. 2005.
• Premnoženie mníšky veľkohlavej. OÚ ŽP Rimavská Sobota, obec Vlkyňa, 3. 5. 2005.
• Šetrenie k leteckým aplikáciám proti mníške. OÚ ŽP Levice. Štátne a neštátne subjekty,
5. 5.–6. 5. 2005.
• Posúdenie zdravotného stavu sadeníc BK. OZ Žilina, 9. 5. 2005.
• Certifikácia PEFC – podklady. Lesy SR š. p., GR Banská Bystrica, 29. 5. 2005.
• Ošetrenie kalamitnej hmoty – expertíza. Lesy mesta Brezno, s. r. o., 30. 5. 2005.
• Výskyt imisných škôd na lesných porastoch za rok 2001. Okresný súd Ružomberok,
21. 6. 2005.
• Analýza asimilačných orgánov smreka z oblastí postihnutých žltnutím. Polesie Kojšov,
ML Košice.
• Normy spotreby pohonných hmôt a olejov pre stroje a zariadenia ŠL TANAP-u
Tatranská Lomnica.
• Hodnotenie výsledkov analýz pôdnych vzoriek pre Mestské lesy Revúca.
5.5.10 Štúdie
Vypracovali sa 3 štúdie s medzinárodným dosahom:
• Výskumné overovanie vplyvu pôdneho kondicionéra BactoFil B v kombinácii
s hydroabsorbentami STOCKOSORB (500 Powder, Micro) v lesníctve. Interkont, Banská
Bystrica.
• Výskum hnojivých vlastností trosky, US Steel Košice.
• Mapy zmien lesa pre dve vybrané testované lokality v boreálnej Euroázii odvodené
zo satelitných záznamov. Pre EC DG JRC, Institute for Environment and Sustainability
(IES) – č. ú. 8102.
Vypracovalo sa 5 štúdií s celoslovenským dosahom:
• Dvojfázová metóda na hromadné určovanie objemu dreva na odvoznom prostriedku a jej
poloprevádzkové overenie. Lesy SR š. p.
• Overovanie účinnosti vododržných materiálov pri umelej obnove lesa a zhodnotenie
dopestovania krytokorenných semenáčikov pestovných – technológiou Jiffy – 7 Forestry
v pôsobnosti OZ Rožňava.
• Výskum účinnosti vododržných materiálov a pôdneho kondicionéra v umelej obnove
imisných holín OZ Čadca.
• Zhodnotenie dopestovania krytokorenných semenáčikov Jiffy – 7 Forestry. Výskum
vplyvu vododržných materiálov a pôdneho kondicionéra BactoFil B v pôsobnosti
OZ Topoľčianky.
• Výskum účinnosti vododržných materiálov a pôdneho kondicionéra pri umelej obnove
a v škôlkarskych technológiách na OZ Beňuš.
Vypracovalo sa 5 štúdií s regionálnym dosahom:
• Overovanie účinnosti vododržných materiálov pri umelej obnove a zhodnotenie
dopestovania krytokorenných semenáčikov pestovaných technológiou Jiffy – 7 Forestry
v pôsobnosti OZ Rožňava. Lesy SR š. p., OZ Rožňava.
• Výskum účinnosti vododržných materiálov a pôdneho kondicionéra Bactofil®B pri umelej
obnove a v škôlkarskych technológiách na OZ Beňuš. Lesy SR š. p., OZ Beňuš.
• Výskum účinnosti vododržných materiálov a pôdneho kondicionéra v umelej obnove
imisných holín OZ Čadca. Lesy SR š. p., OZ Čadca.
• Riešenie problému Obnovy lesných porastov v poškodených porastoch LUC Lesy mesta
Spišská Nová Ves.
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• Výskum a prieskum štruktúry Kokošovských dubín na Lesnom užívateľskom celku (LUC)
Betel so zameraním na zlepšenie environmentálnych funkcií lesa v krajine.
5.5.11 Stanoviská
Vypracovali sa 3 stanoviská s medzinárodným dosahom:
• Vypracovanie Národnej správy za SR Hodnotenia lesných zdrojov FAO 2005.
• Návrh na registráciu prípravku KAPUT. ÚKSÚP Bratislava, 17. 2. 2005.
• Marshal suSCon – expertné stanovisko. MP SR – hlavný rastlinolekár, 1. 3. 2005.
Vypracovali sa 2 stanoviská s celoslovenským dosahom:
• Písomné vyjadrenie k stanovisku ŠOPaK SR Banská Bystrica. Mesto Spišská Belá.
• Vypracovanie II. národnej správy za Dohovor o biologickej diverzite.
Vypracovalo sa 67 stanovísk s regionálnym dosahom:
• Ponechanie dreva pri pni – stanovisko. Juliana Bartová, LUC Neštátne Klenovec,
2. 1. 2005.
• Harmonogram spracovania kalamity v ŠL TANAP-u – vyjadrenie. KLÚ Prešov,
12. 1. 2005.
• Stanovisko k realizačnému projektu ozdravných opatrení pre Lesnú spoločnosť,
pozemkové spoločenstvo Klčov, 12. 1. 2005.
• Ponechanie dreva pri pni – stanovisko. OZ Vranov, LUC Sedliská, Zamutov, Medzilab,
13. 1. 2005.
• Harmonogram spracovania kalamity v ŠL TANAP-u – vyjadrenie. KLÚ Prešov,
17. 1. 2005.
• Stanovisko k projektu ozdravných opatrení. Pozemkové spoločenstvo Hrišovce –
Kluknava, 17. 1. 2005.
• Stanovisko k realizačnému projektu ozdravných opatrení pre obec Klčov. 19. 1. 2005.
• Stanovisko k projektu lesohospodárskych opatrení. Lesy mesta Brezno, 24. 1. 2005.
• Stanovisko k projektu ozdravných opatrení. Obecné lesy Mníšek nad Hnilcom,
24. 1. 2005.
• Stanovisko k projektu ozdravných opatrení. VLM SR, š. p. OZ Kežmarok, 25. 1. 2005.
• Ponechanie dreva pri pni. OZ Žarnovica, 26. 1. 2005.
• Stanovisko k projektu ozdravných opatrení pre Lesné družstvo Slavošovce. 27. 1. 2005.
• Ponechanie dreva pri pni. OZ Beňuš, 31. 1. 2005.
• Stanovisko k projektu ozdravných opatrení. Urbariát pozemkové spoločenstvo
Harichovce, 1. 2. 2005.
• Stanovisko k realizačnému projektu ozdravných opatrení (upravená verzia projektu)
pre obec Klčov. 1. 2. 2005.
• Stanovisko k projektu ozdravných opatrení. Mesto Krompachy, 2. 2. 2005.
• Stanovisko k vplyvu imisií na škody na lesných porastoch. OS Ružomberok, 3. 2. 2005.
• Stanovisko k projektu ozdravných opatrení vo vlastníctve obce Hniezdne. 3. 2. 2005.
• Stanovisko k projektu ozdravných opatrení. Urbár pozemkové spoločenstvo Žaškov,
7. 2. 2005.
• Stanovisko k projektu ostatnej činnosti v lesnom hospodárstve. Pasienkové spoločenstvo
podielnikov – Bziny, 7. 2. 2005.
• Stanovisko k projektu lesohospodárskych opatrení pre PRO POPULO Poprad, s. r. o.
7. 2. 2005.
• Ponechanie dreva pri pni. Lesy mesta Brezno, LHC Ďumbier. 8. 2. 2005.
• Stanovisko k realizačnému projektu ozdravných opatrení (2. upravená verzia projektu)
pre obec Klčov, 8. 2. 2005.
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• Stanovisko k projektu pestovnej činnosti pre Urbársku spoločnosť – PS Hrabské.
9. 2. 2005.
• Stanovisko k projektu Ochrana a výchova mladých lesných porastov – Hermanovce.
9. 2. 2005.
• Stanovisko k projektu Obnova a ochrana lesných porastov po požiari pre Gréckokatolícke
biskupstvo Prešov. 9. 2. 2005.
• Stanovisko k projektu Obnova produkčného potenciálu lesov poškodených antropogénnou
činnosťou a prírodnými činiteľmi – LHC Podolínec – Holohumnica. 10. 2. 2005.
• Stanovisko k projektu Obnova produkčného potenciálu lesov poškodených prírodnými
činiteľmi v LHC Červený Kláštor pre Pozemkové spoločenstvo, Urbárnu obec Veľká
Lesná. 10. 2. 2005.
• Stanovisko k projektu ostatnej činnosti v lesnom hospodárstve. Pozemkové spoločenstvo
urbárnikov a lesných majiteľov Skala – Hrabovčík, 10. 2. 2005.
• Stanovisko k projektu ostatnej činnosti v lesnom hospodárstve. Pozemkové spoločenstvo –
Snakov, 10. 2. 2005.
• Stanovisko k projektu ozdravných opatrení. Mestské lesy Spišská Nová Ves, 10. 2. 2005.
• Stanovisko k projektu zalesňovania v porastoch postihnutých veternou smršťou
pre Urbárnu spoločnosť, PS Výborná. 11. 2. 2005.
• Stanovisko k projektu Obnova produkčného potenciálu lesov poškodených prírodnými
činiteľmi na LHC Červený Kláštor pre Urbárne a komposesorálne pozemkové
spoločenstvo Osturňa. 11. 2. 2005.
• Stanovisko k projektu Zalesňovanie, výchova a ochrana mladých lesných porastov
v súkromnom lese v Hrádku pre Lesný majetok SK, s. r. o. 11. 2. 2005.
• Stanovisko k projektu ozdravných opatrení. Obec Švedlár, 14. 2. 2005.
• Stanovisko k projektu Obnova lesných porastov poškodených snehovou námrazou
a vetrom v obecných lesoch Ploské. 15. 2. 2005.
• Vypracovanie stanoviska k žiadosti o prepracovanie Znaleckého posudku č. 14/2003. PSU
Liptovská Sielnica, 23. 2. 2005.
• Ponechanie dreva pri pni – stanovisko. OZ Prešov, LS Sabinov, 1. 3. 2005.
• Ponechanie dreva pri pni – stanovisko. OZ Vranov, LUC Čabiny, 7. 3. 2005.
• Rozšírenie monitoringu ID – návrh. KLÚ Žilina, KLÚ Trenčín, 11. 3. 2005.
• Stanovisko k vyjadreniu vo veci náhrady škody, 5C 128/99 „Lesy SR š. p. a odporca
Severoslovenské celulózky a papierne a. s. Ružomberok“. Lesy SR š. p., 23. 3. 2005.
• Stanovisko k vyjadreniu vo veci náhrady škody, 5C 299/01 „Lesy SR š. p. a odporca
Severoslovenské celulózky a papierne a. s. Ružomberok“. Lesy SR š. p., 23. 3. 2005.
• Stanovisko k vyjadreniu SOIL – AIR, poradenská a obchodná činnosť v ekológii. Lesy SR
š. p., OZ Prievidza, 24. 3. 2005.
• Stanovisko k vplyvu imisií na škody na lesných porastoch. OS Prievidza.
• Stanovisko LOS k leteckému ošetrovaniu, mníška veľkohlavá. Subjekty, 15. 4. 2005.
• Premnoženie mníšky veľkohlavej. Čifáre, Mlyňany, OZ Levice, 19. 4. 2005.
• Premnoženie mníšky veľkohlavej. Čifáre, Mlyňany, EURO-BUILDING, a. s. Bratislava,
19. 4. 2005.
• Stanovisko k spracovaniu kalamity z 19. 11. 2004. OZ Liptovský Hrádok, 25. 4. 2005.
• Ošetrovanie porastov proti mníške veľkohlavej. Ing. Pavel Halaj, Ľadovo, 25. 4. 2005.
• Ošetrovanie porastov proti mníške veľkohlavej. Správa mestských lesov Lučenec,
26. 4. 2005.
• Ponechanie hmoty pri pni. Spoločenstvo Urbár PS Lehôtka pod Brehmi, 27. 4. 2005.
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Premnoženie mníšky veľkohlavej. Združenie spoločných užívateľov lesa Blatné,
2. 5. 2005.
Stanovisko k projektu zalesňovania a ďalšieho obhospodarovania zalesnenej plochy
pre Urbárnych spolumajiteľov, PS Veličná. 9. 5. 2005.
Stanovisko k projektu obnovy lesných porastov pre Urbárske pozemkové spoločenstvo
Dohňany. 19. 5. 2005.
Stanovisko k ponechaniu hmoty pri pni. LS Jasenie, OZ Slovenská Ľupča, 20. 5. 2005.
Stanovisko k vplyvu imisií na škody na lesných porastoch. OS Čadca.
Stanovisko k vplyvu imisií na škody na lesných porastoch. OS Ružomberok, 26. 5. 2005.
Stanovisko k realizačnému projektu ozdravných opatrení (3. upravená verzia projektu)
pre obec Klčov. 27. 5. 2005.
Kalamitné premnoženie podkôrnikov. OO Javorina, ŠL TANAP, 6. 6. 2005.
Ponechanie hmoty pri pni – stanovisko. LS Poprad, OZ Prešov, 16. 6. 2005.
Ponechanie dreva pri pni – stanovisko. PS bývalí urbarialisti obce Východná, 20. 6. 2005.
Ponechanie dreva pri pni – stanovisko. Urbár, PS Važec, 20. 6. 2005.
Pozemná aplikácia chemických látok – stanovisko. ObÚ ŽP, Liptovský Mikuláš,
21. 6. 2005.
Letecká aplikácia chemických látok – stanovisko. ObÚ ŽP, Liptovský Mikuláš,
21. 6. 2005.
Vyjadrenie k vznesenej námietke k osobe znalca a zaujatosti odporcu Slovalco, a. s.
OS Žiar nad Hronom, 11. 7. 2005.
Stanovisko k situácii na ťažko zalesniteľnej ploche po prieskumnom banskom diele
„Úpadnica – Veľká Tŕňa, 10. 10. 2005.
Stanovisko na odpor Slovenských elektrárni, a. s. Elektrárne Nováky, závod Zemianske
Kostoľany k znaleckému posudku LVÚ Zvolen č. 11/2003, 10. 10. 2005.

5.5.12 Posudky
Vypracovali sa 3 posudky s celoslovenským dosahom:
• Manažment vzniku požiarov. Záverečná oponentúra VTP. TU Zvolen, 11. 2. 2005.
• Návrh novely Nariadenia vlády k používaniu prípravkov na ochranu rastlín. MP SR –
Sekcia legislatívy, 18. 2. 2005.
• Prehľad prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov na rok 2005 –
posúdenie rukopisu. 18. 2. 2005.
5.5.13 Znalecké posudky
Vypracovalo sa 25 znaleckých posudkov:
• Výpočet odvodov za trvalé vyňatie lesných pozemkov z LPF v k. ú. Nižný Hrabovec,
ZEOCEM, a. s. Bystré. ZP 1/2005.
• Výpočet ceny lesných pozemkov v k. ú. Nižný Hrabovec, ZEOCEM, a. s. Bystré.
ZP 2/2005.
• Stanovenie výšky náhrad súvisiacich s trvalým a dočasným vyňatím pozemku z LPF
v k. ú. Budča, PS Budča. ZP 3/2005.
• Ocenenie lesných pozemkov a lesných porastov (lesného majetku) v k. ú. Gelnica,
DUOFOLD Trade, s. r. o. Bratislava. ZP 4/2005.
• Vypracovanie stanoviska k správnosti, formálnemu postupu, záväznosti, resp. platnosti
Znaleckého posudku č. 2/2004 znalkyne Ing. M. Exkhansovej. MS SR Bratislava,
ZP 5/2005.
• Ocenenie lesných pozemkov a lesných porastov (lesného majetku) v k. ú. Sekule a návrh
výšky nájomného. Majetkový Holding, a. s. Bratislava. ZP 6/2005.
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• Zranenie slečny Hurňákovej v poraste VLM SR, š. p. OZ Kamenica n/Cirochou, LS Jovsa
pri ťažbe dreva pilčíkom VLM p. Gabrielom Andrejcom. ZP 7/2005.
• Výpočet majetkovej ujmy za drevnú hmotu ponechanú pri pni ocenením sortimentov
vyťaženého dreva ponechaného pri pni. ZP 8/2005.
• Výpočet odvodov za vyňatie lesného pozemku z lesného majetku pre zastavanú plochu
účelovej lesníckej budovy. ZP 9/2005.
• Znalecký posudok vo veci vyšetrovania podľa § 110 ods. 1 Trestného poriadku za trestný
čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, § 225 ods. 1, ods. 3 Trestného
zákona. ZP 10/2005.
• Výpočet odvodu za vyňatie lesných pozemkov z LPF v k. ú. Banská Štiavnica.
ZP 11/2005.
• Výpočet náhrad škôd z predčasnej likvidácie lesných porastov v k. ú. Banská Štiavnica.
ZP 12/2005.
• Náhrady za straty verejnoprospešných funkcií lesa za trvalé vyňatie lesného pozemku
pre Stredisko pobytovej rekreácie Skalka v k. ú. Kremnica podľa g. p. č. 346 11 77127/2005. ZP 13/2005.
• Náhrady za stratu verejnoprospešných funkcií lesa za trvalé vyňatie lesného pozemku
pre Iline dráhu Skalka v k. ú. Kremnica podľa g. p. č. 346 11771-28/2005. ZP 14/2005.
• Náhrady za stratu verejnoprospešných funkcií lesa z dôvodu zmeny druhu pozemku
v k. ú. Svätý Anton na parcelách KN č. 528 a 540/7. ZP 15/2005.
• Náhrady za stratu verejnoprospešných funkcií lesa z dôvodu zmeny druhu pozemku
v k. ú. Rimavica. ZP 16/2005.
• Náhrady za stratu verejnoprospešných funkcií lesa z dôvodu zmeny druhu pozemku
v k. ú. Rovné. ZP 17/2005.
• Náhrady za stratu verejnoprospešných funkcií lesa z dôvodu zmeny druhu pozemku
v k. ú. Klenovec. ZP 18/2005.
• Náhrady za stratu verejnoprospešných funkcií lesa z dôvodu zmeny druhu pozemku
v k. ú. Rimavica. ZP 19/2005.
• Výpočet ceny dreva ponechaného pri pni, vyvráteného vetrovou kalamitou 19. 11. 2004.
Urbariát – PS obce Trstené, ZP 20/2005.
• Výpočet odvodov za trvalé vyňatie lesného pozemku z lesného majetku a plnenia funkcií
lesa pre zastavanú plochu rekreačnej chatky a ďalších objektov v k. ú. Kokava
nad Rimavicou. MUDr. Adriena Nemcová, Bratislava, ZP 21/2005.
• Výpočet náhrady za stratu verejnoprospešných funkcií lesa z dôvodu zmeny druhu
pozemku v k. ú. Čebovce. ZP 22/2005.
• Výpočet škôd na lesnom majetku mesta Kežmarok v súvislosti s rozhodovacím procesom
orgánov ochrany prírody. Mesto Kežmarok, ZP 23/2005.
• Kontrolný znalecký posudok k posudku znalca Ing. Čajku č. 020/2002 z 20. 9. 2002
v právnej veci OS Stará Ľubovňa č. k. 6 C 61/97. ZP 24/2005.
• Výpočet škôd spôsobených imisiami na lesných porastoch Lesy SR š. p., OZ Slovenská
Ľupča za rok 2003. ZP 25/2005.
5.5.14 Projekty na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ
• Verejno–prospešné investície, poskytnutie nenávratného finančného príspevku
pre súkromný sektor. LM Spišská Nová Ves, s. r. o.
• Projekt zalesňovania a ďalšieho obhospodarovania zalesnenej pôdy v lokalite Vavrišovský
háj - Chrastie, parcela č. 765/8.
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5.6

Monitoring, akreditačná, skúšobná a kontrolná činnosť

V zmysle kontraktu o poskytnutí účelových prostriedkov a na základe platnej legislatívy
LVÚ Zvolen zabezpečoval v roku 2005 aktivity Forest Focus, monitoring zdravotného stavu
lesov (ČMS Lesy), semenársku kontrolu a lesnícku ochranársku službu. Monitoring lesných
ekosystémov v oblasti vplyvu VD Gabčíkovo a Národná inventarizácia a monitoring lesov SR
sa realizovali na základe osobitných zmlúv o dielo.
5.6.1 Forest Focus (realizácia národného programu monitorovania lesov)
Účtovné číslo úlohy:
6610 – 6617
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
Gestor za MP SR SL:
Ing. Juraj Balkovič
Doba riešenia:
1. 1. 2005 – 31. 12. 2005
Plánované náklady na rok 2005 (tis. Sk): 4 150,0

Skutočné náklady za rok 2005 (tis. Sk): 5 367,6

Riešenie pokračovalo kontinuálne prebiehajúcimi prieskumami monitoringu lesa a
prípravou a organizačným zabezpečovaním nových aktivít vyplývajúcich z aktualizovaných
manuálov ICP Forests a najmä z platnosti Nariadenia (EC) č. 2152/2003 Forest Focus.
V rámci monitoringu I. úrovne (periodického extenzívneho monitoringu) sa v auguste
a septembri uskutočnili kompletné prieskumy zdravotného stavu lesa (defoliácia,
diskolorácia, podrobné hodnotenie príčin poškodenia stromov) na všetkých monitorovacích
plochách a zabezpečilo sa spracovanie dát.
V rámci monitoringu II. úrovne (intenzívneho kontinuálneho a periodického
monitoringu) sa realizovali jednotlivé prieskumy v súlade s manuálmi a časovým
harmonogramom. Vykonali sa kompletné prieskumy zdravotného stavu lesa (defoliácia,
diskolorácia, podrobné hodnotenie príčin poškodenia stromov) na všetkých 7 TMP II. úrovne.
Počas obdobia vegetačného kľudu sa realizovali merania obvodov, resp. hodnotenia
prírastkov stromov taktiež na všetkých plochách II. úrovne.
Na 7 TMP sa v dvojtýždňových intervaloch realizovali odbery zrážkových vôd
a na 3 TMP odbery lyzimetrických vôd a ich následné laboratórne analýzy.
Nahrávali a spracovávali sa dáta z terénnych prieskumov fytocenologických pomerov
z roku 2004 na plochách II. úrovne monitoringu.
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. Prebiehajú chemické laboratórne analýzy
triedených vzoriek. Na 2 TMP pokračovalo kontinuálne meranie ozónu.
Výsledky zo všetkých prieskumov intenzívneho monitoringu sa spracovávali priebežne,
resp. po ukončení ročného cyklu, odvodzovali sa trendy vývoja a analyzovali sa vzájomné
vzťahy.
Pokračovali tiež činnosti pre QA/QC v Centrálnom lesníckom laboratóriu, ktoré súvisia
najmä s analýzymi pre II. úroveň monitoringu. CLL sa zúčastnilo kruhového testu vodných
vzoriek (2. Working Ring Test 2005), organizovaný Expertným panelom pre depozíciu
v rámci ICP Forests. Realizácia analýz prebehla v rámci projektu AQA, vyhodnotenie je
súčasťou aktivít pre zabezpečenie kvality laboratórnych prác. Pokračovali aj ďalšie aktivity
pre zabezpečenie harmonizácie postupov laboratórnych analýz v rámci monitoringu lesných
ekosystémov pre súčasť implementácie schémy Forest Focus. Prepracované boli analytické
metódy pre všetky parametre stanovované vo vodách v rozsahu požiadaviek monitoringu.
Analytické metódy boli spracované podľa príslušných noriem ISO, pokiaľ to vybavenie
laboratória umožňuje. Pre ostatné analýzy boli spracované interné analytické metódy
na základe STN, resp. literárnych zdrojov. K jednotlivým analytickým metódam boli
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vypracované validačné protokoly pomocou programu Effi Validation. Boli spracované
príslušné validačné charakteristiky (správnosť, opakovateľnosť, linearita, LOD, LOQ).
Zároveň boli spracované Shewartove diagramy a z nich vypočítané neistota – štandardná
a rozšírená štandardná neistota.
Priebežne sa zabezpečovala komunikácia medzi Európskou komisiou, DG env. a LVÚ
Zvolen ako orgánom povereným implementáciou Nariadenia 2152/2003 „Forest Focus“
na národnej úrovni. Tímu pripravujúcemu vecnú stránku demonštračného projektu BioSoil
(FSCC Gent) a koordinačnému tímu v JRC v Ispre boli poslané podklady pre detailné
rozpracovanie projektu, pre špecifikáciu činností a pre kvanitifikáciu analytických prác
v ďalších rokoch.
Uskutočnila sa návšteva dvoch pracovníkov Európskej komisie, DG Env. na LVÚ
vo Zvolene v rámci tzv. kontrolných návštev na jednotlivých inštitúciách poverených
implementáciou nariadenia Forest Focus.
Na základe podkladov z Požiarnotechnického expertízneho ústavu MV SR sa spracovali
a vyhodnotili základné informácie o lesných požiaroch na Slovensku.
Uskutočnili sa 2 pracovné cesty na DG Env. Európskej komisie v súvislosti s prípravou
a schvaľovacím procesom národných programov Forest Focus a ďalších 5 ciest súvisiacich
s prípravou projektu BioSoil, vrátane kurzu pre klasifikáciu pôd WRB. V rámci programu
ICP Forest sa uskutočnili 3 pracovné cesty na Task Force Meeting, resp. na pracovné
stretnutia expertných panelov.
Vypracovala sa správa „Monitoring lesa 2005“ (spoločná správa za Forest Focus a ČMS
Lesy). V súlade s reportingovými pravidlami voči Európskej komisii boli koordinačným
orgánom (PCC ICP Forests Hamburg, JRC Ispra) zaslané príslušné súbory dát z monitoringu
a Európskej komisii boli zaslané tri odpočtové správy za Forest Focus: „Mid-term evaluation
report“, „Report on the national situation regarding conditions of forests“ a „Report on the
national situation regarding the impact of forest fires“.
5.6.2 Čiastkový monitorovací systém LESY (ČMS Lesy)
Účtovné číslo úlohy:
6101
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
Gestor za MP SR SL:
Ing. Juraj Balkovič
Doba riešenia:
1. 1. 2005 – 31. 12. 2005
Plánované náklady na rok 2005 (tis. Sk): 250,0

Skutočné náklady za rok 2005 (tis. Sk): 258,2

Vzhľadom na pristúpenie Slovenska k EÚ v roku 2004 a platnosť nového Nariadenia
EK č. 2152/2003 je zabezpečovanie výkonu monitorovacích činností, zahrnutých v minulosti
výlučne v rámci ČMS Lesy, rozdelené do dvoch zložiek: väčšina aktivít spadá priamo
pod Forest Focus a v rámci činností ČMS Lesy sa zabezpečujú činnosti mimo rámca
bezprostredných medzinárodných záväzkov vyplývajúcich zo schémy Forest Focus, najmä
koordinácia spolupráce s IS ŽP SR a inými ČMS na Slovensku a tvorba informačného
systému o zdravotnom stave lesov Slovenska v zmysle požiadaviek MP a MŽP SR.
Začiatkom roka sa technicky finalizovala správa za rok 2004. V priebehu polroka sa
vypracovali podklady pre Návrh novej koncepcie environmentálneho monitoringu (na základe
uznesenia OPM MŽP SR č. 82 z 15. 7. 2004). Uskutočnili sa rokovania na SAŽP v Banskej
Bystrici k príprave interaktívnych webových máp v rámci Informačného systému o životnom
prostredí SR a boli poskytnuté podklady na ich tvorbu. V spolupráci so SAŽP prebiehala
aktualizácia webovej stránky ČMS Lesy.
Uskutočnili sa pracovné stretnutia v rámci IS ŽP SR na ktorých boli prezentované
plánované koncepcie činnosti jednotlivých ČMS na budúci rok. Bola dohodnutá ďalšia
spolupráca so SAŽP na tvorbe webmapy zdravotného stavu lesov.
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V dňoch 6.-7. 12. 2005 sa uskutočnilo pracovné stretnutie k realizácii monitorovacieho
systemu ŽP a Informačného systému monitoringu ŽP, ktoré sa venovalo najmä on-line
sprístupneniu aktuálnych údajov z čiastkových monitorovacích systémov a interpretácii
monitorovaných ukazovateľov v prostredí GIS v interaktívnych web mapách. V spolupráci
so SAŽP bola vytvorená web mapa defoliácie lesov SR (nachádza sa na stránke
atlas.sazp.sk/website/defoliacia_lesa).
Vypracovala sa stručná odpočtová správa za ČMS Lesy a podrobná správa
o monitoringu lesa (spoločne aj za implementáciu schémy Forest Focus).
5.6.3 Nové metódy monitorovania a hodnotenia jednotlivých zložiek lesných ekosystémov
z pohľadu vplyvu znečistenia ovzdušia a globálnych zmien klímy (NOMEKO)
Účtovné číslo úlohy:
6102
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
Doba riešenia:
2004 – 2005
Plánované náklady na rok 2005 (tis. Sk): 30,0

Skutočné náklady (tis. Sk): 34,2

Ide o projekt v rámci Dohody medzi vládou SR a ČR o VTS za roky 2004–2005
v garancii MŠ SR, ktorého cieľom je podporiť mobilitu v slovensko-českej spolupráci.
Partnerskou inštitúciou je Výskumní ústav lesního hospodářství a myslivosti JílovištěStrnady.
V roku 2005 sa uskutočnilo stretnutie, ktoré pripravila slovenská strana, a to
v Liptovskom Jáne v dňoch 22.–23. 9. 2005.
Plánovaným cieľom a hlavným výsledkom pracovných stretnutí uskutočnených v rámci
projektu bola priama výmena skúseností s realizáciou jednotlivých prieskumov v rámci
monitorovania lesných ekosystémov so zameraním na nové metódy a postupy monitorovania
(hodnotenie defoliácie drevín, výskytu škodlivých činiteľov a radiálneho prírastku drevín,
meteorologické merania a merania kvality ovzdušia, viditeľné poškodenie ozónom, kvantita
a kvalita atmosférických depozícií, hodnotenie pôdneho roztoku, fenologické pozorovania,
hodnotenie prízemnej vegetácie a opadu) z hľadiska technického a prístrojového vybavenia,
postupov odberov vzoriek, laboratórnych analýz a databázového spracovania a archivácie
údajov. Jednotliví zodpovední riešitelia, resp. členovia expertných panelov za českú a
slovenskú stranu, sa informovali aj o interpretácii hodnotení v konkrétnych podmienkach.
Pozornosť sa zvlášť zamerala na nové prieskumy (podrobné hodnotenie prejavov
poškodenia biotickými a abiotickými škodlivými činiteľmi podľa nového submanuálu ako
súčasti hodnotenia stavu korún, opad, fenológia) a na zabezpečenie kvality laboratórnych prác
(vnútorné postupy zabezpečenia kvality - QA/QC a pod.). Dôležitou súčasťou cieľov bola tiež
výmena skúseností s monitorovacími aktivitami v nových legislatívnych podmienkach
po pristúpení SR a ČR k Európskej únii vo vzťahu k Nariadeniu (EC) č. 2152/2003
o monitorovaní lesov a environmentálnych interakcií v Spoločenstve (Forest Focus).
Prerokovali sa aj možnosti regionálnej a bilaterálnej spolupráce.
5.6.4 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. 2005 - 31. 12. 2005
Plánované náklady na rok 2005 (tis. Sk): 4 100,0

Skutočné náklady za rok 2005 (tis. Sk): 4 230,6

V rámci Lesníckej semenárskej kontroly sa za rok 2005 uskutočnilo:
• Vedenie národného registra zdrojov, jeho aktualizácia, dopĺňanie a spracovanie podkladov
pre informovanie štátnej správy. Semenárska kontrola eviduje k 10. 12. 2005 11 841
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uznaných porastov, 4 265 výberových stromov, 84 semenných sadov, 140 semenných
porastov, 85 génových základní a 770 identifikovaných zdrojov.
Na základe hlásenia o zmenách v stave zdrojov reprodukčného materiálu za r. 2004 bola
vykonaná aktualizácia u 113 užívateľov uznaných porastov a u 21 užívateľov výberových
stromov. Aktualizovalo sa 1 717 záznamov. Do archívu bolo vyradených 1 100 uznaných
porastov (z nich bolo 460 porastov opätovne uznaných pre zber semien) a 121 výberových
stromov (BO 44, SM 19, SC 21, LM 10, BK 3, BH 11, DB 13). Keďže v r. 2004 neboli
Semenárskej kontrole pridelené finančné prostriedky na informovanie štátnej správy
o zmenách v uznaných zdrojoch, informácia o zmenách k 31. 12. 2003 bola zaslaná na
39 obvodných lesných úradov v I. štvrťroku 2005. Informácia o zmenách k 31. 12. 2004
bola zaslaná po kompletnom spracovaní hlásení užívateľov zdrojov v III. štvrťroku
39 OLÚ.
Schvaľovanie semenných zdrojov, vystavovanie uznávacích listov a ich zasielanie
obvodným lesným úradom – uznané porasty – 1147 JPRL (482 evidenčných kódov),
z toho 687 nových, doposiaľ neuznaných porastov, identifikované zdroje – 138 JPRL
(130 evidenčných kódov), génové základne – 4 (Sása – BK, Bohunický Roháč – DZ,
Okrúhly laz – JH, JS, Rígeľ – BO).
Fenotypové hodnotenie výberových stromov – výber a popis nových výberových stromov
a vystavenie UL – 143 ks (BP 55 ks, BH 5 ks, BO9 28 ks, SC 16 ks, JS 16 ks, JH 23 ks).
Vypracovanie a zaslanie požiadaviek na uznávanie a obhospodarovanie semenných
zdrojov v LHC so začiatkom obnovy LHP v r. 2005 – 34 LHC.
Účasť na 2 pracovných stretnutiach zvolaných KÚ pred základnými pochôdzkami –
9 LHC, účasť na základných pochôdzkach – 8 LHC, na záverečných pochôdzkach –
1 LHC, prerokovanie hospodárskych opatrení – 3 LHC.
Pracovná porada pracovníkov SLSK vrátane regionálnych inšpektorov, kde boli
spracované a rozdelené čiastkové databázy producentov a reprodukčného materiálu podľa
územnej pôsobnosti jednotlivých pracovísk.
Zorganizoval sa seminár „Aktuálne problémy v oblasti lesného semenárstva a škôlkarstva
2005“ – 135 účastníkov.
Zorganizovalo sa medzinárodné pracovné stretnutie orgánov štátneho dozoru pre lesný
reprodukčný materiál v Liptovskom Jáne – 47 účastníkov.
Zabezpečila sa exkurzia pre žiakov SOU lesníckeho Tvrdošín, 13. 4. 2005, 40 žiakov.
Účasť a prednesenie príspevku na tému „legislatíva v lesnom škôlkarstve a semenárstve“
na porade OLH na Obvodnom lesnom úrade v Spišskej Novej Vsi (27. 1. 2005).
Účasť a príprava podkladov pre príspevok prednesený na medzinárodnej konferencii
„Ochrana lesných genetických zdrojov v Poľsku – stav a perspektívy“, 7.–10. 6. 2005,
Malinowka, Poľsko.
Účasť a prednesenie príspevku o činnosti Semenárskej kontroly na porade pracovníkov
štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva, 14.–15. 6. 2005, Rejdová.
Účasť a prednesenie príspevku o činnosti Semenárskej kontroly na pracovnom stretnutí
užívateľov a majiteľov lesa a producentov reprodukčného materiálu, 11.-12. 10. 2005
v Lesnici.
Účasť a prednesenie príspevku o činnosti Semenárskej kontroly na seminári
organizovanom Združením škôlkarov Českej republiky, 7.–8. 12. 2005 Bzenec.
Uskutočnilo sa prvé zasadnutie komisie pre lesný reprodukčný materiál a jeho zdroje
vymenovanej ministrom pôdohospodárstva SR v zmysle zákona č. 217/2004 Z. z.
(29. 9. 2005 Liptovský Hrádok).
Účasť na zasadnutí Komisie na ochranu genetických zdrojov pri š. p. Lesy Slovenskej
republiky (2. 12. 2005 Banská Bystrica).
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• Registrácie semena – v rámci hlásenia o skladovanom množstve bolo skontrolovaných
a zaevidovaných 1 398 oddielov semena, v rámci registrácie semena bolo skontrolovaných
a zaregistrovaných 312 registrácií semena, v rámci evidencie listov o pôvode bolo
skontrolovaných 320 listov o pôvode semena alebo semennej suroviny a 53 listov
o pôvode náletu a časti rastlín.
• Po vyhodnotení registrácie sadeníc k 31. 8. 2005 bolo zo 186 došlých žiadostí
o registráciu vrátených pre rôzne nedostatky 103 žiadostí. Na základe opráv, ktoré
producenti zaslali na Semenársku kontrolu bolo prehodnotených a zaregistrovaných
99 žiadostí o registráciu. K 10. 12. 2005 ostávajú nevybavené ešte 4 žiadosti o registráciu
sadeníc.
• LSK eviduje k 10. 12. 2005 461 držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre prácu
s lesným reprodukčným materiálom, z toho je podľa žiadostí o registráciu sadeníc
zaslaných k 31. 8. 2005 166 producentov reprodukčného materiálu (45 držiteľov
osvedčenia pre fyzické osoby, 25 držiteľov osvedčenia pre fyzické osoby prostredníctvom
inej fyzickej osoby, 91 držiteľov osvedčenia pre právnické osoby, 5 žiadateľov nie je
držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti – týmto bola žiadosť o registráciu
zamietnutá). Pre rôzne nedostatky bolo potrebné vrátiť len 26 žiadostí, čo je oproti r. 2004
výrazný pokles počtu zamietnutých registrácií.
• 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 – 122 subjektov,
kontrola produkcie a evidencie semenáčikov a sadeníc v lesných škôlkach a obchodovania
s LRM – 192 subjektov.
• Účasť na správnom konaní pri riešení porušenia povinností pri dodržiavaní platných
právnych predpisov v oblasti obchodovania s LRM – 2 subjekty.
• Na základe výsledkov kontrolnej činnosti v r. 2004 a v r. 2005 boli spracované podnety
s oznámením o porušovaní povinností pre príslušné obvodné lesné úrady. Porušovanie
povinností v oblasti produkcie lesného reprodukčného materiálu – 2 podnety, porušovanie
zásad prenosu reprodukčného materiálu – 26 podnetov, porušovanie zásad prenosu
reprodukčného materiálu a zalesňovanie nezaregistrovaným materiálom – 1 podnet,
nezaložené karty pôvodu porastu – 4 podnety, neúplne vedené karty pôvodu porastu –
1 podnet, porušovanie povinností v oblasti obchodu s LRM – 3 podnety.
• Uskutočnil sa štátny dozor MP SR v lesoch v súvislosti s uplatňovaním zákona
č. 217/2004 Z. z. – kontrolované subjekty boli: Lesnícky výskumný ústav (Stredisko
lesníckej semenárskej kontroly) a 4 neštátne subjekty – vlastníci lesa.
• Od 1. 7. 2004 do 31. 8. 2005 sa vždy k 10. v nasledujúcom mesiaci spracovával 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.
• Kontrola zberov semennej suroviny – 67 zberov, spracovanie a zaevidovanie 812 hlásení
o plánovanom zbere.
• Odber vzoriek – 203 oddielov na požiadanie zákazníka a 222 oddielov za účelom
testovania klíčivosti banky semien, plombovanie – 612 oddielov.
• Ústredná kontrola kvality semien lesných drevín – stanovenie klíčivosti 472 oddielov,
stanovenie čistoty 123 oddielov, stanovenie životnosti 73 oddielov, stanovenie obsahu
vody 18 oddielov, stanovenie dĺžky predsejbovej prípravy 5 oddielov, vystavenie
oranžových ISTA certifikátov: 5, modrých ISTA certifikátov: 3.
• V rámci kontroly kvality semien lesných drevín uskladnených v banke semien sa začalo
s opakovaným testovaním klíčivosti oddielov uskladnených v starej časti banky –
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282 oddielov (z toho ukončené testovanie u 222 oddielov), stanovila sa dĺžka predsejbovej
prípravy pre oddiel jedle bielej pre TANAP v množstve 26 kg, tento sa vyskladnil a
uskutočnila sa predsejbová príprava.
V rámci zabezpečenia prevádzky akreditovaného laboratória a uplatňovania systému
kontroly akosti sa v laboratóriu uskutočnilo 8 vnútorných auditov.
Uskutočnilo sa 10 porovnávacích skúšok Jacobsenových stolov a 6 porovnávacích skúšok
filtračných papierov.
Spracovali sa výsledky medzilaboratórnych skúšok s laboratóriom VÚLHM v Uherskom
Hradišti a OMMI Budapešť, prebieha okruhový test v spolupráci s BLE Bonn.
V zmysle § 14, ods. 5 zákona č. 217/2004 Z. z. sa vystavilo 475 potvrdení o pôvode
semennej suroviny a semena v slovenskom jazyku a 35 potvrdení o pôvode semennej
suroviny a semena v anglickom jazyku, 1 923 potvrdení o pôvode sadbového materiálu
v slovenskom jazyku a 5 potvrdení o pôvode sadbového materiálu v anglickom jazyku.
Vypracovalo sa 34 informačných dokumentov pre reprodukčný materiál pohybujúci sa
medzi členskými štátmi EÚ.
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5.6.5 Lesnícka ochranárska služba (LOS)
Účtovné číslo úlohy:
6351
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Andrej Kunca, PhD.
Gestor za MP SR-SL:
Ing. Juraj Balkovič
Doba riešenia:
1. 1. 2005 - 31. 12. 2005
Plánované náklady na rok 2005 (tis. Sk): 4 100,0

Skutočné náklady za rok 2005 (tis. Sk): 4 184,7

Spracovali a vyhodnocovali sa hlásenia L 116 o výskyte škodlivých činiteľov od 2 755
subjektov z výmery 1 707 tis. ha porastovej pôdy. Zadali sa do databáz a pripravili sa
podklady pre kompletizáciu „Elaborátu o výskyte škodlivých činiteľov“. Farebná verzia
elaborátu s fotodokumentáciou a grafmi bola zadaná do tlače. V prvej dekáde júla bol elaborát
(ISBN 80-88853-83-4) v rozsahu 92 strán vytlačený v náklade 400 ks a rozdistribuovaný
pre štátnych a neštátnych vlastníkov a obhospodarovateľov lesov.
Pripravil sa program seminára „Aktuálne problémy v ochrane lesa 2005“. Seminár sa
uskutočnil 28. a 29. apríla 2005 v Banskej Štiavnici za účasti najvyšších predstaviteľov
rezortu a 189 registrovaných účastníkov. Venovaný bol najzávažnejším problémom ochrany
lesa na Slovensku, v ČR a Poľsku. Zvláštna pozornosť sa venovala dôsledkom veternej
kalamity z 19. 11. 2004, mníške veľkohlavej v jej druhom roku gradácie a poznatkom
výskumu zameraným na zlepšenie zdravotného stavu lesných ekosystémov. Na seminári boli
prezentované najnovšie výsledky vedy a výskumu z oblasti ochrany lesa. Prednesených
27 referátov bolo vydaných v zborníku zo seminára (ISBN 80-88853-82-6).
Vyhodnotil sa monitoring výskytu lykožrúta severského v roku 2004. Výsledky
monitoringu a usmernenie pre jeho vykonávanie v roku 2005 sa poskytli Sekcii lesníckej
MP SR, dotknutým úradom štátnej správy a subjektom zapojeným do monitoringu. Navrhlo
sa rozšíriť monitoring v roku 2005 do okresov Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice
a Prievidza. Vypracoval sa metodický postup pre vykonávanie monitoringu. Kontaktovali sa
subjekty, zhromažďujú sa odchyty a informácie o výskyte lykožrúta severského z rozšíreného
územia.
Mimoriadna pozornosť sa venovala územiam a subjektom postihnutým jesennou
veternou kalamitou s cieľom upozorniť na nebezpečie následnej podkôrnikovej kalamity.
V spolupráci s Lesmi SR, š. p. sa spracovala „Stratégia boja s podkôrnym hmyzom ....“,
pre subjekty a orgány štátnej správy sa vypracovali posudky a stanoviská LOS, aktívne sa
vystúpilo na seminároch, poradách, konferenciách, školeniach. Uskutočnili sa terénne
pochôdzky, kontroloval sa priebeh spracovania kalamity, stav a vývoj populácie podkôrnikov,
navrhovali opatrenia na elimináciu rizika vzniku podkôrnikovej kalamity. K 15. 7. 2005 sa
aktualizoval „Projekt ochrany lesa na území ŠL TANAP-u po veternej kalamite zo dňa
19. 11. 2004“ podľa vývoja škodlivých činiteľov, najmä podkôrneho hmyzu v jarnom období.
Vyhodnotil sa stav populácie mníšky veľkohlavej v dubinách. Organizačne sa
zabezpečila príprava leteckých obranných zásahov. Spracovali sa odborné stanoviská
pre orgány štátnej správy lesného hospodárstva a životného prostredia. Vykonala sa kontrola
účinnosti leteckých ošetrení, pre SL MP SR sa spracovala a odovzdala správa o priebehu a
výsledkoch ošetrovania.
Podľa požiadaviek vlastníkov sa navrhovali opatrenia proti premnoženiu podkôrnych
škodcov v smrečinách. Vydali sa stanoviská k aktivizácii podkôrnikov v regióne Belianskych
Tatier (ML Spišská Belá, Štátne lesy TANAP-u, OO Javorina), ku ktorej dochádza v dôsledku
nespracovania veternej kalamity z jesene 2002. Analyzovali sa príčiny poškodenia topoľov,
vŕb, jaseňa, jedle a buka v kultúrach a v lesných škôlkach. Diagnostikovali sa príčiny hynutia
smrekovcov, ktoré je svojím rozsahom a príčinami podobné hynutiu smrekovcov z roku 2001.
Zabezpečila sa expertíza vzoriek drevín poškodených imisiami v okrese Poltár. Vydávali sa
stanoviská k žiadostiam o ponechanie drevnej hmoty pri pni.
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Pripravil a predniesol sa referát o zdravotnom stave lesov SR a výskyte škodlivých
činiteľov v roku 2004 na českom ochranárskom seminári. Pracovníci LOS sa aktívne
zúčastnili aj na škôlkarskom seminári v Liptovskom Hrádku, medzinárodnom seminári
Dreviny vo verejnej zeleni v Bratislave, medzinárodnom seminári „Uplatňovanie nových
metód v ochrane lesa a ochrane krajiny“ na Kováčovej a medzinárodnej IUFRO konferencii
WP 7.03.04 Choroby a hmyz v lesných škôlkach v Uherskom Hradišti. Pracovníci LOS sa
aktívne zúčastnili aj na regionálnom seminári v Lodne a v Čadci o situácii v zdravotnom stave
smrečín v okrese Kysucké Nové Mesto a Čadca. Zástupca LOS sa zúčastnil novinárskeho dňa
v Javorine, kde prebehla diskusia o príčinách rozpadu smrekových porastov v OO Tatranská
Javorina. Prebehlo rokovanie o budúcej spolupráci a výmene skúseností so špecialistami
z Francúzska (CSIRO, Montpellier) a Írska (GMIT, Galway). Publikovalo sa v odborných
časopisoch LES a Slovenské lesokruhy: Poradňa ochrany lesa, Kalendár ochrany lesa, Výskyt
škodlivých činiteľov v roku 2004. Zabezpečili sa odborné prednášky z ochrany lesa v rámci
prípravy lesníkov na skúšku OLH a pestovateľov LRM a zástupca LOS bol členom
skúšobných komisií.
Vypracovalo sa 5 posudkov projektov opatrení proti biotickým škodcom. Preukázne
náklady na ochranu predstavovali viac ako 2,2 mil. Sk. Spracoval sa realizačný Projekt
využitia finančných prostriedkov z Fondu solidarity Európskej únie. Rozdelilo sa v ňom
10 mil. Sk podľa nahláseného objemu kalamity v novembri 2004.
Pripomienkovali sa návrhy vykonávacej vyhlášky o ochrane lesa k Zákonu o lesoch
č. 326/2005 Z. z., právnych úprav na úseku rastlinolekárskej starostlivosti, „Zoznamu
povolených prípravkov 2005“, pripravili sa dva referáty na „Slovenské rastlinolekárske dni
2005“. Navrhla a uskutočnila sa nominácia zástupcu do Lesníckeho panelu EPPO
(Ing. Zúbrik, PhD.). Uskutočnili sa rokovania o možnostiach spolupráce v ochrane lesa
so špecialistami z Írska a Japonska. Zástupca LOS sa zúčastnil na zasadnutiach komisie
pre registráciu prípravkov na ochranu rastlín.
5.6.6 Monitoring lesných ekosystémov v roku 2005 pre potreby plnenia medzivládnej
Dohody z 19. 4. 1995
Účtovné číslo úlohy:
7250
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. 2005 - 31. 12. 2005
Plánované náklady na rok 2005 (tis. Sk): 984,94

Skutočné náklady za rok 2005 (tis. Sk): 1 119,8

Vykonané činnosti:
• Na všetkých monitorovacích plochách a transektoch sa vykonávali merania hladiny
podzemnej vody, a to v dvojtýždenných intervaloch v mesiacoch január, február,
november, december a v týždenných intervaloch v mesiacoch marec – september.
• Subdodávateľom boli vykonávané merania pôdnej vlhkosti na všetkých plochách
v rozsahu raz za mesiac v mesiacoch január, február, november, december a
v dvojtýždenných intervaloch v mesiacoch marec – október.
• Na trvalej monitorovacej ploche L25 sa nahradili odcudzené razené studne na meranie
pôdnej vlhkosti a hladiny podzemnej vody.
• Na vybraných plochách boli inštalované obvodové prírastkomery, na ktorých sa
v týždenných intervaloch odčítavali obvodové prírastky.
• Na monitorovacích plochách sa obnovilo číslovanie stromov.
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•
•
•
•
•

Na konci vegetačného obdobia sa vykonali biometrické merania všetkých očíslovaných
stromov na monitorovacích plochách.
6 krát za vegetačné obdobie sa vykonala na monitorovacích plochách a v blízkosti
transektov údržba kosením.
Vykonalo sa hodnotenie bylinnej vegetácie v jarnom aspekte na všetkých monitorovacích
plochách v mesiaci máj a v letnom aspekte v mesiaci júl. Podľa dohodnutej metodiky sa
vykonalo hodnotenie bylinnej vegetácie na transektoch.
Vykonalo sa hodnotenie zdravotného stavu označených stromov na všetkých plochách
s fyzicky jestvujúcimi porastami prvý raz v júni a druhý raz v auguste.
Vypracovala sa hodnotiaca správa.

5.6.7 Monitorovanie prírodného prostredia v oblasti vplyvu VD Gabčíkovo –
monitorovanie lesných ekosystémov v oblasti zdrže v roku 2005
Účtovné číslo úlohy:
7271
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Vladimír Bajcar
Objednávateľ:
Konzultačná skupina PODZEMNÁ VODA spol. s r. o.
Doba riešenia:
1. 1. 2005 - 31. 12. 2005
Plánované náklady na rok 2005 (tis. Sk): 635,48

Skutočné náklady za rok 2005 (tis. Sk): 304,0

Vykonané činnosti:
• Na všetkých monitorovacích plochách sa vykonávali merania hladiny podzemnej vody
v dvojtýždenných intervaloch v mesiacoch január, február, november, december a
v týždenných intervaloch v mesiacoch marec – september.
• Subdodávateľom boli vykonávané merania pôdnej vlhkosti na všetkých plochách
v rozsahu raz za mesiac v mesiacoch január, február, november, december a
v dvojtýždenných intervaloch v mesiacoch marec – október.
• Obnovilo sa číslovanie stromov na monitorovacích plochách.
• 4 krát za vegetačné obdobie sa vykonala na monitorovacích plochách a v blízkosti
transektov údržba kosením.
• Na konci vegetačného obdobia sa vykonali biometrické merania všetkých očíslovaných
stromov na monitorovacích plochách.
• V máji sa na všetkých monitorovacích plochách vykonalo hodnotenie bylinnej vegetácie
v jarnom aspekte a v auguste v letnom aspekte.
• V júni a následne v auguste sa vykonalo hodnotenie zdravotného stavu označených
stromov na všetkých monitorovacích plochách.
• Vykonalo sa zalietnutie predmetného územia spojené s vykonaním leteckého
snímkovania. Vykonalo sa vyhodnotenie zdravotného stavu na základe leteckých snímok.
5.6.8 Národná inventarizácia a monitoring lesov SR (NIML SR)
Účtovné číslo úlohy:
7442
Zodpovedný riešiteľ:
prof. Ing. Štefan Šmelko, DrSc.
Objednávateľ:
Lesy SR š. p.
Doba riešenia:
1. 4. 2005 – 31. 12. 2006
Plánované náklady na rok 2005 (tis. Sk bez DPH): 3 000,0

Skutočné náklady za rok 2005 (tis. Sk): 3 560,9

Cieľom NIML SR je zistiť aktuálny stav lesov na území celého Slovenska komplexne,
k jednému časovému okamžiku a rovnakým metodickým postupom a vytvoriť predpoklady
pre dlhodobého sledovanie jeho vývoja na trvalých inventarizačných plochách v sieti 4x4 km.
O vykonaní národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR v r. 2005-2006 rozhodlo vedenie
Ministra pôdohospodárstva SR (č. 3473/2004-710). Všetky práce metodicky riadi
a koordinuje LVÚ Zvolen v zmysle záverov a odporúčaní Riadiaceho výboru NIML
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a schváleného časového harmonogramu. Výkon vonkajších terénnych prác bol zabezpečený
v spolupráci s Lesoprojektom Zvolen (v rámci im pridelených finančných prostriedkov
bežným transferom) a firmou EuroForest Zvolen s. r. o. Na financovaní realizácie NIML sa
významnou mierou podieľajú Lesy SR š. p. Banská Bystrica na základe osobitnej zmluvy
o dielo. V nej sú špecifikované záväzky LVÚ Zvolen, že po ukončení terénnych prác sa
výsledky a súhrnné výstupy z NIML SR okrem celoštátnej úrovne spracujú osobitne aj
pre pozemky, ktoré sú vo vlastníctve a užívaní š.p. Lesy SR a pripraví sa koncepcia
pre následné zahustenie založenej siete inventarizačných plôch podľa potrieb š. p.
V roku 2005 riešenie úlohy prebiehalo dôsledne podľa naplánovaného obsahového
a časového harmonogramu. Cieľom bolo dokončiť metodickú prípravu Národnej
inventarizácie a monitoringu lesov SR a zabezpečiť úspešný štart jej realizácie od 1. apríla
2005 na polovici územia SR. Vykonali sa tieto práce:
1) Vypracovanie pracovnej verzie Metodiky terénneho zberu údajov NIML ako podkladu
pre širokú odbornú diskusiu a oponentúru.
2) Prezentácia a podrobné prerokovanie a pripomienkovanie Metodiky na osobitných
zhromaždeniach pracovníkov jednotlivých odborov LVÚ Zvolen a na celoústavnom
zhromaždení, na ktoré boli prizvaní aj odborníci z ostatných pracovísk lesníctva a štátnej
ochrany prírody SR.
3) Oficiálna oponentúra Metodiky a jej schválenie v Metodickej a technickej rade NIML SR
za prítomnosti troch oponentov (1 zo zahraničia) a zástupcov všetkých relevantných
organizácií v SR (Sekcia lesnícka MP SR, TU Zvolen, Lesoprojekt Zvolen, Ústav
ekológie lesa SAV Zvolen, ŠOP SR Banská Bystrica a LVÚ Zvolen, dňa 10. marca 2005).
4) Spracovanie konečnej verzie Pracovných postupov NIML SR a ich vydanie v knižnej
forme (rozsah 104 s.) ako záväzného metodického pokynu pre terénny zber údajov.
5) Vyhotovenie plánu pre založenie siete inventarizačných plôch v r. 2005 na súčasnom
lesnom pôdnom fonde a na ostatných zalesnených pozemkoch.
6) Príprava údajov a mapových podkladov preberaných pre NIML SR z existujúcich
informačných zdrojov (databáza HÚL, kataster nehnuteľností a pod.), zabezpečila sa
formou subdodávky v kooperácii s Lesoprojektom Zvolen.
7) Skompletizovanie prístrojového a materiálneho vybavenia pre inventarizačné skupiny.
8) Vypracovanie databázového systému v prostredí softvéru Field-Map pre zber údajov
v teréne.
9) Vytvorenie 5 inventarizačných skupín pre terény zber údajov (4 z Lesoprojektu Zvolen,
1 z EuroForest s. r. o. Zvolen) a jednej kontrolnej skupiny z pracovníkov LVÚ Zvolen.
10) Vypracovanie Zásad organizácie a riadenia práce inventarizačných skupín NIML SR
upravujúcich vzťahy (práva a povinnosti) medzi LVÚ Zvolen ako koordinačným
pracoviskom NIML a zamestnávateľmi inventarizačných skupín.
11) Priebežná kontrola a metodické vedenie členov inventarizačných skupín v teréne
pri zakladaní inventarizačných plôch.
12) Založenie 776 inventarizačných plôch, t. j. 51 % z celkového počtu plánovaného na roky
2005-2006, získanie údajov o vyše 100 znakoch a veličinách charakterizujúcich lesný
ekosystém vrátane pôdnych vzoriek a vzoriek vývrtov, ich sústredenie, archivácia
a triedenie v elektronickej forme.
13) Zakladanie kontrolných plôch opakovaným meraním a hodnotením na už založených
inventarizačných plochách výberovým spôsobom. Kontrola sa uskutočnila na 72 IP
(9,3 % z celkového počtu 776), výsledky sa zdokumentovali a priebežne oznamovali
inventarizačným skupinám a nedostatky sa operatívne odstraňovali.
14) Exploratívna analýza a kontrola dát získaných počas terénnych prác NIML v r. 2005,
vypracovanie metodiky a softvéru pre výpočet tzv. odvodených veličín (korigovanie
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údajov z kombinácie odhad/meranie, určenie objemu stromov, sortimentov a i.)
a na celkovú predprípravu databázy na komplexné spracovanie.
15) Nadviazanie priamej spolupráce s inštitúciami a pracovníkmi zabezpečujúcimi národné
inventarizácie lesa v poslednom období v zahraničí (Nemecko, Česká republika), získanie
najnovších informácií o stave lesa a o metodických otázkach zberu a spracovania dát
v týchto krajinách, osobné prerokovanie aktuálnych problémov súvisiacich s realizáciou
NIML SR.
16) Oboznámenie širšej odbornej a vedeckej verejnosti s cieľmi, metodikou a realizáciou
NIML v SR (3 referáty na konferenciách a ich publikovanie v zborníkoch).
Uvedenými výkonmi sa v roku 2005 nielen splnili všetky plánované čiastkové etapy
prác NIML SR v plnom rozsahu a v požadovanej kvalite, ale sa vytvorili aj veľmi dobré
predpoklady na ďalší postup riešenia úlohy. Pre rok 2006 je potrebné:
1) Zhodnotiť doterajšie skúseností z terénnych prác a vypracovať inovované pracovné
postupy NIML SR, spresňujúce niektoré časti metodiky.
2) Založiť druhú polovicu (770) inventarizačných plôch tak, aby pokrývali celý lesný pôdny
fond a ostatné zalesnené pozemky SR a na cca 10 % z nich vykonať kontrolné zisťovania.
3) Vypracovať kompletný biometrický model pre spracovanie údajov z inventarizačných
plôch a pre ich zovšeobecnenie na celoštátnu úroveň a menšie územné jednotky.
4) Súhrnne spracovať základnú časť výsledkov NIML SR v štruktúre a forme dohodnutej
s ich užívateľmi. Podrobnejšie spracovanie a analýzu veľmi cennej databázy, ktorá sa
v takom rozsahu a podrobnosti získa po prvý krát v histórii slovenského lesníctva,
presunúť na rok 2007 (výstupy pre centrálne riadiace orgány) a na ďalšie obdobie
(podklady pre riešenie vedeckých projektov).
5) Úlohu považovať za významnú celoslovenskú akciu, zahrnúť ju medzi prioritné záujmy
Sekcie lesníckej MP SR, jej riešenie posilniť personálne i finančne. V porovnaní so
zahraničím sa NIML SR realizuje pri veľmi skromných materiálnych podmienkach a
s maximálnym pracovným úsilím zainteresovaných pracovníkov.
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
8
53
10
10
2 + 21

Menovitý zoznam je uvedený v kapitolách 5.7.1-5.7.4.
5.7.1 Činnosť v orgánoch a komisiách organizácií ústrednej štátnej správy
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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Redakčná rada časopisu Les zriadená Sekciou lesníckou MP SR
prof. Ing. Július Novotný, CSc. – člen redakčnej rady
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
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
Ing. Juraj Varínsky, CSc.
Koordinačná rada IGIS RP
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Iné
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
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. – člen ÚV a predseda Lesníckej sekcie
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. Marián Radocha, CSc., Ing. Jozef Tutka, CSc. – členovia Lesníckej sekcie
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
Slovenská lesnícka komora
Ing. Juraj Prékop – člen
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
prof. Ing. Július Novotný, CSc. – podpredseda SAPV
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Členovia SAPV
doc. Ing. Pavel Hell, CSc.
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc.
prof. Ing. Štefan Šmelko, DrSc.
Ing. Jozef Tutka, CSc.
Ing. Juraj Varínsky, CSc.
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. Roman Longauer, CSc.
Ing. Martin Moravčík, CSc.
prof. Ing. Július Novotný, CSc.
doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc.
Ing. Igor Štefančík, CSc.
Ing. Jozef Tutka, CSc.
Ing. Juraj Varínsky, CSc.
Ing. Jozef Vladovič, PhD.
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
Sekcia ekologická
Členovia:
doc. Ing. Vladimír Čaboun, CSc.
doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD.
Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
Ing. Tibor Priwitzer, PhD.
Sekcia biodiverzity lesných ekosystémov
Členovia:
Ing. Roman Longauer, CSc.
Sekcia integrovanej ochrany lesa
Predseda:
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
Členovia:
Dr. Ing. Tomáš Bucha
Ing. Slavomír Finďo, CSc.
Dr. Ing. Bohdan Konôpka
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
Ing. Andrej Kunca, PhD.
Ing. Roman Leontovyč, CSc.
prof. Ing. Július Novotný, CSc.
Ing. Marek Turčáni, PhD.
Ing. Juraj Varínsky, CSc.
Sekcia trvale udržateľného obhospodarovania lesov
Predseda:
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Členovia:
Ing. Martin Kamenský, CSc.
doc. Ing. Rudolf Petráš,CSc.
Ing. Igor Štefančík, CSc.
Ing. Jozef Vladovič, CSc.
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Sekcia environmentálnej techniky a technológie
Členovia:
Ing. Milan Oravec, CSc.
Ing. Marián Radocha, CSc.
Sekcia lesníckej ekonomiky a politiky
Predseda:
Ing. Július Ďurkovič, CSc.
Členovia:
Ing. Martin Moravčík, CSc.
Ing. Viera Petrášová, CSc.
Ing. Jozef Tutka, CSc.
Sekcia trvalo udržateľného manažmentu zveri
Predseda:
doc. Ing. Pavel Hell, CSc.
Členovia:
Ing. Slavomír Finďo, CSc.
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.
P-SAPV – Komisia pre vedeckú výchovu, vzdelávanie a posudzovanie kvalifikácie
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
prof. Ing. Július Novotný, CSc.
Komisia pre štátne skúšky z predmetu Lesné dopravníctvo
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
prof. Ing. Július Novotný, CSc. – podpredseda komisie
Komisia na vykonávanie skúšok odborného lesného hospodára pre skupinu predmetov
ochrana lesov a lesotechnických meliorácií
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
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Rada programowa (Advisory board Lesne Prace Badawcze) Instytut Badawczy Lesnictva
Warszawa
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
prof. Ing. Július Novotný, CSc.
5.8

Zhodnotenie ostatných realizačných činností

5.8.1 Vypracovanie projektov na odstraňovanie následkov veternej kalamity
Plánované náklady na rok 2005 (tis. Sk): 20 000,0

Náklady za rok 2005 (tis. Sk): 20 000,1

Projekt ochrany lesných porastov na území Vysokých Tatier postihnutom veternou
kalamitou 19. 11. 2004
Účtovné číslo úlohy:
6301
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
Gestor za MP SR SL:
Ing. Pavel Toma
Doba riešenia:
1. 1. 2005 – 31. 12. 2005
Ide o základné rámce postupu ochrany lesov proti podkôrnemu hmyzu, vychádzajúc
pritom zo stavu lesov pred veternou kalamitou z 19. 11. 2004. Súčasná situácia (veľké škody
vývratmi a zlomami stromov) môže totiž v nastávajúcich mesiacoch a rokoch prerásť
do kalamít obrovského množstva podkôrneho hmyzu, ktorý môže za krátky čas zničiť tisíce
hektárov zdravých porastov požieraním lyka na stromoch pod kôrou.
Projekt ochrany lesov bol predložený ministerstvu koncom mája 2005 v dvoch kópiách.
Ďalej bol predložený ŠL TANAP-u ako aj všetkým ochranným obvodom. Na pracovnom
rokovaní k otázke projektu za účasti ministra pôdohospodárstva dňa 25. 5. 2005 bolo
dohodnuté, že bude spracovaný aj osobitný projekt pre neštátne subjekty (o spracovanie
projektu sami prejavili záujem len mestské lesy Spišská Belá). Projekty boli následne
spracované aj pre neštátne subjekty obhospodarujúce lesy na území Tatier.
Inšpektori LOS a spoluriešitelia projektu začali od začiatku júna monitorovať
problémové oblasti Tatier. Realizovalo sa niekoľko rokovaní v území najmä v oblasti Tichej
a Kôprovej doliny za účasti riešiteľov projektu.
Začiatkom júla 2005 sa pripravila aktualizovaná verzia projektu obsahujúceho aj návrh
manažmentu poľovnej zveri. Aktualizovaný projekt bol schválený ŠOP Banská Bystrica
s pripomienkami, ktoré budú akceptované pri jeho realizácii. Pripravuje sa podrobné šetrenie
v oblasti Tichej a Kôprovej doliny zamerané na monitoring podkôrneho hmyzu. Výsledky
budú známe v zimných mesiacoch. V prípade financovania projektu aj v roku 2006 sa
pripraví podrobná analýza a stratégia pre rok 2006, ktorý je z pohľadu výskytu podkôrneho
hmyzu kľúčový.
Projekt revitalizácie lesných spoločenstiev na území Vysokých Tatier postihnutom veternou
kalamitou 19. 11. 2004
Účtovné číslo úlohy:
6923
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Gestor za MP SR SL:
Ing. Pavel Toma
Doba riešenia:
1. 1. 2005 – 31. 12. 2005

76

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI LESNÍCKEHO VÝSKUMNÉHO ÚSTAVU ZVOLEN V ROKU 2005

Vypracovala sa základná koncepcia projektu revitalizácie, ktorú pripravila pracovná
skupina vytvorená zo špecialistov z Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen, Lesoprojektu
Zvolen, Technickej univerzity Zvolen, SL MP SR, Štátnych lesov TANAP-u, Štátnej ochrany
prírody – Správa TANAP-u. Pre cieľ revitalizácie lesných spoločenstiev na území Vysokých
Tatier postihnutom veternou kalamitou 19. 11. 2004, ktorým sú „Ekologicky stabilné lesné
ekosystémy schopné plniť požadované funkcie“ sa formulovali základné princípy a hlavné
kritériá pre diferenciáciu revitalizačných postupov.
Vypracovali sa dve situačné správy o stave spracovania projektu revitalizácie
(k 20. 1. 2005 a 25. 4. 2005) a pokračovalo spracúvanie jednotlivých kapitol základného
revitalizačného projektu. Pripravil sa návrh funkčnej typizácie plôch v postihnutom území,
ktorá je jedným zo základných kritérií pre diferenciáciu revitalizačných postupov.
Pripravili sa „Rámcové zásady pre tvorbu zalesňovacích projektov v roku 2005“, ktoré
boli využité pri príprave čiastkových revitalizačných projektov na plochách pripravených
pre jarné zalesňovanie. Pracovníci LVÚ Zvolen a LF TU Zvolen vykonali terénny prieskum
a vypracovali zalesňovacie pokyny pre jarné zalesňovanie na výmere cca 500 ha plôch
v obvode ŠL TANAP-u. V mesiacoch júl až september boli spracované zalesňovacie pokyny
na ďalších cca 600 ha. Na časti plôch, zalesnených na jar, sa vykonalo terénne zhodnotenie
realizácie výsadieb (vrátane kvality použitého sadbového materiálu). Stručná hodnotiaca
správa (vo forme pracovného materiálu) bola poskytnutá ŠL TANAP-u a SL MP SR.
Podporné projekty a aktivity pre zvládnutie dôsledkov veternej kalamity na území Vysokých
Tatier
Účtovné číslo úlohy:
6925
Zodpovedný riešiteľ:
doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD.
Gestor za MP SR SL:
Ing. Pavel Toma
Doba riešenia:
1. 1. 2005 – 31. 12. 2005
V spolupráci s Technickou univerzitou sa zabezpečilo vypracovanie projektu
spracovania dreva po kalamite a jeho implementácia. Vypracovala sa prvá verzia Projektu
protipožiarnej ochrany kalamitného územia. Zabezpečili sa konzultačné a poradenské služby
pre pracovníkov ŠL TANAP-u a súčinnosť pri realizácii vonkajších technicko-organizačných
prác na území ŠL TANAP-u. Zabezpečili sa propagačné materiály a organizačne sa
zabezpečila výstava v NR SR „Lesy a ľudia“ s tematikou veternej kalamity vo Vysokých
Tatrách. Rozbehli sa prípravné práce pre prípravu informačných materiálov pre verejnosť.
Priebežne sa zabezpečovali konzultácie s pracovníkmi ŠL TANAP-u a SL MP SR
k aktuálnym otázkam riešenia kalamity vo Vysokých Tatrách. Realizovali sa prípravné práce
pre založenie štyroch výskumných objektov, ktoré budú slúžiť na monitorovanie budúceho
vývoja lesných spoločenstiev v týchto lokalitách s rôznym typom manažmentu územia.
Ku koncu roka sa skompletizovala projektová dokumentácia pre všetky štyri projekty
a pripravil sa plán odborných aktivít pre rok 2006. Pripravili sa podklady pre rokovanie
Vládneho výboru pre Tatry pri príležitosti 1. roka po vzniku kalamity. Urobila sa sumarizácia
skúseností s procesom odstraňovania následkov kalamity, prvých zalesňovacích
a revitalizačných projektov a protipožiarnej ochrany.
5.8.2 AQA (Analytical Quality Assurance) – úloha zabezpečovaná v rámci kontraktu
o poskytnutí účelových prostriedkov zo ŠR
Účtovné číslo úlohy:
6110
Zodpovedný riešiteľ:
Ing. Jana Ďurkovičová
Gestor za MP SR SL:
Ing. Juraj Balkovič
Doba riešenia:
1. 1. 2005 – 31. 12. 2005
Plánované náklady na rok 2005 (tis. Sk): 400,0

Skutočné náklady za rok 2005 (tis. Sk): 403,3
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a) V I. štvrťroku 2005 sa v CLL OEBLE LVÚ zaviedla kontrola dodržiavania systému
riadenia kvality formou vnútorných auditov podľa vopred pripraveného harmonogramu
auditov v zmysle normy STN ISO/IEC 17025.
V dňoch 22. 2. a 29. 3. 2005 sa uskutočnili dva audity, na ktorých sa kontrolovalo:
1. dodržiavanie metodík v oblasti analýzy vôd,
2. protokoly o skúškach,
3. označovanie a skladovanie konzervovaných a nekonzervovaných vodných vzoriek
podľa vopred vypracovaných pokynov,
4. vedenie prvotných záznamov, kontrolných, prevádzkových a laboratórnych denníkov.
Boli zakúpené kalibračné a referenčné materiály v hodnote asi 20 000,- Sk.
b) Jedna pracovníčka laboratória sa 31. 1. 2005 zúčastnila vyhodnotenia medzilaboratórnych
testov v oblasti vôd za rok 2004, ktoré každoročne usporadúva Národné referenčné
laboratórium VÚVH v Bratislave. Na tomto fóre bolo oznámené, že vo vestníku MŽP už
nebudú uvádzané laboratóriá spôsobilé vykonávať chemické analýzy vôd, ale k tomuto
účelu im postačuje Osvedčenie o spôsobilosti vydané NRL VÚVH v Bratislave.
c) Bol vypracovaný zoznam meradiel, ktoré je potrebné v tomto roku kalibrovať a
rekalibrovať na základe platnosti certifikátu o kalibrácii. 12. 1. 2005 bol kalibrovaný
sklený teplomer o rozsahu 0–200 oC v dvoch bodoch a to na 60 a 105 oC.
d) V júni 2005 boli na rekalibráciu objednané dva pH metre a konduktometer.
e) V rámci 2. medzinárodného laboratórneho testu v oblasti depozícií EPD 2nd Working Ring
Test 2005, ktorý poriada Working Group on QA/QC, Expert Panel on Deposition and
Expert Panel on Soil Solution v rámci programu ICP Forest a EU Forest Focus boli
jednotlivé analytické parametre v rozsahu požiadaviek monitoringu podrobené
validačnému procesu programom EFFI Validation. Boli spracované nasledovné
charakteristiky: opakovateľnosť, správnosť, linearita, LOD, LOQ, štandardná a rozšírená
neistota z regulačných diagramov. Avšak uvedené činnosti vzhľadom na ich rozsah boli
financované z inej úlohy (6613).
f) 4.-5. 6. 2005 sa tri pracovníčky laboratória zúčastnili v Mojmírovciach prezentačného
seminára fy Pragolab a Thermo Electron Corporation, ktorá predstavila širokú škálu
analytických zariadení a výrobkov ponúkaných na trhu.
g) Jedna pracovníčka laboratória sa počas služobnej cesty v Prahe oboznámila s prevádzkou
prístroja fy CARBON Instruments na stanovenie TOC a Ntot, ktorý je nainštalovaný
v Centrální čistírne Praha a nadviazala kontakt s novým vedúcim laboratórií vo VÚLHM,
kde sa oboznámila s prevádzkou novozrekonštruovaného laboratória, s používanými
metodikami a prístrojovým zariadením, predúpravou a prípravou vzoriek. Dúfame, že tento
krok nebude ojedinelým, ale povedie k užšej spolupráci medzi laboratóriami pri výmene
skúseností v oblasti používaných metód, postupov a iných laboratórnych činností.
h) Manažérka kvality laboratória absolvovala školenie pre interných audítorov, ktoré
usporiadal SMÚ v Bratislave v dňoch 28.-30. 6. 2005 a na ktorom získala Osvedčenie
pre činnosť interných audítorov.
i) 1. 7. 2005 jedna pracovníčka laboratória navštívila so zástupcom fy Amedis laboratórium
vo Vodárňach a kanalizáciách Bratislava, kde sa oboznámila s činnosťou iónového
chromatografu DIONEX a tiež s ich skúsenosťami pri stanovení NH4+ spektrofotometricky
podľa normy ISO 7150A. So zástupcom fy Amedis Ing. Mazágom boli v teoretickej rovine
prebraté možnosti získania a prepožičania automatického zariadenia na stanovenie sušiny
s využitím mikrovlnného ohrevu, ďalej výmenu chladiča NESLAB za iný so zníženou
hlučnosťou (ICP LECO), nákupu nového 16 miestneho mikrovlnného mineralizačného
systému.
j) Fa Merck usporiadala 21. 9. 2005 v Banskej Bystrici seminár s názvom „Analytika vody
2005“, na ktorom boli prezentované produkty a služby fy Merck zamerané na oblasť
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chemických analýz všetkých typov vôd. Tohto podujatia sa zúčastnili 4 pracovníčky
laboratória CLL OEBLE.
k) Slovenský metrologický ústav v Bratislave usporiadal školenie manažérov kvality, ktoré
v dňoch 26.-27. 9. 2005 absolvovala manažérka kvality CLL a získala Osvedčenie
pre činnosť manažéra kvality podľa ISO IEN 17025.
l) CLL OEBLE v roku 2005 pokračuje v kontrole kvality práce tzv. treťou osobou účasťou
na medzilaboratórnych porovnávacích testoch usporiadaných národnými ako aj
medzinárodnými referenčnými laboratóriami (organizáciami). Bol zaplatený ročný
poplatok za medzilaboratórny test WEPAL na rok 2005. 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.
m) V rámci spracúvania medzinárodných laboratórnych testov: 4 th Forest Soil Interlaboratory
Test 2005 pre pôdne materiály a 8 th Forest Foliar Interlaboratory Test DARQ for Foliar
Laboratories 2005 pre asimilačné orgány, ktoré usporiada ICP FOREST, boli zároveň
zhromažďované údaje potrebné k validácii metód používaných pri analýzach pôdnych
vzoriek a asimilačných orgánov (v rámci úlohy 6613).
n) Výsledky získané pri spracovaní 8 th Forest Foliar Interlaboratory Testu boli v priebehu
IV. štvrťroka podrobené validačnému procesu systémom EFFI Validation. Boli
vyhodnotené validačné charakteristiky pre stanovenie jednotlivých parametrov
v asimilačných orgánoch: opakovateľnosť, správnosť, linearita, štandardná a rozšírená
neistota z regulačných diagramov. Finančné náklady súvisiace s validačnou činnosťou
vzhľadom na ich rozsah boli hradené z inej úlohy (6613).
o) Boli zakúpené kalibračné materiály pre pH a EC metriu, kalibračné štandardy pre AES
ICP.
p) 12. 10. 2005 sa vykonal vnútorný audit, na ktorom sa kontrolovalo pravidelné používanie
CRM a LRM a ich využitie pri tvorbe a aktualizácii regulačných diagramov ako nástrojov
každodennej kontroly kvality meraní jednotlivých parametrov.
q) 16. 10.-21. 10. 2005 sa vedúca CLL zúčastnila v Rovaniemi (Fínsko) pracovného
seminára, na ktorom sa hodnotili výsledky 2nd Deposition WR Testu 2005
a pripomienkovali pracovné postupy a metódy jednotlivých stanovení v depozíciách
a pôdnych výluhoch.
r) V období IV. štvrťroka bola dokončená validácia stanovenia uhlíka, dusíka a síry
v pôdnych vzorkách a asimilačných orgánoch prístrojom NCS Flash 1112. Boli tiež
zavedené regulačné diagramy pre tieto analyty.
s) V novembri 2005 boli Slovenskou legálnou metrológiou okalibrované pH
metre, vodivostný konduktometer a odmerné sklo.
t) Atómový emisný spektrometer s induktívne viazanou plazmou LECO 3000 bol
kalibrovaný firmou CHEMMEA s. r. o., Bratislava. Platná kalibrácia je doložená
Certifikátom o kalibrácii.
V I. štvrťroku 2005 boli v laboratóriu CLL OEBLE spracované vzorky z laboratórnych testov.
• WEPAL 2005.1:
- IPE programme – rastlinný materiál 4 vzorky,
64 analýz
- ISE programme – pôdny materiál 4 vzorky,
76 analýz
• MPS – ŠAA – 3/2005 ,,Špeciálna anorganická analýza“, v ktorom sa testovala vzorka
na kontrolu koncentrácií ťažkých a toxických kovov vo vodách. V tomto teste
laboratórium získalo „Osvedčenie o správnosti výsledkov pre hliník, chróm, železo,
olovo, ortuť a zinok“.
• MPS – ZPV – 3/2005 ,,Základný chemický rozbor podzemných vôd“, v ktorých sa
testovalo 10 fyzikálno–chemických parametrov. Týmto testom laboratórium získalo
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„Osvedčenie o správnosti výsledkov pre pH, vodivosť, KNK4,5, vápnik, horčík, sodík,
draslík, chloridy, sírany“.
V II. štvrťroku 2005 boli v laboratóriu CLL OEBLE spracované vzorky z laboratórnych
testov.
• WEPAL 2005.2:
- IPE programme – rastlinný materiál 4 vzorky,
64 analýz
- ISE programme – pôdny materiál 4 vzorky,
68 analýz
Úspešnosť testu WEPAL 2005.1, ktorý bol spracovaný v I. štvrťroku 2005 bola:
- IPE programe
92,0 %
- ISE programe
89,0 %
• EPD 2nd Working Ring Test 2005, v oblasti depozícií a pôdnych roztokov, v ktorom sa
podrobilo analýze 7 prírodných vzoriek a 4 syntetické vzorky v 17 parametroch, čo je cca
170 analýz.
V III. štvrťroku 2005 boli v laboratóriu CLL OEBLE spracované vzorky z laboratórnych
testov.
• WEPAL 2005.3:
- IPE programme – rastlinný materiál 4 vzorky,
60 analýz
- ISE programme – pôdny materiál
4 vzorky,
88 analýz
Úspešnosť testu WEPAL 2005.2, ktorý bol spracovaný v II. štvrťroku 2005 bola:
- IPE programe
83,0 %
- ISE programe
89,0 %
• 8. Forest Foliar Interlaboratory Test DARQ for Foliar Laboratories 2005, v ktorom sa
podrobili analýze 4 asimilačné orgány a bolo vykonaných cca 360 analýz
v 18 parametroch.
• 4. Forest Soil Interlaboratory Test 2005, v oblasti pôdneho materiálu, v ktorom sa
podrobilo analýze 5 pôdnych vzoriek a 2 pôdne digeráty v lúčavke kráľovskej. Vzorky sa
podrobili cca 900 analýzam v 29 parametroch.
V IV. štvrťroku 2005 boli v laboratóriu CLL OEBLE spracované vzorky z laboratórnych
testov.
• WEPAL 2005.4:
- IPE programme – rastlinný materiál 4 vzorky,
60 analýz
- ISE programme – pôdny materiál
4 vzorky,
68 analýz
Úspešnosť testu WEPAL 2005.3, ktorý bol spracovaný v III. štvrťroku 2005 bola:
- IPE programe
91,7 %
- ISE programe
90,9 %
• MPS – ŠAA – 9/2005 ,,Špeciálna anorganická analýza“, v ktorom sa testovala vzorka
na kontrolu koncentrácií ťažkých a toxických kovov vo vodách. V tomto teste
laboratórium získalo „Osvedčenie o správnosti výsledkov pre hliník, meď, mangán,
železo, olovo a zinok“.
• MPS – ZPV – 9/2005 ,,Základný chemický rozbor podzemných vôd“, v ktorých sa
testovalo 10 fyzikálno–chemických parametrov. Týmto testom laboratórium získalo
„Osvedčenie o správnosti výsledkov pre pH, vodivosť, KNK4,5, vápnik, horčík, sodík,
draslík, chloridy, sírany“.
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6. ZHODNOTENIE PORADENSKEJ ČINNOSTI
Poradenstvo sa realizovalo v nasledovných hlavných formách aktivít:
A – projekty
Za hodnotené obdobie bolo vypracovaných 9 projektov:
• Vypracovanie projektového návrhu na zriadenie „Farmy jelenej zveri“. FARMA –
BUKOVINA, s. r. o., Bardejov.
• Monitoring lykožrúta severského (Ips duplicatus) na severozápade Slovenska. KLÚ
Žilina, KLÚ Trenčín a dotknuté subjekty.
• Stratégia boja proti hmyzím škodcom v lesných porastoch postihnutých veternou smršťou
zo dňa 19. novembra 2004. Lesy SR š. p., GR.
• Stratégia boja proti hmyzím škodcom v lesných porastoch postihnutých veternou smršťou
zo dňa 19. novembra 2004. Lesy mesta Brezno, s. r. o.
• Rámcový projekt revitalizácie lesných ekosystémov pre lesy mesta Spišská Belá
postihnuté veternou kalamitou.
• Plán rekultivácie LPF na akciu „Rozšírenie zjazdovej trate v lokalite Počúvadlianske
jazero“.
• Vykonávací projekt podľa „Metodický pokyn MP SR č. 4390/2003-710 z 25. 4. 2003
na prípravu, výber, hodnotenie, kontrolu a financovanie programu odstraňovania škôd
na lesných ekosystémoch“ v rámci LHC Oravská Polhora, OZ Námestovo.
• Vyhotovenie odborného vyjadrenia k určeniu hodnoty odcudzených trofejí a zhodov.
OR PZ ÚJaKP OSV Zvolen.
• Vyhotovenie odborného vyjadrenia k hodnote ulovenej srnčej a jelenej zveri vo veci
trestného činu „Pytliactvo“. OR PZ ÚJaKP OSV Zvolen.
B – dni techniky a dni lesa
Za hodnotené obdobie bolo zrealizovaných 89 dní:
• Použitie štiepkovača. Lesy SR š. p., OZ Krupina.
• Zhotovenie úchytiek na radlicu traktora. LPM Zvolen, s. r. o.
• Oprava kosačky Amazonie, ako adaptér za traktor. LPM Zvolen, s. r. o.
• Použitie štiepkovacieho stroja. FREE LAND s. r. o. Banská Bystrica.
• Orientácia v neznámom teréne a neznámych lesných porastoch ÚaPS Ilija. 15. 5. 2005,
45 účastníkov.
• Galéria z medzinárodných sochárskych sympózií v dreve – exkurzia so zahraničnou
účasťou. SOUL Banská Štiavnica, 16. 5. 2005, 45 účastníkov.
• Orientácia v neznámych lesných porastoch – súťaže lesníkov so zahraničnou účasťou.
UaPS Štiavnické Bane, 16. 5. 2005, 48 účastníkov.
• Školské lesy, SLŠ v Kysihýbli – exkurzia so zahraničnou účasťou. 16. 5. 2005,
48 účastníkov.
• Prezentácia Mestských lesov s. r. o. v Banskej Štiavnici – exkurzia so zahraničnou
účasťou. 16. 5. 2005, 48 účastníkov.
• Orientácia v neznámych terénoch – súťaž lesníkov so zahraničnou účasťou. Kysihýbel,
17. 5. 2005, 40 účastníkov.
• Lesnícke Arborétum Kysihýbel – exkurzia so zahraničnou účasťou. 17. 5. 2005,
48 účastníkov.
• „Poľovníctvo a príroda 2005“ – medzinárodná výstava – prezentácia výsledkov LVÚ.
Nitra, 15.–19. 6. 2005.
• ŠPR Kašivárová – exkurzia pre celoštátnu lesnícku spoločnosť z Maďarska, OZ
Žarnovica, 7. 7. 2005, 43 účastníkov.
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• Lesy a ľudia (príroda, lesy, umenie, fotografie, dokumenty, obrazy, sochy) – výstava
a prezentácia dosiahnutých výsledkov LVÚ. Bratislava, NR SR – Hrad, 28. 6.–
15. 7. 2005.
• Prehliadka náučného chodníka Kysihýbel v CHKO Štiavnicke vrchy– exkurzia
so zahraničnou účasťou. 16. 7. 2005, 45 účastníkov.
• AGROKOMPLEX – 32. medzinárodný poľnohospodársky veľtrh, Nitra 18.–23. 8. 2005.
• DREVO + LES 2005 – 8. ročník medzinárodnej lesníckej výstavy, Nitra 13.–16. 9. 2005.
• Zabezpečenie exkurzie „Vodný les“ – ukážka projektu s cieľom posilnenia vodozdržnosti
územia po veternej kalamite vo Vysokých Tatrách pre účastníkov medzinárodnej
konferencie ODPADY 2005, 4. 11. 2005, 45 účastníkov.
• Kalamita v Tatrách srdcom a rozumom – výstava v Múzeu TANAP-u v Tatranskej
Lomnici, 19. 11.–31. 12. 2005.
C – hromadné podujatia
Za hodnotené obdobie bolo zabezpečených 19 podujatí:
• Lesy v Tatrách po veternej kalamite – ako ďalej? Seminár, 18. 1. 2005, TU Zvolen,
250 účastníkov.
• Rastlinolekárske dni 2005. Konferencia. 25.–26. 1. 2005, SPU Nitra, 45 účastníkov.
• Pracovné stretnutie OLH, vlastníkov a užívateľov lesa, 27. 1. 2005. OLÚ Spišská Nová
Ves, 67 účastníkov.
• Porada OLH a inštruktáž k uplatneniu zákona o LRM. Inštruktáž, 2. 2. 2005, OLÚ Martin,
30 účastníkov.
• Dôsledky veternej kalamity v chránených územiach – možnosti riešenia. Seminár,
8. 3. 2005, TU Zvolen, 220 účastníkov.
• Porada OLH a inštruktáž k ochrane lesa. Inštruktáž, 15. 3. 2005, OLÚ Žilina, Veľké
Rovné, 22 účastníkov.
• Porada OLH a inštruktáž k ochrane lesa. Inštruktáž, 17. 3. 2005, OLÚ Žilina, Lesoprojekt,
pobočka Žilina, 20 účastníkov.
• Porada OLH a inštruktáž k ochrane lesa. Inštruktáž, 22. 3. 2005, OLÚ Žilina, Cenzuálne
spolumajiteľstvo Rajec, 28 účastníkov.
• Koordinačné stretnutie skúšobných komisárov pre skúšky OLH. Porada, 22. 3. 2005,
SL MP SR, Lesoprojekt Zvolen, 25 účastníkov.
• Škodliví činitelé v lesích Česka 2004/2005. Seminár, 5. 4. 2005, Kostelec nad Černými
lesy, ČR.
• Aktuálne problémy v ochrane lesa 2005. Seminár s medzinárodnou účasťou,
28.-29. 4. 2005, Banská Štiavnica, 189 účastníkov.
• Seminár s medzinárodnou účasťou „Aktuálne problémy v oblasti lesného semenárstva
a škôlkárstva 2005“, 2.-3. 3. 2005 Liptovský Hrádok – 135 účastníkov.
• Medzinárodné pracovné stretnutie orgánov štátneho dozoru pre lesný reprodukčný
materiál. 24.–26. 5. 2005, Liptovský Ján, 47 účastníkov.
• Workshop – Odstraňovanie prekážok prístupu na vidiecky trh práce partnerskou
spoluprácou. 27. 5. 2005, Rožňava, 31 účastníkov.
• Workshop – Gender and Forestry. Zvolen, 18.-21. 6. 2005, 40 účastníkov.
• Aktuálne otázky ekonomiky LH SR – odborný seminár so zahraničnou účasťou. Zvolen,
30. 6. 2005, 20 účastníkov.
• Lesy a lesníctvo ako súčasť životného prostredia, seminár Agrofóra, Nitra, 21. 8. 2005.
• Revízia normy STN 48 2211 Semenáčiky a sadenice lesných drevín, pracovné stretnutie,
Zvolen, 20. 9. 2005, 23 účastníkov.
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• Certifikácia neštátnych lesov v podmienkach Slovenska – prenos poznatkov z okolitých
krajín, seminár, Zvolen, 22. 9. 2005, 73 účastníkov.
D – individuálne poradenstvo
Za hodnotené obdobie bolo zabezpečených 70 akcií individuálneho poradenstva:
• Vyjadrenie ku kritériám posudzovania lesnej cesty pre SOP PaRV. Pozemkové
spoločenstvo urbáru občanov Liptovské Sliače.
• Usmernenie k výpočtu výmery neziskových lesných porastov. Urbariát obce Zvolenská
Slatina.
• Kvantifikácia činností podporovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. Pozemkové
spoločenstvo Ľandy.
• Poradenstvo v oblasti povinných príloh v rámci SOP PaRV. Pozemkové spoločenstvo
vlastníkov súkromných lesov a lúk v lese Necpaly.
• Konzultácia v oblasti postupu posudzovania ziskovosti lesných ciest. Mestské lesy Košice.
• Konzultácia v oblasti technologických postupov umelej obnovy lesa v rámci projektu
na čerpanie finančnej pomoci v rámci SOP PaRV. Lesné družstvo Slavošovce.
• Poradenstvo v rámci zaradenia lesných porastov do projektov ozdravných opatrení v rámci
SOP PaRV. VLM SR – odštepný závod Kežmarok.
• Poradenstvo v oblasti stanovenia náhodných ťažieb pre projekt na čerpanie finančnej
pomoci v rámci SOP PaRV. Urbárske a komposesorátne pozemkové spoločenstvo
Osturňa.
• Poradenstvo v oblasti potreby vylíšenia ohrozenosti lesných porastov imisiami pre SOP
PaRV. Urbár – pozemkové spoločenstvo Žaškov.
• Konzultácia pri kategorizovaní lesných pozemkov postihnutých prírodnými pohromami
pre SOP PaRV. Gréckokatolícke biskupstvo Prešov.
• Konzultácia pri získavaní súhlasu na zalesnenie poľnohospodárskej pôdy pre finančnú
pomoc v rámci PRV. Urbárske pozemkové spoločenstvo Hrochoť.
• Poradenstvo pri vypracovávaní zalesňovacieho projektu pre finančnú pomoc v rámci PRV.
Ing. Viktor Dulina.
• Konzultácia v oblasti dokazovania poškodenia lesných porastov imisiami pre SOP PaRV.
p. Jozef Trella.
• Poradenstvo v rámci zaradenia lesných porastov do projektov ozdravných opatrení v rámci
SOP PaRV. Pozemkové spoločenstvo, Urbárna obec Veľká Lesná.
• Poradenstvo v oblasti dokladovania lesných porastov poškodených imisiami pre SOP
PaRV. Lesná spoločnosť pozemkové spoločenstvo Klčov.
• Konzultácia pri vypracovávaní projektu ozdravných opatrení pre SOP PaRV. Obec
Švedlár.
• Konzultácia v oblasti správnosti zaradenia lesných porastov do činností podporovaných
v rámci SOP PaRV. Lesy mesta Spišská Nová Ves.
• Konzultácia k postupu využitia hnojivých vlastností produkovaných odpadov – US
STEEL Košice, január 2005.
• Kontrola výskytu dothichízy topoľovej. TP matečné škôlky, OZ Palárikovo, 8. 2. 2005.
• Monitoring mníšky veľkohlavej – aktualizácia. OZ Trenčín, 15. 2. 2005.
• Premnoženie mníšky veľkohlavej – odborná pomoc. Obec Nový Ruskov, 16. 2. 2005.
• Výskyt mníšky veľkohlavej – spresnenie stavov. OZ Sobrance, 2. 3. 2005.
• Prezentácia výsledkov vplyvu pôdneho kondicionéra v lesníctve na Slovensku,
konferencia - Gődőllő, Maďarsko, 17. 2. 2005.
• Aktuálne výsledky z overovania pôdneho kondicionéra na Slovensku, porada
pestovateľov - Turčianske Teplice, 22. 2. 2005.
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• Obaľovače na DB – populačná hustota. LS Sokol, Lodina, Črmeľ, ML Košice,
14. 3. 2005.
• Obaľovače na DB – populačná hustota. OZ Košice, LS Jasov, Svinica, 14. 3. 2005.
• Poškodenie sadeníc JS. LŠ Bujanov, ML Košice, 30. 3. 2005.
• Ochrana vŕb pred škodcami. Jozef Petrík, Dubodiel, 31. 3. 2005.
• Konzultácia k postupu využitia hnojivých vlastností produkovaných odpadov – MONDI
Ružomberok (marec 2005).
• Konzultácia v oblasti povinných príloh pre PRV – opatrenie č. 8 Zalesňovanie
poľnohospodárskej pôdy. Urbárni spolumajitelia – pozemkové spoločenstvo Veličná.
• Konzultácia v oblasti vylíšenia lesných porastov pre SOP PaRV. Obec Klčov.
• Konzultácie v oblasti overenia zaradenia lesných pozemkov do neziskových opatrení
v rámci SOP PaRV. Lesné družstvo Krížová skala.
• Konzultácie v oblasti overenia zaradenia lesných pozemkov do neziskových opatrení
v rámci SOP PaRV. Urbárske a komposesorátne PS Osturňa.
• Konzultácie v oblasti overenia zaradenia lesných pozemkov do neziskových opatrení
v rámci SOP PaRV. Obecný úrad Ploské.
• Konzultácie v oblasti overenia zaradenia lesných pozemkov do neziskových opatrení
v rámci SOP PaRV. Gréckokatolícke biskupstvo Prešov.
• Mortalita kultúr – poradenstvo. Správa obecných lesov Pliešovce, LUC OL Pliešovce,
13. 4. 2005.
• Poškodenie sadeníc JS v lesnej škôlke Bujanov. ML Košice, LS Malá Lodina, 15. 4. 2005.
• Premnoženie listožravého hmyzu na drevinách. Obec Nový Ruskov, 21. 4. 2005.
• Zistenie príčin hynutia BOČ. OZ Smolenice, LS Moravany, 2. 5. 2005.
• Poškodenie TP výsadieb. Ing. Branislav Baka, Košice, porast 180 (vlastník p. Dulina),
4. 5. 2005.
• Poškodenie výsadieb JVH. J. Bartoš, US Smižany, porast 2112, 4. 5. 2005.
• Chradnutie dubových porastov. LUC Stará Bašta, 13. 5. 2005.
• Vyšetrenie vzoriek sadbového materiálu. ŠS Čermošná, 19. 5. 2005.
• Kontrola sadeníc a semenáčikov BOČ. Milan Rajniak, LES-POL, Liptovská Porúbka,
31. 5. 2005.
• Vyšetrenie zdravotného stavu sadeníc BK. OZ Žilina, LO Čerenková, 31. 5. 2005.
• Zistenie príčin hynutia semenáčikov BK a JD. Anna Argalášová, Zalužice, 13. 6. 2005.
• Vyšetrenie zdravotného stavu sadeníc JD. OZ Semenoles, Liptovský Hrádok, ŠS Dubiny,
13. 6. 2005.
• Situácia v lokalite Skalka po veternej kalamite. OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná,
16. 6. 2005.
• Poškodenie SMC a SM kultúr. OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná lokalita Čelno,
16. 6. 2005.
• Poškodenie výsevov BK diagnostika. Semenoles š. p., ŠS Čermošná, 17. 6. 2005.
• Odumieranie výsadieb JD a BOČ. Lesy mesta Spišská Nová Ves, 17. 6. 2005.
• Chradnutie brezy. OZ Prievidza, 17. 6. 2005.
• Chradnutie výsadieb SM a SMC. OZ Považská Bystrica, LS Púchov, 17. 6. 2005.
• Chradnutie BOS. Urbárske a pasienkové PS Pohorelá, 17. 6. 2005.
• Deformácie sadeníc BK. OZ Beňuš, ŠS Drakšiar, 21. 6. 2005.
• Chradnutie JS. Mestské lesy Košice a. s., LS Malá Lodina, Opátka, 22. 6. 2005.
• Poškodenie sadeníc BK. OZ Semenoles, Liptovský Hrádok, ŠS Šajdíkove Humence,
23. 6. 2005.
• Kontrola zdravotného stavu sadeníc. OZ Semenoles, ŠS Šajdíkove Humence, 23. 6. 2005.
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• Poškodenie semenáčikov SMC a BOS. LPM š. p., Ulič, ŠS Ulič, 27. 6. 2005.
• Hynutie SMC – diagnostika. LPM š. p., Ulič, LS Stakčín, 29. 6. 2005.
• Poradenstvo v rámci výstavy Agrokomplex, Nitra, 18. 8. 2005.
• Sortimentácia dreva podľa noriem EÚ a STN, Mestské lesy Košice, 9. 9. 2005.
• Poradenstvo v rámci výstavy DREVO + LES 2005, Nitra, 13.–16. 9. 2005.
• Sortimentácia dreva podľa noriem EÚ a STN, US Liptovská Teplička, 21. 9. 2005.
• Konzultácia k možnosti zalesnenia ťažko zalesniteľnej plochy po banskej činnosti –
Veľká Tŕňa, Obvodný lesný úrad Michalovce a OZ Sobrance.
• Poradenstvo a odbery pedologických vzoriek na kalamitných holinách na OZ BEŇUŠ,
10. 10. 2005.
• Posúdenie kvality ponechaného dreva na kalamitnom území Vysokých Tatier
11. 10. 2005.
• Poradenstvo v oblasti umelej obnovy lesa poškodeného imisiami. PROPOPULO,
10. 11. 2005.
• Odborné vyjadrenie k otázkam Ing. P. Onufera – OLH v Stakčíne, týkajúce sa zistenia
obdobia vykonaných ťažieb.
• Poradenstvo pri úprave hlásenia o cenách a kvalite dreva. Lesoprojekt Zvolen
27. 12. 2005.
E – tlačoviny
Zabezpečilo sa vydanie 17-tich tlačovín pre potreby špeciálneho poradenstva:
• Lesy v Tatrách po veternej kalamite – ako ďalej? – listovka.
• Sadenice, jar 2005. – listovka.
• Odborné lesnícke publikácie LVÚ. – listovka.
• Výkonové normy pre zber semien a plodov lesných drevín.
• Výkonové normy pre práce v lesných škôlkach.
• Výkonové normy pre výchovu mladých lesných porastov a čistenie plôch od nehrúbia.
• Výkonové normy pre ostatné potrebné práce.
• Výkonové normy pre ťažbu dreva.
• Výkonové normy pre ručné spúšťanie dreva.
• Výkonové normy pre sústreďovanie dreva koňmi.
• Výkonové normy pre práce na skladoch dreva.
• Výkonové normy pre vybrané práce v poľovníctve a budovanie a údržba hraničných
kopcov.
• Výkonové normy pre výrobu z produktov lesa.
• Výkonové normy pre práce vykonávané zemnými strojmi v podmienkach LH.
• Lesy a ľudia (príroda, lesy, umenie, fotografie, dokumenty, obrazy, sochy) – bulletin
výstavy v NR SR – Hrad.
• Sadenice, jeseň 2005. – listovka.
• Národná inventarizácia a monitoring lesa Slovenska 2005-2006 – listovka.
F – práce a preklady objednané SL MP SR
Vypracovala sa 1 práca:
• Správa o stave životného prostredia – tabuľkové podklady o výskyte škodlivých činiteľov
v lesoch.
G – koordinácie projektov ozdravných opatrení
• Projekt ochrany lesa na území ŠL TANAP-u po veternej kalamite zo dňa 19. 11. 2004.
Lesy v správe ŠL TANAP-u.
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•

Projekt ochrany lesa na území ŠL TANAP-u po veternej kalamite zo dňa 19. 11. 2004.
Lesy v správe ŠL TANAP-u – neštátne subjekty.
Projekt ochrany lesa na území ŠL TANAP-u po veternej kalamite zo dňa 19. 11. 2004.
Aktualizácia projektu k 15. 7. 2005, lesy v správe ŠL TANAP-u.
Projekt ochrany lesa na území ŠL TANAP-u po veternej kalamite zo dňa 19. 11. 2004.
Aktualizácia projektu k 15. 7. 2005, lesy v správe ŠL TANAP-u – neštátne subjekty.

•
•

7. ZHODNOTENIE EDIČNEJ A PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI
7.1

Edičná činnosť
V roku 2005 boli vydané nasledovné publikácie:

a) Knižné publikácie
Správa o lesnom hospodárstve v SR 2004. Bratislava, MP SR, Zvolen, LVÚ, 168 strán,
1. vydanie, tlač: PEREX K+K, s. r. o, Bratislava, ISBN 80-88853-75-3.
TURISOVÁ, I., PROKEŠOVÁ, R.: Ekologická diverzita Zvolenskej kotliny. LVÚ Zvolen,
UMB FPV Banská Bystrica, ŠOP SR Banská Bystrica, SBS pri SAV Bratislava, 184 strán,
1. vydanie, tlač: Lesoprojekt Zvolen, ISBN 80-88853-77-X.
Poľovnícke štúdie č. 10/2004. HELL, P., KONÔPKA, J. a kol.: Veľkoplošné ekologické
obhospodarovanie zveri v rámci poľovných oblastí a lokalít. LVÚ Zvolen, 166 strán,
1. vydanie, tlač: Lesmedium, k. s., Bratislava, ISBN 80-88853-84-2.
Správa o lesnom hospodárstve v SR 2005. Zelená správa. Report on forestry in the
Slovak Republic 2005. Green report. Bratislava, MP SR, Zvolen, LVÚ, 201 strán,
1. vydanie, tlač: EM Design, Zvolen, ISBN 80-88853-89-3.
Lesnícke štúdie č. 58/2005. Moravčík, M. a kol.: Zásady a postupy hospodárskej úpravy
a obhospodarovania horských lesov smrekového vegetačného stupňa. Zvolen, LVÚ,
140 strán, 1. vydanie, tlač: Renesans, s. r. o., Bratislava, ISBN 80–88853–91–5.
Petráš, R., Mecko, J.: Rastové tabuľky topoľových klonov. Zvolen, LVÚ, 136 strán, 1.
vydanie, tlač SAP – Slovak Academic Press, s. r. o., Bratislava, ISBN 80–89104–80–0.
b) Vedecké práce uverejnené v recenzovaných časopisoch a publikáciách
Lesnícky časopis – Forestry Journal č. 1/2004. Zvolen, LVÚ, Bratislava, SAP, 109 strán,
1. vydanie, tlač: FABER Bratislava, ISSN 0323-1046.
Lesnícky časopis – Forestry Journal č. 2/2004. Zvolen, LVÚ, Bratislava, SAP, 110 strán,
1. vydanie, tlač: FABER Bratislava, ISSN 0323-1046.
c) Vedecké práce publikované v zborníkoch (recenzované)
Folia venatoria 34/2004. Zostavovateľ: HELL, P. a kol. Zvolen, LVÚ, 238 strán,
1. vydanie, tlač: Lesmedium, k. s., Bratislava, ISBN 80-88853-79-6.
d) Odborné práce publikované v recenzovaných zborníkoch
Možnosti využitia taxónov duba v lesnom hospodárstve. (Zborník referátov z celoštátneho
odborného seminára, ktorý sa konal 25. 6. 2002 v Senci). Zostavovateľ: ŠTEFANČÍK, I.,
Zvolen, LVÚ, 62 strán, 1. vydanie, tlač: Lesoprojekt Zvolen, ISBN 80-88853-78-8.
Problémy a úlohy rozvoja lesníctva na Slovensku. (Zborník referátov z vedeckej
konferencie k 65. výročiu narodenia doc. Ing. Jozefa Konôpku, CSc.). Zostavovateľ:
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ZÚBRIK, M., Zvolen, LVÚ, Bratislava, Lesmedium, k. s., 220 strán, 1. vydanie, tlač:
PEREX K+K, s. r. o., Bratislava, ISBN 80-88853-90-7.
e) Odborné práce publikované v nerecenzovaných zborníkoch
Aktuálne problémy lesného škôlkarstva a semenárstva 2005. (Zborník abstraktov
z medzinárodného seminára, ktorý sa konal 2.–3. marca 2005 v Liptovskom Hrádku).
Zostavovatelia: SARVAŠ, M., SUŠKOVÁ, M., Zvolen, LVÚ, tlač: Lesoprojekt Zvolen,
40 strán, 1. vydanie. ISBN 80-88853-80-X.
Aktuálne problémy lesného škôlkarstva a semenárstva 2005. (Zborník príspevkov
z medzinárodného seminára, ktorý sa konal 2.–3. marca 2005 v Liptovskom Hrádku). CD
ROM. Zostavovatelia: SARVAŠ, M., SUŠKOVÁ, M., Zvolen, LVÚ, ISBN 80-88853-81-8.
Aktuálne problémy v ochrane lesa 2005. (Zborník referátov z medzinárodného seminára,
ktorý sa konal 28.–29. apríla 2005 v Banskej Štiavnici). Zostavovateľ: KUNCA, A., Zvolen,
LVÚ, tlač: Lesoprojekt Zvolen, 174 strán, 1. vydanie. ISBN 80-88853-82-6.
Výskyt škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska za rok 2004 a ich prognóza na rok 2005
(Účelový elaborát). Zostavovateľ: KUNCA, A. a kol. Zvolen, LVÚ, 92 strán, 1. vydanie,
tlač: Róbert Jurových – Nikara, Krupina, ISBN 80-88853-83-4.
Climate Change – Forest Ecosystems & Landscape. (Proceedings from the international
scientific conference held on 19–22 October 2005 in Zvolen). Zostavovateľ:
PRIWITZER, T., Zvolen, LVÚ, 148 strán, 1. vydanie. ISBN 80-88853-88-5.
Aktuálne otázky ekonomiky LH SR. (Zborník referátov z odborného seminára).
Zostavovatelia: ĎURKOVIČ, J., TUTKA, J., ŽIAKOVÁ, M., GREGUŠKA, B., HRBÁĽ, P., Zvolen,
LVÚ, tlač: Lesoprojekt, Zvolen, 67 strán, 1. vydanie. ISBN 80-88853-92-3.
f) Iné publikácie
- Skladačka Národná inventarizácia a monitoring lesov 2005–2006.
- Lesy na Slovensku 2005. Zostavovateľ: MORAVČÍK, M. Zvolen, LVÚ, tlač: EM
Design. 1. vydanie, ISBN 80-88853-86-9.
- Forest in Slovakia 2005. Zostavovateľ: MORAVČÍK, M. Zvolen, LVÚ, tlač: EM
Design. 1. vydanie, ISBN 80–88853–87-7.
- Celoústavné postery.
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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

0,50
3,05
19,85
9,55
32,95
86,00
0,60
86,60
17,80
55,10
13,20
41,30
127,40
1,00
2,00
0,60
9,90
0
0
13,50
5,00
2,00

12,00
34,10
11,95
58,05
5,60
11,15
2,00
18,75

Impact factor ústavu: 4,654
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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

prednášateľov
vyučovacích hodín
vedených diplomantov
z toho diplomantov absolventov
vedených doktorandov
z toho doktorandov absolventov
členov vedeckých rád
členov v komisiách pre štátne záverečné
skúšky
členov v komisiách pre obhaj. PhD.
členov v komisiách pre obhaj. DrSc.
členov v habilitač. komisiách

5
121
5
3
15

1
78

2

2
80

1

1

Spolu

Iná organizácia
VÚŽV
Nitra
ÚVVP
LVH SR
Zvolen
VÚLHM
Jíloviště
Strnady
ČR

UMB
Banská
Bystrica

SPU
Nitra

Počet

TU
Zvolen

Univerzita

8
279
5
3
15
1

4
1

6

1

7

Menný zoznam zamestnancov, ktorí v roku 2005 vykonávali pedagogickú činnosť
a vedeckú výchovu, alebo boli členmi vedeckých rád resp. komisií:
RNDr. Tomáš Hlásny, PhD.
•
vyučovanie študijného predmetu – Vektorové GIS 2 (26 odprednášaných hodín,
52 hodín cvičenia), Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica;
doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.
•
člen vedeckej rady – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra;
•
člen komisie pre obhajobu PhD. – študijný program Ekológia a ochrana biodiverzity,
študijný odbor 4.3.4 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií, Fakulta
ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita Zvolen;
•
vyučovanie študijného predmetu – Základy lesníctva (26 odprednášaných hodín),
Ochrana drevín (52 odprednášaných hodín), Fakulta ekológie a environmentalistiky,
Technická univerzita Zvolen;
Ing. Andrej Kunca, PhD.
•
vyučovanie študijného predmetu – Obranné metódy proti hubovým patogénom
(20 odprednášaných hodín), Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného
a vodného hospodárstva SR, Zvolen;
Najvýznamnejšie druhy hubových patogénov poškodzujúcich semená, semenáčiky
a sadenice lesných drevín – obranné opatrenia (20 odprednášaných hodín), Ústav
pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR, Zvolen.
Ing. Roman Longauer, CSc.
•
člen komisie pre obhajobu PhD. – odbor Lesnícka fytológia, Lesnícka fakulta,
Technická univerzita Zvolen;
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•

vyučovanie študijného predmetu – Genofond a biodiverzita (2 odprednášané hodiny),
Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita Zvolen;
Genetika a šľachtenie lesných drevín (24 hodín cvičenia), Lesnícka fakulta, Technická
univerzita Zvolen.

doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD.
•
člen vedeckej rady – Lesnícka fakulta, Technická univerzita Zvolen;
•
člen komisie pre obhajobu PhD. – študijný program Lesnícke meliorácie, študijný odbor
6.4.2 Hydromeliorácie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita Zvolen;
doc. Ing. Július Novotný, CSc.
•
člen vedeckej rady – Technická univerzita Zvolen, VÚLHM Jíloviště – Strnady, Česká
republika;
•
člen komisie pre obhajobu PhD. – Ochrana rastlín, Technická univerzita Zvolen;
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra (spoločná komisia);
•
vyučovanie študijného predmetu – Ochrana rastlín (3 odprednášané hodiny), Technická
univerzita Zvolen;
doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc.
•
člen komisie pre obhajobu PhD. – Hospodárska úprava lesov, Lesnícka fakulta,
Technická univerzita Zvolen.
Ing. Marián Radocha, CSc.
•
člen komisie pre štátnu skúšku – Dopravníctvo – KLŤM, Lesnícka fakulta, Technická
univerzita Zvolen;
Ing. Jozef Vladovič, PhD.
•
vyučovanie študijného predmetu – Ekológia lesa (2 odprednášané hodiny, 2 hodiny
cvičenia), Technická univerzita Zvolen;
Ing. Milan Zúbrik, PhD.
•
vyučovanie študijného predmetu – Biologické metódy ovládania populácií lesných
škodcov (10 odprednášaných hodín), Technická univerzita Zvolen;
Obranné metódy proti listožravým a podkôrnym druhom škodcov (20 odprednášaných
hodín), Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva
SR, Zvolen;
Najvýznamnejšie druhy hmyzích škodcov poškodzujúcich semená, semenáčiky
a sadenice lesných drevín – obranné opatrenia (20 odprednášaných hodín), Ústav
pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR, Zvolen.
Zoznam zamestnancov LVÚ vo vedeckej výchove uvádza tabuľka 20.
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Tabuľka 20
Meno a
priezvisko
doktoranda
Ing. Elena
Takáčová
Ing. Jozef
Bučko

6.2.2
pestovanie lesa
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

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
Odolnosť krytokorenného
sadbového materiálu
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

Univerzita

Školiteľ

Konzultant

Doba
štúdia

Vykonané
skúšky

prof. Ing. Ľubica
Šmelková, CSc.
doc. Ing. Rudolf
Kropil, CSc.

1.10.2005
30.9.2010
1.10.2004
12.10.2005

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

AJ-9.8.2005

TU Zvolen

prof. Ing. Július
Novotný, CSc.

1.10.2004
30.9.2009

AJ-9.8.2005

TU Zvolen

prof. Ing. Tibor
Lukáč, PhD.

Ing. Igor
Štefančík, CSc.

1.10.2003
30.9.2008

AJ-7.9.2004

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

Dr. Ing. Tomáš
Bucha

1.10.2002
30.9.2007

AJ-10.6.2003

Ekologické dôsledky aplikácie
drevného popola do pôdy
Analýza štruktúry uznaných
porastov v SR z hľadiska ich
plodnosti a využitia pre
reprodukciu lesných drevín

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. Viliam
Pichler

1.10.2001
30.9.2006
1.10.2000
30.9.2005

AJ-31.5.2002
Diz.sk.-23.11.2004
NJ-1.6.2001
Metod.ved.pr.6.9.2001
Diz.sk.-9.2.2005

TU Zvolen
TU Zvolen

TU Zvolen
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Mgr. Gabriela
Debnárová

41-39-9
Analýza biorytmu životnosti
fyziológia semien semien počas dlhodobého
lesných drevín
skladovania

TU Zvolen

doc. Ing. Ľubica
Šmelková, CSc.

1.10.1999
30.9.2004

Ing. Jana
Lehocká

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

TU Zvolen

Ing. Július Ďurkovič,
CSc.

1.9.1998
31.8.2003

Ing. Eva
Machanská

Teoretické základy tvorby
lesníckej politiky

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

doc. Ing. Dušan
Gömöry, CSc.

Ing. Roman
Longauer, CSc.

1.9.1998
31.8.2003

doc. Ing. Dušan
Gömöry, CSc.

Ing. Ján Lipták,
CSc. do 3.2.05
Ing. Roman
Longauer, 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

prof. Ing. Július
Novotný, CSc.

1.10.1996
30.9.2001

Ing. Marian
Pacalaj

Ing. Roman
Leontovyč
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1.9.1998
31.8.2003
Ing. Ján Lipták,
CSc. do 3.2.05
Ing. Roman
Longauer, CSc

1.9.1998
31.8.2003

AJ-25.5.2000
Metod.ved.pr.25.5.2000
Diz.sk.-23.4.2003
Metod.ved.pr.4.6.1999
NJ-16.6.1999
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
1.8.01-31.7.04
prerušenie
15.10.00-15.10.02

prerušenie
24.12.02-31.12.04

prerušenie
2.6.03-15.7.04
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9. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A ZAHRANIČNÉ STYKY
LVÚ Zvolen mal v roku 2005 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 a úlohy vyplývajúce z členstva v EÚ – úloha
zabezpečovaná v rámci kontraktu o poskytnutí účelových prostriedkov zo ŠR

Účtovné číslo úlohy:
Zodpovedný riešiteľ:
Gestor za MP SR SL:
Doba riešenia:

6931
prof. Ing. Július Novotný, CSc.
Ing. Alexander Čarný
1. 1. 2005 – 31. 12. 2005

Plánované náklady na rok 2005 (tis. Sk): 1 500,0

-

-

Skutočné náklady za rok 2005 (tis. Sk): 1 657,5

Za obdobie I.-IX.2005 boli zabezpečené nasledovné úlohy:
V zmysle pokynov SL MP SR, priebežné zabezpečovanie úloh súvisiacich s členstvom
SR v EÚ najmä príprava požadovaných dokumentov a účasť expertov resp.
zodpovedných pracovníkov za jednotlivé aktivity na rokovaniach v Bruseli, priebežné
zabezpečovanie podkladových dokumentov na rokovania súvisiace s riešením otázok
lesného hospodárstva členských krajín EÚ (najmä FLEGT a súvisiace aktivity).
Priebežné zabezpečovanie úloh súvisiace s prípravou resp. realizáciou výskumných
programov EÚ a účasť na súvisiacich rokovaniach (najmä príprave 7. Framwork
Program, Lesnícka Technologická Platforma, COST, a realizácia 6. Framwork Program).
Príprava podkladov pre účasť delegácie MP SR na Ministerskom rokovaní FAO
a na rokovaní Lesníckeho výboru FAO, vrátane účasti zástupcu LVÚ v tejto delegácii.
Rokovania o implementácii Forest Focus v členských krajinách EÚ a vytvorenie
podmienok na bezproblémové čerpanie týchto zdrojov na Slovensku.
Príprava, zabezpečenie a realizácia FAO workshopu s názvom „Strategické zámery
manažmentu veternej kalamity“.
Zabezpečovanie úloh súvisiacich s Konferenciou ministrov pôdohospodárstva
stredoeurópskej iniciatívy na Slovensku (CEI - Kaskády Zvolen), časť Lesnícka pracovná
skupina.
Zabezpečenie a realizácia návštevy reprezentantov UNU pracovisko Bonn na SL MP SR
a na Slovensku v súvislosti s pomocou pri riešení problému dôsledkov veternej kalamity.
Príprava podkladov a vstupných dokumentov pre 5. zasadnutie OSN fóra o lesoch
(UNFF).
Účasť na rokovaní UNFF 5, spracovanie záverov z UNFF a ich implementácia
v podmienkach SR ako aj zabezpečovanie podkladov pre prípravu UNFF 6.
Zabezpečovanie úloh súvisiacich s členstvom Slovenska v lesníckom a drevárskom
výbore UN-ECE/FAO.
Príprava podkladov a zabezpečovanie úloh súvisiacich s prípravou projektov
pre zalesňovanie Číny v rámci zoskupenia štátnych inštitúcií a organizácií SEP
(Slovenské environmentálne projekty).
Vypracovanie podkladových dokumentov a požadovaných informácií pre Liason Unit
Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe (MCPFE).
Príprava podkladov pre lesnícky akčný plán EÚ.
Zabezpečovanie úloh súvisiacich s členstvom Slovenska v IPGRI, v EURAGRI,
a v iných lesnícky orientovaných aktivitách ako IUFRO a podobne.
Zabezpečovanie úloh súvisiacich s členstvom Slovenska v EFI a v jej regionálnych
centrách (Conforest, Inoforce a podobne).
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9.2

Zabezpečovanie úloh súvisiacich s aktivitami SL MP SR v oblasti medzinárodnej
spolupráce najmä bilaterálna spolupráca (na požiadanie SL MP SR).
Reporty, správy, stanoviská a odporúčania súvisiace s medzinárodnými aktivitami (najmä
na požiadanie medzinárodných organizácií, SL MP SR resp. OZV MP SR).
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
1

Počet
človekodní
365

17

79

50

142

4

16

62

211

8

12

81
223

265
1 090

Prehľad o smerovaní zahraničných pobytov pracovného pomeru
Počet
pracovníkov
1
14
2
75
4
1
8
5
3
5
2
3
1
3
2
19
9
7
2
11
1

Krajina
Austrália
Belgicko
Bulharsko
Česko
Čína
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Gruzínsko
Holandsko
Írsko
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Nemecko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rumunsko
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Počet
človekodní
15
28
12
148
48
6
18
23
13
13
16
12
4
12
18
19
47
31
10
18
7
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Rusko
Slovinsko
Srbsko a Čierna Hora
Švajčiarsko
Španielsko
Švédsko
Taliansko
USA
Veľká Británia
Spolu
9.4

1
6
4
4
2
1
20
1
4
223

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 vedeckých - odborných podujatiach
(Medzinárodná konferencia Klimatická zmena – lesné
ekosystémy a krajina 19.-22.10., Medzinárodný seminár
Strategické zámery manažmentu veternej kalamity 18.-21.4.)
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

5
15
16
16
12
6
481
9
12
1 090

Počet
pracovníkov
-

Počet
človekodní
-

8

34

72

207

-

-

-

-

80

241

Prehľad o vysielajúcich krajinách zahraničných hostí
Počet
pracovníkov
2
2
2
4
3
3
16

Krajina
Japonsko
FAO – Maďarsko
Nemecko
Srbsko
Španielsko
Taliansko
Spolu
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Počet
človekodní
6
10
6
20
12
12
66
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9.6

Prehľad zahraničných ciest
Uskutočnilo sa 140 zahraničných pracovných ciest a bolo vyslaných 223 pracovníkov.

Účasť na medzinárodných konferenciách a seminároch 2005
Meno

Miesto

SARVAŠ Milan, Ing., PhD.

Gympy, Brisbane

NOVOTNÝ Július, prof., Ing., CSc.

Brusel

BORTELOVÁ Katarína, Ing.,
SIROTA Matúš, Ing.

Brusel

HLÁSNY Tomáš, RNDr., PhD.

Ostrava, Inštitút geoinformatiky,
VŠB
LEONTOVYČ Roman, Ing.,
VÚLHM–VS Jílovište - Strnady,
ZÚBRIK Milan, Ing., PhD.
Kostelec nad Černými lesy
MINĎÁŠ Jozef, doc., RNDr., Ing., PhD. Praha
MINĎÁŠ Jozef, doc., RNDr., Ing., PhD. Brno – Křtiny
ČABOUN Vladimír, doc., Ing., CSc.
ŠEBEŇ Vladimír, Ing., PhD.,
ŠMELKO Štefan, prof., Ing., DrSc.

Praha
Horní Břečkovice

PAVLENDA Pavel, Ing., PhD.,
Kostelec nad Černými lesy
PRIWITZER Tibor, Ing., PhD.,
TURČÁNI Marek, Ing., PhD.,
ŠTEFANČÍK Igor, Ing., CSc.
MINĎÁŠ Jozef, doc., RNDr., Ing., PhD. Praha
PETRÁŚ Rudolf, doc., Ing., CSc.
Bohdaneč pri Pardubiciach

Dátum

Téma

AUSTRÁLIA
31.7.-15.8. Účasť na IUFRO-SPDC Pre-Congress training course: Communicating forest
research making science work for policy and management a na XXII. IUFRO
World congress Forests in the Balance: Linking tradition and technology.
BELGICKO
2.-5.2.
Konferencia EÚ „Veda pre spoločnosť – časť pôdohospodárstvo“ III. EURAGRI
CITIZENS CONFERENCE.
13.-16.11.
Účasť na konferencii „Komunikácia európskeho výskumu“.

ČESKO
24.-26.1.
GIS Ostrava 2005, prezentácia dvoch príspevkov, predsedanie sekcii Spatiotemporal modelling and simulations in GIS.
4.-5.4.
Účasť na medzinárodnom seminári „Škodliví činitelé v lesích Česka 2004/2005“,
prednesenie referátu.
12.-17.6.
Účasť na 7. medzinárodnej konferencii „ACID RAIN 2005“.
12.9.
Účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „Bioklimatológia súčasnosti
a budúcnosti.
13.-15.9.
Medzinárodná konferencia „Hydrologie malého povodí“.
21.-23.9.
Účasť na odbornom seminári „Využití výsledků Národní inventarizace lesů ČR“,
využitie cesty na návštevu a konzultácie s partnermi na ÚHUL Brandýs nad
Labem, IFER Praha, LDF Brno - laboratórium analýzy obrazu.
25.-28.9.
Účasť na medzinárodnej konferencii „Obnova lesných ekosystémov
v Jizerských horách“.
9.-11.10.
16.-20.10.
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Účasť na workshope „Climate Change Impacts in Central and Eastern Europe“.
Účasť na seminári „Analýza dat 2005/II“.
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BOŠEĽA Michal, Ing.,
POBIŠ Ivan,
ŠEBEŇ Vladimír, Ing., PhD.,
VODÁLOVA Anna, Ing.
TÓTHOVÁ Slávka, RNDr.

Kašperské Hory - Šumava

18.-21.10.

Účasť na workshope „Best practices for measuring and mapping of forest
reserves„, na pozvanie organizátora.

Praha

7.-11.11.

DEBNÁROVÁ Gabriela, Ing.,
SUŠKOVÁ Miriam, Ing.

Bzenec

7.-8.12.

Účasť na medzinárodnom seminári „Regular recycling of wood ash to prevent
waste production“ a prezentácia príspevku „Effects of wood ash on soil solution
and chemistry of leaves in a beech stand“.
Účasť na odbornom seminári „Aktuální problémy lesního školkařství České
republiky v r. 2005“, prednesenie referátu.

KOVALČÍK Miroslav, Ing.,
PETRÁŠOVÁ Viera, Ing., CSc.

Talin

TÓTHOVÁ Slávka, RNDr.

Oulu

FÍNSKO
19.-22.6.
Účasť na konferencii 4th European Slag Conference“ (problematika oceliarenskej
trosky ako hnojiva – dlhodobá spolupráca s USS Košice.

ČABOUN Vladimír, doc., Ing., CSc.,
HLÁSNY Tomáš, RNDr., PhD.

Tbilisi

GRUZÍNSKO
3.-10.5.
Účasť na konferencii „Critical Areas in a Landscape: From Theory to Mapping and
Management“.

TUČEKOVÁ Anna, Ing., PhD.

Gödöllö,
Štefana

JANKOVIČ Jaroslav, Ing., CSc.,
ŠEBEŇ Vladimír, Ing., PhD.,
ŠMELKO Štefan, prof., Ing., DrSc.
FOFFOVÁ Elena, Ing., CSc.

Freising

ESTÓNSKO
14.-19.7.
Účasť na mítingu v rámci nadnárodnej spolupráce projektu Equal „Rodovým
výskumom k rovnosti v zamestnateľnosti v podmienkach horských vidieckych
oblastí SR“.

Univerzita

MAĎARSKO
Svätého 17.2.
Prednesenie vyžiadaného referátu.

NEMECKO
21.-23.6.
Účasť na odbornom kolokviu k výsledkom II. celoštátnej inventarizácie lesa
v Bavorsku, na pozvanie organizátora.

Fuldatal, Hesse Forstservacestooe 19.-23.10.
FIV
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Účasť na konferencii „Forsltiche Genresourcen al Produktionsfaktor“, prezentácia
posteru, rokovanie pri spiatočnej ceste na VÚLHM v Uherskom Hradišti.
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Bialymstok

POĽSKO
7.-10.6.
Účasť na medzinárodnej konferencii o ochrane lesných genetických zdrojov
a selekcii lesných drevín a prezentácii referátu a posteru.

FOFFOVÁ Elena, Ing., CSc.,
LONGAUER Roman, Ing., CSc.,
SUŠKOVÁ Miriam, Ing.
KUNCA Andrej, Ing., PhD.,
LEONTOVYČ Roman, Ing.
RAŠI Rastislav, Ing., PhD.
MINĎÁŠ Jozef, doc., RNDr., Ing., PhD.

Puszczykovo, Instytut Badawczy 13.-16.11.
Lesnictwa
Varšava, Polska akademia nauk 12.-14.12.
Krakov
14.-17.12.

PETRÁŚOVA Viera, Ing., CSc.

Evora

MINĎÁŠ Jozef, doc., RNDr., Ing., PhD. Graz
HLÁSNY Tomáš, RNDr., PhD.,
Stift Schlägl
JANKOVIČ Jaroslav, Ing., CSc.,
ŠTEFANČÍK Igor, Ing., CSc.,
TURĆANI Marek, Ing., PhD.

ČERNOTA Mikuláš, Ing.

Brašov

MINĎÁŠ Jozef, doc., RNDr., Ing., PhD. Ispra

KUNCA Andrej, Ing., PhD.,
ZÚBRIK Milan, Ing., PhD.

Falmouth

Účasť na medzinárodnej koferencii „Possible limitation of dieback phenomena in
broadleaved stands trhought silvicutrual and protective measurees“.
Účasť na konferencii „Integrácia nových členských krajín EÚ do GMES.
Účasť na pracovnom stretnutí „Ensuring the Quality and Reliability of Land and
Atmosphere, Essential Climate Variables: The EU-25 Contribution“.

PORTUGALSKO
9.-13.11.
Účasť na kontaktnom seminári Local development of Adult Education
s prednesením referátu.
RAKÚSKO
1.-4.5.
Účasť na workshope organizovanom k článku 3.4 Kjótskeho protokolu.
2.-5.10.
Účasť na ConForest working session konferencii.

RUMUNSKO
10.-16.10. Účasť na medzinárodnom sympóziu „Forest Management and Nature Conservation“.
TALIANSKO
21.-24.9.
Účasť na workshope „Improving the Quality of Community GHG Inventories and
Projections for the LUCF Sector“.
VEĽKÁ BRITÁNIA
2.-6.10.
Účasť na EPPO pracovnom rokovaní lesníckeho panelu a konferencii s prednesením
príspevku.
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Účasť na pracovných stretnutiach v rámci medzinárodných organizácií
Meno

Miesto

MORAVČÍK Martin, Ing., CSc.
MORAVČÍK Martin, Ing., CSc.
LONGAUER Roman, Ing., CSc.

Brusel
Brusel
Brusel

MORAVČÍK Martin, Ing., CSc.
PAVLENDA Pavel, Ing., PhD.

Brusel
Brusel

MORAVČÍK Martin, Ing., CSc.
FOFFOVÁ Elena, Ing., CSc.

Brusel
Brusel

LONGAUER Roman, Ing., CSc.

Brusel

LONGAUER Roman, Ing., CSc.

Brusel

SIROTA Matúš, Ing.

Brusel

ČABOUN Vladimír, doc., Ing., CSc.

Brno - Křtiny

FOFFOVÁ Elena, Ing., CSc.,
KUNCA Andrej, Ing., PhD.
LONGAUEROVÁ Valéria, Ing.

Uherské Hradište

LONGAUER Roman, Ing., CSc.

Brondby

Dátum

Téma

BELGICKO
12.1.
Účasť na 86. stretnutí Stáleho lesníckeho výboru.
7.2.
Schôdza pracovnej skupiny pre lesníctvo.
17.-19.2.
Účasť na pracovnom stretnutí Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál
poľných plodín, záhradníctvo a lesníctvo GR Zdravie a ochrana spotrebiteľa.
1.-3.3.
Schôdza pracovnej skupiny pre lesníctvo.
14.4.
Účasť na pracovnom stretnutí DG Environment Európskej komisie, prerokovanie
národných programov Forest Focus na roky 2005-2006 a zmlúv medzi EK
a poverenými organizáciami.
15.4.
Účasť na 87. stretnutí Stáleho lesníckeho výboru.
15.4.
Účasť na zasadnutí Stáleho výboru pre množiteľský materiál SANCO-GR
„Zdravie a ochrana spotrebiteľa“, pracovnej skupiny pre lesníctvo. Prerokovanie
pracovného programu pre lesný reprodukčný materiál v zastúpení SR.
3.6.
Účasť na pracovnom stretnutí Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál
poľných plodín, záhradníctvo a lesníctvo, GR Zdravie a ochrana spotrebiteľa.
3.-5.10.
Účasť na zasadnutí Stáleho výboru pre množiteľský materiál SANCO-GR Zdravie
a ochrana spotrebiteľa, pracovnej skupiny pre lesníctvo. Prerokovanie Pracovného
programu pre lesný reprodukčný materiál.
5.12.
Účasť na 1. zasadnutí pracovnej skupiny II. „Ekologické aspekty lesov a lesníctva“
– prezentácia stanoviska SR k príprave Akčného plánu EÚ pre lesy.
ČESKO
25.-27.5.
Workshop „ENFORS Resarch Strategy and exploring a common interest for future
joint research“.
11.-13.9.
Účasť na 6. IUFRO konferencii, WP 7.03.04, Choroby a škodcovia v lesných
škôlkach.

DÁNSKO
10.-15.5.
Účasť na prvom pracovnom stretnutí Európskeho programu pre lesné genetické
zdroje EUFORGEN – Pracovná skupina pre primiešané dreviny.
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ESTÓNSKO
4.-9.6.
Účasť na konferencii COST E 38, porada národných koordinátorov.

KONOPKA Bohdan, Dr., Ing.

Tartu

STANČÍKOVÁ Anna, Ing.,
TÓTHOVÁ Slávka, RNDr.

Rovaniemi

LONGAUER Roman, Ing., CSc.

Orleáns

LONGAUER Roman, Ing., CSc.,
ŠTEFANČÍK Igor, Ing., CSc.

Thessaloniki

GRÉCKO
17.-20.5.
Účasť na stretnutí Riadiaceho výboru a pracovných skupín COST E 42 pestovanie cenných listnáčov.

LALKOVIČ Milan, Ing.,
ORAVEC Milan, Ing., CSc.,
TOTHOVÁ Slávka, RNDr.

Eindhoven

HOLANDSKO
7.-10.6.
Stretnutie účastníkov projektu SUFALNET – udržateľné obhospodarovanie plôch
bývalých a opustených skládok Komunálnych odpadov.

PAVLENDA Pavel, Ing., CSc.

Dublin

ÍRSKO
18.-21.6.
Účasť na Expert Panel Foliage Meeting – pracovné stretnutie pre listové analýzy
v rámci ICP Forests.

SARVAŠOVÁ Zuzana, Ing., PhD.

Vilnius

LALKOVIČ Milan, Ing.,
ORAVEC Milan, Ing., CSc.

Vilnius

FÍNSKO
15.-21.10.
Stretnutie pracovných skupín pre monitoring depozície, pôdneho roztoku
a chemické analýzy v lesných ekosystémoch EÚ.
FRANCÚZSKO
12.-14.9.
Účasť na stretnutí partnerov projektu 6. rámcového programu EÚ
„TREBREEDEX – Funkčná modelová sieť šľachtenia lesných drevín pre
konkurencieschopné, multifunkčné a trvalo udržateľné európske lesné
hospodárstvo“ ktorého realizáciu EK schválila v júli 2005.

LITVA
29.5.-2.6.
IUFRO sympózium „Small-Scale Forestry in a Changing Enviornment“ – Tretí
PC INNOFORCE míting.
18.-21.10.
Účasť na seminári projektu SUFALNET (Sustaibablle use of former or abandoned
landfills Network) v rámci programu INTERREG III c.– Udržateľné používanie
starých alebo zanedbaných skládok odpadov Network, SUFALNET.
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ORAVEC Milan, Ing., CSc.,
Budapešť, ERTI
ŠTEFANČÍK Igor, Ing., CSc.
MINĎÁŠ Jozef, doc., RNDr., Ing., PhD. Budapešť ERTI
SVITOK Roman, Ing., CSc.
Budapešť
AL-ATTASOVÁ Zuzana, PhDr.,
PETRÁŠOVÁ Viera, Ing., CSc.,
RADOCHA Marián, Ing., CSc.,
SLAMKA Marián, Ing.
MORAVČÍK Martin, Ing., CSc.

Budapešť, ERTI

Budapešť

MINĎÁŠ Jozef, doc., RNDr., Ing., PhD. Berlín
ČABOUN Vladimír, doc., Ing., CSc.,
Freiburg
SARVAŠOVÁ Zuzana, Ing., PhD.,
PRIWITZER Tibor, Ing., PhD.
MINĎÁŠ Jozef, doc., RNDr., Ing., PhD. Bonn

MORAVČÍK Martin, Ing., CSc.

Lisabon

ČABOUN Vladimír, doc., Ing., CSc.,
PRIWITZER Tibor, Ing., PhD.

Viedeň

LONGAUER Roman, Ing., CSc.

Brašov, Simeria

MAĎARSKO
21.2.
Účasť na rokovaní o príprave EFI – RPC zameraného na zalesňovanie nelesných
pôd v strednej a juhovýchodnej Európe.
21.-22.2.
Účasť na inauguračnom mítingu projektového centra EFI.
4.3.
Prerokovanie náplne pripravovaného TCP projektu pre riešenie problematiky
súkromného sektora v slovenskom lesníctve – FAO.
28.4.
Konzultácie k príprave projektu financovaného cez Vyšegrádsky fond Kvalita
pracovného života vidieckeho obyvateľstva – nové výzvy v agrárnej politike EÚ
pre roky 2007-2013.
19.-21.6.

Účasť na workshope EHK OSN/FAO „Politické dôsledky Výhľadovej štúdie
európskeho lesníckeho sektora“.

NEMECKO
24.-29.4.
Účasť na ICP on Modelling and Mapping of Critical Levels and Loads – 21st
Meeting of the Task Force and 15th CCE Workshop.
18.-21.9.
Účasť na 4. pracovnom zasadnutí Akcie COST E43 – Harmonisation of National
Inventories in Europe: Techniques for Common Reporting“.
2.-8.10.

Účasť na centrálnej revízii inventarizácie skleníkových plynov na národnej úrovni,
ktorý organizuje Sekretariát UNFCCC.

PORTUGALSKO
11.-15.5.
Účasť na stretnutí národných sekretárov PEFC.
RAKÚSKO
13.-15.4.
Účasť na 4. pracovnom zasadnutí Akcie COST E43 – Harmonisation of National
Inventories in Europe: Techniques for Common Reporting“.
RUMUNSKO
3.-10.9.
Účasť na 11. Sympóziu IUFRO o jedli bielej, IUFRO WG 1.05-16.
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JANKOVIČ Jaroslav, Ing., CSc.,
LONGAUER Roman, Ing., CSc.,
ŠTEFANČÍK Igor, Ing., CSc.

Ljubljana – Brdo

MINĎÁŠ Jozef, doc., RNDr., Ing., PhD. Valencia
NOVOTNÝ Július, prof., Ing., CSc.

Barcelona

SVITOK Roman, Ing., CSc.

Ženeva

MORAVČÍK Martin, Ing., CSc.

Ženeva

MORAVČÍK Martin, Ing., CSc.

Ženeva

ČABOUN Vladimír, doc., Ing., CSc.

Alnarp

NOVOTNÝ Július, prof., Ing., CSc.

Rím

NOVOTNÝ Július, prof., Ing., CSc.

Benátky

MINĎÁŠ Jozef, doc., RNDr., Ing.,PhD., Rím
PAVLENDA Pavel, Ing., PhD.,
PRIWITZER Tibor, Ing., PhD.
PAVLENDA Pavel, Ing., PhD.

Ispra

MINĎÁŠ Jozef, doc., RNDr., Ing., PhD. Univestita Degli Studi di Foggia

SLOVINSKO
15.-17.4.
Účasť na stretnutí Regionálneho projektového centra EFI –Conforest „Conversion
of coniferous forests on sites naturally dominated by broadleaves for sustainable
fulfillment of society s needs“.
ŠPANIELSKO
13.-17.3.
Účasť na tréningovom kurze „Green House Gas Inventories Training Programme“
–UNFCCC.
7.-13.9.
Účasť na výročnej konferencii EFI a na zasadnutí Lesníckej Technologickej
Platformy.
ŠVAJČIARSKO
21.-25.3.
Účasť na 27. zasadnutí Spoločnej pracovnej skupiny Organizácie OSN pre výživu
a poľnohospodárstvo (FAO UN) a Európskej hospodárskej komisie OSN (ECE
UN) pre lesnícku ekonomiku a štatistiku (FAO/ECE).
24.-27.4.
Úvodné stretnutie tímu špecialistov (ToS) pre monitoring lesných zdrojov v UN
ECE regióne.
25.-31.9.
63. schôdza Drevárskeho výboru.
ŠVÉDSKO
16.-21.10.
Finálne stretnutie riadiaceho výboru a pracovných skupín – 5. Management
committe meeting of COST E25.
TALIANSKO
13.-19.3.
Výročná konferencia FAO a COFO. Rokovanie Task Force „Forestry“ k 7.
rámcovému výskumnému programu EU.
20.-22.3.
Rokovanie Výkonného výboru Národných lesníckych výskumných ústavov
(NFRI) v Európe k 7 Rámcovému výskumnému programu EÚ.
21.-26.5.
Účasť na vedeckom podujatí „Lesné ekosystémy: 20 rokov kontinuálneho
monitoringu v Európe“ a na 21 pracovnom stretnutí Medzinárodného
kooperatívneho programu sledovania a monitoringu vplyvov znečistenia ovzdušia
na lesy.
15.-17.6.
Úvodné stretnutie (kick-off meeting) demonštračného projektu BioSoil, časť Pôda,
v rámci schémy Forest Focus.
6.-13.8.
Účasť na pracovnom stretnutí expertnej skupiny IPCC.
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PAVLENDA Pavel, Ing., PhD.

Ispra

PAVLENDA Pavel, Ing. PhD.,
VODÁLOVÁ Anna, Ing.
PAVLENDA PaveL, Ing., PhD.

Ispra

NOVOTNÝ Július, prof., Ing., CSc.

New York

MORAVČÍK Martin, Ing., CSc.

Londýn

14.-16.9.

Pracovné stretnutie pre koordináciu doplnkov k národným programom Forest
Focus týkajúcich sa pilotných štúdií a demonštračných projektov.
12.-14.10.
Účasť ma spoločnom pracovnom stretnutí prípravy projektu BioSoil v rámci
schémy Forest Focus.
30.11.-2.12. Účasť na prípravnom stretnutí pôdneho modulu demonštračného projektu BioSoil
v rámci schémy Forest Focus.

Ispra

USA
22.-30.5.
Účasť na rokovaní – OSN Fórum o lesoch (UNFF).
VEĽKÁ BRITÁNIA
26.-27.10.
Účasť na stretnutí neformálnej pracovnej skupiny pre lesníctvo k príprave EÚ na
6. schôdzi Fóra OSN o lesoch.

Ostatné zahraničné cesty
Meno

Miesto

Dátum

Téma

BELGICKO
4.3.
Stretnutie expertov členských štátov EÚ pri príprave Akčného plánu EÚ pre
biomasu.

ORAVEC Milan, Ing., CSc.

Brusel DG Tren

KOVALČÍK Miroslav, Ing.,
PETRÁŠOVA Viera, Ing., CSc.

BULHARSKO
Studena, Štátny poľovný revír 17.-22.9.
Účasť na mítingu v rámci projektu NMF a prerokovanie nástrojov lesníckej
Witoschko
politiky v Bulharsku vzhľadom k zmenám socioekonomických podmienok vidieka
pre LH v horských oblastiach pre identifikáciu bariér prechodu k politike EÚ.

FOFFOVÁ Elena, Ing., CSc.

VÚLHM-VS Uherské Hradište

FOFFOVÁ Elena, Ing., CSc.

VÚLHM Strnady

MECKO Julián, Ing., CSc.,
PETRÁŠ Rudolf, doc., Ing., CSc.,
PETRÁŠOVÁ Viera, Ing., CSc.
HLÁSNY Tomáš, RNDr., PhD.
SUŠKOVÁ Miriam, Ing.

Paskov
Praha
Křtiny, Školní lesní podnik

ČESKO
20.-21.1.
Účasť na kontrolnom dni výskumných projektov, spoločné vyhodnotenie
a príprava nových medzilaboratórnych porovnávacích testov.
26.-27.1.
Účasť na kontrolnom dni výskumného projektu „Využití šlechtitelských metód pri
testování zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin“.
27.1.
Konzultácie ku meraniu dreva na píle Paskov, v spoločnosti Mayr-Melnholf Säge,
s. r. o.
6.-9.3.
28.-30.3.
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Absolvovanie školenia firmy Statsoft ČR Neurónové siete.
Kontrola zberu vrúbľov zo semenného sadu.
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ORAVEC Milan, Ing., CSc.
BAJCAR Vladimír, Ing.,
CSÓKA Ondrej

SD Chomutov, Tepláreň Plzeň
VÚLHM-VS Uherské Hradište

ĎURKOVIČ Július, Ing., CSc.,
KOVALČÍK Miroslav, Ing.,
PETRÁŠOVÁ Viera, Ing., CSc.,
TUTKA Jozef, Ing., CSc.
ČABOUN Vladimír, doc., Ing., CSc.
SARVAŠ Milan, Ing., PhD.,
TAKÁČOVÁ Elena, Ing.,
TUČEKOVÁ Anna, Ing., PhD.
ČABOUN Vladimír, doc., Ing., CSc.
ĎURKOVIČOVÁ Jana, Ing.

Ovčárna pod Pradědem, Karlova 5.-6.5.
Studánka pod Pradědem

RADOCHA Marián, Ing., CSc.,
SLAMKA Marián, Ing.
ORAVEC MILAN, Ing., CSc.
ORAVEC Milan, Ing., CSc.
MEŇUŠ Milan,
PAJTÍK Jozef, Ing.
HALÁK Alexander, Ing.,
TUČEKOVÁ Anna, Ing., PhD.
ĎURKOVIČ Július, Ing., CSc.,
KOVALČÍK Miroslav, Ing.,
MÁDEL Martin,
PETRÁŚ Rudolf, doc., Ing., CSc.
ORAVEC Milan, Ing., CSc.
HLÁSNY Tomáš, RNDr., PhD.
ORAVEC Milan, Ing., CSc.

14.-16.4.
26.4.

Rokovanie o uzatvorení zmluvy a o ďalšej spolupráci.
Oboznámenie sa s riešením aktuálnych otázok problematiky pestovania
rýchlorastúcich drevín v ČR a získanie reprodukčného materiálu vybraných klonov
topoľov za účelom doplnenia na VS Gabčíkovo.
Účasť na zasadaní ekonomickej komisie odboru lesného hospodárstva České
akademie zemědělských věd.

Praha
VÚLHM-VS Opočno

29.-30.5.
21.-22.6.

Zasadnutie menovacej komisie.
Oboznámenie sa s činnosťou kontrolného systému zisťovania kvality sadbového
materiálu lesných drevín.

Kostelec nad Černými lesy
VÚLHM Praha Strnady

21.-23.6.
22.-23.6.

MZLU Brno

22.6.

Severočeské doly Chomutov
Severočeské doly Chomutov
Nové mesto na Morave

28.-30.7.
25.-27.8.
10.-13.9.

Inauguračná prednáška na zasadnutí Vedeckej rady LF ČZU.
Oboznámenie sa s prístrojom TOC a Ntot fy Carbon, s činnosťou automatického
spektrofotometra fy SKALAR vo VÚLHM, nadviazanie kontaktu s novým
vedením laboratória VÚLHM a vzájomná výmena poznatkov a skúseností
v laboratórnych činnostiach.
Účasť na seminári „Determinace poškození kořenů stromů ve smrkových
porostech vyvázacími traktory.
Vykonanie terénnych meraní na rekultivovaných plochách.
Plnenie predmetu zmluvy.
Interkalibračný kurz hodnotenia defoliácie lesných drevín.

Bruntál

2.-3.10.

Rokovanie o nových technológiách umelej obnovy lesa.

Zvikovské Podhradí

10.-12.10.

Účasť na zasadnutí ekonomickej komisie odboru lesného hospodárstva
ČAZV na odbornom seminári „Lesy a ich príspevok k rozvoju regiónu – ako
využiť existujúci potenciál“.

Severočeské doly Chomutov
13.-15.10.
Ústav
biomedicínskeho 10.-12.11.
inžinierstva ČVÚT

Terénne meranie, odber vzoriek a upresnenie metodiky riešenia.
Rokovanie v súvislosti s riešením úlohy „Rekonštrukcie nepôvodných
lesných spoločenstiev ohrozených zmenou prírodných podmienok (najmä
klímy) na ekologicky stabilnejšie ekosystémy“.
Kontrolný deň riešenia úlohy, prerokovanie návrhu technológie.

Severočeské doly Chomutov

MINĎÁŠ Jozef, doc., RNDr., Ing., PhD. Tillin

4.-6.12.
ČÍNA
19.3.-1.4.
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Expertné posúdenie vhodnosti realizácie lesníckych projektov v provincii
Vnútorné Mongolsko.
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NOVOTNÝ Július, prof., Ing., CSc.

Peking, Hohot, Gulin, He Zhou

18.7.-1.8.

NOVOTNÝ Július, prof., Ing., CSc.

Peking, Naning

14.-24.10.

Rokovanie so SFA o projektoch zalesňovania v Číne a expertízna činnosť vo
Vnútornom Mongolsku a v provincii Guangxi v súvislosti s prípravou
lesníckych projektov v rámci SEP.
Rokovanie so SFA a lokálnou vládou v Guangxi o projekte zalesňovania
rýchlorastúcimi drevinami pre potreby celulozárenského priemyslu v rámci
projektu Lesy – Drevo Guilin. Podpísanie dohody o spolupráci medzi LVÚ
a Čínskou lesníckou akadémiou, prerokovanie spôsobu odovzdania daru
prezidenta SR ČLR v zmysle platného medzivládneho dohovoru.
Zabezpečenie lesníckych projektov SEP v Číne.

MINĎÁŠ Jozef, doc., RNDr., Ing., PhD. Vnútorné Mongolsko, Hohot

21.-28.11.

KOVALČÍK Miroslav, Ing.
+ 5 pracovníkov ÚPSVaR,
PETRÁŠOVÁ Viera, Ing., CSc.

Talin

ESTÓNSKO
14.-19.7.
Účasť na mítingu v rámci nadnárodnej spolupráce projektu Equal „Rodovým
výskumom k rovnosti v zamestnateľnosti v podmienkach horských
vidieckych oblastí SR“. Účasť partnerov sa zabezpečuje na základe dohody
o rozvojovom partnerstve.

PRÉKOP Juraj, Ing.

Hyytiälä

KUNCA Andrej, Ing., PhD.
LONGAUER Roman, Ing., PhD.

Montpellier
Orleáns

PETRÁŚOVÁ Viera, Ing., CSc.

Ioannina

PRÉKOP Juraj, Ing.,
ŠEBEŇ Vladimír, Ing., PhD.

Ventspils

LOTYŠSKO
9.-17.7.
Medzinárodné preteky v orientačnom behu lesníkov RFOL.

MORAVČÍK Martin, Ing., CSc.

Budapešť

MAĎARSKO
19.-21.6.
EFSOS – workshop.

FÍNSKO
20.-24.10.
Pracovná porada správnej rady International Committe RFOL, rokovanie IC EFOL
s prípravným výborom EFOL.
FRANCÚZSKO
6.-12.7.
Rokovanie o príprave medzinárodného výskumného projektu.
12.-14.9.
Účasť na úvodnom stretnutí riešiteľského kolektívu projektu TREEBREDEX
a working model network of tree improvement for competitive, multifunctional
and sustainable European forestry.
GRÉCKO
24.-28.9.
Účasť na mítingu v rámci nadnárodnej spolupráce projektu Equal „Rodovým
výskumom k rovnosti v zamestnateľnosti v podmienkach horských vidieckych
oblastí SR“.
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FOFFOVÁ Elena, Ing., CSc.

Mátrafured, ERTI

RAŠI Rastislav, Ing., CSc.
LEONTOVYČ Roman, Ing.,
VARÍNSKY Juraj, Ing., CSc.,
ZÚBRIK Milan, Ing., PhD.
FOFFOVÁ Elena, Ing., CSc.

Warszawa
Bialowieźa

ORAVEC Milan, Ing., CSc.
SVITOK Roman, Ing., CSc.

Liebnitz-Mülle, Krems
Viedeň

ORAVEC Milan, Ing., CSc.
PAVLENDA Pavel, Ing., PhD.
PAVLENDA Pavel, Ing., PhD.

Leoben, Stefe Graz
Viedeň, BFW
Viedeň, BFW

MORAVČÍK Martin, Ing., CSc.

Moskva

KOVALČÍK Miroslav, Ing.,
MÁDEL Martin,
PETRÁŠOVÁ Viera, Ing., CSc.

Bovec

BAJCAR Vladimír, Ing.,
JANKOVIČ Jaroslav, Ing., CSc.,
LONGAUER Roman, Ing., CSc.,
SARVAŠ Milan, Ing., PhD.

Novi Sad

Kraków, Kostrzyca

20.-21.6.

Konzultácia k problematike výskytu húb z rodu Mycosphaerella na boroviciach
a aplikovaných ochranných opatreniach, a riešenie nedostatkov zistených pri
výmene informácií o pohybe LRM, spolupráca medzi laboratóriami a skúšanie
osív.

POĽSKO
19.-22.6.
Účasť na prípravnom stretnutí k návrhu projektu pre 7.RP.
17.-21.10.
Účasť na trojstretnutí lesníckych ochranárskych služieb Poľska, Česka
a Slovenska. Výmena informácií o vývoji zdravotného stavu lesov v prihraničných
regiónoch., spolupráca pri riešení výskumných projektov.
7.-9.12.
Konzultácia s prof. Kowalskim (Akademia Rolnicza Krakow) k problematike
výskytu húb z rodu Mycosphaerella na boroviciach v Poľsku a účasť na seminári
k 10. výročiu založenia lesnej génovej banky (Lesny Bank Genow) v Kostrzyci.
RAKÚSKO
14.3.
Rokovanie o spolupráci pri vývoji splynovacej technológie dreva.
13.6.
Účasť na odovzdávaní Schweighoferovej ceny na základe pozvania prezidenta
rakúskej republiky p. Fischera a ministra pôdohospodárstva a životného prostredia
p. Prolla.
22.-24.6.
Rokovanie o medzinárodnej spolupráci v oblasti energetického využitia biomasy.
3.-7.10.
Tréningový kurz klasifikácie pôd podľa WRB pre projekt BioSoil.
12.-13.12.
Návšteva laboratórií ústavu (súčasť aktivít pre zlepšenie QA/QC).
RUSKO
5.-9.6.
Účasť na prípravnej konferencii ENA FLEG – Európa a severná Ázia:
Uplatňovanie lesného práva a kontrola.
SLOVINSKO
6.-7.6.
Účasť na mítingu v rámci projektu NMF a prerokovanie nástrojov lesníckej
politiky vzhľadom k zmenám socioekonomických podmienok vidieka pre LH
v horských oblastiach na programovacie obdobie 2007-2013.
SRBSKO A ČIERNA HORA
7.-10.12.
Partnerská výmena v rámci projektu MŠ SR „Podpora pestovania rýchlorastúcich
drevín na máloproduktívnych poľnohosporáskych pozemkoch na základe
Medzivládnej dohody SR a Juhoslávie o spolupráci vo vede a technike.
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AL-ATTASOVÁ Zuzana, PhDr.,
KOVALČÍK Miroslav, Ing.,
MÁDEL Martin,
PETRÁŠOVÁ Viera, Ing., CSc.
HLÁSNY Tomáš, RNDr., PhD.,
RAŠI Rastislav, Ing., PhD.
PAVLENDA Pavel, Ing., PhD.

Turín

KOVALČÍK Miroslav, Ing.,
PETRÁŠOVÁ Viera, Ing., CSc., + 3
SARVAŠOVÁ Zuzana, Ing., PhD.

TALIANSKO
16.-19.3.
Prerokovanie a príprava nadnárodnej spolupráce a zmluvy v rámci projektu Equal
– „Rodovým výskumom k rovnosti v zamestnateľnosti v podmienkach horských
vidieckych oblastí Slovenska“.

Ispra

4.-8.7.

Ispra

14.-15.9.

Turín

1.-4.12.

Prezentácia a integrácia výsledkov riešenia objednanej úlohy „Forest change maps
for two selected test sites in boreal Eurasia produced from satellite imagery“.
Účasť na pracovnom stretnutí pre koordináciu doplnkov k národným programom
Forest Focus na rok 2006 týkajúcich sa pilotných štúdií a demonštračných
projektov.
Účasť na mítingu v rámci nadnárodnej spolupráce projektu Equal – „Rodovým
výskumom k rovnosti v zamestnateľnosti v podmienkach horských vidieckych
oblastí Slovenska“.

Iné zahraničné pracovné cesty (exkurzie, výstavy, odvozy na letiská a pod.)
Meno

Miesto

Dátum

Téma

ČESKO
CIBULA Róbert, Mgr.,
FRIČ Ľuboš,
PILNÁ Ľubica
CIBULA Róbert, Mgr.,
FRIČ Ľuboš,
JACKULIAK Andrej

Valašské Meziříčí

18.7.

Rokovanie o nákupe technológie.

Brno

25.10.

Návšteva výstavy.

MÁDEL Martin
SLAMKA Marián, Ing.
MÁDEL Martin
MALATINEC Jozef

Budapešť - letisko
Budapešť - letisko
Budapešť - letisko
Budapešť - letisko

MAĎARSKO
19.7.
Odvoz na letisko.
14.7.
Odvoz na letisko.
17. a 22.9. Odvoz na letisko.
10. a 24.10. Odvoz na letisko.

KAMENSKÝ Martin, Ing., CSc.,
VAKULA Jozef, Ing.

Národný park Bavorský les

NEMECKO
2.-5.5.
Exkurzia zameraná na získanie ifnormácií o populačnej dynamike podkôrneho
hmyzu na veľkoplošnom území ponechanom na samovoľný vývoj. Spôsoby
eliminácie a zastavenia invázie podkôrneho hmyzu z národného parku do
okolitých lesov.
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TRANGOŠ Tibor
IVANIČ Ľuboš
TRANGOŠ Tibor

Schwechat - letisko
Schwechat - letisko
Schwechat - letisko

RAKÚSKO
19.3. a 1.4. Odvoz na letisko.
6. a 12.7.
Odvoz na letisko.
21. a 24.9. Odvoz na letisko.

108

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI LESNÍCKEHO VÝSKUMNÉHO ÚSTAVU ZVOLEN V ROKU 2005

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 28. 03. 2006

doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD.
riaditeľ LVÚ - NLC
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Príloha
Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR k Výročnej správe
o činnosti Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen v roku 2005

Lesnícky výskumný ústav (LVÚ) vo Zvolene je odvetvovým vedeckovýskumným
pracoviskom pre lesníctvo s pôsobnosťou na celom území SR, ktorého zriaďovateľom je MP
SR. Základným poslaním ústavu je podľa zriaďovacej listiny č. 2633/1995-100 získavať nové
vedecké poznatky o lesných ekosystémoch a ich obhospodarovaní. LVÚ vykonáva vlastný
výskum a vývoj a zabezpečuje realizáciu nových poznatkov v praxi, rieši úlohy štátneho
a medzinárodného programu lesníckeho výskumu, rezortné, medzirezortné a podnikové
úlohy.
Rozhodnutím MP SR č. 5872/2005-250 z 3. 11. 2005 bola s účinnosťou 31. 12. 2005
zrušená LVÚ Zvolen samostatná právna subjektivita a jej právnym nástupcom sa
s účinnosťou 1. 1. 2006 stala príspevková organizácia Národné lesnícke centrum so sídlom vo
Zvolene. Táto organizácia vznikla zlúčením 3 príspevkových organizácií LVÚ, Ústav pre
výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva a Lesoprojektu Zvolen.
V roku 2005 LVÚ Zvolen zabezpečoval úlohy v oblasti výskumu a nevýskumné úlohy
vyplývajúce z kontraktu a jeho dodatkov uzatvorených medzi MP SR a LVÚ Zvolen na rok
2005. Bežný transfer zo štátneho rozpočtu predstavoval v schválenom rozpočte organizácie
objem 34 000 tis. Sk a bol v priebehu roka 2005 upravený na úroveň 95 570 tis. Sk.
Kapitálové výdavky spolu boli 7 514 tis. Sk, z toho zo štátneho rozpočtu vo výške 1 275 tis.
Sk a boli použité najmä na technický a technologický rozvoj organizácie.

